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Falta de ligação a Santo Tirso da variante à
EN14 compromete atratividade do concelho
A VARIANTE À ESTRADA NACIONAL 14 ATÉ É, NO ENTENDER DO PSD, UMA BOA APOSTA, MAS NÃO NOS MOLDES EM QUE
ESTÁ PROJETADA. O FACTO DE A MESMA NÃO CONTEMPLAR QUALQUER LIGAÇÃO A SANTO TIRSO, PODERÁ COMPROMETER
A COMPETITIVIDADE DO MUNICÍPIO. OS DEPUTADOS ELEITOS PELO CÍRCULO DO PORTO VISITARAM O CONCELHO

Castro Fernandes: “esperei dez anos, mas fez-se justiça”Castro Fernandes: “esperei dez anos, mas fez-se justiça”

A propósito da visita do Papa, o
Entre Margens foi saber o que os
alunos do Instituto Nun’ Alvres
(INA) prepararam para receber Sua
Santidade, numa iniciativa coorde-
nada por padre Lourenço Eiró que
partilhou a sua visão particular so-
bre o máximo representante da

“Este Papa não é conservador”
Igreja Católica que estará em Por-
tugal até dia 14. Nesta edição, ain-
da o relato da intervenção de Elias
Couto, professor da Universidade
Católica, perante os conselheiros
avenses sobre as razões das polé-
micas que têm marcado o pontifi-
cado de Bento XVI. Pag.s 4, 5 e 8

PADRE LOURENÇO EIRÓ (INA) AO ENTRE MARGENS: João Silva vai
jogar no Everton
O segundo melhor marcador da Liga
Vitalis, João Silva, é oficialmente
jogador dos ingleses do Everton. O
avançado avense, que esta temporada
se estreou na equipa principal, foi
cobiçado por muitos clubes, mas o
futebol inglês foi quem ganhou a
corrida. Página 18

Cinco pisos para
um novo centro
de artes
em Santo Tirso
Casa da Galeria inaugura
dia 15 de maio. Pág.16



    
 ES

CR
EV

A-
NO

S P
AR

A:

en
tre

m
ar

ge
ns

@
m

ai
l.t

el
ep

ac
.pt

252 110 340

Onde comer

A lanterna -
Tasquinha

GIL SCOTT-HERON

Sugestão do
leitor

A LANTERNA - TASQUINHA
Cabanas, Monte Córdova. 4825 - 264 Santo Tirso.
Telefone: 252 898 931.

I’M NEW HERE – Gil Scott-Heron, XL Recordins.
Concerto na Casa da Música, dia 15 de maio,
às 23 horas. bilhetes a 18 euros.

FIM DE SEMANA

É como o nome diz, uma tasquinha.
Um ambiente bem rústico, onde não
faltam as paredes em pedra, os pratos
e as cantaras de barro, uma esplanada
com mesas em pedra e cepos a servir
de bancos. Luz tão rústica quanto o
espaço, mesas de madeira, bancos
onde cabem três pessoas em vez de

ser a simpática cozinha da nossa avó.
Quando o marido de Emília Car-

neiro se reformou pensou em ocu-
par o tempo com alguma coisa. Daí a
fazer obras num espaço da sua casa,
foi um curto passo. Na altura era mais
um entretenimento que outra coisa
qualquer, mas já lá vão treze anos.
Hoje a tasquinha “A lanterna” em-
prega seis pessoas.

O restaurante está aberto todos
os dias, da nove da manhã à meia-
noite. Durante a semana fazem diári-
as, que inclui um prato de peixe ou
carne, sopa, bebida, café e meio ba-
gaço, tudo por cinco euros.

Apesar de não apontar nenhum
prato como especialidade da casa,
Emília Carneiro explica que por 12
ou 13 euros os clientes podem con-
tar com uma refeição (muito bem ser-
vida, porque as doses são grandes)
de bacalhau com cebolada, cozido à
portuguesa, vitela assada ou anho. |||||||Bacalhau com cebolada e

cozido à portuguesa são
alguns das especialidades

cadeiras individuais, um forno à moda
antiga, em suma, um espelho de um
espaço familiar. Na realidade, podia

Música: Tiguana Bibles
Guimarães, Café Concerto do Centro cul-
tural Vila Flor. Dia 14, às 24h00. Bilhetes
a 3 euros.

Apresentação do EP de estreia dos
Tiguana Bibles, “Child of the
Moon”; é um segredo que mere-
ce ser contado a toda a gente. O
que acontece quando as peças
desgovernadas de várias – e olea-
das – locomotivas rock como
Bunnyranch, Tédio Boys e Parkin-
sons chocam de frente com uma
voz de veludo como a de Tracy
Vandal? A resposta é simples:
nasce um grupo chamado Tigua-
na Bibles, que agora se estreia com
um EP de canções que parecem
existir desde sempre. Produzido
por Boz Boorer, colaborador e
músico de Morrissey, a estreia dos
Tiguana Bibles conquista pela for-
ma como combina romantismo
negro e quebrado, passo firme e
imaginário nítido. O nome da
banda é uma adaptação das
“tijuana bibles”, pequenos livros
de banda desenhada erótica que
proliferaram nos EUA entre os
anos 20 e a década de 60.

Dança: “32, rue Vandenbranden”
Guimarães, Centro Cultural Vila Flor. Dia
15 de Maio, ás 22h00. Bilhetes a 10 euros.

Criação do coletivo belga de dan-
ça contemporânea Peeping Tom. A
ação desenrola-se a céu aberto
numa montanha onde existem ape-
nas velhas autocaravanas como
abrigo. Nesta pequena comunida-
de isolada, os habitantes são con-
frontados com a sua própria soli-
dão. “32, rue Vandenbranden”
remete-nos para uma reflexão pro-
funda sobre a vida quotidiana, o
isolamento e as decisões indivi-
duais que determinam o curso das
nossas vidas. Uma vez mais, a
dupla de coreógrafos Peeping Tom
combina, de forma magistral, dan-
ça, música e teatro, numa criação
que se encontra em digressão pela
Europa e que passa agora pelo
Centro Cultural Vila Flor, em Gui-
marães.

Cinema: “Tudo Para dar Certo”
Guimarães, Centro Cultural Vila Flor. Dia
16 de Maio, às 21h45.

Filme de Woody Allen com Larry
David que dá corpo a Boris

Yelnikoff, um génio da física que
sofre de insatisfação crónica e
desprezo pelo género humano.
Depois de perder a mulher num
divórcio, um prémio Nobel e de
quase ter perdido a sua própria
vida numa tentativa de suicídio
mal sucedida, resolve dar largas
à sua misantropia e isolar-se
numa pequena casa na cidade de

Nova Iorque. Um dia encontra à
sua porta Melody (Evan Rachel
Wood), uma jovem fugitiva do
Mississípi, cuja inocência e ale-
gria de viver contagiante contras-
tam com o cinismo do cientista. 

Teatro: “vai-se andando”
Famalicão, Casa das Artes. Dias 21 e 22
de Maio, às 21h30. Bilhetes a 12 euros.

Espetáculo com José Pedro Go-
mes, encenação de António Feio.
José Pedro Gomes continua a ten-
tar perceber o que faz de nós um
povo tão especial. Realmente, que
nos leva a conseguir fazer coisas
que mais ninguém faz? O que nos
faz sermos melhores ou piores do
que os outros? Quais são as pe-
quenas arestas a limar para ficar-
mos perfeitos? São nos pormeno-
res que nos distinguem dos ou-
tros povos que José Pedro Go-
mes se volta a debruçar, numa
encenação de António Feio, com
textos de Eduardo Madeira, Fili-
pe Homem Fonseca, Henrique
Dias, Luísa Costa Gomes, Marco
Horácio, Nilton, Nuno Artur Sil-
va, Nuno Markl. |||||

Esteve mais de década e meia afas-
tado da cena artística, mas a sua
presença nunca deixou, volta e
meia, de se fazer sentir até por-
que são muitos os seus seguido-
res e é imenso o seu legado para
a história da música negra. Aquele
que muitos apontam como o per-
cursor do hip-hop regressou ago-
ra aos discos com “I’m New Here”.
Gil Scott-Heron gravou títulos tão
indispensáveis como “Pieces of a
Man” e “Winter in América”, ál-
buns do início da década de 70.
O disco mais recente dá o mote
para o concerto de sábado à noi-
te, dia 15, na Casa da Música, no
Porto, às 23 horas, integrado no
Clubbing. Oportunidade ainda
nessa noite para que se ouçam
os caminhos trilhados pela músi-
ca de dança e, em particular, a
que nos chega da Noruega, pela
mão do músico Prins Thomas.|||||

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

TEATRO: “VAI-SE
ANDANDO” COM JOSÉ
PEDRO GOMES, DIAS
21 E 22 EM
FAMALICÃO

agenda de fim de semana
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VILA DAS AVES (EM FRENTE AO MERCADO)

SEXTA, DIA 14 SÁBADO, DIA 15 DOMINGO, DIA 16
Céu pouco nublado. Vento
moderado. Máx. 16º / min. 12º

Céu pouco nublado. Vento
moderado. Máx. 18º / min. 13º

Céu limpo. Vento moderado.
Máx. 19º / min. 12º

Chuva de maio faz as novas ranhosas
e as velhas formosas

Etelvina e Ifigénia
convidam-nos
para o teatro

PERU, RÚSSIA, PORTUGAL E BÓSNIA SÃO OS PRÓXIMOS
DESTINOS DO FESTIVAL DE GUITARRA DE SANTO TIRSO

Os atores Paulo Duarte e Luís
Proença sobem ao palco do
Centro Cultural de Vila das
Aves no próximo dia 21 de
maio, para darem corpo às per-
sonagens Etelvina e Ifigénia;
duas mulheres na casa dos 70
anos que recebem o público
na “sala de estar de sua casa”
e partilham com ele as suas
vivências e dificuldades, num
espetáculo com muito humor,
canções e literatura.

Promovido pela Câmara
Municipal de Santo Tirso, a
peça “As Velhas”, é uma pro-
dução da companhia Arte Pú-
blica escrita e encenada por
Gisela Cañamero. Para escre-
ver a peça, a autora inspirou-
se nas mulheres determinadas,
corajosas e criativas que tem
conhecido ao longo da vida.

“Poesia, canções, humor e
reflexão social”, são alguns dos

ingredientes da peça “As Ve-
lhas”, cujas personagens se
desdobram entre récitas, adi-
vinhas, citações de autores
ilustres como Camões, Baude-
laire, Mauro Mota ou Augusto
Gil e José Gomes Ferreira e
canções tão conhecidas quan-
to “Camélias”, de Raul Ferrão,
entre outras.

Etelvina e Ifigénia conver-
sam em tom intimista com o
público sobre a vida, o tempo,
as vivências, as culturas e as
dificuldades que duas mulhe-
res, na Idade Maior, já podem
relatar. “As velhas” são, tam-
bém, um brilhante exercício de
ator para os dois performers
da arte pública: Paulo Duarte e
Luís Proença. ||||||

TEATRO: “AS VELHAS”
Dia 21 de maio, às 21h30. Centro Cultural de
Vila das Aves (Entrada livre), rua Santo
Honorato, 220.  4795 - 114 Vila das Aves.
Telf: 252 870 020. E-mail: ccva@cm-stirso.pt

NUMA PRODUÇÃO DA COMPANHIA ARTE PÚBLICA,
É APRESENTADA NO DIA 21 (ÀS 21H30) DE MAIO,
NO CENTRO CULTURAL, A PEÇA “AS VELHAS”

Teatro . Vila das Aves

trumentos de corda do mundo”. Alexey
Arkhipovskiy “toca balalaika tão perfei-
tamente que está para lá da compreen-
são”, dizem ainda os peritos.

No fim de semana seguinte, mais dois
concertos em destaque: o de Júlio Guer-
reiro, a 21 de mio, e o do bósnio Denis
Azabagic     a 22. O primeiro licenciou-se
em guitarra em 2001 na Escola Superi-
or de Música de Lisboa onde integrou
também a classe de música de câmara
de Olga Prats, terminando ambas as dis-
ciplinas com elevada classificação. De
2002 a 2004, como bolseiro do Cen-
tro Nacional de Cultura, realizou o cur-
so de Pós-Graduação em Interpretação
Musical na Escuela Luthier de Artes
Musicales, em Barcelona, onde estudou
com Ricardo Gallén.

Toca frequentemente integrado em
grupos de câmara destacando-se o do
de guitarras LX Guitar Duo, com Pedro

Rodrigues, e o do com a Soprano Elsa
Cortez, bem como a solo. Integrando o
Remix Ensemble da Casa da Música to-
cou em várias ocasiões em território naci-
onal e em Inglaterra, Alemanha e Holan-
da, trabalhando diretamente com com-
positores como James Dillon e Helmut
Lachenmann. Atualmente, Guerreiro le-
ciona na Escola de Música do Conser-
vatório Nacional de Lisboa.

Da bósnia chega no dia 22 “um dos
guitarristas clássicos mais destacados do
circuito internacional de hoje”. Denis
Azabagic tem feito concertos em todo o
mundo, mantendo um equilíbrio entre
os solos, música de câmara com o “Cava-
tina Duo” e compromissos como solista
com orquestras.

Em 1993, e com 20 anos, tornou-se
o primeiro jovem vencedor da mais
prestigiada competição internacional de
Guitarra Jacinto e Inocencio Guerrero, em
Madrid. Depois de ouvir Azabagic, o dis-
tinguido compositor Anton Gracia April
afirmou: “Tenho a certeza que em breve,
irá tornar-se um dos melhores guitarris-
tas do mundo”. E assim foi. Como instru-
mentista e solista convidado, Azabagic
tem tocado com a Chicago Symphony
Orchestra, Tallahassee Symphony Or-

chestra, Illinois Symphony Orchestra,
Sacramento Chamber Orchestra,

Madrid Symphony, Lórchestre
Royal de Chambre de Mons, en-

tre outras. Membro ativo do “Duo
Cavatina”, o seu reportório de música

de câmara é vasto, incluindo muitas obras
escritas especialmente para o Duo. O amor
de Azabagic pelas performances estende-
se no compartilhar com os outros o co-
nhecimento de fazer música. |||||

Depois da abertura do festival com o quarte-
to do italiano Aniello Desiderio, é a vez
do peruano Jorge Caballero subir ao
palco do auditório Padre António Vieira,
no dia 14 de maio. Caballero, o mais
jovem músico e único guitarrista a ga-
nhar a prestigiada “Numburg Internatio-
nal Competition” é conhecido pelo seu
virtuosismo, pela sua musicalidade in-
tensa e pelas suas fascinantes performan-
ces. É amplamente considerado como um
dos melhores guitarristas da sua gera-
ção. O intérprete iniciou a sua formação
profissional na Nacional Consevartory,
em Lima e, mais tarde, foi para os EUA,
onde frequentou a Manhattan School of
Music. O repertório de Caballero varia
de Bach para Ginastera, de Paganini para
Ponce, de Scarlatti e Dowland para
Giulliani e Legnani, de peças renascen-
tistas para a viola de compositores mo-
dernos como Carter e Berio.

No sábado, dia 15, é a vez de Alexey
Arkhipovskiy, ou, por outras palavras, “o
Paganini da Balalaika Russa”. Natural de
Tuapse, Arkhipovskiy optou aos 9 anos
pelo estudo da balalaika, instrumento de
cordas do folclore russo, que, segundos
os críticos, nas suas mãos consegue soar
como “uma harpa, um cravo, um banjo,
como, em última instância, todos os ins-

Festival de Guitarra: entre os
clássicos e as novas expressões
Música . Santo Tirso

JORGE CABALLERO (PERÚ)
Guitarra Clássica. Dia 14 de maio, às 21h30. Bilhetes a 7,5
euros. Auditório Padre António Vieira. Caldas da Saúde.
4780-Areias, Santo Tirso. Telf: 252 808 830.

ALEX ARKHIPOVSKY (RÚSSIA)
Balalaika. Dia 15 de maio, às 21h30. Bilhetes a 7,5 euros.
Auditório P.e António Vieira. Caldas da Saúde.

JULIO GUERREIRO (PORTUGAL)
Guitarra Clássica. Dia 21 de maio, às 21h30. Bilhetes a 7,5
euros. Biblioteca Municipal, rua de Gross-Umstadt, Quinta
de Geão, 4780 Santo Tirso Telefone: 252 833 428.

DENIS AZABAGIC (BÓSNIA)
Dia 22 de maio, às 21h30. Bilhetes a 7,5 euros. Biblioteca
Municipal de Santo Tirso.

Alexey Arkhipovskiy, ou,
por outras palavras,
“o Paganini da Balalaika
Russa”,  no dia 15 de maio,
nas Caldas da Saúde



Este jornal adotou o Novo
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Quando parte para o terreno para
fazer uma reportagem, o jornalista
deve à partida, saber exatamente o
que procura reportar. Acontece, por
vezes, que o foco de atenção de uma
reportagem pode mudar no exato
momento em que nos deparamos com
uma pessoa como o padre Lourenço
Eiró. E se o facto que motiva esta re-
portagem é os alunos do INA parti-
ciparem nas cerimónias papais, a ver-
dade é que as opiniões do padre,
professor e coordenador do INA,
assumem uma relevância que interes-
sa partilhar. Sem ‘handicaps’, vestido
à civil, calmo, sereno, com fair-play
suficiente para responder a algumas
provocações, o padre não se coibiu
de expressar a sua opinião pessoal e
de responder a tudo.

Há que deixar claro para quem
nunca ouviu falar do INA, vulgo co-
légio das Caldinhas, que este é um
colégio assumidamente cristão o que
o coloca, à partida, mais próximo deste
acontecimento que as demais esco-
las do país. No Instituto Nun’Alvres
todos os alunos têm aulas de reli-
gião, ao contrário do que acontece
nas escolas públicas onde a discipli-
na é opcional. Além disso existe a
chamada “Pastoral” que se trata de um
complemento na formação humana
e espiritual dos alunos, e, além disso,

ESTÁ NA ORDEM DO DIA. POR TODO LADO BENTO XVI ESTÁ
MAIS PRESENTE DO QUE O AR. A PROPÓSITO DA VISITA
DO PAPA A PORTUGAL, O ENTRE MARGENS FOI SABER O QUE OS
ALUNOS DO INSTITUTO NUN’ALVRES (INA) PREPARARAM PARA
RECEBER SUA SANTIDADE O PAPA. FICAMOS A SABER MUITO
MAIS DO QUE ISSO, FICAMOS A CONHECER A VISÃO DO PADRE
LOURENÇO EIRÓ SOBRE O HOMEM VESTIDO BRANCO.

“Este Papa não é
conservador”

há a catequese. É nestes momentos,
mais espirituais que académicos, que
atividades como a presença na rece-
ção ao Papa, tomam forma e sentido.
“Aqui funcionamos quase como uma
paróquia sem ser paróquia” começa
por explicar o padre Lourenço.

DA ESCOLA A FÁTIMA
É um acontecimento “único” e “extra-
ordinário”. Assim é descrita a vinda
do Papa a Portugal pelo padre Lou-
renço, mas a verdade é que nem to-
dos os alunos podem ir “senão apa-
reciam mil alunos e isso não podia
ser” explica. Foi preciso estabelecer um

tivo é juntar os jovens todos e fazer
uma espécie de grupo de acolhimen-
to ao Papa nos diversos momentos
em que ele vai estar em Portugal, so-
bretudo em Lisboa e em Fátima. O
padre Lourenço torna mais específica
esta participação nas celebrações: “ini-
cialmente queríamos ir a Lisboa parti-
cipar na missa no Terreiro do Paço
no dia 11; e depois, no dia 12, fazer
uma caminhada até Fátima e acom-
panhá-lo na procissão de velas, mas
como é uma altura de muitos testes
para os alunos do secundário seria
muito complicado estar a dispor de
dois dias de aulas, e por isso resol-
vemos ir só a Fátima”. Por outro lado,
no dia seguinte, até ao Porto rumam
outros alunos: “trata-se de uma inici-
ativa mais interna, mais dirigida aos
alunos que andam na catequese des-
de o sétimo ao décimo anos” explica-
nos. E neste caso, são cerca de 80 os
alunos que vão à cidade invicta.

SOBRE O PAPA BENTO XVI…
NEM TUDO QUE PARECE É.
É certo que Bento XVI não é amado
como foi João Paulo II. As pessoas
olham-no com menos empatia, há
mais desconfiança. É menos popular,
em suma. Mas o padre Lourenço
quando confrontado com o que se
diz sobre o Papa, dá-nos a sua opi-
nião: “o que eu vejo é que as pesso-
as vivem com a imagem que lhes é
transmitida pela comunicação social.”

critério, um critério que tem como pon-
to basilar, a fé. “Aqueles alunos que
participam na catequese e que ade-
rem a estas coisas de uma forma mais
livre e espontânea, são alunos que à
partida têm fé, são cristãos, vão à mis-
sa, são miúdos que já estão nesta
caminhada e portanto faz todo o sen-
tido irem, além disso o Papa vai estar
cá a 30 quilómetros, não faria senti-
do não ir”, conclui. E o resultado é
que para Fátima, e inseridos no movi-
mento nacional “Eu acredito”, seguem
os alunos do 10 e 11º ano, cujo obje-

“Quando fui convidada para parti-
cipar na visita do Papa senti que,
mais do que querer ir, porque era
uma opção incondicional e lógica,
era um dever.

Se fomos convidados para ter
uma oportunidade única como esta
- porque nem toda a gente vai con-
seguir ir - acho que devíamos apro-
veitar, principalmente porque so-
mos católicos e estamos num colé-
gio jesuíta, onde somos muito pu-
xados para a religião e para estas
coisas da fé e de Deus.

Eu sinto-me muito ligada à Pas-
toral e apesar de só ter entrado há
três anos para o colégio, porque
dantes andava numa escola públi-
ca, e por muita fé que eu tivesse e
por muito que me chamassem de
‘menina da igreja, e não sei quê”,
era mais complicado estar próxi-
ma destas coisas, e agora sinto que
estas atividades mudaram a minha

DISCURSO DIRETO
Tânia Fernandes,
aluna do 12º ano

“Os cristãos que o são verdadeiramente têm um
amor ao Papa natural, qualquer que seja o
Papa, porque o vêem como pastor, como o repre-
sentante de Jesus Cristo na terra”
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E continua: “é evidente que o Papa
anterior era muito mais afável, muito
mais próximo das pessoas, muito mais
simpático. Quando aparecia as pes-
soas gostavam naturalmente dele, não
pelas suas ideias ou por aquilo que
ele defendia, mas pelo que parecia.
Este Papa tem um estilo completamente
diferente, é muito mais seco, muito
mais reservado, mais sério. O proble-
ma é que as pessoas não conhecem
este Papa, e eu estou convencido dis-
so. Vão muito pela aparência.” Sem
grande esforço, o padre Lourenço
continua, com discurso fluente, a sua
argumentação: “tenho ouvido muita
gente a dizer ‘não vou com a cara deste
Papa’ mas isso é uma opinião superfi-
cial, porque só o vêem pela aparên-
cia. Dizem isso porque ele não sorri,
não vai às multidões, não bate pal-
mas, não faz o show, como o outro
Papa fazia, e portanto as pessoas não
se sentem atraídas pela figura em si
do Cardeal Ratzinger, mas os cristãos
que o são verdadeiramente têm um
amor ao Papa natural, qualquer que
seja o Papa, porque o vêem como pas-
tor, como o representante de Jesus
Cristo na terra, o pastor mor deste gran-
de rebanho que é a igreja católica.”

Esta atitude mais séria, mais dis-
tante de Bento XVI, pode ser entendi-
da como conservadorismo numa al-
tura em que para a igreja parece ser
imperativo uma aproximação ao mun-
do moderno? Padre Lourenço, discor-

de estarmos a falar de um ambiente
escolar onde os alunos experimen-
tam as primeiras paixões, os primei-
ros impulsos, quisemos saber como
se trata este assunto num ambiente
académico moderno. Como se expli-
ca isto quando os adolescentes des-
pertam para a sexualidade? “Primeiro,
é preciso saber o que é preservati-
vo?”, começa por dizer padre Louren-
ço. “Segundo: quais são os objetivos
do preservativo? Terceiro: o que é que
a igreja defende?” E, não obstante as
perguntas, seguem-se as respostas: “a
igreja defende a vida, acima de tudo
o resto. A igreja defende que as rela-
ções sexuais são um sinal do amor e
são a última barreira de intimidade
entre duas pessoas. Portanto, dentro
dessa conceção, não faz sentido co-
locar-se barreiras nessa entrega total
por amor a outra pessoa.”

E é esta tentativa de tentar perce-
ber o porquê das coisas que aproxi-
ma os alunos de religião no Instituto
Nun’Alvres. “As pessoas querem me-
ter a moeda e ter uma resposta ime-
diata e isso não existe”, sublinha pa-
dre Lourenço. E a verdade é que os
alunos fazem “perguntas difíceis”, as-
sume o mesmo responsável, explican-
do de seguida que no INA se deba-
tem “os porquês das questões”, con-
trariando-se assim “esta era da co-
municação em que tudo é muito ime-
diato, e em que todos querem saber
as coisas por alto”. ||||||

Em jeito de provocação lançamos
ao padre Lourenço o desafio de
enumerar três razões para se
acreditar em Deus. Antes disso
respondeu-nos: “podia dar-lhe
muito mais que três razões” e
depois enumerou as três que
pedimos.

Primeira: Só conseguimos ser fe-
lizes, se tivermos um fundamen-
to que vá além de nós próprios.
O homem não é a medida de to-
das as coisas. Precisamos de um
horizonte maior, de um sentido
para a vida que seja maior do
que nós próprios, ou então vive-
mos toda a vida superficialmen-
te e morremos superficialmente,
e portanto nunca encontraremos
um sentido mais profundo para
a vida que estamos a viver.

Segunda: Aquilo que mais reali-
za o ser humano é pertencer a
uma comunidade; família, esco-
la, turma, os escuteiros, o que
quer que seja. Vivemos inseridos
em grupos e a criar relações sig-
nificativas com outras pessoas e
a igreja é uma experiência de co-
munidade muito forte

Terceiro: Faz mais sentido acre-
ditar que não acreditar. Faz mais
sentido eu perceber que a vida
não termina na morte. Racional-
mente, nem estou a falar de fé,
faz mais sentido acreditar que
esta vida é uma passagem por este
mundo, do que pensar na morte
como um fim.

TRÊS RAZÕES PARA
ACREDITAR EM DEUS

da: “este Papa não é conservador. A
imagem que ele transmite é que é con-
servadora. É uma pessoa muito inteli-
gente e até bastante progressiva, o
problema é que os documentos que
vêm do Vaticano muitas vezes não são
feitos pelo Papa.”

Padre Lourenço não deixa, de res-
to, de apontar a origem do “divórcio”
entre as pessoas e a igreja. “Quando
há um grupo cujos elementos se es-
tão a escapar, o que esse grupo faz,

naturalmente, é tornar-se mais con-
servador, mais ortodoxo, ou seja, vol-
ta às verdades antigas que dão con-
sistência e fundamento àquilo que
esse grupo acredita. A tentação é essa.
É muito mais difícil seguir outro ca-
minho que é adaptar-se e dar res-
postas atuais para problemas já mui-
to antigos.” E o trabalho da Pastoral
no colégio das Caldinhas, passa mui-
to por dar respostas ao mundo atual,
sem fugir das questões, tentando
aprofundá-las, percebê-las.

VELHA QUESTÃO: O PRESERVATIVO
Incontornável é a velha questão so-
bre o facto da igreja ser contra o uso
do preservativo. Com o coadjuvante

DISCURSO DIRETO
Francisca Dias,
aluna do 12º ano

Eu sinto-me muito ligada às atividades
da Pastoral e tudo o que são atividades
que nos envolvem com outras comuni-
dades religiosas. Sinto-me crescida in-
teriormente no que diz respeito à fé e
à religião católica. Sendo eu uma cató-
lica praticante sinto que é importante
para mim estar juntamente com o Papa
Bento XVI. Acho que é importante mar-
car presença neste dia, porque sendo
o Papa uma figura tão importante nes-
ta religião e sendo eu católica prati-
cante, penso que devo acompanhar a
sua visita, e tendo esta oportunidade
para estar lá,  acho que é meu dever
como católica aceitar. Para mim Fátima
é um sítio muito importante, costumo
ir lá todos os anos, principalmente com
a minha família. Já passei em Fátima
dias importantes e acho que é sempre
um local que me toca muito. Por isso
costumo rezar orações próprias e pe-
dir muito pela minha família e pelas
pessoas que me acompanham porque
é muito importante para mim. Por isso
com a vinda do Papa cá, vou fazer na
mesma uma oração própria.

“Este Papa não é conservador. A imagem que ele
transmite é que é conservadora. É uma pessoa muito
inteligente e até bastante progressiva, o problema é
que os documentos que vêm do Vaticano muitas vezes
não são feitos pelo Papa.”

“O homem não é a medida
de todas as coisas. Preci-
samos de um horizonte
maior, de um sentido para
a vida que seja maior do
que nós próprios”

Papa Bento XVI estará em
Portugal até dia 14 de maio

No primeiro dia de Bento XVI em Por-
tugal, milhares de pessoas estiveram
no Terreiro do Paço para assistir à
missa presidida pelo Sumo Pontífi-
ce. Nos seus primeiros discursos em

território nacional, o Papa falou dos
recentes escândalos que assolam a
igreja e das acusações de que tem
sido alvo. “Os ataques ao papa e à Igre-
ja não vêm só de fora, os sofrimentos

da Igreja vêm do seu próprio interi-
or, do pecado que existe na Igreja”,
declarou aos fiéis e confessou o seu
sofrimento perante esta situação
“verdadeiramente aterradora”.
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RIO VIZELA Foi com um misto de
nostalgia e satisfação que vi a no-
tícia de utilização das ruínas da Fá-
brica do Rio Vizela pela banda por-
tuense Blind Zero. É caso para dizer:
alguém lhe dê uso. Passo por ela to-
dos os dias e ainda hoje a sua di-
mensão me causa admiração. Nunca
a visitei e confesso que cresce a mi-
nha curiosidade. Confesso que te-
nho um certo fascínio por ruínas,
sobretudo, ruínas industriais. Gos-
to sobretudo de fotografar paredes,
corredores imensos, buracos em te-
lhados, chaminés e vestígios de ma-
quinaria. Em causa não há qualquer
sentimento mais ou menos perverso
de prazer em ver algo em ruínas. No
fundo, tenho pena que o destino te-
nha sido esse. Prefiro pensar em to-
das as histórias, todas as pessoas
que passaram e que viveram no
meio daquelas paredes. Vidas in-
teiras se construíram ali, pessoas se
conheceram, famílias ali se criaram,
gerações cresceram e sobreviveram à
custa do salário que dali consegui-
am extrair. É sobretudo nostalgia. É
claro que todos os avenses pen-
sam: que destino se vai dar àquele
colosso? Àquele e a outros mais na
nossa terra. É algo que deve mere-
cer reflexão por parte das forças
vivas pois não é fácil, nos tempos
que correm, decidir o que fazer a tão
grandes espaços. Independente-
mente do que seja feito, só espero
que estes marcos históricos não se-
jam, pura e simplesmente, riscados
do mapa, como acontece vulgarmen-
te. Também temos exemplos do con-
trário. No nosso concelho a revita-
lização da antiga Fábrica do Teles é
disso exemplo, mas não só. Vejamos
o Norte Shopping que perpetuou na
sua estrutura o passado daquele lo-
cal fazendo a sua decoração ao esti-
lo fabril e conservando mesmo uma
das suas máquinas. Outro exem-
plo que conheci recentemente é o
Centro de Congressos de Aveiro, que
merece uma visita. Toda a fachada de

É surpreendente como Fátima conti-
nua a ser um fenómeno de atração
nacional e internacional mesmo
quando os indicadores sociológicos
continuam a pressagiar uma queda
abrupta da prática religiosa dos
batizados na Fé Católica, Apostólica
e Romana. Impressiona o carisma
especial que põe tanta gente em mar-
cha pelas bermas das estradas de
Portugal, gente de todas as idades,
muitos jovens e até - pasme-se! - pa-
gadores de promessas de outros que
lá não podem ir pelos seus próprios
pés. O sentido sagrado e cultural da
peregrinação não é um exclusivo de
Fátima que se aproxima do centená-
rio, quando os Caminhos de Santia-
go de Compostela se perdem numa
história milenar; mas já dá para ver
que, se no início, Fátima se confun-
dia aos olhos dos republicanos com
um antro de reacionarismo clerical
e de obscurantismo provinciano;
que, depois, nos anos da ditadura
salazarista, era visto na ótica de um
espírito de cruzada contra o comu-
nismo internacional e o ateísmo em
nome de um providencialismo que
cobria o Estado e a Igreja sob um
manto diáfano de autoritarismo ao
arrepio dos Sinais de novos tempos,
nestes tempos democráticos de um
Estado laico e de uma Igreja pós-con-
ciliar, ainda não é de todo claro que
Fátima seja um local de aprofunda-
mento da Fé Cristã, um espaço de
reflexão e de serviço eclesial profé-
tico e real e não apenas ritual, so-
bretudo nestas grandes concentra-
ções dos dias treze. Os órgãos de
comunicação social, sobretudo as te-
levisões públicas e privadas, não
perdem a ocasião para realizarem

(Nem) Todos os caminhos
vão dar a Fátima

grandes reportagens, tornando es-
tes acontecimentos ainda mais re-
dundantes e, à força de se servirem
deles para aumentarem as suas pró-
prias audiências, cavam ainda mais
as suspeitas de uma galopante diver-
gência entre a ierarquia e o rebanho,
entre a doutrina e a moral apregoa-
das e o relativismo e a liberdade pra-
ticados, indicando sintomas de uma
falha clamorosa de identidade cris-
tã. Assim acontece que, neste preci-
so momento em que Sua Santidade o
Papa vai pisar as terras de Fátima e
visitar Lisboa e Porto, foram torna-
das públicas sondagens que procu-
ram demonstrar à evidência que mais
de metade dos inquiridos que se di-
zem católicos e praticantes defen-
dem a legalização do aborto e da
eutanásia e quase outros tantos de-
fendem a legalização dos casamen-
tos homossexuais, já para não falar
do uso de preservativos e de rela-
ções prématrimoniais. Depois, não
deixa de ser sintomático que acen-
tuem até à exaustão a menor adesão
e simpatia dos crentes à figura de
Bento XVI, teólogo e intelectual re-
conhecido, quando comparado com
João Paulo II, e que afinal todos co-
laborem para que as campanhas pu-
blicitárias extra em volta desta visi-
ta, com uma mãozinha do Governo
laico decretando feriados e tolerân-
cias de ponto, produzam os mesmos
efeitos e idênticas concentrações.

Bento XVI concentrará, por estes
dias a atenção de milhares de pere-
grinos de Fátima e das cidades que
vai visitar muitos dos quais serão
sensíveis ao seu magistério, à acuti-
lância da sua interpretação dos tex-
tos da Palavra proclamada, aos ar-
gumentos e exemplos a que recor-
rerá para mostrar que a Igreja é uma
Casa acolhedora onde a humanida-
de, na sua diversidade, se pode sen-
tir bem e respeitada na sua moderni-
dade e, muito menos incomodada
com suspeições e maus exemplos dos
seus servidores e da sua história. Mui-
tos outros peregrinos estarão mais
virados para as suas devoçõezinhas

marianas, para um culto da virgem
centrado numa mitologia dos pasto-
rinhos e da capela das Aparições,
para o cumprimento  de promessas
para alívio da sua consciência ou para
conseguirem da divindade satisfação
para legítimas expetativas e anseios,
alimentando ,quando muito, uma va-
ga curiosidade acerca da imagem do
Sumo Pastor. Papolatria, no sentido
de adoração pelo Papa, obsessão
pela sua imagem de Chefe e Cabeça
da Igreja, também será a tentação de
muitos, o que não deixa de ser um
equívoco e mesmo um falso testemu-
nho já que, em rigor, o único Sumo
Pontífice, Bom Pastor e Cabeça da
Igreja é Cristo, sendo o Papa apenas
o Bispo de Roma que dirige a Igreja
não como seu Chefe mas colegial-
mente com os bispos de todas as dio-
ceses do mundo. E só na medida em
que a Igreja se tornar cada vez me-
nos Romana é que sobressairá cada
vez mais como Católica e Ecuménica.

Confesso que enquanto católico
e praticante não penso sequer ir ao
Porto no próximo dia 14 para ver o
Papa, nem alinho muito na promo-
ção da sua imagem e do êxito da sua
viagem ao nosso país mas, se alguma
inquietação me tocou de modo es-
pecial por estes dias, teve a ver com a
divulgação de uma “Carta Aberta aos
Bispos de Todo o Mundo”, escrita
pelo teólogo Hans Kung: companhei-
ro de Ratzinger nos bastidores do
Concílio Vaticano II entre 1962 e
1965, ambos jovens teólogos e peri-
tos com destaque na elaboração dos
documentos e das reformas concili-
ares que dele saíram, Hans Kung é
agora uma das vozes mais críticas do
Pontificado de Bento XVI, responsa-
bilizando-o com argumentos sérios
pelas sete oportunidades perdidas
pela Igreja, a última das quais diz
ser, exatamente, a de “fazer do espí-
rito do Concílio Vaticano II a bússo-
la para toda a Igreja Católica, inclu-
indo o Vaticano, e assim não ter pro-
movido as Reformas no interior da
Igreja” que se impunha cumprir e
realizar, deixando um apelo muito
forte aos Bispos para a realização
de novo Concílio Ecuménico. Pode
negligenciar-se esta carta aberta ou
nem sequer a ler com receio de irre-
verência mas que há nela um testemu-
nho profético a exigir um compro-
misso mais ecuménico por parte dos
bispos e dos cristãos lá isso há. |||||

Inflexões

Que destino se vai dar
àquele colosso?

uma antiga fábrica foi preservado,
mas o seu interior está dotado da
mais recente tecnologia para um
espaço do género. É claro que é um
exagero pensar em algo do género
para a Rio Vizela, mas interpretem,
caros leitores, este escrito como uma
pequena inflexão, fazendo jus ao
nome desta coluna de opinião.

FUTURO Escrevo este texto minutos
depois de ver o resultado das mani-
festações dos gregos contra as du-
ras medidas de austeridade deci-
dida pelo governo daquele país: três
funcionários de um banco mortos,
na sequência de um incêndio desen-
cadeado pelos protestantes. Quanta
irracionalidade. Culpados? Haverá?
Talvez sim, talvez não. Serão os au-
tores materiais do incêndio os cul-
pados, ou serão todos os políticos
e gente ligada ao poder que du-
rante anos escondeu a realidade da
situação económica do país aos seus
concidadãos? E Portugal? Os nossos
líderes dizem que o nosso país está
longe de viver uma situação como
a da Grécia, mas ouço também vozes
a dizer que seremos a próxima Gré-
cia. Eu prefiro acreditar nos nossos
do que em especialistas estrangei-
ros que, porventura, poderão não
conhecer a nossa realidade. É claro
que quero acreditar, porque o cená-
rio que traçam é menos pessimista.
Mas a dúvida, a incerteza e a preo-
cupação pairam no ar. Os portugue-
ses que comecem a pensar que po-
deremos vir a enfrentar nova subi-
da do IVA e, quem sabe, medidas
mais drásticas, como o fim do 14º
mês ou o adiamento da idade da
reforma. É duro e algo em que não
queremos pensar. É por isso que digo
que se queremos manter os direi-
tos que temos (e já não são mui-
tos) todos temos de trabalhar para
isso. É hora de arregaçar as mãos e
não de preguiçar. Se todos fizermos
mais um esforço em dar mais um
pouco de nós pelo bem comum, é
Portugal que ganha, somos todos
nós que ganhamos. |||||

Editorial

Luís Américo Fernandes
O DIRETOR

Este jornal adotou o
Novo Acordo Ortográfico
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Vamos a ver...

Na bromélia

Nos seus Ensaios     (de 1580), Mon-
taigne critica os vícios educacionais
da sua época: Esforçamo-nos para
preencher a memória e deixamos a cons-
ciência e o entendimento vazios. Assim
como os pássaros vão à procura do grão
e o trazem no bico sem o experimento,
para serem provados por seus filhotes,
assim nossos mestres vão pilhando a
ciência dos livros, alojando-a na pon-
ta da língua, tão-somente para vomitá-
la e lançá-la ao vento. Mais de
quantrocentos anos decorridos, ou-
tro autor escreve: cada vez que um
professor se dirige a uma sala de aula,
reitera a pergunta acerca de como fazer
para que as crianças e jovens não se
dispersem, não atrapalhem os colegas
e, mais ainda, prestem atenção à aula,
se interessem pelas atividades propos-
tas. Cumpre-se o Mito de Sísifo, em
cada episódio do drama escolar. A
aula continua a gerar desperdício.
Alunos escutando MP3 na sala de
aula – As aulas são chatas. Não há
como não ouvir música. Passo pelos
corredores das escolas. Salas fecha-
das, alunos alinhados em filas,
olhando a nuca do colega da fren-
te, copiando conteúdo do quadro
– É o mundo do giz versus exílio

O cão do meu vizinho aproveitando o
facto de o dono deixar o portão de casa
aberto, foge constantemente para a rua,
tendo numa dessas ocasiões mordido o
meu filho. Não se responsabiliza por
nada. O que posso fazer ?

Para além da obrigatoriedade do cum-
primento das normas sobre identifica-
ção, vacinação, registo e licença, o dono
do cão deve vigiá-lo de forma a evitar

que o mesmo danifique quaisquer bens
ou ponha em risco a vida ou a integri-
dade física de outras pessoas e animais.

Neste caso, entende-se que o dono
do cão não actuou com o cuidado que
lhe era exigível, uma vez que não adop-
tou as medidas adequadas a evitar a
saída do animal da sua propriedade.

Nessa medida, cometeu um crime
de ofensa à integridade física por ne-
gligência, punível com pena de prisão
até um ano ou com pena de multa até
120 dias, , , , , bem como, uma contra-or-
denação punível com uma coima cujo
montante mínimo é de 500 euros e o
máximo de três mil e 740 euros.

O ofendido poderá, ainda, reque-
rer que o dono do cão o indemnize
pelos danos patrimoniais e não patrimo-
niais sofridos. ||||||

Nuves negras

Não vêm da Islândia nem fazem can-
celar voos. Em comum têm o facto de
prejudicarem o seu local de origem,
mas serem muito mais incomodativas
para zonas circundantes. Como gran-
de diferença destaca-se o facto de uma
ser resultado de um acontecimento
natural e a outra de um total desinte-
resse pelo nosso planeta.

As nuvens negras, de que falo, re-
sultam da queima de lixo doméstico,
que muitos insistem em continuar fa-
zer, especialmente naqueles sábados
soalheiros, que dá vontade de deixar
a casa respirar um pouco e colocar os
cobertores, edredões e calçado a are-
jar. Atividades que, de um momento
para o outro, têm que ser interrompi-
das por causa do fumo, cinzas e chei-
ro resultantes de tais fogueiras.

Depois de na última crónica falar de
poluição sonora, desnecessária, que me
inquieta, ouvi alguns comentários, como
este: “qual é o teu problema… sempre
foi assim, aliás são tradições!”. Acabei,
por isso, por concluir que talvez fosse
uma avaliação justa, que embora fosse
partilhada por outras pessoas, eram
mesmo questões de incómodo pessoal.

Neste caso da poluição atmosféri-
ca, a questão já não é pessoal. Trata-se
de uma ilegalidade. É proibido, por Lei,
fazer tais fogueiras, e embora as enti-

dades policiais nada façam, mesmo que
se participe uma queixa pelo telefone,
trata-se de uma ilegalidade punível com
multa. Para além de tudo é uma ques-
tão de desrespeito pelo nosso meio am-
biente.

Embora trabalhosa, a alternativa à
queima de lixo orgânico, que frequen-
temente acaba por incluir plásticos,
pneus, tecidos…, passa pela realização
de compostagem (quem tem jardim ou
quintal) ou vermicompostagem (quem
não tem).

Se pretende uma alternativa menos
laborosa pode levar resíduos ao
EcoCentro em Santa Cristina do Couto,
aberto de segunda a sábado das 8h
às 19h. E se prefere uma alternativa
mais preguiçosa, como cidadão desta
vila e concelho tem ainda ao dispor
uma linha telefónica – 252 856 345
– onde pode solicitar a recolha, gratui-
ta, de todos os “monstros”. É só ligar e
os serviços municipalizados tratarão de
fazer a recolha, separação e devido tra-
tamento do material recolhido.

Se for um cidadão ativo, poderá fa-
zer formação em compostagem, gratui-
tamente, na Lipor (www.hortadaformiga.
com). Se for um cidadão reativo, partici-
pe o criminoso aos agentes locais da
GNR, indicando a morada completa do
infrator, pergunte quanto tempo demo-
rará o agente a intervir, e findo esse
período volte a ligar. Se as fogueiras
não lhe incomodam, lembre-se, inco-
modam o nosso ambiente e outros ci-
dadãos.

Eu gosto de me sentar ao sol e co-
mer laranjas, com broa de milho, sem
cinzas ou maus cheiros… É crónico, eu
sei. |||||| fernando@incubadora-id.com

Gabinete Jurídico

Fernando Torres

de celular, onde o absurdo acon-
tece: uma profesora enviou um bi-
lhete à directora, dizendo “tenho
um aluno a dormir na minha sala,
peço providências”.

Aquilo que mantém viva a mi-
nha esperança é o trabalho de
muitos profesores, que, anonima-
mente, vão construindo novas prá-
ticas e suportando o desdém de
múmias pedagógicas. Até nas me-
lhores revistas da área da educa-
ção há quem desdenhe da prática
de assembleias de escola, ou impu-
tem o insucesso dos alunos à influ-
ência de novas pedagogias. Haja
paciência! Gostaria que me disses-
sem onde se praticam as “novas
pedagogias”, eleitas como bode
expiatório dos males do sistema. Ou
que novas pedagogias esses espe-
cialistas terão praticado em sua sala
de aula. Provavelmente, nenhuma.

Já tudo foi escrito e reescrito –
desde a denúncia da doença ao

seu tratamento. Insiste-se em solu-
ções precárias, que não saem do
círculo vicioso das referências
paradigmáticas vigentes. Teóricos,
políticos, gestores, especialistas en-
tretêm-se em discussões estéreis:
Qual a melhor idade para come-
çar o ensino básico? Qual a me-
lhor idade para aprender a ler?...
Um sem fim de debates bizantinos.

Ao longo de mais de três déca-
das, identifiquei e corrigi erros cras-
sos da minha prática. Erros em que
ainda se insiste: redução de alu-
nos por turma, recuo da avaliação
contínua, aumento de número de
horas lectivas... Insiste-se em pôr
remendos num modelo obsoleto
de organização das escolas, quan-
do se deveria fazer a sua reconfigu-
ração. A aula continua a ser a vaca
sagrada da pedagogia, algo consi-
derado indispensável nas práticas
escolares. Nunca terá passado pe-
las eminentes cabeças dos pedago-
gos oficiais a ideia de que não exis-
te um só modo de fazer escola?

A Natureza é pródiga em metá-
foras. Existe um insecto que cum-
pre todo o seu ciclo vital sem ja-
mais sair da bromélia, que é a sua
casa e o seu túmulo. Mas, como
diria o Pessoa, há um tempo em que é
preciso abandonar as roupas usadas,
que já têm a forma do nosso corpo,
esquecer os caminhos que nos levam
sempre aos mesmos lugares; é o tempo
da travessia: e, se não ousarmos fazê-
la, teremos ficado, para sempre, à mar-
gem de nós mesmos. ||||||

Regina Lima

Insiste-se em pôr
remendos num modelo
obsoleto de organização
das escolas, quando se
deveria fazer a sua
reconfiguração. A aula
continua a ser a vaca
sagrada da pedagogia,
algo considerado
indispensável
nas práticas escolares.

José Pacheco
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Pontificado de
Bento XVI é de
crise e de escolhas

||||| TEXTO: CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

Dias antes de o Papa Bento XVI visitar
Portugal, os membros do Conselho
Pastoral Paroquial (CPP) de Vila das
Aves ouviram, no momento de for-
mação da sua reunião do passado
sábado, o Mestre Elias Couto falar
da personalidade e do pontificado do
Santo Padre.

Este professor de Filosofia na Uni-
versidade Católica elucidou os con-
selheiros avenses sobre as razões das
inúmeras polémicas que têm marca-
do o pontificado de Bento XVI, vin-
cando a “injustiça” no tratamento que
lhe é dado, sobretudo na Comunica-
ção Social.

Elias Couto não tem dúvidas que
é e continuará a ser um pontificado
“de crise”. Este professor leigo enaltece
no entanto que apesar da “crise”, o
seu papado será feito de “escolhas”.
“Servirá para separar as águas e defi-
nir o percurso da Igreja neste tercei-
ro milénio”, aponta.

As polémicas são apenas uma es-
pécie de ponta de iceberg da crise
que a Igreja vive, em que os católicos
“são convidados e seguir uma opção
clara por Cristo ou a juntar a sua voz
à do mundo e, dessa forma, a sepa-
rar-se da Igreja”.

As polémicas nestes cinco anos de
pontificado passaram por temas como
o suposto ataque ao islão, a defesa
do casamento apenas entre pessoas
do sexo oposto, pelo vincar da posi-
ção contrária ao uso do preservativo
e mais recentemente pela tentativa de

ELIAS COUTO FALOU DO PAPA NA REUNIÃO DO CPP DE VILA DAS AVES

responsabilizar Bento XVI nos casos
de prática de pedofilia por diversos
membros da Igreja.

Esta última será, de resto, a mais
feroz, mas Elias Couto diz que “des-
de 2001, Ratzinger é o maior defen-
sor da luta contra os casos de pedofi-
lia na Igreja, algo que lhe valeu forte
oposição no interior da cúria roma-
na”. Aliás, nos dias que antecederam
a morte do seu antecessor, João Pau-
lo II, foi o então Cardeal Ratzinger,
quem presidiu à via sacra no Coliseu
de Roma e, na nona estação, Ratzinzer
apontou que “celebramos Cristo, sem
pensarmos nele, sem fé, com palavras
vazias”. “Vincou que era preciso limpar
a sujeira que há na Igreja e sobretu-

do no meio sacerdotal. Usou palavras
terríveis”, apontou Elias Couto, perante
os conselheiros avenses, “palavras de
quem não esperava vir a ser Papa”.

Este professor lembrou mesmo que
entre os apontados como “papabile”,
nunca figurou o nome de Ratzinger. O
seu nome começou a ganhar prepon-
derância no conclave, quando os bis-
pos se viram perante a “necessidade
de escolher um sucessor de uma figu-
ra tão marcante como foi João Paulo II.
Perante problemas tão sérios como a Igre-
ja enfrenta pensou-se que o homem
que aguentaria melhor, com as costas
mais largas para suceder a um gigan-
te, seria o seu número dois, Joseph
Ratzinger”, contextualizou Elias Couto.

Há na Igreja diversas correntes,
desde progressista a conservadora e
a figura e postura de Bento XVI não
agrada, pois “sempre falou em conti-
nuidade e mostrou-se avesso a rup-
turas, daí o modo agreste como as
suas ideias têm sido vistas também
pela imprensa”.

Perante valores da Igreja “inegociá-
veis” (como a defesa da vida huma-
na desde a conceção até à morte; do
casamento apenas entre pessoas de
sexo oposto; do direito à liberdade; e
dos pais educarem os filhos de acor-

do com as suas convicções) acentu-
am-se “as dissidências”, pois não será
possível estar dentro da Igreja a não
ser de corpo inteiro.

Para Elias Couto, o pontificado de
Bento XVI, ao contrário de muitas expe-
tativas, “será marcante”, pois vai apro-
fundar o trabalho iniciado por João
Paulo II, ao apostar na desclericaliza-
ção da Igreja, ao vincar a importância
laical e a aposta na Juventude. Com
isto, o professor da UCP antecipa que
“as polémicas não vão diminuir”.

O professor atesta que o Papa “tem
sido um bom guardião da cátedra de
Pedro” e que os cristãos têm “mais ra-
zões para o amor, pois Bento XVI ape-
nas afastou os que temem a verdade”.

Perante esta apresentação, inúme-
ros conselheiros vincaram o desco-
nhecimento generalizado em torno da
pessoa de Bento XVI, ao que Elias
Couto evidenciou haver, “sem dúvi-
das, uma necessidade de passar para
fora, a riqueza do pensamento deste
homem”.

“Felizmente Bento XVI tem as cos-
tas largas”, atestou, pelo que Elias
Couto acredita que “temos o Papa de
que necessitamos”. Também avisou
que “vamos ser claramente uma mi-
noria, aliás, já somos”.

“Isso não quer dizer que nos de-
vemos fechar ao mundo, temos de
nos integrar na sociedade com natu-
ralidade e afirmar as nossas convic-
ções. Temos de deixar de ser consu-
midores religiosos, mas crentes ativos,
conscientes e com uma fé esclarecida”,
aconselhou este professor. |||||

ELIAS COUTO, PROFESSOR DE FILOSOFIA NA
UNIVERSIDADE CATÓLICA ELUCIDOU OS CONSELHEIROS
AVENSES SOBRE AS RAZÕES DAS INÚMERAS POLÉMICAS
QUE TÊM MARCADO O PONTIFICADO DE BENTO XVI

Para Elias Couto, o ponti-
ficado de Bento XVI vai
apostar na desclericali-
zação da Igreja, ao vincar
a importância laical
e a aposta na Juventude.

A Escola Profissional Agrícola
Conde de S. Bento promove nos
dias 29 e 30 de maio de 2010
a Festas das Rosas.

Este evento decorre de dois em
dois anos, tendo como principal
função a abertura desta institui-
ção com 97 anos à comunidade.

A Festa das Rosas serve de
‘montra’ daquilo que de melhor
se faz na Escola Profissional Agrí-
cola Conde de S. Bento. Ao lon-
go de dois dias os alunos, pro-
fessores e funcionários da escola
tudo fazem para ‘bem receber’ to-
dos os visitantes.

Durante a festa estão à venda
diversos produtos fabricados na
escola como vinho, chás, rosei-
ras, compotas, bolachas, licores de
variados sabores, incluindo um
Licor de Rosas, feito na adega da
própria escola.

Para além disto, os visitantes
podem passear pelo espaço da es-
cola e a usufruir dos seus belos
jardins e recantos históricos.

A festa tem, ainda, uma expo-
sição de rosas nos claustros dis-
postas de uma forma artística e
outras estão expostas de forma
individual com a respetiva identi-
ficação botânica.

A Festa das Rosas abre ao pú-
blico no sábado, às 21h00, con-
tando nesse dia com a atuação
da Tuna da Faculdade de Ciênci-
as do Porto, do Padre Daniel e do
Duo Polifonia. No domingo, dia
30 de maio, pelas 16 horas, atua
o Rancho Típico de Santa Maria
da Reguenga.

Fundada em 1913, a Escola
Profissional Agrícola Conde de S.
Bento, mantém desde essa data
uma forte vertente de Ensino
Agrícola, apesar de atualmente a
sua componente letiva abranger
cursos ligados ao turismo, Pro-
cessamento e Controlo de Qua-
lidade Alimentar, Restauração e
Veterinária. |||||

Escola Agrícola
promove
Festa das Rosas
A INICIATIVA REALIZA-SE
NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO
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O caso é, dizem os sociais-democra-
tas, “paradigmático”, e numa altura em
que tanto se fala de grandes investi-
mentos públicos, o PSD vai usá-lo
como exemplo. Em causa está a cons-
trução da variante à Estrada Nacio-
nal 14 e o facto de a mesma não con-
templar qualquer ligação ao conce-
lho de Santo Tirso. “No momento em
que se discutem as grandes obras - o
TGV, o aeroporto e algumas grandes
concessões rodoviárias - parece-nos
inadmissível estarmos hoje num con-
celho que pode vir a ser atravessado
pela variante à Estrada Nacional 14
sem que esta contemple qualquer li-
gação a Santo Tirso”. Assim o disse
Jorge Costa no dia 3 de Maio, em
Monte Córdova, no final de uma vi-
sita de trabalho a Santo Tirso levada
a cabo pelos deputados do PSD elei-
tos pelo círculo eleitoral do Porto.

A obra, tal como está projetada, e
ainda segundo Jorge Costa, “põe em

DEPUTADOS DO PESD ELEITOS PELO DISTRITO DO PORTO ESTIVERAM EM SANTO TIRSO

Falta de ligação a Santo Tirso da variante à EN14
compromete atratividade do concelho
A VARIANTE À ESTRADA NACIONAL 14 ATÉ É, NO ENTENDER DO PSD, UMA BOA APOSTA, MAS NÃO NOS MOLDES EM QUE ESTÁ PROJETADA. O FACTO DE A
MESMA NÃO CONTEMPLAR QUALQUER LIGAÇÃO A SANTO TIRSO, PODERÁ COMPROMETER A COMPETITIVIDADE DO MUNICÍPIO.

É caso para dizer, “que se cante a uma
só voz”, já que o assunto parece ge-
rar consensos. No dia em que o PSD
reivindicou, em Santo Tirso, uma liga-
ção ao concelho a partir da nova va-
riante à EN14, a Câmara Municipal
voltou ao assunto, expressando, mais
uma vez, a sua preocupação face ao
traçado proposto.

“Desde os primeiros meses de 2009,
que o Estudo Prévio do traçado da
variante à EN14, tal como proposto
pela EP, Estradas de Portugal, é forte-
mente criticado por esta Câmara, par-
ticularmente no modo como descura

a articulação com a rede viária local
e consequentemente como não pro-
move o necessário nível de serviço
às populações e agentes económicos
do concelho de Santo Tirso”, refere
em comunicado de imprensa a
autarquia local.

Ainda segundo a mesma fonte, “o
traçado proposto passa no lado po-
ente do concelho de Santo Tirso, atra-
vessando parte do seu território e
permitiria melhorar a acessibilidade a
áreas do município que carecem
atualmente de boas ligações à rede
nacional de estradas, e onde existem

ou estão previstas importantes zonas
empresariais e equipamentos de re-
levância regional”.

A Câmara Municipal diz, de resto,
que expressou desde sempre que “fos-
sem contemplados no projeto, dois
novos nós de ligação; um na Várzea
do Monte (ao Km 14, 850) e outro
adjacente à freguesia da Palmeira (ao
km 15, 750)”. O primeiro “permitiria
uma boa ligação aos loteamentos in-
dustriais existentes bem como às zo-
nas de expansão empresarial” e be-
neficiariam “a acessibilidade à zona
Norte da cidade de Santo Tirso atra-

cional 104, situado a pouco mais de
500 metros a poente da entrada na
A3, não prevendo qualquer articula-
ção com a variante à EN 104 (vari-
ante à Cidade de Santo Tirso), o que
promoverá o agudizar de uma situa-
ção de sobrecarga do nó de acesso
à Auto-estrada, reforçando-se assim
a necessidade de desnivelamento
deste nó de acesso à A3”

A Câmara apresentou em sede de
discussão pública do Estudo de Im-
pacto Ambiental, o documento no qual
expressa e fundamenta as preocupa-
ções e sugestões atrás referidas. |||||

causa” a “competitividade” e a “atrati-
vidade” do concelho, mais ainda,
porque “ao não contemplar nenhu-
ma ligação ao concelho, deixa de fora
as suas zonas industriais”. Se levada
a cabo de “forma diferente”, a obra
poderia ajudar ao desenvolvimento
económico e à criação de emprego,
defende o deputado. De resto, a mes-
ma traduz “o conceito de obras de
proximidade”, que na opinião do PSD,
são as que “podem, de facto, criar
atividade económica, e não as que o
governo tem defendido, que só vão
criar endividamento”.

A APOSTA NAS EMPRESAS
Nesta visita a Santo Tirso, a saúde, as
acessibilidades e o desemprego esti-
veram na ordem do dia detendo-se
José Pedro Aguiar-Branco nalguns
indicadores, como o facto de cerca
de 70 por cento dos desempregados
terem mais de 35 anos. “As políticas
de emprego não se têm revelado ajus-
tadas”, afirmou o deputado que subli-

nhou depois a distância que sepa-
ram as promessas de José Sócrates e
a realidade. Os 150 mil empregos
prometidos pelo primeiro-ministro “ao
fim de cinco anos de mandato, tra-
duziram-se em 150 mil novos desem-
pregados”. E segundo o mesmo de-
putado, Santo Tirso também tem o seu
exemplo de promessa anunciada, mas
não cumprida, pelo governo: “a pro-
messa, com a construção do call center,
de criar mil e 200 novos empregos
não se verificou, apenas [foram cria-
dos] cerca de 400”, não acreditando
o deputado do PSD que tal objetivo
venha, sequer, a ser cumprido.

De resto, e ainda segundo Aguiar-
Branco o atual governo “não acredi-
ta nas empresas”, residindo neste as-
peto parte do que o distingue do PSD.
“Uma das nossas preocupações é dar
condições às empresas para que elas
possam ter possibilidades de criar ri-
queza e de gerar novos empregos”
enquanto que o atual governo en-
tende que é com “investimento públi-

co faraónico que se combate o de-
semprego, e o resultado está aí”. Re-
flexo desta atitude é, no entender do
mesmo deputado, as muitas empre-
sas em ruínas que se vêem no Vale
do Ave. “A forma romântica é olhar
para ali e acharmos que é uma pena,
a forma prática é mudarmos de mo-
delo de desenvolvimento económi-
co, e para mudarmos de modelo de
desenvolvimento económico temos de
mudar de governo”.

Nesta deslocação a Santo Tirso, José
Pedro Aguir-Branco defendeu ainda
que nas regiões mais afetadas pelo
desemprego, como é o caos do Vale

do Ave, a existência de programas de
formação que “fossem realmente” mais
ajustados à realidade. “Não interessa
nada termos aqui pessoas a forma-
rem-se em treinadores de futebol, se
não houver procura. A formação tem
de ser adequada às regiões, para que
a possibilidade de emprego possa
surgir com mais eficácia”.

A visita de trabalho dos deputa-
dos do PSD eleitos pelo distrito do Porto
realizada na semana passada come-
çou por uma deslocação a Vila das
Aves, seguindo depois para a sede
do concelho e terminou na freguesia
de Monte Córdova onde, simbolica-
mente, o PSD deu conta do risco que
corre a extensão de saúde daquela
freguesia de fechar em virtude da fal-
ta de médicos. Facto que, segundo os
mesmo responsáveis, agravaria ainda
mais o problema da falta de médicos
de família verificado em todo o con-
celho e que poderá ter repercussões
mais “dramáticas” em Monte Córdova.
||||| COM: CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA     SOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHO

vés da Estrada Municipal 508”. Por
sua vez, o nó junto à freguesia de
Palmeira “permitirá melhorar a acessi-
bilidade a todas as freguesias do con-
celho localizadas a norte do rio Ave
(Além Rio), no serviço e apoio direto
às populações residentes, áreas in-
dustriais instaladas e a equipamen-
tos fortemente geradores de fluxos,
como é o caso do Instituto Nun’ Alvres
ou das Termas das Caldas da Saúde”.

O município fez saber ainda da
sua preconcepção “quanto ao dese-
nho proposto para o nó de ligação
desta variante à EN 14 à estrada na-

CÂMARA DEFENDE A CONSTRUÇÃO DE DOIS NÓS DE LIGAÇÃO A SANTO TIRSO

Os 150 mil empregos
prometidos pelo primei-
ro-ministro “ao fim de
cinco anos de mandato,
traduziram-se em 150 mil
novos desempregados”,
criticou Aguiar-Branco

OS DEPUTADOS AGUIAR-BRANCO, JORGE COSTA COM ALIRIO CANCELES À CHEGADA A MONTE CÓRDOVA
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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

Na sequência da visita efetuada a Santo
Tirso pelos deputados do PSD eleitos pelo
círculo eleitoral do Porto, seguiu já para o
Ministério da Saúde um requerimento no
qual os mesmos responsáveis políticos ques-
tionam a tutela pelo “não cumprimento” do
protocolo celebrado entre a Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso e o Ministério da Saú-
de, nomeadamente no que à criação de
Unidades de Saúde Familiar diz respeito.

O referido protocolo diz que a “Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte pro-
moverá a constituição de Unidades de Saú-
de Familiares em todos os centros de saú-
de” mas, volvidos três anos “apenas foram
criadas duas Unidades de Saúde Familiar
na cidade de Santo Tirso”. Querem, por isso,
os deputados do PSD saber quais os moti-
vos para o não cumprimento desta clausura.
Mas não se ficam por aqui; no mesmo docu-
mento, questionam ainda o Ministério da
Saúde sobre “a completa ausência de médi-
cos no posto de saúde” da freguesia de
Monte Córdova. Os sociais-democratas elei-
tos pelos círculo do Porto querem ainda sa-
ber que medidas tomará o governo para
fazer face à “urgente necessidade da popu-
lação” quanto aos médicos de família pois
são cerca de 18 mil utentes, ou melhor, 26
por cento dos tirsenses que não tem médi-
co de família.

No referido documento, a que o Entre
Margens teve acesso, os deputados alegam
que nos últimos anos Santo Tirso tem sido
vítima de “uma perda exponencial da quali-
dade de vida”, na sequência das “notáveis
falhas em matéria de saúde”. Para além da
falta de médicos de família, os sociais-de-
mocratas apontam ainda o encerramento da
maternidade e dos serviços de neonatologia,
o encerramento da urgência de ginecolo-
gia e, entre outros, o encerramento das ur-
gências médico-cirúrgicas. ||||||

Deputados
do PSD
questionam
Ministério
da Saúde
CARÊNCIAS DE SANTO TIRSO EM
TERMOS DE SAÚDE LEVA PSD A
APRESENTAR REQUERIMENTO
NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA.
EM CAUSA ESTÁ A FALTA DE
UNIDADES DE SAÚDE FAMILIAR Novas unidades de saúde para

S. Martinho do Campo e Areias

Duas novas unidades de saúde
vão surgir, dentro de um ano, no
concelho de Santo Tirso, mais con-
cretamente nas freguesias de S.
Martinho do Campo e Areias.
Ambas as obras foram recentemen-
te adjudicadas pela Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso.

A de S. Martinho do Campo, e
segundo deu conta na semana
passada a autarquia tirsense, vai
custar mais de um milhão de eu-
ros, sendo a obra comparticipada
pela Administração Regional de
Saúde (ARS) do Norte. Para o efei-
to, a Câmara Municipal de Santo
Tirso cedeu um terreno situado
junto ao cemitério de S. Martinho
do Campo com três mil e 300
metros quadrados.

Por sua vez, e ainda segundo a
mesma fonte, a unidade de saú-
de de Areias está avaliada em 1,11

AS VELHAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS FREGUESIAS DE S. MARTINHO DO CAMPO E AREIAS VÃO
TER CASA NOVA. AMBAS AS OBRAS FORAM ADJUDICADAS NA SEMANA PASSADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO
TIRSO. EM CAUSA ESTÁ UM INVESTIMENTO GLOBAL DE MAIS DE DOIS MILHÕES DE EUROS

milhões de euros sendo o seu cus-
to comparticipado em 70 por cento
pelo Programa Operacional da Re-
gião Norte (ON2) e em 30 por
cento pela Administração Regional
de Saúde (ARS) do Norte. Neste
caso, o edifício será igualmente
construído em terreno cedido pela
Câmara Municipal, situado junto ao
edifício da Junta de Freguesia de
Areias com dois mil e 400 metros
quadrados de área.

Em ambos os casos, os edifícios
a construir numa prazo de 365 dias,
vão substituir as já degradadas ins-
talações das unidades de saúde
atualmente em funcionamento nas
respetivas freguesias. Em comunica-
do de imprensa, a autarquia diz
mesmo que os edifícios de S. Mar-
tinho do Campo e Areias estão
desade-quados “à prestação de cui-
dados de saúde e com graves pro-

cional da nova Unidade de Saú-
de de S. Martinho do Campo foi
elaborado para uma população
estimada de 18 mil (quando a
população da área abrangida
pela Unidade de Saúde é de 14
918) correspondendo a estimati-
va à evolução demográfica para
os próximos 20 anos. Já no que
concerne à unidade de Areias,
esta foi projetada de forma a ser-
vir 10 mil utentes, sendo que
atualmente a população da área
abrangida pela Unidade de Saú-
de é de 6 989 habitantes, refe-
rentes às freguesias de Areias,
Palmeira, Lama e Sequeiro.

Recorde-se que em setembro
do ano passado o secretário de
Estado da Saúde, Manuel Pizarro,
homologou os dois contratos-
programa referentes à construção
destas unidades de saúde. |||||

Em ambos os casos, os
edifícios a construir vão
substituir as instalações
das unidades de saúde
atualmente em funciona-
mento, tidos como de-
sadequados “à prestação
de cuidados de saúde”

blemas de salubridade”. Com os no-
vos edifícios pretende-se, por isso,
“responder às necessidades de saú-
de da população, designadamente
nas áreas de intervenção de base co-
munitária (cuidados domiciliários,
educação para a saúde e promoção
da saúde…) e nas áreas de atendi-
mento (por exemplo: psicoprofilaxia
do parto, nutrição, psicologia, etc...).

A autarquia de Santo Tirso es-
clarece ainda que o programa fun-

Em parceria com Universidade Fer-
nando Pessoa, a Junta de Fregue-
sia de Santo Tirso vai promover
no próximo dia 18 de Maio uma
ação de rastreio gratuita a ter lu-
gar no edifício-sede da junta lo-

Rastreios gratuitos na Junta de Santo Tirso
cal (sito na Av. Sousa Cruz, Nº 749)
entre as 9h00 e as 17 horas. Os
interessados não necessecitam de
fazer qualquer reserva prévia, basta
aparecer e fazer o rastreio que en-
tenderem no âmbito das seguintes

valências: análises clínicas ao coles-
terol e glicemia; controlo de tensão
arterial e osteoporose; higiene oral
e terapêutica da fala. Para qualquer
informação adicional, os interessa-
dos devem contactar a Junta de Fre-

guesia através do número: 252
860 970. Esta iniciativa insere-se
no âmbito do programa “Onda
Saúde”, da responsabilidade da
Junta local, e vai ao encontro das
necessidades dos tirsenses. ||||||

PROJETO DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE AREIAS
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Que comentário faz à decisão do Tri-
bunal Constitucional?
Eu meti a ação (é bom que nos recor-
demos) em 10 de dezembro de 2001,
em véspera das eleições autárquicas,
ainda era primeiro ministro o eng. An-
tónio Guterres, é que, independen-
temente de quem estava no governo,
teria de salvaguardar, primeiro, os in-
teresses do concelho. [Fi-lo] pois achei
que tinha razão e valeu a pena espe-
rar, e esperei dez anos, mas fez-se
justiça no tribunal constitucional. Ga-
nhei em primeira instância em Santo
Tirso, ganhei no tribunal da relação
no Porto, ganhei no supremo tribu-
nal e, finalmente, ganhamos todos no
Tribunal Constitucional. E agora não
há apelo, é uma decisão definitiva.

Nesta altura o que os munícipes que-
rem é saber é quando chega o di-
nheiro…
As fases subsequentes fazem-se nos
termos da lei, não sei precisar como
isto se processa, mas os meus advo-

gados já estão a trabalhar nisso. Con-
tudo, para mim, o que mais interessa
é ter-se provado uma coisa muito
importante: que esta lei foi ilegal.

Eu até compreendo os trofenses,
que na altura ficaram satisfeitos com
essa decisão, mas já não compreen-
do aqueles tirsenses que se dizem do
concelho de Santo Tirso, mas que
votaram a criação do concelho da
Trofa. Alguns até foram para Trofa
celebrar. Apetece-me dizer que foram
celebrar uma ilegalidade. Se forem co-
erentes, devem agora admitir que co-
meteram um erro, quer os que vota-
ram quer os que celebraram, mas pa-
rece que está tudo esquecido. Eu é
que tenho memória e sei bem o ata-
que de que fomos alvo, e sei bem os
riscos que corri politicamente por ter
sido tão firme.

Lamento que quando foi criado o
concelho tenha ocorrido o que ocor-
reu e que alguns altos responsáveis,
como o já ido presidente do PSD Dr.
Marques Mendes tenha ficado mui-

to satisfeito porque foi chamado “o
pai da Trofa”. Ele, na prática, é aquilo
que eu já disse publicamente, uma
‘persona non grata’ para Santo Tirso.
Ele e todos aqueles que dizendo-se
do concelho de Santo Tirso, lutaram
contra Santo Tirso por razões unica-
mente político-partidárias, e o mais
caricato é que alguns deles foram
apoiar a Trofa para ter mais um con-
celho PSD e agora, mesmo tendo o PS
votado contra na assembleia da re-
pública, o concelho até nem é PSD, o
que prova que as populações são in-
teligentes. Eu acho que vale pena ser
persistente na defesa de princípios e
de valores e eu sê-lo-ei sempre.

Com esta decisão, chegará finalmen-
te a vez de se definirem, de uma vez
por todas, as fronteiras de ambos os
municípios?
Eu hoje [dia 7 de Maio] fiquei muito
satisfeito porque no Jornal Notícias
da Trofa [a presidente da Câmara da
Trofa] Joana Lima diz ‘que o mais im-

portante agora é que o parlamento
defina rapidamente os limites’. Ou seja,
tenho uma aliada; Joana Lima é alia-
da de Castro Fernandes que já anda
a dizer isto há dez anos. Mas ela tam-
bém diz uma coisa que é caricata, ou
seja ‘que esta decisão não aquece
nem arrefece ao município trofense’.
Claro, porque eles não pagam nada,
mas também já devem 64 milhões
de euros, são os mais endividados
do país, ou seja, mil e setecentos euros
por munícipe, por isso também nem
aquece nem arrefece, e sete milhões
também nem aquece nem arrefece”.

É hoje um homem satisfeito?
Estou satisfeito pelo concelho, por-
que eu sempre fui um integral defen-
sor do concelho de Santo Tirso. [A
criação do município da Trofa] foi uma
machadada muito grande, foi um ato
de perfeita irresponsabilidade políti-
ca e tem nomes que é o PSD, o PCP, o
CDS e o “pai da Trofa” o dr. Marques
Mendes. |||||  CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA     SOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHO

6.808.627Valor em euros do montante que o estado
português tem de pagar a Santo Tirso

CASTRO FERNANDES: “ESPEREI DEZ ANOS, MAS FEZ-SE JUSTIÇA”

O Tribunal Constitucional confirmou
na semana passada a sentença que
obriga o Estado Português a indem-
nizar o concelho de Santo Tirso em
cerca de sete milhões de euros. Quer
isto dizer que, dez anos depois da
ação movida pelo município tirsense
contra o Estado português, já não há
lugar a mais recursos e por isso, fica
provada como ilegal a Lei 83/98 que
levou à criação do município da Trofa,
aprovada pelos deputados do PSD,
CDS-PP e PCP.

Todas as instâncias judiciais - Tri-
bunal de Santo Tirso (1ª Instância),
Tribunal da Relação do Porto e Supre-
mo Tribunal - deram razão ao municí-
pio de Santo Tirso e o ponto final nes-
te processo é dado agora pelo Tribu-
nal Constitucional. A Câmara de Santo

Tirso vê assim reconhecida a recla-
mação que interpôs, em 10 de Dezem-
bro de 2001 contra o Estado portu-
guês e que, no essencial, dizia que
no processo de criação do novo con-
celho da Trofa, não foram acautela-
dos, por quem de direito, os danos que
daí resultariam para Santo Tirso, con-
siderando, por isso, como ilegal.

De resto, e logo na primeira sen-
tença, o juiz foi bastante crítico para

com a Assembleia da República e os
partidos políticos (PSD, CDS-PP e PCP)
que aprovaram a Lei por estes não
terem atendido a todas as disposi-
ções legais. Segundo o magistrado,
por exemplo, um projeto de lei da
criação de novo município deverá
obter parecer favorável das Assem-
bleias de Freguesia a integrar no novo
município”. A de São Romão do Co-
ronado, contudo, votou contra a sua
integração no futuro município, mas,
de nada lhe valeu. E, tanto a Câmara,
como a Assembleia Municipal de San-
to Tirso votaram, maioritariamente,
contra a criação do novo concelho.

Acauteladas não foram sequer a
delimitação territorial (ainda hoje, e
parafraseando o autarca de Santo
Tirso, há “terra de ninguém”) e “os

bens, universalidades, direitos e obri-
gações do município de origem a
transferir para o novo município”

Em primeira instância, sublinhou-
se inclusive que “à data da petição
inicial (10/12/2001) ainda não es-
tavam definidos os limites dos con-
celhos, não estavam definidas as obri-
gações no pagamento de serviços,
como lixo e transportes, não tinha sido
definido o património, nem as recei-
tas, nem a derrama, nem as taxas, nem
os impostos”.  Com isto, e para além
das perdas de Santo Tirso em termos
territoriais (cerca de 35 por cento) e
populacionais (em cerca de 32 por
cento), este continuou a manter os
mesmos encargos. O juiz alegou mes-
mo que “a criação do município da
Trofa foi talvez a perda mais grave

infligida a um município na segunda
metade do século passado”.

Seis milhões, 808 mil e 627 euros;
é este o montante que agora o Esta-
do tem de pagar a Santo Tirso. Quan-
do o vai fazer, é a pergunta que se
segue e para a qual Castro Fernandes
ainda não tem resposta, mas adianta
que os seus advogados já estão a
trabalhar no assunto. Mas nesta fase,
para o autarca o que importa mesmo
é sublinhar aquilo que o Tribunal
Constitucional diz, ou seja que “esta
Lei foi ilegal”. “Havia muita gente de
Santo Tirso que se ria, que achava
que isto era um perfeito disparate, que
era o David contra o Golias e que
íamos ser engolidos pelo Estado”,
recorda ainda o presidente da Câ-
mara (ver entrevista nesta página). |||||

Tribunal Constitucional condena Estado
português pela criação do concelho da Trofa

DEZ ANOS DEPOIS, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEU RAZÃO AO MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO

NUM PROCESSO INÉDITO EM PORTUGAL, O TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONDENOU NA SEMANA PASSADO O ESTADO PORTUGUÊS AO PAGAMENTO DE
UMA INDEMINIZAÇÃO DE CERCA DE SETE MILHÕES DE EUROS A SANTO TIRSO PELOS DANOS CAUSADOS PELA CRIAÇÃO DO MUNICÍPO DA TROFA

Todas as instâncias judi-
ciais - Tribunal de Santo
Tirso, Tribunal da Re-
lação do Porto e Supremo
Tribunal - deram razão a
Santo Tirso e o ponto
final neste processo é
dado agora pelo Tribunal
Constitucional.

“Não compreendo aqueles
tirsenses que se dizem do
concelho de Santo Tirso,
mas que votaram a cria-
ção do concelho da Trofa.
Alguns até foram para
Trofa celebrar. Apetece-
me dizer que foram
celebrar uma ilegalidade”

“Havia muita gente
que achava que isto era
um perfeito disparate,
que era o David contra
o Golias e que íamos ser
engolidos pelo Estado”

“Eu acho que vale pena
ser persistente na defesa
de princípios e de valores
e eu sê-lo-ei sempre”
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Valências da Misericórdia de Santo
Tirso foram certificadas

A implementação do Sistema de Ges-
tão da Qualidade exige mudanças
sociais, culturais e de metodologias
de gestão das organizações. Trata-
se de um processo exigente que para
além dos custos associados implica
o envolvimento de todos os cola-
boradores.

Assumindo este desafio em maio
de 2008, a Misericórdia de Santo
Tirso concretizou com sucesso este
importante passo, encontrando-se
certificada pela Norma ISO 9001:2008
em todas as suas valências sociais,
nomeadamente: Lar José Luiz d’
Andrade, Lar Dra. Leonor Beleza, Ca-
sa de Repouso de Real, Serviço de
Apoio Domiciliário, Centro de Dia,
Creche e Pré-escolar do Jardim de
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CERIMÓNIA DE ENTREGA DO CERTIFICADO DECORREU NO DIA 27 DE ABRIL. FOI O
CULMINAR DE UM PROCESSO INICIADO EM 2008

PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE CONCLUÍDO

Infância “Comendador Abílio Ferrei-
ra de Oliveira”, Centro Comunitário
de Geão e Casa Abrigo “D. Maria
de Magalhães”. A par das valências
sociais identificadas, a implemen-
tação do Sistema de Segurança Ali-
mentar – HACCP foi igualmente con-
seguido, tendo implicado alterações
profundas no setor da alimentação.

A cerimónia de entrega do certi-
ficado decorreu no dia 27 de abril
pelas 17 horas, na Sala Multiusos
do Centro Engº Eurico de Melo. Na
mesa de honra estiveram presentes
o provedor da Instituição, Alberto
Machado Ferreira e o Luís Fonseca,
em representação da APCER, enti-
dade certificadora.

O evento contou ainda com a

presença dos elementos da Mesa
Administrativa, do presidente do
Conselho Geral, Mário Vieira da Sil-
va, dos colaboradores da Instituição
que assumiram o papel de Gestores
e Co-Gestores. Destacou-se ainda
a representação da Clitirso - Clínica
Médico-Cirúrgica de Santo Tirso
pela participação neste processo, bem
como da empresa que prestou as-
sessoria no domínio da implementa-
ção do Sistema de Gestão da Qua-
lidade, a XZ Consultores, Lda. |||||

A par da certificação das va-
lências sociais, foi ainda

implementado o Sistema de
Segurança Alimentar

Decorreu no salão polivalente da Es-
cola da Ponte, no passado dia 30 de
Abril, uma noite típica dos anos 80.

Tudo estava a preceito, as roupas,
as músicas, o ambiente e sobretudo
a vontade de fazer daquela noite um
momento de diversão e de muita ani-
mação tanto para os alunos da Ponte
como para os pais e toda a comuni-
dade educativa.

Ao som da música tipicamente da
época  todos dançaram durante ho-
ras. Ninguém deixou de dar o seu
pezinho de dança, sozinhos ou em
par todos os presentes foram imbuí-
dos do espírito dos anos 80 e as
músicas, lançadas por um DJ experi-
ente que soube durante toda a noite

Numa iniciativa promovida pela Câ-
mara de Santo Tirso, através da sua
Divisão da Ação Social, cerca de 200
seniores do concelho tiveram a pos-
sibilidade de assistir ao filme “Fátima”,
um melodrama romântico, com Diogo
Infante, Catarina Furtado e Joaquim
de Almeida.

As sessões decorreram nos dias
5 e 6 de maio, nos auditórios da Bi-
blioteca Municipal e do Centro Cul-
tural de Vila das Aves, respetivamente,
e envolveram cerca de 200 utentes

Câmara levou idosos a ver “Fátima”

Escola da Ponte nos
anos 80

manter na pista repleta de dançarinos.
A festa contou com uma forte ade-

são tanto por parte de toda a comu-
nidade educativa como também por
parte de pais e alunos que encontra-
ram um salão de discoteca mui-to
bem decorada onde não faltaram as
luzes psicadélicas, os focos coloridos
e os fumos típicos desses ambiente
promoveram todos os detalhes para
uma noite muito bem passada.

A noite foi também invadida pelo
cheiro das pipocas, que muito fasci-
nou os mais miúdos e que foram
confecionadas por um aluno da Es-
cola da Ponte, vestido a rigor e com
uma impressionante habilidade para
a tarefa a que se propôs. |||||

das várias Instituições com valência
de terceira idade do concelho.

Durante cerca de hora e meia, es-
tes espetadores seniores puderam as-
sistir à mais recente versão cinemato-
gráfica de um dos eventos mais mar-
cantes da história religiosa do nosso
país. Segundo a autarquia, a atividade
revelou-se bastante positiva para to-
dos estes idosos na medida em que
lhes permitiu participar numa atividade
diferente das que diariamente prati-
cam nas suas Instituições. ||||||
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OS FORMANDOS DO CURSO DE FOTOGRAFIA LEVADO A CABO EM VILA DAS AVES APRESENTAM-NOS UM OUTRO OLHAR
SOBRE A FÁBRICA DO RIO VIZELA. A EXPOSIÇÃPO FICA PATENTE NA JUNTA LOCAL ATÉ DIA 25 DE MAIO

“Amar Santo
Tirso” aprovou
plano de
atividades

A associação cívica “AMAR San-
to Tirso” aprovou, na sua primei-
ra assembleia geral, o logótipo,
que constituirá a referência sim-
bólica desta instituição (na ima-
gem). Nesta assembleia, que se
realizou no Salão Nobre dos Bom-
beiros Voluntários de Santo Tirso
(Vermelhos) foram, ainda aprova-
das a jóia de inscrição nesta as-
sociação e respetiva quotização
anual. Assim, a jóia de inscrição
é de 15 euros, enquanto que a
quotização anual se situa nos 10
euros.

Com a presença de 11 dos 14
sócios fundadores, a “AMAR San-
to Tirso”, aprovou ainda o seu
plano de atividades, cuja primei-
ra iniciativa será um roteiro por
algumas das principais áreas
emblemáticas da cidade, com
acompanhamento de um guia
especializado e a participação de
uma personalidade da nossa vida
pública. Nos próximos dias, a as-
sociação divulgará o roteiro ele-
gido, o nome do cicerone e da
personalidade que irá acompa-
nhar este périplo, para o qual irão
ser abertas inscrições. ||||||

Impressões de uma exposição de fotografia

||||| TEXTO: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

O resultado visível de um Curso de
Fotografia, no mínimo, só pode ser
uma exposição e ei-la aqui, no salão
nobre da Junta de Freguesia de Vila
das Aves patente aos olhos como con-
clusão de uma elaboração mental que
resultou da partilha de pontos de vista,
de técnicas e de sugestões entre os
orientadores do curso e os seus ins-
truendos.

O contexto espacial que lhe ser-
viu de base de laboratório de experi-
ências não podia ser mais feliz: a Fá-
brica do Rio Vizela no seu atual esta-
do de degradação e de evocação de
um imaginário perdido ou de um
“não lugar”, na definição de Marc
Augé, tal como um dos participantes
do curso, Marco Ribeiro, refere na sua
sequência de oito fotos em que,

subrepticiamente, uma presença hu-
mana se insinua refletida e diluída
na desconcertante ruína das paredes,
dos tetos, dos travejamentos e das
janelas. Eva Sousa, intitulando as suas
sete fotos expostas sob o lema “A vida
passa como uma sombra”, percorre o
corpo e o olhar por este dédalo de
corredores onde os próprios trastes
velhos de algo que foi  mobiliário e
teve serventia são agora marcas de
um tempo e de um lugar em que uma
epopeia de trabalho se realizou. A. X.
Coelho, por sua vez, filtrou desses
tempos de manufatura têxtil, o algo-
dão, as bobinas velhas que lhe servi-
ram de casulo, o fio, as cores da tin-
turaria nos estuques, o tecido esgar-
çado e as paletes. Outras fotos não
identificadas captam o olhar através
de janelas desfiguradas e de vidros
estilhaçados, o contraste entre a ruí-

na dos telhados deste “paquiderme”
e rasgões de céu azul por entre a
negridão de nuvens. “E tudo tem um
fim” é a constatação de Carla Silva
que no texto de apresentação das
suas fotos deixa perguntas sem res-
posta sobre este mar de ruínas onde
até umas alpercatas de trabalho fo-
ram deixadas no chão, restos de
bidões de tinta e outros tantos vestí-
gios do labor antigo. Em si, esta ex-
posição é uma magnífica e sofrida
homenagem a todos quantos deixa-
ram aqui o seu suor e lágrimas pelo
ganha-pão e a expetativa de uma vida
melhor e, como tal, se recomenda.

CURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL
Este curso que agora terminou teve
como formador Jorge Silva, natural de
S. Salvador do Campo, fotógrafo pro-
fissional formado no Instituto Portu-

guês de Fotografia e que é free-lancer
para várias agências, para jornais e
revistas. Resultou de uma parceria
entre a Foto Aviz e a Junta de Fregue-
sia de Vila das Aves. O prémio do
curso no valor de 200 euros (o exato
custo da inscrição), prémio este insti-
tuído pela Junta de Freguesia de Aves
foi atribuído a Eva Sousa. A organi-
zação intenta repetir este curso lá para
o mês de setembro. Quanto à expo-
sição que dele resultou, foi inaugu-
rada oficialmente no passado domin-
go e estará patente ao público até dia
25 de maio, conforme o magnífico
cartaz de que publicamos a imagem
em destaque. |||||

UM OLHAR SOBRE A FÁBRICA DO RIO VIZELA.
Exposição de trabalhos dos formandos do Curso de
Fotografia Digital. Vila das Aves, Junta de Freguesia, até
dia 25 de Maio de 2010. Avenida 4 de Abril de 1955, N.º
251. 4795-024 Vila das Aves. Telefone: 252941313 –
252875710. Email: web@jf-viladasaves.pt

A ASSOCIAÇÃO VAI PRO-
MOVER UM ROTEIRO
POR ALGUMAS DAS
PRINCIPAIS ÁREAS EM-
BLEMÁTICAS DA CIDADE
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Tenho para mim que um salão
de cabeleireiro é sempre um
bom local para visitar quando
é necessária alguma inspiração
para escrever uma crónica. Não
porque necessitasse dela [da
inspiração), mas porque, como
qualquer pessoa, tive de ir cor-
tar o cabelo e fui à minha ca-
beleira habitual.

Qualquer pessoa é capaz de
identificar, sem grande margem
para engano, aquele cheiro
característico que há sempre
neste tipo de estabelecimento.
Aquele cheiro que é uma mes-
cla de tintas, lacas, cabelos,
champô, em suma, cheiro de
cabeleireiro. Contudo, começo
a pensar que este cheiro é pro-
positadamente concebido para
atiçar os altos níveis de coscu-
vilhice que as clientes inata-
mente possuem.

Outra coisa que parece ati-
çar os altos níveis de coscuvi-
lhice das clientes é a insubsti-
tuível revista Maria, e, confes-
so, também lhe passo os olhos,
tentando muitas vezes identi-
ficar individualidades ilustres
que muito naturalmente ex-
põem a sua vida, a casa, os sen-
timentos, enfim, o circo mediático.

E foi enquanto folheava a
dita revista, que uma conversa
ao lado cativou a minha aten-
ção que foi bem disfarçada pela
Maria que tinha na mão.

 Duas senhoras comenta-
vam num tom falsamente bai-
xo a vida privada de um casal
da localidade. Dizia uma do
alto da coscuvilhice:

- Oh, oh, mas ela não lhe
dá valor nenhum, na verdade
não merecia um homem da-
queles. Tão bom moço!

Entendi logo que a tal mu-
lher, é que era a má da fita, e
indaguei com os meus botões:
onde andará a solidariedade

feminina? Não existe, até por-
que o tal homem deveria ser
mesmo muito “bom”.

E continuou a mesma se-
nhora:

- Aquele casamento não é
para durar. Ele queixa-se mui-
to dela, e com razão, ela é uma
porca,  até é bonitinha, mas já
reparaste que ela cheira mal?

Não sei o que a companhei-
ra da conversa respondeu, por-
que comecei a meio da frase a
matutar. Como podiam elas sa-
ber que o casamento era para
durar ou não? Como sabiam
que o marido se queixava mui-
to? E, quanto ao cheiro, enfim
há muita falta de água em al-
gumas freguesias do concelho…
E de repente as minhas me-
mórias transportaram-me para
uma situação que vivi com o
meu filho, de quatro anos, que
tenho mesmo que relatar.

Numa pastelaria local, nu-
ma certa manhã, estava eu, o
meu filho e uma jovem desco-
nhecida. A dado momento o
meu filho questionou-me em
tom baixo:

- Oh, mãe, deste um “pum”?
Aflita respondi prontamen-

te que não e disse-lhe para ele
estar caladinho. O petiz, natu-
ralmente, respondeu-me:

- Eu também não dei, mas
cheira tão mal!

E, efectivamente cheirava, e
eu própria também já tinha
sentido o odor que a jovem ao
nosso lado imanava e pensava
também, na altura, que há mui-
to falta de água, para não falar
de outras coisas das quais mui-
tas pessoas também carecem,
tipo, brio, limpeza, higiene.

Mas o problema das coscu-
vilheiras do cabeleireiro, é que
falam da falta de higiene dos
outros, e esquecem-se da de-
las, principalmente da higiene
da língua e mental, e para isso,
não há água que limpe. |||||

Altos níveis de
coscuvilhice

Encontro de poetas no
Colégio de Riba d’Ave

Integrado nas proximidades do Dia
da Poesia e do Livro e do aniversá-
rio de Aurélio Fernando, autor de
vários livros de poesia e fundador
do Colégio, a Biblioteca deste esta-
belecimento de ensino convidou no
passado dia 29 de abril um grupo
de poetas das redondezas para uma
tertúlia poética com alunos e docen-
tes sobre os livros que publicaram e
a poesia em geral como lugar de
encontro e de comunhão.

Josias Barroso, em nome da dire-
ção, dirigiu palavras cordiais aos poe-
tas e de estímulo aos alunos que vão
aparecendo nestas iniciativas literá-
rias; lamentou a ausência por razões
de saúde do dr. Aurélio Fernando
que, no entanto, permaneceu como
figura tutelar não só pelos livros seus
expostos em lugar bem visível mas
sobretudo pela insistência com que
os poetas seus patrícios de Lordelo
o honraram lendo poemas dele ou
a ele dedicados. Com efeito, partici-
param nesta tertúlia três poetas lorde-
lenses bem conhecidos, Fernandes
Valente Sobrinho, seu irmão Benja-
mim Valente e Afonso Bastos, junta-
mente com Luís Américo Fernandes
que foi professor da casa em acu-

Realiza-se no próximo dia 5 de ju-
nho em Oleiros, Felgueiras, o Encon-
tro Nacional de Estudantes Vicen-
tinos. A organização deste encontro
pede aos interessados em nele par-
ticipar que se inscrevam até ao dia
31 de Maio, podendo igualmente

mulação e David Azevedo, funcio-
nário da instituição, assim como dois
jovens autores do concelho famali-
cense, respetivamente José Pedro
Medeiros Arruda, ex-aluno do colé-
gio e autor do livro “As Brumas da
Memória e os Cogumelos dos Mon-
tes” e António Campos Soares, de
Joane que publicou “Lascas de uma
Rocha”, sem esquecer uma jovem de
17 anos de Gondifelos que recen-
temente concorrera para um concur-
so literário organizado pela Biblio-
teca desta escola.

Os autores presentes multiplica-
ram-se em explicações sobre a essên-
cia do que é ser poeta, leram e reci-
taram versos seus e de autores clás-
sicos mais ou menos conhecidos, res-
ponderam às solicitações e pergun-
tas de alunos e professores, dialo-
garam entre si e, a seu tempo, foram
servidos com bolos e café por um gru-
po de alunos da turma de emprega-
dos de mesa, vestidos a rigor. Entre-
tanto, a campainha tocou para o final
da atividade o que não impediu que
os autores convidados permaneces-
sem ainda por largos momentos numa
fraternidade de raiz a alimentar uma
cumplicidade sempre gostosa. |||||

Convívio nacional dos
estudantes Vicentinos

participar no almoço de confraterni-
zação, que terá lugar no restaurante
Sobrado, em Pombeiro. A eucaristia
terá lugar em Oleiras, peral 11 ho-
ras. Contacto com a organização:
António José Teixeira de Sousa, te-
lefone 927 475 248 ||||||

TERTÚLIA REALIZADA EM RIBA D’AVE REUNIU POETAS À
MESMA MESA. OS AUTORES MULTIPLICARAM-SE EM
EXPLICAÇÕES SOBRE A ESSÊNCIA DO QUE É SER POETA

Está patente uma exposição de fotografia,
no Pólo da Biblioteca Municipal Camilo Cas-
telo Branco de Riba d’Ave, com imagens an-
tigas e actuais desta vila. Esta exposição sur-
ge no âmbito da comemoração do 20º ani-
versário da firma Ribafoto, a qual reuniu
todo o arquivo que possui em equipamento
fotográfico e fotografias dos principais lo-
cais de Riba d’Ave, e em colaboração com a
biblioteca criaram esta exposição que de-
correrá até ao final do mês de maio.

Nesta mostra, poderá fazer-se uma via-
gem no tempo e encontrar máquinas foto-
gráficas da década de 50 até à era digital.
Ou então, descobrir as diferenças da Av. Nar-
ciso Ferreira nos anos 40 e atualmente atra-
vés de fotografias. A inauguração aconteceu
no dia 7 de maio com a presença de vários
convidados e imprensa local. Para João Go-
mes, gerente da Ribafoto, “este tipo de ini-
ciativa é uma forma do comércio local
interagir com a comunidade em que está
inserida, contribuindo para a dinamização
da Vila”. A entrada é gratuita e decorrerá no
horário da biblioteca. |||||

Ribafoto celebra
aniversário com
exposição fotográfica

Realizou-se num restaurante em Vizela o con-
vívio dos amigos de infância das aldeias da
Barca, Freixeiro e Paredes. Evocaram três ami-
gos já falecidos numa missa realizada na igre-
ja Matriz de Vila das Aves e deslocaram-se
ao cemitério numa romagem de saudade.
Estes encontros realizam-se no primeiro sá-
bado de maio, pelo que a organização apela
aos amigos que não conseguiram localizar,
que entrem em contacto com ela para não
falharem o encontro do próximo ano. ||||||

Convívio dos amigos
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São campeões nacionais, europeus e
mundiais, nas diversas modalidades
que as setas abrangem (pares, equi-
pas e individuais), mas mesmo assim,
o clube de Setas Bar Bombeiros de
Santo Tirso passa quase despercebi-
do à maioria das pessoas. “Somos
possivelmente uns dos clubes mais
premiados do concelho e arredores,
mas a maior parte das pessoas nem
se apercebe”, desabafa Ricardo Cam-
pos, um dos campeões e membro do

Os campeões das setas
 NÃO É FÁCIL DAR COM ELES. ANTES DE ENCONTRAR AS ÍNGREMES

ESCADAS QUE DÃO ACESSO AO BAR ONDE FUNCIONA O CLUBE DE SETAS
BAR BOMBEIROS DE SANTO TIRSO, É PRECISO CONTORNAR

AS AMBULÂNCIAS EXEMPLARMENTE ALINHADAS DO QUARTEL
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTO TIRSO (VERMELHOS).

Para ficarmos a perceber este des-
porto, há que explicar que as setas
que se jogam no clube dividem-se em
dois tipos: de sisal (alvo tradicional)
e de máquina. Os campeonatos es-
tão divididos por zonas (norte, cen-
tro e sul), e as finais nacionais são
jogadas pelas melhores equipas de
cada campeonato de zona. “Aqui no
norte temos ganho praticamente tudo,

principalmente em sisal” informa Ricar-
do Campos. Mas isto não acontece
sem algum esforço e muita dedica-
ção. “Para estarmos em forma” explica
o jogador “é preciso treinar, pelo me-
nos, duas vezes por dia em grupo e,
a nível individual, todos os dias.” E
só assim conseguem vencer e compe-
tir nos principais campeonatos euro-
peus e mundiais. “No sisal, chega-se
ao campeonato nacional e pára-se por
aí, mas é na máquina que estamos mais
evoluídos, porque há outros meios,
outros patrocínios, há mais dinhei-
ro”, explica Ricardo Campos.

Nos campeonatos de máquina o
jogador tem que meter moedas para
poder jogar, e por conseguinte o cam-
peonato gera muito mais dinheiro
para quem organiza. “No fundo” ex-
plica Ricardo com alguma ironia “nós
pagamos para jogar.” Em Portugal um
jogador que consegue ganhar tudo,
e consegue ir à final a nível nacional,
ganha uma ajuda de custo para ir ao
Europeu (viagem e estadia), mas um

jogador que vai à final e que perde
“não ganha nada. Ganha é despesa”
explica Ricardo Campos e dá logo de
seguida um contraponto. “Na Galiza
num ‘torneiíto’ caseiro, quem jogar
bem, num fim de semana pode tirar o
valor de um ordenado, a nível de má-
quina. Lá o prémio principal é maior
que o prémio nacional em Portugal,
além disso nós não temos subsídios,
não temos apoios nenhuns.” Mesmo
assim os jogadores do clube do Bar
dos Bombeiros de Santo Tirso vão
faturando taças atrás de taças, e cam-
peonatos atrás de campeonatos: na-
cionais, europeus e mundiais. Na
Europa andaram pela Espanha, Ingla-
terra, Alemanha e por último na
Holanda, onde Ricardo Campos re-
corda uma história: “no último Euro-
peu, na Holanda, consegui ir à final.
O meu adversário, que era esloveno,
fez um jogo tão bom, tão bom, tão
bom que quando lhe faltava só espe-
tar uma seta na mouche, eu fui à má-
quina e com o dedo carreguei na
mouche e dei-lhe a vitória” e conti-
nua “nem valia a pena ele atirar a
seta, porque acertava de certeza. Mas
o esloveno ficou tão surpreso, quem
nem sabia se havia de rir ou de me
bater, mas lá acabou por se rir e dar-
me um abraço”, conclui.

Joaquim Gonçalves, por sua vez,
recorda a experiência em Hong Kong:
“trouxe o terceiro lugar, e estava a
competir com profissionais. Mas esse
são pessoas que têm outro tipo de
condições, podem treinar, só se de-
dicam a fazer aquilo; porque há pes-
soas que são profissionais das setas,
mas não aqui em Portugal.” Explica
com algum desânimo.

De resto, estes homens e mulheres,
sim, porque também há mulheres a
jogar - e em sisal é até obrigatório um
jogador feminino na equipa - podem
sempre tentar a jogada perfeita: três
triplos de vinte, ir lá outra vez e fazer
mais três triplos de vinte e fechar a 170,
que é triplo vinte, triplo vinte, mouche.
170 é o fecho mais alto possível. E
depois, é só trazer mais uma taça. |||||

clube. “Sentimo-nos mal-amados, por-
que é um bocadinho frustrante ga-
nharmos tantos campeonatos e não
sermos reconhecidos. Acho que de-
víamos ter pelo menos uma meda-
lhinha oferecida pelas entidades lo-
cais”, afirma o jogador.

O clube deu as primeiras “setadas”
no remoto ano de 1992. “Juntou-se
um grupo de pessoas aqui, no café
Santo André em Vila das Aves e em
Riba d’Ave” explica Joaquim Gonçal-
ves, também ele campeão, “mas foi tudo
um bocadinhos por acaso”, recorda.

“Ganharmos tantos cam-
peonatos e não somos

reconhecidos. Acho que de-
víamos ter pelo menos uma

medalhinha oferecida
pelas entidades locais”

Os campeões das setas
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Cinco pisos para um novo centro
de artes em Santo Tirso
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Augusto Pais e Fátima Pinto são os
mentores do projeto, mas é Domin-
gos Loureiro, artista e consultor artís-
tico da Casa da Galeria que explica
ao Entre Margens como surgiu este
arrojado projeto: “apesar de já haver
algumas coisas a nível de arte em
Santo Tirso, como o museu de escul-
tura e algumas atividades camarárias,
os diretores da Casa da Galeria que-
riam fazer algo que fosse um legado
para Santo Tirso, queriam construir um
equipamento com qualidade e fazer
algo pela cultura”

E assim o fizeram. Trata-se de um
edifício construído de raiz, com cinco
pisos, de linhas modernas e absolu-
tamente identificável entre os prédios
rústicos que o circundam. Projetado
por Márcio Paiva, o edifício está pre-
parado para receber exposições, con-
certos, teatro, conferências e cursos.
Para além das salas de exposições, é

CORRE SÉRIOS RISCOS DE SE TRANSFORMAR NUMA PASSAGEM OBRIGATÓRIA PARA QUEM VISITAR SANTO TIRSO. PODE
TAMBÉM CAUSAR MUITA ESTRANHEZA AO PÚBLICO EM GERAL; AFINAL SURGE NUM CONTEXTO DE CRISE. QUASE EM
CONTRA CORRENTE, É INAUGURADO NO PRÓXIMO DIA 15 DE MAIO, SÁBADO, A PARTIR DAS 17 HORAS, UM ESPAÇO EM
SANTO TIRSO, ABSOLUTAMENTE SEM PRECEDENTES: CASA DA GALERIA/CENTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA.

No sábado e domingo, dias 15 e
16 de maio do corrente ano, a
Associação de Solidariedade e
Acção Social de Santo Tirso
(Asas), vai realizar a campanha
de angariação de fundos anual.
Uma iniciativa de rua, principal-
mente junto às igrejas, nos horá-
rios das missas e à porta de algu-
mas grandes superfícies.

Para isso conta com a impor-
tante colaboração dos escuteiros
de várias freguesias que, prescin-
dindo do seu fim de semana, se
disponibilizaram para a realização
desta iniciativa. Conta, natural-
mente, com a ajuda vital dos seus
voluntários a quem deixa aqui o
seu mais profundo agradecimento.

A Asas já existe há 16 anos e
já acolheu, nas suas casas cerca
de 250 crianças dos 0 aos 18
anos. São 16 anos a dar “Asas à
Vida”, só possíveis graças à coo-
peração com a Segurança Social,
com as autarquias (nomeadamen-
te de Santo Tirso e Trofa) e todo
o apoio de um grupo  de associ-
ados, de voluntários e de mece-
nas, que têm estado presentes nos
“momentos certos, superando
constrangimentos e partilhando
resultados”.

“Ser solidário é ser sensível aos
dramas de quem precisa de mais
ajuda ou atenção, é servir, é uma
decisão pessoal, é uma entrega, é
ser humilde para reconhecer que
alguém precisa da sua ajuda, é
olhar à volta e perceber que exis-
tem crianças que choram e ne-
cessitam de todo o apoio”, subli-
nha a instituição que tem sede
em Santo Tirso.

Para a Asas, o contributo de
cada um “vale por cada sorriso
que cada uma das crianças esbo-
ça” e que “enche de ânimo” todos
quantos desenvolvem o seu tra-
balho com o intuito de “promo-
ver o desenvolvimento” das crian-
ças institucionalizadas de forma
a lhes garantir “a sua plena auto-
nomia e bem estar, proporcionan-
do-lhes um ambiente familiar sau-
dável e a sua inserção social”. ||||||

Asas realiza
campanha
de angariação
de fundos
INICIATIVA REALIZA-SE
DURANTE O PRÓXIMO
DIM DE SEMANA

composto ainda por um pequeno au-
ditório, sala multiusos, bar e sala de
reuniões.

Incontornável foi saber como se par-
te para um projeto destes, inserido
na conjuntura adversa como aquela
que o país atravessa. Domingos Lou-
reiro é peremptório: “com muita von-
tade e, principalmente, acreditando
que é possível fazer alguma coisa pela
cultura, mesmo em momentos tão di-
fíceis como este.” Mas acreditar não
chega, como explica o consultor ar-
tístico: “é um projecto avultado que
está muito dependente dos fundado-
res. Neste momento a Casa da Gale-
ria, passou a ser uma associação que
irá então orientar este projeto, mas é
claro que será preciso fazer imensas
coisas para conseguir que isto vá para
a frente de forma a se tornar autóno-
mo. Neste momento o projeto ainda
não tem autonomia financeira.”

Na exposição inaugural, a Casa da
Galeria vai receber nove esculturas e
21 desenhos de Alberto Carneiro,

uma escolha que se prende não ape-
nas pela qualidade artística do escul-
tor, como explica Domingos Loureiro:
“Alberto Carneiro é um dos artistas
mais importantes de Portugal, e é tam-
bém uma pessoa que tem uma liga-
ção a Santo Tirso muito forte uma vez
que é o mentor do Museu Internaci-
onal de Escultura Contemporânea.”
Desta forma Domingos Loureiro acre-
dita que “não haveria ninguém me-
lhor para fazer esta primeira exposi-
ção” acrescentando ainda que “assim
se presta uma homenagem àquilo que

ele tem feito pela cidade, que é abso-
lutamente fantástico.”

Mas esta é só a exposição debutan-
te da Casa da Galeria, a segunda será
uma coletiva, onde o próprio Domin-
gos Loureiro irá expor. De resto estão
pensadas e preparadas outras ativida-
des para funcionar no espaço trans-
formando-o num pólo multicultural.
“O projecto tem como principal ‘pos-
tal’ a galeria de exposições e a expo-
sição principal, embora normalmente
esta seja um argumento para um con-
junto de atividades que estão ao seu
redor, como visitas guiadas, conferên-
cias e mesmo cursos”, explica Domin-
gos Loureiro. Perspetivadas estão já: a
visita do escritor Mário Cláudio; os
chamados “Diálogos Filosóficos”, que
se irão traduzir numa série de con-
versas com um professor da Faculda-
de de Letras da Universidade do Por-
to para tentar debater filosofia; e cur-
sos de ciência e poesia, entre outras
iniciativas. Para mais informações:
www.casadagaleria.com |||||

A Casa da Galeira inaugu-
ra com uma exposição de
Alberto Carneiro: “é um
dos artistas mais impor-
tantes de Portugal, e é
também uma pessoa que
tem uma ligação a Santo
Tirso muito forte”, subli-
nha Domingos Loureiro.



´́́́́INQUERITO
A SUA FORMAÇÃO É EM ARTES PLÁSTICAS, MAS A MÚSICA TAMBÉM ENTRA NO SEU
PERCURSO, ATRAVÉS DO PROJETO “TROPA MACACA”. A REBORDOENSE JOANA DA
CONCEIÇÃO, RESPONDE AO INQUÉRITO DO ENTRE MARGENS E DIZ-NOS O QUE FARIA SE
FOSSE VEREADORA DA CULTURA

Joana da Conceição:
“[Gostava de ver no Centro Cultural de Vila das Aves]
uma programação regular, eclética e arrojada”.

Embora natural da freguesia de Re-
bordões, Joana da Conceição reside
e trabalha atualmente em Lisboa. Li-
cenciada em Artes Plásticas (Pintura),
pela Faculdade de Belas Artes da Uni-
versidade do Porto, Joana da Concei-
ção realizou na mesma faculdade o
seu mestrado em Práticas Artísticas
Contemporâneas, com a tese “Aus-
trália, um lugar de coincidência” com
o qual obteve a classificação final de
18 valores.

Vencedora da edição de 2005 do
concurso Anteciparte, a artista rece-
beu mais recentemente o Prémio de
Pintura Painel Casa de Esmeriz. Do seu
currículo fazem parte várias exposi-
ções coletivas e as individuais reali-
zadas no Alvito (“Australia”, 2009),
em Lisboa (“Paisagem Australiana”,
2007), no Centro Cultural de Vila
das Aves (“Natureza Assistida”, 2006);
e Guimarães. Joana da Conceição
integra ainda o coletivo musical Tro-
pa Macaca (www.tropamacaca.com)

Um estudo do Instituto de Tecnolo-
gia Comportamental diz que Santo
Tirso é um dos melhores municípios
para se viver. Concorda? Porquê?
Eu vivo, ou vivia, em Mourizes, Rebor-
dões. E, das duas uma, ou Rebordões,
por algum motivo, não foi incluída
no estudo, ou algumas freguesias con-
seguiram resultados excelentes que
cobriram os fracos resultados de ou-
tras. De qualquer forma, o resultado
deste estudo é no mínimo incompa-
tível com outros que apresentam San-
to Tirso como um dos concelhos com
uma das taxas de desemprego mais
alta em Portugal.

Onde gostaria de ver um espaço de
arte contemporânea em Santo Tirso?
Temos pelo menos um, o “Segundo
Piso”. Não penso que o que falta são
espaços, mas sim iniciativas e progra-
mação capaz nos espaços já existen-

“Pagava para ver cinema em Santo Tirso”

empresas&negócios
Dê um lugar de destaque à sua empresa!

CONTACTE ESTE JORNAL

Uma universidade no concelho de
Santo Tirso é: imperativo, desneces-
sário ou indiferente?
Confesso que desconheço a argu-
mentação, e o próprio projeto, de quem
defende essa posição e por isso não
me sinto confortável em aferir sobre
a sua necessidade. Contudo, o meu
irmão estuda engenharia agrónoma
em Ponte de Lima, e tenho a certeza
que ele preferia estudar na Escola
Agrícola de Santo Tirso, caso hou-
vesse essa possibilidade.

Habitualmente faz as suas compras
em Santo Tirso?
Atualmente não vivo em Santo Tirso,
mas quando cá venho, sim.

Eu gostava de ser vereadora da cul-
tura por um dia para...
Delegar poder a quem de competên-
cia.

Qual o seu palpite para o ano de con-
clusão do Cine-Teatro de Santo
Tirso?
2000 e muitos.

Que nome lhe ocorre para suceder a
Castro Fernandes?
Não me ocorre nenhum.

Quem levava a banhos nas Termas das
Caldas e no Rio Ave?
Ao Rio Ave levava todos aqueles que
são responsáveis pelo seu estado mi-
serável. Às Caldas, os que sofrem ain-
da as consequências de tão conde-
nável comportamento.

O que gostava de ver no Centro Cul-
tural de Vila das Aves?
Uma programação regular, eclética e
arrojada.

Qual a mulher do concelho de Santo
Tirso a quem ofereceria uma meda-
lha de honra?
Oferecia uma à minha avó, Rosinha,
que aos 73 anos continua ativa e fres-
ca entre o trabalho na fábrica e na
horta. De resto, este é uma medalha
extensível a todas as operárias têxteis,
a fração mais fustigada pelo desem-
prego no nosso concelho. |||||

tes, como sejam os museus ou cen-
tros culturais. É também determinante
que o poder autárquico reconheça o
esforço e apoie quem tem vindo a
produzir trabalho na área, para que
essas pessoas tenham possibilidade
de fazer ainda melhor.

Há algum local do concelho de San-
to Tirso que gostasse de riscar do
mapa?
Vários. São muitos os exemplos de
mau planeamento do território espa-
lhados pelo concelho, contudo a pri-
meira coisa que eliminava do mapa
não seria nenhum local, mas o odor
insuportável a químicos que não pou-
cas vezes se sente em Mourizes. Ah!
e eliminava também as pessoas que
insistem em embelezar o conselho
com entulho cuidadosamente amon-
toado junto a estradas menores.

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

A quem oferecia uns óculos?
Ao responsável pela distribuição dos
horários dos professores das Activida-
des Extra Curriculares no concelho.

Quantas vezes já fez trocadilhos com
o nome “Parque da Rabada”?
Confesso que nunca me ocorreu ne-
nhum que merecesse ser partilhado.

Qual das prometidas obras camará-
rias sente mais falta?
Continuo sem saneamento básico.

Complete a frase: eu pagava para...
Ver cinema em Santo Tirso.

Joana da Conceição:
“Não penso que faltem espaços [para a arte
contemporânea], mas sim iniciativas e
programação capaz nos espaços já existentes,
como sejam os museus ou centros culturais”.
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Com apenas 19 anos, João Silva, con-
cretiza um sonho de menino e vai
atuar numa das ligas de futebol mais
competitivas, a inglesa, ao serviço do
Everton. O avançado, crescido nas
escolas avenses, precisou apenas de
uma época – estreia no futebol pro-
fissional - para centrar as atenções e
despertar interesses de vários clubes,
como Benfica e Braga, por exemplo,
ou ainda o Vitória de Guimarães. Mas
a sua opção, juntamente com os be-
nefícios para o clube, recaíram nos
ingleses. A transferência vai render
ao Desportivo uma média de 600
mil euros no imediato, mas pode ain-
da significar muito mais, já que vai
depender da temporada que o jovem
fizer ao serviço do novo clube, ou
seja, os jogos em que atuar e os go-
los que marcar. Ainda assim, é um
encaixe excecional para o Aves, já que
a quantia paga pelos ingleses quase
reflete o orçamento anual do clube –

AVANÇADO RENDE 600 MIL EUROS E PODE DAR AINDA MAIS AOS AVENSES

João Silva é jogador do Everton
O SEGUNDO MELHOR MARCADOR DA LIGA VITALIS, JOÃO SILVA, É OFICIALMENTE JOGADOR DOS INGLESES DO EVERTON. O AVANÇADO AVENSE, QUE ESTA
TEMPORADA SE ESTREOU NA EQUIPA PRINCIPAL, FOI COBIÇADO POR MUITOS CLUBES, MAS O FUTEBOL INGLÊS FOI QUEM GANHOU A CORRIDA.

SANTA CLARA NEY, JOÃO DIAS, DANILO ROCHA,

GONÇALO, STOPIRA, RUY NETTO, GABI, LEANDRO

TATU, RINCÓN (OLIVEIRA, 59’), NETO (NUNO SAN-

TOS, 59’) E RENAN MARQUES (FELICIANO, 77’).

TREINADOR: VÍTOR PEREIRA. DESPORTIVO DAS

AVES PEDRO FERNANDES, TIAGO VALENTE,

HENRIQUE, SÉRGIO NUNES (ANDRÉ CARVALHO,

17’), LEANDRO, NÉLSON, PEDRO PEREIRA, JORGE

DUARTE, TIAGO FERREIRA (AMAURY BISCHOFF,

60’) JOÃO SILVA E BRUNO SEVERINO (HILL, 60’).

TREINADOR: MICAEL SEQUEIRA. ÁRBITRO:

PEDRO HENRIQUES, DE LISBOA. JOGO DISPUTA-

DO NO ESTÁDIO DE S. MIGUEL, NOS AÇORES. AO

INTERVALO: 1-0. LEANDRO TATU (14’) E NETO

(85’). MARCADORES: CARTÕES AMARELOS:

TIAGO VALENTE (14’), NÉLSON (39’), STOPIRA

(46’) E DANILO ROCHA (67’).

cerca de 650 mil - o que deixa antever
uma nova época mais tranquila e
desafogada.

Os pormenores do contrato foram
recentemente acertados e João Silva
não escondeu a alegria: «Era um so-
nho ter a possibilidade de jogar na
Premier League, que para mim é a
melhor Liga do Mundo. Por isso, es-
tou muito feliz pelo salto dado». Quem
também não escondeu a satisfação
pelo negócio foi o presidente do
Desportivo, João Freitas, que afirmou:
“É um excelente acordo para um clu-
be da Liga de Honra. Fomos até onde
foi possível na atual conjuntura”.

DUAS DERROTAS NA DESPEDIDA
Ainda assim, João Silva gostaria de
ter terminado o Campeonato a faturar
mas tal não aconteceu. Muito por
culpa dos adversários. Isto porque na
penúltima ronda os avenses recebe-
ram os novos campeões da Liga Vitalis,
Beira-Mar, a quem só a vitória inte-
ressava para poderem manter acesa
a esperança de subida ao escalão

principal da prova e dependerem de
si na ronda final. E o mesmo aconte-
ceu na jornada decisiva e que mar-
cou a viagem dos avenses aos Aço-
res. Apesar de não depender de si, o
Santa Clara tinha que vencer e espe-
rar o deslize dos adversários diretos,
mas tal não se verificou. Os açoria-
nos venceram mas os clubes do topo
também e, mais uma vez, os insulares
“morreram na praia”.

Ou seja, o Aves perdeu as duas
rondas finais, na receção ao Beira-
Mar, por 3-1 (golo de Pedro Pereira)
e nos Açores, por 2-0. Uma reta final
que em nada tira mérito à campanha

que os avenses realizaram na Liga
Vitalis, que agora terminou. O nono
lugar pode não espelhar tudo o que
foi produzido ao longo da época, mas
reflete um excelente trabalho da equi-
pa “vermelha e branca”, que já se
encontra a trabalhar para a próxima
temporada.|||||

TROFENSE 2 - GIL VICENTE 4

FREAMUNDE 1 - PENAFIEL 3

BEIRA-MAR 1 - CARREGADO 0

SANTA CLARA 2 - CD AVES 0
CHAVES 0 - FÁTIMA 1

OLIVEIRENSE 0 - PORTIMONENSE 1
VARZIM 1 - SP. COVILHÃ 0

JORNADA 30 - RESULTADOS

ESTORIL PRAIA 1 - FEIRENSE 2

João Silva, crescido nas
escolas avenses, precisou
apenas de uma época –
estreia no futebol profis-
sional - para centrar as
atenções e despertar inte-
resses de vários clubes

IMAGENS DO JOGO ENTRE O AVES E O BEIRA-MAR

CLASSIFICAÇÃO J P

1 - BEIRA-MAR 30 54

2 - PORTIMONENSE 30 54

3 - FEIRENSE 30 52

4 - SANTA CLARA 30 51
5 - OLIVEIRENSE 30 49

7 - PENAFIEL 30 41

9 - CD AVES 30 38
10 - GIL VICENTE 30 38

11 - ESTORIL PRIAIA 30 35

6 - TROFENSE 30 45

30

13 - VARZIM 30 31

16 - CARREGADO

30 3014 - SP. COBILHÃ

30 2815 - CHAVES
30 24

12 - FREAMUNDE 30 35

388 - FÁTIMA
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Electricidade Auto
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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
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O Campeonato terminou e o FC Tir-
sense «morreu na praia» ao terminar
na segunda posição. Ainda assim, a
esperança continua viva entre as
hostes jesuítas, que esperam respos-
tas da Federação Portuguesa de Fute-
bol acerca de uma eventual má ins-
crição de um jogador do Moreirense,
que, contudo, já se encontra a dispu-
tar a fase de apuramento de subida.

Ninguém arredou pé do clube até

JESUÍTAS CONTINUAM A DEFENDER A VERDADE DESPORTIVA NO CASO «MOREIRENSE»

FC Tirsense continua à espera da decisão
da Federação Portuguesa de Futebol

A motivação de jogar naquele palco,
com condições fantásticas, aliada à
motivação de jogar contra os meni-
nos do F.C. Porto, ajudou com certeza
a transpor algumas barreiras. O F.C.
Porto habituou-nos, também nos es-
calões mais jovens, a ter equipas com
grande potencial e só duas equipas

às 16h00 da passada sexta-feira. Até
então todos acreditavam na justiça e,
sobretudo, na seriedade e celeridade
dos órgãos máximos que regem o fute-
bol não profissional. A verdade, po-
rém, é que nada chegou e todos saí-
ram cabisbaixos do Abel Alves de
Figueiredo. O silêncio reina até ao
momento, mas segundo apurámos, a
Comissão Administrativa que lidera
o clube jesuíta continua a gritar por
razão no caso do guardião brasileiro
Ricardo Andrade, que, ao que tudo

indica, por ter sido utilizado em clu-
bes a mais numa só época.

Se inicialmente, o Moreirense afir-
mou que não existiam qualquer tipo
de irregularidades no que se refere à
inscrição do jogador, a verdade é que

o Tirsense assim não o interpretou e
fez valer os seus triunfos junto da Fede-
ração que decidiu instaurar um pro-
cesso disciplinar. Certo, porém, é que
a fase do «playoff» já arrancou e até ao
momento a Federação não se pronun-
ciou acerca do inquérito instaurado.

O tempo escasseia e com ele vai a
esperança do FC Tirsense ocupar o
lugar da turma de Moreira de Cóne-
gos, mas a ser verdade a teoria de-
fendida pelos tirsenses, a justiça tem
que ser feita. ||||||

O FC Tirsense «morreu na
praia» ao terminar na
segunda posição. Ainda
assim, a esperança conti-
nua viva entre os jesuítas

PINHEIRINHOS DE RINGE

Minis e Pré-Escolas vencem
Dragon Force Cup
MINIS E PRÉ-ESCOLAS ESTIVERAM EM GRANDE NA DRAGON FORCE CUP, AO VENCEREM
NOS SEUS RESPETIVOS ESCALÕES. GRANDE PARTICIPAÇÃO, ONDE MOSTRARAM TODO O
SEU POTENCIAL. MAS, DE RESTO, SÓ ESPANTARAM QUEM NÃO CONHECE O SEU REAL VALOR

com enorme valor, como são as de
Minis (na foto) e Pré-Escolas, seriam
capazes de trazer o troféu do 1º lu-
gar para casa. Um importante incenti-
vo para o que resta da época, onde a
participação em torneios importantes
e com equipas de renome, será um
facto já a partir da próxima semana.

Além da participação na Dragon
Force Cup, as duas equipas de Minis
jogaram este fim de semana e tive-
ram sortes diferentes. A equipa A, re-
cebeu e venceu o Ribeirão por 2-0 e
vai assim na 5ª vitória consecutiva.
Uma equipa que tem aliado os bons
resultados às boas exibições, com

miúdos que fariam qualquer treina-
dor ficar orgulhoso. Já a equipa B,
deslocou-se ao campo do líder, Cas-
telo da Maia, e foi derrotada por 0-
9. Saliente-se que a equipa B dos
Minis, que não tem apresentado re-
sultados tão positivos como a A, é
composta essencialmente, por miúdos
de 2004 e até alguns de 2005. Ou
seja, atletas que estão no seu primei-
ro ano de formação e onde tudo é
novo. Para eles também uma palavra
de incentivo.

Em relação aos outros escalões,
os Escolas federados receberam e per-
deram com o Paços de Ferreira por 0-
4 e igual sorte tiveram os não fede-
ra-dos, ao saírem também derrotados,
desta feita por 1-2 com o Ribeirão. Em
final de época estão os Iniciados, que
receberam e empataram a uma bola
com o Ermesinde. ||||| ALBERTALBERTALBERTALBERTALBERTOOOOO     GOUVEIAGOUVEIAGOUVEIAGOUVEIAGOUVEIA

Enquanto no apuramento de cam-
peão, os juvenis B do Aves em-
pataram a uma bola na receção
ao conjunto da Maia Lidador, os
infantis A perderam no reduto
do Valonguense. Sendo que as
restantes provas estão inseridas
na disputa das provas-extras da
AF Porto.

Quem também «morreu na
praia» depois de uma temporada
fantástica foram as escolas A dos
jesuítas que perderam na Póvoa
do Varzim e caíram para a quarta
posição na classificação geral da
prova. Eis os resultados apura-
dos até ao fecho da edição:

DESPORTIVO DAS AVES
Iniciados B - Taça José Bacelar (3ª
jornada): Aves-Rio Ave, 0-4; Ju-
venis B (apuramento do cam-
peão): Aves-Maia Lidador, 1-1;
Iniciados A (série 4) - 3ª jorna-
da: Aliados de Lordelo-C.D Aves,
0-2; Infantis A (apuramento do
campeão)
7ª JORNADA: Valonguense-Aves, 2-
1; Escolas: Aves-Aliança Gandra,
1-1; Infantis B: Aves- Sobreirense,
2-1. Infantis A: Aves- S.Fêlix da
Marinha, 2-1; Juvenis A: Aves-
Leixões, 2-1; Juniores: Aves-
Sousense, 6-1.

FC TIRSENSE
Juniores: Gondomar1-Tirsense1;
Juvenis: Sousense2-Tirsense1; Ini-
ciados: Infesta2 -Tirsense2; Infan-
tis: Sousense5-Tirsense5; Escolas
A: Varzim3-Tirsense, 1, Escolas B:
Tirsense-Varzim, 0-8.|||||

Resultados
das camadas
jovens



DESPORTO Entre Margens . 13 de maio de 2010
PAGINA 20

AUTO ELÉCTRICA AVENSE, LDª

Telefone/Fax - 252942195 - Rua 25 de Abril, 53 - 4795-023 A4795-023 A4795-023 A4795-023 A4795-023 AVESVESVESVESVES

Instalações de: Autorádios /
Alarmes / Ar Concidionado

Reparações Eléctricas em Automóveis

DESPORTIVO VAI DISPUTAR PELA PRIMEIRA VEZ A III DIVISÃO NACIONAL
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A vitória na receção ao Lever, por 4-
2, na antepenúltima ronda da Divi-
são de Honra da AF Porto permitiu
aos pupilos de Norberto Cavaco fes-
tejar a subida de Divisão já que ter-
minam o Campeonato na segunda po-
sição, abaixo do campeão, Cohaemato.

A emoção estava ao rubro e os
jogadores – grandes obreiros do tri-
unfo – sentiram o peso ainda maior
da responsabilidade. O objetivo esta-
va perto e só dependia deles para o
concretizarem e logo em casa, peran-
te a falange adepta que aderiu em
massa à chamada, mas o coração
batia forte de mais. Ainda assim, os
dois golos com que rapidamente che-
garam à vantagem acalmaram a ansi-
edade e o domínio foi surgindo com
a naturalidade habitual. Ainda assim,
a estrutura tremeu um pouco no se-
gundo tempo, quando o Lever chegou
à igualdade, mas, tal como tem sido
apanágio avense ao longo de toda a
época, as forças uniram-se e a raça
da equipa veio à tona quando mais
precisava estabelecendo o resultado
final em 4-2. O apito do árbitro foi o
despertar de toda a euforia, que teve
muitos sorrisos, muitos abraços e tam-
bém muitas lágrimas de alegria, por, a
duas jornadas do fim do Campeona-
to os avenses, que nada recebem por
representar o clube (apenas ajuda nas
deslocações) terem conquistado a
justíssima subida e escreveram uma
página de ouro no futsal avenses.

Um dos mais emocionados era o

A DUAS JORNADAS DO FIM DO CAMPEONATO, O DESPORTIVO DAS AVES VIU, DIANTE DE UM
PAVILHÃO CHEIO, O SEU MAIOR SONHO DA TEMPORADA TORNAR-SE REALIDADE: A III
DIVISÃO NACIONAL DEIXAVA DE SER MIRAGEM PARA SE TORNAR PONTO ASSENTE. PARA
TODOS OS QUE SABEM A REALIDADE DA SECÇÃO A SUBIDA PREMEIA, ACIMA DE TUDO,
JOGADORES, TÉCNICOS E DIRIGENTES.

Futsal do desportivo das Aves
vive momento histórico

CLASSIFICAÇÃO J P

1 - COHAMEATO 29 71

2 - CD AVES 29 62

3 - ACAD. SANGEMIL 29 57

4 - CRUZ. SANTANA 29 50
5 - ATL. CARVALHIDO 29 43

7 - ST. ANT. GRIJÓ 29 38

9 - LEÕES VALBOENSES 29 36

10 - ARSENAL PARADA 29 36

11 - SACHE 29 36

6 - D. ORDEM 29 42

29

13 - JACA 29 27

16 - G. D. CAFETARIA OURO - DESISTIU

29 2614 - COOPERMAIA
29 2015 - LEVER

12 - ESC. GONDOMAR 29 31

388 - OS ROMANOS

CRUZEIRO SANTANA 3 - SANGEMIL 4

ESC. GONDOMAR 5 - D. ORDEM 6

LEÕES VALBOENSES 4 - JACA 2

D. COOPERMAIA 2 - COHAEMATO 4
ARSENAL PARADA 4 - CARVALHIDO 5

LEVER 1 - SACHE 4

OS ROMANOS - CRUZEIRO SANTANA
COHAEMATO - LEÕES VALBOENSES

ST. ANT. GRIJÓ 4 - CD AVES 4

D. ORDEM - LEVER
ATL. CARVALHIDO - COOPERMAIA
ACAD. SANGEMIL - ARSENAL PARADA
JACA - GONDOMAR

SACHE - ST. ANT. GRIJÓ

JORNADA 29 - RESULTADOS

 JO
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A 
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CD AVES (DESCANSO)

ROMANOS (DESCANSOU)

TORNEIO SARA MARTINS

treinador, Norberto Cavaco, um dos
mentores do projeto, que fez questão
de salientar o valor do feito histórico
conquistado: “quem não conhece as
dificuldades, que estão inerentes ao
Futsal do C D Aves, não consegue

compreender a realidade e o valor,
que tem para todo este grupo de tra-
balho, alcançar a subida”.

Adiantando de pronto, em decla-
rações a um repórter local: “os asso-
ciados e o público em geral, não têm
noção do trabalho realizado desde
há sete anos, onde, entre os quais,
subimos quatro vezes. Por isso, este é
um trabalho em ascensão, só a família
avense e a do Futsal em particular,
está avalizada para sentir a dimensão
destas conquistas. Pois, com as con-
dições financeiras que nós temos,
estas vitórias têm um sabor muito es-
pecial”.

O técnico disse ainda que “o re-
sultado deste Campeonato é muito
gratificante” e enalteceu o apoio da
“Direção do Aves pelas condições que
facultaram”. ||||||

Depois do empate na ronda inaugu-
ral, o Desportivo dasAves foi mais forte
do que o S. Mamede e venceu o dérbi
por 5-4, em jogo a contar para a se-
gunda jornada do Grupo A. Quem
também venceu foi o Gondomar a

frágil formação do Ribeirão (AF Braga),
por 4-1, enquanto as juniores do Res-
tauradores Avintenses levaram a me-
lhor no jogo disputado com o Corim,
ao vencer por 5-4.

No Grupo B, o Rebordões perdeu

diante do Mindelo (7-0) e o Alfe-
nense frente ao líder da prova, Alto
Avilhó, por 2-1. Já a formação do Porto
D’Ave somou a segunda vitória levan-
do a melhor frente ao Brito, por 3-0.
||||| TEXTEXTEXTEXTEXTTTTTOOOOO: : : : : SÍLSÍLSÍLSÍLSÍLVIAVIAVIAVIAVIA     SOSOSOSOSOARESARESARESARESARES

Desportivo das Aves derrota S. Mamede

A duas jornadas do fim do
Campeonato os avenses,
que nada recebem por
representar o clube (ape-
nas ajuda nas
deslocações) conquistam
a justíssima subida e
escreveram uma página
de ouro no futsal avenses.

A três jornadas do fim do Campe-
onato Distrital da II Divisão femini-
na da AF Porto, o S. Salvador do
Campo já tem um lugar conquista-
do por mérito no escalão principal
da modalidade. Quem ainda ali-
menta esperanças da promoção é
a estreante equipa de Areias, mas
ainda faltam três jornadas para que
tal possa ser cumprido.

Ainda no feminino, mas no pa-
norama nacional, destaque para a
carreira triunfante do Restaurado-
res Avintenses, onde atuam as
avenses Sofia Ferreira e Pisko. As
bi-campeãs distritais e atuais cam-
peãs nacionais em título continu-

ARCA PODE SEGUIR PISADAS EM ANO DE ESTREIA

“Miúdas” do S.
Salvador asseguram
subida à I Divisão

am a contribuir para a excelente
campanha do clube gaiense na Taça
Nacional, somando duas vitórias
nas duas rondas até ao momento
disputadas.

Entretanto, na I Divisão masculi-
na, o Negrelos, que no próximo
sábado disputa a última jornada,
continua a realizar uma excelente
campanha tendo vencido no últi-
mo fim de semana o conjunto do
Águias da Areosa, por 6-4. Na pró-
xima jornada, o Negrelos recebe o
Sobrado em jogo a realizar no pa-
vilhão da Escola D. Afondo Hen-
riques, sábado, às 20h00. ||||| TEXTO:
SÍLSÍLSÍLSÍLSÍLVIAVIAVIAVIAVIA     SOSOSOSOSOARESARESARESARESARES

CLASSIFICAÇÃO J P

1 - PÓVOA FUTSAL CLUBE 27 70

2 - REST. AVINTENSES B 27 66

3 - S. SALVADOR CAMPO 27 55

4 - RIO FEBROS 27 48
5 - JOVENS UNIDOS 27 47

7 - PENAFIEL 27 42

9 - COVELAS 27 39
10 - PENAMAIOR 27 36

11 - CESGANDRA 27 30

6 - ARCA 27 43

27

13 - ANCÊDE 27 30

16 - PENAFIEL

27 2414 - ASES DE LEÇA

27 1015 - SANDE
27 0

12 - BAGUIM DO MONTE 27 30

428 - PAR. CARVALHOSA

II DIVISÃO FEMININA
CLASSIFICAÇÃO J P

1 - SOBRADO 29 54

2 - MAGRELOS 29 54

3 - ÁGUAS SANTAS 29 52

4 - A. R. NEGRELOS 29 51
5 - VILA BOA BISPO 29 49

7 - GRAMIENSE INFANTE 29 41

9 - BOAVISTA 29 38
10 - MOINHOS 29 38

11 - VILAR FUTSAL 29 35

6 - SANTIAGO 29 45

29

13 - ALIVIADA 29 31

16 - ÁGUIAS AREOSA

29 3014 - JUV. MURO

29 2815 - S. PEDRO FINS
29 24

12 - ESC. ARREIGADA 29 35

388 - UNIDOS PINHEIRENSE

I DIVISÃO - SERIE 2

A associação de reformados de
Lordelo, vai realizar no dai 30 de
maio, a 1ª Caminhada Solidária,
às Senhoras do Monte. Subordina-
da ao tema “Caminhar faz bem, ser
solidário também!”, esta caminha-
da tem como finalidade, além do
exercício físico a melhoria da saúde,
o ajuntamento das famílias e o con-
vívio, ajudar a instituição, que tem
necessidades financeiras para as
valências que presta, nomeadamen-
te, centro de dia, apoio domiciliário,
infantaria, creche, jardim-de-infân-

cia, centro de dia e lar de idosos.
A caminhada que terá a dura-

ção de cerca de duas horas e meia
de ida e outro tanto de vinda.

A concentração está marcada
para as nove horas da manhã jun-
to da sede da Associação Refor-
mados de Lordelo, na rua Padre João
Paiva, em Lordelo. O roteiro é Lorde-
lo, Guardizela, Gandarela e Serze-
delo, sendo que a chegada ao
Monte das Senhoras está progra-
mado ser ao meio-dia, onde se irá
realizar um piquenique convívio. ||||||

Primeira Caminhada
Solidária em Lordelo
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NÚMERO VERDE: 800 20 73 15

INSTALAÇÃO DE GÁS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PILOTO DE SANTO TIRSO VENCE «TROFEO CAIXANOVA»

Armindo Araújo continua em desta-
que. O piloto brilhou recentemente
na «Corrida dos Campeões», que foi
disputada no IV Racingshow de Vigo,
vencendo o «Trofeo Caixanova» ao
bater na Super Final, que teve honras
televisivas da TV Galiza, alguns dos
melhores pilotos do mundo, entre eles
Timo Salonen e Miki Biasión. “Foi fan-
tástica a forma como fui novamente
recebido e acarinhado pelo público.
Fiquei muito satisfeito por verificar que
seguem com atenção a minha carrei-
ra e reconhecem o trabalho que te-
nho desenvolvido ao longo dos anos”,
disse no final da prova o piloto natu-
ral de Santo Tirso, que continua a ser
acompanhado pelos «aficionados» das
corridas, quer lusos, quer estrangeiros.

No que se refere à corrida em si,
o campeão do Mundo de Ralis Pro-
dução, que conduziu um Mitsubishi
Lancer (com as cores do Circuito da

O JESUÍTA NÃO SE CANSA DE VENCER E TEM CADA VEZ MAIS
APOIANTES NA SUA CAMINHADA. ARMINDO ARAÚJO
TRIUNFOU EM TERRAS DO PAÍS VIZINHO E NÃO DEU
HIPÓTESES A ALGUNS DOS ANTIGOS CAMPEÕES DO
MUNDO, AO VOLANTE DE UM MITSUBISHI LANCER.

Armindo Araújo
brilha em Vigo

Raid 4X4 de Rebordões foi um sucesso

Sob a organização do núcleo 4x4 da
Associação Recreativa de Rebordões,
decorreu de forma irrepreensível a
oitava edição do Raid Rebordões 4x4,
mais uma vez com a liderança de Sér-
gio Pimenta.

Foram perto de 100 amantes do
todo-o-terreno que participaram na
prova, em que se incluem as catego-
rias de duas e quatro rodas, assim
como os jipes. Apesar dos poucos

O Pavilhão Multiusos de Fafe rece-
beu o Campeonato Nacional de I
Divisão de Ginástica Rítmica, que
contou com a presença de 87 gi-
nastas oriundos de 16 clubes, apu-
radas nos respetivos Campeonatos
Regionais.

Quem não deixou de marcar pre-
sença foi o Ginásio Clube de San-
to Tirso que se fez representar por
três atletas: Juliana Amaral (espe-
rança) e as seniores Vanessa Roriz
e Bárbara Fernandes, sendo que
esta única teve entrada direta de-
pois de ter conquistado o título na-
cional da II Divisão. Se no compên-
dio geral a prestação das ginastas
de Santo Tirso foi produtiva no pri-
meiro dia – em esperanças a prova
envolveu Arco, Bola e Maças e
Juliana Amaral terminou em 8.º
lugar, entre 15 concorrentes; a ver-
dade é que na prova das seniores

ATLETA DO GINÁSIO DE SANTO TIRSO BRILHA EM FAFE

Vanessa Roriz
medalha de bronze no
Nacional de Ginástica
VANESSA RORIZ CONQUISTOU O TERCEIRO LUGAR NA
PROVA DE BOLA E CONQUISTOU MAIS UMA IMPORTANTE
MEDALHA AO SERVIÇO DO GINÁSIO CLUBE DE SANTO
TIRSO. DESTAQUE AINDA PARA AS PARTICIPAÇÕES DE
MAIS DUAS ATLETAS JESUÍTAS: A ESPERANÇA JULIANA
AMARAL E A OUTRA SÉNIOR BÁRBARA FERNANDES.

(esquemas de Corda, Arco, Bola e
Fita), Vanessa Roriz findou em séti-
mo lugar e apurou-se para a final
de todos os aparelhos, apesar de
algumas falhas, fruto, ao que tudo
indica, do nervosismo, enquanto
Bárbara Fernandes ficou em 10º lu-
gar, tendo mesmo conseguido o
apuramento para a Final de Fita.

No segundo dia de prova tudo
correu às mil maravilhas para
Vanessa Roriz, que esteve muito
melhor do que na ronda inaugu-
ral. A atleta do Ginásio Clube de
Santo Tirso alcançou o terceiro lu-
gar na final de Bola e subiu ao
pódio para receber a justa meda-
lha de bronze.

Recorde-se que todo este traba-
lho é fruto das atletas, mas também
de uma equipa técnica formada por
Marta Moinhos, Miguela Carriço e
Filipa Fernandes. |||||| SÍLSÍLSÍLSÍLSÍLVIAVIAVIAVIAVIA     SOSOSOSOSOARESARESARESARESARES

anos de existência da coletividade
direcionada para esta vertente des-
portiva, até porque Santo Tirso não é
terra de grandes raízes deste género
de evento, a verdade é que de ano
para ano o número de participantes
vai aumentando, apesar dos apoios
serem muito limitados. Isto porque,
segundo foi tornado público, a ins-
crição não paga as despesas do raid
e aí só mesmo com o apoio dos pa-

trocinadores é possível seguir em fren-
te, sobretudo da Câmara Municipal
de Santo Tirso.

Como não podia deixar de ser, à
competição não faltou o habitual chur-
rasco, que teve lugar Parque de S. João
do Carvalhinho. Depois foi hora de
voltar de novo à ação antes do jantar
que encerrou mais uma iniciativa que
superou as expectativas dos orga-
nizadores. |||||| TEXTO: SÍLSÍLSÍLSÍLSÍLVIAVIAVIAVIAVIA     SOSOSOSOSOARESARESARESARESARES

NO PASSADO DIA DO TRABALHADOR, A FREGUESIA DE REBORDÕES ACOLHEU A 8.ª EDIÇÃO
DO RAID 4X4. SE ATÉ ENTÃO O SUCESSO TINHA COMANDADO AS PROVAS ANTERIORES, ESTA
ÚLTIMA SUPEROU AS EXPETATIVAS. SEM O APOIO DA AUTARQUIA LOCAL NADA SERIA
POSSÍVEL E A VERDADE É QUE SÃO CADA VEZ MAIS OS AMANTES DO TODO-O-TERRENO.

Boavista) foi cauteloso mas domina-
dor, fazendo uma prova rápida o que
permitiu vencer a maioria das man-
gas de treinos e eliminatórias de qua-
lificação. Por isso, não foi de estra-
nhar que tenha confessado que os
objetivos a que se tinha proposto te-
nham sido alcançados: “Queria vol-
tar a vencer esta prova para recuperar
o título que não pude defender no
ano passado. Diverti-me imenso a
conduzir e a tentar dar um bom espe-
táculo para o público, num traçado
muito bem estruturado para o efeito.
Competir com antigos campeões do
mundo e com alguns dos melhores
pilotos da casa não foi tarefa fácil mas
dei o máximo e consegui vencer”. ||||||

“Queria voltar a vencer esta
prova para recuperar o
título que não pude defender
no ano passado”



DIVERSOS
Carneiro (21/3 a 24/4)
CARTA DOMINANTE: O Mágico, que
significa Habilidade. AMOR: Dê mais
atenção ao seu par. Procure satisfa-
zer os seus desejos e fomente o ro-
mantismo. SAÚDE: É possível que se
sinta enfraquecido. É aconselhável
que tire umas férias. DINHEIRO: Seja
firme mas justo. Procure avaliar to-
dos os comportamentos de um su-
bordinado antes de adoptar uma ati-
tude drástica.  NÚMERO DA SORTE: 1

Gémeos (21/5 a 20/6)
CARTA DOMINANTE: O Diabo, que sig-
nifica Energias Negativas. AMOR: O
seu par poderá estar demasiado exi-
gente, o que fará com que se sinta ir-
ritado. SAÚDE: Não abuse das gordu-
ras e consulte um especialista em car-
diologia de modo a prevenir futu-
ros problemas. DINHEIRO: Evite gas-
tos supérfluos. NÚMERO DA SORTE: 15

Caranguejo (21/6 a 21/7)

CARTA DOMINANTE: A Temperança,
que significa Equilíbrio. AMOR: Evi-
te deixar-se abater por uma discus-
são familiar. Faça todos os possíveis
por manter a calma. SAÚDE: Tendên-
cia para a ansiedade. DINHEIRO: É
possível que não consiga terminar
um projecto dentro do prazo esta-
belecido. Não desanime e esforce-se
por finalizá-lo o mais depressa pos-
sível. NÚMERO DA SORTE: 14.

Leão (22/7 a 22/8)
CARTA DOMINANTE: 2 de Paus, que
significa Perda de Oportunidades.
AMOR: Poderá ter uma acalorada dis-
cussão com um familiar que fará com
que cortem relações durante algum
tempo. Não guarde rancor. SAÚDE:
Sem grandes dificuldades. DINHEI-
RO: Período pouco favorável. NÚME-
RO DA SORTE: 24.

Virgem (23/8 a 22/9)
CARTA DOMINANTE: 3 de Paus, que

significa Iniciativa. AMOR: Seja cora-
joso e não tenha medo de assumir
um compromisso. SAÚDE: Regular.
DINHEIRO: É possível que receba um
convite de trabalho muito aliciante.
NÚMERO DA SORTE: 25.

Balança (23/9 a 22/10)
CARTA DOMINANTE: 9 de Paus, que
significa Força na Adversidade. AMOR:
Procure conversar com o seu par e
esclarecer todos os assuntos que es-
tão a prejudicar a vossa relação. SAÚ-
DE: Cuidado com os movimentos brus-
cos. DINHEIRO: O sector financeiro
está protegido. N.º DA SORTE: 31

Escorpião (23/10 a 21/11)
CARTA DOMINANTE: Cavaleiro de Paus,
que significa Viagem longa, Partida
Inesperada. AMOR: Faça planos para
umas férias em família. SAÚDE: Evite
pegar em pesos e adopte uma postu-
ra correcta pois a humida-de poderá
fazer com que sinta fortes dores na

coluna. DINHEIRO: Com muito esfor-
ço pessoal vai conseguir liquidar as
dívidas. NÚMERO DA SORTE: 34

Sagitário (22/11 a 21/12)
CARTA DOMINANTE: 4 de Copas, que
significa Desgosto. AMOr: É necessá-
ria muita calma e paciência para con-
seguir superar os pequenos contra-
tempos. SAÚDE: Cuidado com as in-
fecções. DINHEIRO: Finalmente po-
derá conseguir um aumento. NÚME-
RO DA SORTE: 40

Capricórnio (22/12 a 20/1)
CARTA DOMINANTE: Ás de Copas, que
significa Principio do Amor, Grande
Alegria. AMOR: Esteja atento aos si-
nais do Cupido pois é possível que
venha a conhecer o amor da sua vida.
SAÚDE: Altura indicada para deixar
de fumar. DINHEIRO: Antes de tomar
alguma decisão avalie as vantagens
do negócio que está prestes a fazer.
NÚMERO DA SORTE: 37

HORÓSCOPO, 2º QUINZENA DE MAIO
Maria Helena

Este jornal adotou o
Novo Acordo Ortográfico

Aquário (21/1 a 19/2)
CARTA DOMINANTE: Rei de Paus, que
significa Força, Coragem e Justiça.
AMOR: Poderá ter chegado o momen-
to de decidir mudar a sua vida. Te-
nha coragem e arrisque. SAÚDE: Um
familiar muito próximo poderá sen-
tir-se adoentado. Acompanhe-o a
uma consulta médica. DINHEIRO:
Seja competente e não deixe escapar
as oportunidades. NÚMERO  DA SOR-
TE: 36

Peixes (20/2 a 20/3)
CARTA DOMINANTE: Rei de Copas,
que significa Poder de Concretiza-
ção, Respeito. AMOR: Imponha-se e
não se deixe intimidar pelas amea-
ças de uma pessoa que pensava ser
sua amiga. SAÚDE: Consulte o seu mé-
dico para diagnosticar a causa do seu
mal-estar. DINHEIRO: Seja tolerante
e compreensivo com um novo colega
de trabalho, ajude-o a adaptar-se.
NÚMERO DA SORTE: 50.

ENTRE MARGENS
FICHA DE ASSINATURA

Nome: .................................................................................................................

Morada: ...............................................................................................................

Código Postal: ................... / ............... Localidade: ............................

Telefone: ......................... Número de Contribuinte .........................................

Data de Nascimento: ....... / ........ / ........

Forma de pagamento: (Riscar o que não interessa) Cheque número:

............................................................................. ou por transferência ban-

caria para o NIB: 0035 0860 00002947030 05

Data ..... / ..... / ..... Assinatura: ...............................................................

Desejo tornar-me assinante do
Jornal Entre Margens
a partir de ...... / ...... / ......

PREÇO ASSINATURA ANUAL NACIONAL:

14,50 EUROS

entremargens@mail.telepac.pt

próxima edição nas bancas a 27 de Maio
entreMARGENS

Touro (21/4 a 20/5)
CARTA DOMINANTE: O Dependurado, que significa Sacrifício. AMOR: Faça os
possíveis por estar perto de um amigo muito querido. Não permita que esta
amizade acabe. SAÚDE: Proteja-se do sol. DINHEIRO: Inscreva-se num curso
interessante e que lhe dê boas perspectivas de futuro. NÚMERO DA SORTE: 12.
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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

entremargens@mail.telepac.pt
www.jornal-entre-margens.blogspot.com
www.facebook.com

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 maio foi o nosso estimado assi-
nante, Luís Filipe Roriz Gouveia, residente
na Rua 25 de Abril, em Riba de Ave.

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     a feliz contem-
plada  nesta 1ª saída  de maio foi a nossa
estimada assinante, Maria Nazaré Monteiro,
residente na Rua Visconde de Negrelos, nº
30, em São Tomé de Negrelos.

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).

GANHE UM ALMOÇO
PARA DUAS PESSOAS

entremargens@mail.telepac.pt

jornalentremargens@gmail.com

PRECISA-SE DE
VENDEDOR
COMISSIONISTA

Contactar:

252 872 953 ou

918 266 060

entreMARGENS
FALECIDOS
Vila das Aves

Março
3 – Francisco Ferreira Guimarães, 83 anos
Rua dos Aves

21 – Aida de Jesus Bizarro David, 80 anos
Lar Familiar da Tranquilidade

31 – Francisco Assis Vieria Nunes, 83 anos
Rua da Boa Vista

Abril
13 – Rosa de Araújo, 83 anos
Lar Familiar da Tranquilidade

14 – Maria Gravinda Martins Azevedo, 35 anos
Rua da Agra

19 – Maria de Jesus Pereira, 85 anos
Lar Familiar da Tranquilidade

AGRADECIMENTO

Esposa e filhos neste momento doloroso e profunda-
mente sensibilizados pelo apoio e carinho recebidos,
vêm por este meio agradecer a todos quantos se digna-
ram a participar no funeral bem como na missa de 7º
dia em sufrágio da alma do saudoso extinto.

13-07-1932
18-04-2010

Manuel José Pereira de Bessa

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITOORAÇÃO A SANTO EXPEDITOORAÇÃO A SANTO EXPEDITOORAÇÃO A SANTO EXPEDITOORAÇÃO A SANTO EXPEDITO
“Meu Santo Expedito das Causas Justas e
Urgentes, socorrei-me nesta hora de afli-
ção e desespero, intercedei por mim junto
ao Nosso Senhor Jesus Cristo! Vós que sois
o Santo dos Desesperados, Vós que sois o
Santo das Causas Urgentes protegei-me,
ajudai-me, dai-me força, coragem e sere-
nidade. Atendei ao meu pedido (fazer o
que apelo). Ajudai-me a superar estas ho-
ras difíceis, protegei-me de todos os que
possam prejudicar-me, protegei a minha
família, atendei ao meu pedido com ur-
gência. Devolvei-me a paz e a tranquilida-
de. Serei grato pelo resto de minha vida e
levarei o seu nome a todos que tenham fé.
Obrigado. Amén.”
Reze um Pai-Nosso, 1 Avé Maria e faça o
sinal da cruz.

ADMITE-SE VENDEDORES (AS)ADMITE-SE VENDEDORES (AS)ADMITE-SE VENDEDORES (AS)ADMITE-SE VENDEDORES (AS)ADMITE-SE VENDEDORES (AS)

 REQUISITOS:

- Boa Apresentação
- Espirito Grupo
- Sentido Responsabilidade
- Idade: 25 / 45
- Disponibilidade Imediata
- Habilitações: 9º Ano

Telefone: 964 618 365

OFERECE-SE:

- Base+Comissões+Prémios
- Vencimento acima da média
- Viatura
- Ficheiro clientes
- Formação e Apoio
- Exclusividade de Zona
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