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O Entre Margens ouviu todas as partes envolvidas
neste caso. Os factos parecem coincidir, as interpreta-
ções é que divergem. Pág. 11

Notícia sobre PDM leva
PSD a acusar Câmara
de interferir no Jornal
de Santo Thyrso

Dinis Rodrigues é o novo técnico do Tirsense
ANTÓNIO ROCHA DEIXOU DE SER TREINADOR DO TIRSENSE APÓS A DERROTA NA MADEIRA FRENTE AO ANDORINHA. NA
TRANSIÇÃO FOI MOTA QUEM ORIENTOU A EQUIPA NO JOGO COM O MERELINENSE E NO INÍCIO DA SEMANA PASSADA CHEGOU
DINIS RODRIGUES PARA O RESTO DA TEMPORADA . PÁG. 17

Francisco
Louçã reafirma
presença de BE
em Santo Tirso

Vercoope apresenta
novas colheitas
de vinho verde
e anuncia novos
investimentos
Ganhe uma caixa de 6 garrafas
de vinho Via Latina.
Saiba como, na última página

AVENSE JORGE
MACHADO,
BI-CAMPEÃO
NACIONAL DE
KARATE
DESPORTO. PÁG. 19

Suplemento especial com esta edição



FIM DE SEMANA
Fora de portas - Santo Tirso - Guimarães - Famalicão

Dentro de portas - Nick Drake

Ao preço de
uma pulseira
de plástico
|||||| TEXTO: MIGUELMIGUELMIGUELMIGUELMIGUEL     MIRANDMIRANDMIRANDMIRANDMIRANDAAAAA

Posso ser corrosivo? Apetece-me. Os
portugueses desconhecem grande
parte da cultura portuguesa e isso é,
no mínimo, muito triste. Existe clara-
mente uma carente divulgação do tra-

balho dos músicos e autores portu-
gueses. Com (poucas) óbvias exce-
ções, os meios de comunicação não
cumprem algo que nem devia ser ne-
cessário ser lei. É a nossa cultura! E
isso devia chegar. A Internet é uma
fonte preciosa de informação e a par-
tir, por exemplo, do MySpace, pode-
mos encontrar algo que incompreen-
sivelmente não nos dão a conhecer
por outros meios.

Samuel Úria lançou, em 2009,
“Nem lhe Tocava”, um álbum fácil de
ouvir, com inúmeras influências anglo-
saxónicas. Cantado em português,

com letras que nos fazem, por vezes,
sorrir e meditar, tem pormenores su-
ficientes para merecer uma escuta
atenta. Existe no YouTube o vídeo da
segunda faixa, “Não Arrastes o meu
Caixão”. Não idealize nada pesado
ou sombrio. Irá verificar algo inteli-
gente, divertido e até dançável.

Quando tiver disponibilidade, per-
corra a secção de música portuguesa
de uma superfície comercial e verifi-
que a quantidade de álbuns que des-
conhece, muitos deles ao preço de
entrada numa discoteca, com uma
pulseira de plástico pré-paga. |||||

Um álbum com inúmeras in-
fluências anglo-saxónicas

ortodontia

implantologia
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8ª Feira do Livro
Centro Engenheiro Eurico de Melo, dias
31 de março e 1 e 2 de abril.

Numa organização do Jardim de
infância “Comendador Abílio Fer-
reira de Oliveira e do Centro Co-
munitário de Geão realiza-se a
partir de hoje e até dia 2 de abril,
no auditório do Centro Enge-
nheiro Eurico de Melo, a 8º Fei-
ra do Livro. A abertura está marcada
para as 10 horas desta quinta-
feira, com atuações da Orquestra
Didática e do Quinteto de Me-
tais às 18 horas. No dia 1, a feira
estará aberta entre as 10 e as
18h30. No dia 2, esta iniciativa
abre às 15 horas e encerra às 18
e conta com a atuação, meia hora
depois da abertura da feira, do
Grupo Folclórico Infantil da Ermida.

Exposição de Arranjos Florais
Lar Familiar da Tranquilidade, de 1 a
14 de abril e Centro Cultural de Vila das
Aves de 18 a 29 de abril.

Numa organização do Lar Famili-
ar da Tranquilidade e com o apoio
da Câmara de Santo Tirso, reali-
za-se a partir de amanhã, 1 de
abril, a VIII Exposição de Arran-
jos Florais. À semelhança de anos
anteriores, esta mostra estará pa-
tente, primeiro, nas instalações do
Lar Familiar da Tranquilidade e,
posteriormente, no Centro Cultu-
ral de Vila das Aves. A exposição
reúne trabalhos realizados pelos
utentes do Lar Familiar da Tran-
quilidade e de mais de uma de-
zena de outras instituições congé-

neres, na sua maioria de fora do
município de Santo Tirso, com
recurso aos mais variados mate-
riais reciclados.

Música: Marco Rodrigues
Guimarães, Centro Cultural Vila Flor. Dia
1 de abril, às 22 horas. Bilhetes a 10 euros
(7,50 com desconto)

Já não é de agora que Marco Ro-
drigues anda pelas lidas do fado.
Não que o seu percurso tenha a
longevidade de muitos outros,
mas não é também um novato
nestas coisas, ainda que perma-
neça discreto e pouco conheci-
do. A estreia aconteceu em 2006
com “Fados da Tristeza Alegre” a
que se seguiu, em setembro do
ano passado, o disco “Tantas Lis-
boas”. Neste disco, Marco Rodri-
gues apresenta alguns clássicos,
como o lendário “Fado do Estu-
dante”, e muitos originais, inclu-
indo dois temas da sua autoria.

Teatro:
“Os contos da senhora Zagallo”
Centro Cultural de Vila das Aves, dia 2 de
abril às 10h30. Entrada livre.

Uma produção do Teatro do Ele-
fante com a contadora de históri-
as Rita Sales que pretende reunir
à sua volta crianças e adultos nes-
te espetáculo em que promete
revelar “Os segredos do Quarto
Escuro”. Todas as casas têm um
lugar secreto e para a senhora Za-
gallo o lugar mais secreto da casa
é o quarto escuro. Um sítio vazio,
sem luz e onde se pode pensar

e... inventar. Naquele lugar as som-
bras ganham forma e tudo se tor-
na possível. A luz revela os segre-
dos escondidos nos objetos e no
escuro se iluminam as histórias,
animadas de cor e movimento.

Música: Taylor McFerrin
Guimarães, Centro Cultural Vila Flor. Dia
2 de abril, às 24 horas. Bilhetes a 6 euros.

Concerto do músico e produtor
Taylor McFerrin, filho do lendário
Bobby McFerrin. Nas suas músi-
cas, criadas a partir do seu estú-
dio em Brooklyn, Taylor McFerrin
mistura vocais, fender rhodes, sin-
tetizadores, samples e beat boxing
numa visão futurista do hip-hop.
De San Francisco a Brooklyn, Mc-
Ferrin tem colecionado uma sóli-
da base de fãs, mas foi através do
seu primeiro EP, “The Broken Vibes”
(2006), que despertou a atenção
internacional. Neste concerto no
Vila Flor, o músico traz na baga-
gem o mais recente EP “Early Riser”.

Música: Amarelo Manga
Famalicão, Casa das Artes. Dia 2 de abril,
às 21h30. Bilhetes a 10 euros.

Os Amarelo Manga são um pro-
jeto que funde o universo da cul-
tura do Brasil com a música do
Mundo. Além de apresentar uma
mistura de instrumentos muito
pouco explorados, há a destacar
um conjunto de músicos de rara
qualidade. Depois do primeiro
disco, “Verso Preso”, de 2009, é
publicado este ano “A Cena do
Livro Verde”. |||||CONCERTO DO MÚSICO TAYLOR MCFERRIN,

SÁBADO, EM GUIMARÃES

Ateliês de Páscoa
A partir de 11 de abril, há Ateliês
de Páscoa para explorar no Cen-
tro Cultural de Vila das Aves. Pro-
movidos pela Câmara Municipal
de Santo Tirso estes ateliês são
dedicados, em particular, a crian-
ças com idades compreendidas
entre os 6 e os 12 anos. Com es-
tes ateliês, de participação gratui-
ta, pretende-se contribuir para que
os mais novos aprendam, através
da utilização de materiais simples
como a cartolina, técnicas de de-
senho e construção de adereços
alusivos à Páscoa. Paralelamente,
serão apresentadas histórias para
os mais novos. Esta atividade de-
senvolve-se em sessões de duas
horas (entre as 14h30 e as 16h30),
de 11 a 21 de Abril, e com o máxi-
mo de 15 participantes por ses-
são. As inscrições nos ateliês po-
dem ser realizadas no Centro Cul-
tural (através de ficha de inscri-
ção), por telefone (252 870 020)
ou por e-mail (ccva@cm-stirso.pt).

Ciclo de Cinema: “Bulworth -
Candidato em perigo”
No âmbito do ciclo de cinema,
“A Escolha de…” é apresentado
no dia 12 de abril às 21h45, no
Centro Cultural Vila Flor, em Gui-
marães, o filme “Bulworth – Can-
didato em perigo”, de Warren
Beatty, escolhido pelo crítico de
cinema, João Lopes. O filme con-
ta-nos a história do senador de-
mocrata Jay Bulworth que parece
ter a reeleição assegurada, nas
eleições de 1996. Mas, subita-
mente, entra em profunda depres-
são. Faz um enorme seguro de
vida a favor da filha e contrata
um assassino para o matar du-
rante a campanha eleitoral na
Califórnia. Uma vez que tem os
dias contados, decide dizer aos
eleitores e ao país toda a verda-
de. Num tom e num compor-
tamente insólito e totalmente ines-
perado, Bulworth fala de amor, de
justiça social e vai revelando os
jogos obscuros da política. Ines-
peradamente, torna-se num
fenómeno de popularidade e re-
conquista o gosto pela vida. |||||

+ tarde



SÁBADO, DIA 2
Chuva moderada. Vento
moderado. Máx. 15º / min. 9º

SEXTA, DIA 1 DOMINGO, DIA 3
Céu pouco nublado. Vento
moderado. Máx. 26º / min. 9º

Aguaceiros. Vento moderado.
Máx. 14º / min. 6º

Em abril águas mil,
coadas por um funil

A EDIÇÃO DE 2011 DE “A POESIA ESTÁ NA RUA” É DEDICADA AO EROTISMO E AO ROMANTISMO. O EVENTO COMEÇOU NO DIA 21 DE MARÇO,
MAS PROLONGA-SE EM CLÍMAX ATÉ AO DIA 25 DE MAIO, OU SEJA, DURANTE 9 SEMANA E ½. O ENTRE MARGENS SELECIONOU ALGUNS DOS PONTOS
ERÓGENOS DO CERTAME, PARA NÃO SE PERDER NOS PRELIMINARES. INFOGRAFIA DE NUNO MOTA

Pontos erógenos de “A poesia está na rua”
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Sob o título genérico, “Verdades e Fic-
ções”, publicou Arnaldo Gama em
1859 uma série de novelas de cariz
romântico umas, outras já as primei-
ras tentativas na ficção histórica. Es-
tas novelas haviam sido publicadas em
1852/1853 na revista literária “A Pe-
nínsula” de que era diretor Delfim de
Oliveira Maia (amigo a quem dedi-
cou o livro “O Segredo do Abade”).
As duas novelas que fazem parte do
livro em análise são: “Um Defeito de
Organização” (1852) e “O Chefe dos
Abencerragens” (1851). A novela que
nos interessa e que diz diretamente
respeito a S. Miguel das Aves, é a pri-
meira, “Um Defeito de Organização”.

Arnaldo de Sousa Dantas da Gama
nasceu no Porto em 1 de agosto de
1828 e morreu, tuberculoso, na mes-
ma cidade, em 29 de agosto de
1869. Formou-se em Direito na Uni-

Uma novela em S. Miguel das Aves

versidade de Coimbra em 1853, mas
cedo abandonou a advocacia para
se dedicar exclusivamente ao jorna-
lismo e à escrita. É sabido que seu
pai possuía em S. Miguel das Aves a
Quinta do Outeiro onde o escritor
passava temporadas (Meus pais possu-
em uma quinta além do Ave, em S. Miguel;
vim lá passar alguns dias de Verão – “Um
Defeito de Organização”). E mais à
frente escreve: “Às cinco horas da tarde
desse mesmo dia, saía eu para fora da
porta da quinta do Outeiro, em S. Miguel
das Aves, de espingarde de caça sobraça-
da, sacola, correão, e polvorinho, e assim
arreado de caça, me puz a caminho para
o alto da Boavista, casa do Doutor Cam-
bada.” (pág 42). São também já bas-
tante conhecidas as primeiras páginas
do livro “O Segredo do Abade” onde
o autor numa dedicatória a Delfim Maia
descreve com saudades as campinas
de S. Miguel das Aves, o Ave e o Vizela.

A novela “Um Defeito de Organi-
zação”, cuja ação se passa nesta re-
gião e nas terras vizinhas mostra-nos

mais uma vez como o escritor tinha S.
Miguel das Aves como local de elei-
ção nos seus escritos e certamente
na sua afeição. A estória em si tem
hoje poucos motivos de interesse
salvo para alguns estudiosos do nos-
so romantismo. A ação desenrola-se
quase toda em S. Miguel das Aves,
Delães (Adelãis), Santa Maria de Oli-
veira, Sant’Ana, Riba-d’Ave (na altura
já famosa pela sua banda de músi-
ca), Lordelo, S. Tomé de Negrelos, Roriz
e outras freguesias e aldeias limítrofes
e envolve várias famílias “fidalgas”, de
uma nobreza já arruinada mas ainda
com pergaminhos, com enredos e
personagens melodramáticos. Os
motivos de interesse nesta estória re-
sidem sobretudo no seu caráter do-
cumental. Em vários capítulos Arnaldo
Gama realça traços, usa a linguagem
típica do falar minhoto, fala de costu-
mes, invoca lendas, descreve-nos pai-
sagens e lugares da nossa região.

Logo no início diz-nos: “O palácio,
habitado pela família de Emília, levan-

ta-se sobre a margem direita do Ave, no
vasto terrapleno que coroa o alto dele e
que se estende quási ininterrrompido até
dali muitas léguas. A uma das janelas
estávamos nós conversando. Defronte tí-
nhamos as veigas formosíssimas de S.
Miguel das Aves, e mais ao longe as coli-
nas pitorescas de S. Tomé de Negrelos; ao
sopé, ouvíamos o murmúrio rumorejante
do Ave, saltando de açude em açude –
tudo iluminado por uma luz de oiro nas
cabeças dos montes e de violeta nas abas
deles e sobre as campinas...” (pág. 12)

Um dos aspetos que Arnaldo Gama
descreve com mais pormenor é o ves-
tuário das várias personagens que vão
surgindo na novela. Por exemplo o
retrato de uma rapariga minhota:

Reunidas no volume “Só as Mulheres Sabem Amar” - (Verdades e Ficções)”, Arnaldo Gama publicou em 1859 uma série novelas de cariz
romântico. Entre essas novelas, destaca-se “Um Defeito de Organização”; não só porque a ação se passa em S. Miguel das Aves e nas
terras vizinhas, mas sobretudo porque permanece como um testemunho dos usos e costumes das gentes do Minho (região à qual S. Miguel
das Aves pertencia). JJJJJoooooaaaaaqqqqquuuuuim Mim Mim Mim Mim Mooooorrrrreieieieieirrrrraaaaa leu a novela e dá-nos conta neste texto da importância que a mesma tem para a história local
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O VESTUARIO,
A ALIMENTACAO
USOS E
COSTUMES

´
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fueiro que ‘stava no chom, e esmurrou as
ventans e os queixos na padieira da por-
ta, e esfarrapou as caurças. Ficou com a
cabeça vastante relaxada da cahida, as-
sim pediu-me que lhe biesse ‘stifazer a
ovrigação.

- E que horas são?
- Aicho que onze; o sol já bai aurto há

munto.” (pág.37)
Ao acaso refiro também algumas

palavras retiradas da novela e que nos
dão uma imagem do vocabulário, usa-
do na altura pelo povo no seu dia-à-
dia. Assim a-dei por então; caurquer
por qualquer; lorpa por palerma; aur-
zebeira por algibeira; trigava-me por
acanhava-me; calocio por silêncio;
choupêlo por garoto; tropar por bater à
porta; charros por ridículos, em mau
uso; enlapitado por enodado, mancha-
do; bromelha por vermelha; dicheste por
disseste; aurdea por aldeia; meurro por
melro, etc. Outras palavras têm um sig-
nificado hoje dúbio ou desconheci-
do como por exemplo: moufa – ca-
cimba, orvalho, chuva de molha to-
dos ou tolos; eirado – pátio ou largo
que há entre as portas de algumas
casas e a casa. Os lavradores cobrem o
eirado, os currais e muitas vezes até as
estradas à porta de casa, de tojo com que
estrumam os campos, isto com o fim de o
amaciarem e reduzirem com o piso conti-
nuado a verdadeiro estrume. O eirado
torna-se então estriqueira; barra – gran-
de tabuleiro, sobrado, a modo de sótão
cheio de palha, e por cima dos currais do
gado, por cuja porta se entra para ele, e
onde dormem os criados e os filhos varões
dos lavradores do Minho, enquanto são
solteiros; pindela (de Amieiro Galego) –
assim chamam no Minho aos pontilhões
que os moleiros lançam sobre os rios, para
da margem oposta terem passagem mais
próxima para as azenhas. Consistem em
uma escada, cujas extremidades se
apoiam nas duas margens, sobre a qual
lançam – e muitas não lançam – algu-
mas tábuas para tornar mais igual o
piso, isto quase sempre sobre uma pro-
fundidade de quinze a vinte pés de altu-
ra (Arnaldo Gama – Obra citada). É
natural pensar que antes da ponte da
Pinguela que hoje conhecemos, exis-
tisse uma pindela naquela local.

Mais haveria a dizer sobre esta nove-
la. Algumas transcrições que fiz, foi
no intuito de dar a conhecer parte
de uma obra que pela sua especifici-
dade nos diz respeito a todos e que
sendo hoje difícil de encontrar e não
estando acessível (a edição que en-
contrei é de 1936), seria de todo o
interesse ser de novo publicada, por-
que acredito que as tradições, os usos
e costumes, a linguagem retratada nes-
te livro de Arnaldo Gama, são patri-
mónio que nos interessa preservar
como comunidade. Quem sabe estu-
dada pelos jovens nas nossas esco-
las. Para além de ficarem a conhecer
o romantismo na literatura – porque
é uma novela romântica-, aprenderi-
am a nossa História como povo. ||||||

“Neste momento uma linda rapariga
assomou à boca da rua das roseiras em
direcção a nós. Trazia na cabeça, atado
em forma de carapuça em redor do seu
escuro e longo cabelo, um lenço branco,
que, segundo o costume da terra, lhe co-
bria só a metade posterior da cabeça, de
onde uma só das pontas, aberta em toda
a largura, descia, tapando a nuca, sobre
o pescoço. Vestia camisa de paninho, cujo
vastíssimo colarinho, armado de uns não
menos vastos folhos de linho, caía sobre
um colete maiato, isto é, que ao contrário
dos outros fechava sobre uma cinta
franzina e delicada, em cima de uma
saia de chita azul semeada de imensida-
de de flores amarelas”. (pág. 31)

Um minhoto: “Tinha na cabeça um
chapéu braguês desabado, em que posera
por galanteria uma fita quasi da largu-
ra de uma mão travessa e adornara com
uma lustrosa pena de rabo de galo; ca-
misa de estopa grossa desabotoada, e dei-
xando ver um peito ossudo e denegrido
pelos ardores do sol, colete muito curto,
calças de tomentos brancos e tamancos
nos pés”.

Ainda o vestuário de uma mulher
num dia de festa. Neste caso a ma-
drinha num dia de batizado: “Trazia
na cabeça lenço de cambraia lavrado com
grandes ramagens nas pontas. Sobre os
ombros levava uma capa de forma parti-
cular avivada de veludo; por baixo o
gibão de pano azul avivado de liga preta.
O colete, puro minhoto e não maiato, que
isso é lá para as raparigas, era de ganga
azul e tão curto, que deixava a descoberto
meio palmo de camisa, enfunado por uma
rosca de carne gorda, que se baloiçava
entre a borda dele e as das saias. Nisto é
que se diferença o colete minhoto do colete
maiato, mais elegante e mais decente,
apertado sobre o cós da saia, não deixan-
do nada da camisa a descoberto. Sobre o
peito, do lado esquerdo, uma figa de aze-
viche preto, capaz de esconjurar todas as
feiticeiras deste mundo. Levava saia de
pano vermelho com tarja de veludilho pre-
to, meias de algodão e socos novos, aviva-
dos de verde (os socos são os tamancos mais
apurados. São usados quase exclusiva-
mente pelas mulheres. Há alguns tão bem
feitos, franzinos e elegantes que não de-
sagradam. O tamanco é calçado bestial e
insuportável aos olhos e aos ouvidos), com
grande tarja encarnada, golpeada de
veludilho preto.” E mais à frente o mari-
do: “de chapéu fino na cabeça, que de ve-
lho encalvecia a olhos vistos, grandes co-
larinhos de pontas bordadas, colete de
sarjão e rabucha de pano azul com bo-
tões amarelos; calças brancas e botas da-
quelas que os lavradores minhotos man-
dam fazer para lhes durarem toda a vida,
e ainda passarem em herança ao filho
predilecto. A-pesar-de estar o sol encoberto
levava na mão, aberto segundo o cerimo-
nioal, um guarda-chuva de paninho ver-
melho. Com que, a modo de umbela. Co-
bria a madrinha e a criança, e podia
cobrir à vontade todos os que compunham
o préstito” (pág. 39)

Este último episódio do batizado
em que o autor tinha sido convida-
do para padrinho por um amigo la-
vrador em S. Tomé de Negrelos refe-
re outros aspetos curiosos. Como por

exemplo o costume de se presentear
o pai do afilhado no dia do batizado:
“Com três mil e seiscentos reais faz o padri-
nho a despesa, por mais liberal que seja.
O presente reduz-se a um cântaro de vi-
nho, uma baeta vermelha, um cruzado
novo em prata e a um pão de trigo. O pre-
sente da madrinha consiste em seis cami-
sas de pano cru, tão pequenas e acanha-
das que parecem de boneca, e uma coifa
de chita, de ramos cor-de-rosa, com seu
rofêgo no alto da cabeça, assim a modo
de meia-lua engelhada.” (pág. 41)

Faz também várias referências à ali-
mentação do lavrador: “O lavrador do
Minho come três vezes ao dia. Almoça de
madrugada uma tigela de caldo e boroa,
merenda ao meio-dia uma pouca de
boroa e vinho e ceia ao cair da noite uma
enorme tigela de caldo, vinho e pão. Os
mais abastados juntam a isto algum
prezigo, que consiste em sardinha ou ba-
calhau e raríssimas vezes carne e arroz”.
(pág. 43)

Assim como também escreve sobre
o uso do pau, ou cajado, com que os
aldeões se faziam habitualmente acom-
panhar nas suas caminhadas: “Um pau
é um companheiro necessário e indispen-
sável para quem caminha a pé pelas al-
deias; serve para arredar os cais, passar
os portêlos, saltar os ribeiros e mesmo dá
certa autoridade a um homem, certo ar
de respeitabilidade que tão instintivamen-
te reconhecem os aldeões do Minho, que se
vêem alguém caminhar sem pau, torcem-
lhe com desprezo a cara...” (pág. 62)

Uma das personagens da nossa es-
tória é Maria, uma enjeitada, que ti-
nha sido criada pela antiga “barqueira
do Ave”, que grávida de Fernando,
um fidalgo doidivanas e mulheren-
go, resolve por termo à vida no
Amieiro Galego. Uma noite, Henrique
(outro personagem fidalgo da estó-
ria), “Seguia em direcção à pindela
de Amieiro Galego, que é o cami-
nho mais próximo para minha casa.
Em uma das voltas da encosta pare-
ceu-me sentir uns gemidos; parei e
puz-me a escutar. A trovoada come-
çava a aproximar-se, rugindo temero-
samente. Maria tinha-se lançado à
água. “Conheces, Arnaldo, como corre a
água do nosso Ave. É no meio do rio tão
rápida, principalmente indo cheia, como
ia então, que é quási impossível sair dela.
Só por junto das margens é que desliza
mais sossegada e que mais se deixa
cortar…Eu lutava, lutava com todas as
forças da desesperação. Mas debalde; de-
pois de meia-hora de luta, senti-me come-
çar a cansar, senti-me arrastado com
mais pressa, senti Maria pesar-me como
uma massa de chumbo. E lá ao longe
um imenso cachão de água lançava para
o espaço um fumo esbranquiçado, bra-
mia com o furor do mar em tormenta.
Era a água a ressaltar por sobre o açude

das azenhas do Pego - a água que ao
aproximar-se daí tomava maior rapidez,
arrastava-me com mais força para esse
pavoroso redemoinho, onde iríamos des-
pedaçar-nos de encontro aos rochedos e
pedras, contra as quais ela batendo ru-
gia” (pág. 98, 99 e 100). O caso aca-
ba sem que ninguém tivesse morrido
afogado, e é digno do nosso melhor
Camilo (da novela “Maria Moisés”
por exemplo).

Um outro episódio singular é o
encontro que o autor tem com um
Vedor que crê descobrir água só pela
simples observação dos terrenos. Ar-
naldo Gama ridiculariza o homem e
as suas práticas de charlatão e diz: “dão
no Minho este nome a certos charlatães,
que se atribuem a qualidade de saberem
marcar ao certo os lugares em que, para
se encontrar água, se devem abrir poços
ou minas, e demais a de assinarem sem
errar o número de palmos a que ela corre
debaixo da terra. São sempre lavradores
ignorantes e sem estudos, que ajudando-
se de uma impostura caricata e muito
divertida e de meia dúzia de acertos, que
o acaso lhes proporcionou, abusam da
credulidade do povo, para lhes extorqui-
rem dinheiro” (pág. 105). Alguns de
nós certamente ainda se lembram de
ver por esses campos fora estes exem-
plares de uma estranha ciência ocul-
ta, com uma varinha entre mãos, mei-
os sonâmbulos, até a vara dar sinal de
si e como por milagre profetizar que
é ali, a veia de água abundante.

No início do terceiro capítulo, Arnal-
do Gama adverte-nos que nos vai
levar para o Minho, “vais ouvir retinir
nos ouvidos a pura linguagem minho-
ta”. E depois de uma série de consi-
derações diz-nos: “o Minho tem uma
fraseologia e uma pronúncia particular.
Não é só nos bb e vv que erra a pronún-
cia; erra-a nos rr e nos ll ainda mais
escandalosamente, e sobretudo, erra-a no
modo arbitrário com que cada um pro-
nuncia as palavras, ainda mesmo aque-
las que são exclusivas da província. Já se
vê, pois, que os que sabem a história do
Avade da vurra vranca, sabem muito
pouco. Para provar o que digo, vou pois
fazer falar os minhotos com a pronúncia
e fraseologia que se pode chamar o tipo
geral da província”.

São inúmeros os diálogos, as pa-
lavras e as expressões característicos
da nossa região e que nos são ainda
familiares. Cito o exemplo de um cri-
ado que responde ao autor, que é
também personagem da estória, de-
pois de ele lhe perguntar por deter-
minado indivíduo:

- Lá ‘stá de catrambias na barra.
Honte caijo morria de uma topada à por-
ta do quinteiro; a lua ‘stava bem crara,
mas aquilo é um ‘stavareda, binha mui-
to fistor p’la porta dentro, tropeçou n’um

NOTA FINAL

“O palácio, habitado pela
família de Emília,
levanta-se sobre a
margem direita do Ave,
no vasto terrapleno que
coroa o alto dele (...). A
uma das janelas está-
vamos nós conversando.
Defronte tínhamos as
veigas formosíssimas de
S. Miguel das Aves, e
mais ao longe as colinas
pitorescas de S. Tomé de
Negrelos”.

“Com três mil e
seiscentos reais faz o
padrinho a despesa, por
mais liberal que seja. O
presente reduz-se a um
cântaro de vinho, uma
baeta vermelha, um
cruzado novo em prata e
a um pão de trigo”.

“Um pau é um compa-
nheiro necessário e indis-
pensável para quem ca-
minha a pé pelas aldeias;
serve para arredar os
cais, passar os portêlos,
saltar os ribeiros e mes-
mo dá certa autoridade a
um homem (...)”

“O Minho tem uma fra-
seologia e uma pronúncia
particular. Não é só nos
bbbbbbbbbb e vvvvvvvvvv que erra a
pronúncia; erra-a nos rrrrrrrrrr
e nos ll ll ll ll ll ainda mais es-
candalosamente, e
sobretudo, erra-a no
modo arbitrário com que
cada um pronuncia as
palavras, ainda mesmo
aquelas que são
exclusivas da província”.
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Livraria Tavares Martins (edição popular) Porto, 1936.

A LINGUAGEM
POPULAR NA
NOVELA
“UM DEFEITO DE
ORGANIZACAO”~

DOIS EPISODIOS:
UM SUICIDIO
FRUSTRADO NO
AMIEIRO GALEGO
E O VEDOR

´
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OPINIAO~
Este jornal adotou o
Novo Acordo Ortográfico

Um País “à rasca” ou em
“sobressalto cívico”?

As últimas movimentações de cidadãos por
todo o País tiveram por base a onda de
descontentamento “subterrânea” que flui
pelas novas redes de comunicação e que
tem a organização politico-partidária como
principal bode expiatório da atual crise
em que vivemos, com a exclusão social dos
mais jovens que só muito tardiamente veem
abrir-se-lhes horizontes para uma vida au-
tónoma e para constituírem família.

O estado de espírito da nação reage, por
certo, com mais veemência a estes factores
do que à anunciada e galopante Crise Polí-
tica que o Primeiro Ministro abriu recen-
temente ao entregar à soberania Europeia
a resolução de problemas candentes da nos-
sa economia antes mesmo de formalmente
os acordar e consensualizar com as insti-
tuições representativas da soberania naci-
onal. Quando um grupo informal através
das redes sociais apela à mobilização de
“um milhão na Avenida da Liberdade pela
demissão de toda a classe política” poten-
ciando juntamente com outros grupos afins
um levantamento cívico visando criticar os
políticos que tomaram conta dos aparelhos
partidários e criar uma mobilização de ma-
nifestações de rua em Lisboa e nas capitais
de distrito que bem pode ter atingido, se
não o milhão pretendido, pelo menos aí
meio milhão ou muito próximo, é porque

Cartas ao Diretor

Não posso mais suportar este maldito cheiro
Haviam de cá morar os que estão no poleiro
Eu saí da beira mar, por ser alérgica ao mar
E também sou alérgica às
       lixeiras e tenho que as suportar.

Será que terei de ser obrigada a
       sair da minha casa
É isso que eles querem, que fique
       tudo numa braza
Já algumas vezes ardeu esta Quinta do Verdeal
Foi apagada pelos bombeiros
       e continua sempre igual.

Tenho que deixar o que tanto me
       custou construir
Por causa desta maldita lixeira
Tem que a televisão cá vir
Para ver o grande terreno que era para a feira

Não temos nenhum ambiente
Nem dão o livro de reclamações
Como é que isto pode ir para a frente
Se não temos pessoas em condições.

Já cá têm vindo tapar o lixo
Mas cada vez está pior e alargado
Ganham dinheiro a fazer este serviço
Onde podia haver aqui um grande mercado.

Nesta rua porca com muros e vides a cair
As vides já são de outros tempos
       em que não era rua
Não valeu de nada a polícia cá vir
Que tudo está na mesma e assim continua

Estão à espera da televisão cá vir
Para se fazer o que já havia de ter sido feito
Mas está toda a gente a rir
Porque nem sequer há algum respeito.

Albertina, Vila das Aves

Maldita lixeira

o descrédito nas nossas instituições politico-
partidárias estará a um nível muito com-
prometido. Acontece que dois destes gru-
pos informais “exigem a demissão de José
Sócrates e uma manifestação contra o mes-
mo” no preciso momento em que, mesmo
quando a classe política de uma forma quase
generalizada e a Opinião Pública mais
esclarecida considera o 1º Ministro o prin-
cipal obstáculo a uma clarificação da cena
democrática e quando o próprio garante
que, perante um cenário de novas eleições,
os portugueses contarão com ele como
recandidato a 1º ministro.

Já posteriormente ao “sobressalto cívi-
co” do 12 de março, vão-se multiplicando
as iniciativas “subterrâneas” que apontam
para comemorações “do 25 de Abril à rasca”
e pedindo “uma revolução de (es)cravos”;
um destes promotores, João Tilly lançou
um grupo a que chamou de “levantamento
popular de indignação no 25 de Abril” e
não deixa de proclamar com veemência,
“sem violência, pretendemos fazer um pro-
testo enérgico de forma que o mundo in-
teiro perceba que os portugueses não são
um rebanho de 10 milhões a caminho do
matadouro”. E se o principal móbil desta “ge-
ração à rasca” foi combater a falta de traba-
lho, a precariedade e as injustiças”, depres-
sa vieram ao de cima motivações muito mais
fundas que enraízam num profundo mal-
estar democrático que urge pensar, compen-
sar e contra ele reagir nem se sabe bem como.

Este mal-estar percorre o tecido frouxo
das nossas comunidades e das instituições
quaisquer que sejam que perderam vigor
participativo por parte dos seus membros
e se enquistaram em volta de tutelas obs-
curas, de chefes providenciais e autocráti-
cos que, como eucaliptos, desgastam e des-

garram todo o terreno à sua volta com a
falsa aparência de que “ou nós ou o abismo”
e a obstinada sobranceria de que o que
cresce à sua volta é minudência e palha
agitada pelo vento. O exemplo da comuni-
cação social do concelho trouxe-nos o eco
de sintomas agora mais claros da manipu-
lação da informação veiculada pelo perió-
dico mais antigo do concelho e o que quer
que tenha acontecido quanto à forma como
o “escândalo” saiu cá para fora, a direção e
a redação do Jornal já não se livram do
incómodo de se sentirem entaladas numa
polémica entre a vereação do PSD que acu-
sa e apresenta provas de como o poder so-
cialista camarário age como agência e fon-
te de notícias que nem sequer são tratadas
e editadas com coerência própria.

É um facto que já há muito alertávamos
contra a suposição de uma estranha coni-
vência e falta de critérios editoriais que fa-
ziam deste proveto periódico um órgão tu-
telado e como tal subsidiodependente, com
consequências óbvias para o clima de isen-
ção e de equânime distribuição dos bene-
fícios da publicidade institucional a que
uma Autarquia se deve obrigar para com
todos os órgãos de comunicação concelhia.
Quando há sinais claros de que o poder
autárquico não convive bem com a plurali-
dade, a diversidade e a opinião isenta e dis-
tanciada da comunicação social existente
no concelho e tenta inclusivamente “usá-
la” em seu proveito, é mais um sintoma de
uma democracia tutelada e “rasca” que, ao
nível autárquico tirsense, também está a
pedir um “sobressalto cívico” conveniente.

(Este texto foi escrito antes mesmo do chumbo do
PEC na Assembleia da República e do con-
sequente pedido de demissão do 1º Ministro.)

Luís Américo Fernandes
O DIRETOR

ESCREVA-NOS PARA
jornalentremargens@gmail.com
entremargens@mail.telepac.pt
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Vamos a ver...

Algo vai mal no Reino
da Dinamarca Obsoletos

Em breve teremos eleições ante-
cipadas, iremos às urnas decidir
quem queremos que ocupe o lu-
gar de Primeiro-ministro. Estare-
mos expectantes, mas já pouco
confiantes que esta substituição,
já em prolongamento deste jogo
de Portugal contra o Défice, traga
vitória para os que jogam em casa.
Sobre este assunto, não há mui-
to a dizer, pois já está para além
do crónico.

Contudo, e envolvido em acon-
tecimentos locais recentes, fez me
pensar na tal ocupação de luga-
res obsoletos ou abandonados.

A regeneração urbana é uma
aposta importantíssima na rege-
neração da população que a ha-
bita. Poderemos dizer, aliás, que a
aposta na intervenção do espa-
ço urbano de um concelho refle-
te a postura dos seus dirigentes
para com a sua população. Neste
sentido parece-me possível dizer-
se que o nosso concelho tem uma
tradição de bater no ceguinho, e
de maquilhar o que já está bem.
Continuamos a fazer arranjos de
ruas praças e largos sem incluir
parques infantis e esta-mos pres-
tes a ver a melhor praça do con-
celho sofrer uma reestruturação.

Não é que não faça sentido
rever o espaço urbano, mas de-
vemos perceber o efeito da inter-
venção na vivência da população.
Colocar umas plantas bonitas, tro-

Crónico

No meu deambular pelo Brasil das es-
colas onde reaprendo o ofício de edu-
cador, começo por pedir aos professo-
res que façam uma leitura do Projeto
Educativo da sua escola, dele extrain-
do os princípios que contém. Depois,
proponho aos professores que proce-
dam a uma análise crítica do Regula-
mento Interno, verificando a sua coe-
rência com o enunciado de princípios.
Conclusão: raramente o Projeto e o Re-
gulamento coincidem nas intenções e
nos gestos... Finalmente, sugiro aos pro-
fessores que façam esboços de perfis
de aluno e de professor, que sejam coe-
rentes com o “espírito” do Projeto, que
comparem o conteúdo do Projeto com
as suas práticas, e o conteúdo dos perfis
com a cultura pessoal e profissional
daqueles que vivem o drama escolar...
Quando este primeiro ciclo de reflexão
se completa, o incómodo é evidente.

Esse incômodo pode dar lugar a
uma de duas atitudes por parte do pro-
fessor: manter-se incoerente, ou refle-
tir e mudar a sua prática. Nas escolas
que tenho o privilégio de acompanhar

no Brasil, predomina a segunda das
atitudes. Lenta e responsavelmente, os
educadores encetam processos de
mudança, recriam dispositivos pedagó-
gicos, substituem obsoletas práticas por
uma nova cultura.

Rumei a Portugal, para brincar com
os meus netos e mitigar saudades de
familiares, amigos e... da Ponte. Espera-
va algo diferente, pra melhor. No iní-
cio de mais um ano letivo, visitei esco-
las, conversei com professores. O con-
traste com o Brasil é evidente. As esco-
las portuguesas mantêm-se cativas de
labirintos burocráticos e os professores
sobrevivem enredados em obsoletas prá-
ticas. O sistema educativo português
continua tão decrépito como há cem
anos. Entre operações de cosmética e
a praga dos cratos e quejandos, a ce-
gueira branca não permite ver que algo
vai mal no Reino da Dinamarca...

As exceções (porque nem tudo vai
mal no Reino...) não servem de referên-
cia para funcionários rotinados. Os es-
cassos projetos, que poderiam consti-
tuir-se em referência, são desgastados
por subtis manobras administrativas.
Apesar dos dinheiros, que a Europa
prodigamente injetou num ancilosado
sistema educativo, a preparação para o
exercício da profissão de professor con-
tinua tão pobre como era antes da
adesão à Europa dos ricos. E os mega-
agrupamentos surgem como corolário
de uma autonomia de faz-de-conta.

Como alguém já disse, um país su-
cumbe quando o grau de incivilidade
dos cidadãos ultrapassa limites tolerá-
veis. A TV é reflexo da crise civilizacional
que o meu país atravessa. Alinhados
com uma programação imbecil, os de-
bates, supostamente, sobre Educação
descem ao nível da indigência mental.
Lá estão os “especialistas” de sempre,
sempre com o mesmo discurso. Para
ouvintes descontentes com a situação,
mas pedagogicamente desarmados,
esses “especialistas” exibem um lingua-
rejar tão fluente quanto pedagogica-
mente vazio e a roçar o absurdo. Esses
“especialistas” ignorantes do que se-
jam as ciências da educação creem-se
sábios, quando não passam de uns
irreponsáveis, cujas intervenções so-
mente contribuem para gerar confusão
e sedimentar vícios. Se essas criaturas
tanto apreciam exames e classificações,
numa escala de zero a vinte, dar-lhes-
ia vinte em Retórica e zero em Pedago-
gia. E, porque – desgraçadamente para
a Educação deste país – continuarão a
ter lugar cativo na TV, não auguro sig-
nificativas mudanças. Temo que a Edu-
cação do meu país continue doente. |||||

car candeeiros e bancos por uns
mais caros sem introduzir novas
formas de habitabilidade não
transforma a ocupação desse
mesmo espaço e como tal não
existe um novo serviço.

Ao contrário destas opera-
ções que me parecem superfici-
ais, existem outras que me con-
vencem, obras que mesmo sem
estarem concluídas já aguçam o
apetite da população e assumem
um papel estruturante.

O percurso que ligará a sede
do concelho ao Parque da Raba-
da é sem dúvida uma delas, o
Projeto da Fabrica do Teles ou-
tro, o que se avizinha para a Es-
cola Agrícola também, e mesmo
o projeto do Teatro de Santo
Tirso. A introdução de novos pro-
gramas em espaços que se tor-
naram aparentemente obsoletos
é sem dúvida uma das melhores
apostas na regeneração urbana.
É uma forma de mostrar à popu-
lação que o concelho precisa co-
nhecer e perceber o seu passa-
do para encontrar uma identida-
de atualizada e com futuro. É im-
portante demonstrar que não é
possível pensar que as estrutu-
ras que nos deram décadas de
estabilidade económica voltarão
a recuperar a sua viabilidade ao
mesmo tempo que se demonstra
que não é solução deixar ao
abandono o património único
que herdamos.

Nestas festividades do 56º
aniversário de Vila das Aves, fico
contente por se tornar possível
entrar na Fábrica da Rio Vizela,
espero que durante este tempo
a fábrica recupere uma afluência
de pessoas semelhante à de ou-
tros tempos.

Aquando da visita às festas
da Vila, recomendo que se olhe
com atenção para o antigo edifí-
cio dos correios que depois de
anos ao abandono agora alber-
ga um programa igualmente ao
serviço da comunidade. Espero
que nestes dias de visita à baixa
de Vila das Aves as pessoas se
apercebam da necessidade de
intervir no espaço da feira / mer-
cado e do já esquecido Parque
da Quinta do Verdeal.

Memórias curtas combatem-se
com recados deixados nos sítios
certos… É crónico, eu sei.| | | | |
fernando@incubadora-id.com

A introdução de novos
programas em espaços
que se tornaram aparen-
temente obsoletos é sem
dúvida uma das melhores
apostas na regeneração
urbana. É uma forma de
mostrar à população que
o concelho precisa co-
nhecer e perceber o seu
passado para encontrar
uma identidade
atualizada e com futuro.

Fernando Torres

As escolas portuguesas man-
têm-se cativas de labirintos

burocráticos e os professores
sobrevivem enredados
em obsoletas práticas.

José Pacheco
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ATUALIDADE
Francisco Louçã reafirma presença do
Bloco de Esquerda em Santo Tirso
FRANCISCO LOUCÃ ESTEVE NO PASSADO DIA 20 DE MARÇO EM SANTO TIRSO PARA INAUGURAR A SEDE OFICIAL DO NÚCLEO DO BLOCO DE ESQUERDA
CONCELHIO, SITA NO CENTRO COMERCIAL CARNEIRO PACHECO. EMBORA O ALVO TENHA SIDO O GOVERNO, LOUÇÃ AUGURA UM FUTURO PROMISSOR
PARA O NÚCLEO LOCAL DO BE QUE DÁ MOSTRAS DE QUE ESTÁ PRONTO PARA “MEDIR FORÇAS” COM OS “GRANDES”.
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A 20 de março a queda do governo
era apenas provável, mas já nessa al-
tura o líder do Bloco de Esquerda
dizia, em Santo Tirso, estar pronto para
mais uma batalha eleitoral, sem no
entanto adiantar se será, ou não, can-
didato a primeiro-ministro. “Vai haver
uma campanha muito intensa e eu
estou pronto para todas as lutas, mas
a decisão sobre as listas eleitorais não
está tomada”.

Adivinhava assim Francisco Louçã
a crise política, que dias depois o país
se viu mergulhado, deixando os por-
tugueses, no seu entender, com uma
escolha muito simples pela frente: “o
país terá de escolher entre a escola
pública de Sócrates e o cheque ensi-
no para destruir a escola pública do
PSD, ou escolher uma esquerda que
quer uma escola para todos e com qua-
lidade”. Para Francisco Louçã o tempo
é agora da “esquerda”, da “justiça” e
da “redução da precariedade”, mas
para já vai persistindo a “ameaça” do
Fundo Monetário Internacional (FMI).

O agora primeiro-ministro dissi-
dente “diz que não governa com o FMI,
mas o que é o ministro das finanças
senão o FMI, quando corta as pen-
sões? Que país é este senão o do
FMI?”, diz Louça. O líder do Bloco de
Esquerda até reconhece que “o mo-
mento é difícil” mas que há alternativas
e dessas dará conta o seu partido.

A deslocação de Francisco Louçã
a Santo Tirso teve como propósito a
inauguração da sede do núcleo lo-
cal do Bloco de Esquerda, com mais
um partido a instalar-se no Centro
Comercial Carneiro Pacheco. Inaugu-
ração feita, Francisco Louça, João Tei-
xeira Lopes e alguns responsáveis

locais do partido deslocaram-se de-
pois para o Museu Municipal Abade
Pedrosa cujo auditório encheu para
ouvir o líder do bloco. Três dias antes
do governo de Sócrates cair, Francis-
co Louçã trazia na cabeça um discur-
so claramente direcionado para a
atualidade política, centrando-se, des-
ta forma, muito mais na quarta versão
do Programa de Estabilidade e Cres-
cimento (PEC), no FMI, no desempre-
go e no corte nas pensões, do que
propriamente em Santo Tirso.

Essa parte coube a Andreia Sousa,
em representação do núcleo local, que
enumerou os principais problemas
diagnosticados pelo Bloco de Esquer-
da no concelho. “Santo Tirso possui
beleza, mas pouco progresso” come-
çou por dizer a dirigente, apresenta-
do depois os “factos”. “O desemprego
em Santo Tirso ronda os 20 por cento,

ou seja, o dobro da média nacional,
e nada, ou quase nada é feito por par-
te deste reinado do PS para evitar, por
exemplo, que algumas empresas tives-
sem escolhido mudar de concelho”.

E em matéria de emprego, Andreia
Sousa não passou ao lado Contact
Center de Santo Tirso e em particular
do facto de serem muitos os licencia-
dos que ali trabalham “com salários de
500 euros e empregos ultratemporá-
rios”. Em declarações ao Entre Mar-
gens, Francisco Louçã lembrou, por
sua vez, que se “criou um call center
gigantesco em Santo Tirso com o pri-
meiro ministro a prometer 1200 pos-
tos de trabalho”, mas que “resultou
apenas em 900, com pessoas deslo-
cadas de outros concelhos”. Ou seja,
“não se criou nem emprego nos ou-
tros concelhos nem aqui”. E, em con-
sonância com Andreia Sousa, Louçã

reafirmou que tudo isto “significa mais
dificuldades para jovens muito quali-
ficados que têm 500 ou 700 euros
por mês, e portanto uma vida extre-
mamente difícil”, com a agravante de
que o “que se passa Santo Tirso é
reflexo do que se passa um pouco
por todo o país”. O mesmo respon-
sável observou ainda que “há que
acabar com este falso emprego que é
o emprego temporário”

No discurso de Andreia Sousa
houve ainda tempo para referir os pro-
blemas com a habitação para o qual
o BE propõe que se “estabeleça um

plano para a reabilitação das casas
degradas, com o objetivo de criar mais
emprego e rendas acessíveis aos tir-
senses mais desfavorecidos”. Andreia
Sousa terminou a sua intervenção
assegurando que o núcleo local do
BE Está pronto “para dar voz aos
tirsenses precários, aos desemprega-
dos, aos reformados, aos pais, aos fi-
lhos, aos avós, aos netos.”

“Sabe-se que hoje há um BE forte
em Santo Tirso que lutará por uma
mudança política no país, a favor de
prioridades, como a do emprego para
quem estudou, para quem trabalhou,
para quem tem uma vida, uma famí-
lia”, disse depois Francisco Louçã. “E
por isso”, acrescentou o líder do BE,
“olhem bem para o que farão estas
mulheres e estes homens que diri-
gem o BE de Santo Tirso porque eles
terão muita força.” |||||

“O que é o ministro das fi-
nanças senão o FMI, quan-
do corta as pensões? Que
país é este senão o do
FMI?”, diz Francisco Louçã

O LÍDER DO BE, FRANCICO LOUÇÃ
COM PAULO FERNANDES E

ANDREIA SOUSA,
DO NÚCLEO DE SANTO TIRSO
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Reparações Eléctricas em Automóveis

Em vez de uma, Geraldo Garcia anuncia
três novas viaturas para os Bombeiros

||||| TEXTO E FOTO:     CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA     SOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHO

As três novas viaturas anunciadas por
Geraldo Garcia, presidente da direção
dos Bombeiros Voluntários de Vila das
Aves, devem encerrar o capítulo das
reivindicações do corpo ativo. Três via-
turas de outras tantas proveniências;
a primeira é oferecida por António
Freitas, que para além disso ofereceu
ainda uma “avultada verba”, segun-
do referiu Geraldo Garcia; a segun-
da, uma viatura de desencarceramen-
to, virá da Proteção Civil; e a terceira,
virá da Alemanha, oferecida pelos
bombeiros alemães.

Geraldo Garcia, num discurso qua-
se sempre emocionado, fez questão
de relembrar os que “ajudaram e con-
tinuam a ajudar” a instituição, deixan-
do claro que “a gratidão a quem aju-
da não é uma palavra vã”, testemu-
nhando-o com a inclusão de cinco
novos quadros de homenagem aos
benfeitores dos bombeiros na sala de
honra. Esses benfeitores são: Amaro
Machado e esposa, António Freitas,
esposa e filho. Para além disso, foram
ainda homenageados Lopes da Silva
e Agostinho Gonçalves.

Os discursos que se seguiram fo-

NÃO VAI SER UMA, NEM DUAS, MAS SIM TRÊS AS VIATURAS QUE OS BOMBEIROS VÃO RECEBER NOS PRÓXIMOS DIAS.
O ANÚNCIO FOI FEITO NO PASSADO DIA 12 DE MARÇO, POR GERALDO GARCIA, DURANTE A INAUGURAÇÃO DAS OBRAS
LEVADAS A CABO NO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA DAS AVES.

ram quase todos no mesmo sentido;
o da união e incentivo para o futuro.
José da Silva Miranda, presidente da
Federação de Bombeiros do Distrito
do Porto, lembrou que a comunidade
avense deve “reconhecer a postura
cívica dos bombeiros”, lembrando que
“ao ajudar os bombeiros a população
está ajudar-se a si própria”, pelo que
tudo o que a população fizer pela as-
sociação “não é para ela, é para a Vila
das Aves”. José Miranda manifestou
ainda publicamente o apoio a Geral-
do Garcia, havendo pouca margem
para dúvidas sobre o reconhecimen-
to que lhe tem. “O Garcia tem sido
um homem que tem conseguido inte-
ragir e motivar os seus concidadãos.”
Neste contexto o mesmo responsável
dirigiu-se ainda a Pedro Magalhães:
“o comandante foi dos primeiros no
distrito do Porto a ser profissional, e
tem cumprido, mas tenho a certeza
que vai cumprir muito mais e vai ser
uma esperança de tranquilidade no
futuro porque temos de dar as mãos.”

Já Castro Fernandes, presidente da
câmara municipal, começou por ape-
lar à resolução dos problemas pelos
quais a associação passa. “Este é um
momento de crescimento -  e a câma-

ra também apoiou com os valores que
são conhecidos – mas este crescimen-
to teve algumas crises (que são nor-
mais), mas ainda assim acredito nos
homens, acredito que os problemas
vão ser resolvidos, e acho que hoje
se deu um importantíssimo passo.”

Por seu lado o secretário de Esta-
do da proteção civil, Vasco Franco, de-
pois de uma rápida análise à situação
atual dos bombeiros portugueses
onde a crise do voluntariado e as difi-
culdades da conjuntura nacional repre-
sentam alguns obstáculos para os sol-
dados da paz, observou: “as dificul-

dades são reconhecidas, mas saio da-
qui reconfortado por estes bombeiros
contrariarem o sentimento de crise.”

No final, o pároco de Vila das Aves,
o padre Fernando Abreu, numa inter-
venção cheia de humor, benzeu as ins-
talações e presenteou Joaquim Abreu,
presidente da Assembleia Geral, com
um papiro egípcio de forma a assina-
lar os 80 anos do comendador.

Esta cerimónia pautou-se pela pre-
sença de várias personalidades polí-
ticas, institucionais e religiosas. Para
além dos já anunciados secretário de
Estado da Proteção Civil, Vasco Fran-
co, e da Governadora Civil do Porto,
Isabel Santos, também fizeram parte
da mesa de honra  Nunes Liberato,
 Chefe da Casa Civil do Presidente
da República, o presidente da repre-
sentante da Autoridade Nacional da
proteção civil, Teixeira Leite, o presi-
dente da Federação de Bombeiros do
distrito do Porto,  José da Silva Miran-
da, o vice-presidente da liga dos bom-
beiros Agostinho Teixeira , Dom Aba-
de de Singeverga Luís Aranha, o
comendador e também presidente da
assembleia geral dos bombeiros Joa-
quim Abreu e Castro Fernandes, pre-
sidente da Câmara de Santo Tirso. |||||

O presidente da Federa-
ção de Bombeiros do
Distrito do Porto reconhe-
ceu o trabalho de Geraldo
Garcia bem como o de
Pedro Magalhães, mas
deixou implícito um
apelo ao entendimento: o
comandante “vai ser uma
esperança de tranquilida-
de no futuro porque
temos de dar as mãos.”

Na reunião do executivo cama-
rário, realizada a 23 de março, a
câmara municipal deliberou abrir
concurso público para a constru-
ção da Nave Cultural na Fábrica
do Teles; empreitada cujo valor em
causa é de 2, 6 milhões de euros.

A Nave Cultural será um es-
paço destinado a acolher ativida-
des como concertos, festivais, espe-
táculos de teatro, dança, perfo-
mances, exposições, entre muitos
outros. Para que a execução des-
ta empreitada fosse uma realidade,
e segundo refere a Câmara de San-
to Tirso em comunicado de im-
prensa, a autarquia “apresentou
uma candidatura, entretanto apro-
vada, ao concurso da ON2 para
Parcerias para a Regeneração Ur-
bana (PRU) - Revitalização e Qua-
lificação das Frentes Ribeirinhas
do rio Ave na cidade de Santo
Tirso – PRU Margens do Ave.

O Programa de Ação desta par-
ceria inclui o projeto de valoriza-
ção de um dos edifícios da Fábri-
ca do Teles, a Nave Cultural, para
além de outras áreas de interven-
ção próximas das margens do Rio
Ave – Percurso Pedonal e Ciclável,
Passeio dos Frades, Quinta de Fora
do Mosteiro de S. Bento-Escola
Profissional Agrícola Conde de S.
Bento e Parque da Rabada.

O processo de qualificação e
revitalização da área do núcleo
produtivo da antiga Fábrica do
Teles, entendido sob esta perspe-
tiva de Quarteirão Cultural confi-
gura-se em três pólos ao qual es-
tão agregados serviços complemen-
tares: a Incubadora de Santo Tirso
- Centro de Incubação de Empre-
sas de Base Tecnológica de Santo
Tirso, a funcionar desde o final
de 2008; a Nave Cultural e a In-
cubadora de negócios criativos no
âmbito do setor da moda - Imod.

Cada um destes projetos, in-
dependentes nas suas candidatu-
ras, visam no seu conjunto, pelas
ligações e sinergias que preten-
dem criar, desenvolver neste an-
tigo espaço fabril atividades e ne-
gócios, culturais e criativos de for-
ma a construir a Fábrica do Teles
- Quarteirão Cultural. |||||

Nave Cultural
a da Fábrica
Teles vai
a concurso
público
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VILA DAS AVES (EM FRENTE AO MERCADO)

Direção do Infantário quer recolocar
instituição ‘no lugar que merece’

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

No torneio de futebol, o número de
participantes deu para formar quatro
equipas. Mais tarde, já nas instala-
ções da Associação do Infantário de
Vila das Aves (Aiva) os que se junta-
ram ao jantar convívio seriam muitos
mais. “No mínimo 250 pessoas”, con-
forme avançou ao Entre Margens Ce-
cília Carvalho, presidente da direção
da Aiva. Número que vai dando conta
da nova dinâmica que a associação
tem vindo a implementar nos últimos
tempos. “Temos uma direção motiva-
da e muito empenhada em que o in-
fantário vá avante e a verdade é que,
com os resultados a aparecer, o em-
penho acaba por ser cada vez maior.
Inicialmente”, exemplifica a mesma res-
ponsável “os funcionários pouco ade-
riam e participavam nos nossos even-
tos e agora a participação é maciça. E
nota-se também que a participação dos
pais começa a ser muito grande”.

São mais de 130 as crianças que
atualmente frequentam a associação,

distribuídas pelas suas três valência:
creche, pré-escolar e ATL. Esta última
valência, por exemplo, e segundo diz
Rui Batista, tesoureiro da Aiva, “esta-
va condenada a fechar”, em virtude,
principalmente, do prolongamento
dos horários escolares. “Temos uma
concorrência muito forte das escolas
públicas aqui da zona”, sublinha Ce-
cília Carvalho mas “a verdade”, conti-
nua, “é que temos pais que conside-
ram os serviços do infantário bons e
que merecem ser pagos”. E ao con-
trário do esperado, o ATL mantém-se
tendo mesmo aumentado o número de
inscrito, que ronda atualmente os 40.

Quando há um ano os atuais cor-
pos gerentes tomaram posse, a situa-
ção da Aiva não se apresentava fácil.
A imagem exterior da instituição não
era muito positiva e a situação finan-
ceira era tudo menos confortável. “Tí-
nhamos uma carga salarial que ron-
dava os 300 mil euros ano, as recei-
tas estavam a diminuir bastante, quer
no que diz respeito às contribuições
dos pais quer da Segurança Social”,

edifício-mãe, adquiriam-se novos equi-
pamentos e, para futuro o objetivo é
intervier na zona exterior ao ATL. “Nos
temos de prestar um serviço de qua-
lidade e é para isso que estamos a
trabalhar”, resume Rui Batista que su-
blinha, no entanto, que a principal ri-
queza da instituição passa pelo seu
capital humano: “sem funcionários mo-
tivados, sem funcionários devidamen-
te especializados, não vale a pena ter
um infantário muito bonito, porque isso
não funciona”.

Aos 32 anos, a Aiva tenta assim
mudar a sua imagem para o exterior:
apostou, desde logo, na mudança de
logótipo e chamou a comunidade ao
infantário. E, ao que parece, o traba-
lho tem dado frutos. No âmbito das
Festas da Vila, o infantário volta a mo-
bilizar-se no sentido de ter uma pre-
sença forte no desfile de carros alegó-
ricos. “As festas atraem muitas pesso-
as e quanto mais nós chamarmos a
atenção, mais depressa conseguimos
pôr a Aiva no lugar que merece”, con-
clui Cecília Carvalho. |||||

NO DIA DO PAI, A ASSOCIAÇÃO DO INFANTÁRIO DE VILA DAS AVES ORGANIZOU UM TORNEIO DE FUTEBOL E UMA FESTA
CONVÍVIO QUE MOBILIZOU PAIS E FUNCIONÁRIOS. A DIREÇÃO TENTA ASSIM ULTRAPASSAR OS MOMENTOS DE
MAIOR DIFICULDADE VIVIDOS NOS ÚLTIMOS TEMPOS POR ESTA INSTITUIÇÃO QUE SOMA JÁ 32 ANOS DE ATIVIDADE

resume Rui Batista. Para além disso,
havia que devolver à Segurança Soci-
al onze mil euros (em resultado de
verbas transferidas por aquele orga-
nismo em valor superior tendo em
conta o número de crianças inscri-
tas) e, mais ainda, um processo em
tribunal no qual a construtora Engiaves
reclamava o pagamento duma dívida
antiga de 15 mil euros. Com a Segu-
rança Social foi acordado um plano
de pagamento e o valor em causa de-
verá estar saldado em junho deste ano.
A Engiaves, por sua vez, “compreen-
deu o sufoco” da associação, abdi-
cou de cinco mil euros e dos juros
da dívida, tendo a instituição que pa-
gar 10 mil euros, o que deverá acon-
tecer até outubro deste ano, segun-
do deu conta ao Entre Margens Rui
Batista que começou por integrar os
corpos gerentes da instituição em re-
presentação a Assembleia de Fregue-
sia, cabendo agora esse papel a Ma-
nuel Joaquim Monteiro, outro obreiro
e entusiasta dos novos rumos da Aiva.

Entretanto, foram feitas obras no

No fim de semana de 9 e 10 de
abril realiza-se em Santo Tirso
mais uma edição da já habitual
feira de Stocks. A iniciativa terá
lugar no Mercado Municipal no
horário compreendido entre as
14 e as 21 horas, no sábado, e
entre as 10 e as 19 horas de
domingo (dia 10).

Esta é mais uma iniciativa da
CENTROTIRSO, Associação para
a Promoção de Santo Tirso, em
parceria com a Associação Co-
mercial e Industrial de Santo Tirso
e a Câmara Municipal. Esta 4ª
edição da chamada STOCKTIRSO,
constitui uma “oportunidade”, tan-
to para o comércio local, de expor
os seus produtos e stocks, como
para os visitantes que os pode-
rão comprar a preços reduzidos.
Durante os dois dias da STOCK-
TIRSO haverá animação musical. |||||

Com o objetivo de promover uma
cultura preventiva decorreu no
passado dia 16 de Março, na Es-
cola Profissional Agrícola Conde
S. Bento, uma ação de formação
sobre Suporte Básico de Vida,
dirigida ao pessoal não docente
da escola, envolvendo cerca de
30 pessoas.

Esta ação reuniu para além dos
responsáveis pela proteção civil
da Escola, o pessoal não docen-
te, o Serviço Municipal de Proteção
Civil e um elemento dos Bombei-
ros Voluntários Tirsenses.

Foram debatidos temas como
o planeamento de emergência e
salientada a importância de ges-
tos que podem salvar vidas. Foi
realçada a importância do núme-
ro 112 - Número Europeu de Emer-
gência – que pode ser ligado atra-
vés dos telefones das redes fixa e
móvel. A chamada é gratuita e é
atendida de imediato pelos cen-
tros de emergência que acionam
os sistemas médico, policial e de
incêndio, consoante a situação.

Nesta ação, ainda houve lu-
gar para o debate dos modos mais
adequados de agir em função de
diferentes situações de risco,
como, por exemplo, os cuidados
a ter com uma queimadura de 1.º
ou de 2.º grau. |||||

Feira de stoks a
9 e 10 de abril

Formação
sobre Suporte
Básico de Vida

SENHORASENHORASENHORASENHORASENHORA

Com curos de geriatria
pretende arranjar emprego
para cuidar de pessoa ou
casal de idosos.
De segunda a Sexta

Telemóvel 966 657 888
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JUNTJUNTJUNTJUNTJUNTO AO AO AO AO AO RIO VIZELO RIO VIZELO RIO VIZELO RIO VIZELO RIO VIZELAAAAA
Lugar do Engenho
Vila das Aves
- Casa c/ terreno de 2.167m2, um
salão c/ 325m2

- Casa de caseiro c/ 89m2 e leira c/
183m2

 -Moagem, casa e assessoria de
moagem c/ 65m2

Contatar: 252 942 487

ROBILAVES, Unipessoal Lda. // Rua 25 de Abril, Nº 272, 4795-023 Aves
e.mail: robilaves@gmail.com // NIP: 509359043
Tel./Fax: 252 874 024 //  Tlm: 925 900 990

DEPOIS DA ÚLTIMA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ONDE O PSD EXPOS O CASO DOS E-MAILS TROCADOS ENTE A JORNAL DE
SANTO THYRSO E A CÂMARA MUNICIPAL, O ASSUNTO PEDIA MAIS ESCLARECIMENTOS. O ENTRE MARGENS OUVIU TODAS AS
PARTES ENVOLVIDAS. OS FACTOS PARECEM COINCIDIR, AS INTERPRETAÇÕES É QUE DIVERGEM
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Antes de mais interessa relembrar os
factos que conduziram a este triân-
gulo jornalístico/político. No centro
da polémica está uma notícia sobre o
Plano de Diretor Municipal (PDM)
publicada no Jornal de Santo Thyrso
(JST), nas páginas centrais, na edição
de 8 de janeiro. Essa notícia, tal como
foi escrita, paginada e publicada, foi
enviada da Divisão de Comunicação
da Câmara (DCC), via e-mail para o
referido jornal. O certo - e o que fez
rebentar a polémica - é que o dito
mail acabou por chegar à caixa de
correio eletrónico do vereador do PSD
Alírio Canceles, com o título “Onde
é feito o Jornal de Santo Thyrso?”.

Perante isto o PSD trouxe a público
o caso. Primeiro fê-lo através do
Facebook do vereador Alirio Cance-
les, depois na reunião de câmara e
finalmente na Assembleia Municipal
e acusou a câmara “de promiscuida-
de” e de ter “interferência e supervi-
são sobre o jornal de Santo Tirso”.

O caso, mal veio a público, fez com
que se levantassem diversas interro-
gações. Primeiro: por que teria a câ-
mara enviado a notícia pronta e pagi-
nada apenas para o Jornal de Santo
Thyrso? Segundo: por que razão o Jor-
nal de Santo Thyrso não redigiu e pa-
ginou a sua própria notícia? E tercei-
ro: como teve acesso o PSD a um e-
mail privado do Jornal de Santo Thyrso?

Ouvidas as três partes envolvidas
neste caso, nomeadamente Alírio Can-
celes, Jornal de Santo Thyrso e Câmara
Municipal, o Entre Margens tentou per-
ceber exatamente o que aconteceu.

Contactado pelo Entre Margens,
o JST esclareceu, por escrito, que esta
“troca de mails institucionais” é um
“procedimento normal” e deixa claro
ainda que “sempre que em causa es-
tejam informações de caráter técnico
(como é o caso do PDM) o JST não
deixará de solicitar apoio à câmara”.

Contudo, e para que não restem
dúvidas, o mesmo jornal explica a sua
versão dos factos. “No dia 30 de de-

Notícia sobre o PDM leva PSD
a acusar Câmara de interferir no
Jornal de Santo Thyrso

zembro 2010, o Jornal de Santo Thyrso
recebeu um mail da CMST com infor-
mação referente ao processo de apro-
vação do novo PDM.” Contudo, devi-
do à complexidade da informação, o
JST solicitou ajuda ao DCC. “A nota
de imprensa tinha nove páginas e in-
cluía, para além de textos, alguns grá-
ficos.” Ou seja, “para além de exten-
sa, a publicação de uma nota tão téc-
nica prefigurava-se complicada.” Ten-
do em conta a referida “linguagem
técnica”, o JST explica ao Entre Mar-
gens que solicitou no dia 4 de janei-
ro à DCC uma versão mais “acondi-
cionada à medida de quatro páginas”
que seriam as “centrais”. No dia 6 de
janeiro, e ainda de acordo com o vei-
culado pela administração do Jornal
de Santo Thyrso, este recebeu no seu
e-mail a informação pedida e já pronta
a ser publicada, acrescentando ainda
“que se tratava de uma quinta-feira,
véspera de saída do jornal”.

Esta versão dos factos é de resto
confirmada pela Divisão de Comuni-
cação da Câmara que em declarações
ao Entre Margens explica que “o jor-
nal de Santo Thyrso dirigiu-se à DCC,
solicitando o apoio na publicação da
nota de imprensa sobre a aprovação
do PDM” alegando para tal que a
mesma “era extensa e muito técnica”.
A divisão de comunicação assegura
que “à semelhança do que sempre
tem feito, colocou-se à disposição do
jornal de Santo Thyrso, como faria com
qualquer outro jornal local”.

QUEM É
ANTONIOJORGE55@GMAIL.COM?
Ao Entre Margens, Alírio Canceles
começa por deixar claro que “o PSD
não tem experts em informática e
portanto não acedeu a nenhuma cai-
xa de correio. O vereador do PSD
explica que o ‘print screen’ dos e-mails
trocados entre a Divisão de comuni-
cação da câmara e o Jornal de Santo
Thyrso lhe chegou através do endere-
ço eletrónico antoniojorge55@gmail.com.
Contudo, Alirio Canceles assegura
que não foi o único a receber o mail.

“Há pelo menos mais duas pessoas,
uma do Bloco de Esquerda e outra que
não é de nenhum partido, que tam-
bém o receberam” e assegura que caso
seja necessário que dirá quem são.

Contudo há uma questão que se
levanta de imediato: quem é este
antoniojorge55@gmail.com? Alírio Can-
celes assegura não saber quem é, mas
explica que tentou entrar em contac-
to com ele, embora sem resultado.
“Enviei-lhe um mail a pedir mais alguns
esclarecimentos, que tivesse a coragem
de se identificar e que nos pudesse
adiantar mais elementos que consi-
derasse pertinentes para este acaso.
Não houve qualquer resposta, quem
fez isto obviamente fê-lo de uma for-
ma segura, mas não está disponível
para dar a cara.”

Mas para Alírio Canceles, a forma
como o PSD teve acesso à informação
pouco importa. “O que é relevante
neste processo é o facto de a câmara
municipal ter paginado e ter usado
recursos que são públicos em prol de
uma entidade que é privada.” O ve-
reador assegura que este caso “é a pro-
va clara e inequívoca, em termos ma-
teriais, de que há uma interferência
clara e uma supervisão da câmara so-
bre o jornal de Santo Thyrso, porque
muitas pessoas acham que o JST está
um bocadinho colado à câmara, mas
que não há esta subserviência e este
ascendente da câmara sobre o jornal.”

Estes argumentos são refutados pe-
lo JST que apelida de “crime” o que
aconteceu. “A troca institucional de
mail´s entre a câmara municipal e o
Jornal de Santo Thyrso foi roubada no
dia 6 de janeiro, às 15h40, - numa
claríssima invasão de correspondên-
cia pessoal que é crime e dá prisão -
da nossa pasta de email´s por mão
‘criminosa’.” Acrescenta o JST que o
“criminoso” fez chegar ao PSD de San-
to Tirso essa informação e acusa Alirio
Canceles de “receber” e “agradecer ao
criminoso a ‘coisa furtada’”. Mais,
acrescenta o jornal: “para quem não
hesitou em pactuar com uma condu-
ta criminosa fica muito mal falar de
promiscuidade”.

Alirio Canceles defende-se: “não
fui eu que fabriquei isto, não há aqui
nenhuma montagem, nada aqui foi
inventado, nada foi fabricado, pelo
contrário há mais gente que recebeu
isto, se calhar, se isto avançar para
além dessas duas pessoas, aparece-
rão outras”. Para o vereador, em cau-
sa está “o comportamento da câma-
ra” que acusa de usar “dinheiros pú-
blicos” para “trabalhar para uma em-
presa privada”.

A autarquia, através da sua divi-
são de comunicação, explica que “to-
das as semanas chegam à DCC soli-
citações várias, ora pedindo fotogra-
fias, textos e esclarecimentos. E nun-
ca essas solicitações ficaram sem res-
posta.” Acrescenta ainda que a fun-
ção da DCC não é ‘fazer política’ é,
tentar maximizar junto dos Órgãos de
Comunicação Social o que de mais
relevante acontece no concelho.”

Da parte do PSD ficou claro que
em curso está já a ser elaborado um
dossiê sobre o assunto que seguirá
para a Entidade Reguladora da Co-
municação, para que algo seja feito.
“Eu quero que as pessoas tenham
consciência do que aconteceu, por-
que isto mexe com a credibilidade que
o jornal” e que tal só acontece “por-
que a câmara utiliza os dinheiros de
todos nós” para “o sustentar”, con-
cluiu o Alirio Canceles. |||||

Para Alírio Canceles, “o
que é relevante neste
processo é o facto de a
câmara municipal ter
usado recursos que são
públicos em prol de uma
entidade que é privada.”

“Sempre que em causa
estejam informações de
caráter técnico o JST não
deixará de solicitar apoio
à câmara”, diz o jornal.

O PSD apresentou na reunião de
câmara do dia 21 de janeiro, uma
proposta para prestação gratuita
e permanente do Serviço de Te-
leassistência e/ou telealarme aos
idosos mais necessitados e depen-
dentes, mas a proposta não che-
gou sequer a discussão.

O serviço de teleassistência
proposto pelo PSD, socorre-se de
equipamento tecnologicamente
inovador, permite que de forma
simples, os idosos que vivem so-
zinhos, possam a qualquer hora
com facilidade sinalizar qualquer
situação de emergência. Os cus-
tos, segundo o comunicado en-
viado pelo PSD concelhio “são
insignificantes, quer pelo reduzi-
do valor por idoso, quer pelo im-
pacto social que este serviço pro-
voca.” O serviço pode ser disponi-
bilizado através de uma mensali-
dade que no primeiro ano é de
15 euros por idoso e nos anos
seguinte se reduz a 7,5 euros, sem
custos de instalação nem de aqui-
sição dos equipamentos.

O PSD fez saber que “o PS nem
sequer admitiu a proposta para
discussão, dispensando-se de ava-
liar o seu mérito, apesar de ter
consciência do impacto social.”

O PSD concelhio, no comuni-
cado enviado à imprensa, argu-
menta que “na declaração de voto,
o PS estranhamento e apesar de
não ter acesso à proposta e aos
seus fundamentos, justificou o
chumbo por considerar que a pro-
posta não tinha informação finan-
ceira e por isso era ilegal.” |||||

PSD propõe
serviço de
teleassistência
a idosos

O serviço de teleassistên-
cia proposto pelo PSD,
permite que de forma
simples, os idosos que
vivem sozinhos, possam
sinalizar qualquer situa-
ção de emergência.
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Inauguração da
nova sede da Asas
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JOSÉ PACHECO, PEDAGOGO, MENTOR DO PROJETO EDUCATIVO DA ESCOLA DA PONTE E
CRONISTA DO ENTRE MARGENS CONTINUA A “DAR CARTAS” NO BRASIL. NO TEDXRIO,
O PROFESSOR LEMBROU A HISTÓRIA DA PONTE E FALOU SOBRE MODELOS DE ENSINO
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Foi no TEDxRio, a versão brasileira do
TED.com, um dos mais exclusivos síti-
os para dar conferências, onde José
Pacheco falou sobre educação e con-
seguiu arrancar, mais uma vez, largos
elogios do público e da imprensa bra-
sileira. Há mesmo, brincadeira ou não,
um grande grupo de pessoas, que nas
redes sociais manifestam o desejo de
ver José Pacheco com a pasta de mi-
nistro da educação do Brasil.

Impossível seria José Pacheco falar
sobre educação e não falar do proje-
to Escola da Ponte. E antes de afirmar
que ainda é do tempo do “cuspo e do
giz”, o pedagogo, declarou com humor:
“vou falar da Escola da Ponte, são 35
anos, estou cansado, mas vou fazer o
sacrifício”. E falou, não por muito tem-
po, é verdade, porque José Pacheco
direcionou depois o seu discurso para
a educação no Brasil e no mundo em
geral, afirmando que “não adianta que-
rer padronizar fórmulas de ensino”.

Recordou, no entanto o caminho
até à concretização da ideia subjacente

José Pacheco dá conferência
no TEDxRio e relembra
história da Escola da Ponte

Tirsense Dan Riverman dá voz a
banda-sonora de telenovela da TVI

Em novembro do ano passado,
aquando o I Clico de Música Portu-
guesa Contemporânea, no Centro
Cultural Vila das Aves, o Entre Mar-
gens dava o seguinte título à notícia
sobre o concerto “Dan Riverman: man-
da calar o frio”.

Agora, quatro meses depois, Dan
Alves, mentor da banda Dan River-
man, pode mandar calar muito mais
que o frio, é que com uma versão do
tema de Lara Li “Telepatia”, o cantor
tirsense tem-se feito ouvir na nova
telenovela da TVI, “Anjo Meu”.

Os Dan Riverman existem como

banda há cerca de dois anos. Inicial-
mente era apenas um projeto a solo
do próprio Dan, que cedo percebeu
que lhe faltava as falanges para po-
der começar a tocar ao vivo. Assim a
ele juntou-se Materazzi (Rui Gomes)
André Sebastião e Mike Peixoto
(Miguel Peixoto).

Com um som sereno, íntimo, acús-
tico e como influências como Cous-
teau, Davey Ray Moor e Morphine, Dan
Riverman tem em Dan, o vocalista um
trunfo que lhes permite agora chegar
ao grande público através da nova
novela da TVI. ||||| CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA     SOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHO

COM UMA VERSÃO DE “TELEPATIA” DE LARA LI E LETRA DE ANA ZANATTI, DAN RIVERMAN
FAZ PARTE DA BANDA-SONORA DA TELENOVELA, LÍDER DE AUDIÊNCIAS, “ANJO MEU”, DA TVI

ao projeto educativo da Escola da Pon-
te. “Antes de ir para a Escola da Pon-
te, essa praga, essa mutação genética
do sistema educativo, andei por mui-
tas escolas. Mas eu tinha um pressen-
timento que me andavam a enganar,
porque eu lia os livros que tinham
propostas maravilhosas, mas na práti-
ca nada daquilo acontecia; eu lia os
projectos político/pedagógicos chei-
os de citações e na prática, na sala
de aula, não via o Piaget, não via nin-
guém.” Quando fui para Ponte levava
muita frustração.”

No TEDxRio, José Pacheco partilhou
com a assistência o que encontrou
quando chegou à escola de Vila das
Aves: “encontrei muitos jovens que
não sabiam ler nem escrever.” Ao
deparar-se com jovens de 14, 15 anos
perguntou por que não sabiam ler? E
eles disseram: “professor todos os
anos é a mesma coisa, vem uma pro-
fessora e ensina pa, pe, pi, po, pu,…”
E José Pacheco relembra que nesse
momento apanhou um susto porque
era assim que ele ensinava. “Eles não
têm dificuldades de aprendizagem eu

é que tenho dificuldades de ‘ensi-
nagem’”, concluiu o professor. A pa-
lestra dura cerca de 18 minuto, tempo
suficiente para o pedagogo lembrar
que apesar da Escola da Ponte não
ter turmas, classes, séries, horários,
diretores, livros de ponto, … “é a es-
cola mais organizada” que conhece.

As conferências do TED cujo lema
é “ideias worth spreading” que em
português será qualquer coisa como
“as ideias merecem ser espalhadas” é
um dos mais importantes veículos de
partilha de pensamentos, e onde os
maiores pensadores mundiais são con-
vidados para falar em conferências
que geralmente duram pouco mais
de 18 minutos. José Pacheco falou da-
quilo em que é especialista: educa-
ção. Com alguma ironia e muito hu-
mor, o pedagogo apontou o dedo aos
modelos de ensino tradicionais, dan-
do como contraponto os mais alter-
nativos, como é o caso da Escola da
Ponte. Toda a conferência pode ser
vista no site do TEDxRio, cujo ende-
reço é: www.tedxrio.com.br/palestras/
jose_pacheco/ |||||

Depois ter ser sido benzida pelo bis-
po auxiliar do Porto há uns dias atrás,
a nova sede da Asas, sita na rua
prof. Carvalho Sampaio, nº 25, foi
inaugurada na passada sexta-feira.

Para o efeito contou com a pre-
sença do diretor do centro distrital
da Segurança Social do Porto, Luís
Cunha, com a presidente da Câma-
ra da Trofa, Joana Lima e o respetivo
vice-presidente e vereador da ação
social, com a vereadora Júlia Godi-
nho em representação do presidente
da Câmara de Santo Tirso e en-
quanto vereadora da ação social do
concelho, com a presença em peso
da direção, dos técnicos e utentes
da instituição, presidentes de junta
de freguesias, imensas personalida-
des da vida tirsense e trofense, mui-
tos deles mecenas e amigos da refe-
rida instituição que tiveram uma im-
portância fulcral na adaptação des-
ta casa para as valências técnicas e
administrativas que vai ter.

Após o descerramento das lápi-
des comemorativas da inauguração,
o diretor José dos Santos Pinto, agra-
deceu a Deus, enquanto crente, a
generosidade dos muitos amigos e
mecenas que tornaram possível a
restauração e apetrechamento des-
ta casa sem custos para a institui-
ção, a começar pelos arquitetos. Sau-
dou ainda os ilustres convidados e
felicitou as comunidades da Trofa e
de Santo Tirso, a começar pelas res-
petivas edilidades pela capacidade
de se mobilizarem em prol das cri-

anças que são acolhidas pela insti-
tuição. No mesmo sentido e com
igual reciprocidade, quer a presiden-
te da Câmara da Trofa quer a verea-
dora tirsense salientaram o apoio e
o dever de apoiarem uma institui-
ção de referência na resolução e
enquadramento de crianças a quem
faltou a retaguarda familiar e que
nesta casa encontraram o carinho
e os benefícios indispensáveis para
crescerem em boa harmonia, sali-
entando também, por outro lado, a
vereadora Júlia Godinho a extraor-
dinária pedagogia que os técnicos
exercem sobre famílias muitas vezes
completamente desestruturadas por
forma a elas próprias virem a recu-
perar a paternalidade perdida e re-
integrarem, se possível, as crianças
que a instituição acolhe.

No termo, da cerimónia, o Luís
Cunha elogiou a grande capacida-
de de sonhar desta instituição de
referência nos concelhos de Santo
Tirso e Trofa, a intrepidez dos seus
diretores e técnicos, em especial do
seu presidente, José Pinto, que não
se cansam de apresentar à conside-
ração dos serviços que dirige no-
vos projetos, sendo que estão já à
consideração dois novos investimen-
tos, um dos quais na Casa do Sol
de Vila das Aves. A visita às instala-
ções e um convívio espontâneo e
alegre entre todos quantos partici-
param nesta inauguração comple-
taram a cerimónia. ||||| TEXTO E FOTO:
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NOVAS INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE SOLIDAIREDADE
E AÇÃO SOCIAL DE SANTO TIRSO FICAM NA RUA
PROF. CARVALHO SAMPAIO, NA SEDE DO CONCELHO
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“Babel”(Words) da companhia belga
Eastman numa coreografia de Sidi
Larbi Cherkaoui arrancou do públi-
co do GuiDance a maior ovação.
Idêntico consenso conseguira já o
espetáculo de abertura deste Festi-
val Internacional de Dança Contem-
porânea de Guimarães, o “Be Your
Self” trazido pelo Australian Dance
Theatre. Pelo meio, o clássico de
Anne Teresa De Keersmaeker “Ro-
sas danst Rosas” conseguiu o que
parecia ser pouco provável, volvidas
que são mais de duas décadas des-
de a estreia desta peça de 1983.

“Rosas…” permanece ainda como
um corpo estranho, capaz de gerar
fascínio e repulsa. Nos primeiros vinte
minutos, a respiração das bailarinas
marca o ritmo dos gestos que se
repetem até à exaustão. Depois, a
música amplia a tensão dos movi-
mentos, que se repetem e repetem
até se imporem como rotina. Mesmo
na sua austeridade, traduzida em
corpos que nunca se tocam, em mo-
vimentos rápidos e minimais, é difí-
cil imaginar “Rosas…” no masculino.
“Rosas…” é geométrico, agressivo, frio.
Irrita. No limite, é um aborrecimen-
to. E mesmo com a banda sonora
assinada por Thierry De Mey e Peter
Vermeersch a enfatizar os gestos, é
o silêncio destas mulheres que ve-
mos em palco que perdura e com o
qual, arriscamos, só nos haveríamos
de voltar a confrontar no âmbito
deste festival, quando Olga Roriz
apresentou, dias depois, a sua ver-
são muito pessoal de “Electra”

“Rosas danst Rosas” permanece-
rá como um dos momentos marcan-
tes do GuiDance, não só porque
ajuda a definir a sua linha progra-
mática, mas também pelo facto de
perdurar como peça fundamental da
dança contemporânea que, para bem
de todos os públicos, não gera con-
sensos. O do GuiDance não o foi,
seguramente. “Be Your Self”, nesse
aspeto, teve mais sorte. Trazido pela
Australian Dance Theatre, a peça do
criador Garry Stewart beneficia de
um conjunto de bailarinos experi-
entes e multidisciplinares. Apresen-
tado como um espetáculo sobre a
“natureza do ser humano e da sua
individualidade”, “Be Your Self” talvez
se revela mais pelo seu contrário. A
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Ainda o festival não tinha realmente
começado e já as tunas a concurso
faziam a festa fora do auditório Eng.
Eurico de Melo. Um emaranhado de
capas pretas pintadas pelos sons das
pandeiretas, dos bandolins, dos con-
trabaixos e dos tambores, fazia antever
o que mais tarde se passaria em pal-
co. Muita alegria, muita música e so-
bretudo espírito académico. Porém,
não foi difícil perceber que apesar da
confraternização, as tunas tinham um
objetivo claro que era ganhar prémios.
Afinal não se trata apenas de um fes-
tival, mas também de um concurso,
onde em jogo estavam os galardões
de melhor solista, melhor pandeireta,
tuna mais tuna, melhor estandarte e
melhor instrumental.

A concurso estavam quatro tunas
com características distintas: a Tuna
Académica da Faculdade de Econo-
mia do Porto (TAFEP), Tuna Académica
do Instituto Politécnico do Cávado e
Ave (TAIPCA), Tuna Académica da
Universidade Portucalense (TAUP) e
a Tuna de Medicina Dentária do Por-
to (DENTUNA).

Mas se houve momentos mais ou
menos estandardizados, outros hou-
ve que ficaram na memória dos que
numa sexta-noite, em dia de jogo da
seleção nacional e com muita chuva

Festival de Tunas enche Santo
Tirso de espírito universitário
SANTO TIRSO ESTÁ OFICIALMENTE NO MAPA DOS FESTIVAIS DE TUNAS. O I TUNASTIRSO –
FESTIVAL DE TUNAS DE SANTO TIRSO TROUXE ATÉ À CIDADE, NO DIA 20 DE MARÇO, O
ESPÍRITO ACADÉMICO ASSENTE NO PRESSUPOSTO, MUITAS VEZES REPETIDO POR JOSÉ
PEDRO MIRANDA, PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA, DE QUE  “NÃO TEMOS UNIVERSI-
DADE, MAS TEMOS PRÉ-UNIVESITÁRIOS, UNIVERSITÁRIOS E EX-UNIVERSITÁRIOS.”

à mistura decidiram dirigir-se ao audi-
tório. Um desses momentos foi o aber-
tura da atuação da Tuna Académica
da Universidade Portucalense a (TAUP).
Com as luzes apagadas e com ape-
nas o feixe de luz de um pequeno can-
deeiro que iluminava o tuno senta-
do à frente de uma máquina de escre-
ver, ouviu-se o instrumental “The Type-
writter”, de Leroy Anderson. E se não
fosse por mais a plateia já estaria con-
quistada nesse preciso momento, mas
acontece que a tuna tinha mais para
oferecer. Com um espetáculo compac-
to, coeso e bem elaborado a tuna da
Portucalense convenceu o júri que não
se coibiu de lhe atribuir o prémio de
Melhor Tuna e melhor Porta-estandarte.

A DENTUNA bateu-se taco a taco
com a TAUP, e tal como a Portuculense,
também o facto de inovarem na for-
mação e no música valeu-lhes os
maiores aplausos da noite. Com dois
percussionistas a fizeram as honras
da casa e a encherem o olho à plateia
e conseguiram trazer para o palco uma
variedade musical que lhes valeu não
só o prémio de 2ª Melhor Tuna e
Melhor Instrumental, mas também o
reconhecimento dos presentes.

Mas a quem coube as honras de
abertura do festival foi à TUFEP que
apesar de não ser musicalmente per-
feita como as outras não foi para casa
de mãos a abanar. Com toda a juste-
za levou para casa o prémio Melhor
Pandeireta e o de Tuna mais Tuna. Mas
em abono da verdade se houvesse
um prémio para melhor claque, certa-
mente que a Tuna da Faculdade de
Economia arrecadava o galardão tal
era o entusiasmo dos seus apoiantes.

Já a TAIPCA imprimiu um registo
diferente, mais sério, mais maduro.
Menos boémio e mais centrado na

música em si. Para a tuna Barcelos foi
o prémio de Melhor Solista, de resto
sem grande margem para dúvidas.

Antes da atribuição dos galardões
coube à Tuna Feminina da Universi-
dade Portucalense, de resto um dos
organizadores do evento, juntamen-
te com junta de freguesia de Santo
Tirso, fechar o festival. Depois de im-
perar as vozes viris das tunas mascu-
linas, a delicadeza das meninas fe-
chou em grande o I Tunastirso.

O júri constituído por Carina Viei-
ra, violoncelista e professora na Artave,
Mafalda Rocha, fundadora e Mestre-
Tuna da Miniatua – Tuna feminina
do ISAG e pelo presidente da Junta
de freguesia de Santo Tirso, não teve
a vida fácil, como explicou no final
do festival José Pedro Miranda: “foi
extremamente difícil decidir os ven-
cedores”. O mesmo responsável não
deixou de manifestar o orgulho no
evento e espera para o ano estar ali
para o II Tunastirso.

Ficamos a aguardar que festival não
seja “filho único” e que para o ano este
evento seja feito ao ar livre, no Largo
Coronel Batista Coelho, onde o Tunas-
tirso iria assentar como uma luva. |||||

Com um espetáculo compac-
to, coeso e bem elaborado, a
tuna da Portucalense (na
imagem) convenceu o júri
que lhe atribuiu o prémio de
Melhor Tuna e também o
de melhor Porta-estandarte.

DE 10 A 19 DE MARÇO, O CENTRO CULTURAL VILA FLOR
PROMOVEU A PRIMEIRA EDIÇÃO DO GUIDANCE -
FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANÇA CONTEMPORÂNEA
QUE SURGE COMO APOSTA NATURAL NUMA ÁREA
ARTÍSTICA QUE TEM SIDO IMPORTANTE PARA A DEFI-
NIÇÃO PROGRAMÁTICA DO PRÓRPIO ESPAÇO

força dos corpos impõe-se na rela-
ção com o outro, uma vezes num
jogo de atração, outras de repulsa,
mas também de contaminação.

A relação com o outro, mas so-
bretudo como ser cultural, voltaria
ao palco do Vila Flor com “Babel
(Words)” de Sidi Larbi Cherkaoui e
Damien Jalet. Tomando como pon-
to de partida a lenda da Torre de
Babel, a companhia belga apresen-
tou no GuiDance um espetáculo
total, excessivo por natureza, feito
do confronto de nacionalidades,
tempos e culturas.

Como explicou José Bastos na
conferência de imprensa de apre-
sentação do festival, o GuiDance “é
mais uma alavanca na estratégia pro-
gramática do Centro Cultural Vila
Flor”. Beneficia dum certo esvazia-
mento que se vive no Porto quanto

Guimarães
afirma-se no
roteiro da dança
contemporânea

Mesmo na sua austerida-
de, traduzida em corpos
que nunca se tocam, em

movimentos rápidos e mi-
nimais, é difícil imaginar
o espetáculo “Rosas Danst

Rosas” no masculino

à oferta de espetáculos de dança, é
certo, mas como também disse a ve-
readora da cultura, Francisca Abreu,
não se está a programar “contra” esta
ou aquela cidade. Até porque, adi-
vinhava-se, mais cedo ou mais tar-
de, um festival como o GuiDance
haveria de fazer parte da vida cultu-
ral da cidade, pois a aposta na dan-
ça contemporânea surge antes mes-
mo de inaugurado o local que hoje
o acolhe. De Guimarães, ou não, o
Vila Flor vai construindo o seu pú-
blico. Agora mais ainda, com um
festival que acolhe não apenas as
companhias nacionais e internaci-
onais de renome, mas também valo-
res mais ou menos emergentes (com
as coreografas e intérpretes Amélia
Bentes, Lígia Soares e Andresa Soa-
res a sublinharem-nos isso mesmo,
com segurança) e uma programa-
ção paralela rica em propostas. E
nesta estratégia, importa referenciar
o Centro Cultural Vila Flor também
como coprodutor, ao lado do
Grand Théâtre de Luxembourg ou
do Théâtre de la Ville, de Paris, na
produção de “Be Your Self”.  |||||
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O ENTRE MARGENS
COM AS ESCOLAS

Com esta rubrica pretendemos abrir espaço para os trabalhos elaborados pelos alunos das escolas não só da
freguesia de Vila das Aves, mas também de todas as outras do concelho Santo Tirso. Para participar basta
contactar a redação do Jornal Entre Margens para acertar os detalhes técnicos. Poderá fazê-lo através do tele-
fone 252 872 953 ou através do endereço eletrónico: jornalentremargens@gmail.com.

No dia 31 de janeiro de 2011, al-
guns alunos da escola da Ponte fo-
ram visitar o Museu de Serralves. A
partida foi às 8:30.

Quando chegaram a Serralves a
professora Marta pediu-lhes para
formarem dois grupos, pois um gru-
po, durante a manhã, iria visitar o

Entre os dias 5 e 13 de março dis-
putaram-se os Campeonatos Distri-
tais de Jovens de Xadrez (2011). Os
campeonatos foram organizados
pela Associação de Xadrez do Por-
to e disputados no Salão dos Bom-
beiros Voluntários de Matosinhos
e Leça, em Leça da Palmeira.

O Pontex participou com oitos jo-
gadores nestes campeonatos, ten-
do alcançado cinco lugares no pó-

Distritais de Jovens de Xadrez – 2011
dio: um campeão absoluto (André
Costa – nos Sub-10); uma campeã
distrital (Maria Gerardo – nos Sub-
12); um vice-campeão (Lucas Lom-
ba – nos Sub-08); dois terceiros
lugares (Hugo Abreu – nos Sub-10
e Tiago Paulo Lopes – nos Sub-12).
Aliás, o Pontex é o clube da Asso-
ciação de Xadrez do Porto que al-
mejou mais lugares no pódio.

Os lugares conquistados no pó-

dio foram todos nos escalões mais
jovens, como é natural. O Pontex
existe há pouco tempo (terceira épo-
ca) e, por outro lado, a imensa mai-
oria dos seus jogadores frequen-
tam a Escola da Ponte que só leciona
até ao final do 9º ano.

Houve ainda dois jogadores do
Pontex a participar no escalão de Sub-
14: Baltazar Lomba (sexto classifica-
do com os mesmos pontos do quar-

Torres Vedras e onde o Pontex esta-
rá representado por dois jovens jo-
gadores: André Costa e Júlio Silva.

Se queres aprender a jogar xa-
drez ou se queres melhorar a qua-
lidade do teu jogo, entra em con-
tacto (pontex1@gmail.com - http://
pontex.blogspot.com/) ou aparece na
Escola da Ponte. Nem só de alunos
da Ponte vive o Pontex! ||||| PPPPPAULAULAULAULAULOOOOO     TTTTTOPOPOPOPOPAAAAA

(ORIENTADOR EDUCATIVO)

to) e Nelson Coelho (oitavo classifi-
cado com os mesmos pontos do
sétimo) que conseguiram, assim,
conquistar o seu primeiro bloco
para Elo FIDE.

Seguem-se agora os Campeona-
tos Nacionais que se disputarão em

O Pontex alcançou nestes
campeonatos um total
de cinco lugares no pódio

Barragem da Caniçada

Artistas em Serralves

No dia 1 de março, alguns meni-
nos da escola da Ponte fizeram uma
visita à Barragem da Caniçada. A
viagem iniciou-se em Vila das Aves,
onde apanhámos um autocarro
com destino ao Gerês, mais con-
cretamente à Serra da Cabreira.

Chegados à Serra da Cabreira,
fomos ver onde se situava a nascen-
te do rio Ave. De seguida, fomos
analisar a água do rio, com o objetivo
de ver a diferença entre a qualida-
de da água onde nasce o rio e a da

água de Vila das Aves. Verificou-se
que a água proveniente da nascen-
te se encontrava em melhor estado
do que a água de Vila das Aves.
Este facto deve-se às transformações
ocorridas no percurso efetuado pela
água, desde a nascente até à fre-
guesia de Vila das Aves.

Por fim, fomos à barragem da Ca-
niçada onde tivemos oportunidade
de ver o funcionamento da Barra-
gem e como esta foi criada. ||||| JULIAJULIAJULIAJULIAJULIA-----
NANANANANA     PEREIRAPEREIRAPEREIRAPEREIRAPEREIRA (NÚCLEO DE CONSOLIDAÇÃO)

Museu e o jardim de Serralves, en-
quanto o outro iria participar nas
oficinas “Artes performativas” e “Ar-
tes cidadãs”. À tarde os dois gru-
pos trocaram.

Na oficina “Artes performativas”
os alunos da Ponte foram desafia-
dos a sair para o exterior e a tirar

fotografias daquilo que achavam que
podia ser melhorado. Depois, tive-
ram de melhorar as fotografias que
tiraram, alterando as situações erra-
das ou menos boas. A título de
exemplo, um dos grupos fotografou
um espaço com lixo no chão e, no
melhoramento que fez, esse lixo
aparecia dentro do caixote. Outro
grupo considerou que um dos ca-
minhos não era adequado para ido-
sos, por isso, melhorou-o.

O jardim de Serralves é um es-
paço calmo e relaxante, pois os alu-
nos da Ponte até puderam ouvir o
som dos pássaros a cantar. Nesse
local, puderam caminhar e almoçar.

No geral, a visita foi interessante
e o que lá aprenderam poderá aju-
dar na realização dos projectos ar-
tísticos. ||||| JOJOJOJOJOÃÃÃÃÃOOOOO     PEDRPEDRPEDRPEDRPEDROOOOO     PPPPPAAAAACHECOCHECOCHECOCHECOCHECO     (NÚ-
CLEO DE CONSOLIDAÇÃO).

ESCOLA DA
PONTE
Vila das Aves

Neste ano em que se celebra o Ano
Internacional das Florestas - declara-
do pelas Nações Unidas com o objeti-
vo de consciencializar a sociedade
civil para a importância das florestas
e da sua gestão, conservação e de-
senvolvimento sustentável de todos
os tipos de florestas, sob o lema “Flo-
restas para todos” - a Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso, através do seu
Gabinete Técnico Florestal, promoveu

duas ações de sensibilização que
decorreram no passado dia 21 de
março, em dois estabelecimentos de
ensino do concelho – Instituto Nun’
Alvres e Escola Secundária D. Dinis.

De manhã, esta iniciativa teve lu-
gar no Auditório Padre António Vieira
no Instituto Nun’Alvres e contou com
a participação de 220 pessoas, na
sua maioria alunos que frequentam
o 5º ano e ainda os respetivos pro-

fessores. A ação foi dinamizada pelo
grupo eco-escola.

Na Secundária D. Dinis foram vá-
rias as ações desenvolvidas pelos alu-
nos e professores para assinalar o Dia
Mundial da Floresta, designadamente,
uma exposição e uma palestra. A pa-
lestra subordinada ao tema “Floresta,
que Futuro?”, decorreu durante a tarde
e contou com a presença de Célia Fon-
te como oradora e a participação ativa

de mais de 120 alunos e profes-sores
do 7º ano e 11º ano profissional.

Aproximar os cidadãos das flores-
tas passa pela educação e formação
dos jovens, ao longo do seu percur-
so escolar, preparando as próximas
gerações para os desafios do desen-
volvimento sustentável, no que toca à
exploração, valorização e gestão das
florestas, à conservação da natureza
e à melhoria do meio-ambiente. |||||

Escolas assinalaram Dia Mundial da Floresta
CÂMARA MUNICIPAL ASSOCIOU-SE ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA FLORESTA E PROMOVEU DUAS AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO NAS ESCOLAS



Numa edição em que se dá voz aos
mais jovens, era incontornável subme-
ter o nosso habitual inquérito a Vítor
Baltazar Dias. Natural de Vila das Aves,
47 anos, Vítor Dias é o atual diretor
Regional do Norte do Instituto Portu-
guês da Juventude. É licenciado em
Ciências da Educação e tem pós-gra-
duação em Juventude e ainda o Cur-
so de Alta Direção em Administra-
ção Pública. Foi escuteiro no Agrupa-
mento de Vila das Aves, atleta do Aves
e do Tirsense e presidente da direção
da Associação Avense (aa78).

Santo Tirso é um bom município para
se viver? Porquê?
Genericamente parece-me que sim.
Tem procurado modernizar-se e criar
condições para uma boa qualidade
de vida da população. Tem enorme
potencial pela sua localização geográ-
fica e pelas sinergias que pode con-
gregar à sua volta. No entanto, é ne-
cessário estar atento e não adorme-
cer, pois facilmente se fica desatualiza-
do e se é ultrapassado…

Uma universidade no concelho de
Santo Tirso é: imperativo, desneces-
sário ou indiferente?
Não sei se alguns dos termos se apli-
ca. Não me parece necessário (nem
possível) que todas as cidades tenham
uma universidade e, a este nível, a re-
gião está muito bem servida. Num raio
de poucos Kms temos excelentes uni-
versidades reconhecidas internacio-
nalmente e que abrangem, praticamen-
te, todas as áreas do conhecimento.

O que é preciso é criar condições
para que o conhecimento adquirido
possa ser aplicado cá e contribua para
o desenvolvimento do concelho. Este
assunto liga-se com a questão anterior,
e tem a ver com a necessidade de se
criar condições para que os jovens se
fixem, desenvolvam a sua capacidade
de inovação, criação e empreendedo-
rismo. Aplicar novas estratégias, no-
vas dinâmicas, que potenciem as carac-
terísticas específicas do concelho, re-

Ainda sou do tempo
em que ‘a
Associação Avense
era uma associação
juvenil de referência
a nível nacional’
INQUÉRITO COM VÍTOR BALTAZAR DIAS, DIRETOR REGIONAL
DO NORTE DO INSTITUTO PORTUGUÊS DA JUVENTUDE

criando e inovando no que já existe, e
que é tradição da região, mas que se
apoiem, incentivem e criem novas áre-
as de ação e intervenção empresarial.

Os jovens têm razão em se manifestar?
Há sempre razões para manifestações,
de apoio ou de protesto. É sinal de
Democracia e de Liberdade, que de-
vemos exercer com responsabilidade.
A crítica, a irreverência e a insatisfa-
ção são inerentes à juventude o que,
regra geral, é saudável. É bom que os
jovens se envolvam, participem e se
manifestem. Só participando podemos
contribuir para construir a sociedade
em que queremos viver. Agora, esta-
mos num novo paradigma. Não po-
demos pensar como há 30 anos atrás,
nem comparar o que é incomparável.
Também não é possível pedir ao Es-
tado (os outros…) que resolva tudo
por nós. A mudança deve começar
em cada um de nós, percebermos o
que podemos fazer para melhorar as
coisas, exercer os direitos mas pensar
também nos deveres. Os jovens (e os
menos jovens) devem manifestar-se
sempre que considerem ter razões
para tal, mas não basta dizer que está
mal, é preciso apresentar propostas e
alternativas. Acredito que os jovens
portugueses saberão, sempre, fazer parte
da solução e nunca do problema.

Que futuro gostava de ver reservado
para Cubo das Artes da Associação
Avense?
Gostava que cumprisse a missão para
que foi criado. Um espaço para os jo-

discussão o papel dos municípios e
a sua organização, a redefinição e ava-
liação de novas competências, a coo-
peração intermunicipal e regional.
Santo Tirso, pelas suas características,
nomeadamente geográficas, pode
desempenhar um papel decisivo em
muitos aspetos. É preciso um presi-
dente jovem, irreverente, inovador e
dinâmico, que saiba compreender o
mundo como um todo e o potencial
do município na região em particular.
Estou certo que o PS saberá encontrar,
nos seus militantes ou simpatizantes, a
pessoa certa para o lugar. Já agora,
porque não uma senhora?...

Quem levava a banhos nas Termas
das Caldas e no Rio Ave?
Todos precisamos de um banhinho de
vez em quando, para limpar sujida-
des, para refrescar ideias… Nas Termas
das Caldas levava todos que contribu-
íram para a situação atual das Termas
do Amieiro Galego; No Rio Ave todos
os que usam e abusam do Rio que
não é deles, e que, mesmo podendo,
nada fazem para o cuidar e preservar.

O que gostava de ver no Centro Cul-
tural de Vila das Aves?
A ideia que tenho do trabalho do Dr.
Nuno Olaio é muito positiva. O Cen-
tro Cultural tem enorme potencial e
vejo o seu papel em duas vertentes,
uma mais local envolvendo as forças
vivas e a população local, na forma-
ção, na criação e na produção própria
e outra vertente mais abrangente em
cooperação com outros espaços con-
géneres da região através do esta-
belecimento de parcerias para uma
programação regular de qualidade que
permita o acesso e a democratização
de determinado tipo de espetáculos
culturais e artísticos, incluindo a for-
mação de públicos. Tenho ideia que
algum desse esforço tem sido feito.

O associativismo juvenil está à rasca?
Não me parece. Pelo contrário. Nos
últimos anos, tem havido condições
para o Associativismo Juvenil crescer
e desenvolver-se. Não só se facilitou
o processo de legalização das asso-
ciações como se implementaram no-
vas regras que vieram clarificar e uni-
formizar os critérios de apoio e que
levaram a uma maior (total) transpa-
rência dos processos. A verdade é
que o número de Associações Juve-
nis inscritas no RNAJ aumentou sig-
nificativamente nos últimos anos.

Apesar das dificuldades e dos cons-
trangimentos financeiros, o montan-
te global do apoio do estado ao Asso-
ciativismo Juvenil também aumentou,
porque se reconhece o papel das as-
sociações como verdadeiras Escolas
de Participação e Cidadania, espaços
privilegiados de criatividade, inovação
e empreendedorismo, que permitem
aos jovens adquirir competências que
lhes poderão ser muito úteis na cons-
trução do seu futuro.

Eu diria que talvez estejam mais à
rasca os que não participam em as-
sociações (Juvenis ou outras). |||||

vens, onde estes possam inovar, criar,
desenvolver ideias e projetos, partici-
par em ações de promoção e produ-
ção cultural e artística. Um espaço vivo
e dinâmico que fizesse a ligação entre
a Comunidade e o Centro Cultural.

A quem oferecia uns óculos?
A muita gente. Óculos diferentes para
situações diversas. Os mais gradua-
dos seriam, seguramente, para todos
aqueles que são incapazes de ver para
além do seu umbigo. Que estão ce-
gos pela ignorância, pela inveja, e pelo
poder a qualquer preço, incapazes de
ceder um pouco do interesse pesso-
al, individual, em beneficio do interes-
se comum, coletivo. Julgam-se donos
da verdade, não ouvem ninguém, con-
centram tudo em si, não partilham,
não discutem, não aceitam visões di-
ferentes. Secam tudo à volta. Até a eles
próprios, mais cedo ou mais tarde…

Quantas vezes já fez trocadilhos com
o nome “Parque da Rabada”?
Nunca pensei nisso, mas por acaso
proporciona-se… Conheço o Parque,
parece-me um excelente equipamen-
to e que pode ser o ponto de partida
para muitas coisas interessantes, no-
meadamente para uma importante e
necessária ligação ao Rio.

Do que sente falta no concelho de
Santo Tirso?
De uma distribuição mais equitativa e
equilibrada dos recursos. É algo que
é comum a quase todos os municípi-
os e que cria uma certa desigualda-
de entre os cidadãos: a diferença entre
o investimento que é feito na sede
de concelho e o que é feito nas res-
tantes freguesias.

Complete a frase: eu ainda sou do
tempo em que…
A Associação Avense era uma Asso-
ciação Juvenil de referência a nível
nacional, e um exemplo na promo-
ção da participação social, cultural e
cívica dos jovens. Uma Escola de Ci-
dadania e Participação.

Eu faria um abaixo-assinado para…
Fazia para muitas coisas, mas neste
contexto a prioridade eram 2: - um
abaixo-assinado para ver concretiza-
dos os projetos estruturantes para Vila
das Aves, e freguesias vizinhas, siste-
maticamente adiados (quase todos do
meu tempo de juventude); - Um abai-
xo-assinado para que as freguesias
(Vila das Aves, Negrelos, Riba D’Ave,
Lordelo, Bairro…) cooperassem mais
entre si, trabalhassem em conjunto na
definição de estratégias comuns, e se
deixassem de bairrismos bacocos que
não conduzem a nada. Seguramente
todos ganhavam com isso.

Qual o seu palpite para o início das
obras do Cineteatro de Santo Tirso?
Percebo que a conjuntura não é favo-
rável… Estou certo que será o mais rápi-
do que for possível. É um espaço que
faz parte do património, não só físico,
como da memória coletiva e da nos-
sa identidade cultural, que importa
preservar. Tudo que sejam espaços e
ações para promover a cultura são não
só importantes, como fundamentais
para o desenvolvimento da sociedade.

Que nome lhe ocorre para suceder a
Castro Fernandes?
Bem, vai ser fechado um ciclo e um
novo se abrirá. Está atualmente em

Vítor Baltazar Dias: “Os jovens
(e os menos jovens) devem
manifestar-se sempre que
considerem ter razões para tal,
mas não basta dizer que está
mal, é preciso apresentar
propostas e alternativas”.

´́́́́INQUERITO



CLASSIFICAÇÃO J P

1 - OLIVEIRENSES 22 39

2 - TROFENSE 22 37

3 - FEIRENSE 22 36

4 - AROUCA 22 33
5 - GIL VICENTE 22 33

7 - CD AVES 22 31

9 - SANTA CLARA 22 31

10 - MOREIRENSE 22 28

11 - FREAMUNDE 22 27

6 - ESTORIL 22 31

22

13 - BELENENSES 22 24

16 - FÁTIMA

22 2114 - VARZIM

22 2115 - COVILHÃ
22 19

12 - PENAFIEL 22 25

318 - LEIXÕES

CD AVES 2 - ESTORIL 1

SP. COVILHÃ 2 - GIL VICENTE 1

LEIXÕES 0 - MOREIRENSE 0

FREAMUNDE 1 - PENAFIEL 4
FEIRENSE 1 - BELENENSES 0

AROUCA 0 - OLIVEIRENSE 0

ESTORIL - TROFENSE
OLIVEIRENSE - FEIRENSE

TROFENSE 1 - FÁTIMA 1

VARZIM - LEIXÕES
MOREIRENSE - SP. COVILHÃ
PENAFIEL - CD AVES
FÁTIMA - AROUCA

BELENENSES - FREAMUNDE

JORNADA 22- RESULTADOS
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GIL VICENTE - SANTA CLARA

SANTA CLARA 0 - VARZIM 0

DESPORTO Este jornal adotou o Novo
Acordo Ortográfico

PUB.

||||| TEXTO:     CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

FOTO: VVVVVASCOASCOASCOASCOASCO     OLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRA

O Aves foi a equipa com maior inici-
ativa de jogo, com o Estoril sempre a
procurar o contra-ataque e a conse-
guir delinear jogadas de belo efeito,
com bons executantes.

Os avenses criaram várias situa-
ções de perigo, mas na primeira ver-
dadeira oportunidade, o Estoril abri-
ria o ativo com uma boa jogada de
Luís Leal (35’). Ao cair do pano do
primeiro tempo, Tozé Marreco repôs
a igualdade e colocou alguma justi-
ça no resultado e no segundo tem-
po, o Aves foi superior conseguindo
a vitória com um bom cabeceamento
de Marco Claúdio (69’).

O Aves criou perigo logo aos
8’,com Marco Airosa a lançar para

II LIGA: DEPOIS DE CINCO JORNADAS SEM GANHAR

Regresso às vitórias com o Estoril
O DESPORTIVO DAS AVES REGRESSOU ÀS VITÓRIAS AO FIM DE CINCO JORNADAS SEM CONSEGUIR TAL FEITO.
FOI NA RECEÇÃO AO ESTORIL, O QUE PERMITIU SUBIR NA TABELA ATÉ AO SEXTO LUGAR, COM 31 PONTOS, OS MESMOS
QUE SOMAM LEIXÕES, SANTA CLARA E ESTORIL.

VÍTOR OLIVEIRA
“Era importante ganhar este
jogo para quebrar um ciclo de
cinco jogos sem vitórias”, subli-
nhou no final da partida o trei-
nador Vítor Oliveira, para quem
é também algo “bom para os jo-
gadores sentirem que o campe-
onato ainda não acabou”. O téc-
nico vincou que o Estoril bateu-
se bem, vincando que na sua opi-
nião é a equipa que pratica “me-
lhor futebol na II Liga”. O cam-
peonato vai agora parar, algo que
Vítor Oliveira entende ser “bené-
fico”, pois permite melhorar a con-
dição física de alguns jogadores,
saídos recentemente de lesões
(Júlio César e Marco Airosa) e a
recuperação de Gonçalo. Rabiola
precisará de mais tempo até es-
tar apto para voltar aos relvados.

VINICIUS EUTRÓPIO
O treinador do Estoril entenden
que o resultado mais justo do
encontro “seria o empate”, mas
entende que foi um desafio “bem
disputado, aberto, com as duas
equipas a procurar ganhar, por
isso qualquer uma poderia ter
saído com a vitória”. |||||||||||||||||||||||||

Vasco Matos que controla a bola à
entrada da área, rodopia e remata
contra um defesa, mas na recarga
Luisinho remata forte com boa defe-
sa de Vagner para canto.

Grande oportunidade para o Aves
(12’), na sequência de um canto com
cabeceamento de Vitor Vinha com a
defesa a rechaçar a bola que fica à
merçê novamente de Vinha que, ain-
da na pequena área, remata muito por
cima. O defesa esquerdo voltaria a
estar perto do golo, na conversão de
um livre direto e frontal (24’), rema-
tando ao ângulo superior esquerdo,
mas Vagner fez uma grande defesa
para canto.

Na sequência desse lance, há
muita confusão na área com sucessi-
vos remates de Luisinho, Vítor Vinha
e João Pedro, mas sempre a encon-
trar os corpos dos adversários, um
desses na linha de golo, com o Estoril,
por fim, a aliviar para canto. Na con-
versão é Tozé Marreco que remata
encostado ao poste esquerdo, mas um
defesa estorilista salva novamente na
linha de golo.

O golo da equipa canarinha acon-
tece aos 35’, com Luís Leal a confun-
dir toda a defesa avense, a passar por
Hélder Godinho e já de ângulo dificil
a rematar para o fundo das redes.

O Aves esteve perto do empate
com um cabeceamento (37’), após um
canto, de João Pedro, com a bola a

passar junto ao poste esquerdo da
baliza adversária. Golo que surgiria
em cima do intervalo na sequência
de um cruzamento de Vasco Matos
do lado esquerdo do ataque com
Tozé Marreco a antecipar-se à defen-
siva estorilista e, com um toque subtil,
a colocar a bola no fundo das redes.

No reatamento foi o Estoril a pri-
meira equipa a criar perigo, primeiro
com um canto direto de Nélsinho que
obrigou Hélder Godinho a aplicar-
se. Depois, Luís Leal remata, Hélder
Godinho defende para a frente e
Vinicius Reche, com tudo para fazer
golo, remata à barra.

O Aves chegaria  à vantagem (69’),

após boa jogada de Luisinho que lan-
çou Vítor Vinha do lado esquerdo
que cruza com conta peso e medida
para a cabeça de Marco Claúdio que,
no centro da área, cabeceia sem opo-
sição para o fundo das redes.

A equipa da casa poderia ter dila-
tado o marcador cinco minutos de-
pois quando Marco Airosa cruza,
Tozé Marreco cabeceia ao segundo
poste e Lameirão salva em cima da
linha de golo e logo a seguir tam-
bém Pedro Pereira, com uma remate à
entrada da área, obrigou a boa defe-
sa de Vagner.

O Estoril ainda poderia ter chega-
do ao empate em cima do minuto
90, quando uma bola sobra para Luis
Leal que, à entrada da àrea, remata
forte acertando no poste esquerdo.

NULO EM FÁTIMA
Na deslocação a Fátima e numa par-
tida com pouca qualidade, o Aves não
conseguiu tornear a defensiva da casa
e não foi além de um empate a zero.
Na primeira parte, o Fátima teve uma
bola à trave da baliza de Hélder Go-
dinho e na segunda, foi Pedro Pereira
a fazer o mesmo. Aos 67 minutos, o
Aves ficou em superioridade numéri-
ca com a expulsão do central, Varela,
por agressão a Diogo Viana, mas nem
assim conseguiu chegar ao golo.

Na próxima jornada, o Clube
Desportivo das Aves desloca-se a
Penafiel, onde defronta um aflito que
vem de uma vitória moralizadora em
Freamunde (1-4). ||||||

FICHA TÉCNICA
AVES, 2 – ESTORIL, 1
JOGO NO ESTÁDIO CLUBE DESPORTIVO DAS AVES.

AVES: HÉLDER GODINHO, TIAGO VALENTE, LOUREN-

ÇO, LUISINHO, VITOR VINHA, JOÃO PEDRO, MARCO

AIROSA, VASCO MATOS (MARCO CLAÚDIO, 62’), NEL-

SON VEIGA (PEDRO PEREIRA, 45’), JÚLIO CÉSAR E TOZÉ

MARRECO (FARY, 85’). ESTORIL: VAGNER, BRUNO

(ANDERSON LUIS, 27’), LAMEIRÃO, TONY TAYLOR, LUIS

LEAL, VINICIUS RECHE, NELSINHO (TIAGO BERNARDI,

71’), STEVEN VITÓRIA, ERICK, MURILO CEARÁ (LUCIANO

BEBÉ, 80’)E CARLOS EDUARDO. GOLOS:  LUÍS LEAL

(35’), TOZÉ MARRECO (45’), MARCO CLAÚDIO (69’).

ÁRBITRO: COSME MACHADO (BRAGA). CARTÕES

AMARELOS: NÉLSON VEIGA (45’), MURILO CEARÁ

(53’), CARLOS EDUARDO (74’, E 92), TIAGO VALENTE

(76’), MARCO CLAÚDIO (85’). CARTÃO VERMELHO:

CARLOS EDUARDO (92’).

OS TÉCNICOS
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|||||| TEXTO: CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

Nos três últimas jornadas, o Tirsense
teve três homens diferentes no ban-
co de suplentes a orientar a equipa.
António Rocha na derrota com o An-
dorinha na Madeira, Mota, no em-
pate em S. Pedro de Merelim e Dinis
Rodrigues, no passado domingo, na
receção ao Fafe. Esta instabilidade tam-
bém não terá ajudado a equipa a
aproveitar os deslizes do União.

No empate com o Fafe, o Tirsense
entrou nervoso e a perder a bola em
zonas perigosas, oportunidades que
o Fafe não aproveitou. A primeira vez
que o Tirsense chega com perigo à
área adversária marca (9’).Num bom
lance de contra ataque, Cerdeira lan-
ça Nuno Silva pelo lado direito que,
junto à linha de fundo, cruza para o
centro da área onde surge Roberto a
cabecear se oposição e sem hipótese
de defesa para Ricardo.

Logo a seguir (16’), a equipa da
casa dilata a vantagem através de
Silvério, num lance muito parecido com
o do primeiro golo, desta vez com
Rui Gonçalves a cruzar para cabecea-
mento certeiro de Silvério. Praticamen-
te de imediato, o árbitro invalida o 3-
0, por suposta falta sobre o guarda-
redes de Paulo Sampaio que cabeceou
para o fundo das redes, na sequên-
cia de um pontapé de canto.

Abalado com os dois golos do Tir-
sense, o Fafe foi à procura da baliza
adversário e criou perigo duas vezes
por Silvestre, primeiro (21’) num livre
com a bola a passar junto ao ângulo

II DIVISÃO: DERROTA, EMPATES E MUDANÇA DE TREINADOR PELO MEIO

Tirsense desperdiça hipóteses
de se chegar à frente
O TIRSENSE, NAS TRÊS ÚLTIMAS JORNADAS, PRATICAMENTE HIPOTECOU AS POSSIBILIDADES DE LUTAR PELA SUBIDA DE
DIVISÃO. APESAR DE O UNIÃO DA MADEIRA ESTAR A PERDER PONTOS, A EQUIPA DE SANTO TIRSO TAMBÉM NÃO CONSEGUE
APROVEITAR. DERROTA COM O ANDORINHA E EMPATES COM MERELINENSE E FAFE, MANTÊM O UNIÃO A 7 PONTOS. O
PRÓXIMO JOGO É DECISIVO POIS É EM CASA DO LÍDER.

esquerdo da baliza jesuíta e depois
(26’), num remate à figura de Alber-
garia de fora da área.

O Tirsense voltou a dispôr de uma
boa ocasião por Nuno Silva (28’) que,
em boa posição, à entrada área re-
mata muito por cima. O Fafe chega
ao golo à passagem do minuto 31, com
Filipe do lado direito a cruzar para o
miolo da área onde aparece Ferrinho
a encostar para o fundo das redes.

A primeira parte foi jogada numa
toada de parada resposta e até ao in-
tervalo nota ainda para uma boa chan-
ce para o Tirsense (43’) que num lan-
ce em profundida para Roberto con-
segue ainda cruzar para Nuno Silva
que embalado remata já desenquadra-
do com a bola a subir muito. O Fafe
também poderia ter chegado ao empa-
te num bom cruzamento de Filipe para
Ferrinho que penteou a bola quando
estava em boa posição para cabecear.

Na segunda parte, os visitantes
voltaram a entrar melhor e foram a
equipa que melhor ocasiões de golo
teve, num bom jogo de futebol com
as duas equipas a lutar pela vitória.
De resto o empate chegaria (50’)na
sequência de um centro de Filipe, com
Hugo Oliveira, liberto de marcação
no miolo da área, remata para o fun-
do das redes.

Com mais um revés, o Tirsense foi
à procura do golo, mas de forma pou-
co esclarecida, mas criando perigo
(61’) com Paulo Sampaio a cabecear
para a pequena área, ninguém a emen-
dar e Xavi a aliviar e, logo a seguir,
com Cerdeira a rematar à entrada da

área com boa defesa de Ricardo.
O Fafe cria perigo (65’), com Xavi

solto no segundo poste a remata para
Albergaria defender e Silvestre na res-
saca, à boca da baliza, a rematar por
cima. Lance idêntico acontece quan-
do Silvestre (81’) isola-se e remata con-
tra Albergaria e ainda cruza para Jor-
ginho que falha quase na linha de golo.

O final do jogo foi emocionante,
mas também com muitos nervos à
mistura, salientando-se um lance po-
lémico na área do Fafe com Roberto
a, aparentemente, ser barrado de pro-
gredir na área. O Tirsense poderia
ter chegado à vitória mar Ricardo
defendeu um livre de Carlos Pinto
(87’) e um cabeceamento de Roberto
(92’). O Fafe também poderia ter che-
gado à vitória com mais duas perdi-

das incriveis de João Nogueira (92’)
e de Miguel Veiga (93’).

No final da partida, o novo técni-
co afirmou que apesar de estar a tra-
balhar há poucos dias, a equipa “en-
trou bem no jogo, fez boas jogadas e
bons golos”, mas foi incapaz de “man-
ter o ritmo”. Consciente que os atletas
estavam habituados a um jogo mais
pausado, baseado na posse de bola,
Dinis Rodrigues preferiu um futrbol mais
direto “porque queriamos ganhar”.

Quanto ao próximo jogo, a meta é “ga-
nhar” de modo a manter viva ainda a
possibilidade de lutar pela subida.

JOGOS ANTERIORES
Na jornada anterior, o Tirsense foi a
S. Pedro de Merelim buscar um em-
pate (1-1). Entrou a perder, empatou
através de Roberto ainda na primeira
parte, mas não conseguiu vencer, sob
orientação técnica de Mota.

Antes, no último jogo de António
Rocha no comando, com o Andori-
nha, derrota por 3-2. O Tirsense con-
sentiu um hat-trick de Gonçalinho (13’,
21’ e 57’). Com uma desvantagem de
três golos, o Tirsense teve a sorte de
beneficiar de uma grande penalida-
de dois minutos depois do terceiro
golo do Andorinho. Roberto conver-
teu e relançou o jogo, conseguindo
bisar (75’), não conseguindo no últi-
mo quarto de hora chegar ao empate.

FICHA TÉCNICA
TIRSENSE, 2 - FAFE, 2
TIRSENSE: ALBERGARIA, RUI GONÇALVES, PAULO

RICARDO, PAULO SAMPAIO, MARÇO LOUÇANO (VITOR

HUGO, 83’), ROBERTO, CERDEIRA (ANDRÉ PINTO, 75’),

PEDRO FONTES, NUNO SILVA, SILVÉRIO (JORGINHO, 63’) E

CARLOS PINTO.  FAFE: RICARDO, JOSÉ MANUEL, ANDRÉ,

HUGO OLIVEIRA (JOÃO NOGUEIRA, 83’), FILIPE (JOR-

GINHO, 77’), BIJOU, FERRINHO (MIGUEL VEIGA, 90’), XAVI,

MIKAEL, JOÃO CARNEIRO E SILVESTRE. GOLOS: ROBERTO

(9’), SILVÉRIO (16’), FERRINHO (31’), HUGO OLIVEIRA

(50’). ÁRBITRO: CARLOS ESPADINHA (POR-TALEGRE).

AMARELOS: BIJOU (75’), CARLOS PINTO (83’), JOÃO

CARNEIRO (87’), XAVI, (88’), MIGUEL VEIGA (94’).

||||| TEXTO: CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

Sem informação oficial à imprensa por
parte dos órgãos dirigentes do Tirsen-
se, houve mudança de treinador no
clube. António Rocha, contactado
pelo Entre Margens, não se quis pro-
nunciar sobre a sua saída do clube
de Santo Tirso, estando já a treinar o
vizinho Ribeirão.

Para a saída - apesar de ser conje-
turas - poderá ter contribuído o resulta-
do do último jogo que orientou, fren-
te ao Andorinha, cuja derrota pratica-
mente hipotecou a possibilidade que
ainda restava ao Tirsense de lutar pela
subida de divisão, deixando mais lon-
ge o líder da tabela, União da Madeira.

II DIVISÃO: ANTÓNIO ROCHA FOI TREINAR O RIBEIRÃO

Dinis Rodrigues é o novo técnico do Tirsense
ANTÓNIO ROCHA DEIXOU DE SER TREINADOR DO TIRSENSE APÓS A DERROTA NA MADEIRA FRENTE AO ANDORINHA. NA TRANSIÇÃO FOI MOTA QUEM
ORIENTOU A EQUIPA NO JOGO COM O MERELINENSE E NO INÍCIO DA SEMANA PASSADA CHEGOU DINIS RODRIGUES PARA O RESTO DA TEMPORADA

líder que perdeu este domingo em
Oliveira Santa Maria. “Tenho um plan-
tel com muita qualidade, mas habitu-
ado a um estilo de jogo diferente do
implementado hoje (domingo) e com
vários jogadores adaptados que con-
dicionaram a prestação da equipa”,
referiu.

Rodrigues não esconde o desejo
de continuar em Santo Tirso na pró-
xima época mas está consciente de
que depende do que conseguir fazer
até final desta época. “Gostava de
continuar pois estou num clube com
organização, com história, sério e
cumpridor”, evidenciou. Se continuar,
“é com um projeto de subida. Com a
ambição da direção e da massa

Figueiredo. Este técnico esteve até à
bem pouco tempo à frente do coman-
do técnico do Terras de Bouro, mas
já passou pelo Maria da Fonte, pelo
Joane, Cinfães e Amares.

Ao fim de alguns dias em Santo
Tirso, Dinis Rodrigues diz estar de
“corpo e alma” no projeto do FC Tir-
sense. Apesar do empate consegui-
do na estreia, o técnico diz ter gosta-
do da prestação da equipa na pri-
meira parte, tendo já conseguiodo
evidenciar alguns dos princípios que
quer materializados.

“Acreditamos sempre enquanto for
matematicamente possível”, responde
o técnico comentando o desperdício
da oportunidade de se aproximar do

associativa a meta será lutar pela su-
bida”, revela desde já, estando tam-
bém consciente que no final da épo-
ca “há sempre saídas e entradas”. ||||||

Na edição de 20 de março, já o
diário desportivo “A Bola” apontava
Dinis Rodrigues como sucessor de
Rocha no Tirsense, informação con-
firmada apenas no início da semana
passada quando o novo técnico co-
meçou a trabalhar no Abel Alves de

O novo treinador do F.C.
Tirsernse, Dinis Rodrigues
não esconde o desejo de
continuar em Santo Tirso
na próxima época mas
está consciente de que de-
pende do que conseguir
fazer até final desta época

O  novo técnico do Tirsen-
se afirmou que a equipa
“entrou bem no jogo, fez
boas jogadas e bons go-
los” contudo, foi incapaz
de “manter o ritmo”
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JUNIORES
Falhada a disputa pela subida à I Di-
visão, o Aves iniciou a fase da manu-
tenção na II Divisão num mini-cam-
peonato com nove equipas. Na aber-
tura, o Aves saiu derrotado por 2-0
na deslocação a Penafiel. Depois, não
foram além de um empate a uma bola
na receção ao Famalicão, mas no últi-
mo fim de semana foi a Paredes ga-
nhar por 4-2 com Gil Cardoso a bi-
sar e Jorge Ribeiro e Miguel Ângelo
a marcar. O Aves é quarto com 20
pontos e na próxima jornada recebe o
Barroselas.

JUVENIS
Em Juvenis, o Aves regressou às vitó-
rias depois de duas derrotas conse-
cutivas. No passado dia 13 perdeu
em casa, por 3-1, na receção ao Pa-
ços de Ferreira e no domingo seguinte
voltou a sair derrotado, desta vez do
terreno do Alpendorada por 2-1.  Fe-
lizmente, no passado fim de semana

O Desportivo das Aves continua a
fazer uma excelente temporada nesta
sua primeira presença nos nacionais
de Futsal. No passado sábado empa-
tou a 5 bolas na deslocação à Fun-
dação MC, mas antes recebeu e ven-
ceu o Piratas de Creixomil que até
este encontro liderava a tabela, cain-
do agora para o segundo posto.
O Aves, com estes resultado, encon-
tra-se no terceiro lugar com 39 pon-
tos, mas apenas a um dos dois líde-
res, justamente o Piratas de Creixomil
e o Macedense, mas os avenses têm

recebeu e venceu o Amarante por 1-
0, com golo de Diogo Guimarães. O
Aves é quarto com 59 pontos e na
próxima jornada vai ao Rebordosa,
11º da tabela, com 25 pontos.

INICIADOS
No escalão de Iniciados, o Aves, na
27ª jornada, voltou a golear, desta
vez fora de casa, em Rebordosa, por
3-0. Na jornada anterior goleou em
casa o Valonguense por 6-1 e na
jornada anterior nova vitória, mas no
terreno do Alpendorada por 3-0.
Com estas três vitórias, o Aves é quarto
com 60 pontos. Na próxima jornada
recebe o Sandinenses, penúltimo da
tabela com apenas 9 pontos.

INFANTIS A
A equipa principal de Infantis do Aves
conquistou vitórias nos últimos três jo-

gos disputados. No passado fim de
semana recebeu e venceru por 3-0 o
Alpendorada, quando na jornada ante-
rior venceu por 1-0 o Aliança Gandra
e na anterior, na receção ao Amarante,
também ganhou, mas por 3-0. Com
esta sequência de vitórias, o Aves é quin-
to da tabela com 53 pontos. Na pró-
xima jornada desloca-se a Felgueiras,
11º classificado, com 30 pontos.

BENJAMINS
Neste escalão, o Aves continua a segun-
da fase, mas com resultados menos posi-
tivos. No passado fim de semana per-
deu por 3-1 na deslocação ao Varzim
e na jornada anterior, também fora, per-
deu por 2-0, em Avintes. Nota ainda
para o empate a zero na receção ao
Amarante. Desta forma, o Aves é ter-
ceiro com 19 pontos somados. Na
próxima jornada recebe o Rio Tinto. ||||||

Camadas jovens do Desportivo das Aves

mais um jogo que estes dois clubes.
Na próxima jornada, o Aves recebe a
equipa do Contacto, que ocupa o
nono posto, com 22 pontos.

VALE DO AVE PERDE
Na 2ª Divisão Distrital - Série 1, o
Grupo Desportivo do Vale do Ave
(GDVA) perdeu no passado fim de
semana com o Areal, por 1-0, em jogo
realizado no pavilhão municipal de
Santo Tirso. Na jornada anterior ven-
ceu no pavilhão Infante Sagres (Por-
to) o S. Gens por 2-1. |||||||

Futsal: Aves derrota líder

||||| TEXTO: ALBERTALBERTALBERTALBERTALBERTOOOOO     GOUVEIAGOUVEIAGOUVEIAGOUVEIAGOUVEIA

Acreditar sempre... É o que têm feito
as meninas da equipa de futebol fe-
minino da Associação de Morado-
res do Complexo Habitacional de Rin-
ge (na foto) que na jornada anterior
conseguiram uma brilhante vitória pe-
rante a equipa do Zebreirense. Uma
vitória por 9-1 num jogo em que
mostraram, mais uma vez, todo o seu
empenho e a prova de que quando
se persegue um objetivo e se acredita
nele, se acaba por o alcançar. Já no
último fim de semana a sorte foi dife-
rente. A equipa deslocou-se a Cête,
num jogo que se adivinhava difícil e
sofreu uma pesada derrota por 1-5.

Continuando a falar de seniores,
mas agora de homens de barba rija,
a equipa da AMCH Ringe teve uma
deslocação ao sempre difícil terreno
do Rebordões e o resultado de 2-2
acaba por ser um resultado positivo.
Em relação à equipa de Iniciados, que
na jornada anterior tinha perdido 3-
4 com o Infesta, num jogo em que o
árbitro fez questão de ser a peça mais
notada, teve uma longa deslocação a
Amarante e conseguiu um empate a
3 golos, num jogo disputadíssimo.

Por sua vez, a equipa de Infantis
obteve uma excelente vitória, desta
feita por 3-1, na deslocação a Ancede,
depois de na passada jornada ter re-
cebido e vencido o Trofense por 3-0.

Em relação aos Benjamins, a equipa
B recebeu a E.F. Paulo Faria e perdeu
por 1-2, enquanto a equipa A, que dis-
puta o titulo regional, saiu derrotada
na deslocação do F.C. Porto por 2-5.

Quanto aos escalões de Petiz e Tra-
quinas, foi o fim de semana do 6º even-
to da APEF. Assim, a equipa de Petiz
realizou 3 jogos, saldando-se a sua
participação por 3 vitórias, enquanto
que a equipa de Traquinas 2002 fez
2 jogos, vencendo o Clip por 1-0 e
empatando com a Academia do Spor-
ting de Gaia a 0 golos. A equipa de
Traquinas de 2003 fez também 2
jogos, vencendo a Academia do
Sporting de Gaia por 1-0 e perdendo
com a Foot Funny por 2-1. |||||

Acreditar sempre...
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO COMPLEXO HABITACIONAL DE RINGE

Depois da um auspicioso arranque
(10º na superespecial de Lisboa e
7º no final da etapa), o piloto de
Santo Tirso foi obrigado a desistir
no decorrer da segunda etapa da
prova portuguesa do Mundial de
Ralis, devido a problemas de motor
com o seu MINI.

Desde o início da manhã de
Sábado, que Armindo teve de le-
vantar o pé do pedal pois começou
a notar a existência de problemas
com o motor do carro, mas apesar
do esforço do piloto em tentar che-
gar ao fim da prova, o carro não
aguentou a foi obrigado a parar na
12ª classificativa (Vascão 2), aban-
donando o rali.

Apesar do abandono forçado,
Armindo Araújo mostrava satisfa-
ção na hora do balanço da sua es-
treia em provas do campeonato do
mundo, concorrendo na categoria
principal, depois de se ter sagrado
nos últimos dois anos campeão do
mundo na categoria de Produção.
“Fizemos um inicio de prova muito
acima das nossas expectativas e ti-
ramos alguma conclusões importan-
tes para o futuro. Ontem tudo cor-
reu de feição mas tínhamos cons-
ciência que a juventude do MINI
poderia originar um desfecho des-
tes”, afirmou o piloto no final da
competição.

Ao início do dia de sábado, o
piloto e a equipa já suspeitava que
o desfecho fosse o que aconteceu:

RALIS: ESTREIA DE ARMINDO E DO MINI TERMINOU
NA 2ª ETAPA DO RALI DE PORTUGAL

Feliz pela estreia,
triste pela
desistência
ARMINDO ARAÚJO FOI OBRIGADO A DESISTIR NA
SEGUNDA ETAPA DO RALI DE PORTUGAL REALIZADO NO
PASSADO FIM DE SEMANA, NA SUA ESTREIA NO WRC E
DO SEU NOVO CARRO, O MINI.

“verificamos que o motor apresen-
tava alguns problemas e por isso
decidimos diminuir a sua potência
para continuar em prova. Ao longo
da manhã a situação foi-se agra-
vando mas só mesmo na décima
segunda especial percebemos que
não poderíamos continuar”.

“Foi pena termos terminado mais
cedo a nossa caminhada pois está-
vamos a fazer um ótimo trabalho
na adaptação e desenvolvimento
do MINI”, avançou ainda o piloto
tirsense. A excelente prestação do
carro na superespecial e no primei-
ro dia de prova deixa, no entanto,
Armin-do Araújo otimista quanto
ao futuro, atestando que “ficou vi-
sível que o MINI tem muito poten-
cial e que poderemos lutar pelos
lugares da frente mais cedo do que
estaríamos à espera”.

O início do rali foi muito bom,
conseguindo o 10º lugar da geral
na super especial do rali em Lisboa
e sendo o melhor português. Na
primeira etapa, Armindo e o MINI
surpreenderam mesmo, conseguin-
do subir para o sétimo posto da
geral, ao fim de seis provas especi-
ais de classificação. O MINI aguen-
tou até à 12ª.

Agora, a prioridade do piloto é
“testar o mais possível até ao Rali
da Sardenha e com a versão WRC
acho que estaremos ainda mais for-
tes”. O Rali da Sardenha realiza-se
entre 5 e 8 de maio. ||||||
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A época de atletismo de 2010/2011
iniciou-se oficialmente a 1 de outubro,
tendo a época de corta-mato chega-
do ao fim para o CDSSC com a parti-
cipação da sua equipa de veteranos,
nos campeonatos nacionais. O ba-
lanço é naturalmente muito positivo:
o clube renovou uma vez mais o títu-
lo regional de corta-mato dos 8; no
regional de corta-mato curto é vice-
campeão. Colocando a “cereja em cima
do bolo” ao alcançar o titulo nacional
de veteranos. Tendo ainda diversas vitó-
rias individuais e coletivas em corridas
de estrada e corta-mato, quer no esca-
lão de seniores como de veteranos.

Apesar das enormes dificuldades
financeiras, o CDSSC vai mantendo
uma seção de atletismo bastante com-
petitiva. Os resultados são a prova
disso; quer seja a correr em Santo Tir-
so, Paredes, Estarreja ou em Santarém,
a freguesia de S Salvador do Campo
(e o concelho) estão sempre bem re-
presentados pelos seus atletas.

Para alem dos seus atletas, também
corredores que passaram pela forma-
ção do CDSSC “dão cartas” ao servi-
ço de outras coletividades de outros
concelhos naturalmente. È disso exem-
plo, os mais recentes internacionais,
Luís Mendes (Cyclones de Viana do
Castelo), Paulo Lopes, campeão naci-
onal sub-23 (UD Várzea de Felguei-
ras); ou ainda Carlos Costa, Domin-
gos Pontes e André Correia, todos a
representar JU Fornos, coletividade de

ATLETISMO

CDS Salvador do Campo sempre no pódio
das competições distritais e nacionais

O Clube Desportivo de S. Salvador do
Campo sagrou-se campeão nacional
de corta-mato curto, através da sua
equipa de atletismo, no escalão de
veteranos.

A equipa competiu no Campeo-
nato Nacional de Corta Mato curto,
disputado em Vila Nova da Barqui-
nha (Santarém) no passado dia 12
de março. Esta competição, da respon-
sabilidade da Federação Portuguesa
de Atletismo, em colaboração com a
Associação de Atletismo de Santarém,
contou com a presença de cinco atle-
tas de S. Salvador do Campo que con-
seguiram a vitória coletiva. “Não foi
um triunfo fácil, bem pelo contrário,
foi muito difícil ganhar o caneco”, re-
fere o clube em nota à imprensa, ex-
plicando que nestas competições pon-
tuam os quatro atletas melhor classi-
ficados de cada equipa, tendo o CD
S. Salvador do Campo triunfado com
um ponto de diferença.

De realçar também a “brilhante par-
ticipação” do atleta e treinador Abílio
Costa, ao subir ao pódio com um se-
gundo lugar individual; repetindo des-
sa forma a classificação obtida no ano
de 2009, na cidade da Figueira da Foz.

Santa Maria da Feira. Naturalmente
que a dedicação de pessoas como o
treinador Abílio Costa e do presiden-
te Ricardo Costa, tem sido fundamen-
tal. Sem eles - e alguns atletas que
colocam dinheiro do próprio bolço
para pagar inscrições em provas - o
atletismo no clube já tinha acabado,
como noutros clubes da região.

ANTIGOS ATLETAS DO CLUBE
EVIDENCIAM-SE EM ESTARREJA
Foi numa manhã chuvosa de domin-
go (13/02/11) que se realizou a 26ª
edição do Grande Prémio de Atletis-
mo de Estarreja. Organizado pelo
Clube Recreativo de Estarreja, a prova
encheu as ruas daquela cidade, com
o tradicional colorido das camisolas
envergadas pelas centenas de aman-
tes da modalidade, vindos um pouco
de todo o País.

Na prova principal com a distân-
cia de 10 mil metros, alinharam cerca
de quatro centenas de atletas, que não
se deixaram amedrontar pelo fortís-
simo aguaceiro que sobre eles caiu
na hora da partida.

De realçar que em simultâneo com
este Grande Premio estavam em dis-
puta os Campeonatos Regionais de
Estrada (CR) de Aveiro. A equipa que
se sagrou campeã foi o Juventude
Unida de Fornos, coletividade de San-
ta Maria da Feira, na qual esta época
(desde outubro) alinham três atletas
que em épocas anteriores represen-
taram o CDS Salvador do Campo: Car-
los Costa, Domingos Pontes e André

Correia que se classificaram respetiva-
mente em 5º, 10º e 12º.

Carlos Costa, natural de Codessos,
em outubro de 2008 ingressou no
CDSSC proveniente do SC de Braga;
“relançando” neste clube a carreira,
tendo realizado uma época 2008/
09 de grande nível. Na época seguin-
te (2009/10) alinhou no NA Joane.

Domingos Pontes, natural de S
Martinho do Campo, e André Cor-
reia, este de S. Salvador do Campo,
são dois jovens promissores, que
durante vários anos representaram
CDSSC, tendo-se destacado em vári-
as provas nacionais.

O CDS Salvador do Campo tam-
bém participou neste 26ª edição do
Grande Prémio de Atletismo de Estar-
reja com cinco atletas, todos no esca-
lão de Veteranos, tendo obtido o 2º
lugar por equipas neste escalão. Desta-
que para Manuel Gomes e Abílio Costa
1º e 3º respetivamente em vt2 ||||||

S. Salvador Campo campeão
nacional de corta-mato

Este título enriquece ainda mais o
currículo do CD S. Salvador do Cam-
po, bem como dos atletas que contri-
buíram para o título. “Que este triun-
fo sirva de incentivo aos atletas do
clube – aos que participaram nesta
prova e não só. Este brilharete é tam-
bém das pessoas e entidades que ao
longo do tempo não viraram as cos-

tas ao clube, nomeadamente os pa-
trocinadores”, agradece o clube.

O CD S. Salvador do Campo ali-
nhou em Vila Nova da Barquinha
com cinco atletas. Pontuaram para a
equipa Abílio Costa, 2º; Manuel Go-
mes,5º; Zeferino Neto, 10º; e Antó-
nio Silva, 18º, sendo Manuel Men-
des, 56º, o suplente. |||||

O atleta Jorge Machado, do Karaté
Shotokan Vila das Aves, sagrou-se
recentemente bi-campeão nacional
de karaté na categoria de seniores.
Segundo nota à imprensa do Karaté
Shotokan de Vila das Aves o título
foi revalidado por Jorge Machado
“de uma forma inteligente, com gran-
de sentido técnico, tático, estratégi-
co e psicológico”, conseguindo ven-
cer todos os adversários que enfren-
tou até à final da competição.

Além do título de Machado, tam-
bém é digno de registo o pódio
(3º lugar) alcançado por Tiago Lima,
algo que a associação considera
“muito importante e saboroso, por-
que teve um sorteio muito dificil mas
demonstrou que é dos melhores
karatecas portugueses”. O mesmo
se diga de  Leticia Costa que con-
seguiu um 3º lugar em kumite,
menos de 55kg e Marina Azeve-
do também com o 3º lugar kumite
menos 68kg. Dos atletas presentes
só Catarina Nunes não conseguiu
subir ao pódio.

A associação manifesta o seu
regozijo por ter alcançado 4 pódios,
um deles pela segunda vez conse-
qutiva. “É muito bom e importante.
Tiveram que treinar muito e bem,
só assim se chega ao pódio no cam-

KARATÉ: CAMPEONATO NACIONAL SENIORES

Avense Jorge Machado
Bi-Campeão Nacional

Após a realização do campeonato
nacional, o Karaté Shotokan de Vila
das Aves e a Negrelense participa-
ram em dois torneios internacio-
nais – um em Portugal e outro em
Itália – com excelentes prestações.

Em Itália (Milão), entre 18 e 20
de março, o torneio juntou alguns
dos melhores atletas a nível mun-
dial e o avense Jorge Machado con-
seguiu uma medalha de bronze
(kumite seniores – 67 kg), perden-
do apenas para Ciro Massa, um
italiano com grande curriculo eu-
ropeu e mundial. De Vila das Aves
foram ainda Ana Pinto, Filipa
Fernandes e Emanuel Fernandes
que não foram ao pódio mas o seu
desempenho foi meritório.

Também a Negrelense marcou
presença neste torneio com Ana

Karaté concelhio em grande
nos torneios internacionais

Monteiro e o treinador José Mon-
teiro, tendo conquistado o 7º lu-
gar em kata under 21.

Quanto à participação avense no
4º Open Internacional de Karaté
UNAM (12 e 13 de março, na Mal-
veira), destaque para as nove meda-
lhas conquistadas: Ana Guimarães,
2º lugar, katas e 3º kumite juvenis,
menos 50kg; em juniores, Cátia
Fonseca, 2º lugar kumite menos
53kg e Ana Pinto, 3º lugar kumite
menos de 59kg; em seniores, Jorge
Machado, 1º lugar kumite menos
de 67kg e Filipa Fernandes, 1º lu-
gar kumite menos 68kg. Nas pro-
vas de equipas, Jorge Machado fi-
cou em 1º lugar na seleção nacio-
nal, Ana Guimarães e Filipa Fernan-
des ficaram em 1º lugar na equipa
que venceu a Golden Team. |||||

NEGRELENSE COM UMA
VICE-CAMPEÃ E DOIS BRONZES

A Negrelense também teve pre-
sença de destaque no Campeo-
nato Nacional de Karate Se-
niores, conseguindo que Stepha-
nie Cerqueira se sagra-se vice-
campeã nacional em kumite,
apenas perdendo na final, isto
“no primeiro ano como senior”,
eviencia a Negrelense em nota à
imprensa. Ana Monteiro tam-
bém confirmou a senda de bons
resultados alcançados até ago-
ra, mas não conseguiu atingir
os objetivos a que se propunha,
que era de ser Campeã Nacio-
nal, contudo conseguiu o bron-
ze em Katas e em Kumite (-
55Kg). No entanto, associação
refere, em comunicado, que a atle-
ta “está em grande forma e ain-
da nos dará muitas alegrias”.

peonato nacional, prova rainha a
nivel nacional, porque estiveram
presentes os melhores karatecas
seniores de todo país e de todos esti-
los de karate, neste campeonato or-
ganizado pela Federação Nacional
Karate Portugal e pela Associação de
Karate de Paredes e Vale do Sousa”,
refere ainda a associação. |||||
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Electricidade Auto
Mecânica geral

Tacógrafos
Limitadores de velocidade

Alarmes
Auto-rádios

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

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

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

Vila das Aves

Telefone 252 871 960

Fax 252 871 947

farmacia-fontainhas@sapo.pt

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

O piloto avense de radiomodelismo,
Ruben Cerqueira continua a destacar-se
nas provas da modalidade. Um dos últi-
mos feitos aconteceu na Trofa na primei-
ra prova do Campeonato Regional Norte
2011 onde se classificou na terceira po-
sição. Um mérito acrescido do facto de
Ruben Cerqueira concorrer, na sua mai-
oria, com pilotos seniores, ou seja, com
idades muitos superiores aos 14 anos
do piloto avense (faz 15 no mês de Maio).

A prova realizou-se na pista das Ga-
lerias Araújo, nos dias 19 e 20 deste
mês de março, apresentando-se Ruben
Cerqueira com um carro XRay. Nuno Re-
belo e Hugo Cunha foram, respetivamente,
os primeiro e segundo classificados. |||||

O Complexo de Piscinas do Jamor aco-
lheu ao longo de todo o fim-de-semana,
de 25 a 27 de março, os Campeonatos
Nacionais de Juvenis, nos quais estiveram
presentes 355 atletas em representação
de 77 Clubes, entre os quais os nadado-
res do Ginásio Clube de Santo Tirso João
Barroso, Miguel Pinto e Tiago Coelho.

Nestes campeonatos – em que foram
batidos 5 Recordes Nacionais - os atle-
tas do ginásio clube tiveram um excelen-
te comportamento, tendo batido os seus
recordes pessoais em todas as provas nas
quais participaram, num desempenho
médio de 106,1 por cento. De destacar a
obtenção de 5 resultados no Top 10 das
respectivas Classificações, realçando o
fantástico 5º lugar do Miguel Pinto aos
100 m Livres. ||||||

Campeonatos
Nacionais
Juvenis

NATAÇÃO | GCST

RADIOMODELISMO

Ruben Cerqueira
destaca-se  no
Capeonato
Regional Norte
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Fundado a 16 de setembro de 1961,
o Ginásio Clube de Santo Tirso ini-
cia no dia 16 de abril as comemo-
rações oficias dos seus 50 anos.
Cinco décadas de atividade que vão
ser celebradas em diferentes inica-
tivas, a realizar até setembro deste
ano, na sua maioria de cariz despor-
tivo. E para início de festa, há pré-
mios para atribuir, nomeadamente
aos participantes do concurso lan-
çado junto de algumas escolas do
município no sentido da criação de
uma mascote comemorativa do
cinquentenário. A cerimónia terá
lugar no Hotel Cidany, no já referi-
do dia 16 de abril, revelando-se
também na altura o logótipo dos
50 anos, este a escolher entre as
propostas que os alunos das esco-
las superiores de design fizerem che-
gar ao Ginásio Clube.

A data comemorativa será de-
pois sublinhada no Torneio de Ar-
tes Marciais, a realizar no dia 7 de
maio com os atletas da casa e de
outros coletivos e, ainda no mes-
mo mês, nos dias 21 e 22, com o
Torneio de Ténis. Em junho, desta-
que para a realização do III Torneio
Nacional de Ginástica Rítmica que
servirá de treino competitivo para
todas as atletas já que a prova rea-
lizada pelo Ginásio Clube vai ante-
ceder, este ano, a levada a cabo pela

Ginásio Clube de Santo Tirso celebra
50 anos de dedicação ao desporto
COMEMORAÇÕES DO 50º ANIVERSÁRIO DO GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSO ARRANCAM NO DIA 16 DE ABRIL E
PROLONGAM-SE ATÉ SETEMBRO DESTE ANO. MEIO SÉCULO DE UM CLUBE ONDE FUTEBOL NÃO ENTRA

federação. Ainda em junho, mais
um torneio a marcar o aniversário,
nomeadamente o de ténis de mesa,
a realizar no dia 18 e, no dia 25, o
habitual sarau de encerramento das
atividades desportivas.

Nos dias 8, 9 e 10 de julho,
terá lugar o XIV Torneio Internacio-
nal de Andebol S. Bento 2011 e
ainda neste mês (em data a anun-
ciar) as habituais “12 Horas a Na-
dar para uma Instituição Ajudar”. Ou
seja, o montante arrecadado com
esta iniciativa, cuja entrada tem o
custo simbólico de um euro, rever-
terá a favor de um instituição local.
Em setembro, o ginásio clube sai
de Santo Tirso e realizará um pas-
seio pelo Douro (de barco e com-
boio), levando a cabo no mesmo
mês, nos dias 17 e 18, o Torneio de
Voleibol Cidade de Santo Tirso. O
encerramento das comemorações far-
se-á com a realização de um jantar
de aniversário, a 24 de setembro.

Para já são estas a iniciativas pre-
vistas para celebrar os 50 anos de
atividade do GCST, estando ainda
em aberto a possibilidade de até

ao final do ano vir a ser publicado
um livro com a história desta asso-
ciação. Tudo dependerá das verbas
disponíveis para o efeito.

FUTEBOL NÃO ENTRA
Na conferencia de imprensa de
apresentação do programa come-
morativo, realizada no dia 18 de
março, Fernando Jorge Moreira, co-
meçou por dizer que “a conjuntura
económica e financeira obviamente
que afeta os clubes” e o ginásio de
Santo Tirso não é exceção, pelo que
o programa comemorativo em cau-
sa é “o possível”. Ainda assim, está
confiante de que a festa dos 50
anos se fará com “humildade”, sim,
mas também com “brilhantismo”. Aos
custos de manutenção do clube
somou-se recentemente os 90 mil
euros gastos com a cobertura do
ginásio e a requalificação dos bal-
neários. “Não é fácil, andamos sem-
pre na linha de água, mas temos
conseguido”, referiu ainda Fernan-
do Jorge Moreira que sublinhou
também o “papel preponderante”
que a Câmara Municipal têm para
o dinamismo do Ginástico Clube
de Santo Tirso, nomeadamente atra-
vés da assinatura do protocolo de
desenvolvimento desportivo. Prova,
diz o mesmo responsável, do reco-
nhecimento que a autarquia faz do
trabalho desenvolvido pelo clube,
nomeadamente junto das escolas

que, não raras vezes, e a título gra-
tuito, usufruem dos seus espaços.

Mas em causa está também um
uni-verso gigantesco: 1100 utentes,
2300 sócios e 550 atletas federa-
dos. “Não sei se na região norte
haverá algum clube com tantos atle-
tas federados”, afirmou o presiden-
te da direção. Já o sócio fundador
e também membro da comissão exe-
cutiva Manuel Carlos Cálem prefe-
riu sublinhar o “ecletismo” do clu-
be onde futebol não entra. Mais de
uma dezena de modalidades prati-
cadas, desde o atletismo à natação,
do ténis à ginástica rítmica, entre
muitas outras, que fazem do Giná-
sio Clube uma instituição impar no
município. Segundo Manuel Carlos
Calem, “a fundação do GCST foi
uma pedrada no charco”, e para que
não entrasse em “guerras” com os
clubes existentes, a prática de fute-
bol não é permitida. É, de resto, uma
norma estatutária: “já mais de que
um vez nos bateram à porta para
jogar futebol de 11 mas nunca dei-
xamos”, recordou Manuel Cálem.

A isto, e ao fim de cinco déca-
das de atividade, junta-se ainda um
“património invejável” que só não
é requalificado e ampliado para já,
porque não existem meios. Mas, a
acreditar no crescimento e impor-
tância da instituição, é de prever que
tenha de fazer parte dos propósitos
de futuro do GCST. |||||

“Já mais de que um vez
nos bateram à porta
para jogar futebol de 11
mas nunca deixamos”,
recordou Manuel Cálem,
sócio fundador do GCST

O PRESIDENTE DO GCST, FERNANDO JORGE MOREIRA (AO CENTRO) COM MANUEL CARLOS CALÉM (À DIREITA)
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GCST alcança quatro medalhas

PRÓXIMA EDIÇÃO NAS BANCAS A 14 DE ABRIL

A secção de Ginástica Rítmica do Giná-
sio Clube de Santo Tirso (GCST) conse-
guiu quatro medalhas, no passado dia
12 de março, na Nave Polivalente de Es-
pinho, durante o Torneio de Aparelhos
da 1ª Divisão de Ginástica Rítmica da
Associação Ginástica do Norte.

Apesar de algumas falhas normais
para a primeira prova oficial da época de
algumas destas ginastas, todas sairam
medalhadas desta prova de preparação
para o Campeonato Regional de 1ª Divi-
são, a realizar-se na manhã de 26 de
março de 2011, no Pavilhão Municipal
de Santo Tirso.

No escalão de Esperanças, a ginasta
Inês Pacheco arrecadou medalhas nos três
exercícios que apresentou, sendo que o
seu melhor foi o de Bola, alcançando as-
sim a vitória nesse aparelho, e foi segun-

GINÁSTICA RÍTMICA

da classificada em Corda e em Fita.
No escalão de Juvenis, Juliana Amaral

trouxe a medalha de prata em Bola e a
ginasta Ana Raquel Maia foi medalhada
também com prata nos seus exercícios de
Corda e Maças.

No escalão Sénior, Vanessa Roriz, com
uma prova bastante “limpa”, trouxe consi-
go as três medalhas de ouro dos três
exercícios com que participou: Arco, Ma-
ças e Fita. No seguimento desta competi-
ção, espera-se que, “com a continuação
do bom e árduo trabalho de cada uma
das ginastas e treinadoras, os melhores
resultados possíveis sejam atingidos no
já referido Cam-peonato Regional, no qual
será apurada diretamente para o Campe-
onato Nacional, a Campeã Regional de
cada um dos escalões”, refere a secção
em nota à imprensa. ||||||

DA DIREITA PARA A ESQUERDA E
DE CIMA PARA BAIXO:

MARTA MOINHOS, VANESSA RORIZ,
INÊS PACHECO, MIGUELA CARRIÇO,

ANA RAQUEL MAIA, FILIPA
FERNANDES E JULIANA AMARAL.
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DIVERSOS

COMPRAMOS OURO USADO, PRATA
PAGAMOS ATE 23 EUROS/GRS

OURIVESARIA HARPA JOIAS

PRAÇA DO BOM NOME | LOJA H
(Junto aos Correios)

Telefone: 917 459 800

CARNEIRO (21/3 a 20/4)
Carta Dominante: O Papa, que
significa Sabedoria. Amor: a felici-
dade é de tal forma importante que
deve esforçar-se para a alcançar.
Saúde: tendência para dores nas
pernas. Dinheiro: pode agora in-
vestir. Números da sorte: 17, 23, 38,
9, 49, 3. Pensamento positivo: “A
minha maior ambição é ser feliz”.

TOURO (21/4 a 20/5)
Carta Dominante: 2 de Copas, que
significa Amor. Amor: deixe que as
pessoas se aproximem de si. Saúde:
a sua saúde será o espelho das suas
emoções. Dinheiro: período favo-
rável. Números da sorte: 15, 26, 40,
37, 4, 29. Pensamento positivo:
“Venço as energias negativas atra-
vés dos pensamentos positivos”.

GÉMEOS (21/5 a 20/6)
Carta Dominante: 5 de Espadas,
que significa Avareza. Amor: só
erra quem está a aprender a fazer
as coisas da maneira certa! Saúde:
faça alguns exercícios físicos mes-
mo em sua casa. Dinheiro: não
deixe para amanhã aquilo que
pode fazer hoje. Números da
Ssorte: 4, 16, 23, 48, 23, 1. Pensa-
mento positivo: “Sou prudente
nos passos que dou”.

CARANGUEJO (21/6 a 21/7)
Carta Dominante: a Roda da For-
tuna, que significa Sorte. Amor:

que a sua Estrela-Guia brilhe
eternamente! Saúde: consulte o
seu médico. Dinheiro: seja dili-
gente e poderá conseguir uma
promoção. Números da sorte: 49,
10, 5, 19, 11, 20. Pensamento
positivo: “Eu concretizo os meus
projectos!”

LEÃO (22/7 a 22/8)
Carta Dominante: 7 de Paus, que
significa Discussão, Negociação
difícil. Amor: aprenda a aceitar-se
na sua globalidade, afinal você
não tem que ser um Super-Ho-
mem! Saúde: cuidado com a linha.
Dinheiro: efectuará bons negóci-
os. Números da sorte: 28, 17, 32,
11, 49, 24. Pensamento positivo:
“O sucesso espera por mim, por-
que eu mereço!”

VIRGEM (23/8 a 22/9)
Carta Dominante: Valete de Copas,
que significa Lealdade, Reflexão.
Amor: que os seus desejos se rea-
lizem! Saúde: cuidado com os
excessos alimentares. Dinheiro:
não se envolva num novo emprés-
timo. Números da sorte: 4, 5, 12,
26, 37, 39. Pensamento positivo:
“A riqueza interior é o meu maior
tesouro”.

BALANÇA (23/6 a 22/10)
Carta Dominante: Cavaleiro de
Paus, que significa Viagem longa,
Partida Inesperada. Amor: tanto a

tristeza como a alegria são hábi-
tos que pode educar, cabe-lhe a si
escolher. Saúde: a sua energia
vital está bastante alta. Dinheiro:
poderão surgir algumas dificul-
dades económicas. Números da
sorte: 9, 14, 21, 27, 33, 46. Pen-
samento positivo: “Reflicto sobre
o que desejo para a minha vida e
faço um esforço para o alcançar.”

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Carta Dominante: O Mágico, que
significa Habilidade. Amor: seja
verdadeiro, a verdade é eterna e a
mentira dura apenas algum tem-
po. Saúde: estará em boa forma.
Dinheiro: poderá ter um aumento
no seu ordenado. Números da
sorte: 7, 14, 18, 26, 35, 48. Pen-
samento positivo: “Adapto-me
rapidamente às novas situações”.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Carta Dominante: 2 de Espadas,
que significa Afeição, Falsidade.
Amor: que a juventude de espíri-
to o faça ter o mais belo sorriso!
Saúde: não se deixe abater com
uma dor insignificante. Dinheiro:
seja mais exigente consigo. Núme-
ros da sorte: 4, 17, 23, 49, 26, 1.
Pensamento positivo: “Sei que há
uma estrela que brilha por mim!”

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)
Carta Dominante: Cavaleiro de
Paus, que significa Viagem longa,

Partida Inesperada. Amor: seja
caridoso, a caridade é um bem
incalculável que o fará sentir-se
em paz consigo e com o Mundo
que o rodeia. Saúde: a sua ener-
gia vital está em alta. Dinheiro:
poderão surgir algumas dificulda-
des. Números da sorte: 23, 11, 36,
44, 29, 6. Pensamento positivo:
“Tenho sempre o poder de reno-
var a minha vida”.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)
Carta Dominante: O Diabo, que
significa Energias Negativas.
Amor: aproveite a boa disposição
que vos está a invadir. Você mere-
ce ser feliz! Saúde: andará um
pouco em baixo de forma, faça
ginástica. Dinheiro: se pretende
comprar casa esta é uma boa altu-
ra. Números da sorte: 21, 14, 16,
23, 45, 9. Pensamento positivo: “A
vida é uma viagem cheia de sur-
presas boas”.

PEIXES (20/2 a 20/3)
Carta Dominante: O Julgamento,
que significa Novo Ciclo de Vida.
Amor: que a determinação e a Luz
estejam sempre consigo! Saúde: a
sua auto-estima anda muito em
baixo, anime-se. Dinheiro: boa
altura financeira, mas com cuida-
do que a vida está difícil. Núme-
ros da sorte: 2, 9, 17, 25, 28, 30.
Pensamento positivo: “Eu concluo
tudo aquilo que começo”.

Este jornal adotou o
Novo Acordo Ortográfico

CARNEIRO 760 10 77 31
TOURO 760 10 77 32
GÉMEOS 760 10 77 33
CARANGUEJO 760 10 77 34
LEÃO 760 10 77 35
VIRGEM 760 10 77 36
BALANÇA 760 10 77 37
ESCORPIÃO 760 10 77 38
SAGITÁRIO 760 10 77 39
CAPRICÓRNIO 760 10 77 40
AQUÁRIO 760 10 77 41
PEIXES 760 10 77 42

HORÓSCOPO DIÁRIOHORÓSCOPO DIÁRIOHORÓSCOPO DIÁRIOHORÓSCOPO DIÁRIOHORÓSCOPO DIÁRIO

Horóscopo: primeira quinzena de abril

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
bancaria 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

Para os nativos de Touro,
este é um período
favorável. Pensamento
positivo: “Venço as ener-
gias negativas através dos
pensamentos positivos”

Completa no dia 4 de Abril, 13 lindas primave-
ras o menino Bruno Jorge Neto de Andrade.Bruno Jorge Neto de Andrade.Bruno Jorge Neto de Andrade.Bruno Jorge Neto de Andrade.Bruno Jorge Neto de Andrade.
Teus pais, irmã e avós desejam que este dia, tão
especial, se repita por muitos e muitos anos.
Muitos parabéns e felicidades.
Beijinhos!
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José Miguel Torres

Massagista
Recuperação Física

Rua de Romão 183 | Vila das Aves
Telm.: 93 332 02 93 | Telf.: 252 871 386

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 707206707
Vª Nª Famalicão. 252302670
Guimarães 253516088

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

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
2ª saída de março foi o nosso estimado assi-
nante, o Grupo dos Delaenses, residente com
sede na Rua dr. Lobo, em Delães.

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o feliz contem-
plado  nesta 2ª saída  de março foi o nosso
estimado assinante,  Manuel Dias Macha-
do, residente na rua da Pinguela, em Vila
das Aves.

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
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Alcançar umaAlcançar umaAlcançar umaAlcançar umaAlcançar uma
graça urgentegraça urgentegraça urgentegraça urgentegraça urgente

“Meu Jesus, em vós depositei minha con-
fiança. Vós sabeis tudo, Pai e Senhor do
Universos, sois o Rei dos Reis, vós que
fizeste o paralítico andar, o morto reviver,
o leproso sarar, fazei com que (peça a gra-
ça). Vós que vistes minha angústia e lá-
grimas bem sabeis de tudo. Divino Ami-
go, como preciso alcançar de vós esta gran-
de graça! (repita o pedido com muita fé).
Minha conversa com nosso Mestre me dá
ânimo e alegria de viver. Só de vós espero
com fé e confiança (repita o pedido). Fazei,
Divino Jesus, que antes de terminar esta
conversa, durante nove dias, eu alcance a
graça que peço com fé. Com gratidão pu-
blicarei esta Oração para que todos os que
precisam aprendam a ter confiança em
vossa misericórdia. Iluminai meus pas-
sos, assim como o sol ilumina todos os
dias, do amanhecer ao entardecer, e teste-
munha nosso diálogo. Jesus, eu tenho
confiança em vós. Cada vez mais aumentai
a minha fé. Amém.”

RESPOSTA DE

ABEL BIZARRO DE FIGUEIREDO

OS NEGÓCIOS SÃO NULOS

1.O gerente das 04 sociedades agora quase falidas
não representam essas 04 sociedades lucrativas que
eu criei.
Tem feito inúmeras fraudes!

2.O gerente Lisboeta disse que me ia assassinar na
América e mandar matar a minha filha Anabela. Estas
ameaças foram denunciadas à Justiça Americana e à
Polícia Judiciária.
Ele roubou-lhe um terreno, mas a Justiça embargou!

3.Ele burlou um empreiteiro da Trofa em 150.000 Eur!!
O gerente trapaceiro diz que é Eng. Civil, mas isso é
falso!!
Ele faz tudo ilegal. É um insucesso total. As obras des-
te super falido foram embargadas pela Câmara.
Seu único objetivo é sacar $ dos bancos!!

América 25/03/2011

Sugestão
Culinária
Empadão de Arroz

INGREDIENTES:
5 dl de Béchamel
7,5 dl de arroz
300 grs. de sobras de carne as-
sada
2 cebolas
2 c. de sopa de azeite
1 c. de sopa de manteiga
100 grs. de fiambre
150 grs. chouriço de carne
50 grs. de queijo ralado

PREPARAÇÃO
Faça um refogado com a cebola
picada, azeite e manteiga. Regue
com dois  litros de caldo de car-
ne. Quando levantar fervura,
deite o arroz previamente lava-
do. Mexa com um garfo e, quan-
do voltar a ferver, meta o tacho
no forno brando para o arroz
acabar de cozer. Entretanto
prepa-re o recheio: reserve 10
rodelas de chouriço cortado
fino. Passe as carnes e o restan-
te chouriço pela máquina, mis-
ture-lhes o Béchamel e tempere
com sal, pimenta e, se possível,
com molho do assado.Depois de
pronto polvilhe com o queijo
ralado e leve ao forno só para
aquecer.

PUB.

Cartório NotarialCartório NotarialCartório NotarialCartório NotarialCartório Notarial
Margarida Correia Pinto RegueiroMargarida Correia Pinto RegueiroMargarida Correia Pinto RegueiroMargarida Correia Pinto RegueiroMargarida Correia Pinto Regueiro

NONONONONOTTTTTÁRIAÁRIAÁRIAÁRIAÁRIA

JUSJUSJUSJUSJUSTIFICAÇÃTIFICAÇÃTIFICAÇÃTIFICAÇÃTIFICAÇÃOOOOO

Certifico narrativamente para efeitos de publicação que por escritura de
hoje exarada de fls. 126, do livro de escrituras diversas nº 138-G,
deste cartório em Santo Tirso, a cargo da Notária, Lic. Margarida Maria
Nunes Correia Pinto Regueiro, foi lavrada uma escritura de distrate de
justificação notarial em que foi justificante:
Artur CarneirArtur CarneirArtur CarneirArtur CarneirArtur Carneiro Mo Mo Mo Mo Maiaaiaaiaaiaaia, NIF 102 043 264, viúvo, natural da freguesia
de Rebordões deste concelho, onde reside na Quinta do Souto.
Que por essa escritura distratadistratadistratadistratadistrata a escritura de Justificação, outorgada
neste Cartório Notarial, aos vinte e um de Outubro de dois mil e nove,
exarada a folhas cento e sete, do livro de notas cento e dezanove-G.
Que o prédio inscrito na matriz sob o artigo 11111035035035035035, da freguesia de
Rebordões, concelho de Santo Tirso, identificado na dita escritura foi
justificado indevidamente, uma vez que o justificante tem vários prédios
na mesma zona, e por lapso também justificou esse, tendo chegado à
conclusão que esse artigo já teria sido vendido juntamente com uma
fábrica, não sendo actualmente seu proprietário.
ESESESESESTTTTTÁ CONFÁ CONFÁ CONFÁ CONFÁ CONFORME O ORIGINAL, O QUE CERTIFICO.ORME O ORIGINAL, O QUE CERTIFICO.ORME O ORIGINAL, O QUE CERTIFICO.ORME O ORIGINAL, O QUE CERTIFICO.ORME O ORIGINAL, O QUE CERTIFICO.

Cartório Notarial de Margarida Correia Pinto Regueiro, 25 de Março de
dois mil e onze.

A Notária,
Margarida Correia Pinto Regueiro
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Ganhe CD’s e bilhetes para o concerto com esta edição

No dia 8 de Abril, o projecto ONE
MAN HAND apresenta-se em Santo
Tirso, com um concerto a ter lu-
gar no bar Carpe Diem, com o
álbum de estreia, MÁFIA TRIP.

Gravado, misturado e produzi-
do por Pedro Vidal (Blind Zero,
Jorge Palma, WrayGunn…), este
trabalho tem a colaboração do
conceituado músico e produtor

Mário Barreiros, que assume as
misturas finais e masterização.

ONE MAN HAND é um projeto
composto apenas por um músico
– Steve Rego França - que toca em
simultâneo guitarras, kazzo,
harmónica, bombo, tarola e pra-
tos de choque. O músico nasceu
em Toronto, Canadá, mas cedo
veio para Portugal. Dando os

primeiros passos na música em
1995, passou por diversos
projetos musicais antes de enve-
redar por uma carreira a solo, em
dezembro de 2005.

MAFIA TRIP é uma edição de
autor que se encontra disponível
ao público em exclusivo pela
CDGO.COM. O single de apresen-
tação deste disco já passa nas rádi-

os universitária, RUM, RUC e RUA.
O concerto de ONE MAN HAND,

a realizar no Carpe Diem, no dia
8 de Abril, começa às 23 horas e
os bilhetes custam 3 euros. |||||

Concerto de ONE MAN HAND em Santo Tirso
O Entre Margens tem dois discos
‘MAFIA TRIP’ e dois bilhetes para o
concerto do Carpe Diem, para ofe-
recer. Para se habilitar, basta res-
ponder corretamente às seguintes
questões: Qual a nacionalidade de
ONE MAN HAND?; Diga-nos um dos
instrumentos que o músico toca?
Respostas até ao dia 6 de abril,
para o e-mail:
jornalentremargens@gmail.com
Ganham os primeiros a responder
corretamente às perguntas.

PASSATEMPO

1º Salão Automóvel
de Guimarães

Com a participação garantida de
Armindo Araújo, bi-campeão
mundial de Ralis na categoria
de Produção, os próximos dias
8, 9 e 10 abril, prometem aos
visitantes um fim de semana
diferente, capaz de atrair todos
as faixas etárias, e com auto-
móveis como pano de fundo.

Armindo Araújo, em decla-
rações ao Entre Margens ex-
plica porque decidiu associar-
se a esta iniciativa. “Quando
me convidaram para dar a cara
pelo Salão Automóvel de Gui-
marães não tive quaisquer he-
sitações em aceitar. Primeiro
pela localização geográfica do
evento e depois pelo progra-
ma que me apresentaram.”

O piloto acredita que o 1º
Salão Automóvel de Guima-
rães vai atrair milhares de pes-
soas e não hesita em partilhar
essa ideia. “Tive a noção que
o Multiusos de Guimarães vai
receber milhares de pessoas
durante os dias em que se irá
realizar a exposição, e como é
um iniciativa ligada à área au-
tomóvel, ligada à minha ativi-

OS AMANTES DOS AUTOMÓVEIS NÃO PODEM
PERDER O 1º SALÃO AUTOMÓVEL, QUE DE DU-
RANTE O FIM DE SEMANA 8, 9 E 10 ABRIL
VAI ESTAR NO MULTIUSOS DE GUIMARÃES.

dade profissional é algo em
que estou e estarei sempre dis-
posto a colaborar”.

Uma das exposições mais
aguardas é mesmo a do bi-cam-
peão. Para além da sessão de
autógrafos, está também garan-
tido que o carro de Armindo
Araújo lá estará exposto para
os mais curiosos. “Das muitas
atividades e presenças neste
Salão Automóvel não podia
deixar de destacar o espaço de-
dicado exclusivamente a mim”,
assume o piloto. “Os visitantes
deste salão terão a oportuni-
dade de conhecer um pouco
da história da minha carreira
pois, para além do MINI Cou-
tryman com a decoração ofici-
al deste ano, poderão ver de
perto alguns dos troféus que
ganhei nesta última década.
Será um espaço muito interes-
sante e onde espero ter a possi-
bilidade de estar em contacto
direto com muitos daqueles que
me apoiaram nos últimos anos”.

O 1º salão automóvel de
Guimarães promete muitas sur-
presas num espaço único como
é o Pavilhão Multiusos de Gui-
marães. Este evento é promo-
vido pela Moscada Eventos,
que se assume “como umas das
empresas que vai revolucionar
Guimarães”, que está mesmo
à porta de ser Capital Europeia
da Cultura. ||||||

“Os visitantes deste
salão terão a oportuni-
dade de conhecer um
pouco da história da
minha carreira”, refere
Armindo Araújo.

||||| TEXTO: CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA     SOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHO

Porque nem sempre é preciso abrir uma
garrafa grande para se beber um grande
vinho, a Vercoope acaba de lançar no
mercado garrafas de 0,25 cl, em packs
de seis, da gama de vinhos Via Latina.

Pela mão do enólogo João Gaspar fo-
ram também apresentadas as novas colhei-
tas de vinhos Via Latina, Via Latina Lourei-
ro, Alvarinho, Alvarinho Loureiro e Vi-
nhão, todos eles com características bem
diferentes, mas cheios de personalidade
e excelentes representantes do melhor

Veercoope apresenta
novas colheitas de
vinho verde e anuncia
investimentos
A VERCOOPE – UNIÃO DAS ADEGAS COOPERATIVA DA REGIÃO
DOS VINHOS VERDES, COM SEDE EM AGRELA, SANTO TIRSO
APRESENTOU NO PASSADO DIA 24 MARÇO AS NOVAS COLHEITAS E
O UM CONCEITO INOVADOR: UMA EMBALAGEM DE PACK DE SEIS
GARRAFAS DE 0,25 CL DE VINHO VERDE, VIA LATINA.

dos vinhos verdes. De resto, a assegurar
a qualidade dos vinhos Via Latina, o pre-
miado chef Rui Paula, dos restaurantes
Dop e Doc, presente nesta apresentação,
e responsável pelo almoço, não se fez
gorado e elogiou amplamente o vinho
verde. “Portugal tem duas coisas únicas:
o vinho do Porto e vinho verde, e quan-
do temos coisas únicas temos que enal-
tecê-las”, afirmou o chef.

Antes da degustação e da visita gui-
ada pelas instalações de empresa, já
António Basto Gonçalves, presidente da
direção da Vercoope tinha apresentado

os investimentos feitos em 2009, no-
meadamente em infraestruturas e equi-
pamentos, que representam um montante
global que ascende aos 3,5 milhões de
euros. Mas António Basto Gonçalves
anunciou também dois novos projetos
para a Vercoope. O primeiro, no âmbito
do PRODER (Programa de desenvolvi-
mento rural), no valor 1,8 milhões de
euros, destinado a maquinaria; e o se-
gundo, no âmbito do QREN (Quadro
de Referência Estratégico Nacional), no
valor de 500 mil euros destinados à
internacionalização e aposta em novos
mercados como a Índia, China e Rússia.

A Vercoope foi fundada há quarenta
e sete anos, e “potenciou o desenvolvi-
mento da cultura do Vinho Verde”. En-
garrafa 10 mil garrafas por hora, que cor-
responde a cerca 12 milhões litros por
ano de vinho verde. Com uma faturação
anual acima do 10 milhões de euros, a
Vercoope vende cerca de sete milhões
de litros de vinho por ano. Exporta para
mais de 30 países com especial desta-
que para França, Alemanha, Estado Uni-
dos e Luxemburgo.

Até 2004 a Vercoope quer aumen-
tar vendas para 15 milhões. Para tal o
presidente da direção da António Basto
Gonçalves reafirmou a vontade de “es-
tar no maior número de mercados pos-
sível” e lembrou que apesar da crise e
da situação difícil que o país atravessa a
Vercoope “tem apresentado resultados
positivos”. Para tal muito tem contribuído
“qualidade do vinho, que permite ganhar
novos clientes”. |||||

Temos uma caixa com 6 garrafas de
vinho Via Latina para oferecer a quem
nos responder à pergunta: “Qual o
endereço do site da Vercoope?” e nos
enviar uma frase, uma quadra ou um
texto criativo com as palavras “Vinho
Verde” e “Entre Margens”.
As respostas devem ser enviadas até
ao dia 8 de abril, devidamente
identificadas para o mail:
 jornalentremargens@gmail.com.

PASSATEMPO


