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A campanha,
os protagonistas e o

A, B, C das eleições
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Mantém-se impasse diretivo
no Desportivo das Aves

Ainda não foi na Assembleia Geral
de sexta-feira passada que foi
resolvido o impasse diretivo no
Aves, no entanto, de acordo com
o presidente do órgão, Narciso

Oliveira, “há uma luz ao fundo do
túnel”, pois estão reunidos apoios
e pessoas para colaborar, apenas
falta alguém que assuma a
presidência do clube. PÁGINA 17

NOVA ASSEMBLEIA GERAL MARCADA PARA DIA 3 DE JUNHO

Centro Cultural
acolhe colóquio
com o tema “As
Cidades em Campo”
Colóquio realiza-se no dia
3 de junho no Centro
Cultural de Vila das Aves
no âmbito do Projeto de
História e Memória Local

PASSATEMPO

Ganhe com esta edição

do Entre Margens uma

Massagem
Sensations no Pio

Nono Health & SPA.

Saiba como na página 16



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

Dentro de portas - “Odessey and Oracle”

Teste o
Shazam e os
seus ouvidos
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ASSINE E DIVULGE

Este título despertou, de imedia-
to, a minha curiosidade. Quem
seria esse velho?

Antonio José Bolívar Proãno é
um homem que perdeu tudo e,
com o tempo, aprende a (sobre)-
viver na selva com o povo indíge-
na, os xuar.

El Idilio é um lugar remoto::::: o
dentista aparece duas vezes por
ano; há apenas um funcionário
público; o barco, que é uma espé-
cie de abastecedor, só regressa
depois da estação das chuvas. É
um recanto esquecido, com pou-
cos habitantes, que teima em re-
sistir perto da selva.

Para se desligar da sua vida
dura, Antonio refugia-se nos ro-
mances de amor, mas apenas
naqueles que têm um final feliz.
O dentista, um grande amigo,
abastece-o de livros que, na soli-
dão da sua choça, lhe provoca-
vam os maiores sofrimentos.

“- São tristes? – perguntava o velho.
- De chorar rios de lágrimas – garan-
tia o dentista.
- Com pessoas que se amam mesmo?
- Como ninguém nunca amou.
- Sofrem muito?
- Eu quase não consegui suportar.”

A história impregna-nos de sen-
sações múltiplas: o calor e a humi-
dade que se cola à pele, o miar
da onça, as chuvas repentinas, o
cheiro de frutos tropicais desco-
nhecidos.

Este velho que lê romances de
amor intriga-me: sabe ler mas mal
sabe garatujar o seu próprio nome;
lê com o auxílio de uma lupa e,
nos livros, descobre a beleza da
linguagem. Este homem simples
encontra na leitura algo que o
transcende. É, sem dúvida, uma
personagem extraordinária.

Luís Sepúlveda consegue en-
cantar-nos com este romance sim-
ples e exótico, mas, na minha opi-
nião, termina sem que o leitor se
aperceba, ficando uma sensação
de incompletude no final. ||||||

||||| TEXTO: MIGUELMIGUELMIGUELMIGUELMIGUEL     MIRANDMIRANDMIRANDMIRANDMIRANDAAAAA

Para quem não conhece este álbum
poderá ficar com a sensação de já ter
ouvido algumas músicas ou parte de-
las. Na verdade, a última faixa do dis-
co, por exemplo, é usada frequente-
mente para representar os anos 60 e
o espírito da época. “Time of Season”

já apareceu em séries televisivas como
“The Simpsons” ou “South Park” e, mais
recentemente, no filme brasileiro “Bru-
na Surfistinha”. Quando a ouvi, incluí-
da numa interessante banda sonora
com o grande destaque dos ingleses
Radiohead, questionei se a aplicação
Shazam a identificaria corretamente.
De facto, reconheceu, o que me sur-
preendeu.

“Odessey and Oracle” tem o dom
que me interessa na música: faz-me
parar, hipnotiza-me. A catalogação
pop barroco e psicadélico não deixa
dúvidas – abordagens densas e me-
lodramáticas, integradas, neste caso,
em breves harmonias. Nenhuma mú-

sica atinge os 4 minutos! “Care of Cell
44” é divertida e irreverente; “A Rose
for Emily” transborda subtileza e ele-
gância; “Beechwood Park” convida a
relaxar; “Hung Up on a Dream” se-
gue uma espiral melodiosa, encaixan-
do e ilustrando, em pouco tempo,
toda a onda rítmica que o grupo The
Zombies transmite.

Vinte e nove licitações depois, um
LP da edição original rendeu cerca
de 1.300 euros em Julho de 2010.
Imagino que o comprador possa um
dia deliciar-se com o som e verificar,
ao mesmo tempo, o seu telemóvel a
reconhecer sonoridades com mais de
40 anos. |||||

Vinte e nove licitações de-
pois, um LP da edição ori-
ginal rendeu cerca de 1.300
euros em julho de 2010

Exposição: Educação Pela Arte
Vila das Aves, Centro Cultural. Até dia 10
de junho. Horário: de seg. a sexta das
9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17 horas.

Iniciativa promovida pelo Depar-
tamento de Expressões da EB 2/
3 de Vila das Aves que reúne tra-
balhos de pintura, desenho, escul-
tura e colagem dos alunos da refe-
rida escola que, desta forma, dão
a conhecer a um público mais vas-
to o trabalho artístico desenvolvi-
do em meio escolar. O tema da
Arte Pública foi tratado neste pro-
jeto, constituindo as obras que com-
põem o Museu de Escultura Con-
temporânea de Santo Tirso, assim
como algumas esculturas, monu-
mentos e obras localizadas em dife-
rentes pontos de Vila das Aves,  mo-
tivo e inspiração para muitos dos
trabalhos patentes nesta exposição.

RotaJazz: Isabel Ventura Quinteto e
Jogo de Damas
Trofa, dias 27 de Maio (auditório da Junta
de Freguesia de Santiago de Bougado, 22
horas) e dia 28 (auditório da Junta de
Freguesia de S. Martinho de Bougado, 22
horas). Entrada livre.

Para a edição do Rota Jazz 2011 a
autarquia trofense convidou o “Isa-
bel Ventura Quinteto” que atuará
no primeiro dia do evento e os
“Jogo de Damas” que subirão ao
palco no dia 28 de maio. A can-
tora Isabel Ventura far-se-á acom-
panhar por Marco Figueiredo no
piano, Miguel Pedrosa na guitar-

ra, Zé Carlos Barbosa no contra-
baixo e Michel Marques na bateria.
No segundo dia o palco fica por
conta dos “Jogo de Damas”, com-
posto por Bárbara Francle, Sa-meiro
Sequeira, Fátima Serro na Voz, Rita
Marques (vozes), Paulo Gomes no
piano, Miguel Ângelo no contra-
baixo e Leandro Leonet na Bateria.

 
Música: Norton
Guimarães, Centro Cultural Vila Flor
(Café-concerto). Dia 28, às 24h00. Bilhe-
tes a 3 euros.

Apresentação do terceiro álbum
dos Norton (de Castelo Branco),
“Layers of Love United”, lançado em
março último. “Two Points”, o single
de avanço, é esclarecedor quanto
às intenções dos Norton. Batida
contagiante, guitarras que se pe-
gam ao ouvido, o som quente dos
teclados a construírem melodias que
constroem um disco que merece
estar na categoria dos intemporais.

Cinema: “Indomável”
Guimarães, Centro Cultural Vila Flor
(Café-concerto). Dia 29, às 21h45.

Mattie Ross (Hailee Steinfeld) é
uma jovem de 14 anos cujo pai
foi morto a sangue frio pelo cobar-
de Tom Chaney (Josh Brolin) e que
está determinada a levá-lo à justi-
ça. Com a ajuda de um conflituo-
so e alcoólico U.S. Marshal, Ro-
oster Cogburn (Jeff Bridges), pre-
para-se, ignorando as reservas do
próprio Rooster, para caçar Chaney.

Exposição: “Pele”
Santo Tirso, Casa da Galeria. Até dia 23
de julho. Horário: de terça a sábado, das
15h00 às 19 horas.

A figuração humana é uma cons-
tante em todas as épocas, mas
variando nas suas expressões ar-
tísticas, conforme as culturas e as
situações. Alheio às modas, Ricar-
do Leite, apresenta nesta mostra
trabalhos de desenho e pintura,
cujo tema principal é a figura hu-
mana. As manchas de tinta, cujos
tons foram previamente mistura-
dos, vão-se sobrepondo camada
a camada, em sessões repetidas.
Os movimentos do modelo, o can-
saço, vão ficando inscritos. A vi-
são é crua, não obedece a critéri-
os de estética social, não evita as
cicatrizes da vida, as rugas ou o
efeito do tempo. E camada a ca-
mada vai emergindo uma pessoa,
por debaixo da pele ou do vestu-
ário que trouxe. |||||

A figuração humana, até
23 de julho, na Casa da
Galeria em Santo Tirso,
pela mão de Ricardo Leite,
na exposição “PELE”

“O velho que lia
romances de amor”
Luís Sepúlveda. Edições Asa

POR: BELANITA ABREU



SEXTA, DIA 27 SÁBADO, DIA 28 DOMINGO, DIA 29
Céu pouco nublado. Vento fraco.
Máx. 25º / min. 14º

Céu pouco nublado. Vento
moderado. Máx. 27º / min. 16º

Aguaceiros. Vento fraco.
Máx. 24º / min. 16º

Dança . Guimarães

DANÇA: “GARDENIA”
Guimarães, Centro Cultural Vila Flor. Dia 11 de maio,
às 22 horas. Bilhetes a 15 euros (12,5 c/ desc.).
.Morada: avenida D. Afonso Henriques, 701. 4810-
431 Guimarães. Telefone: 253 424 700. www.ccvf.pt .

Seis veteranos do
transformismo
em noite de despedida

Composições de
guitarra do séc. XIX
pela mão do músico
checo Pavel Steidl
CONCERTO DO GUITARRISTA PAVEL STEIDL (DIA 27, ÀS
21H30) NOS MOMENTOS FINAIS DO FESTIVAL
INTERNACIONAL DE GUITARRA DE SANTO TIRSO.

Pavel Steidl é o senhor que se segue
no Festival Internacional de Guitar-
ra de Santo Tirso. O músico checo
atua amanhã, sexta-feira (dia 27
maio), às 21h30, no auditório da
Biblioteca Municipal.

Pavel Steidl nasceu em Rakovnik
(República Checa) e foi considera-
do pela revista italiana “Guitart” um
dos oito guitarristas mais conceitu-
ados do ano de 2003. Desde que
ganhou o primeiro prémio no Con-
curso Internacional da Radio France
em Paris, tornou-se num dos solis-
tas mais conceituados da sua gera-
ção. As suas excelentes interpreta-
ções das raras composições de gui-
tarra do século XIX em instrumen-
tos autênticos, adicionam uma di-
mensão maravilhosa às suas já exce-
cionais interpretações.

Ainda no âmbito do Festival de
Guitarra, destaque para o concerto
de encerramento, a realizar no dia 3
de junho, com o francês Pierre Ben-
susan. Na realidade, um guitarrista,
cantor e compositor franco-argeliano,

O coreografo Alain Platel e o ence-
nador Frank Van Laecke, reconhe-
cidos magos belgas que nunca ti-
nham trabalhado juntos, foram de-
safiados por uma atriz e dramaturga
transexual, Vanessa Van Durme, para
homenagear esse delicado momen-
to para qualquer artista: o tempo de
se retirar.

Mas o ponto de partida para este
espetáculo passa pelo cinema, con-
forme diz Frank Van Laecke: “Fomos
buscar a inspiração para esta produ-
ção ao filme espanhol “Yo soy así”,
sobre um cabaré em Barcelona que
é forçado a fechar as portas. O filme
acompanha os travestis na sua últi-
ma noite, na sua derradeira atuação.
Assim que entram em palco, assis-
te-se a estas pessoas já de idade a
passar por uma metamorfose incrí-
vel. Gardenia retrata esta energia,
mas também descreve a despedida
e a transitoriedade, a esperança e
a ilusão. O ponto de partida é a úl-

A COMPANHIA BELGA “LES BALLETS C DE LA B” ESTÁ DE
VOLTA AO CENTRO CULTURAL VILA FLOR PARA
APRESENTAR “GARDÉNIA”; ESPETÁCULO ISERIDO NO
PROGRAMA “ODISSEIA: TEATRO DO MUNDO”.

tima noite deste cabaré. O resto do
material veio dos nossos intérpretes”.

Intérpretes estes escolhido na
sua maioria por Vanessa Van Durme,
ou seja seis “amigos travestis e tran-
sexuais, todos homens - embora al-
guns já se tivessem tornado mulhe-
res –, entre os 55 e os 65 anos de
idade”, diz por sua vez Alain Platel.
A estes, junta-se ainda Griet Deba-
cker e o bailarino Timur, “um jovem
russo excecionalmente talentoso”.

Platel acrescenta ainda que o que
daqui resulta é um espetáculo feito
de “emoções contraditórias”, acre-
ditando que o público se identifi-
cará “com as personagens através
de emoções que todos reconhecem,
mesmo que naquele momento es-
sas personagens sejam travestis ou
transexuais”. |||||

reconhecido como um dos mais elo-
quentes e diversificados músicos do
mundo no nosso tempo. Nascido em
Oran, Argélia, Pierre Bensusan foi
descrito pelo L.A. Times como “um
dos únicos e brilhantes veteranos
da guitarra acústica no mundo da mú-
sica atual”. O seu nome tornou-se
sinónimo de génio de guitarra acús-
tica contemporânea com a capacida-
de de fazer com que uma simples
guitarra pareça uma banda completa
capaz de hipnotizar a audiência du-
rante a sua atuação. Mais ainda, Ben-
susan é também um grande compo-
sitor assim como vocalista bilingue e
capaz de grande improvisação, mistu-
rando assobios e notas baixas res-
sonantes com algo como a sua pró-
pria técnica de scat (cantar). ||||| 

PAVEL STEIDL (REPÚBLICA CHECA)
Guitarra Clássica. Dia 27 de maio, às 21h30. Bilhetes
a 7,5 euros. Biblioteca Municipal.

PIERRE BENSUSAN (FRANÇA)
Fingerpicking. Dia 3 de jaio, às 21h30. Bilhetes a 10
euros. Biblioteca Municipal, rua de Gross-Umstadt,
Quinta de Geão, 4780 Santo Tirso. Telef: 252 833 428.

Depois do primeiro “Tunastirso – Fes-
tival de Tunas de Santo Tirso, aí está
o primeiro “Animatirso – Mostra de
Cinema de Santo Tirso”. Trata-se de
mais uma iniciativa da Junta de Fre-
guesia de Santo Tirso, que, refere em
comunicado de imprensa “tem pro-
curado dinamizar uma freguesia que
não tem universidades, mas tem uni-
versitários, e não tem cinema, mas têm
cinéfilos”.

O Animatirso é organizado em par-
ceria com a Cinema Novo que trás à
cidade de Santo Tirso o conhecido
festival de cinema FANTASPORTO,
podendo os interessados assistir à exi-
bição de filmes no Auditório do Sa-
lão Paroquial nos próximos dias 27
e 28 de Maio. Ao evento associam-
se ainda os bares Cor De Vinho, Del
Rock, Marrakech, M Bar, Barmali e
Carpe Diem, com a organização de
noites temáticas e receber os cinéfilos
no final de cada filme.

O Fantas chega assim a Santo Tirso
com os filmes “Empurrões” e “Isabella”
(dia 27 às 21h30 horas), “25 ma-
neiras de deixar de fumar” e “Cami-
nho para Casa”, (dia 28 às 15h00),
“O Homem Inteligente” e “Mundos
Paralelos” (às 17h00) e finalmente
“Estrada perdida” e “História de Duas
Irmãs”, (às 21H30). |||||

O Fantas em
Santo Tirso
NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO,
HÁ CINEMA FANTÁSTICO
PARA VER EM SANTO TIRSO.
AS SESSÕES TERÃO LUGAR
NO CENTRO PAROQUIAL

Música . Santo Tirso Cinema .
Santo Tirso

A água de junho, bem chovidinha,
na meda faz farinha
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MUITO SE PASSA EM TORNO DE UMA CAMPANHA
ELEITORAL. HÁ MUITOS PROTAGONISTAS, HÁ
FAIT DIVERS, HÁ HISTÓRIAS, HÁ ESTÓRIAS, MAS
TAMBÉM HÁ CURIOSIDADES E FACTOS QUE NÃO
DEVEM SER ESQUECIDOS. O PRINCIPAL É A
POPULAÇÃO TER CONSCIÊNCIA QUE VOTAR É O
EXERCÍCIO MÁXIMO DA LIBERDADE.
Por: Catarina Soutinho

A, B, C
das eleições
legislativas 2011

Andreia Neto e Andreia
Sousa - Em comum têm mais que o
nome, são as duas jovens e são as
duas candidatas a deputadas da As-
sembleia da República pelo círculo do
Porto. Uma pelo PSD a outra pelo Blo-
co de Esquerda. Com 30 anos, An-
dreia Neto é advogada e presidente
da comissão política do PSD con-
celhio. Na lista do PSD distrital ocupa
a 17ª posição, que em caso de vitória,
lhe assegura acesso direto. Andreia
Sousa surge no panorama político
quando se forma a estrutura do Blo-
co de Esquerda em Santo Tirso. Tem
27 anos e é formadora do Instituto
do Emprego e Formação Profissional.
Nas listas do bloco pelo círculo elei-
toral do Porto, ocupa a 38ª posição.

Branco – nas legislativas de 2009,
quase 100 mil pessoas votaram em
branco. Nas eleições regionais em
Espanha do passado dia 22 de maio,

os votos em branco e nulo correspon-
dem à quarta força política.

Coelho, Pedro Passos - o can-
didato do PSD foi casado com Fátima
Padinha, uma das quatro vocalistas do
grupo musical Doce. Passos Coelho
afirmou durante a pré campanha que
estava casado com África, numa refe-
rência a atual esposa, fisioterapeuta e
natural de Bissau.

Dever – 5 de junho é o dia mar-
cado para as eleições. Em Portugal as
pessoas têm o dever de votar, mas
não a obrigação. Em países como Bra-
sil votar é obrigatório e quem não o
fizer está sujeito a coima.

Eleição - na democracia repre-
sentativa é o processo que consiste
na escolha dos indivíduos que exer-
cerão o poder soberano, concedido
pela população através do voto, tor-
nando-se assim, os representantes da
nação. A eleição processa-se através
do voto de toda a comunidade ou de
apenas uma parcela da comunidade.

Feiras, Paulinho das Feiras
- assim ficou conhecido Paulo Portas
líder do CDS/PP. O cognome surgiu
numa altura de eleições em que se-
gundo Paulo Portas, o CDS não tinha
dinheiro para fazer a campanha. A
questão era “Onde encontrar as pes-
soas?” Havia duas opções, nos cen-
tro comerciais ou nas feiras. Venceram
as feiras.

Geração à Rasca - é o movi-
mento que em 12 março de 2011
levou 500 mil jovens “à rasca” a
manifestar-se um pouco por todo o
país. As reivindicações dos manifes-
tantes centravam-se naquilo que tem
sido os grandes temas da campanha
eleitoral: desemprego, trabalho precá-
rio, falta de oportunidades e o risco
de se perder a geração mais qualifi-
cada que Portugal alguma vez teve.

Hino do PSD - no inicio da
pré campanha o PSD lançou o seu
hino oficial. A polémica instalou-se
quando o jornal Público apontou uma
gafe na letra do hino. A 1 de maio
noticiava: “O hino de campanha do
PSD para as legislativas comete uma
gafe. Diz que ‘está na hora de mu-
dar... o Passos Coelho’”. Mais tarde
reteficaria a notícia publicando o hino
na integra. E, o que afinal lá se diz é
que “Está na hora de mudar, com Pas-
sos Coelho”.

Internacional, Fundo Mone-
tário - vulgo FMI, emprestará 78 mil
milhões de euros a Portugal. Este foi
o valor a que a Troika chegou depois
de analisar as contas portuguesas.
Para além dos juros, o próximo gover-
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cento, já as empresas têm de pagar por
cada funcionário 23,75 por cento.

Urna eletrónica – Ainda não
é deste que se vai votar eletronica-
mente. A primeira experiência-piloto
de voto eletrónico foi realizada nas
eleições autárquicas de 1997, em vá-
rias assembleias de voto de uma fre-
guesia de Lisboa, sem contar para os
resultados oficiais.

Voto – são 9.626.305  o núme-
ro de cidadãos que estão inscritos
para votar nas eleições legislativas an-
tecipadas de 5 de junho, segundo
dados oficiais da Direção Geral da
Administração Interna (DGAI). A este
número, somam-se ainda 195.108
cidadãos inscritos pelos círculos da
Europa e fora da Europa.

www.portaldoeleitor.pt - em
caso de dúvida sobre o ato eleitoral
poderá aceder a este site.

XIX - depois de 5 de junho dar-
se-á início ao décimo nono Gover-
no Constitucional.

Youtube – o vídeo com o título
“O que os Finlandeses precisam de
saber acerca de Portugal” teve 500
mil visitas em dois dias no Youtube.
O vídeo foi apresentado primeiramen-
te pelo presidente da Câmara de
Cascais durante o encerramento das
Conferências do Estoril e rapidamen-
te se transformou num sucesso nas
redes sociais.

Zé, mais conhecido por
José Sócrates – é a terceira vez que
concorre para o cargo de primeiro mi-
nistro de Portugal. Depois de uma ca-
tegórica vitória em 2005, Sócrates per-
de a maioria em 2009, mas aguenta
o Governo mais dois anos. Com o
chumbo do PEC IV demite-se, mas
volta a candidatar-se. ||||||

no terá ainda de tomar medidas que
são um autêntico apertar de cinto.

Jerónimo de Sousa – em 1996
o líder do PCP concorreu à presidên-
cia da República, mas desistiu. Dez
anos depois voltou a concorrer e con-
seguiu 9 por cento dos votos.

Kahn, Dominique Strauss -
o presidente do FMI foi preso em
Nova Iorque por alegada agressão
sexual a uma empregada do hotel
onde estava hospedado. Numa altu-
ra em que o FMI é centro de todas as
atenções europeias pelos resgates à
Grécia, Irlanda e Portugal Strauss-
Kahn não se livra de ter causado um
grande embaraço à instituição que
então presidia.

Louçã, Francisco Anacleto -
sim, Anacleto, leram bem. Poucos
apostariam que entre o Francisco e o
Louçã há um Anacleto. Foi dos pou-
cos líderes partidários a visitar Santo
Tirso nos últimos meses.

Merkel, Angela - também cha-
mada de Senhora Europa. A
Chanceler alemã tem vindo assumir,
juntamente com Sarkozy, a liderança
da economia europeia. Nem sempre
o que diz tem caído nas boas graças
portuguesas. A Chanceler alemã apre-
sentou recentemente uma proposta de
maior rigidez financeira, fiscal e soci-
al para o Fundo de Resgate Europeu.
Em declarações recentes Angela
Merkel afirmava que Portugal devia
diminuir os dias de férias e aumentar
a idade da reforma.

Novas Oportunidades - é
mais uma das polémicas da campa-
nha eleitoral. Passos Coelho afirmou
que as Novas Oportunidades preten-
dem “certificar a ignorância”. Sócrates
aproveitou a deixa e contra-atacou di-
zendo que o líder do PSD estaria a
insultar os 500 mil portugueses que
já utilizaram este sistema para con-
cluir os estudos.

Outdoors - as legislativas 2001
ficam marcadas por muitas coisas, mas
uma das novidades é o facto do PS,
PSD E CDS optarem por não colocar

outdoors, para, segundo os partido
em causa, poupar recursos. Os resis-
tentes nesta técnica de campanha são
o Bloco de Esquerda e a CDU.

Pentelhos - “Em vez de anda-
rem a discutir as grandes questões
que podem mudar Portugal andam a
discutir, passo a expressão, pentelhos”
, foi assim que numa entrevista à SIC,
Eduardo Catroga, coordenador elei-
toral do PSD, e apontado como o fu-
turo ministro das finanças, em caso
de vitória do PSD, expressou a sua
opinião sobre o trabalho políticos e
jornalistas.

QREN – As obras de requali-
ficação da Escola Secundária Tomaz
Pelayo, da Escola D. Dinis bem como
os novos centros escolares de Santo
Tirso beneficiaram das verbas vindas
dos fundos comunitários, nomeada-
mente o QREN. Com a falta de di-
nheiro, é através deste fundo comu-
nitário que muitas obras se vão fa-
zendo por todo o país. E é de prever,
que assim continue.

Regionalização - é um dos te-
mas que tem ganho mediatização com
a crise política e económica, princi-
palmente depois da Troika lhe ter pas-
sado uma quase certidão de óbito.
Mas Fernando Ruas, presidente da
Associação Nacional de Municípios
Portugueses (ANMP), afirmou na pas-
sada semana que a regionalização
“nunca fez tanto sentido” uma vez que
“cada vez mais o Estado é centralista”.
Mesmo que a regionalização não avan-
ce a curto prazo, o que parece certo é
que tem de diminuir número de mu-
nicípios, mas há uma consequência
destas medidas: é que muito prova-
velmente a renovação dos autarcas,
prevista para 2013, com a impossibi-
lidade de alguns deles voltarem a con-
correr, pode ficar adiada mais uns anos.

Silva, Cavaco – o presidente da
República poderá vir a assumir um pa-
pel preponderante após as eleições.
No caso de não haver maioria abso-
luta de um partido o presidente da
República pode chamar dois partidos
que não tenham vencido, mas que
em conjunto formem uma maioria par-
lamentar, para formar governo. Em Por-
tugal não há precedente de uma me-
dida deste tipo, mas é prática comum
na Europa.

Taxa Social Única (TSU) - é
um dos temas mais debatidos da cam-
panha. O que está em causa no me-
morando da Troika é a redução da TSU
para as empresas. A TSU é a contri-
buição mensal paga à Segurança So-
cial todos os meses pelos trabalhado-
res e pelas empresas portuguesas. Para
os trabalhadores a TSU é de 11 por
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Este jornal adotou o
Novo Acordo Ortográfico

Manuel António Pina ganhou
o Prémio Camões, o maior galar-
dão literário de língua portugue-
sa. Porque é que dedico este meu
espaço neste jornal ao jornalis-
ta, escritor e poeta nascido no
Sabugal mas portuense por ado-
ção? Por três ordens de razões.

1 - Manuel António Pina é um
das poucas personalidades nor-
tenhas com relevo, dimensão
e reconhecimento nacional.
Não é coisa pouca. Num país
onde o centralismo do Terrei-
ro do Paço exerce uma omni-
presença sufocante, a existên-
cia de uma personalidade com
o génio de Pina, vivendo pa-
cata e discretamente algures em
Azevedo (Porto), onde a rurali-
dade ainda resiste à cidade, é
caso de assinalar.

É certo que ainda há Oli-
veira, o cineasta, e Souto Moura,
o arquiteto agora também lau-
reado, mas um e outro “perse-
guem” à sua maneira um qual-
quer registo para a posteridade.
Pina, pelo contrário, assume o
recolhimento não por soberba
mas porque é um homem co-
mum que foge dos holofotes,
para melhor apreciar a vida e a
companhia dos seus gatos;

2 - Por um daqueles felizes aca-
sos do destino - para quem acre-
dita neles - convidei Manuel
António Pina para orador de
uma palestra organizada pela
associação cívica “AMAR SAN-
TO TIRSO”, a que presido.

O convite foi saltando de
data em data e de local em
local. Até que tivemos a feliz

Manuel
António Pina

ideia de envolver na iniciativa
a Junta de Freguesia de Vila
das Aves, tendo o seu presi-
dente, Carlos Valente, coloca-
do de imediato à disposição o
Salão Nobre da Junta.

Em boa hora fizemos esta
parceria. O Salão Nobre prati-
camente encheu para ouvir uma
das últimas intervenções públi-
cas daquele que seria alguns
dias depois o Prémio Camões
2011. Naquela altura ninguém
o imaginaria, nem o próprio, pois
não Manuel António Pina?

A “AMAR SANTO TIRSO”
fica assim indelevelmente liga-
da a esta importante consagra-
ção de um dos nossos maiores
vultos culturais da atualidade;

3 - Conheço Manuel António
Pina há 20 anos. Trabalhei vá-
rios anos com ele, lado a lado,
no mesmo espaço. Já era en-
tão uma personalidade singu-
lar da nossa cultura. Já era um
“nome”, uma referência.

Nunca lhe vi um assomo de
vedetismo; nunca lhe descortinei
uma pose mais afetada. Pelo con-
trário, sempre foi um entre iguais,
um como nós. E para isso tam-
bém é preciso ter-se talento. |||||

Pedro Fonseca

Foi um golpe de sorte a Associação Amar
Santo Tirso, ter trazido a Vila das Aves
para uma tertúlia, vai há duas semanas,
aquele que acaba de vir a ser considera-
do como merecedor do Prémio Camões
da Língua Portuguesa 2011, muito jus-
tamente Manuel António Pina (MAP),
mais conhecido pelo público pelo ras-
go das suas crónicas no Jornal de Notí-
cias do que pela excelência da sua poe-
sia e da sua literatura em geral, sem dei-
xar de considerar uma faceta algo
paródica de textos de literatura infan-
til de que o mais conhecido é “O País
das Pessoas de Pernas para o Ar”.

A mesma Associação que o trouxe ao
nosso rarefeito meio cultural tirsense,
outro tanto por acaso, quero crer, já
trouxera uma outra figura “ilustre”, o
bastonário dos advogados, Marinho Pin-
to (MP), que, por curiosidade do desti-
no mesquinho de muitas das nossas “fi-
guras” gradas, se veio a envolver numa
excelentíssima e acirradíssima polémi-

Um merecidíssimo
Prémio Camões

REFERÊNCIAS A “UM CRETINO É UM CRETINO” DE MARINHO PINTO,
JN, 2011-04-24; E A “UM CAMIÃO SEM TRAVÕES” DE MANUEL

ANTÓNIO PINA, JN 2011-04-25

TÍTULOS DE MANUEL ANTÓNIO PINA: “O PAÍS DE PERNAS PARA O
AR” (1973); “GIGÕES & ANANTES” (1974); “O TÊPLUQUÊ”
(1976); “AQUELE QUE QUER MORRER” (1978); “A LÂMPADA

DO QUARTO? A CRIANÇA?” (1981); “O PÁSSARO DA CABEÇA”
(1983); “OS DOIS LADRÕES” (1983); “HISTÓRIA COM REIS.
RAINHAS. BOBOS E GALINHAS” (1984); “NENHUM SÍTIO”
(1984); “A GUERRA DO TABULEIRO DE XADREZ” (1985); “OS

PIRATAS” (1986); “O INVENTÃO” (1987); “O CAMINHO DE

CASA” (1988); “UM SÍTIO ONDE POUSAR A CABEÇA” (1991);
“ALGO PARECIDO COM ISTO DA MESMA SUBSTÂNCIA” (1992);
“FAREWELL HAPPY FIELDS” (1993); “O TESOURO” (1993); “O
ANACRONISTA” (1994); “CUIDADOS INTENSIVOS” (1994); “O
MEU RIO É DE OURO / MI RÍO ES DE ORO” (1995); “O LIVRO

DE DESMATEMÁTICA” (1997).

ca no mesmo JN com este apurado cul-
tor de um bisturi verbal invejável, ao
ponto de um e outro fazerem lembrar
pela truculência da linguagem “Os
Anantes e Gigões” que é outro conto de
MAP ( vejam o jogo de linguagem cruza-
do de anões e gigantes!) .

Imaginem os leitores que, num mo-
mento de “elegante” maledicência no
debate de MP com MAP, MP aconselhava
o segundo a ir a banhos para remediar
uma suposta figadeira que, segundo o
primeiro, o incompatilizaria com toda
a gente, nestes termos: “…o seu mal
cura-se com uma dose apropriada de
iodo. Trate-se! Vá para uma boa praia
e… Ioda-se!” Na resposta do dia imedi-
ato, com o título de “Um Camião Sem
Travões”, MAP, depois de rastrear o role
de adjetivos elegantes com que lhe
mimoseou MP (“o vocabulário desta
espécie de Capitão Haddocck, ou Ad
Hoc…”) MAP arruma a coisa desta pe-
nada: “A fina e bastonária argumenta-
ção termina a mandar que o cronista se
“ioda”. Escapou a honra da mãe do cro-
nista, o que, vindo a coisa de quem vem,
já foi assinalável proeza…” Mas não
deixou o agora ilustre titular do Prémio
Camões de ter acusado o seu rival que
“na sua fúria em contramão, o camio-
nista atropelou repetidamente, provo-
cando-lhe traumatismos vários, a po-
bre gramática da língua portuguesa.
Mas gramática e ele que se entendam.
Eu não me queixo. Podia ser pior, sei lá
se o homem tem tomado a medicação.”

Não foi em vão que esta polémica
ocorreu agora na proximidade do anún-
cio da atribuição deste importante
prémio! Infelizmente também não foi
por acaso que o Entre margens no seu
número anterior se não tenha referido
como convinha à presença entre nós des-
ta figura que concitou, quase sem con-
tarmos, e ele próprio por certo o não
contava e já assim o exprimiu, a univer-
salidade lusíada através do prémio que
acabaram de lhe outorgar. Há coisas que
às vezes nos ultrapassam e que só vêm
realçar a nobreza e a superioridade mo-
ral que outros com mais justeza e mais
visão serão capazes de julgar. Polémi-
cas com bastonada num País de Pessoas
de Pernas para o Ar, são liliputianas

minudências (alguém com inútil e hipó-
crita escandaleira lhe chamou “pente-
lhos”)! Felizmente que a censura no nos-
so país deixa o julgamento à opinião
pública e não se mete nestes “melindres”
de vaidades irritadas e irritantes. Já vi-
ram se esta desregrada contenda verbal
entre MP e MAP por vontade dos pró-
prios entrava pelos enredados proces-
sos judiciais ou caía na alçada da Altís-
sima Autoridade para a Comunicação
Social? Mas infelizmente ainda há quem
clame “aqui d’el Rei” por dá cá aquela
palha que lhe chamusque a “inteireza”
do caráter e da obra feita ou por fazer!

Só nos resta, perante deliberação
assumida pelo júri desta 23ª edição do
maior galardão atribuído a um autor
da literatura lusófona e não apenas
lusíada de que fizeram parte dois espe-
cialistas portugueses, dois brasileiros,
para além de representantes dos PALOP,
um santomense e uma escritora angola-
na, dar os parabéns a Manuel António
Pina e tê-lo como autor a ler, a melhor
conhecer na sua versatilidade de poeta,
ensaiista, cronista, tradutor, autor in-
fantil e de peças de teatro. As feiras do
Livro aí estão como eventos que impor-
ta frequentar e aproveitar para colmatar
às vezes a nossa distração face a autores
que, de tão próximos e contemporâne-
os, nos surpreendem pela universalida-
de e sageza que lhe não reconhecíamos.
E honrá-lo também é recordar a sua vas-
ta obra que está muito para lá da espu-
ma dos dias e da casualidade e injustiça
de uma “cretinice” de que um dia terá
sido vítima, sem que o seu autor, mesmo
usando toga, dela se possa gabar. |||||

Luís Américo Fernandes
O DIRETOR
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Vamos a ver...

Na década de noventa, ainda no tem-
po do segundo governo de maioria
absoluta do prof. Cavaco Silva e ain-
da no tempo em que Portugal come-
çou a “esbanjar” dinheiros vindos da
Europa, já a questão do arrendamen-
to era uma questão premente.

Em face da situação vivida por esses
tempos e face à gravidade do proble-
ma, a Câmara Municipal de Santo Tirso
implementou um projeto audacioso de
apoio municipal ao arrendamento.

Os Serviços Municipais de Habi-
tação, depois de vários estudos apre-
sentaram uma proposta credível, sim-
ples e que respondia às preocupa-
ções desse tempo e cada vez mais
atual. Devem por isso ser louvados.

A questão que se colocava era a
de saber se a Câmara podia dar um
contributo sério e objetivo para a
mobilidade das pessoas, com uma
integração social sem estigmas, garan-
tindo habitação condigna.

Em 1983, a Câmara Municipal de
então, encontrou no lugar de Ringe
um conjunto habitacional abandona-
do pelo ex-Fundo de Fomento de Ha-
bitação, sem infraestruturas, sem aces-
sos e transportes.

O contacto e a vivência dessa ex-
periência fez com que não mais de-
vêssemos repetir tamanha insensibili-
dade do Estado para um problema
de referência Constitucional. Infeliz-
mente não foi assim e durante mui-

‘Troika força
revisão na Lei do
Arrendamento’

tos anos sobretudo na área Metro-
politana de Lisboa e Porto a insensi-
bilidade do Estado e agora das Câ-
maras Municipais continuou.

O direito à habitação é um direito
consagrado na nossa Democracia. No
entanto, fruto de vários erros gover-
namentais, por omissão ou decisão,
não foi garantida de modo satisfatório
a integração social, não foi garantida
a mobilidade às pessoas e famílias.
Acresce ainda que a qualidade das
habitações e locais de construção es-
tão muito abaixo do desejado, quantas
vezes sem projetos e sem outras infra-
estruturas e serviços de apoio, obri-
gatórios em complexos habitacionais.

Portugal vive hoje uma crise com
epicentro no exterior, mas que veio
agravar as fracas condições de con-
corrência da nossa economia, num
Estado centralista e burocrático, em
que o Sistema de Justiça é lento e caro.

É triste e lamentável que tenha sido
a Troika, no seu memorando de en-
tendimento aprovado pelo governo
e apoiado pelos partidos PSD e CDS,
a forçar o Estado Português para re-
ver a lei do arrendamento, forçando
a inversão do processo, seguido nas
últimas décadas em Portugal nos vá-
rios governos.

A mobilidade dos trabalhadores
e famílias, a plena integração social e
o direito a habitação condigna serão
na revisão da Lei do arrendamento
um avanço significativo. As Câmaras
Municipais terão um papel determi-
nante na regulação do mercado do
arrendamento através de políticas
ativas de apoio aos mais carenciados,
independentemente de outras políti-
cas que deem corpo ao texto consti-
tucional no direito a habitação con-
digna. Assim, a família escolherá no
mercado a casa que se adapta à sua
situação familiar suportando a Câmara
ou o Estado o apoio que se mostrar
indispensável.

Se isso for realizado o mercado
de trabalho agradece, os trabalhado-
res terão outras alternativas de em-
prego onde elas existam e a integração
social será perfeita. A designação de
Bairro Social ou Habitação Social deve
ser banida do vocabulário dos políti-
cos e dos governos, sejam eles Naci-
onais, Regionais ou Locais. |||||

1 Consumou-se. O governo Portu-
guês acionou o pedido para o res-
gate da dívida, às autoridades mo-
netárias europeias e ao FMI. Aque-
la máxima que diz: “pode-se enga-
nar muita gente durante muito tem-
po, mas não se pode enganar toda
a gente durante o tempo todo”, apli-
ca-se aqui como uma luva. A estra-
tégia suicida do Partido Socialista e
do seu chefe maquiavélico atirou o
país para uma situação de rutura
política e financeira. O chamado res-
gate da dívida é mais um garrote
posto em torno do nosso pescoço
com juros de agiota.

Chegados aqui, estarrece-se ao
vermos as sondagens publicadas a
não castigar quem nos pôs neste es-
tado calamitoso. De vez em quando
até me belisco para ver se isto não
será apenas um sonho mau que este-
ja a ter, mas a realidade não perdoa,

Este povo dócil, mandado e
abusado, parece não reagir
Muros por derrubar

o pesadelo é real. O Partido Socialis-
ta realizou ainda há pouco tempo um
congresso em Matosinhos que mais
parecia uma reunião fanática da IURD,
a tal seita que se conhece. A propó-
sito, um amigo meu, referia-se a isso,
como a maior concentração de tara-
dos por metro quadrado que havia
visto. Está montado o cenário. Este
povo dócil, mandado e abusado,
parece não reagir. Os senhores do
Partido Socialista, quais discípulos de
Maquiavel, cavalgam alegremente.

2 Estou a escrever esta crónica e a
assistir ao espetáculo de ver o chefe
do FMI, o senhor Dominique Strauss-
Khan, a ser preso dentro do avião
da Air France por suspeita de viola-
ção de uma empregada de hotel em
Nova Iorque. DSK, como é tratado
pelos seus amigos, como o Dr. Má-
rio Soares, que acabou de tecer um
comentário à sua altura. Disse o Dr.
Mário Soares que o seu amigo não
tinha necessidade disso pois tinha
uma mulher bonita… Ouviram bem?!
Tinha uma mulher bonita… O que
me veio logo à cabeça é que, os que
têm uma mulher menos bonita são
todos uns violadores? Em Portugal,
dizem alguns, que o Dr. Mário So-
ares é o pai da democracia… Coita-

do de um país que tais filhos gere.

3 “A superioridade moral do oci-
dente”, expressão usada para expli-
car a nossa forma de viver, invadiu
o Paquistão, deu um tiro na cabeça
de Osama Bin Laden e depois ati-
rou-o ao mar, sobre os olhares em
direto da Casa Branca, Obama e os
seus ajudantes. Como se pode con-
vencer outros povos que somos pela
paz, pela justiça, e pela ordem inter-
nacional, quando usamos métodos
ainda piores daqueles que dizemos
combater? Não se questiona se Bin
Laden merecia morrer ou não, mas
nunca deveremos comemorar a mor-
te. Se não tivermos uma linha de fron-
teira mais cedo que tarde, esta atitu-
de terá o efeito contrário. ||||||

Abel Rodrigues

“A superioridade moral do
ocidente”, expressão

usada para explicar a
nossa forma de viver, inva-

diu o Paquistão, deu um
tiro na cabeça de Osama

Bin Laden e depois atirou-
o ao mar, sobre os olhares

em direto da Casa Branca,
Obama e seus ajudantes.

Joaquim Couto

A mobilidade dos trabalha-
dores e famílias, a plena
integração social e o direito
a habitação condigna serão
na revisão da Lei do arren-
damento um avanço signifi-
cativo. As Câmaras Munici-
pais terão um papel de-
terminante na regulação do
mercado do arrendamento

Funerária São Miguel das Aves, Lda.
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Com curso de geriatria
pretende arranjar emprego
para cuidar de pessoas ou
casal de idosos.

De segunda a Sexta

Telemóvel 966 657 888

Bloco de Esquerda
diz que votar
no Partido
Socialista “é inútil”
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O primeiro candidato pelo círculo elei-
toral do Porto do Bloco de Esquerda
diz que o trabalho a fazer-se até às
eleições de 5 de junho deve passar
por “esclarecer os eleitores socialis-
tas”. Para João Semedo é “inútil o voto
no PS”, até porque este, a ser governo,
fá-lo-á “de braço dado com a direita”.

“Há hoje milhares e milhares de
socialistas que condenam a política
seguida pelo PS e são a eles a quem
primeiro nos devemos dirigir para votar
certo, votar útil, votar no Bloco de Es-
querda”, afirmou João Semedo no pas-
sado dia 14 de maio, em Santo Tirso.

O candidato começou por subli-
nhar uma “das poucas verdades di-
tas em anos” por José Sócrates, quan-
do este justificou o crescimento ne-
gativo da economia portuguesa com
as medidas tomadas para equilibrar
o défice. “Vale a pena sublinhar esta
verdade pois ela confirma os argu-
mentos do BE, e de muitos econo-
mistas, que há muito tempo vêm in-
sistindo nesta relação entre as medi-
das que se tomam para controlar o
défice e o descalabro, o afundamen-
to da nossa economia”. E, acrescen-
tou João Semedo, “se já é assim des-
de que os PEC’s começaram, agora
com a assinatura do acordo com o
FMI, seguramente será muito pior”.

À “verdade” de Sócrates, Semedo
juntou-lhe “a verdade” de Ferro
Rodrigues (candidato por Lisboa do

BLOCO DE ESQUERDA QUER ELEGER UM QUARTO
DEPUTADO PELO CÍRCULO ELEITORAL DO PORTO E
DEFENDE QUE SE DEVE COMEÇAR POR “ESCLARECER OS
MILHARES DE ELEITORES SOCIALISTAS” QUE ESTÃO
DESCONTENTES COM A POLÍTICA SEGUIDA PELO PS

PSD aposta na visita
a IPSS tirsenses
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José Pedro Aguiar Branco visitou no
passado dia 17 de maio as instala-
ções da empresa Termolan, em San-
to Tirso e a Associação de Ringe, em
Vila das Aves. Da visita a Santo Tirso
o cabeça de lista pelo círculo do Por-
to pelo PSD lembrou que é “preciso
olhar para os bons exemplos, como
é caso da Termolan” acrescentado
ainda a propósito das empresas co-
mo a Termolan, que “aquilo que re-
siste, resiste apesar de José Sócrates”.

Numa visita em que apelou ao
voto no PSD em prol de uma mu-
dança no país, Aguiar Branco mos-
trou-se bastante duro nas críticas a
José Sócrates, lembrando que a falta
de apoios às pequenas e médias
empresas e a taxa de desemprego
demonstram que “há um falhanço
na política económica do país.”

Sobre as IPSS, de resto o momen-
to assim o exigia uma vez que uma
das visitas foi à Associação de Ringe,
Aguiar Branco foi perentório ao afir-
mar que apesar de “não haver mila-
gres”, o PSD “quer salvar o estado
social, já que o PS confunde estado
social com estado socialista.”

Alguns dias antes, já Marco An-
tónio Costa aquando à visita à Asso-

NO ARRANQUE DA PRÉ CAMPANHA JOSÉ PEDRO AGUIAR
BRANCO, CABEÇA DE LISTA DO PSD PELO CÍRCULO DO
PORTO VISITOU A EMPRESA TERMOLAN, EM SANTO
TIRSO E A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO COMPLEXO
HABITACIONAL DE RINGE

PS”) quando este afirmou que “se o
PS ganhar as eleições, teremos com
certeza um governo de bloco central,
com o PSD”. Facto que no entender
do candidato do BE permite saber “o
quanto é inútil votar PS” e é esse es-
clarecimento que, diz ainda Semedo,
é preciso antes de mais fazer junto
dos eleitores socialistas.

CONTAS PÚBLICAS E ATAQUES
O “sério problema de contas públi-
cas”, como referiu, por sua vez, An-
dreia Sousa, dirigente local do BE e
também candidata pelo distrito do
Porto, deve-se aos sucessivos gover-
nos do PS, PSD e CDS” que têm gover-
nado o país nos últimos 30 anos.
Para a candidata é tempo de dizer
“basta” e acima de tudo é tempo de
saber “de onde vem a dívida e quem

a deve pagar”, defendendo assim uma
“auditoria às contas públicas”.

A candidata de Santo Tirso diz,
por outro lado, que o município vive
“atualmente uma situação verdadei-
ramente assustadora”, em que “duas
em cada dez pessoas estão sem tra-
balho” e que “a precariedade cresce
entre jovens e não jovens”, para além
do “clima de medo constante” dos
trabalhadores provocado pelas “amea-
ças das entidades patronais em rela-
ção ao despedimento”. Mas mais
preocupante, diz Andreia Sousa “é
que começa a ser prática comum este
ataque aos direitos de qualquer tra-
balhador”.

Mas não são apenas os direitos
dos trabalhadores a ser alvo de ata-
que, também o Bloco de Esquerda, diz
a candidata, está na mira dos “parti-
dos do centrão”, que o têm tentado
“descredibilizar”. “Numa fase em que
tanto se discute a essência do merca-
do financeiro e em que o termo es-
peculação está tão em voga, posso
afirmar que o Bloco de Esquerda, iro-
nicamente, está sob ataque especu-
lativo, pois o barómetro da rua é bem
mais forte do que o barómetro con-
tratado pelo PS, PSD e CDS”, afirmou a
candidata.

Em Santo Tirso, o apelo ao voto
no Bloco de Esquerda – e sobretudo
no sentido de se conseguir eleger um
quarto deputado pelo distrito do porto
- foi igualmente verbalizado por
Miguel Vital, candidato independen-
te pelo mesmo círculo eleitoral, para
quem o voto no BE é uma forma de
“responsabilizar aqueles que ao lon-
gos dos anos adotaram políticas que
foram sistematicamente destruindo o
país, esquecendo as suas principais
necessidades”. |||||

ciação do Infatário de S. Tomé de
Negrelos tinha colocado o foco no
estado social: “há que dar relevo às
IPSS, às misericórdias, entre outras
que prestam um serviço extraordi-
nário” e por esse motivo assegura
que o PSD quer “estar ao lado das
instituições”.

Marco António Costa assinalou
ainda a importância destas visitas:
”queremos ouvir todos os parceiros
sociais porque muitas destas insti-
tuições precisam de ser apoiadas”.

Num concelho com uma tradição
eleitoral socialista, Marco António
mostrou-se confiante quanto ao re-
sultado das próximas eleições de 5
de junho. “Nenhum partido é dono
do voto do cidadão” afirmou Mar-
co António, acrescentado ainda que
a sua convicção é de que em Santo
Tirso, como em outros concelhos
“as pessoas não irão votar por clubis-
mo”. Nesta sequência, o mesmo res-
ponsável lembrou que que o PSD irá
“explicar o seu programa aos cida-
dãos comuns” e dessa formar acre-
dita que as pessoas “vão decidir se
querem continuar como até aqui, ou
se querem uma mudança, e para isso
apresentámos um programa minu-
cioso, que não é como o do PS que é
um programa geral”. |||||

Rua António Abreu Machado, nº111 |  4795-034 AVES
TELEF/ FAX  252 872023 | email: hpelectricidade@gmail.com

MONTAGENS ELÉCTRICAS

MONTAGENS TELECOMUNICAÇÕES

PROJECTOS E ACESSORIA TÉCNICA

ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO
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Após reativação do CDS/PP em Santo
Tirso, e já depois de no ano passado
ter sido eleito presidente da comis-
são política do CDS/PP concelhio,
Ricardo Rossi integra agora as listas
do CDS/PP à assembleia da República
pelo distrito do Porto, para as próxi-
mas eleições do dia 5 de junho.

A acompanhá-lo nas listas distritais
irá estar Rogério Alves, presidente da
Juventude Popular de Santo Tirso.

Os dois responsáveis afirmam nu-
ma nota à imprensa que é “com agra-
do e com grande responsabilidade
que Santo Tirso estará representado
e defendido no distrito do Porto, onde
os problemas dos tirsenses não irão
ser esquecidos”, e assumes que irão
“alertar e sensibilizar as pessoas com-
petentes para as dificuldades que o
nosso concelho atravessa.”

A comissão política do CDS/PP de
tem previstas várias atividades e visi-
tas ao concelho com Ribeiro e Cas-
tro, bem como a presença do presi-
dente do partido, Paulo Portas. |||||

‘Os tirsenses não estão
satisfeitos com José Sócrates’

||||| TEXTO: CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA     SOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHO

A campanha do partido socialista em
Santo Tirso terá o seu ponto máxi-
mo com o regresso de José Sócrates
ao concelho, já no próximo dia 28
de maio. Em pouco mais de um mês,
esta será a segunda vez que o pri-
meiro ministro demissionário visita
o concelho de Santo Tirso. Rui Ri-
beiro, presidente da comissão políti-
ca do Partido Socialista concelhio
explica o porquê disto acontecer: “to-
dos sabem que José Sócrates tem um
carinho especial por Santo Tirso e
não é estranho a ninguém a amiza-
de que tem o senhor presidente Cas-
tro Fernandes.”

Mas Rui Ribeiro explica que os
motivos que no dia 28 trarão
Sócrates a Santo Tirso são diferentes
daqueles que o trouxeram a 25 de
abril. “Na visita anterior, José Sócrates
esteve cá na qualidade de primeiro-
ministro para inaugurar as obras
Tomaz Pelayo, sem esquecer o início
das obras da escola D. Dinis”. Neste
contexto, Rui Ribeiro reafirma a aposta
do governo na educação. “É bom
não esquecer que o plano de reno-
vação das escolas por todo o país é

O PS DE SANTO TIRSO NÃO TEM CANDIDATOS A DEPUTADOS À ASSEMBLEIA DA
REPÚBLICA. TAL FACTO PRENDE-SE COM OPÇÕES INTERNAS DA CONCELHIA SOCIALISTA.
MESMO ASSIM, O APOIO A JOSÉ SÓCRATES “É INCONDICIONAL”. O CANDIDATO ESTARÁ
EM SANTO TIRSO A 28 DE MAIO, OU SEJA, POUCO DEPOIS DE, NA QUALIDADE DE
PRIMEIRO-MINISTRO AQUI TER ESTADO PARA A INAUGURAÇÃO DA TOMAZ PELAYO

“José Sócrates tem um carinho
especial por Santo Tirso”

Em caso de vitória do PSD, Santo Tirso
estará representado na Assembleia da
República por Andreia Neto, que é 17ª
na lista encabeçada por José Pedro
Aguiar Branco, pelo círculo do Porto.

A social-democrata assume o de-
semprego no concelho  como a prin-
cipal reivindicação que está disposta
a fazer caso seja eleita. “Procurarei
sensibilizar o governo do PSD para
implementar um plano de emergência
gerador de emprego para os jovens
do concelho de Santo Tirso e para a
região do Vale do Ave.” Andreia Neto
explica que é sua intenção propor a
realização de “ações de formação pro-
fissional que requalifiquem e acres-
centem novas competências profissi-

É A ÚNICA CANDIDATA DO CONCELHO DE SANTO TIRSO À
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA COM LUGAR ELEGÍVEL EM
CASO DE VITÓRIA DO PSD. ANDREIA NETO APONTA O
COMBATE AO DESEMPREGO EM SANTO TIRSO COMO UMA
DAS SUAS REIVINDICAÇÕES CASO SEJA ELEITA.

caminho está aberto para que Pedro
Passos Coelho seja o novo primei-
ro-ministro de Portugal. “Acredito que
o PSD vai ganhar estas eleições, por-
que os portugueses e os tirsenses
em particular não estão satisfeitos
com José Sócrates”. E para argumen-
tar a insatisfação tirsense, Andreia
Neto relembra que “José Sócrates veio
a Santo Tirso prometer 150 mil no-
vos empregos, e hoje Portugal tem
700 mil desempregados e uma taxa
de 12 por cento, que é a maior de
sempre da nossa história,” Além dis-
so, ainda com a preocupação cen-
trada nos números do desemprego,
Andreia Neto acrescenta: “o nosso
concelho está entre os quatro (num
total de 308 municípios) que ultra-
passaram os 20 por cento de taxa
de desemprego”.  Por outro lado, a
mesma responsável afirma que San-
to Tirso “continua a perder jovens,
perdeu poder de compra e empo-
breceu de forma preocupante, e por
isso precisa de um plano de emer-
gência sob pena de estar em causa
a coesão social.”

Com vista no resultado positivo
a 5 de junho, Andreia Neto admite
o bom feedback da população: “as
pessoas têm encorajado a nossa
candidatura e têm manifestado de-
sencanto com o governo e com o
Partido Socialista”, conclui. ||||| CSCSCSCSCS

oonais aos desempregados com mais
de 40 anos, para que possam re-
gressar ao mercado de trabalho.”

Com a pré-campanha concluída
e já em plena campanha eleitoral,
Andreia Neto discorda do facto de
que Santo Tirso possa ser cataloga-
do como um concelho socialista, e
não esconde a confiança numa vi-
tória social-democrata. “Não sei se
o concelho de Santo Tirso é tipica-
mente socialista. Na verdade, ainda
recentemente o professor Cavaco Sil-
va ganhou com maioria absoluta.
Além disso, nas últimas eleições au-
tárquicas o PS não conseguiu maio-
ria absoluta”, relembra.

E por isso mesmo acredita que o

nhamento total na candidatura de
José Sócrates, porque é nossa con-
vicção que é a melhor opção para o
país”. E o apoio é incondicional, mes-
mo quando o Partido Socialista de
Santo Tirso não tem candidatos a
deputados. Segundo Rui Ribeiro isso
acontece por uma opção da própria
comissão política de Santo Tirso: “não
temos candidatos a deputados por
uma decisão tomada internamente,
porque os nomes que eventualmen-
te poderiam fazer uma boa represen-
tação de Santo Tirso, são pessoas
que pela sua vida profissional e pes-
soal não lhes é possível assumirem
essa responsabilidade”. Nesse rol de
pessoas estaria o próprio Rui Ribei-
ro, que deixa claro a sua postura:
“eu não tenho ambições políticas, e
portanto também neste caso, e dado
a minha vida profissional era-me
completamente impossível aceitar
essa situação, porque não é possí-
vel, passo a expressão popular, can-
tar e assobiar ao mesmo tempo.”

O presidente da concelhia socia-
lista não se esquece no entanto de
apelar ao voto dos tirsenses: “votar
é um direito, mas é sobretudo um
dever cívico numa altura em que
classe política está muitíssimo mal
vista pela sociedade em geral. É pre-
ciso apelar ao voto em consciência,
porque o país passa uma situação
muito difícil e a última coisa que pre-
cisámos é de aventureiríssimos, é
bom que as pessoas tenham cons-
ciência que precisamos de estabili-
dade”, conclui. |||||

um plano importantíssimo que zela
pela melhoria das condições físicas
para lecionar e que significa um in-
vestimento vultuosíssimo, demons-
trando a aposta do PS na renovação
do parque escolar.”

Certo está o apoio da comissão
política concelhia à campanha soci-
alista, pelo menos assim garante Rui
Ribeiro: “há da nossa parte um empe-

Rui Ribeiro: “votar é so-
bretudo um dever cívico
numa altura em que
classe política está mui-
tíssimo mal vista
pela sociedade em geral”

Ricardo Rossi e
Rogério Alves
nas listas do
CDS/PP Porto

As próximas iniciativas de campanha
da CDU em Santo Tirso estão marca-
das para dia 28 de maio, às oito da
manhã, no mercado de Vila das Aves e
contará com a presença do candidato
pelo círculo do Porto, Jorge Machado.

Um dia depois, a 29 de maio,
Honório Novo regressa a Santo Tirso
para um lanche-convívio, às 16 ho-
ras, no Parque de Lazer da Quinta do
Olival, em S. Mamede de Negrelos.

Mas a campanha oficial da CDU
no concelho de Santo Tirso come-
çou dia 20 de maio com visita a vá-
rios hipermercados locais e com a pre-
sença da candidata pelo círculo do
Porto, Marisa Ribeiro.

As iniciativas comunistas têm ain-
da passado por várias associações e
instituições tirsenses. |||||

Honório Novo em
campanha
por Santo Tirso
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VILA DAS AVES (EM FRENTE AO MERCADO)

Castro Fernandes de visita a Roriz e Reguenga

“Não é uma visita de foguetes, é uma
visita de trabalho”, começou por di-
zer Castro Fernandes, presidente da
câmara municipal de Santo Tirso, na-
quela que foi a primeira visita a Roriz
desde que a freguesia passou a vila.
Mas não sendo caso de foguetes, a
subida de escalão de Roriz não foi
esquecida pelo autarca: “Roriz é vila
graças à câmara de Santo Tirso”, de-
clarou, acrescentando que neste pro-
cesso de elevação a vila “houve um
aproveitamento político-partidário com
a tentativa de fazer uma proposta sem
fundamento, tão sem fundamento,
que nem foi a plenário.”

Desta visita houve ainda tempo
para anunciar um protocolo com a
Centro de Acolhimento Social de
Apoio à Terceira Idade de Roriz
(Casatir), para o uso de um terreno
com cerca de 24 mil metros quadra-
dos onde poderá ser criado o Parque
de Lazer, há muito tempo reivindica-
do pela freguesia.

O presidente da câmara acompa-
nhado pela comitiva camarária, pelo
presidente da junta de Roriz, Jorge
Leal e vários elementos da junta visi-
tou o Centro Escolar de Roriz, que
representa um investimento de mais
de um milhão de euros. O presiden-
te da câmara lembrou que nos últi-
mos anos têm sido feitos grandes in-

vestimentos em Roriz, isto porque nesta
freguesia “as obras são mais caras e
mais demoradas, devido às caracte-
rísticas geográficas (montanha e zona
de granitos), mas as prioridades es-
tão resolvidas.”

Certo parece estar o projeto dos
arranjos exteriores e recreio da Esco-
la EB1/JI da Ribeira e o projeto para
o estudo de alinhamento e gestão
urbanística da Rua Nova de Cartomil.
Concluídas estão também as obras
das instalações sanitárias do cemité-
rio e parque de estacionamento.

INAUGURADAS OBRAS NA
REGUENGA
O destaque desta visita vai claramen-
te para inauguração de três obras fei-
tas na freguesia, nomeadamente o
Parque Desportivo e as ruas da Fonte
dos Anelhos e do Gordaz (pavimen-
tação e drenagem de esgotos).

Na receção na junta de freguesia,
Rogério Frião, presidente da junta, não
perdeu a oportunidade de reivindi-
car aquele que considera como a sua
“mais antiga ambição”, ou seja o abas-
tecimento de água e drenagem de
esgotos à freguesia. Rogério Frião lem-
brou ainda a importância das obras
feitas em Santo Tirso, porque porque
delas beneficiarão também as pesso-
as da Reguenga. E concluiu, congra-

tulando-se com o apoio que a Câ-
mara Municipal tem dado à Reguenga,
designadamente na requalificação vi-
ária e parque escolar”.

Mas Castro Fernandes lembrou que
obras que as juntas solicitam têm de
ser feitas  “se possível, mas de forma
controlada” já que, adiantou, “atra-
vessamos um período difícil a nível
económico” e não deseja ver “Santo
Tirso endividado excessivamente.
Desiludido, informou que as verbas
transferidas para as câmaras munici-
pais, “depois de terem diminuído 230
milhões em 2010 e 2011” continua-
rão a decrescer nos próximos dois
anos, estimando-se que o corte para
as Autarquias chegue aos 350 mi-
lhões de euros”. De todo o modo,
relevou, “continuaremos a fazer o tra-
balho de casa”, apresentando “per-
manentemente as mais variadas can-
didaturas aos fundos comunitários”

Quanto à questão da água e dos
esgotos na Reguenga e no Vale do
Leça, Castro Fernandes observou que
“toda a zona já está servida de água
em alta”. Lembrou também que já fo-
ram executadas as obras do “Intercetor
do Leça e da ETAR de Água Longa”.
Falta agora arranjar o financiamento
“que deverá rondar os 20 milhões
de euros” para resolver o problema
da água e dos esgotos. Assim, a op-

ção passa pelo “alargamento do con-
trato com a Indáqua [que é quem dis-
tribui a água a todo o concelho], alar-
gando-o a esta zona do Vale do
Leça”. A Câmara dará o seu aval às
candidaturas que a empresa propu-
ser aos fundos comunitários, concluiu.
Nos esgotos pensamos que “o pro-
blema ficará resolvido com a criação
de uma Parceria Pública Pública, atra-
vés, da empresa Águas do Noroeste
que tratará de gerir e de executar o
alargamento da rede de saneamen-
to”, acrescentou, “resolvendo, assim,
o problema sem onerar os cofres da
câmara municipal”.

A visita que contemplou os pon-
tos mais importantes da Reguenga
começaram na rua de Fagagilde e de
1º de maio onde Rogério Frião
alertou o presidente da Câmara Mu-
nicipal para a necessidade de ser exe-
cutado o coletor de águas pluviais e
residuais: passou pela rua da fonte
de Anelhos, Parque desportivo, Rua
do Gordaz, Rua Visconde de Cantim
e rua 5 de Outubro, Igreja onde a a
pedido do Pároco, da Fábrica da Igre-
ja e da Junta de Freguesia, o presi-
dente da Câmara Municipal concor-
dou em apoiar as obras de pavimen-
tação (a micro cubo) do adro da Igreja
e zona circundante. A visita terminou
no salão de festas da Paróquia. ||||||

POSSÍVEL PROTOCOLO COM CASATIR, EM RORIZ, PODE ABRIR CAMINHO À CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE LAZER NA FRE-
GUESIA. ESTA FOI A GRANDE NOVIDADE QUE SURGIU NA SEQUÊNCIA DA VISITA DE CASTRO FERNANDES A RORIZ.
UMA SEMANA DEPOIS, O AUTARCA DESLOCOU-SE À REGUENGA ONDE PROCEDEU À INAUGURAÇÃO DE ALGUMAS OBRAS

No próximo dia 4 de Junho, “Os
Golpes”, “Os velhos” e os “Efeito
Zero”, vão atuar em Santo Tirso
naquela que será a primeira edi-
ção do ‘Pró Rock Solidário’, even-
to organizado pela recém criada
PISTA - Plataforma de Interação
Social Tirsense Ativa.

Os concertos vão realizar-se
na Escola Agrícola de Santo Tirso,
a partir das 21h30 e a totalidade
dos fundos irá reverter a favor da
CAID, Cooperativa de Apoio a Int-
egração do Deficiente. “Imbuídas
no espírito de ajudar esta nobre
causa”, refere a associação em
comunicado de imprensa, “as ban-
das gentilmente prescindiram do
seu cachet”. “A promoção e reali-
zação de atividades de cariz cul-
tural e desportivo com finalidade
filantrópica”, é o objetivo primor-
dial desta associação, com o in-
tuito de, posteriormente (e com o
lucro destas atividades) “apoiar fi-
nanceiramente e logisticamente
associações já existentes, sedea-
das no concelho de Santo Tirso".

Pretende igualmente a PISTA
“fomentar a colaboração entre as
restantes instituições e movimen-
tos cívicos, para que de forma efe-
tiva se promovam ações de cariz
solidário com o intuito de dimi-
nuir as situações de injustiça so-
cial” no município. “Promover a
convivência intelectual, cultural e
social e a troca de experiências
entre os associados” e “promover
o bem, o diálogo e a caridade/
solidariedade” são outros dos obje-
tivos desta nova associação, cujos
corpos diretivos tomaram posse
no passado dia 16 de fevereiro.

Presidida por David Pinheiro,
a PISTA tem como vice-presidente
da direção João Ribeiro, e ainda
João Gomes, como tesoureiro. ||||||

‘Os Golpes’
dão concerto
solidário
em Santo Tirso

ABÍLIO GODINHO - FUNERÁRIA - UNIPESSOAL, LDA
Agência Funerária Abílio Godinho

Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº 27
(junto ao Largo da Mariana)
Vila das AVila das AVila das AVila das AVila das Avvvvveseseseses
Telef. 252 941 316
Escritório: Lugar da Arnozela
S.Martinho do CampoS.Martinho do CampoS.Martinho do CampoS.Martinho do CampoS.Martinho do Campo
Telef. 252 841 731
Telm. 91 936 61 89
Rua D. Laurinda F. Magalhães, nº 42
Moreira de CónegosMoreira de CónegosMoreira de CónegosMoreira de CónegosMoreira de Cónegos
Telef. 253 563 250

Auto Fúnebres de luxo para todo o país e estrangeiro
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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

A MINISTRA DO AMBIENTE, DULCE PÁSSARO, ANDOU NO
PASSADO DIA 7 DE MAIO PELO VALE DO AVE, ONDE
ASSINALOU A INAUGURAÇÃO DE UM TOTAL DE NOVE
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS (ETAR’S)
E, AO NÍVEL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS, DE UMA UNIDADE
DE TRATAMENTO MECÂNICO.

Numa autêntica jornada pelo ambi-
ente, Dulce Pássaro começou por se
deslocar à Estação de Tratamento de
Águas Residuais de Lordelo, mas em
causa está a inauguração de um vas-
to conjunto de “peças fundamentais
no Programa de Despoluição da Ba-
cia Hidrográfica do Ave”, num inves-
timento global de 182 milhões de
euros e de que fazem parte as Etar’s
de Mosteiro (no município de Vieira
do Minho), a de Campo/ Santo Emi-
lião (no município de Póvoa de La-
nhoso), a de Serzedo e de Serzedelo
II (no município de Guimarães), as
etar’s de Rabada e de Água Longa
(no concelho de Santo Tirso) e as de
Penices e de Agra II, no município de
Vila Nova de Famalicão.

O sistema de saneamento de Lor-
delo - onde a inauguração se proce-
deu -  representa um investimento de
22,8 milhões de euros, cofinanciado
em 53 por cento pelo Fundo de Co-
esão da União Europeia. Esta Etar
permite o tratamento dos efluentes
domésticos e industriais provenien-
tes do município de Vizela e de di-
versas freguesias dos municípios de
Guimarães, da zona nascente de San-
to Tirso, Felgueiras e Lousada, servin-
do uma população de cerca de 143
mil e 500 habitantes equivalentes.

No sentido de garantir o tratamen-
to adequado das águas residuais
numa zona onde ainda predomina a
industria têxtil e do vestuário, a Etar

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

ESCREVA-NOS:
jornalentremargens@gmail.com
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Dulce Pássaro
na inauguração
de novos
investimentos
ambientais
no Vale do Ave

de Lordelo está provida de etapas
específicas de tratamento, de que se
destacam a ozonização em torres de
contacto, que permite remover a cor
do efluente e o acerto de pH, pela
injeção direta de dióxido de carbo-
no. A infraestrutura dispõe ainda de
um sistema de desodorização para
tratamento de odores e permite
reutilizar parte do caudal tratado no
processo de tratamento mas também
em fins compatíveis, tais como a rega
de espaços públicos, lavagem de
contentores, entre outros.

Em Lordelo, a Ministra do Ambi-
ente anunciou ainda o despacho fa-
vorável dado à parceria pública-pú-
blica que, refere a autarquia tirsense
em comunicado de imprensa, “vai re-
volucionar a rede de abastecimento
de água em baixa (a água que chega
às nossas torneiras)”. Esta parceria PP,
que envolve governo, câmaras e Águas
do Noroeste vai poder candidatar-se
a fundos comunitários, não sujeitos
aos cortes da “troika”.

UNIDADE DE TRATAMENTO
MECÂNICO EM RIBA DE AVE
Ainda na sua jornada pelo Vale do
Ave, Dulce Pássaro presidiu depois em
Riba de Ave à inauguração da Uni-
dade de Tratamento Mecânico que
se traduziu num investimento de cin-
co milhões de euros, financiado em
81 por cento pelo Fundo de Coesão.
Com esta unidade, a Resinorte ga-

rante a melhoria do composto produ-
zido e prevê duplicar as quantidades
de materiais valorizáveis que envia pa-
ra reciclagem. De resto, esta infraes-
trutura tem como propósito “retirar o
máximo de material não biodegradá-
vel aos resíduos recolhidos de forma a
potenciar a reciclagem desse material”.

A Resinorte é a entidade respon-
sável pela exploração e gestão do Sis-
tema Multimunicipal de Triagem, Re-
colha, Valorização e Tratamento de
Resíduos Sólidos Urbanos do Norte
Central e resultou da fusão das em-
presas Rebat, Resat e Residouro, agre-
gando os sistemas intermunicipais da
Associação de Município do Vale do
Douro Norte e da Associação de Mu-
nicípios do Vale do Ave.

“A Resinorte foi, nas palavras de
alguém, um projeto improvável, mas
é uma realidade que estamos todos
hoje a viver”, referiu na ocasião Rui
Nobre Gonçalves, presidente do Con-
selho de Administração da daquela
empresa. Mas, para isso, foi preciso
“juntar muitas vontades” conforme as-
sinalou o mesmo responsável. E isso,
afirmou ainda Rui Nobre Gonçalves
“foi muitíssimo importante porque al-
guns dos sistemas que antecederam
a Resinorte tinham capacidades que
não estavam a ser devidamente apro-
veitadas e foi possível, juntando to-
das as valências, fazer hoje solidaria-
mente a gestão dos resíduos as me-
lhores técnicas, cumprindo as normas
nacionais e comunitárias”

Este “juntar de vontades” foi tam-
bém importante em termos económi-
cos. “Fomos melhorando, criamos ater-
ros sanitários, criamos as unidades
de tratamento biológico, e agora es-
tas unidades de tratamento mecâni-

co, mas tudo isto custa dinheiro. É
necessário encontrar os fundos e para
isso precisámos de escala, de dimen-
são. E a Resinorte permitiu isso, per-
mitiu dar escala e dimensão para tra-
tarmos adequadamente os resíduos”,
concluiu Nobre Gonçalves.

Na qualidade de representante da
Amave no conselho de Administra-
ção da Resinorte, Castro Fernandes
deu conta do longo e difícil percurso
levado a cabo por aquela associação
de municípios para resolver o pro-
blema do tratamento de resíduos só-
lidos Urbanos. As soluções encon-
tradas ao longo do tempo nem sem-
pre foram as melhores, admitiu o tam-
bém autarca de Santo Tirso, que, ain-
da assim considerou ter-se dado
“uma grande passo quando a Amave
opta por estar na Resinorte”, num pro-
cesso que, entende o mesmo respon-
sável “pode ser melhorado”.

A concluir a cerimónia, a ministra
do Ambiente elogiou precisamente “a
visão estratégica” da Amave no trata-
mento destes resíduos sólidos, ao ser
uma das primeiras associações de
municípios a desenvolver as poten-
cialidades de ações integradas. Para
Dulce Passar, o Vale do Ave pode ser
visto como “um bom exemplo”, até no
plano internacional. Em poucos anos
foi possível resolver um problema
antigo e complexo relacionado com
o facto de a região ter uma malha
industrial grande e uma densidade
populacional elevada.

Mas a palavra de ordem para a
Ministra do Ambiente continua a ser
“reciclar”, ou, por outras palavras, con-
tinuar a encontra “soluções que dimi-
nuam os resíduos que vão para ater-
ro”. |||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Castro Fernandes inaugura no dia
28 de maio, às 10h30, a Capela
Mortuária de Areias. A obra, que
representa um investimento de
150 mil euros, foi construída no
terreno camarário adjacente ao
adro da Igreja de Areias. O edifí-
cio possui duas “salas de repou-
so” que a todo o momento, de
forma simples, poderão ser con-
vertidas numa sala única, através
do deslizamento da parede divi-
sória central. A obra inclui, ain-
da, uma área exterior coberta, es-
paço de arrumos e outro técnico,
bem como a instalação de sanitá-
rios públicos.

Uma hora depois, o autarca de
Santo Tirso inaugura a nova Rotun-
da de Fontiscos. Fruto de um inves-
timento camarário de 340 mil
euros, a rotunda representa a “peça
do puzzle” que completa o eixo-
de-saída da cidade em direcção
à auto-estrada A3 através da ma-
terialização do “portão de saída”,
que requalifica o espaço urbano
e permite perceber a transição do
contexto da rede viária urbana
para a inter-urbana. Este elemen-
to físico de acalmia de tráfego irá
melhorar o encaminhamento do
trânsito da zona industrial de
Fontiscos para a auto-estrada e
para o centro da cidade. |||||

Pelo 24º ano consecutivo, os an-
tigos colegas de escola primária,
alunos da professora Maria da
Glória Alves, irão realizar o seu
habitual convívio, no próximo dia
10 de junho.

Assim, logo pela manhã, por
volta das 09h30, marcarão en-
contro à entrada do Lar da Tran-
quilidade, em Villa das Aves. Se-
guirão, mais tarde, para o cemité-
rio local onde terá lugar a ceri-
mónia de romagem às campas dos
colegas e da professora, entretan-
to falecidos. Da parte da tarde e
nas instalações cedidas pelo Lar,
os colegas presentes e suas famí-
lias “atacarão” os farnéis numa
confraternização aberta e cordial.
Durante a tarde, recreativa, have-
rá animação, jogos e sardinhada.

Como habitualmente, haverá a
distribuição de uma recordação
que, desta vez, será o livro “Histó-
ria do Ensino na Vila das Aves”. ||||||

Convívio de
antigos colegas

Inaugurações
em Santo Tirso
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Uma semana após a beatificação de
João Paulo II, a paróquia de Vila das
Aves refletiu sobre a “grande heran-
ça” deixada por este Papa, através da
conferência de Carlos Aguiar Gomes,
presidente da Associação Famílias, na
reunião do Conselho Pastoral Paro-
quial, realizada na noite de Sábado.

Desde sempre ligado à pastoral da
família, o conferencista, de 65 anos,
casado e pai de quatro filhos, vincou
que um dos maiores legados do Papa
polaco tem a ver com a Família, no-
meadamente na encíclica “Familiaris
Consortio”, um “grande retrato” des-
ta instituição nuclear da sociedade
que se “mantém atual”, pois João Pau-
lo II “cedo percebeu que a “família
era o cerne da Igreja”. Enfatizou mes-
mo que “nunca em dois mil anos da
Igreja ninguém escreveu tanto e tão
bem sobre a Família”.

Dias depois da beatificação, Carlos
Aguiar Gomes espera que a subida aos
altares, “não ofusque o essencial de João
Paulo II que é a sua herança, o seu le-
gado, o seu estilo de vida, os seus escri-
tos”. Por isso, considera que seria jus-
to atribuírem-lhe o título de ‘magno’,
algo que apenas dois Papas ostentam.

O seu percurso, as suas dezenas
de viagens apostólicas, de escritos,
constitui, por si só, um “património que
vai demorar séculos a ser estudado”.
Desde cedo preconizou a evolução
da Igreja na Europa e a sua crescente
laicização e dessacralização, por isso,
logo na primeira visita que fez, à sua
Polónia, escolheu a cidade comunis-
ta despida de sinais religiosos de Nowa
Huta para lançar a ideia de necessi-
dade de uma nova evangelização. Os
casos de espanhóis que tentam anu-
lar o seu Batismo ou a rejeição da União
Europeia em reconhecer o seu funda-
mento cristão Morre num mundo laici-
zado e dessacralizado são sinais “bens
identificados já por João Paulo II”.

AGUIAR GOMES, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO FAMÍLIAS,
FALOU EM REUNIÃO DO CPP EM VILA DAS AVES

Avenses exortados
a conhecer a
“herança”
de João Paulo II

Carlos Aguiar Gomes partilhou
também com os conselheiros avenses
a importância da encíclica “Christifi-
deles Laici” onde estão expressos de
forma prática os direitos e deveres do
Cristão. Aponta que “somos apósto-
los da nova Evangelização onde
estamos, em casa, no emprego, na rua,
pois ser Cristão é hoje sinónimo de
exigência e dificuldade”.

Crítico, o presidente da Associa-
ção Famílias diz ter dificuldade em
compreender como num país em que
80% da população se diz Cristã aca-
ba por ter uma maioria a votar a favor
do aborto, quando um dos valores ine-
gociáveis da Igreja é o valor da vida.

João Paulo II foi também “um Papa
mariano” e teve atitude “corajosa” com
o slogan “Totus Tuus” (Todo Teu), de
cariz fortemente mariano, revelador da
profunda devoção a Nossa Senhora,
bem patente também nas três visitas
que fez a Fátima.

“É um Papa de coragem imensa que
nunca foi politicamente correto”. Basta
lembrar o que fez quando visitou a
França, país decadente na Fé, quando
lá chegou e perguntou: “França, filha
mais velha da Europa, és fiel ao teu Ba-
tismo?”, algo que não caiu bem no meio
político francês, salientou o orador.

De resto, logo após a eleição, na
missa de entronização, lançou o mote
do seu longo pontificado, ao dizer:
“Não temais, escancarai as portas ao
Redentor”, naquilo que constituiu uma
“exortação aos cristãos para não te-
rem medo e para rasgar novos hori-
zontes”. “Marcou o século XX e a hu-
manidade”, diz Aguiar Gomes,
exemplificando que o comunismo “cai
por causa dele, embora sem nunca
ter declarado guerra aberta ao mun-
do do chamado Pacto de Varsóvia.

Concluiu, pedindo aos paroquia-
nos das Aves para se “entusiasma-
rem com João Paulo II, pela sua beati-
ficação mas, mais importante que isso,
pela sua vida e pelo seu legado”. ||||||

Terceiro lugar
para cadetes
em concurso
de manobras

A Escola de Cadetes da Associação
Humanitária de Bombeiros de Vila
das Aves alcançou o terceiro lugar
da do Concurso Distrital de Mano-
bras realizado no dia no dia 14 de
maio em Marco de Canaveses.

Apesar da três faltas cometidas
os cadetes conseguiram o terceiro
lugar, entre ass oito equipas a con-
curso. No final deste dia a Escola
de Cadetes da Associação Humani-
tária de Bombeiros de Vila das Aves,

Asas promove 2º Encontro
‘Crescer em Família’

A Associação de Solidariedade e
Ação Social de Santo Tirso (Asas)
levará a cabo no próximo dia 27 de
maio o 2º Encontro “Crescer em
Família”, na Escola Agrícola, em San-
to Tirso. 

Esta iniciativa tem como objetivo
refletir e aprofundar o debate acer-
ca da avaliação e intervenção famili-
ar em situações de risco/perigo, ten-
do em conta que os dados nacio-
nais indicam, que em 2009 decor-
reram quase 67 mil processos nas
Comissões de Proteção de Crianças
e Jovens, que abrangeram 67 mil
117 crianças e jovens, na sua maio-
ria por negligência.

A Avaliação e Intervenção Fami-
liar em Situações de Risco de Perigo,
vão ser debatidas através da realiza-
ção de duas sessões plenárias e atra-
vés de dinamização de workshop’s
acerca da avaliação e intervenção

INTERVENÇÃO FAMILIAR EM SITUAÇÕES DE RISCO SERÁ DEBATIDO NO 2º
ENCONTRO “CRESCER EM FAMÍLIA”, ORGANIZADOS PELA ASAS

no funcionamento individual dos
pais/casal; competências parentais de
promoção do desenvolvimento, dis-
ciplina, regras e limites, Vinculação
e Segurança Afetiva com personali-
dades e investigadores

Já no passado dia 14 de maio, o
CAFAP – Centro de Apoio Familiar
e Aconselhamento Parental “Saber
para Crescer” da ASAS e a Escola
de Pais e Encarregados de Educa-
ção da Escola S. Rosendo, dinami-
zou uma Sessão de Sensibilização
sobre o “Da integração à inclusão
de crianças com necessidades

educativas especiais – Desafios para
Pais e Professores”, destinada a pais,
encarregados de educação, profes-
sores e outros agentes educativos.

Esta iniciativa contou com a pre-
sença de Lurdes Veríssimo, com for-
mação na área de Psicologia do De-
senvolvimento e da Educação, do-
cente na Universidade Católica do
Porto. A Sessão decorreu na     Biblio-
teca Municipal de Santo Tirso e en-
volveu cerca de quarenta adultos e
vinte crianças.

Paralelamente, foram dinamizadas
atividades para as crianças presen-
tes, como a hora do conto, pintura
e desenho, jogos e modelagem de
balões e pinturas faciais, sendo esta
a que reuniu o maior número de
interessados “foi fixe, quero voltar”,
“gostei muito”. Finalmente, pais e fi-
lhos reuniram-se num lanche ofe-
recido pela Associação de Pais. ||||||

Esta iniciativa tem como
objetivo refletir e
aprofundar o debate
acerca da avaliação e in-
tervenção familiar em
situações de risco/perigo

participaram na formatura come-
morativa do Dia Municipal do Bom-
beiro, com os 20 elementos que fa-
zem parte desta escola e que finali-
zou com um jantar convívio.

De destacar a confiança revelada
por todos os encarregados de edu-
cação em relação a este projeto, e à
Direção e Comando desta Associa-
ção por todo o apoio que tem dado.
Responsável Bombeiro Voluntário
de 1ª Classe Rafael Mota nº113. ||||||
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Este ano o destaque das cerimónias
do dia Municipal do Bombeiro vai
diretamente para os homenageados,
ou seja, os bombeiros. Entre aqueles
que receberam as divisas e os que
foram medalhados a comemoração
de 27º dia municipal do bombeiro
colocou na linha da frente os solda-
dos da paz.

A organização da edição de 2011
da cerimónia esteve a cargo dos Bom-
beiros Voluntários de Vila das Aves,
mas as corporações de Santo Tirso
(Tirsenses e Vermelhos) tiveram parte
ativa na cerimónia do dia 14 de maio.
“A festa é vossa” anunciava o Fede-

Dia Municipal do Bombeiro distingue
dezenas de soldados da paz
COMEMOROU-SE NO PASSADO DIA 14 DE MAIO O DIA MUNICIPAL DO BOMBEIRO. ESTE ANO COUBE À ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA DAS AVES RECEBER AS TRÊS CORPORAÇÕES DO CONCELHO NUMA
CERIMÓNIA ONDE O PONTO ALTO FOI A ENTREGA DE MEDALHAS.

ração Distrital dos Bombeiros do Por-
to, José Miranda. E foi. Primeiro com
a atribuição de divisas de 3ª classe
aos vinte e um novos bombeiros e
depois com a atribuição de medalhas,
nomeadamente de serviços distintos,
de mérito e dedicação.

Os discursos da praxe foram este
ano mais centralizados na atividade
dos bombeiros e nos desafios futu-
ros, enquadrados no cenário de cri-
se. Os convidados de honra enalte-
ceram os valores e a importância que
as corporações têm, não só no com-
bate aos fogos, mas sobretudo nos
serviços que prestam às populações.
De tal forma que José Campos, da Liga
Portuguesa de Bombeiros, lembrou

que “os incêndios correspondem ape-
nas a cinco por cento dos serviços
dos bombeiros” e realçou a impor-
tância de haver apoio para os “outros
noventa e cinco por cento, porque
quando os outros agentes falham os
bombeiros estão sempre lá, a ajudar
a população, todos os dias do ano”.

Transversal este ano foi o enfoque
nas boas relações entre as três corpo-
rações do concelho e Castro Fernan-
des, presidente da câmara municipal
de Santo Tirso, fez questão de a assi-
nalar: “temos no concelho de Santo
Tirso três corporações de bombeiros,
unidas nos seus propósitos, aliadas
nos seus objetivos”. E mais especifi-
camente alinhou esses propósitos:

defesa da floresta contra os incêndi-
os, proteção civil e saúde.

Este ano houve especial enfoque
para o fator crise. Aliás, José Miranda
lançou o repto de se fazer um levan-
tamento de quanto se gasta com os
fogos florestais. Após esse levanta-
mento, José Miranda quer que se fa-

çam as contas de quanto os bombei-
ros comparticipam e não são ressar-
cidos. “Isto é importante para que as
pessoas não pensem que os milhões
que vêm para os fogos vêm para os
bombeiros, porque não vêm”. José
Miranda, que ‘assinou’ o discurso
mais duro, deixou um aviso: “se o
combate aos fogos este ano correr
mal, não é culpa dos bombeiros, é
das entidades que deviam fazer o que
deve ser feito e não fazem”.

Por sua vez Castro Fernandes refor-
çou o apoio da câmara municipal aos
saldados da paz. “São atribuídos anu-
almente 11 mil euros a cada uma das
Associações Humanitárias dos Bom-
beiros Voluntários do concelho”, lem-
brou, acrescentando ainda outros sub-
sídios, nomeadamente para aquisição
de material e equipamento logístico,
para o qual são atribuídos 16 mil e
quinhentos euros por corporação. Ou-
tros valores foram relembrados pelo
presidente da câmara, que recordou
os subsídios atribuídos para a constru-
ção do novo quartel do Bombeiros
Vermelhos e para as obras de benefi-
ciação do quartel dos Bombeiros de
Vila das Aves. O valor global de sub-
sídios ascende 82 mil e 500 euros. |||||

Nas imagens, destaque
para a da direita, com o
pároco de Vila das Aves,
p.e Fernando de Azevedo
Abreu, que é a partir de
agora Oficial Bombeiro de
2ª, supranumerário
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PSD contesta
contas de 2010 da
câmara municipal

Os vereadores eleitos nas listas do
PPD/PSD votaram contra a presta-
ção de contas respeitantes à ge-
rência de 2010, porque, segundo
o comunicado enviado à impren-
sa, “na proposta do partido socia-
lista para o ano de 2010, que o
PSD rejeitou porque a considerou
irrealista, previa-se que no âmbito
do PPI, fossem aplicados 29.810.
841,00 euros, verificando-se ago-
ra que afinal apenas foram investi-
dos 9.054.297,52 euros, ou seja,
uma diferença de 20.756.543,48
euros”. No mesmo comunicado os
vereadores do PSD expressam que
sabem que “as Grandes Opções do
Plano e Orçamento, nomeadamente
no que respeita ao PPI, são cons-
truídas com dados previsionais sus-
cetíveis de pequenos desvios”, mas
neste caso como assim o explicam
“há um desvio na ordem dos 70
por cento”, o que representa “re-
percussões no desenvolvimento do
concelho, quer no âmbito material,
quer imaterial.”

Desta forma o PSD de Santo Tirso,

PSD DE SANTO TIRSO FEZ SABER OS MOTIVOS PELOS
QUAIS VOTOU CONTRA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
CÂMARA MUNICIPAL RELATIVAS À GERÊNCIA DE 2010 E
PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO RELATIVAS À
GERÊNCIA DE 2010

Nona edição de
‘Na escolinha
com os meus avós’

No passado dia 20 de maio (sexta-
feira), o Colégio A Torre dos Pequeni-
nos levou a cabo mais uma edição
do ciclo de atividades “Na escolinha
com os meus avós”.

A iniciativa que já vai na 9ª edi-
ção, pretende proporcionar um en-
contro entre avós e netos, num mo-
mento muito especial, enriquecido
pela partilha do espaço, dos sabe-
res e afetos entre avós e netos.

Este ano a iniciativa prolongou-
se pelos meses de abril e maio e
envolveu mais de 250 avós. “É muito
motivador e também um sinal de es-
perança ver reunidos em redor das
nossas crianças dezenas de avós, num
dia de semana”, afirma Amílcar Sou-
sa, diretor executivo da instituição.

Temas como envolvimento e

INICIATIVA DO COLÉGIO A TORRE DOS PEQUENINOS
JUNTA MAIS DE 250 AVÓS NA 9º EDIÇÃO DE “NA
ESCOLINHA COM OS MEUS AVÓS”

Já estão encontrados os vencedores
do concurso concelhio de Vinho Ver-
de, integrado na programação da Fei-
ra das Tasquinhas.

Assim nos engarrafadores, na ca-
tegoria de Branco os vencedores são:
1º Prémio: Quinta de Gomariz – So-
ciedade Agrícola e Comercial Unipes-
soal, Ld.ª – Sequeirô, 2º Prémio: Ma-
nuel Gil Prieto Carvalho Ferreira – Casa
do Casal – Refojos e 3º Prémio: Esco-
la Profissional Agrícola Conde de S.
Bento - Santo Tirso. Na categoria de
Tinto o vencedores são: 1º Prémio:
Quinta de Gomariz – Sociedade Agrí-
cola e Comercial Unipessoal, Ld.ª –
Sequeirô, 2º Prémio: Quinta de Co-
vas – Fernando A. Lopes da Silva, Ld.ª
– S. Tomé de Negrelos, 3º Prémio :
Adega Cooperativa – Santo Tirso e
Trofa CRL – Couto (Stª Cristina). Na
categoria de Espadas, os vencedores
foram:1º Prémio: Manuel Gil Prieto
Carvalho Ferreira – Casa do Casal –
Refojos, 2º Prémio: Quinta de Goma-
riz – Sociedade Agrícola e Comercial
Unipessoal, Ld.ª – Sequeirô, 3º Prémio:
Adega Cooperativa – Santo Tirso e
Trofa CRL – Couto (Stª Cristina).

Já no que aos produtores diz res-
peitos, na categoria Branco os vence-
dores foram: 1º Prémio: Rosa Maria de
Sousa Barbosa da Frada Gouveia –
Reguenga, 2º Prémio: António Ma-
nuel Moreira Rodrigues – Água Lon-
ga, 3º Prémio: Luís Antó-nio Ferreira
Valente – Carreira (S. Tiago). Na cate-
goria Tinto, 1º Prémio: João Maria de
Freitas Lima Ribeiro – S. Mamede de
Negrelos, 2º Prémio: Mosteiro de Sin-
geverga – Província Portuguesa da Or-
dem Beneditina – Roriz e 3º Prémio:
Felisberto José Monteiro Pinto Soares –
Guimarei. Na categoria Espadal, 1º
Prémio: António Manuel Moreira Ro-
drigues – Água Longa, 2º Prémio: Albino
da Silva Ribeiro - S. Mamede de Negrelos,
3º Prémio: Fernando Ferreira da Cu-
nha – S. Mamede de Negrelos. ||||||

Vencedores
do concurso
de Vinho
Verde de
Santo Tirso

afirma que a “paupérrima execução
do PPI” evidência a “inexistência de
objetivos estratégicos de desenvol-
vimento sustentável do concelho,
no curto, médio e longo prazo.”

Os vereadores do PSD lembra-
ram ainda em comunicado que o
voto negativo para a prestação de
contas do SMAES teve como argu-
mento o facto de em 2010 se ter
registado “a mais baixa taxa de sem-
pre de execução do PPI que se fi-
xou em 5,9 por cento, ou seja, dos
cerca de  2.770.000 de euros pre-
vistos para o ano transato, apenas
foram executados 143.600 euros.”
Acrescentam ainda que por conse-
guinte “ficaram por executar 2,6
milhões de euros, que prova que o
PSD tinha e tem, razão quanto clas-
sificou de virtual  as Grandes Op-
ções do Plano e Orçamento dos
SMAES”

Desta forma o PSD afirma que
“num concelho que regista das
menores taxas em infraestruturas de
saneamento, o investimento da
Câmara foi completamente inócuo”

responsabilização ativa das famílias,
exigência, rigor, valorização do es-
forço e do trabalho, desenvolvimen-
to do sentido crítico, intervenção
precoce, só para enumerar alguns,
são, desde sempre, áreas estruturais
e sobre as quais trabalhamos todos
os dias. Nesse sentido entendemos
que os avós possuem um patrimó-
nio e um papel inigualável neste pro-
cesso de transmissão de valores.

Através da iniciativa “Na escoli-
nha com os meus avós”, o colégio
pretende dar um sinal dessa inten-
cionalidade e desse envolvimento.
“Só com famílias muito esclarecidas
e comprometidas com a educação
dos filhos é que é possível levar a
cabo iniciativas desta dimensão”.
Estas crianças encontraram no Co-
légio A Torre dos Pequeninos e nas
respetivas famílias uma “base de for-
mação que lhes permitirá desenvol-
ver um percurso académico e pes-
soal, muito para além da mediocri-
dade que ‘infestou’ o nosso siste-
ma educativo.”, conclui Amilcar
Sousa, diretor executivo da institui-
ção. |||||| RAFRAFRAFRAFRAFAELAELAELAELAELAAAAA     TTTTTORRESORRESORRESORRESORRES

“É muito motivador e tam-
bém um sinal de esperança
ver reunidos em redor das
nossas crianças dezenas de
avós, num dia de semana”,
afirma o diretor
executivo da instituição.
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Centro Cultural acolhe colóquio
subordinado ao tema
‘As Cidades em Campos’

Inserido no projeto Comenius apoi-
ado pela União Europeia, entre os
dias 4 e 8 de maio, alunos e pro-
fessores de Portugal, Espanha, Sué-
cia, Turquia, Polónia e Lituânia esti-
veram no concelho de Santo Tirso
para partilharem experiências e co-
nhecimentos sobre música e sobre
os diferentes sistemas de ensino.

Durante quatro dias, alunos e pro-
fessores de diferentes nacionalida-
des interagiram em através de ativi-
dades diversificadas e que fortale-
ceram laços de amizade e de traba-
lho. Os participantes conheceram um
pouco do melhor que a região tem
para oferecer, tiveram participações
televisivas na RTP e no Porto Canal
e alargaram os seus conhecimen-
tos musicais, através dos workshops
que lhes foram proporcionados.

À semelhança do que aconte-
ceu em Madrid no dia 3 maio, este
intercâmbio culminou com a reali-
zação do concerto, que decorreu no
passado dia 7 de maio, no Centro
Cultural de Vila das Aves. Um espe-
táculo que teve lotação esgotada e

“Confrontar perspetivas diversas so-
bre a articulação entre o urbano e o
rural, desde o domínio dos territóri-
os à configuração das sociabilidades”,
através de um debate aberto e inter-
disciplinar. É esta a proposta feita pela
Câmara Municipal de Santo Tirso,
pelo Centro de Estudos de História
Religiosa da Universidade Católica
Portuguesa e pelo Departamento de
História da Universidade do Minho
traduzida no chamado Colóquio da
Primavera, a realizar no dia 3 de ju-
nho no Centro Cultural de Vila das
Aves com o tema “As Cidades em
Campo. Paisagens e Sociabilidades”.

“Mais do que produzir um elenco
organizado de respostas, o espírito
do colóquio é tentar criar um ambi-
ente propício à reflexão e à circula-

Recital de contrabaixo e violino no
Centro Cultural a 10 de junho

INICIATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO, DO CENTRO DE ESTUDOS DE
HISTÓRIA RELIGIOSA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA E DO DEPARTAMENTO
DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE DO MINHO REALIZA-SE NO DIA 3 DE JUNHO
ENTRE AS 9H30 E AS 17H30 EM VILA DAS AVES

ção de antigas e novas questões”,
destaca a organização em comunica-
do de imprensa. E para isso, são con-
vocados alguns especialistas prove-
nientes de disciplinas tão diferentes
como a Arquitetura, a Sociologia ou
a História. “As cidades em Campo”
significam, assim, uma vontade de abrir
o campo à cidadania das comunida-
des, jogando com escalas e durações
diferentes – “cada forma de falar tem
olhos diferentes”.

Com coordenação de Francisco
Mendes e Paulo Fontes, o Colóquio
da Primavera começa as 9h30 do
referido dia 3 de junho, com a inter-
venção dos organizadores bem como
da vereadora da cultura da Câmara
de Santo Tirso, Júlia Godinho. Segue-
se o primeiro painel de debate su-
bordinado ao tema “Paisagens”. Nes-
te âmbito, intervêm Manuela Martins,
Maria do Carmo Ribeiro e Helena
Carvalho da Universidade do Minho
que se irão debruçar sobre as “Paisa-
gens em mudança. Braga e o seu ter-
ritório entre a Antiguidade e a Época
Moderna”. Por sua vez, “A pastoral
urbana. Paisagem e representações de
espaço no cinema português” dará o

mote para a prestação de Ana Francisca
Azevedo Silva, também da Universi-
dade do Minho. O arquiteto Roberto
Cremascoli fecha o primeiro painel de
debate, com uma conferência que terá
como tema “Desconstruir o território”.

A partir das 14h30, recomeçam
os trabalhos, desta vez para um se-
gundo painel com o tema genérico
de “Sociabilidades”. Da Universidade
de Évora participa Maria Ana Bernardo
com a conferência “Espaços e práti-
cas de sociabilidade: do urbano ao
rural”, bem como Maria Alexandre
Lousada, da Universidade de Lisboa,
que falará da “Vida cultural em cida-
des de província, 1846-1926: um
projecto em curso”. No âmbito deste
Colóquio da Primavera, destaque ain-
da para as intervenções de Nuno
Estevão Ferreira, do Centro de Estu-
dos de Historia Religiosa da Univer-
sidade Católica Portuguesa que se
debruçara sobre as “Dinâmicas religi-
osas e sociabilidades na época con-
temporânea” e, a concluir, José Ne-
ves, da Universidade Nova de Lisboa
que apresentará algumas “Notas so-
bre o novo estádio de Braga: espe-
táculo, obra e natureza”. ||||||

José Araújo Moreira, no violino, e João
Coutinho Magalhães, no contrabaixo,
acompanhados ao piano por Isolda
Crespi Rubio, apresentam-se no pró-
ximo dia 10 de junho, no Centro
Cultural de Vila das Aves para um
recital de música. O espetáculo reali-
za-se às 21h00 e tem entrada livre.

Do programa fazem parte obras de
Luigi Boccherini, Domenico Dragonetti,
Johannes Brahms e Johann Sebastian
Bach, entre outros. Os músicos, am-
bos naturais de Vila Nova de Famali-
cão e nascidos em 1995, vão ainda
apresentar em conjunto uma obra de

Nuno Jacinto, composta exlusivamente
para este recital.

José Araújo Moreira iniciou os seus
estudos musicais aos 7 anos na Fun-
dação Castro Alves, na classe de pia-
no, com o professora Alexandrina Pi-
nheiro. Em 2007 ingressa na Escola
Profissional Artística do Vale do Ave,
na classe de contrabaixo do professor
Alexandre Smardjiev. Integrou a Or-
questra Artavinhos e atualmente in-
tegra a orquestra Artave e frequenta
ainda o Curso Instrumentista de Cor-
das e de Tecla. Por sua vez, João Ma-
galhães iniciou os seus estudos mu-

sicais aos 10 anos na Escola de Músi-
ca de Vila das Aves, na classe de flauta,
com o professor João Fernandes. Em
2007 ingressa na Escola Profissio-
nal Artística do Vale do Ave, na clas-
se de violino da professora Raquel
Costa. Em 2009 participou no Con-
curso Nacional de Fátima e Ourém,
onde alcançou a medalha de bron-
ze. No ano seguinte conclui o Curso
Básico de Instrumentista de Cordas,
fazendo parte atualmente da orques-
tra Artave. Tal como José Araújo Mo-
reira, frequenta também o Curso Ins-
trumentista de Cordas e de Tecla. |||||

“Confrontar perspetivas
diversas sobre a articulação
entre o urbano e o rural,
desde o domínio dos territó-
rios à configuração das
sociabilidades”,constitui o
grande objetivo do colóquio

Alunos e professores
europeus comunicam
através da música

Começou no passado dia 23 de
maio, o Curso de Educação e For-
mação de Adultos (EFA), de Técni-
co de Ação Educativa, de nível 3.
Os formandos, no fim do curso, vão
ficar com uma dupla certificação:
escolar (12º ano) e profissional.

Este curso surge na sequência
da candidatura da Câmara de San-
to Tirso ao Programa Operacional
Potencial Humano (POPH), no eixo

Câmara promove cursos para
adultos de desempregados

ALUNOS E PROFESSORES DE VÁRIAS NACIONALIDADES
ESTIVEREM QUATRO DIAS EM VILA DAS AVES

que contou com a participação espe-
cial do músico Ricardo Azevedo, que
atuou ao lado de alunos suecos.

A escola EB de Vila das Aves as-
sume que “foi extremamente gratifi-
cante poder constatar ao vivo como
adolescentes conseguem já ter um
elevado desempenho musical, ape-
sar da sua tenra idade.” A prova
que a música é uma linguagem uni-
versal e que derruba barreiras lin-
guísticas foi visível através da atua-
ção conjunta de alunos e professo-
res destes seis países, como foi o
caso da “Menina estás à janela”, to-
cada ao vivo, numa versão pop-rock,
por alunos e professores de Portu-
gal, Lituânia, Espanha e Suécia.

O programa Comenius visa me-
lhorar a qualidade e reforçar a di-
mensão europeia da educação, des-
de o ensino pré-escolar até ao se-
cundário. Assim, a próxima etapa
deste programa decorre na Turquia,
em novembro. As diversas ativida-
des do projeto Comenius podem
ser acompanhadas através do site
www.schoolofrock.eu |||||

adaptabilidade e aprendizagem ao
longo da vida. Este irá funcionar
nas instalações do CNO de Santo
Tirso e está a ser ministrado em ho-
rário laboral, das 9 às 17 horas e ter-
minará em outubro de 2012. Ca-da
adulto que anteriormente estava no
desemprego, com este curso, rece-
berá uma bolsa de formação de cer-
ca de 200 euros, acrescida de sub-
sídio de alimentação e transporte. ||||||
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PUB.

STRAUSS-KAHN

O tal INTRUJÃO DA CAPITAL não respresenta as 04 firmas que eu criei.
Nasci em Santo Tirso e durante 30 anos trabalhei arduamente em prol das
empresas, trabalhadores e para o nosso concelho.
O falso engenheiro é um contumaz violador das Leis.
ELE NÃO É NADA INTELIGENTE e age a contrario sensu. Não a fortiori!
Tem feito inúmeras falsificações, fraudes, o seu comportamento é hedion-
do, mentiu desporadamente à Camara.
As obras na Avenida Abel A. Figueiredo- Tarrio estão quase sempre paradas
e com este ritmo estarão prontas em 150 anos!!
São obras só de fachada com objectivo de burlar os incautos.
Ele é um TOLO (ECLESIASTES)- Antigo Testamento.
Estes paraquedistas roubaram um terreno de uma das minhas filhas.
P psicopata disse que ia- me mandar assassinar na América a à referida filha.
Para este fim já hoje mandou três pessoas me fotografarem!!!
Vou denunciar à policia.
Burlou um empreiteiro da Trofa em 150,000Eur.
Estes intrujão burlou uma firma de Santo Tirso (Paciência)
Nos EUA o Presidente do FMI, STRAUSS-KAHN está preso por assediar uma
Guineense de 30 anos.
Ele comandava com 900 Bilhões de Dólares.
Lá não existem as escandalosas CORRUPÇÕES!
Ele está  sujeito a pegar mais de 20 anos de prisão!
Este ícone do mal está burlado a D. Celeste de Tarrio e tentando burlar a
vizinha dela.
Este charlatão e a sua velha Amante tem tentado silenciar os jornais!!
O único objectivo deste bandido é enganar, burlar pessoas.
Mas DEUS NÃO DORME!!
Estou agora começando no facebook e no Orkut.
Este é: a.figueiredo.rn.brasil@hotmail.com
América, 21/05/2011
ABEL FIGUEIREDO

CONVITE
A Escola Básica da Ponte tem o prazer de vos convidar para a Palestra sobre
a temática: “Para além da Escola – Que caminhos?”, que terá lugar no dia 3
de Junho, às 21h, na Escola da Ponte. As palestrantes serão a Dra. Lígia,
Terapeuta Ocupacional da Instituição CAID (Cooperativa de Apoio à
Integração do Deficiente – S. Tirso) e a Dra. Sara Santos, Assistente Social e
Diretora Técnica da Instituição AIREV (Associação para a Integração e
Reabilitação Social de Crianças e Jovens Deficientes de Vizela).
Certos de que esta temática será do interesse de todos os elementos que
pertencem a esta comunidade educativa, contamos desde já com a vossa
presença.
Contatos: Email: principal@escoladaponte.com.pt | Telef.: 252875350

Dizer que há um novo espaço de saú-
de e bem-estar na galeria comercial
do E.Leclerc, em Lordelo, não é total-
mente verdade até porque, com me-
nos valências, ele sempre existiu, só
que de forma discreta, passando pra-
ticamente despercebido a boa parte
da população o seu acesso, situado
entre a parafarmacia e o hipermer-
cado, propriamente dito.

Fernando Vieira e Manuela Car-
valho (na foto) tomaram conta do es-
paço, revitalizaram-no e deram-no a
conhecer, no início deste mês de maio,
de “cara lavada”, com uma imagem
apelativa e convidativa a quem por lá
passa, optando-se ainda por novas
valências. A começar pelo espaço
“Nails”, dedicado ao tratamento es-
pecial para mãos, unhas de gel e ao
chamado “nail art”. Instalado no cor-
redor principal da galeria comercial,
este espaço funciona como uma es-
pécie de cartão de visita para as ou-
tras valências do grupo Pio nono,
desde logo o espaço “Pharma” (por
ventura o mais conhecido de todos)
e que serve agora mais do que nun-
ca, através de um atendimento per-
sonalizado, de porta de entrada para
o espaço “Health & Spa”. É aqui que
se encontram valências médicas co-
mo a ginecologia, a obstetrícia, medi-
cina dentária, a cirurgia vascular e a
dermatologia. “Podologia e nutrição
são as valências a apostar mais forte-
mente no futuro”, revelou entretanto
Sónia Pereira, responsável pelo espa-

O Pio Nono Health & SPA tem uma
Massagem Sensations para ofe-
recer aos leitores do Entre Mar-
gens. Para concorrer, basta es-
crever uma frase criativa sobre
“Massagem Sensations” e res-
ponder corretamente à seguinte
pergunta: onde se localiza o Pio
Nono Health & SPA?
Envie-nos a sua reposta até 9 de
junho, devidamente identificada,
para o e-mail
 jornalentremargens@gmail.com
ou via correio e habilite-se a ga-
nhar uma Massagem Sensations
no Pio Nono Health & SPA.

PASSATEMPO

Saúde e beleza num local
de excelência

PUBLIREPORTAGEM

ço. Paredes meias com os cuidados
com a saúde, e porque um não pres-
cinde do outro, encontram-se as valên-
cias do SPA, com os tratamentos es-
pecíficos de corpo, rosto, serviços es-
téticos puros, desde depilação, à
maquilhagem, pedicure e tratamentos
mais específicos ligados ao relaxamen-
to, como as terapias orientais.

Em síntese, está-se perante um
“centro de bem-estar, saúde e bele-
za”, onde é garantido um “serviço de
excelência”. Fernando Vieira e Manue-
la Carvalho apostam assim numa
maior divulgação deste espaço, de
forma a que não passe despercebido
a quem quer que seja, e nesse senti-
do têm realizado contactos com em-
presas da região no sentido de se
fazerem acordos de forma a propor-
cionar aos seus trabalhadores des-
contos nos serviços prestados nas

diferentes valências de saúde e bem
estar. A ideia é “tornar as especiali-
dades mais acessíveis”. ||||||

VALE 10% DE DESCONTO
Beneficie de um desconto de 10% nos
produtos dermacosmética ANADIA
mediante a apresentação deste cupão no
Pio Nono Health & Spa.
Aproveite.



‘Seria bem-vindo um pouco
mais de bairrismo,
espírito construtivo e
participação dos cidadãos’
INQUÉRITO COM LUÍS FREITAS, VICE-PRESIDENTE E VEREADOR DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO

´́́́́INQUERITO

Natural e residente na freguesia de
Areias, Luís Freitas é atualmente ve-
reador e vice-presidente da Câmara
Municipal de Santo Tirso, tendo a seu
cargo os pelouros das finanças, prote-
ção civil e trânsito, entre outros. An-
tes, foi funcionário do Ministério das
Finanças, nomeadamente na direção
geral dos impostos.

Antigo atleta das camadas jovens
do Futebol Clube Tirsense, Luís Freitas
exerceu ainda o cargo de dirigente
associativo, nomeadamente no Giná-
sio Clube de Santo Tirso.

Santo Tirso é um bom município para
se viver? Porquê?
Santo Tirso é, de facto, um bom mu-
nicípio para se viver. Embora a minha
opinião seja própria de quem nasceu
e vive no concelho, de quem sempre
muito gostou desta terra, julgo que
existem várias razões: desde logo, pela
sua localização geográfica, que pos-
sibilita trabalhar no próprio município
ou nos vizinhos mas usufruir de um
meio com elevada qualidade de vida.
Aliás, não será por acaso que cada
vez mais pessoas procuram o conce-
lho para viver, mesmo trabalhando fora.

O concelho oferece interessantes
pontos de lazer e saúde, de despor-
to, de manifestações culturais, de be-
leza natural, locais de interesse his-
tórico, de riqueza da gastronomia e a
simpatia dos seus habitantes.

Uma universidade no concelho de
Santo Tirso é: imperativo, desneces-
sário ou indiferente?
Temos várias universidades num peque-
no raio de distância e com fáceis aces-
sos, desde logo a Universidade do Por-
to e os pólos da Universidade do Mi-
nho em Guimarães e Braga. Porém, reco-
nhecendo os benefícios das dinâmicas
que se desenvolveriam, a verdade é que
não basta a nossa própria luta em prol
da instalação da universidade. Os cri-
térios de localização obedecem essen-
cialmente a parâmetros estabelecidos
pelas próprias universidades mas, des-
se objetivo não devemos desistir.

O dinheiro mais gasto em Santo Tirso
foi em...?
O Município aprovou contas em abril

último e a leitura é clara: as Funções
Sociais representaram mais de 70 por
cento das verbas geridas. Destas fun-
ções, a Educação foi a área que mais
se destacou, quer pelo apoio dado
ao funcionamento das escolas, ao
apoio dedicado aos alunos no trans-
porte e nas refeições escolares, quer
na construção, ampliação e remode-
lação de novos centros escolares.

A Polícia Municipal não está dema-
siadamente confinada à sede do con-
celho?
Não me parece! As polícias munici-
pais atuam em todo o concelho den-
tro das suas competências e atribui-
ções, designadamente no que respeita
à fiscalização quanto ao cumprimen-
to das leis e regulamentos que disci-
plinem matérias relativas às atribui-
ções das autarquias (vertente admi-
nistrativa). Por outro lado cooperam
com as forças de segurança na ma-
nutenção da tranquilidade pública e
na proteção das comunidades locais
incluindo a cobertura noturna.

Têm tido igualmente um papel im-
portante no âmbito da proteção am-
biental, proteção civil, vigilância junto
dos estabelecimentos escolares, etc.
etc. É natural que na sede do conce-
lho a polícia municipal tenha maior
visibilidade dado que faz patrulha-
mento apeado enquanto nas restan-
tes freguesias fá-lo através do recur-
so no chamado carro patrulha.

A quem oferecia uns óculos?
No nosso dia a dia, quer na vida par-
ticular quer pública ou política, sem-
pre encontramos pessoas com dificul-
dades em ver, a essas, sempre os ócu-
los dariam jeito…

Quantas vezes já fez trocadilhos com
o nome “Parque da Rabada”?
A rabada é uma parte de grande qua-
lidade em qualquer corpo animal tra-

tado num talho e, como sabemos tam-
bém, pode tratar-se de um terreno es-
pecialmente fértil. Mas, o Parque da
Rabada é acima de tudo um ótimo
local de lazer, de desporto, de conví-
vio e cultura e que muito há de be-
neficiar com a sua segunda fase de
expansão (com campos de desporto
em relva sintética), com a instalação
de novos sanitários e com o acesso
pedonal e ciclável já em curso.

Do que sente falta no concelho de
Santo Tirso?
Apesar do orgulho dos tirsenses, se-
ria sempre bem vindo um pouco mais
de bairrismo, de espírito construtivo
e participação dos cidadãos.

Complete a frase: eu ainda sou do
tempo em que…
…Em que havia meninos descalços e
que se jogava futebol até com bola
de trapos.

A Casa de Chá, no Parque D. Maria II,
dá-lhe vontade de tomar um Xanax
ou um Dom Pérignon?
A Casa de Chá teve épocas áureas.
Na minha juventude, por lá passei
bons momentos. Agora, gostaria de
momentos mais calmos e de gozar as
boas vistas… com uma taça de Dom
Pérignon? Porque não?

Eu faria um abaixo-assinado para…
Nem sempre o recurso ao abaixo assi-
nado é o caminho mais recomendá-
vel, prefiro a participação e a critica
construtiva.

Qual o seu palpite para o início das
obras do Cineteatro de Santo Tirso?
A desfazerem-se os últimos conflitos
do processo e que são conhecidos, jul-
go que a curto prazo. Todos ansiamos!

Que nome lhe ocorre para suceder a
Castro Fernandes?
Castro Fernandes, pessoa séria e com-
petente, por imperativo da Lei não se
poderá recandidatar, como todos sa-
bemos! É pena, pois os resultados al-
cançados são claros e as provas da-
das são múltiplas. O seu sucessor
deverá, na minha opinião, ser um
bom conhecedor da realidade do
nosso concelho e capaz de mobilizar
vontades para o seu desenvolvimen-
to e bem estar social.

Quem levava a banhos nas Termas das
Caldas e no Rio Ave?
As Caldas de Saúde são absoluta-
mente recomendáveis, devem lá ir to-
dos os tirsenses mas especialmente
os que precisem de tratar as rinites,
os males reumáticos e outros tratáveis
pelas suas águas sulfurosas. Já ao Rio
Ave, só deve ir quem… saiba nadar!

O que gostava de ver no Centro Cul-
tural de Vila das Aves?
O Centro Cultural das Aves é um po-
ço de oportunidades; gostava de ver
a dinâmica implementada mais apro-
veitada por todos, gostava ainda de
uma maior envolvência do movimen-
to associativo e de uma agenda co-
mum com equipamentos congéneres,
o que na prática, já vem sendo feito.

A quem é que as finanças de Santo
Tirso ficavam bem entregues?
Como na nossa economia domésti-
ca, as finanças ficam sempre bem en-
tregues a quem faça mais com os
mesmos meios. ||||||

Luis Freitas: “Nem sempre o
recurso ao abaixo assinado é o
caminho mais recomendável,
prefiro a participação
e a critica construtiva”.

Luís Freitas: Ainda sou do tempo em que
“havia meninos descalços e que se
jogava futebol até com bola de trapos”.



DESPORTO Este jornal adotou o Novo
Acordo Ortográfico

PUB.

JUNIORES
Na fase da manutenção na II Divisão,
os Juniores do Aves terminaram o
mini-campeonato na quinta posição
com 27 pontos, tendo terminado com
uma derrota caseira por 3-1 frente
ao Trofense.

Entretanto, na disputa da Taça Acá-
cio Lello, da Associação de Futebol do
Porto, no passado fim de semana ven-
ceu por 3-0 o Rebordosa depois de
ter averbado 2 derrotas, uma caseira
(1-0) com o Penafiel e outra fora de
portas (3-2) com o Vila Meã. O Aves
é sexto com 4 pontos e na próxima
jornada é a equipa que fica de folga.

NOVA ASSEMBLEIA GERAL DO CD AVES MARCADA PARA 3 DE JUNHO

JUVENIS
O Aves, na participação no Torneio
Óscar Marques, conseguiu duas vi-
tórias e um empate. Primeiro empa-
tou a zero na deslocação ao Sousense,
conseguindo depois vencer em dois
jogos disputados em casa por 3-1

frente ao Valonguense e no passado
fim de semana por 3-2 com o Gon-
domar. O Aves lidera a classificação
com 10 pontos. Na próxima jornada
desloca-se ao terreno do Leixões.

INICIADOS
Na Taça José Bacelar da Associação
de Futebol do Porto, o Aves conse-
guiu uma vitória e uma derrota. Pri-
meiro ganhou por 3-2 na deslocação
ao Mocidade de Sanguemil e na úl-
tima jornada na recepção ao Tirsense
perdeu por 2-0. O Aves é terceiro
com seis pontos e na próxima jorna-
da desloca-se ao Valonguense.

INFANTIS A
Na Taça Joaquim Piedade, o Aves aver-
bou uma vitória e uma derrota. Pri-
meiro venceu o Sousense por 3-1
em casa, mas perdeu, no passado fim-
de-semana por 7-0 na deslocação a
Gondomar. O Aves é terceiro com
seis pontos. Na próxima jornada des-
loca-se ao terreno do Trofense.

INFANTIS B
A equipa B de Infantis do Aves termi-
nou a segunda fase da temporada
com uma derrota na deslocação ao
Coimbrões por 4-0. Ficou no quinto
posto com nove pontos. ||||||

Na Taça José Bacelar da
Associação de Futebol do
Porto, os iniciados do Aves
conseguiram uma vitória
e uma derrota. O clube
é terceiro com seis pontos

|||||| TEXTO E FOTOS: CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

O pavilhão dos Bombeiros de Vila
das Aves foi o palco da reunião mag-
na, com os sócios a corresponderem
ao repto lançado por inúmeros diri-
gentes avenses. Estiveram presentes
cerca de duas centenas de associa-
dos, numa das assembleias gerais mais
concorridas da história do clube.

Todos eles ouviram Narciso Oli-
veira dizer que falou com todos os
atuais dirigentes, com todos os prin-
cipais patrocinadores do clube indi-
vidualmente e desses encontros saiu
a convicção de que “estão reunidas
as condições” para constituir uma nova
liderança no clube, “com gente que

AINDA NÃO FOI NA ASSEMBLEIA GERAL DE SEXTA-FEIRA PASSADA QUE FOI RESOLVIDO O IMPASSE DIRETIVO NO AVES, NO
ENTANTO, DE ACORDO COM O PRESIDENTE DO ÓRGÃO, NARCISO OLIVEIRA, “HÁ UMA LUZ AO FUNDO DO TÚNEL”,
POIS ESTÃO REUNIDOS APOIOS E PESSOAS PARA COLABORAR, APENAS FALTA ALGUÉM QUE ASSUMA A PRESIDÊNCIA DO CLUBE

Falta o cabeça

Camadas jovens do Desportivo das Aves

quer trabalhar e com apoio financei-
ro garantido, apenas falta alguém dis-
ponível para encabeçar”. Concretizou
e avançou que a futura liderança po-
de continuar a contar com os apoios
dos “amigos” do Desportivo das Aves
de sempre, nomeadamente, “as famí-
lias Freitas e Almeida, a Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso e os anti-
gos e atuais dirigentes”.

O presidente da Assembleia Ge-
ral ainda tentou que alguns dos mem-
bros da atual comissão administrati-
va demissionário reconsiderassem a
sua demissão e pudessem encabeçar
uma lista, suportada nos apoios já
reunidos. O mesmo fizeram outros
sócios e Manuel Castro, vice-presiden-

te da Assembleia Geral, mas todos
mantiveram o seu silêncio durante a
reunião. Recorde-se que Armando
Silva, João Freitas, Joaquim Pereira e
Artur Marques demitiram-se em abril,
justificando como principais razões
para a saída o “desgaste pessoal, pro-
fissional e familiar” depois de traba-
lharem durante anos enquanto diri-
gentes do clube.

“Estou convencido que com um pou-
co mais de pressão algum deles avan-
çará”, afirmou Narciso Oliveira, que mar-
cou uma nova reunião magna eleito-
ral para dia 3 de junho, à mesma hora
e também no pavilhão dos bombeiros
exortando a uma nova presença mas-
siva de associados na reunião. ||||||

O Desportivo das Aves fez uma
época brilhante na sua primeira
presença nos nacionais de Futsal,
mais concretamente na série A da
III Divisão. O clube terminou a tem-
porada no quarto lugar, com 49
pontos, com apenas menos dois
pontos que o campeão da série,
o CCDAT EPB.

O Aves partiu para a derradeira
jornada ainda a lutar pela vitória
na série, embora em desvantagem
pois tinha menos um ponto que
o Macedense e menos dois que
o CCDAT EPB e que o Piratas de
Creixomil. O Aves venceu no pas-
sado sábado na derradeira jor-
nada, por 5-2, na receção aos
Amigos de Cerva, mas os adver-
sários que estavam à frente tam-
bém venceram e, desta forma, nada
se alterou na última jornada.

A época só pode ser conside-
rada um sucesso, pois a equipa
avense era estreante nos nacio-
nais da modalidade e a meta ini-
cial era apenas a de assegurar a
manutenção. O certo é que des-
de cedo os resultados positivos
foram aparecendo e a equipa es-
teve em todo o campeonato nos
lugares cimeiros da tabela.

Nos 24 jogos disputados, o
Aves conquistou um total de 15
vitórias, quatro empates e cinco
derrotas, conquistando 49 pon-
tos. Marcou 102 golos e sofreu
67. ||||| CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

NA ESTREIA NOS NACIO-
NAIS DE FUTSAL

Desportivo
das Aves
conquista
quarto lugar

Na sua primeira presença
nos nacionais de Futsal, o
Aves fez uma época bri-
lhante, terminando a tem-
porada no quarto lugar

Narciso Oliveira dizer ter
falado  com todos os
atuais dirigentes e princi-
pais patrocinadores do
clube e desses encontros
saiu a convicção de que
“estão reunidas as condi-
ções” para constituir uma
nova liderança no clube
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CLASSIFICAÇÃO J P

1 - FEIRENSE 29 54

2 - GIL VICENTE 29 52

3 - TROFENSE 29 51

4 - OLIVEIRENSE 29 45
5 - LEIXÕES 29 41

7 - CD AVES 29 40

9 - FREAMUNDE 29 37

10 - MOREIRENSE 29 37

11 - PENAFIEL 29 36

6 - AROUCA 29 40

29

13 - BELENENSES 29 35

16 - FÁTIMA

29 2914 - SP COVILHÃ

29 2815 - VARZIM
29 23

12 - ESTORIL 29 35

388 - SANTA CLARA

LEIXÕES 0 - AROUCA 2

FREAMUNDE 1 - SANTA CLARA 0

CD AVES 0 - FEIRENSE 2
TROFENSE 2 - COVILHÃ 1
ESTORIL 1 - GIL VICENTE 3

PENAFIEL 3 - OLIVEIRENSE 2

OLIVEIRENSE - VARZIM
MOREIRENSE - PENAFIEL

FÁTIMA 2 - MOREIRENSE 2

COVILHÃ  - CD AVES
GIL VICENTE - FÁTIMA
SANTA CLARA - TROENSE
FEIRENSE - LEIXÕES

BELENENSES - ESTORIL

JORNADA 26 - RESULTADOS
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AROUCA - FREAMUNDE

VARZIM 1 - BELENENSES 2

MACHADO & LOBÃO, LDA.

Telefone: 252 872 305 | Fax: 252 941 681 | Rua António Abreu Machado -
4795-034 Vila das Aves | machadoelobao@iol.pt

TECTOS FALSOS  |  DIVISÓRIAS  |
APLICAÇÕES EM GESSO  |

DECORAÇÕES

Funerária das Aves
Alves da Costa

Telef.  252 941 467
Telem. 914 880 299
Telem. 916 018 195

Serviço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanente
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FOTOS:     VVVVVASCOASCOASCOASCOASCO     OLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRA

Com uma moldura humana, onde as
cores azuis e brancas enchiam o topo
sul da bancada central do estádio, o
Feirense sentiu o apoio dos seus
adeptos e cedo tomou conta do jogo.

O primeiro lance de perigo foi, no
entanto, para o Aves, com Lourenço
(6’), na conversão de um livre, ainda
longe da baliza, a rematar para Paulo
Lopes segurar com dificuldade.

Logo a seguir, o golo do Feirense,
quando o central Nuno Henrique,
após um canto, a saltar mais alto e a
cabecear ao primeiro poste com a bola
a entrar junto ao poste mais distante
da baliza de Hélder Godinho. Foi
uma explosão de alegria entre os
1000 adeptos que viajaram da Feira.

O autor do golo voltaria a ter mais
duas oportunidades semelhantes para
dilatar o marcador ainda na primeira
parte (13’ e 26’), mas acabou por falhar
o alvo. O Feirense foi sempre mais equi-
pa que o Aves, mas Diogo Viana (15’),
poderia ter empatado depois de um
bom trabalho na área adversária, rema-

II LIGA: HENRIQUE MARCOU OS DOIS GOLOS QUE VALERAM A
SUBIDA AO CLUBE DA FEIRA

Feirense fez
a festa nas Aves
O ESTÁDIO DO DESPORTIVO DAS AVES FOI O PALCO DA
FESTA DA SUBIDA DO FEIRENSE À I LIGA, NO PASSADO
SÁBADO, AO INFLIGIR UMA DERROTA POR 2-0 AOS AVENSES,
COM OS DOIS GOLOS A SEREM MARCADOS PELO CENTRAL,
NUNO HENRIQUE.

É de Santo Tirso, o homem que
conseguiu levar o Feirense, 22
anos depois da última presença,
novamente à Liga principal do
futebol luso. Foi uma aposta de
Rodrigo Nunes, presidente do
clube, no início da época, o que
fez Quim Machado deixar o co-
mando técnico do Tirsense para
ter a sua primeira experiência
nos campeonatos profissionais.
A ambição de subida – depois de
um terceiro lugar na época ante-
rior – foi assumida desde o iní-
cio e Quim Machado conseguiu o
feito no seu concelho e num clu-
be de que gosta e que respeita
muito como fez questão de fri-
sar após o jogo nas Aves.

“Nunca fomos muito levados a
sério, como candidatos à subida
e, talvez, isso nos tenha ajudado
e a dar mais força para afirmar-
mos a nossa qualidade”, referiu
o técnico que atribui o mérito da
subida “ao grupo de trabalho e
à sua mentalidade ganhadora”.

Agora a meta é ser campeão,
algo que está a uma vitória de
distância na derradeira jornada,
em casa frente ao Leixões.

Questionado sobre a renova-
ção, Quim Machado atirou essa
questão para o final da época,
reiterando apenas que o seu con-
trato termina com o fim do cam-
peonato. Apesar destas cautelas,
no calor da festa, o presidente
do clube deu a entender que quer
continuar com Quim Machado na
Primeira Liga, o que a confirmar-
se vem premiar uma carreira ful-
gurante, pois em duas épocas
passa de treinador de um clube
da II Divisão B para o escalão mai-
or do futebol nacional. ||||| CCCCCCCCCC

tando junto ao poste direito para de-
fesa para canto do guardião da Feira.

Aos 21’ Lourenço, do meio da rua,
tentou surpreender, colocou bem a
bola, mas passou junto ao ângulo di-
reito da baliza de Paulo Lopes. Já a
caminhar para o fim do primeiro tem-
po (43’), o Feirense dispôs de uma
boa oportunidade quando, num lan-
ce de contra-ataque, Diogo Cunha
subiu pelo lado direito e centrou para
Siaka Bamba que sozinho, no miolo da
área, cabeceou com o esférico a rasar
a barra da baliza avense. Nota ainda
para mais um lance de perigo, desta
feita na área feirense, com Tozé Mar-
reco a cabecear com Paulo Lopes a ter
de se aplicar e a defender para canto.

Na segunda parte, o Aves de-
monstrou uma grande ineficácia ata-
cante não conseguindo criar lances
de perigo, ao passo que o Feirense,
em vantagem, foi gerindo o desenro-
lar dos acontecimentos e apostando
em lances de bola parada.

Mesmo assim, foi o Aves quem criou
perigo quando Diogo Viana (47’) su-
biu no terreno e já na área rematou à
figura de Paulo Lopes. O jogo conti-

nuou morno e só André Fontes (75’)
voltaria a incomodar a defensiva aven-
se com um canto directo a obrigar
Hélder Godinho a socar para canto.

O mesmo André Fontes cobrou o
novo canto e o mesmo Nuno Hen-
rique – que jogou as duas épocas
anteriores em Vila das Aves – confir-
mou-se como o herói da subida ao
cabecear mais alto que todos no mi-
olo da área conduzindo a bola para
o fundo das redes. Com uma vanta-
gem de dois golos, o resultado esta-
va feito, com a alegria dos forasteiros
e a resignação dos avenses que fo-
ram assistindo à festa dos feirenses,
que se tornou maior ainda após o
apito final e a certeza do regresso ao
escalão maior do futebol português.

No final da partida, o técnico aven-
se não deixou de dar os “parabéns”
ao adversário pela vitória “justa” e pela
subida de divisão, mostrando-se “tris-
te” porque “ninguém gosta que fa-
çam a festa em sua casa”. Realçou no
entanto que o jogo foi o espelho da
“ineficácia atacante da equipa durante
boa parte da época, apontando ainda
as lesões de elementos preponderan-
tes na altura decisiva da competição,
como factores que impediram o Des-

portivo das Aves de lutar pela subida.
Na derradeira jornada, o Aves

desloca-se à Covilhã, onde os serra-
nos jogam a permanência, pois ape-
nas têm um ponto de vantagem so-
bre o Varzim. |||||

FICHA TÉCNICA
AVES 0 - FEIRENSE 2
JOGO NO ESTÁDIO CLUBE DESPORTIVO DAS AVES. AVES:

HÉLDER GODINHO, LOURENÇO, PEDRO PEREIRA (FARY,

70’), GONÇALO, VITOR VINHA (MARCO CLÁUDIO, 58’),

JOÃO PEDRO, MARCO AIROSA, DIOGO VIANA (VASCO

MATOS, 61’), NELSON VEIGA, JÚLIO CÉSAR E TOZÉ MAR-

RECO. FEIRENSE: PAULO LOPES, RICARDO MACHADO,

LUCIANO SILVA, SIAKA BAMBA, DIOGO CUNHA (ALEXAN-

DRE LUDOVIC, 69’), SERGINHO, ROBERTO BALLESTERO

(ANDRÉ FONTES, 57’), THIAGO FREITAS, GONÇALO

ABREU (MOISÉS, 54’), NUNO HENRIQUE, CARLOS FON-

SECA. GOLOS:  NUNO HENRIQUE (8’ E 77’). ÁRBITRO:

PAULO BAPTISTA (PORTALEGRE). CARTÕES AMARE-

LOS: JOÃO PEDRO (22’), CARLOS FONSECA (32’), RUI

FARIA (38’), GONÇALO (65’), MARCO AIROSA (84’)

TREINADOR DE SANTO
TIRSO HERÓI NA FEIRA

No final da partida, o
técnico avense deu os
“parabéns” mas mostrou-
se “triste” porque “nin-
guém gosta que façam a
festa em sua casa”.



DESPORTO ENTRE MARGENS | 26 DE MAIO DE 2011  PAGINA 20

Rua da Indústria, 24 - 4795-074 Vila das Aves
telefone 252 820 350 | fax 252 820 359
e-mail: narcisocoelho@sapo.pt

Cristiano Machado - Comércio de Tintas, Lda.
Rua 25 de Abril, nº 337
4795-023 Vila das Aves
Tel/Fax: 252 941 105 - TLM: 919 696 844

www.cinaves.com

O karateca avense Jorge Machado
conseguiu um honroso sétimo lugar
no Campeonato da Europa de Karaté
Sénior, realizado entre os dias 6 e 8
de Maio, em Zurique, na Suíça.

O atleta foi um dos selecionados
para representar o nosso país e al-
cançou um “brilhante e histórico” sé-
timo lugar (- 67Kg) em Kumite.
Jorge Machado haveria de perder
apenas face ao atleta grego que já

KARATÉ: CLUBE AVENSE DISPUTOU VÁRIAS PROVAS COM BONS RESULTADOS

A karateca avense Ana Guimarães
sagrou-se bi-campeã nacional em ju-
venis no passado dia 30 de Abril,
no 13º Campeonato nacional de
Karaté Infantis, Iniciados e Juvenis,
realizado no pavilhão municipal Celo-
rico Moreira, em Algés.

Estiveram presentes os atletas apu-
rados nos campeonatos regionais, cer-
ca de 350, os melhores de cada re-
gião. Além da vitória de Ana Guima-
rães, mais atletas do Karate Shotokan
Vila das Aves obtiveram bons resulta-
dos. Na categoria de Juvenis, José Fon-
seca sagrou-se vice-campeão nacio-
nal kumite, menos de 40Kg; Tiago
Ferreira, vice-campeão nacional kumite,
menos de 45Kg; e Manuel Ribeiro,
3º lugar kumite, mais de 60Kg.

Entretanto, no passado dia 14 de
maio, decorreu no pavilhão munici-
pal de Almeirim, a taça nacional de

Ana Guimarães bi-campeã
nacional juvenil

|||||| TEXTO: ALBERTALBERTALBERTALBERTALBERTOOOOO     GOUVEIAGOUVEIAGOUVEIAGOUVEIAGOUVEIA

A semana não foi propriamente po-
sitiva para a Associação de Mora-
dores do Complexo Habitacional de
Ringe. A deslocação a Guimarei adi-
vinhava-se difícil e o resultado mos-
tra isso mesmo, 1-4. Em relação à
equipa de Infantis, recebeu o Alfe-
nense e a derrota por 2-3 mostra
a incerteza que pairou até ao final,
num jogo muito disputado.

Quanto aos Benjamins A, con-
tinuam a excelente época que têm
vindo a fazer.  Desta vez foi o Maia
Lidador A a não aguentar o maior
poderio da equipa de Ringe e a sair
derrotado por 4-2. Também contra
o Maia Lidaddor jogou a equipa B
de Benjamins (na foto), mas estes
fora de casa, e conseguiram um re-
sultado positivo ao empatarem a 3
bolas. Em relação aos Traquinas, a
equipa de 2003 recebeu e derro-
tou a E.F. Miguel Roriz por 7-3 num

jogo onde poderiam e deveriam ter
feito mais e melhor. Quanto aos
Minis, tinham marcado um jogo com
a E.F. Oboladas, mas foi adiado.

Para terminar, o jogo de Traqui-
nas de 2002 com o Aves: ainda
não tinham decorrido os 10 pri-
meiros minutos de jogo e já dois
ou três pais tinham injuriado o ár-
bitro do jogo. Este retirou-se do jogo
alegando falta de condições para
o continuar, assumindo depois o
coordenador dos Pinheirinhos de
Ringe a arbitragem da partida. Mas
não foi por muito tempo, porque
após um suposto primeiro erro,
deu-se uma invasão de campo por
parte de dois ou três pais/mães de
miúdos da equipa do Aves, alegan-
do que o árbitro se tinha engana-
do na marcação de um livre. Insta-
lada a confusão, entendeu-se por
terminar o jogo nesse momento,
tendo sido retirados os miúdos do
campo. |||||

Equipas de Ringe
defrontaram
o Maia Lidador
EQUIPAS DE RINGE MOSTRARAM O SEU PODERIO
FRENTE AO MAIA LIDADOR A, NUMA SEMANA EM QUE
NEM TUDO FOI POSITIVO.

karaté da cidade de Almeirim, orga-
nizada pelo Centro Amador Despor-
to Cultura local que contou com a
participação de mais de 500 atletas
de todo país.

Do clube avense destaque para o
terceiro lugar de Ana Guimarães em
kumite mais de 45kg, na categoria
de juvenis; em Cadetes, Leonardo
Barbosa foi primeiro e Álvaro Rios foi
terceiro kumite, mais de 57 kg.

No dia seguinte, em Lisboa, no pa-
vilhão do Instituto Superior Técnico,
decorreu o campeonato nacional
universitário, onde só podem partici-
par estudantes do ensino superior.
João Meireles, vicê-campeão nacional
katas e 3º lugar kumite menos de
75kg; Marina Azevedo, vice-campeã
nacional kumite menos de 68kg, fo-
ram os resultados mais positivos con-
quistados pelos karatecas avenses.

O mês de maio foi profícuo em
provas de karaté e no primeiro dia
do mês o Clube Shotokan de Karate
organizou o seu I Open de Karate
que decorreu no pavilhão municipal
Professor Miranda de Carvalho, em Vila
Nova de Gaia.

O karate Shotokan Vila das Aves
esteve em destaque pelos excelentes
resultados conquistados. Em Iniciados:
Diogo Rodrigues 1º lugar katas; Pa-
tricia Brandão 1º lugar kumite e 3º
lugar katas e Érica Machado 2º lu-
gar kumite. Em juvenis: Ana Guima-
rães 1º lugar kumite e 3º lugar katas;
Manuel Ribeiro 1º lugar kumite e 3º
lugar katas. Em cadetes: João Pereira
1º lugar kumite. Em juniores: Ana
Pinto 1º lugar;  Cátia Fonseca 3º lu-
gar; e Emanuel Fernandes 3º lugar,
todos em kumite. Em seniores: Filipa
Fernandes 1º lugar kumite. ||||||

Karateca Jorge Machado
sétimo nos europeus

um atleta francês, atleta que alcança
pela terceira vez consecutiva a Meda-
lha de Bronze nos últimos Europeus.

Depois deste resultado, Jorge Ma-
chado agradeceu e dedicou “todas
as conquistas desta época à maravi-
lhosa família que tenho, onde está
incluída a minha namorada. Pela pa-
ciência, compreensão e palavras de
incentivo que têm sempre para comi-
go, pelo acreditar e energia que me
transmitem todos os dias, por serem
os melhores do mundo o meu since-
ro obrigado”. 

 Esta prestação de Jorge Machado
foi o culminar de uma época de su-
cesso internacional. Depois do 9º lu-
gar em Paris, do Bronze em Itália e do
título nacional, este sétimo lugar ape-
nas sabe a pouco porque o atleta teve
a eliminatória na “mão”. Esta só lhe
fugiu fruto da menor experiência e
ritmo internacional face ao seu
congénere francês.

De modo a estar melhor preparado
para lutar a nível internacional, o atleta
continua a sua “luta” na procura de apoi-
antes e patrocinadores para poder lu-
tar de igual para igual com a elite eu-
ropeia e mundial da modalidade. ||||||

era o campeão mundial e europeu
em título e que viria a renovar o mes-
mo título na presente prova.

No acesso à Medalha de Bronze,
o atleta avense apenas perdeu com

Esta prestação de Jorge
Machado nos Europeus foi
o culminar de uma época
de sucesso internacional

Decorreu ao longo do fim de se-
mana de 21 e 22/5, na Piscina
Municipal de Vila Meã, o Torneio
Nadador Especialista Juvenis/Abso-
lutos, no qual estiveram presentes
19 Clubes representados por 220
nadadores. O Ginásio Clube de
Santo Tirso (GCST) marcou presen-
ça com uma equipa constituída por

11 nadadores. Os principais desta-
ques da participação do GCST vão
para a vitória no Torneio por parte
de Tiago Coelho (Estilos – Juvenis
A) e para o 3º lugar do João Bar-
roso (Velocistas – Juvenis A). Fo-
ram alcançados 11 novos Recordes
Pessoais, num desempenho médio
de 99,3 por cento. ||||||

NATAÇÃO DO GCST EM EXCELENTE NÍVEL

Tiago Coelho vence Torneio
realizado em Vila Meã



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
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Armindo não conseguiu realizar qualquer
teste antes do arranque da prova italia-
na, por isso a adaptação do carro foi sen-
do feita à medida que o conduzia, numa
extremamente exigente. No final, a dupla
lusa foi a décima segunda mais rápida a
percorrer as duras especiais da “Costa Es-
meralda”.

Na chegada ao pódio instalado no
centro da cidade de Olbia, Armindo Ara-
újo não escondeu a satisfação por ter
cumprido o grande objetivo que traçou
no inicio do rali. “Durante três dias ultra-
passamos com tranquilidade alguns ligei-
ros problemas que foram aparecendo e
foi muito importante termos realizado to-
dos estes quilómetros com o novo MINI
WRC. Não tivemos uma tarefa nada fácil,
isso ficou visível pelo andamento que
aplicámos, mas agora posso afirmar que
tenho um conhecimento maior do carro
que me permitirá abordar os testes, que
faremos dentro de dias, com a noção do

CONDUZIU PELA PRIMEIRA VEZ A VERSÃO WRC DO MINI

Armindo teve primeira
prova na Sardenha
O RALI DA SARDENHA MARCOU, PARA ARMINDO ARAÚJO E
MIGUEL RAMALHO, O INICIO DE UMA NOVA CAMINHADA NO
MUNDIAL DE RALIS. EM PORTUGAL, A DUPLA CONDUZIU UM
MINI COUNTRYMAN S2000, AO PASSO QUE NA SARDENHA FOI A
ESTREIA DA VERSÃO WRC DO MINI.

que é preciso fazer para sermos mais com-
petitivos”, começou por dizer o piloto de
Santo Tirso.

Com muitas provas ainda para dispu-
tar, neste ano de aprendizagem e adap-
tação, o piloto apoiado pela MINI, TMN,
GALP, MCA, Lusitania Seguros e Turismo
de Portugal saiu da Sardenha optimista
com o futuro. “Criamos uma nova base e
a partir daqui vamos trabalhar em cima
das ilações que recolhemos ao longo
destes três dias de prova. Temos de colo-
car o MINI WRC mais eficaz pois potenci-
al não lhe falta. Só conseguiremos en-
contrar o rumo certo se formos suficien-
temente capazes de perceber que, por
vezes, quando parece que demos um
passo atrás estamos a criar condições
para dar um grande salto em frente”, con-
cluiu Armindo Araújo.

O Rali da Grécia, agendado entre 16
e 19 de junho, é a próxima prova do
calendário para a dupla portuguesa. |||||

Armindo Araújo foi o piloto escolhido
para dar voz a Jeff Gorvette na versão
portuguesa do filme Cars 2. A nova per-
sonagem da longa-metragem animada da
Walt Disney Pictures é um dos mais con-
sagrados carros de corrida que, desde
muito novo partiu à conquista de um so-
nho. A sua capacidade chamou a aten-
ção de todos e as vitórias são incompa-
ráveis. Jeff Gorvette é, tal como a sua voz
na versão portuguesa, um competidor
respeitável e um adversário com provas
dadas no automobilismo.

Para Armindo Araújo esta foi mais uma
enriquecedora experiencia na sua vida.
“Nunca me tinha imaginado a dar voz a
uma personagem de um filme de anima-
ção mas posso garantir que foi muito in-
teressante. Diverti-me imenso e fico mui-
to satisfeito por participar num filme de
animação virado sobretudo para os mais
novos. Eu vi o primeiro Cars e agora es-
tou à ansioso pela estreia deste novo fil-

me sobretudo para ver qual será a reação
do meu filho quando perceber que a voz
do Jeff Gorvette é do pai. Vai ser uma
grande surpresa para ele”, disse o piloto
de Santo Tirso. A estreia do filme em Por-
tugal está agendada para 24 de junho.

Entretanto, o piloto visitou ainda a Es-
cola EB 2,3 de São Rosendo, em Santo
Tirso. Chegou ao volante do MINI Coun-
tryman o que provocou o entusiasmo dos
alunos, sobretudo de alguns que por pre-
cisarem de acompanhamento especial, se
mostravam ansiosos mas visivelmente sor-
ridentes por terem a oportunidade de con-
viverem de perto com o bicampeão do
Mundo de Ralis Produção e uma das fi-
guras mais carismáticas do concelho.

Entre fotografias, autógrafos e muita con-
versa, o grupo de alunos fez questão de
brindar o piloto tirsense, oferecendo-lhe uma
réplica de um capacete, criado pelas suas
próprias mãos, como forma de agradeci-
mento pela dia proporcionado. |||||

Armindo é voz de Jeff Gorvette
no filme Cars 2

A vitória no rali, organizado pelo
Clube de Desportos Motorizados
do Porto, com o apoio da Câmara
Municipal de Santo Tirso e pon-
tuável para o Campeonato de Ralis
Norte, foi para Nuno Cardoso que
já tinha ganho na prova anterior
no concelho vizinho de Famalicão.
Para o primeiro lugar, beneficiou
da desistência de Renato Pita e
de Tiago Almeida. O rali ficou ain-
da marcado pela presença assí-
dua do piloto da terra, Armindo
Araújo, que fez as delícias do pú-
blico e, com o carro zero, abriu as
hostilidades permitindo ao seu
público apreciar o seu novo bóli-
de, o Mini WRC, que corre na prin-
cipal montra dos ralis mundial.

PÚBLICO AOS MILHARES, PRINCIPALMENTE NA SUPER-ESPECIAL NOTURNA

Nuno Cardoso vence
rali de Santo Tirso
O RALI DE SANTO TIRSO ANIMOU O PASSADO FIM DE SEMANA NO CONCELHO DE
SANTO TIRSO, ATRAINDO ÍNUMEROS PILOTOS E MILHARES DE PESSOAS PARA
ASSISTIR À PROVA. PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO, O DESTAQUE FOI PARA A
SUPER-ESPECIAL NOTURNA NA CIDADE TIRSENSE, NA NOITE DE SEXTA-FEIRA E NA
ABERTURA DO RALI.

Nuno Cardoso foi, no entan-
to, batido na super-especial por
Renato Pita, que, na abertura do
segundo dia, entrou ao ataque as-
sumindo o comando da prova até
à quarta especial de classificação.
Aí o azar bateu à porta quando
uma transmissão partida deixou
Pita fora de prova. A partir daí
Nuno Cardoso e o seu Mitsubishi
venceu todas as especiais e con-
quistou uma importante vitória.

Mais cedo, na terceira especi-
al outra desistência, a de Tiago
Almeida, que estreou nesta prova
um Mitsubishi Lancer Evo III. Es-
tava em segundo quando foi for-
çado a abandonar quando um
barulho intenso no motor assus-
tou, acabando por parar e aban-
donar de modo a evitar males
maiores no carro.

Luís Mota também tentou acer-
car-se da liderança, mas nunca
conseguiu-se chegar-se à beira de
Cardoso, acabando, no entanto,
por conquistar o segundo lugar
no rali e conseguindo manter-se

na liderança do campeonato e
reforçando até a vantagem para a
concorrência. O pódio foi fecha-
do por Ricardo Oliveira, também
num Mitsubishi Lancer, e mesmo
com uma penalização de 20 se-
gundos, conseguiu segurar o tercei-
ro lugar, seguindo-se Miguel Car-
valho, ao volante de um Citroen
Saxo 16V, vencendo entre os con-
correntes das duas rodas motri-
zes, superando Júlio Bastos que
foi o segundo melhor.

Entre os concorrentes da pro-
va extra, a vitória foi para Miguel
Barbosa num Citroen C2 R2 Max,
ficando à frente de Miguel Mar-
tins, num Citroen Saxo, e de Júlio
Maia, num Peugeot 206 S1600.

Nota ainda para a dupla femi-
nina de Santo Tirso, Daniela
Rodrigues e Laura Natividade,
que, a concorrer em casa, conse-
guiu levar o seu Seat Marbella até
ao final da prova o que, por si só,
já é digno de registo. Terminou
no 12º posto – penultimo lugar –
a 13 minutos dos vencedores. ||||||

O rali ficou marcado pela
presença assídua do pilo-
to da terra, Armindo
Araújo, que fez as delícias
do público e, com o carro
zero, abriu as hostilidades



José Miguel Torres

Massagista
Recuperação Física

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

Há poucas semanas, a Liga dos Ami-
gos do Hospital de Santo Tirso ce-
lebrou 25 anos. Tive a grata opor-
tunidade de estar presente no jan-
tar comemorativo da data e pude
constatar que esta é uma institui-
ção emblemática do concelho.

Um quarto de século passado, a
Liga granjeou um reconhecimento
público difícil de igualar em Santo
Tirso. Num concelho às vezes claus-
trofóbico e asfixiado por invejas mes-
quinhas, por jogos de interesses
privados, por troca de benesses es-
púrias, a Liga soube sempre estar
acima desse pântano e olhar sem-
pre directo ao objectivo primeiro:
ajudar quem mais precisa.

Não se julgue que é tarefa fácil.
Muitas outras instituições de fins
também nobres e dignos, sucumbi-
ram à tentação de agradar ao po-
der autárquico, quando não ao po-
der partidário que o sustenta.

Era mais fácil à Liga ter ido por
aí, bajular o poder e usufruir de algu-
mas migalhas. Ficou claro que nun-
ca o fez neste jantar de 25º aniver-
sário, quando face ao que se come-
morava seria incontornável a pre-
sença por inteiro do líder autárquico
e não uma rápida e deselegante “vi-
sita de médico”, porque deveres par-
tidários falavam mais alto.

Não cabe aqui fazer o “relatório
e contas” da actividade da Liga e
daquilo que já contribuiu para um
hospital melhor e para uma melhor

Os textos publicados nesta página não
respeitam o novo acordo ortográfico por

vontade expressa da Amar Santo Tirso

Liga dos Amigos
do Hospital
de Santo Tirso

qualidade de vida de doentes, fa-
miliares e comunidade em geral.

Mas é inevitável falar e homena-
gear o seu corpo de voluntários, a
espinha dorsal da sua actividade,
que se rege por princípios éticos, de
dedicação a uma causa que é uma
causa maior da comunidade - estar
presente junto dos enfermos, dos
desvalidos, dos abandonados.

Este texto é apenas um testemu-
nho de gratidão. Um testemunho
de quem nunca precisou da Liga dos
Amigos do Hospital de Santo Tirso,
mas a quem também nada deu (mea-
culpa). Este meu testemunho é, por
isso, o de um tirsense livre e descom-
prometido com uma instituição de
fazer bem e de bem fazer. Nos últi-
mos anos, o hospital de Santo Tirso,
o nosso Hospital Conde S. Bento,
passou por vicissitudes várias. O en-
cerramento de alguns serviços nu-
cleares, como a Maternidade, reti-
rou-lhe importância distrital e regi-
onal, apesar da integração no de-

nominado Centro Hospitalar do Mé-
dio Ave (Santo Tirso + Famalicão).

A Liga, porém, sempre soube es-
tar acima das querelas político-par-
tidárias. Em 25 anos, dois presiden-
tes: o enfermeiro José Luís Martins,
homem generoso e que marcou
uma era, e o enfermeiro Fernando
Marques, que projectou e dinami-
zou a instituição para melhor lidar
com os novos desafios. Indepen-
dentemente das suas simpatias e
filiações partidárias, estes dois ho-
mens tiveram a grandeza de carác-
ter para não olhar a vínculos de
qualquer espécie.

Quando os tempos são de crise
e de cortes generalizados, mais se
faz sentir a importância de institui-
ções altruístas como a Liga dos Ami-
gos do Hospital de Santo Tirso. É nes-
tes momentos que sabe a pouco a
outorga de meras medalhas honorí-
ficas ou encómios circunstanciais
com que, à última hora, esperam
branquear anos de esquecimento.

Manuel António Pina, jornalista e
escritor, foi o orador convidado de
uma conferência organizada pela
associação cívica “AMAR SANTO
TIRSO” e que decorreu no  dia 15
de Abril, pelas 21.30 horas, no Sa-
lão Nobre da Junta de Freguesia de
Vila das Aves.

Personalidade cimeira da nossa
cultura, cuja obra já mereceu diver-
sas distinções e prémios, Manuel
António Pina continua com uma
enorme actividade literária e jorna-
lística, não só ao nível das crónicas,
que publica em diversos jornais e
revistas, com particular destaque para
a que assina no “Jornal de Notíci-
as”, como ao nível dos livros de pro-
sa e poesia.

O cronista, poeta, jornalista e es-
critor, homem multifacetado da cul-

Eu sei que estão à espera de notíci-
as sobre o nosso jantar de 1º ani-
versário. Deixem que partilhemos
primeiro estas ideias: 1º - confirma-
mos que somos um grupo unido,
enérgico e optimista; 2º - marcaram
presença pessoas que estiveram, pela
primeira vez, connosco, o que pro-
va que somos cada vez mais; 3º -
foi um espaço aberto ao debate, à
crítica, ao confronto de ideias e pro-

Obrigado a todos!
jectos; 4º - somos plurais nas idei-
as, diferentes nas reflexões, indepen-
dentes nos caminhos a trilhar, mas
unidos nos objectivos; 5º - é mais
o que nos une do que o que nos
divide; 6º todos diferentes, todos
iguais; 7º - para o ano cá estare-
mos, cada vez mais fortes e empe-
nhados; 8º - as fotos do jantar se-
guem dentro de momentos. Obri-
gado a todos! A Direcção

tura contemporânea, dissertou sobre
vários temas da actualidade, sobre
Portugal e o Mundo, sobre a vida e
as pessoas – enfim sobre tudo aqui-
lo que faz parte das suas crónicas
quotidianas e que faz de Manuel An-
tónio Pina um enorme contador de
histórias, um comunicador invulgar,
ou, no dizer de José Carlos Vascon-
celos, director do “Jornal de Letras”,
“o maior cronista português vivo”.

Esta foi  a 4ª tertúlia que a as-
sociação “AMAR SANTO TIRSO” or-
ganizou. As anteriores tiveram como
oradores convidados, Mário Dor-
minsky, director do Fantasporto, An-
tónio Souza-Cardoso, empresário, e
Alberto Santos, escritor. A “AMAR
SANTO TIRSO”, com um ano de exis-
tência, é uma associação de cariz
cultural e social. A Direcção

Manuel António Pina
Pedro Fonseca Presidente
da Direcção “AMAR SANTO TIRSO”

Explicações de Espanhol
Em horário a combinar. Contactar: 917 507 209

AGRADECIMENTO

A família participa o falecimento do seu ente querido,
natural de Lordelo, com 50 anos de idade, falecido no
Hospital de Guimarães no dia 30 de Abril de 2011.
O funeral realizou-se no dia 01 de Maio, na Capela
Mortuária Lordelo, para a Igreja Paroquial, indo de
seguida a sepultar no Cemitério Paroquial da Vila. Sua
família, renova os sinceros agradecimentos pela partici-
pação no funeral e missa de 7º. Dia.

Funeral a cargo de: Abílio Godinho - Funerária, Unipessoal, Lda

Abílio LAbílio LAbílio LAbílio LAbílio Lobo Mobo Mobo Mobo Mobo Maaaaagalhãgalhãgalhãgalhãgalhãeseseseses

Casal (ex-feitores)Casal (ex-feitores)Casal (ex-feitores)Casal (ex-feitores)Casal (ex-feitores): procuram casa com trabalho agrícola de preferência nos concelhos de
Santo Tirso e Guimarães. Contactar: 914 386 470
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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 maio foi o nosso estimada assi-
nante, José F. Oliveira Barros, residente na
rua do Pimenta, em Delães.

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o feliz contem-
plado nesta 2ª saída  de maio foi o nosso esti-
mado assinante,  Adélio Alves Coelho, resi-
dente em França.

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

DIVERSOSPAGINA 23  ENTRE MARGENS | 26 DE MAIO DE 2011

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 junho
CARNEIRO (21/03 A 20/04)
Carta Dominante: A Roda da For-
tuna, que significa Sorte. Amor:
Não fomente desacordos, está a
atravessar uma fase em que pode-
rá sentir-se só. Deite fora tudo o
que o prejudica e tudo o que está
a mais dentro de si. Saúde: Esteja
atento aos sinais que o seu orga-
nismo lhe dá. Dinheiro: Pense
bem antes de investir. Pensamento
positivo: Seja o primeiro a dar o
exemplo!

TOURO (21/4 a 20/05)
Carta Dominante: 10 de Ouros,
significa Prosperidade, Riqueza e
Segurança. Amor: Passará momen-
tos muito divertidos em família.
Que o amor esteja sempre no seu
coração! Saúde: Proteja-se do
frio, o seu sistema imunitário não
anda muito bem. Dinheiro: Este
não é um período muito favorável
para grandes gastos. Pensamento
positivo: A força do impulso está
em si e só você pode criar as cir-
cunstâncias propícias à realização
dos seus projectos.

GÉMEOS (21/05 a 20/06)
Carta Dominante: 6 de Espadas.
Amor: Não seja tão crítico pois
pode perder alguém que ama.
Seja mais meigo e compreensivo.
Saúde: Dores nos membros inferi-
ores e superiores. Dinheiro: O seu
desejo de que tudo seja perfeito
vai fazer com que os colegas per-
cam a paciência consigo. Pensa-
mento positivo: Viva cada dia
como se fosse o último.

CARANGUEJO (21/06 a 21/07)
Carta Dominante: Valete de Paus,
que significa Amigo, Notícias Ines-
peradas. Amor: Encontrará um
novo amor em breve. A felicidade
é de tal forma importante que
deve esforçar-se para a alcançar.
Saúde : Mantenha a calma. Dinhei-

ro: Se pretende fazer um negócio,
esta é a altura certa, mas seja
prudente. Pensamento positivo:
Esteja aberto aos desafios que a
vida lhe coloca, aceite-os e en-
frente-os com coragem.

LEÃO (22/07 a 22/08)
Carta Dominante: O Papa, que
significa Sabedoria. Amor: Poderá
surgir que o conduzirá a uma
reflexão acerca do futuro. Que o
Amor e a Felicidade sejam uma
constante na sua vida! Saúde:
Atravessa uma fase tranquila nes-
te campo. Dinheiro: Poderão sur-
gir investimentos lucrativos, toda-
via, evite arriscar demasiado.
Pensamento positivo: Que a com-
preensão viva no seu coração!

VIRGEM (23/08 a 22/09)
Carta Dominante: 6 de Copas, que
significa Nostalgia. Amor: Não
tenha receio de dizer a verdade
por mais que isso lhe custe. Seja
verdadeiro, a verdade é eterna e a
mentira dura apenas algum tem-
po. Saúde: Deve cuidar mais da
sua mente e do seu espírito. Di-
nheiro: Este é um bom momento
para por em marcha um projecto
antigo. Pensamento positivo: Seja
honesto consigo próprio, não
tenha receio de reconhecer os
seus erros e traçar novas rotas de
vida, só assim poderá alcançar a
felicidade que tanto deseja e me-
rece!

BALANÇA (23/06 a 22/10)
Carta Dominante: 7 de Espadas,
que significa Novos Planos. Amor:
Esforce-se por compreender me-
lhor os pontos de vista e as neces-
sidades da sua cara-metade. Lute,
lute sempre... Lute para ser feliz!
Saúde: Prováveis problemas de
fígado. Dinheiro: Aquela casa no
campo que tanto desejou, pode
ser sua, pense nisso. Pensamento

positivo: Exercitar a arte de ser
feliz é muito divertido!

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Carta Dominante: 8 de Paus, que
significa Rapidez. Amor: A paixão
não lhe está a dar a felicidade
que esperava. Aprenda a trazer
para a luz o melhor do seu ser!
Saúde: Tenha cuidado e não des-
cuide problemas aparentemente
insignificantes. Dinheiro: O seu
empenho vai valer-lhe lucros ines-
perados. Pensamento positivo:
Seja paciente quando o comporta-
mento dos outros não corres-
ponder às suas expectativas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Carta Dominante: Ás de Copas,
que significa Perfeição. Amor:
Passara momentos muito diverti-
dos com os seus amigos. Que o
seu sorriso ilumine todos em seu
redor! Saúde: Procure fazer mais
caminhadas. Dinheiro: Este perío-
do não lhe trará preocupações de
maior. Pensamento positivo: Que
os seus mais belos sonhos se tor-
nem realidade.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Carta Dominante: O Louco, que
significa Novas Aventuras e Co-
nhecimentos. Amor: Demonstre
com maior fogosidade o quanto
ama a pessoa que tem a seu lado.
Seja o seu melhor amigo! Saúde:
Cuidado com os seus rins, pois
andam um pouco frágeis. Dinhei-
ro: Poderá planear uma viajem, as
suas economias já lho permitem.
Pensamento positivo: Que a ver-
dadeira sabedoria entre no seu
coração!

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Carta Dominante: Valete de Espa-
das, que significa Intelecto. Amor:
Reinará um clima de desacordo
com a pessoa amada, mas descu-

AGRADECIMENTO

A família participa o falecimento do seu ente querido,
natural de S. Tirso, com 72 anos de idade, falecido na sua
residência no dia 07 de Abril de 2011.
O funeral realizou-se no dia 08 de Abril, na Capela de S.
Roque - Santa Cristina do Couto, indo de seguida a sepul-
tar no Cemitério Paroquial de Santa Cristina do Couto.
Sua família, renova os sinceros agradecimentos pela par-
ticipação no funeral e missa de 7º. Dia.
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AGRADECIMENTO

A família participa o falecimento do seu ente querido,
natural de São Tomé de Negrelos, com 78 anos de idade,
falecido na sua residência no dia 05 de Abril de 2011. O
funeral realizou-se no dia 06 de Abril, na Capela
Mortuária de São Tomé de Negrelos, indo de seguida a
sepultar no Cemitério Paroquial da Vila de São Tomé de
Negrelos. Sua família, renovam os sinceros agrade-ci-
mentos pela participação no funeral e missa de 7º. Dia.
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AGRADECIMENTO

A família participa o falecimento do seu ente querido,
natural da Vila das Aves,  com 82 anos de idade, falecido
no Hospital S. João do Porto no dia 01 de Maio de 2011.
O funeral realizou-se no dia 02 de Maio, na Capela
Mortuária da Vila das Aves, para a Igreja Paroquial, indo
de seguida a sepultar no Cemitério Paroquial da Vila das
Aves. Sua família, renovam os sinceros agradecimentos
pela participação no funeral e missa de 7º. Dia.
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bra a imensa força e coragem que
traz dentro de si! Saúde: Esteja
alerta a possíveis problemas de
hipertensão. Dinheiro: Fase pou-
co propícia à obtenção de bons
resultados. Pensamento positivo:
Procure sempre o que é bom e
belo dentro de si.

PEIXES (20/02 a 20/03)
Carta Dominante: 4 de Paus, que
significa Paz. Amor: Reserve mais
tempo para dedicar à sua relação
amorosa pois a pessoa amada
necessita da sua atenção. Viva o
presente com confiança! Saúde:
Modere a sua alimentação. Di-
nheiro: Controle a impulsividade
nos gastos. Pensamento positivo:
Viva a sua vida para que o seu
exemplo possa servir de modelo
aos outros!

AGRADECIMENTO

A família participa o falecimento do seu ente querido,
natural de Vila Nova de Poiares, com 86 anos de idade,
falecido na sua residência no dia 13 de Abril de 2011. O
funeral realizou-se no dia 15 de Abril, na Igreja Paroquial
de S. Tomé de Negrelos, indo de seguida a  sepultar no
Cemitério Paroquial da Vila de S. Tomé de Negrelos.  Sua
família, renova os sinceros agradecimentos pela participa-
ção no funeral e missa de 7º. Dia.
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Restante período de férias
(15 de Junho a 15 de Agosto)

07h30 - 19h00

   5 EUROS DIA - COM TUDO INCLUÍDO -
(peq. almoço / almoço / lanche)

ATL

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

O teatro contemporâneo volta a marcar a pro-
gramação de junho do Centro Cultural Vila Flor,
em Guimarães, com o regresso dos Festivais Gil
Vicente. A mais recente encenação de Nuno Car-
doso, “As três irmãs” marca o arranque do certa-
me, no dia 2, que se prolonga por duas sema-
nas, fincando as honras de encerramento do fes-
tival por conta do Teatro Garagem que apresen-
tará “Snapshots”, no dia 11.

A fechar a primeira semana de espetáculos
(no dia 4), mais ou menos a meio do festival,
portanto, a apresentação de “Dido e Eneias”, pelo
Théâtre de la Mezzanine. Não é a primeira vez
que a companhia francesa se apresenta no Vila
Flor, mas é a primeira vez que os Festivais Gil
Vicente se abrem à produção internacional. Co-
nhecida pelos seus espetáculos oníricos e ex-
cêntricos, de grande impacto visual, a companhia
francesa traz a Guimarães a sua visão contem-
porânea de “Dido e Eneias”, uma das mais céle-
bres óperas barrocas do compositor britânico
Henry Purcell. Em palco, encontramos um lago
cheio de água, onde flutuam os restos de uma
fábrica abandonada: um espaço misterioso sobre
o qual se estende um conjunto de tubagens en-
ferrujadas e uma plataforma onde está colocada
a orquestra do espetáculo. É neste cenário que o
encenador Denis Chabroullet nos transporta para
o subsolo de Cartago, onde Dido e Eneias vivem
uma paixão assombrada por um destino trágico.
“Dido e Eneias” constituirá um dos momentos
altos de festival, mas não o único.

Na abertura, e como já referido a mais recen-
te encenação de Nuno Cardoso, do qual se viu
recentemente “Platonov” (2008) e “A Gaivota”
(2010). Com “As três irmãs”, o encenador encer-
ra a sua trilogia tchekhoviana, marcada pelo ar-
rojo cenográfico e que reúne em palco um elen-
co excecional. No dia 3, é a vez de João Garcia
Miguel apresentar a sua nova encenação, “O Fi-
lho da Europa”, baseada no texto “Kaspar”, do
escritor austríaco Peter Handke. Segundo o pró-
prio Peter Handke, a peça não apresenta Kaspar
como ele é ou como ele era verdadeiramente. João
Garcia Miguel aproveita a ideia para criar um es-
paço cénico tridimensional de ampliação e visua-
lização dos ritmos e impulsos visuais e sonoros
que o ator produz. O espaço onde decorre a peça
funciona como um dispositivo de vigilância onde,
adicionalmente, o olhar do público espetador é
integrado e emergido no espetáculo, segundo
imformações disponibilizadas à imprensa.

Na segunda semana, os Festivais Gil Vicente

prosseguem, no dia 9, com “A Philosofia do Ga-
biru”, de Martim Pedroso, um espetáculo que
revisita o universo literário de Raul Brandão. Tí-
tulo retirado de um dos capítulos do poema dra-
mático “Os Pobres” (1906), “A Philosophia do
Gabiru” visa explorar cenicamente aquilo que
foram os sonhos, os devaneios, as angústias e as
liberdades filosóficas do também militar, jornalis-
ta e pintor. No dia 10 é a vez do Teatro Meridio-
nal dar a conhecer, em estreia nacional, a sua
mais recente produção, “Os Especialistas”. Num
registo de humor, o Teatro Meridional detêm-se
nestes homens e mulheres que trabalham ardua-
mente no sentido de clarificarem as causas de
acontecimentos nas suas áreas de competência,
fechando-as em linguagens e técnicas só por eles
dominadas. O festival encerra a 11 de junho com
“Snapshots” em que se invoca histórias de amor
inscritas em fotografias.

Paralelamente, foram programadas outras ati-
vidades que complementam o cartaz do festival.
Na terça-feira 31 de maio e 7 de junho, às 21h30,
as habituais sessões do Café Falado. No que diz
respeito à formação, Susana Paiva irá orientar duas
Oficinas de Fotografia, uma destinada aos ado-
lescentes dos 12 aos 15 anos, e outra para maio-
res de 18 anos. Nos dias 7 e 8 de junho, Maria
António Oliveira e Nelson Guerreiro orientam
um seminário que irá explorar as noções de bio-
grafia, autobiografia e autoficção, bem como a
história e as polémicas do género. Haverá ainda
lugar ao estabelecimento de ligações entre as
temáticas abordadas e o espetáculo “A Philoso-
phia do Gabiru”, a partir do universo literário de
Raul Brandão.

Organizados pela Câmara Municipal de Gui-
marães, A Oficina e o Círculo de Arte e Recreio,
os Festivais Gil Vicente ganham este ano um novo
parceiro, a Fundação Cidade de Guimarães. O
orçamento também subiu, é de 85 mil euros, fun-
cionando também a edição de 2011 do festival
“como uma espécie de previsão do que vai acon-
tecer em 2012”, conforme destacou o programa-
dor Marcos Barbosa, referindo-se às residências
artísticas que vão acontecer na cidade com al-
guns artistas e companhias que estarão presen-
tes na atual edição dos festivais. Na conferência
de imprensa de apresentação do certame, a
vereadora da cultura, Francisca Abreu sublinhou
a preocupação de envolver todos os munícipes
nesta iniciativa e destacou a importância do mes-
mo: “é fundamental que os cidadãos tenham ins-
trumentos que lhes permitam compreender o pre-
sente, daí a aposta na contemporaneidade”. Mais
informação em: www.ccvf.pt ||||||

O TEATRO VOLTA A ESTAR EM DESTAQUE EM GUIMARÃES EM MAIS UMA
EDIÇÃO DOS FESTIVAIS GIL VICENTE. PARA VER DE 2 A 11 DE JUNHO

Teatro contemporâneo
de regresso à cidade

“DIDO E ENEIAS”. FOTO DE CHRISTOPHE RAYNAUD
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