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Todos os dias ao seu dispôr com
simpatia e profissionalismo

DIREITO DE RESPOSTA

Henrique da Cruz Pinheiro
Machado reage à
entrevista a Ricardo Rossi
DELIBERAÇÃO 35/DR-I/2011 DA ENTIDADE REGULADORA
PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL. REPUBLICAÇÃO - PÁGINA: 11

‘O pequeno comércio tem
grande flexibilidade e
capacidade de adaptação’
ANO E MEIO APÓS A SUA TOMADA DE POSSE, O PRESI-
DENTE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO
CONCELHO DE SANTO TIRSO (ACIST) JOÃO MOREIRA, FALA
DAS ESTRATÉGIAS DA ASSOCIAÇÃO NO SENTIDO DE
MELHOR POTENCIAR A ATIVIDADE COMERCIAL E INDUS-
TRIAL DO CONCELHO. DESTAQUE, PÁG.S 4 E 5

PSD em desacordo com o texto
de homenagem a Zeinal Bava
O PSD está “ao lado” da Câmara
Municipal de Santo Tirso na ho-
menagem que esta pretende
prestar ao presidente executivo da
Portugal Telecom mas diz-se em
desacordo com “parte do texto”
tornado público pela autarquia
depois de tomada a decisão de

homenagear Zeinal Bava e que
lhe serve de suporte. Em causa, es-
tão os números apontados pela
autarquia nesse documento, quan-
to aos postos de trabalho criados
ou a criar pelo Call Center da PT,
inaugurado há pouco mais de
dois anos em Santo Tirso. PÁG.  8

Menos crimes
registados
no concelho
Os relatos de criminalidade pare-
cem indiciar um aumento dos ca-
sos ocorridos no concelho, mas o
capitão Flávio Sá, recém-chegado
ao destacamento Territorial de
Santo Tirso da GNR fala em “li-
geira diminuição”. Pág. 9

De que é feita a
ceia de Natal?

SUPLEMENTO DE NATAL

Campanha de
solidariedade dos
Escuteiros
começa dia 8

ANTÓNIO SALA APRESENTOU LIVRO NA SECUNDÁRIA DE VILADAS AVES

Aves nos quartos de
final da Taça

pela segunda vez



Em defesa do
elo mais fraco

EXPOSIÇÃO: “SOLUÇÃO / DISSOLUÇÃO
/ RESOLUÇÃO”
Vila das Aves, Centro Cultural. Até 06 de
Janeiro de 2012. Horário: de seg. a sexta
das 9h. às 13h. e das 14h. às 17 horas.

Exposição de pintura de Teresa
Palma (Lisboa, 1978) em que a
artista explora a “afinidade entre
as práticas da tecelagem e da pin-
tura” sendo, por isso, “a tela en-
carada como suporte e como
material pictórico”, segundo refe-
re a artista-plástica.

FEIRA DE ARTE
Vila das Aves, centro Cultural. 9 de dezem-
bro a 6 de janeiro de 2011. Horário: se-
gunda a sexta das 9h. às 13h0. e das 14h.
às 17 horas. Entrada Livre

Exposição e venda de produtos
culturais numa iniciativa promo-
vida pela Câmara de Santo Tirso
em parceria com a GESTO - Coope-
rativa Cultural que terá lugar no
Centro Cultural de Vila das Aves.
Pinturas, gravuras, serigrafias, li-

Dentro de portas - “The Soft Parade”

Fora de portas - Santo Tirso - Guimarães - Famalicão - Trofa

|||||| TEXTO: MIGUELMIGUELMIGUELMIGUELMIGUEL     MIRANDMIRANDMIRANDMIRANDMIRANDAAAAA

O quarto registo da banda The Doors
foi sempre menosprezado pela críti-
ca especializada, sendo considerado
o elo mais fraco. Porquê? Não seguiu
as pisadas dos anteriores, optando
por novos caminhos – incluindo ar-
ranjos de cordas e metais. Esta triste
justificação contraria a minha ideia
do que deve ser feito após alguns
trabalhos discográficos, ou seja, pro-
curar inovar e não continuar a insis-

algo mais. As dificuldades nas grava-
ções estão bem expostas no filme de
Oliver Stone, “The Doors – O Mito de
Uma Geração”. A paciência dos ou-
tros membros foi levada praticamen-
te ao limite e Robbie Krieger, o talen-
toso guitarrista, teve que assegurar
metade das músicas e não apenas
uma ou duas, como anteriormente.

“Tell All the People” é a faixa de
abertura, mostrando um Jim Morrison
mais concentrado e mais convincen-
te que no resto do disco. Segue-se o
êxito “Touch Me”, um excelente para-
digma de como a orquestra se con-
juga bem com o grupo. Duas interes-
santes informações relacionadas:
Krieger tinha escrito esta música como
“Hit Me”, baseado em discussões com

a namorada, mas Morrison conse-
guiu convencê-lo a mudar para um
nome realmente mais agradável; o
solo final de saxofone é de Curtis
Amy, um músico texano de jazz.

Destaque também para os pode-
rosos ‘riffs’ iniciais de “Wild Child”, a
estranha melancolia de “Wishful Sin-
ful” e a longa “The Soft Parade” que
eleva a poesia e solidifica diferentes
partes numa só, embora sem qual-
quer disfarce, o que pode confundir
o ouvinte. É essencial para quem gos-
ta do póstumo “An American Prayer”,
lançado sete anos depois da morte
precoce do vocalista em Paris. Eis o
meu desafio: comparar a mistura
Rock/Poesia com e sem a presença
de Morrison. ||||||

tir na mesma fórmula que poderá até
resultar mas que já está esgotada a
nível criativo.

“The Soft Parade” é de 1969, um
ano de grandes convulsões no
carismático líder Jim Morrison, cada
vez mais afundado no alcoolismo e

FIM DE SEMANA
vros, discos objetos de design, mas
também artesanato e doçaria tra-
dicional. São estes os produtos
em destaque nesta feira que sur-
ge no âmbito do movimento cul-
tural “Identidades” e da «teia de
relacionamento intercultural» de-
senvolvida desde 1996 a partir
do Porto com pessoas e institui-
ções não apenas de Portugal, mas
também de Moçambique, Cabo
Verde e Brasil. Em grande parte
provenientes de diferentes países,
como reflexo da «teia de relacio-
namento intercultural» do referi-
do movimento, alguns dos produ-
tos em exposição nesta feira têm,
porém, proveniência local, mos-
trando-se, desta forma, o que de
mais representativo se faz no mu-
nicípio de Santo Tirso e em con-
celhos limítrofes. Podem assim en-
contrar-se trabalhos de Ângela
Vidal Pinheiro, de Ana Maria An-
tunes, de Júlio Portela, do Projec-
to A2, as peças de cerâmica da

Fundação Castro Alves (Bairro, Fa-
malicão), mas também os produ-
tos regionais confecionados no
Mosteiro de Singeverga e Mos-
teiro de Santa Escolástica (Roriz),
bem como da Escola Profissional
Agrícola Conde S. Bento, da em-
presa Equação - Comércio Justo
e d’ A Farraperia (feira de papel).

MUST - MERCADO URBANO
DE SANTO TIRSO
Santo Tirso, Museu Municipal Abade
Pedrosa. 10 e 11 de Dezembro. Horário:
10h. -19 horas.

Segunda edição desta iniciativa
destinada à comercialização de
bens como peças de design, brin-
quedos, acessórios de moda, mú-
sica, bijutaria, produtos alimenta-
res e produções visuais. Paralela-
mente decorrerão iniciativas vári-
as: oficinas para as crianças, a cons-
trução de uma árvore de Natal
gigante e outras atividades que
vão animar o espaço. |||||

A FUNDAÇÃO CASTRO ALVES
JUNTA-SE ESTE ANO AOS
VÁRIOS EXPOSITORES
PRESENTES NA FEIRA DE ARTE.
NO CENTRO CULTURAL DE VILA
DAS AVES A PARTIR DE DIA
9 DESTE MÊS DE DEZEMBRO.

Os deuses falam aos homens com vo-
zes diferentes, conforme eles são ca-
pazes de entender. Os jovens ouvem
essas vozes no estrépito das batalhas
ou no ato do amor, os velhos apren-
dem a escutar de outra maneira.
Outrora, também eu ouvi a voz dos
deuses no amor, na guerra, nos so-
nhos e na tempestade - até mesmo na
fala de outros mortais.

Este livro é uma boa escolha para
quem gosta de romances históri-
cos. Foca a época da República
Romana que tem como objetivo
estender o seu império abarcan-
do também a Península Ibérica.
Mas, no meio dos lusitanos, sur-
ge um líder que, durante sete
anos, vai ser uma pedra no sapa-
to de Roma.

Tongio (sacerdote do deus En-
dovélico) é o narrador que, ao con-
tar a história da sua vida, conhe-
ce Viriato. Este foi um herói que
defendeu a Ibéria da máquina co-
lossal romana, de uma forma qua-
se inacreditável, demonstrando ser
um excelente estratega militar.

Apoiando-se em dados etno-
gráficos, históricos e arqueológi-
cos, João Aguiar conseguiu criar
uma atmosfera credível. As tradi-
ções seculares dos povos, a pre-
sença dos deuses, a simbologia
do monte da Lua, os rituais sacrifi-
ciais e as superstições são ingre-
dientes engenhosamente mani-
pulados ao longo da narrativa.

Nesta obra que relembra o
nosso passado como Ibéricos e
com um título bem escolhido, A
Voz dos Deuses é um livro a não
perder. |||||

“A Voz dos Deuses”
João Aguiar. Edições Asa

POR: BELANITA ABREU



SEXTA, DIA 9 SÁBADO, DIA 10 DOMINGO, DIA 11
Céu muito nublado. Vento
fraco. Máx. 13º / min. 7º

Chuva moderada. Vento modera-
do. Máx. 11º / min. 8º

Céu pouco nublado. Vento fraco.
Máx. 13º / min. 5

Todos os homens são feitos do mesmo barro,
mas não no mesmo molde.
(Provérbio mexicano)

Obras do escultor
Carlos Barreira
no Museu Municipal

No próximo sábado, dia 10, é dia de
teatro no Centro Cultural de Vila das
Aves. Em mais uma iniciativa incluída
no Ciclo de Teatro para a Infância, é
levada a cena a peça “Bzzoira Moira”,
às 10h30.

Com direção artística e interpreta-
ção de Filipa Alexandra e produção
do Teatro e Marionetas de Mandrá-
gora, “Bzzoira Moira” remete-nos para
as lendas de mouras encantadas e
seres fantásticos que povoam o norte
do país e conta-nos a história de uma
criatura sedenta de ouro que aprisi-
ona jovens mouras para que se pen-
teiem no poço e dos seus cabelos
brotem pepitas de ouro que guarda
e coleciona. Durante a noite a jovem
chora, enquanto se penteia, mas du-
rante o dia é transformada num ani-
mal que afugenta um aguadeiro de

cada vez que este vai buscar água.
Primeiro serpente, depois touro e por
fim cão que o aguadeiro consegue
derrotar. Ali o encantamento da mou-
ra termina, e a jovem foge com o
aguadeiro. A criatura fica só, aguar-
dando, sem ouro, à espera de outra
jovem moura...

A companhia Teatro e Marionetas
de Mandrágora, sediada em Gondo-
mar, iniciou a sua atividade em 2002.
É seu objetivo promover uma lingua-
gem simbólica que conjugue o tradi-
cional e o contemporâneo e é nesta
simbiose, nem sempre pacífica, que
surge um elemento fundamental, a
marioneta. ||||||

Teatro. Vila das Aves

TEATRO: “BZZOIRA MOIRA”
Vila das Aves, Centro Cultural. Dia 10 de dezembro às
10h30. Entrada livre. Morada: Rua Santo Honorato, 220.
4795-114 Vila das Aves. Telefone: 252 870 020.
Endereço eletrónico: ccva@cm-stirso.pt

Mouras encantadas
inspiram teatro
para os mais novos
“BZZOIRA MOIRA”, 10 DE DEZEMBRO, NO CENTRO CUL-
TURAL DE VILA DAS AVES, ÀS 10H30. ENTRADA LIVRE

Desde finais de novembro que se
encontra patente no Museu Muni-
cipal Abade Pedrosa a exposição
“Da ideia do Desenho” de Carlos
Barreira, um dos mais importantes
escultores nacionais e cujo traba-
lho integra o Museu de Escultura
Contemporânea de Santo Tirso. É
de sua autoria a obra “Pedra Bu-
lideira” que se encontra no jar-
dim fronteiro ao Mosteiro Bene-
ditino, levada a cabo no âmbito
do segundo simpósio, em 1993.

No museu municipal, oportu-
nidade agora para conhecer um
pouco mais do trabalho deste es-
cultor natural de Chaves, com a
exposição de um conjunto de de-
senhos e peças escusatórias que
ajudam também a melhor compre-
ender o trabalho de Carlos Bar-
reira. Artista com um percurso lon-
go que usa suportes diversos e
se manifesta de diferentes modos:

escultura mas também pintura, de-
senho, design gráfico, arte eféme-
ra e arte pública. Carlos Barreira
não se dedica só à produção ar-
tística, mas é também professor,
cidadão empenhado e compro-
metido com o seu tempo. Procura
diligentemente, a partir de séries
temáticas, a unidade na diferen-
ça e procura igualmente que a sua
obra seja apropriada no sentido
mais literal, manuseada, mexida
ou correspondida.

Patente até 26 de fevereiro de
2012, “Da ideia do Desenho” é a
segunda iniciativa de uma série de
exposições que marcam a colabo-
ração entre a Câmara de Santo Tirso
e a Fundação de Serralves. |||||

Exposição. Santo Tirso

EXPOSIÇÃO PARA VER NO MUSEU MUNICIPAL ABADE
PEDROSA ATÉ FEVEREIRO D O PRÓXIMO ANO

“DA IDEIA DO DESENHO” DE CARLOS BARREIRA
Até 26 de fevereiro. Santo Tirso, Museu Municipal
Abade Pedrosa. Horário: de terça a sexta, das
09h00 às 17 horas. Sábados e domingos das
14h00 às 18h00.  Morada: rua Unisco Godiniz,
100. 4780-373 Santo Tirso. Tel.: 252 830 400

“A música é sempre para mim um
caminho em frente, a procura de
novas linguagens e novos encon-
tros e novas formas de a viver e de a
dizer”. A afirmação é de Mafalda Vei-
ga cuja digressão de apresentação
do seu mais recente disco, intitulado
“Zoom”, passa no próximo sábado
por Famalicão. “Tem sido um prazer
muito grande trabalhar com o Fred
(Orelha Negra) e o J-wow (o Lil’Jonh
de Buraka Som Sistema) e com os
meus companheiros de há mais tem-
po, Filipe Raposo e João Barbosa”,
sublinha ainda a cantora referindo-
se não apenas aos seus companhei-
ros de sempre mas também aos
músicos que se juntaram nesta sua
nova aventura em que “se desfocam
sons de sempre para se voltarem a
focar à luz de hoje”. Explícita fica a
vontade de “criar” e de “se atrever” e
disso têm dado conta os muitos se-
guidores de Mafalda Veiga nos vá-
rios concertos já realizados um pou-
co por todo o país no âmbito desta
digressão. |||||

Música.
Famalicão

MÚSICA - MAFALDA VEIGA - “ZOOM”
Casa das Artes de Famalicão. Sábado, 10 dezembro,
às 21h30. Bilhetes a 15 euros.  Morada: avenida Dr.
Carlos Bacelar. Parque de Sinçães. 4760-103
Famalicão. Telefone: 252 371 297.

Um ‘zoom’
às canções
de Mafalda
Veiga

MAFALDA VEIGA ESTÁ ESTE
SÁBADO EM FAMALICÃO, NA
CASA DAS ARTES.
CONCERTO ÀS 21H30



DESTAQUE
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“Os que conseguirem ser produtivos,
competitivos e inovadores sairão des-
ta crise ainda mais fortes” diz o presi-
dente da Associação Comercial e In-
dustrial de Santo Tirso (Acist) sobre
os comerciantes locais. Uma mensa-
gem de esperança numa altura parti-
cularmente difícil, mesmo com o Na-
tal à porta. E porque é nestas alturas
que mais os comerciantes fazem con-
tas à vida, o Entre Margens - ainda que
na impossibilidade de o fazer presen-
cialmente - não deixou de questionar
João Moreira sobre o presente e o fu-
turo do comércio de proximidade e
o setor industrial do concelho de San-
to Tirso. João Carlos Botelho Neves
Moreira, 41 anos, economista, é des-
de junho de 2010 presidente da Acist.

O período de Natal costuma ser de-
cisivo para muitos comerciantes.
Com a crise que o país atravessa, e
tendo em conta as dificuldades já
anunciadas para 2012, acha que este
Natal pode significar o tudo ou nada
para comércio local ou ainda tem

‘O pequeno comércio tem
grande flexibilidade e
capacidade de adaptação’

esperanças que o mesmo se mante-
nha com alguma saúde?
A Acist, enquanto representante máxi-
mo dos comerciantes do concelho,
tem o dever de transmitir uma mensa-
gem de esperança mas ao mesmo tem-
po consciente das enormes dificulda-
des que se avizinham. O comércio
local tem demonstrado ao longo dos
anos uma grande capacidade de re-
sistência às adversidades. Penso que
este é um momento em que, mais do
que nunca, é preciso pensar na união
dos comerciantes e dessa forma es-
tar preparado para aproveitar as opor-
tunidades que esta crise também traz.
Um momento em que cada empre-
sário deve pensar no que pode fazer
para melhorar e diferenciar o seu
negócio, e ao mesmo tempo para de-
fender o comércio de proximidade.
Pois este tem grandes vantagens para
o consumidor que é preciso aprovei-
tar. O pequeno comércio tem uma
grande flexibilidade e capacidade de
adaptação. Por isso, não é uma ques-
tão de tudo ou nada, mas sim de pen-
sar em ser produtivo, competitivo e
inovador – os que o conseguirem ser,
sairão desta crise ainda mais fortes.
Neste contexto, a Acist está a fazer o
seu papel pois é o espaço privilegia-
do para aglutinar os contributos de
todos comerciantes sem exceção. Por
isso estão já em marcha um conjun-
to de iniciativas que visam a promo-
ção do Nosso Comércio, das quais
gostaria de referir a iluminação e a
música ambiente nas ruas da cidade,
a instalação de um carrossel infantil
e diversas ações de promoção do
comércio e de animação de rua.      

Santo Tirso - cidade - sempre foi

criticada por não ter um grande Cen-
tro Comercial, havendo, por outro
lado, quem visse neste facto uma
mais valia para o comércio de rua,
mas é uma facto que este não conhe-
ceu grandes desenvolvimentos e os
pequenos centros comerciais exis-
tentes definham de ano para ano.
Não acha que este cenário traduz
uma falta de estratégia por parte da
Acist para o comércio tradicional?
Antes de mais convém referir que não
são as associações que definem a ins-
talação ou não de centros comerci-
ais. Esses investimentos dependem em
primeiro lugar da vontade dos priva-
dos, e depois das entidades públicas.
Se tal vontade ainda não existiu, cer-
tamente que isso reflete uma orienta-
ção do mercado e não uma falta de
estratégia da Acist que não tem com-
petência sobre o assunto. No entan-
to, penso que o comércio de proxi-
midade tem de se preocupar consigo
próprio e não com o que eventuais in-
vestimentos poderiam ou não trazer. É
essa a nossa grande preocupação, for-
talecer o comércio local de forma in-
trínseca, pois com centros comerciais
na cidade ou não, este já é afetado
há muito tempo pelas superfícies co-
merciais do Grande Porto e de Braga.

De resto, e aquando da sua tomada
de posse como presidente da Acist
falou na necessidade de se “dinami-
zar o comércio e ter uma estratégia”
que conduza os comerciantes “à evo-
lução”. Qual é a estratégia da Acist
para o comércio local?
Naturalmente que a Acist tem uma
estratégia bem definida que já vem
colocando em prática há vários anos
e só quem está menos atento não se
tem apercebido dela. Antes de mais
pensamos que é importante requali-
ficar as atividades comerciais e de
serviços, nomeadamente através da
qualificação dos seus recursos huma-
nos – empresários e colaboradores,
o que temos feito com uma oferta
diversificada de formação. A promo-
ção da inovação comercial em rede
é uma das nossas grandes estratégi-
as. Dentro dessa área, criámos uma
plataforma de comunicação via inter-
net onde a Acist divulga as atividades
promocionais do comércio local, e
onde os comerciantes podem divul-
gar também as suas; criámos também
o Programa “Comércio Seguro” em
parceria com a PSP que tem tido re-
sultados excecionais – esta iniciati-
va permite uma comunicação direta
entre o comerciante e a Polícia atra-
vés de um número exclusivo supor-
tado pela Acist, numa lógica de proxi-

ANO E MEIO APÓS A SUA TOMADA DE POSSE, O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUS-
TRIAL DO CONCELHO DE SANTO TIRSO (ACIST) JOÃO MOREIRA, EM ENTREVISTA AO ENTRE
MARGENS, SUBLINHA A CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA QUE O COMÉRCIO LOCAL TEM DEMOSTRADO
AO LONGO DO TEMPO E FALA DAS ESTRATÉGIAS DA ASSOCIAÇÃO NO SENTIDO DE MELHOR
POTENCIAR A ATIVIDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL DO CONCELHO

JOÃO MOREIRA, PRESIDENTE DA ACIST



Qual tem sido a evolução do setor
industrial no concelho?
O setor industrial continua a ter um
grande peso no concelho de Santo
Tirso, quer em termos económicos,
quer em termos de emprego. Natu-
ralmente que ao nível da indústria
tê-xtil as grandes unidades fabris
atravessaram muitos problemas e a
maioria delas já encerrou. Mas exis-
te ainda um número bastante gran-
de de empresas de menor dimen-
são que subsiste às dificuldades e
que tem sabido reposicionar os seus
ne-gócios. Desde a crise da indústria
têxtil que o setor industrial em Santo
Tirso tem evoluído para outras áre-
as, nomeadamente para a indústria
dos plásticos, que conta com três
empresas de grande dimensão em
Santo Tirso, Rebordões e Vila das Aves.

O encerramento de empresas pode
não ser mau se o mesmo traduzir-
se na abertura de uma ou mais em-
presas. Esta dinâmica tem sido
conseguida?
Apesar da conjuntura desfavorável
esta dinâmica vai sendo alcançada,
embora com muita dificuldade. Exis-
te ainda um grande espírito em-
preendedor no concelho mas o
principal obstáculo à abertura de
novas empresas tem sido de facto
o acesso ao crédito.

O concelho de Santo Tirso é sufi-
cientemente atrativo para a insta-
lação de novas empresas ou ainda
há muito a fazer?
O concelho de Santo Tirso é alta-
mente atrativo para a instalação de
novas empresas. Existem parques in-
dustriais devidamente estruturados
e com condições ótimas para em-
presas de qualquer atividade. A lo-
calização geográfica do concelho
é também uma grande mais valia
para as empresas, seja pelas suas
excelentes acessibilidades, pela pro-
ximidade ao aeroporto do Porto e
ao Porto de Leixões, pela facilidade
de acesso a Espanha. Infelizmente
existem ainda alguns entraves ao
nível territorial que não permitem
que um grande parque empresari-

midade com as autoridades para tor-
nar o comércio mais seguro; estamos
a ponderar também a criação de um
software para comunicação via SMS
com os consumidores que visitam o
Nosso Comércio que será utilizado
para divulgar ações dos comercian-
tes e da Acist. A outra vertente estra-
tégica para nós é o desenvolvimento
do plano integrado de promoção e
animação comercial. Este plano inte-
grado, que tem já vindo a ser desen-
volvido com ótimos resultados, assen-
ta na consolidação do “Nosso Co-
mércio” como marca própria: criação
de uma imagem uniforme e inova-
dora da marca; desenvolvimento de
diversas ações promocionais e publici-
tárias que incentivem a compra e au-
mentem a notoriedade da marca; pro-
moção de eventos que atraiam os con-
sumidores às áreas comerciais – como
exemplo temos a feira para escoamen-
to de stocks (StockTirso) que já vai na
sua quinta edição, o desfile de moda
(FashionTirso) que tem tido resulta-
dos excelentes para os comerciantes,
e diversas ações pontuais em datas
importantes para o comércio como
seja o Natal, o dia de S. Valentim, etc;
e a promoção de ações que por um
lado desafiem a oferta (comercian-
tes) no sentido da sua qualificação e
modernização, e por outro estimulem
a procura (consumidores) no sentido
de dar resposta às suas necessidades.
Por último, importa referir o estabele-
cimento de parcerias com diversos
agentes locais que têm permitido a
maximização dos resultados das nos-
sas ações, como seja a Câmara Mu-
nicipal, a Junta de Freguesia de San-
to Tirso e a CentroTirso.

São frequentes as críticas dos comer-
ciantes em relação às obras que vão
sendo feitas no centro da cidade.
Que impacto têm estas obras na ati-
vidade comercial e como é que enca-
ra esta requalificação da cidade?
A questão das obras é sempre uma
faca de dois gumes. Há sempre quem
critique a realização de obras pelos
prejuízos efetivos que traz ao comér-
cio e às populações. Mas por outro
lado também há sempre quem criti-
que se estas não são feitas. Também
existem aqueles que criticam em am-
bas as situações. Penso que temos de
ver a questão das obras numa ótica
de futuro e da sua qualidade. Se as
obras são efetivamente realizadas de
forma justificada e no sentido da pro-
moção de uma melhoria qualitativa
da cidade, quer em termos comerci-
ais, quer em termos urbanísticos, elas
são bem vindas apesar dos transtor-

nos. Se elas permitirem uma requalifi-
cação urbana que há muito é neces-
sária, isso trará no futuro um incre-
mento da atividade comercial. Por isso
preferimos não criticar por criticar  e
dar o benefício da dúvida às entida-
des públicas que têm a missão de
defender os nossos interesses.

Tem alguma explicação para o facto
de a Acist – apesar das tentativas -
não conseguir “entrar” no comércio
de Vila das Aves, ao ponto de em
vários momentos os comerciantes
locais equacionarem a constituição
de uma associação própria?
Em primeiro lugar gostava de referir
que a freguesia de Vila das Aves é a
segunda mais representativa no uni-

al, promovido pela Acist, pela Câ-
mara Municipal e pela AEP, avance.
Esse parque criaria ainda melhores
condições para a instalação de em-
presas, nomeadamente de grande
dimensão, o que traria naturalmen-
te grandes benefícios diretos e indi-
retos a toda a região.

Ainda existe luz ao fundo do tú-
nel para a indústria têxtil?
A indústria têxtil tem uma capaci-
dade de adaptação às adversidades
inigualável. Nesse sentido, muitos
empresários apostaram com enor-
me sucesso em nichos de merca-
do, como por exemplo os têxteis
técnicos. Por outro lado, tem-se ve-
rificado que muitas empresas do
Norte da Europa que deslocalizaram
as suas encomendas para o Norte
de África estão a regressar ao Vale
do Ave, em busca de ‘know-how’
especializado e de padrões de qua-
lidade que outros mercados não
conseguem atingir. São sinais que
vislumbram talvez um novo adven-
to da indústria. Ninguém melhor
que os nossos excelentes empresá-
rios para estarem atentos a estas
oportunidades. Da nossa parte, co-
mo parceiro e entidade de interface,
a confiança e o apoio são totais.

Se pudesse, que conselhos daria
ao Ministro da Economia?
Acima de tudo deixaria apenas um
conselho: que crie condições para o
acesso das PME’s ao financiamento
bancário e deixe o mercado funcio-
nar. Os empresários farão o resto. ||||||

‘A indústria têxtil tem
uma capacidade de
adaptação às adversidades
inigualável’

“O número de médias su-
perfícies comerciais no
concelho é exagerado, e
achamos que a Acist deve-
ria ter um papel mais in-
terventivo nesta matéria,
mas a realidade é que
atualmente pouco pode-
mos fazer sobre o assunto.”

“Ao longo dos anos a Acist
tem apresentado diversos
projetos de requalifica-
ção urbana e dos estabe-
lecimentos comerciais de
Vila das Aves que não têm
sido aprovados em
virtude da baixa densida-
de comercial existente”

“O principal obstáculo à
abertura de novas em-
presas tem sido, de facto,
o acesso ao crédito”.

verso dos nossos associados, pelo que
não compreendo esse ponto da sua
questão. Ao longo dos anos a Acist
tem apresentado diversos projetos de
requalificação urbana e dos estabele-
cimentos comerciais de Vila das Aves
que não têm sido aprovados em vir-
tude da baixa densidade comercial
existente no centro urbano da fregue-
sia. Em colaboração com a Junta de
Freguesia de Vila das Aves foi criado
um Núcleo da Acist em que eram ofe-
recidos todos os nossos serviços. No
entanto, verificou-se que a esmaga-
dora maioria dos associados de Vila
das Aves e das freguesias vizinhas
continuaram a preferir deslocar-se à
nossa sede. Estamos obviamente aten-
tos e preocupados com os proble-
mas de todas as freguesias do con-
celho de Santo Tirso e os nossos as-
sociados de Vila das Aves sabem que
contam sempre com o nosso apoio.

Em Vila das Aves existem três hiper-
mercados, em Santo Tirso são qua-
tro. Estes números não lhe pare-
cem exagerados? Como se chega a
isto e que peso têm, ou deveria ter,
a Acist no aval dado à abertura des-
tes espaços?
A Acist neste momento não tem qual-
quer peso na decisão de abertura de
espaços comerciais de dimensão rele-
vante no concelho. Até 2009 fazia
parte de uma Comissão Municipal de
Licenciamento, juntamente com a Câ-
mara Municipal, a Assembleia Mu-
nicipal, o Ministério da Economia e a
DECO, tendo votado em todas as oca-
siões contra a instalação de mais uni-
dades comerciais, por entender que não
se justificava a sua abertura no pano-
rama do concelho de Santo Tirso. O
recente encerramento de uma mé-
dia superfície em Santo Tirso vem dar
razão aos argumentos da Acist. Infe-
lizmente as nossas posições nesta
matéria não têm sido ouvidas. Por isso,
naturalmente que entendemos que o
número de médias superfícies comer-
ciais no concelho é exagerado, e acha-
mos que a Acist deveria ter um papel
mais interventivo nesta matéria, mas
a realidade é que atualmente pouco
podemos fazer sobre o assunto. |||||
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A fúria neo-liberal que, às ve-
zes, anima este Governo es-
conde uma profunda ignorân-
cia sobre o que é este País;
sobre o Norte e o Vale do Ave;
sobre Trás-Os-Montes e as
Beiras; sobre o Alentejo pro-
fundo e, mesmo, sobre a mar-
gem sul de Lisboa e o Algarve
afastado da costa.

Fariam bem alguns membros
deste Governo trocarem o con-
forto dos gabinetes no Terrei-
ro do Paço; os salões alcatifa-
dos dos hotéis; as salas enfei-
tadas pelos aparelhos partidá-
rios; e, até, as confortáveis vi-
sitas às empresas de sucesso;
por um périplo às zonas mais
deprimidas do País.

Talvez assim percebessem
melhor o que é o desespero, a
fome, o desemprego. Talvez as-
sim percebessem que as expe-
riências académicas bem suce-

didas em Vancouver, não po-
dem nem devem ser aplicadas
“tout court” no Vale do Ave.

Por isso, é importante ouvir
Cavaco e Soares. Porque nem
o capitalismo foi o “fim da His-
tória”, nem o neo-liberalismo
vai tirar-nos da crise. As contas
podem dar certo no iPAD do
ministro das Finanças, mas cho-
cam fatalmente com algo inamo-
vível: a realidade. Uma realida-
de feita de pessoas e famílias
e empresas e trabalhadores.

Cavaco e Soares - tão dife-
rentes e tão iguais - alertaram
para um facto indesmentível: as
pessoas não são números, e os
números não fazem uma polí-
tica. Rigor sim, mas não às ce-
gas. Os dados que recente-
mente foram tornados públicos
sobre as assimetrias salariais em
Portugal demonstram à sacie-
dade que não se pode impor
um fato uniforme a todo o País.

É preciso que os governan-
tes venham conhecer a reali-
dade aqui, no Vale do Ave. E
não ficarem pelo conhecimen-
to estatístico e contabilístico.
Falar com as pessoas, ver como
vivem as famílias, olhar com
olhos de ver para uma realida-
de que há muito tempo está à
procura de um futuro risonho.

O Vale do Ave é uma re-
gião de pessoas empreende-
doras, dinâmicas, generosas,
não pode continuar a pagar
pelos erros de sucessivos go-
vernos e por má fortuna... |||||
Texto escrito de acordo com antigo
acordo ortográfico.

Estamos no final de uma época com a
revisão e reavaliação dos feriados o
que não deixa de ser sintoma de uma
mudança de mentalidades que tende
a sacrificar a herança de gerações
precedentes às exigências e aos cri-
térios da modernidade e de maior
produtividade.

Senão vejamos: de dois feriados
deste dezembro, o do 1º de dezem-
bro foi a última vez que o celebrá-
mos enquanto o do 8, dia da Imacu-
lada Conceição, se manterá enquan-
to a comunidade católica o vivenciar
como lídima expressão da sua Fé (os
bispos, aliás, em nome dela já se mos-
traram dispostos a abdicar dos feria-
dos religiosos do Corpo de Deus e da
Assunção da Mãe de Deus, no 15 de
agosto). E, é curioso como estes feri-
ados de dezembro, de certo modo
estão associados, embora venham a
ter destinos diferentes: o rei, D. João
IV foi o soberano a quem os portu-
gueses de 1640, revoltados contra a
usurpação filipina, entregaram a co-
roa, símbolo da restauração da sobe-
rania de Portugal face a Castela; to-
davia, em 1646, o mesmo rei abdi-
cando da coroa, coloca-a na cabeça
da Senhora da Conceição de Vila Vi-
çosa, declarando a Senhora da Con-

Editorial

Revendo e reavaliando
os feriados

Luís Américo Fernandes
O DIRETOR

Ouvir Cavaco
e Soares

Pedro Fonseca

Funerária São Miguel das Aves, Lda.
R

Rua de S. Miguel, nº 145
Vila das Aves
(antigo Supermercado Valente)
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ceição, rainha e padroeira de Portu-
gal; um gesto simbólico e monárquico
de abdicação, podemos dizer, do seu
poder absoluto; um gesto perfor-
mativo, no sentido de que esta pro-
messa real teve total eficácia política
já que, depois do Restaurador, mais
nenhum rei da última dinastia usou
esse símbolo do poder até à exaustão
da monarquia em 1910.

Faliu portanto a Monarquia e teve
início o republicanismo na sua ver-
são mais jacobina, laicista e anti-cle-
rical, usurpando os bens da Igreja e
exercendo sobre ela uma repressão
tendente a eliminar a sua influência,
supondo-a a dupla face do regime de-
posto; não faliu, no entanto, o cristi-
anismo nem o culto da Virgem que,
pelo contrário se revigorou a partir
da “Cova da Iria” que, pouco a pouco,
se transformou no altar da paz e do
ecumenismo, ou seja, altar do mun-
do; entretanto o republicanismo com
o Estado Novo e Salazar celebrou com
a Igreja católica em 1940 uma “Con-
cordata” mas, no entanto, cerceou em
nome da Ditadura a própria Igreja
(que, com ela se mostrou “cordata”),
ao ponto de vir a exilar um dos bis-
pos mais liberais e leais à Igreja do
Vaticano II, o bispo Dom António
Ferreira Gomes, bispo do Porto.

Entretanto com o 25 de Abril de
74, a Democracia impunha novos ide-
ais, e, mantendo-se embora o repu-
blicanismo e não restando quaisquer
dúvidas de que a monarquia é um
projeto de saudosistas patéticos, vai
sendo óbvio, sobretudo agora que se
comemorou o centenário do 5 de
outubro de 1910, que esta data vai

perder honras de feriado nacional,
já que não passa de um “simulacro”
sem vitalidade e força simbólica. Re-
pensados os seus ideais e esconjura-
dos que foram os seus demónios, po-
dem os seus mais saudosos herdei-
ros, sobretudo os de expressão maçó-
nica e jacobina, continuar a come-
morá-la sem as pompas e honras de
feriado nacional. Mas a Democracia
que se cuide porque com a corrupção
que, com a “partidocracia”, se insta-
lou no aparelho do Estado, cheia de
exemplos de como um novo-riquismo
sem pudor se apropriou da pouca ri-
queza do país com escassos sinais de

É preciso que os
governantes venham
conhecer a realidade
aqui, no Vale do Ave.
E não ficarem pelo
conhecimento estatísti-
co e contabilístico.

estar a ser combatida e erradicada, é
ela própria que corre o risco de vir a
ser julgada. Enquanto a partidocra-
cia se não remeter ao seu papel de
servidora do Estado, do país e do
povo, dando sinais inequívocos de
poder governar com critérios de am-
plo consenso, de rigor orçamental e
de equilíbrio na distribuição dos sa-
crifícios que urge fazer para restau-
rar a soberania perdida ou ameaça-
da, podemos dizer que o 25 de Abril
não deu os frutos por que aspiráva-
mos e, então, é o próprio feriado
nacional que o comemora que pode
estar em causa ou, pelo menos, sob
suspeição. |||||

Mas a Democracia que se cuide
porque com a corrupção que,

com a “partidocracia”, se
instalou no aparelho do

Estado é ela própria que corre
o risco de vir a ser julgada.



Vamos a ver...
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1 - “Abstenção violenta” – grita o Par-
tido Socialista, sobre o Orçamento
Geral do Estado. A situação incómo-
da em que se encontra é bem paten-
te. Por um lado quer passar para a
opinião pública que não concorda
com o orçamento mas, ao mesmo tem-
po, está amarrado ao pacto de submis-
são que assinou com a troika inter-
nacional. Por isso inventou uma fra-
se sonora para marcar posição. Não
é divertido?

2 - O PSD Madeira “decretou” que
os seus representantes na Assem-
bleia Regional, 25 no total, iriam ser
representados apenas por um ele-
mento, que doravante responderá por
todos. O PSD Madeira é irmão gémeo
do PSD nacional. Não é divertido?

3 - “Não tem vergonha na cara?” –
grita o deputado Comunista Jorge
Machado na Assembleia da Repú-
blica ao Ministro da “Solidariedade”,
Pedro Mota Soares. Que enumerava
como os pobrezinhos poderiam fa-
zer para obterem a sua tijela da sopa.
Não é divertido?

4 - O governo de Passos e Gaspar
acreditam que o país crescerá, empo-
brecendo. Não é divertido?

5 - O governo decretou que os traba-
lhadores irão trabalhar mais meia hora
por dia de graça, para que as empre-
sas não possam falir. É uma posição
minimalista. No que me toca, não
cumprirei a norma na minha empre-
sa. Ainda se, em vez de 8 horas e
meia diárias fossem 10 aí eu aceita-
ria. Assim não, muito obrigado. Con-
tinuo a achar divertido.

6 - Alberto João iluminará a Madei-
ra neste fim de ano, com todas as
luzes. E bombardeará o ar com to-

Muros por derrubar

Abel Rodrigues

Passos acredita
que o país cresce,
empobrecendo.
Não é divertido?

||||| OPINIÃO: RUIRUIRUIRUIRUI     PEDRPEDRPEDRPEDRPEDROSOSOSOSOSAAAAA     BBBBBAAAAATISTISTISTISTISTTTTTAAAAA

No passado dia 18 de Novembro
o Dr. Carlos Abreu Amorim, Depu-
tado pelo PSD na AR e membro da
Comissão Parlamentar do Ambien-
te, Ordenamento do Território e
Poder Local, esteve em Santo Tirso,
a convite do PSD local, para falar
sobre a tão propagada “reformada
da Administração Local”. Talvez uma
das pessoas mais habilitadas no país
para nos falar da reorganização
administrativa do País, tema que
domina pelo facto ter estado direc-
tamente envolvido na elaboração
do livro verde, e em todo o proces-
so legislativo que vai suportar esta
reforma, nos seus quatro eixos.

Pode com toda a legitimidade
questionar-se: será esta a altura certa
para uma reforma desta complexi-
dade? Será este o momento mais
adequado! É nos períodos mais con-
turbados e de crise, que se fazem
as maiores reformas. Portugal preci-
sa de optimizar os seus recursos a
todos os níveis, tem de se tornar mais
eficiente, mais eficaz e menos buro-
crático. Tudo o que for feito para
simplificar o funcionamento admi-
nistrativo do país, é bem-vindo! Pode

REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Imperativo da
Necessidade
ou Imperativo da
Oportunidade?

dos os foguetes. Festa é festa! Não é
divertido?

7 - Nos últimos 37 anos os portu-
gueses votaram uma vez no PS, de-
pois no PSD. Depois PS, depois PSD,
depois PS, depois PSD, depois PS, de-
pois PSD… O resultado foi o apareci-
mento de pessoas honestíssimas como:
Valentim Loureiro, Dias Loureiro, Isalti-
no Morais, Fátima Felgueiras, Abílio
Curto, Duarte Lima, Oliveira e Costa…
e que me desculpem quem não é
mencionado, pois não o faço por mal.
Não é divertido?

8 - Portugal com a “ajuda“ da troika
internacional de 78 mil milhões vai
pagar no total 113 mil e 100 mi-
lhões de euros. Perceberam bem?
Quase metade do empréstimo em
juros. E insistem dizendo que é uma
ajuda. Não é divertido?

9 - Na luta que foi a greve geral, o PS
não “apoiava nem desapoiava”, será
então assim: quanto mais a luta aque-
ce, mais desaparece o PS.

Só voltarei ao contacto com os leito-
res em Janeiro. Apesar de tudo, de-
sejo a todos, umas festas de Natal e
Ano Novo o melhor possível, com
os votos de muita Paz. ||||||

e deve ser feito, e JÁ!
Deixo aqui, entre outros, quatro

grandes razões que justificam a ne-
cessidade desta reforma: 1) No me-
morando assinado entre o anterior
Governo e a “Troika” está plasmado
o compromisso de Portugal reduzir
significativamente (cerca de 50 por
cento), o número de Autarquias Lo-
cais, leia-se “Juntas de Freguesia”;
2) A redução do número de Juntas
de freguesias, permitirá optimizar
recur-sos, estimular a contiguidade
e a coe-são territorial, e carrear di-
mensão crítica e escala às Juntas de
Freguesia; 3) Ao agrupamento de
freguesias estão associadas novas
atribuições, mais competências e re-
cursos financeiros; 4) O princípio da
separação de poderes entre juntas e
o poder municipal assume nesta re-
forma, um papel determinante, aca-
bando com lógicas de subserviên-
cia entre diferentes escalas do poder
autárquico, e devolvendo aos pre-
sidentes de junta a dignidade que
o cargo lhes confere.

Importa realçar que esta reforma
não visa extinguir freguesias! Todas
as freguesias manterão o seu nome
próprio, a sua heráldica, usos, costu-
mes e tradições e apenas partilha-

rão o órgão administrativo (Junta).
O que se pretende com esta re-

forma é terminar com as Juntas de
Freguesia mendicantes, desprovidas
de recursos e de competências. O
que se pretende com esta reforma,
é acabar com a asfixia permanente a
que estão sujeitas as juntas de fre-
guesia, que menorizam e reduzem
a sua acção e as tornam dependente
de subsídios das respectivas Câma-
ras. Os cidadãos ao elegerem uma
Junta de Freguesia, exigem que esta
seja actuante no seu quotidiano, pa-
ra tal as mesmas tem de ter escala,
recursos, competências, meios.

Só com implementação desta re-
forma em todo o território do nos-
so Portugal, poderemos ter um mapa
autárquico do século XXI e projec-
tado no futuro. Não podemos per-
der mais tempo, está na hora de Por-
tugal se reorganizar de acordo com
as necessidades do tempo moder-
no e das novas gerações.

Uma das maiores conquistas do
25 de Abril foi, sem dúvida, o Poder
Loca! Com a actual organização po-
lítica corremos o sério risco de esva-
ziar de competência as Juntas de Fre-
guesia, tornar inócua a sua existên-
cia e a prazo conduzi-las à extinção.

Os actuais agentes autárquicos
e políticos, tem um papel fundamen-
tal na promoção do diálogo e na
busca das melhores soluções, só as-
sim será possível preservar e forta-
lecer o Poder Local! |||||| Texto escrito de
acordo com antigo acordo ortográfico.

“Só com implementação
desta reforma poderemos

ter um mapa autárquico do
século XXI e projectado no

futuro. Está na hora de
Portugal se reorganizar de

acordo com as necessidades
do tempo moderno”.

“Na luta que foi a greve
geral, o PS não “apoiava
nem desapoiava”, será
então assim: quanto mais
a luta aquece, mais desa-
parece o PS”.
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ATUALIDADE

PSD concorda com
a homenagem a
Zeinal Bava... mas
discorda do texto

O PSD está “ao lado” da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso na homenagem
que esta pretende prestar ao presiden-
te executivo da Portugal Telecom (ver
edição anterior deste jornal) mas diz-
se em desacordo com “parte do tex-
to” tornado público pela autarquia de-
pois de tomada a decisão de home-
nagear Zeinal Bava e que lhe serve
de suporte. Em causa, estão os nú-
meros apontados pela autarquia nes-
se documento, quanto aos postos de

EM CAUSA ESTÃO OS POSTOS DE TRABALHO CRIADOS OU
A CRIAR PELO CALL CENTER DA PT, AVANÇADOS NO
DOCUMENTO TORNADO PÚBLICO PELA CÂMARA MUNICI-
PAL, E NO QUAL SE EXPLICAM AS RAZÕES PELAS QUAIS
ZEINAL BAVA SERÁ HOMENAGEADO

confirmado os números avançados
por Zeinal Bava.

Os vereadores da oposição dizem
ainda que “não é verdade que nesta
altura o Call Center da PT em Santo
Tirso tenha já cerca de 1000 postos
de trabalho criados, já que, e segun-
do informação proveniente da pró-
pria PT, há duas semanas, apenas 800
postos de trabalho estavam ocupa-
dos, isto apesar de terem passado mais
de dois anos sobre a inauguração
deste equipamento”. O PSD afirma
ainda que “não é verdade que a quase
totalidade dos postos de trabalho cri-
ados, seja ocupada por residentes no
concelho de Santo Tirso”, já que esse
valor ronda apenas os 50 por cento.

Em comunicado de imprensa tor-
nado público na semana passada, o
vereadores do PSD reafirmam que es-
tão “incondicionalmente ao lado da
Câmara Municipal no que respeita à
homenagem” a Zeinal Bava “mas consi-
deram que o texto que servirá de
suporte a esta justa homenagem, tem
que corresponder fielmente à verda-
de”. Quanto ao resto, o PSD diz que
“todos os que investem em Santo Tirso,
que criam riqueza e geram emprego”,
merecem ser reconhecidos e homena-
geados, sublinhando a “importância”
e “o impacto do Call Center que por
decisão do Eng.º Zeinal Bava, acabou
por instalar-se em Santo Tirso”. |||||

trabalho criados ou a criar pelo Call
Center da PT, inaugurado há pouco
mais de dois anos em Santo Tirso.

“Na verdade”, refere o PSD, “Zeinal
Bava, na inauguração do Call Center
apenas referiu a criação de 800 a
900 postos de trabalho” e não os
1200 indicados pelo presidente da
Câmara. Em reunião realizada com
os vereadores do PSD, Nuno Cetra,
presidente da PT Contact, terá, e ain-
da de acordo com a mesma fonte,

Trabalhar em prol do concelho de
Santo Tirso” com “empenho e dedi-
cação”. É esta a garantia dada pela
Juventude Socialista que passa a con-
tar com Patrícia Machado como líder.

Em comunicado de imprensa, a
JS diz-se disposta a assumir desafi-
os, com trabalho sério e responsá-
vel: “ser-se jovem não pode signifi-
car incapacidade, pelo contrário,
queremos demonstrar que estamos
motivados e que somos capazes de
assumir desafios e superar expecta-
tivas”. A actaul equipa de trabalho
tem por objetivo reorganizar, dina-
mizar e afirmar a juventude socia-
lista do concelho nas estruturas não
só da Juventude Socialista distrital
e nacional, mas também nas várias
estruturas do Partido Socialista. Uma
das apostas da JS passa, de resto,
pela formação política. O caminho
traçado está assente em quatro im-
portantes eixos: Formação e Educa-
ção, Ação Social e Cidadania, Saú-
de e Desporto, e Associativismo. Em
breve, Patrícia Machado dará a co-
nhecer algumas das ações a serem
implementadas no, principalmente
na área social. |||||||

Patrícia Machado
na liderança
da Juventude
Socialista
de Santo TirsoNa freguesia de Agrela, reali-

zou-se em meados do mês pas-
sado a tomada de posse da Co-
missão Política do Núcleo do PSD
do Vale do Leça.

Este novo núcleo social-de-
mocrata é liderado por Paulo
Alexandre Mirra Leal (da fre-
guesia de Reguenga), tendo
como vice-presidente José Luís
de Macedo Júnior, da fregue-
sia de Água Longa, assumindo
Helena Patrícia Pereira, da fre-
guesia de Agrela, as funções de
tesoureira. Do núcleo do Vale do
Leça fazem ainda parte os vo-
gais Mário Filipe da Costa Mar-
tins (Lamelas), Filipe Manuel
Carneiro Dias (Refojos), Filipe
Jorge Moreira Rodrigues (Car-
reira), Tiago Moreira Rodrigues
(Reguenga), Vitória Isabel de Oli-
veira Alves (Agrela), Jorge Ma-
nuel Martins Gonçalves Neto
(Reguenga) e José Fernando da
Silva Torres Alves (Água Lon-
ga). Este novo núcleo do PSD re-
sulta das eleições realizadas no
dia 4 de novembro, abrangendo
o mesmo, as freguesias de Agre-
la, Água Longa, Reguenga, Lame-
las, Guimarei e Carreira.

A cerimónia de tomada de
posse contou com mais de uma
centena de participantes, entre
os quais o presidente da Co-
missão Política da Distrital do PSD
do Porto e deputado da Assem-
bleia da República, Virgílio Ma-
cedo, a presidente da Comis-
são Política do PSD de Santo
Tirso e também deputada da As-
sembleia da República, Andreia
Neta, e o vereador da Câmara de
Santo Tirso, Alírio Canceles. ||||||

Novo núcleo
do PSD
do Vale do Leça
tomou posse

Junta de Santo Tirso convidou Castro
Fernandes para debater a Reforma da Admi-

nistração Local. Saiba mais na pág. 10
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Os relatos de criminalidade parecem
indiciar um aumento dos casos ocor-
ridos no concelho, mas o capitão Flá-
vio Sá, recém-chegado ao destaca-
mento Territorial de Santo Tirso da
GNR fala em “ligeira diminuição” ten-
do em conta o número de ocorrên-
cias registadas até à data, comparati-
vamente com o ano anterior. Em en-
trevista ao Entre Margens, Flávio Sá
deixa ainda alguns conselhos no
sentido de as pessoas se exporem, o
menos possível, a situações de risco.

Como tem sido a evolução do nú-
mero de ocorrências?
De acordo com os números que nós
temos e em comparação com o ano

‘Em comparação com o ano
passado, houve uma
diminuição dos crimes’
A FRASE É DO CAPITÃO FLÁVIO SÁ, DA GNR DE SANTO TIRSO QUE, NUMA ENTREVISTA
AO ENTRE MARGENS, FEZ UM BALANÇO DOS ACONTECIMENTOS NA REGIÃO.

passado, houve uma ligeira diminui-
ção dos crimes. Existem sim, casos
pontuais como um assalto à loja do
ouro, em Vila das Aves, pelo casal
que já foi detido pela polícia judici-
ária, mas são casos pontuais. Existi-
ram depois também os crimes que
têm a ver com os incêndios. Mas,
houve também um aumento das
detenções feitas em flagrante delito,
entre outras.

Qual o número de agentes disponí-
veis neste momento?
A nível do destacamento temos à
volta de 167 militares. Temos cinco
postos: o posto de Santo Tirso, Vila
das Aves, Alfena, o posto da Trofa e
o posto de Valongo. O maior nú-
mero de elementos está no posto

concelhos, comparando Trofa, Valon-
go e Santo Tirso, Santo Tirso, a nível
de criminalidade está um pouco
atrás do concelho da Trofa, por
exemplo. Ao nível de freguesias é
mais difícil estabelecer comparações,
no entanto, a que tem maior índice
de criminalidade é a freguesia de
Vila das Aves, devido ao núcleo de
pessoas e às diversas atividades que
aí existem. Nas restantes os registos
criminais são muito iguais. Agora
não sei como estão os dados nas
outras regiões, mas de acordo com
aquilo que eu já presenciei e que já
vivi, Santo Tirso parece-me ser um
concelho seguro.

Em época de crise e com a insegu-
rança das populações a aumentar,
que conselhos dão às pessoas para
contornar esta situação?
Os conselhos que se dão às pesso-
as em época de crise são os mes-
mos. A ideia que se tem que passar
às pessoas é a seguinte: quando ti-
ver conhecimento de algum crime
as forças policiais têm que ter co-
nhecimento, o mais rápido possível,
para que possamos trabalhar mais
depressa. E depois são os conselhos
regulares: quando andam em viatu-
ras não deixar os objectos à vista,
nas residências ver se a casa esta
fechada, durante a noite circular
sempre em locais bem iluminados.
Neste concelho, o que me parece é
que a nível nocturno não há regis-
to de grandes situações de crimina-
lidade e se as pessoas tiverem em
atenção estas ideias de segurança
acho que irá tudo correr bem.

Num assalto com uma arma, qual-
quer tipo que seja, não convém ofe-
recer resistência. Há episódios do
passado em que as pessoas tenta-
ram resistir e acabaram mortas ou
feridas gravemente. Não convém re-
sistir, convém sim avisar, o mais ra-
pidamente, as forças policiais, tentar
conseguir assimilar o maior núme-
ro de dados, mesmo sendo difícil.
A população de Santo Tirso tem que
ter a ideia de que para trabalhar é
preciso informação. É difícil, mas se
conseguirem, de certa forma ter essa
ideia e assimilar o maior número
de dados é muito importante para
o nosso trabalho. A partir daí a si-
tuação será muito mais célere. |||||

A Polícia Judiciária identificou e dete-
ve, a 17 de novembro, o segundo dos
dois presumíveis autores do roubo à
Joalharia Machado, em Vila das Aves,
ocorrido em agosto último. O detido,
de 45 anos de idade, desempregado,
com antecedentes criminais por furto,
foi depois presente a primeiro interro-
gatório judicial para aplicação das me-
didas de coacção tidas por adequadas.

No roubo ocorrido a 3 de agosto,
e segundo revelou a PJ na ocasião, um
dos assaltantes ameaçou o proprietá-
rio do estabelecimento com uma arma
de fogo e apoderou-se de um expo-
sitor com dezenas de peças em ouro.
No exterior, à sua espera, estava um
outro indivíduo, num veículo em que
ambos se puseram depois em fuga.

O primeiro dos presumíveis auto-
res do furto havia sido já detido no
dia 27 de outubro, ficando a aguar-
dar o decurso do inquérito sujeito a
prisão preventiva, conforme deu con-
ta a PJ. À semelhança do segundo
indivíduo detido no passado dia 17,
o primeiro dos autores a ser identifi-
cado pela PJ, um homem de 39 anos
de idade, é desempregado, tem ante-
cedentes criminais por furto e roubo,
tendo já cumprido uma pena de pri-
são de dez anos. |||||

PJ deteve presumível
autor de roubo à
Joalharia Machado
de Vila das Aves

Ossadas encontradas
em Lordelo são
de Adélia Azevedo
Os exames de ADN confirmaram que
as ossadas encontradas num terreno
situado na Rua da Ponte, na freguesia
de Lordelo pertencem a Adélia Aze-
vedo. Desaparecida há aproximada-
mente sete anos, os exames ao cadá-
ver encontrado no passado dia 23
de fevereiro vão levar à reabertura do
processo por parte do Ministério Pú-
blico, de forma a se apurarem as cir-
cunstâncias em que Adélia Azevedo
morreu. Recorde-se que a lordelense
desapareceu na madrugada de dia 1
de dezembro de 2004.

da Trofa, que tem à sua responsabi-
lidade o concelho da Trofa todo, e
é, por isso, o que tem maior núme-
ro de efectivos. Depois temos o pos-
to de Santo Tirso (com 26), e no
posto de Vila das Aves há aproxi-
madamente 24 militares.

Quais são as zonas mais afectadas
pela criminalidade?
Os dados que temos são a nível de

MÉDICO DOS OLHOS
OFTALMOLOGISTA

MARCAÇÃO DE CONSULTAS
TELEFONE 252 872 021 | TELEMÓVEL 918 182 018 - 938 130 893

VILA DAS AVES (EM FRENTE AO MERCADO)

“Ao nível de freguesias é
mais difícil estabelecer
comparações, no entanto,
a que tem maior índice
de criminalidade é a fre-
guesia de Vila das Aves”
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TECTOS FALSOS  |  DIVISÓRIAS  |
APLICAÇÕES EM GESSO  |

DECORAÇÕES

O governo não recua, mas a
Reforma da Administração
Local, que já se previa difícil,
conta desde o último fim de
semana com o “chumbo” da
Associação Nacional de Fre-
guesias (Anafre). No XIII Con-
gresso Nacional a maioria dos
1300 delegados reunidos em
Portimão, rejeitou “claramen-
te” a Reforma da Adminis-
tração Local proposta pelo
governo, porque “não preco-
niza um modelo adequado
à realidade social portugue-
sa”, argumentando que não
garante ganhos de eficácia e
não respeita a vontade das
populações.

“A Anafre e as freguesias
entendem que o modelo de
reforma do poder local deve
obedecer ao princípio demo-
crático da consulta popular
e auscultar as populações”,
pode ler-se no documento
das conclusões do Congres-
so. A Anafre aconselha ain-
da o governo a explicar à troi-
ka que “com a extinção de
freguesias não haverá qual-
quer poupança”. Em causa
está a proposta de extinção
de cerca de 1800 freguesi-
as, num universo de 4259,
inscrita no Livro Verde da Re-
forma da Administração Lo-
cal que o governo quer ver
confluída até junho do pró-
ximo ano. A proposta é “re-

‘O essencial ficou de fora da
Reforma da Administração Local’
E O ESSENCIAL É A “REGIONALIZAÇÃO”, SEGUNDO CASTRO FERNANDES, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL QUE, CONVIDADO PARA DEBATER A REFORMA DA ADMNISTRAÇÃO LOCAL, NA JUNTA
DE SANTO TIRSO, LAMENTOU QUE A CRIAÇÃO DE REGIÕES ANDE ARREDADA DO DEBATE POLÍTICO.
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Castro Fernandes foi à Junta de Fregue-
sia de Santo Tirso falar da Reforma da
Administração Local e aproveitou a oca-
sião para dar a conhecer três hipóteses
de agregação de freguesias, respeitan-
do as diretrizes avançadas pelo livro
verde da dita reforma. Em todas elas, o
município fica reduzido a nove fregue-
sias, escapando a esta fusão as de Vila
das Aves e Vilarinho. As restantes não
terão outro remédio, senão agrupar-se.

Mas para o autarca, este exercício
de “corte e costura” serve apenas para
“demonstrar o quão bizarra” é a refor-
ma proposta pelo atual governo. “Na
Reforma da Admnistração Local só
estão critérios matemáticos”, reafirmou
o autarca, criticando a falta de atenção
para com as identidades locais. Castro
Fernandes entende que o governo foi
“demasiado precipitado ao avançar com
um documento muito complexo” e la-
mentou que a agregação de freguesi-
as propostas no livro verde seja pen-
sada como “se o país fosse todo igual”.

dutora nos seus métodos e
inútil nos seus objetivos”, afi-
rmou o presidente da Ana-
fre, Armando Vieira, logo na
abertura dos trabalhos, la-
mentando que “só as fregue-
sias são reconhecidas como
excedentárias, despesistas e
responsáveis pelo estado las-
timável das contas públicas”.

A oposição das freguesi-
as à reforma foi bem expres-
siva desde o primeiro mo-
mento do congresso e su-
biu de tom aquando da pre-
sença de Miguel Relvas. Con-
vidado para proceder ao dis-
curso de encerramento, o mi-
nistro da Presidência come-
çou por ouvir vaias mesmo
antes de começar a falar. Me-
tade dos congressistas viria
a abandonar a sala onde de-
correram os trabalhos, com
o ministro a ser interrompi-
do por diversas vezes. No seu
discurso, Miguel Relvas reve-
lou que o governo está inflexí-
vel no compromisso de redu-
zir as 4259 freguesias atuais,
mas referindo que a reforma
“será feita com os autarcas e
não contra os autarcas”.

Para justificar a redução do
número de freguesias, Miguel
Relvas alegou que “há quase
1600 juntas recebem trans-
ferências do Estado inferio-
res a 25 mil euros e que gas-
tam 10 mil só em senhas de
presença do seu executivo”.
Segundo o ministro, “a refor-
ma em curso não é uma de-
cisão economicista, mas sim
uma medida para gerir o ter-
ritório de forma mais racio-
nal em complementaridade
com os municípios”. ||||||

Anafre ‘chumba’
reforma, mas
governo mantém-
se inflexivel

Castro Fernandes entende que Santo
Tirso não tem freguesias a mais e que
não é “por culpa dos municípios” que
o défice público chega aos 200 mil
milhões de euros. E critica o facto de
ter ficado de fora o que, no seu enten-
der, é “o essencial”, ou seja a criação
de regiões. “Esta é que é questão fulcral,
contemplada na Constituição, mas que
a Reforma da Administração Local dei-
xou de fora”.

No debate realizado na Junta de
Freguesia, moderado por José Pedro
Miranda (presidente de junta), o autar-
ca de Santo Tirso voltou a classificar
de maior importância o eixo relativo à
“gestão municipal e intermunicipal e
financiamento”, estranhando desde lo-
go alguns “timmings”. “A lei das Finan-
ças Locais só será aprovada em mea-
dos do próximo ano. Como é que se
aprova uma lei importante para a Re-
forma da Administração Local, depois
da data de conclusão deste processo?
(previsto para junho de 2012)”, ques-
tionou-se Castro Fernandes.

Na presença de vários presidente

de Junta, a iniciativa começou, porém,
com Castro Fernandes a deter-se sobre
alguns aspetos que constam do capí-
tulo relativo à “Democracia Local” do já
citado Livro Verde da Reforma da Ad-
ministração Local, mostrando-se contrá-
rio ao modelo de executivos homogé-
neos. “Eu entendo que a oposição deve
estar representada no executivo cama-
rário”, sublinhou Castro Fernandes.

O presidente da Junta, José Pedro
Miranda, não revelou o que o separa
e o que o aproxima de Castro Fernandes
em relação a todo este processo, prefe-
riu antes destacar o facto de o atual go-
verno colocar à discussão pública a
Reforma da Administração Local em vez
de a apresentar como um dado adqui-
rido. O debate – e ao contrário de José
Pedro Miranda (eleito pelo PSD) – fica
também marcado pela forte presença
de presidentes de Junta eleitos pelo PS,
como é o caso de Marco Cunha, pre-
sidente da Junta de S. Mamede de Negre-
los que lamentou o risco da discussão
da Reforma da Administração Local se
tornar demasiado politizada. ||||||

A proposta é “redutora nos
seus métodos e inútil nos
seus objetivos”, afirmou o
presidente da Anafre, Arman-
do Vieira, no XIII Congresso
Nacional, em Portimão.
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Em defesa da verdade, e para que a mentira
grosseira não passe como realidade junto dos
menos avisados, pretendo esclarecer várias alu-
sões à minha pessoa, enquanto membro de
várias Comissões Políticas Concelhias desde
1976 até 2005.

E, numa primeira análise geral, àquilo que
a má consciência do entrevistado debitou, só
se pode concluir quanto é verdadeiro o
aforismo popular: “se queres conhecer o vilão
põe-lhe a vara na mão!”

Diz ele que, “durante muitos anos foi o
Dr. Henrique Pinheiro Machado presidente
da concelhia e eu e as pessoas que estavam
comigo, não estávamos de acordo com o ca-
minho que queria seguir”, para mais adiante
prosseguir: “Na altura tínhamos núcleos e
pessoas nas freguesias que punham o parti-
do ativo e o dinamizavam e agora não temos
ninguém”.

Querendo dizer mal, fugiu-lhe a boca para
a verdade. Efetivamente, enquanto fui presi-
dente da concelhia, não foi, com certeza, por
“obra e graça de um deus desconhecido” que
o CDS “tinha núcleos e pessoas nas freguesi-
as que punham o partido ativo e o dinamiza-
vam”. E mais, concorrendo sempre a todos os
órgãos autárquicos, até que caiu no marasmo
em que está, por “obra e desgraça” de “coliga-
ções com o PSD”, que não acautelaram a iden-
tidade, a independência e a real implantação
do CDS.

Afirma, depois, que se afastou em 2001
por não concordar com a liderança do parti-
do, nomeadamente quando não foi feita, nes-
se ano, uma coligação com o PSD nas eleições
autárquicas.

Mas não foi só o Presidente da Concelhia,
Henrique Pinheiro Machado, que não quis a
coligação. Esse “não” foi decidido numa reu-
nião, em que esteve o Presidente da Comis-
são Política Distrital, Dr. Castello-Branco, por
larga maioria e apenas dois votos contra, por
se concluir que não havia condições para a fazer,
como o reconheceu o Presidente da Distrital.
Porque estava em causa a autonomia e o futuro
do CDS, como portador de um projeto político
com pernas próprias para andar, depois uma
anterior coligação em que os interesses pes-
soais se tinham sobreposto aos do partido, que
saiu muito fragilizado dessa aventura.

Aliás, foi reconhecido que a coligação de
1997 fora a primeira machadada na organi-
zação do CDS no nosso concelho, protagoni-
zada por uma jovem que veio do Porto liderar
o partido, por não haver quem, localmente,
estivesse disponível para me substituir, quan-
do decidi sair da presidência da concelhia.

E é também claríssimo que o entrevistado,
apesar de não se ter manifestado a favor da
coligação, mas pertencendo ao número dos que
nunca fizeram nada de relevante pelo CDS, e
estavam “vendidos” aos interesses do PSD, se
mostra, ainda hoje, incapaz de distinguir uma

Direito de Resposta e de Retificação
sobre a entrevista do Ricardo Rossi

liderança com coluna vertebral, firme na defe-
sa dos interesses do CDS, e respeitadora das
decisões tomadas por larga maioria e após dis-
cussão e votação livres, de uma liderança au-
toritária e antidemocrática, pelo que não resis-
tiu a repetir o lugar comum dos medíocres e
dos derrotados: que tal decisão foi tomada por
uma liderança de “quero, posso e mando.”

Mas o melhor vem a seguir, quando o
entrevistado afirma que se afastou do par-
tido por causa de não estar de acordo com
a política seguida!

Mais uma mentira grosseira! Ele foi expul-
so da Juventude Popular, porque falsificou as
assinaturas dos membros da Mesa da As-
sembleia Concelhia, na ata de uma “eleição
fantasma” em que ele próprio era o “eleito”
como Presidente da JP. Depois desta falcatrua,
foi corrido da Presidência da Juventude Popu-
lar Concelhia, num plenário em que 105 filia-
dos da J.P votaram pela sua expulsão e só 1
se absteve!

Entretanto, e dando eco às afirmações deste
“meu amigo”, o título que antecede o corpo
da entrevista refere que “o CDS-PP de Santo
Tirso foi esvaziado”, sendo eu o “suspeito do
costume”.

Esta afirmação, que se quer fazer passar
por verdade, é outro grande embuste! Não só
porque, no tempo da minha liderança da
concelhia, havia núcleos e pessoas que repre-
sentavam e dinamizavam o partido nas fre-
guesias, mas também porque, depois de eu ter
saído definitivamente da presidência da
concelhia em 8 de abril de 2005, após um
regres-so requerido pela maioria dos filiados,
para apanhar os cacos e tentar recompor o par-
tido a seguir à coligação de 1997, fui o principal
responsável, sem ter qualquer cargo na concelhia
e em condições difíceis, pois tinha de preparar a
minha candidatura à Junta de Freguesia de Ne-
grelos, pela apresentação das 18 listas possíveis
e candidatas nas eleições autárquicas desse ano
às Assembleias de Freguesia, à Câmara e à
Assembleia Municipal.

Assim como, nas eleições de 2009, voltei
a colaborar na formação da maioria das listas
que o partido apresentou a sufrágio.

Disso se esqueceu o amnésico entrevista-
do, como se esqueceu (?) de que, na sequên-
cia de mais de uma dezena de anos para trás,
fui sempre eu que paguei do meu bolso, e até
junho de 2008, as rendas, o telefone e a luz
da sede na Rua de Sousa Trepa.

Confessa adiante o entrevistado que ain-
da lhe “custa a acreditar como é que um pre-
sidente de uma concelhia consegue candida-
tar-se e ganhar juntas como independente”

A verdade é que, quando fui eleito pela
primeira vez, não era Presidente da Concelhia.

E porque ganharia as eleições? Não foi,
com certeza, pela falta de competência e qua-
lidades como candidato, apesar de reconhe-
cido por todos os eleitores como destacado

militante do CDS que sempre fui!
E só concorri como independente porque

não estive de acordo com os dirigentes do
CDS em 1997, quando, para garantirem para
si próprios um lugar à mesa do poder, não se
importaram de destruir as bases e vender os
interesses do partido ao PSD.

Por isso é, de facto, muito grande a dife-
rença entre a minha militância em defesa do
CDS e a do entrevistado, que não tem pejo de,
a três anos de distância, já ir dizendo que
“sonha” com um lugarzito à boleia do PSD,
como se depreende da sua posição de cóco-
ras ante uma hipotética coligação.

Espero que o entrevistado tenha ouvido,
no recente Congresso de Viseu e durante esta
Campanha para as Legislativas, o Dr. Paulo Por-
tas afirmar, com clareza, que o CDS não é um
partido subalterno de quem quer que seja!

Restará também saber se o PSD achará van-
tajoso carregar às costas a “barriga de aluguer
do CDS de Santo Tirso”, com um presidente
que é conhecido, na política concelhia, pelas
razões menos recomendáveis, que não tem
ideias nem projetos para fazer crescer o parti-
do, que não representa quem quer que seja a
não ser a sua própria pessoa, que pela ausên-
cia de qualquer trabalho de militância não mo-
biliza nada nem ninguém, e que tem um úni-
co projeto conhecido, que é o de ser “lacaio”
do PSD, para conseguir um lugarzito de repre-
sentação.

E como não tem méritos próprios que o
recomendem, segue o caminho de todos os
“fracos de quem não reza a história”, quando,
em toda a entrevista, procura apresentar-se
como “herói”, hostilizando e apontando como
principal inimigo uma das melhores referênci-
as do CDS, tanto a nível da estrutura local
como da política autárquica.

Confessa o entrevistado que “nas próxi-
mas “autarcas” temos de ter as 24 freguesias
com pessoas candidatas às juntas de fregue-
sia. Isso é obrigatório e imperativo para que
o partido possa crescer e possa andar.” E
acrescenta que esse desejo será uma tarefa
que “vai dar muito trabalho”.

Claro! Fazer crescer um partido dá muito tra-
balho! Mas como é evidente, só a quem trabalha!

Curioso, é o facto de se ter esquecido de
referir a necessidade de apresentar listas do
CDS à Câmara e à Assembleia Municipal, com
certeza porque já abdicou delas em favor das
listas do PSD!...

Em resumo e para terminar: se nas próxi-
mas eleições para a liderança da concelhia
do CDS não houver alguém mais capaz, mais
empenhado e mais competente a lutar pelo
futuro do partido, cá estamos para ver o traba-
lho do entrevistado que, vejam só os leitores,
foi eleito há nove meses – mais de um terço
do mandato - e ainda nem sequer foi capaz
de realizar a sua própria tomada de posse! |||||

Henrique Pinheiro Machado

Direito de Resposta INDAQUA
deteta
ligações
ilícitas à rede

Desde setembro de 2011, foram detetadas
51 situações de ligações ilícitas nos conce-
lhos de Santo Tirso e Trofa.

Joana Frada, diretora geral da INDAQUA
Santo Tirso/Trofa contou que “há casos em
que as pessoas não solicitam a colocação
do contador, fazem as ligações diretas à
rede”. A INDAQUA tem vindo a realizar
vistorias ao Sistema Público de Abasteci-
mento de Água de modo a reparar possí-
veis fugas mas também a combater os ca-
sos de ligações ilícitas.

“Às vezes fico muito na dúvida se será
só o fator económico que leva a cometer
ilegalidades” adianta a diretora geral da
INDAQUA. Isto porque há alguns casos
em que os infratores possuem “grandes
mansões com piscina”.

Quando uma infração é detetada é apre-
sentada uma queixa-crime e é o Ministério
Público quem decide a coima. Joana Frada
acredita que a crise pode “levar a que as
ilegalidades aumentem” mas diz ter a cer-
teza que as razões económicas não são o
“único motivo”.

A ligação à rede é gratuita e a INDA-
QUA já assegura uma cobertura acima de
80 por cento só no concelho de Santo
Tirso. A empresa apela à denúncia das si-
tuações ilegais através do 252 800 600
ou nos balcões da INDAQUA. ||||||

EM CERCA DE TRÊS MESES A
INDAQUA DETETOU 51 LIGAÇÕES
ILÍCITAS. OS CULPADOS VEEM-SE
A BRAÇOS COM UMA QUEIXA-
CRIME E A COIMA É DECIDIDA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A INDAQUA Santo Tirso / Trofa tem
vindo a realizar vistorias ao

Sistema Público de Abastecimento
de Água de modo a reparar possí-

veis fugas mas também a com-
bater os casos de ligações ilícitas.



ATUALIDADE ENTRE MARGENS | 7 DE DEZEMBRO DE 2011  PAGINA 12

GANHE UM ALMOÇO PARA DUAS PESSOAS

DEVE O PREMIADOS RACLAMAR O SEU JANTAR NO PRAZO DE 3 SEMANAS (SALVO OS SORTEADOS QUE RESIDAM NO ESTRANGEIRO)

No restaurante     ESTRELA DO MONTE o feliz contemplado nesta 1ª saída
de dezembro foi o nosso estimado assinante, Noé Granjo,      residente no Largo dr.

Braga da Cruz, em Vila das Aves.

O premiado com uma almoço para duas pessoas desta quinzena,
deve contactar a redação do Entre Margens

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

A Associação de Solidariedade e Ação
Social de Santo Tirso (Asas) promo-
veu, nos dias 11 e 12 de novembro,
o IV Encontro sobre Maus-tratos, Ne-
gligência e Risco na Infância e na Ado-
lescência, tendo reunido cerca de
250 participantes, no Fórum da Maia.

De entre as várias conclusões do
IV Encontro, destaque para a neces-
sidade de uma intervenção articula-
da das diferentes instituições que tra-
balham com crianças e jovens e a
especialização dos seus técnicos para
as matérias que constituem objeto da
sua intervenção.

A urgência da denúncia assim que
existe suspeita de abuso ou maltrato
foi um dos apelos que os profissionais
de diferentes áreas deixaram duran-
te o evento, assim como a necessidade
de um diagnóstico correto e célere com
avaliação forense e do risco, constituin-

IV ENCONTRO SOBRE MAUS-TRATOS A CRIANÇAS E JOVENS
PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E AÇÃO
SOCIAL DE SANTO TIRSO REUNIU, NA MAIA,
CERCA DE DUAS CENTEMAS E MEIA DE PARTICPANTES

FESTA DA CATSANHA
A Associação Recreativa Portugue-
sa (ARP) levou a efeito a sua habitu-
al Festa da Castanha, no passado
dia 11 de novembro. Os associados
e família reuniram-se na sua sede
para saborearem as deliciosas casta-
nhas acompanhadas do bom vinho…

MÚSICA
O cantor francês François Deguelt,
voz bem conhecida nos anos 70/
80, deu um concerto organizado
pela rádio local, Radio des Ballons.

TEATRO
A população local pôde assistir à
representação de duas peças de
teatro apresentadas por duas com-
panhias vindas de Raon e de Remi-
remont. Os dois espetáculos decor-
reram na sala polivalente pertencente
à mairie (município) e tiveram en-
tradas gratuitas.

DESPORTO: CICLISMO
Disputou-se no passado dia 12 de
novembro, em Saint Etienne, o circui-
to nacional de ciclo-cross francês.

NOTÍCIAS DE SAINT
ETIENNE LES
REMIREMONT

Por Christiane Thiriat

Cidade geminada com Vila das Aves

Foram alguns milhares os amantes
da modalidade que vieram apreci-
ar esta prova que decorreu no lu-
gar de la Moutière. Entre os con-
correntes profissionais, destaque-se
a participação do jovem Stéphanois
Steve Chainel (com vários títulos con-
quistados), da sua mulher Lucie, de
Julien Absalon e John Gadret... Foi
uma grande jornada desportiva em
Saint Etienne les Remiremont!

MEDALHA DE PRATA DAS CIDA-
DES FLORIDAS PARA S.ETIENNE
Saint Etienne recebeu a medalha de
prata das cidades e vilas com 3001
a 6000 habitantes. O júri do De-
partamento decidiu a atribuição do
prémio em Julho passado. Esteve a
receber a distinção o responsável
pelos Espaços Verdes da comuna,
acompanhado por um trabalhador
e pela adjunta  Christiane Thiriat.

REFORMADOS REÚNEM-SE APÓS
UMA SEMANA DE FÉRIAS
Os reformados Stéphanois regres-
sados de uma semana de férias na
ilha de Noirmoutiers, reuniram-se
na mairie para reviverem os mo-
mentos de amizade e de conviviali-
dade que aí tiveram, através das
fotografias que lá tiraram. Esta via-
gem foi organizada por Denise
Petitjean responsável do CCAS da
cidade. A numerosa participação
nesta iniciativa foi possível devido aos
diversos apoios conseguidos. |||||

Profissionais apelam a
uma intervenção mais
articulada
das instituições

tes no nosso país. O conceito de ado-
ção foi apresentado como medida
que permite reparar a adversidade pre-
coce presente nas trajetórias de de-
senvolvimento das crianças e jovens
que vivenciaram o abandono, maus-
tratos, e negligência e/ou cresceram
em situação de risco.

Concluiu-se que nos últimos dez
anos assistiu-se a um progresso signi-
ficativo em Portugal no que toca à inves-
tigação e ao combate aos maus-tra-
tos e negligência de crianças e jovens.

LANÇAMENTO DE LIVRO
SOBRE ADOÇÃO
Inserido no Programa do IV Encon-
tro sobre Maus-Tratos, Negligência e
Risco na Infância e na Adolescência,
realizou-se o lançamento do livro “A
Viagem da Asinhas pelo Mundo da
Adoção – uma história de descober-
tas e emoções”.

A apresentação do livro foi feita
por Maia Neto que elogiou o proje-
to, que transmite uma mensagem, que
não deixando de ser realista, é uma
história ternurenta e positiva sobre a
adoção.

A Coordenadora Técnica do CAT
Raízes, Telma Pinto, referiu que este
projeto nasceu da necessidade de
trabalhar alguns dos anseios que as
crianças das suas valências sentem
face a um projeto de vida que tanto
anseiam mas que ao mesmo tempo
lhes desperta inseguranças. Foi lan-
çado um convite a Vera Ramalho que
aderiu ao projeto e escreveu uma
belíssima história sobre um tema com
muitas nuances desconhecidas. |||||

do-se fulcral atuar no tempo da crian-
ça e para o seu superior interesse.

Neste encontro promovido pela
Asas, sublinhou-se ainda a necessi-
dade de repensar o modo como o
sistema de justiça aborda a matéria
dos menores em perigo, particular-
mente as situações que configuram
ofensa à autodeterminação e à liber-
dade sexual das crianças, a receção
e a avaliação das denúncias, a promo-
ção e proteção dos direitos da víti-
ma, e a recolha de informação e de
prova com validade processual pe-
nal e a sua avaliação em tempo útil.

O facto de o tratamento de gran-
de parte das denúncias de abuso
sexual de crianças já não passar pela
institucionalização dos menores mas
pela detenção dos agressores, assu-
me-se como um grande avanço face
a procedimentos anteriores existen-
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ASSINE E DIVULGE

PRÓXIMA
EDIÇÃO NAS
BANCAS A 22 DE

DEZEMBRO

ALUNOS E PROFESSORES NÃO FALTARAM À CERIMÓNIA
DO HASTEAR DA BANDEIRA GANHA PELA ESCOLA NO
ÂMBITO DO PROGRAMA ECOESCOLAS QUE PRETENDE
ENCORAJAR E RECONHECER O TRABALHO
DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Os Amadores de Pesca de Vila das
Aves reuniram-se na tarde do passa-
do dia 19 de novembro, para um
raro momento de confraternização à
volta da mesa. Tendo como pretexto
a entrega de prémios relativos às pro-
vas do campeonato deste clube, os
seus elementos aproveitaram também
a ocasião para levar a cabo um ma-
gusto que se transformou numa tar-
de e noite bem passadas.

O dia, de resto foi longo. Come-
çou com uma prova de convívio da
associação que contou com a partici-
pação de 31 atletas, divididos em dois
setores. Marco Coelho, Ricardo Soares
e Jorge Pereira foram os três primei-
ros classificados do setor A; do setor
B a mesma sorte coube a Miguel Lima,
primeiro classificado, e a Rui Pacheco
e António Andrade, respetivamente
segundo e terceiro classificados.

Isto no período da manhã. À tar-
de, os prémios foram entregues aos
participantes do campeonato da as-
sociação de Amadores de Pesca, sen-
do de destacar os primeiros lugares,
nomeadamente o de Joaquim Perei-
ra, vencedor do campeonato, com 10
pontos, seguido de Fernando dos

Amadores de Vila das Aves
premeiam pescadores
em magusto/convívio
CERIMÓNIA REALIZOU-SE NA TARDE DE SÁBADO, DIA 19 DE
NOVEMBRO, E CONTOU COM REPRESENTANTES DA
CÂMARA E JUNTA DE FREGUESIA

Anjos, segundo classificado com
10,5 pontos e António Simão, ter-
ceiro classificado com 15 pontos.

Para além dos prémios, é de subli-
nhar a boa disposição que pautou
este momento de confraternização,
levado a cabo por uma associação
que ganha agora um novo fulgor,
beneficiando de um pista que come-
ça a ser ‘cobiçada’ por muitos pesca-
dores de outras freguesias e mesmo
de outros concelhos. Atualmente com
160 associados, os Amadores de Pes-
ca de Vila das Aves, cuja direção é
presidida por Albino Machado, vão
assim somando anos de maior pros-
peridade ao seu já longo historial. E
em momentos de maior dificuldade,
destacam os apoios, nomeadamente
do Intermarché, da Casa de Pesca Fi-
lipe, da Vernicolave, da Casa David,
de Márcio Gaio (casa de pesca), do
Talho do Sérgio e do Talho Pedro. Na
cerimónia de entrega de prémios, a
associação contou com a presença do
vereador do desporto da Câmara de
Santo Tirso, José Pedro Machado, e
de representantes da Junta de Fregue-
sia de Vila das aves, nomeadamente
Cláudia Sousa e Óscar Faria. ||||| JAJAJAJAJACCCCC

Rebordões e Lama recebem
 9 mil euros de subsídio

Grupo Coral
de Santa Maria
no Concerto
de Natal

||||| TEXTO E FOTO: ELELELELELSSSSSAAAAA     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

A 24 de novembro, na Escola Se-
cundária D. Dinis não havia sinais
da greve geral e durante o interva-
lo da manhã muitos foram os alu-
nos e professores que viram haste-
ar a bandeira verde alcançada pela
escola no âmbito do programa Eco
- Escolas. Os alunos da Escola de
Conde São Bento deram inicio à
cerimónia com um pequeno con-
certo onde os instrumentos eram
garrafas, latas, vassouras. Sérgio Fer-
reira, o professor responsável pelo
projeto, admitiu que a cerimónia é
“um obrigado a toda a comunida-

Bandeira verde hasteada
na Secundária D. Dinis

de escolar que trabalhou em prol
da aquisição da bandeira” e, conti-
nuou, “sem o envolvimento de alu-
nos, encarregados de educação e
funcionários nos não conseguía-
mos”. O professor garante que os
alunos estão interessados na pro-
blemática da ecologia mas frisa que
“ainda há muito a fazer”. Este é o
segundo ano que a Escola é galar-
doada com a bandeira e Sérgio
Ferreira assegura que os alunos
estão mais recetivos. ”Eles próprios
já começam a sugerir ideias para
atividades e já se começa a criar
aquele espírito ecológico em torno
de uma causa”, lembrou. |||||

É já no dia 17 que o Centro Cul-
tural de Vila das Aves abre as por-
tas para receber o tradicional con-
certo de Natal. O espetáculo está
marcado para as 21h30 e conta
com várias atuações. O Grupo
Coral de Vila das Aves que, em
conjunto com a Câmara Munici-
pal de Santo Tirso, promove a ini-
ciativa, não vai faltar à celebra-
ção, trazendo como grupo convi-
dado, o Coral de Santa Maria, da
freguesia de Oliveira de Sta. Ma-
ria de Famalicão. Os alunos e Pro-
fessores da Oficina de Música
também vão marcar presença. A
oficina existe desde 1984, quan-
do o Grupo Coral de Vila das Aves
assegurou o funcionamento de
uma escola de música que “con-
tribuísse para a formação musical
básica das crianças, dos jovens
ou da população adulta”. O gru-
po Coral de Santa Maria, de Fama-
licão, tem atualmente 32 coralis-
tas e promete animar o serão.
Músicas como Ave Maria de M.
Thérèse Henderson e Silent Night
de Franz Gruber irão marcar o
concerto que tem entrada livre. ||||||

As freguesias de Rebordões e Lama
vão receber cerca de 9 mil euros
de subsídio para as obras relativas
ao arranjo Urbanístico do largo do
Carreiró. A obra prevê a criação de

um nicho de homenagem a Nossa
Senhora de Fátima, memoriais para
os soldados da freguesia envolvi-
dos na guerra colonial e o ajardi-
namento do espaço envolvente. |||||

INICIATIVA REALIZA-SE A
17 DE DEZEMBRO NO
CENTRO CULTURAL DE
VILA DAS AVES

Câmara
apresenta PDM
No dia 19 deste mês, a Câmara
de Santo Tirso vai proceder à
apresentação do Plano Diretor
Municipal. A sessão realiza-se na
Biblioteca Municipal, e os traba-
lhos iniciam-se às 9h30. O novo
PDM será apresentado por Lúcia
Rodrigues, chefe da Divisão do
Ordenamento do Território e In-
formação geográfica. ||||||
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Na Mea clínica tudo é diferente, tudo é
pensado ao pormenor. A cor das paredes,
os aromas no ar, as plantas delicadamen-
te colocadas, os espelhos. Nada é deixa-
do ao acaso e tudo é cuidadosamente
arrumado de forma a mimar os clientes,
a fazê-los sentir-se em casa. Na Mea Clí-
nica alia-se a saúde ao bem-estar. Do
outro lado da pediatria, da psiquiatria,
da nutrição clínica, da terapia da fala, da
psicologia clínica têm as massagens de
relaxamento, os tratamentos de emagre-
cimento acompanhados por especialistas
e tantas outras especialidades. Na Mea
Clínica as pessoas também fazem a dife-
rença, sejam eles médicos ou profissio-
nais de outras áreas. E, numa altura em
que a clínica completou quatro anos de
existência, foi a vez do cirurgião geral Dr.
Manuel Fernandes se juntar à equipa.

 Os tempos de estudante de medici-
na da Universidade do Porto ficaram para
trás e agora é no Instituto Português de
Oncologia do Porto que passa os dias.
Dá esperança a quem já a perdeu, cura o
que parecia incurável e lida com as situ-
ações mais difíceis. A chegada à Mea
clínica é, para o Dr. Manuel Fernandes
uma forma de “fugir aos tumores” e de
“ver doentes “saudáveis”, ou pelo menos
não tão graves”, garantiu. No IPO, está
ligado às cirurgias de patologia digesti-
va. A cirurgia geral surgiu da necessida-
de de ver resultados no trabalho. “Ape-
sar de eu estar no Instituto Português de
Oncologia em que temos doentes gra-
ves com patologias muito avançadas,

Dr. Manuel Fernandes
chega à Mea Clínica

Publireportagem

quando nós conseguimos dar a volta por
cima acho que o resultado ainda é mais
gratificante”, contou.

Pelo IPO passam crianças e adultos de
todo o país. Uns mais graves que outros
mas quase todos escondem em si o medo
de não sobreviver. Os médicos esclare-
cem dúvidas antes das cirurgias, expli-
cam os procedimentos, avaliam os recei-
os de cada um, porque o Dr. Manuel
Fernandes assegura “cada doente é um
doente, cada tumor é um tumor”. O am-
biente é pesado e quem lá trabalha
procura criar defesas. “Tentamos desen-
volver mecanismos para, nós próprios,
mantermos alguma sanidade mental,
porque há doentes que nos marcam”.

Apesar da experiência, que lhe dá gran-
de à vontade na realização dos vários
procedimentos, o cirurgião confidenciou
que também ele já teve medo de “não
conseguir aguentar o peso da responsabi-
lidade”. “Reconheço que, às vezes, apete-
cia-me desistir porque é muito violento.
Física e psicologicamente”, acrescentou.

A motivação acaba por vir dos própri-
os doentes. “Se não fosse por eles não
dava para aguentar. Independentemente
das capacidades técnicas, dos conheci-
mentos teóricos é preciso ter vocação”.
”Nada na vida é adquirido, nada na vida
é linear muito menos num hospital como
aquele onde eu trabalho”, garante o Dr.
Manuel Fernandes que encontra o refú-
gio na família: “Tenho dois filhos mara-
vilhosos, tenho uma mulher que me dá
muito apoio e isso é muito importante”. |||||

||||| TEXTO E FOTO: ELELELELELSSSSSAAAAA     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

António Sala distribuía simpatia
pela Biblioteca da Secundária. Os
alunos, muito arranjados e bem
vestidos ocupavam os seus luga-
res e esperavam pacientemente o
inicio da apresentação do livro. A
biblioteca cheia de alunos, pais e
professores estava decorada a pre-
ceito. Os livros de António Sala
viam-se um pouco por cada canto
e os cartazes com fotografias do
escritor apareciam pendurados.

A iniciativa partiu da bibliote-
ca da Escola que, todos os anos,
organiza diversas atividades “para
atrair os alunos à leitura”, diz Joana
Queiroz, a professora que lidera
o grupo da biblioteca. António
Sala aceitou o convite e Maria Jo-
sé Guimarães foi uma preciosa
ajuda. A professora de Português
aproveitou a ocasião para levar
os alunos do 10º ano a apren-

António Sala apresenta livro
na D. Afonso Henriques
“FOI DOS MELHORES SÍTIOS ONDE JÁ ESTIVE E OS JOVENS QUE MAIS ME
IMPRESSIONARAM”. PALAVRAS DE ANTÓNIO SALA ACERCA DA APRESENTAÇÃO DO
SEU LIVRO “MEMÓRIAS DA VIDA E DA RÁDIO DOS AFETOS” PERANTE OS
ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA D. AFONSO HENRIQUES, EM VILA DAS AVES.

derem, na prática, como é feita
uma entrevista. “É uma forma pe-
dagógica e didática e eles não
voltarão a esquecer”, contou.

As perguntas feitas por eles
mostravam um conhecimento não
só do livro como do próprio au-
tor. António Sala, levantou-se e
respondeu às perguntas de pé, pró-
ximo dos alunos. Entre gargalha-
das e conselhos, o comunicador
falou da infância, do tempo em
que se mudou de Vila Nova de
Gaia para Lisboa, dos Avós.

Quando questionado pelos
alunos sobre o que significou a
condecoração feita pelo Presiden-
te da Republica, António Sala as-
sumiu deixar a modéstia de par-
te. “Foi um dos momentos mais
felizes da minha vida porque
estamos num mundo que não é
muito agradecido”, afirmou.

Para o comunicador, o públi-
co juvenil é uma fonte de espe-

rança. “Na timidez deles há uma
esperança para um futuro que eles
sabem que não vai ser fácil”. As
“Memórias da VIDA e da RÁDIO
dos Afetos” são as memórias mais
imediatas de António sala. “São
as que mais me sensibilizaram”.
Para o autor, “o livro é um sonho”
e este livro em específico é “um
dos grandes sonhos”.

“Nenhum de nós é insubstituí-
vel, mas cada um é irrepetível”,
disse aos alunos enquanto lhes
aconselhava a marcar a diferen-
ça na “sociedade de robots” em
que vivemos. Terminada a entre-
vista e a apresentação, os alunos
correram a comprar o livro, que
António Sala autografou.

Lá fora já era escuro quando
a biblioteca voltou a esvaziar-se.
Os alunos voltavam a casa de li-
vro novo na mão, mil e uma no-
vidades para contar e memórias
que não voltariam a esquecer. ||||||
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Após Tiguana Bibles e Estilhaços,
Noiserv fechou, no passado dia 25
de novembro, o II Ciclo de Música
Moderna Portuguesa. Os bilhetes
esgotaram bem antes do evento, o
que prova a elevada procura do pú-
blico pelo projeto de David Santos,
um multi-instrumentista acompanha-
do de Diana Mascarenhas, uma ilus-
tradora que projeta os seus dese-
nhos atrás do palco enquanto o
espetáculo se desenvolve.

O Centro Cultural de Vila das Aves
foi realmente pequeno para acolher
todos os interessados, mas, ao mes-
mo tempo, foi importante para au-
mentar o intimismo alcançado. A
comunicação é um dos maiores trun-
fos do músico. Acrescenta sempre
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O Coral de Oliveira de S. Mateus foi
o organizador deste Encontro, reali-
zado no dia 20 de novembro, dia
litúrgico de Cristo-Rei, com uma ino-
vação que ousou introduzir no mo-
delo tradicional destes encontros ao
convidar um coro do nordeste trans-
montano a incorporar-se na atuação
dos coros e sacrificando um dos
momentos rituais, a celebração da Eu-
caristia, algo que se compreende se
tivermos em conta que nem sempre
a presença dos párocos era possível
na concelebração por razões paroqui-
ais e que, a maioria dos coralistas dos
coros não marcava presença e, muitas
vezes, nem sequer ensaiava o guião
de cânticos destinados a esta Euca-
ristia comunitária ou ia embora mal
acabava a sua atuação individual.

Marcaram presença na matriz de
Oliveira de S. Mateus e atuaram com
a sequencialidade previamente com-
binada, salvo um acerto de última ho-
ra, os seguintes coros: Grupo de S. Tiago
da Carreira, dirigido por André Miguel
Carvalho, Coral de Delães, dirigido
pela maestrina, Joana Pereira, Coral de
Vila das Aves, por Luís Américo Fer-
nandes, Coral de Riba d’Ave, por Tiago
André Torres, seguindo-se-lhe o coro
convidado, O Coral Litúrgico de Nª
Srª da Conceição de Vidago orien-
tado por José Carneiro, o de S. Simão
de Novais, dirigido pela maestrina
Luísa Rodrigues, de Pedome dirigido
por Hugo Maia, o de Santa Maria de
Oliveira por Manuel Cadeias, o de
Bairro, pela maestrina Sílvia Carneiro
e finalmente o grupo da casa, dirigi-
do por outra maestrina, Márcia Pinto.

Segundo a minha opinião, corro-
borada por outros testemunhos ou-
vidos, este encontro terá sido um dos
mais equilibrados no que toca à qua-
lidade da interpretação do repertó-
rio escolhido, sendo notória a evo-
lução para melhor de alguns coros
que se aproximaram do nível exibi-

cional de coros já habitualmente re-
conhecidos. Na sua alocução final,
o cónego e especialista de música
litúrgica, Azevedo Oliveira, recusan-
do embora o adjetivo “brilhante” para
qualificar quaisquer das atuações de
coros litúrgicos, já que não admite que
se passe o brilho sobre a liturgia que
deve antes ser vivencial com a nobre-
za de corpo e alma, sensibilidade e
zelo que são possíveis, reconheceu
implicitamente a qualidade artística de
grande parte dos coros, dizendo preto
no branco “houve vozes que melho-
raram muito, outras são ainda selva-
gens”, apelando a uma maior sereni-
dade vocal, cuidados especiais na
afinação principalmente quando há
coros que tem uma grande renova-
ção de componentes, assim como na
dicção dos textos, já que alguns co-
ros foram incompreensíveis neste
pormenor que é de grande impor-
tância para quem ouve e acaba por
não entender o que estão para ali a
dizer. Quanto à presença de um coro
litúrgico de outra diocese, Azevedo
Oliveira até achou simpática a ideia.
Numa inconfidência que fez direta-
mente aos paroquianos de S. Mateus,
que ali prestaram uma sentida ho-
menagem ao seu pároco Pe. Eduardo
Abreu, falecido precocemente em
setembro deste ano, Azevedo Oliveira
revelou que esteve indigitado para
vir paroquiar esta paróquia o que não
aconteceu por ter sido desviado para
outras missões, “mas ainda bem por-
que não teríeis tido a oportunidade
de prestar um dos mais emotivos elo-
gios fúnebres que já ouvi a um pároco
que vos marcou e eu com toda a cer-
teza não vos teria agrado como ele.”

Já no termo do encontro, e de-
pois de entregues as habituais lem-
branças, fez-se a transmissão do tes-
temunho ao Coro de Pedome para
que seja o organizador do próximo
encontro e todos os coralistas foram
convidados para um lanche nas ins-
talações do salão paroquial. ||||||

XXI Encontro de Coros
Litúrgicos da Zona
pastoral de Riba d’Ave

CONCERTO DE NOISERV, NO CENTRO CULTURAL DE VILA DAS AVES. 25 NOVEMBRO 2011

Um espaço que se fez pequeno
mais uma frase ao discurso, adian-
do inúmeras vezes o reinício, provo-
cando constantes e inevitáveis sor-
risos na audiência. Recordou a sua
opção por Religião e Moral na fase
do 7º ano, rejeitando Desenvolvi-
mento Pessoal e Social, levando um
espetador a associar a escolha ao fac-
to de atuar sozinho, sem músicos a
acompanhar. Foi gargalhada geral.

O método da atuação ao vivo é
simples e meticuloso. Vai gravando
e acumulando camadas sonoras,
clonando repetidas vezes o próprio
Noiserv. Tudo parece fácil, só conse-
guido com a elevada experiência
adquirida nos muitos concertos que
deu pelo país e fora de portas. Ao
mesmo tempo que recria os temas
de “One Hundred Miles From Thoughtles-
sness” e “A Day in the Day of the Days”,
permite aos ouvintes, com a ajuda
das imagens de Diana, uma viagem
a lugares inesperados, cheios de
magia e sedução.

A língua inglesa tem total predo-
minância mas não é exclusiva. Can-
tou em português “Palco do Tempo”,
um tema originalmente construído
para a banda sonora do documen-

tário “José e Pilar” de Miguel Gon-
çalves Mendes. Também resulta,
obviamente, não se perdendo o tom
com o colorido das palavras lusas.

Todo o concerto seguiu uma li-
nha coerente (ver alinhamento). Para
o encore sobrou ainda uma versão
dos Pixies, “Where is My Mind”, pre-
sente na coletânea “3 Pistas – vol.
2”, na qual Noiserv participa tam-
bém com um original, “Melody Pops”.

Termino este artigo com dois vo-
tos: primeiro, seria ótimo voltar a ver
Noiserv no mesmo ou noutro local
próximo, já com um novo trabalho
na bagagem; segundo, que o próxi-
mo Ciclo de Música Moderna Por-
tuguesa tenha um cartaz tão ou mais
rico que o desta edição. |||||

- Mr. Carousel
- Bullets on Parade
- Melody Pops
- Tokyo Girl
- Consolation Prize
- The Sad Story of a Little Town
- Palco do Tempo
- Bontempi
- Where is My Mind (encore)

ALINHAMENTO

O Centro Cultural foi
pequeno para acolher
todos os interessados, mas,
ao mesmo tempo, foi im-
portante para aumentar o
intimismo alcançado.
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Quase a fechar mais uma edição do
Guimarães Jazz, Henry Threadgill e
o seu projeto Zooid protagonizariam
um dos momentos altos da edição
20 do festival e, sem dúvida, o mais
singular. Em palco, Henry Threadgill
parece permanentemente insatisfeito.
Homem de poucas palavras, entregou-
se a um jazz experimental e deixou
os músicos que o acompanharam en-
tregues a uma aparente liberdade ar-
tística, com óbvios destaques para
Stomu Takeishe ou a incontornável e
pouco usual presença – com protago-
nismo idêntico aos demais instrumen-
tistas – do violoncelista Christopher
Hoffman. A entrada em cena não co-
meçou por cativar o público e, se a
meio do concerto, uns abandonaram
a sala, outros davam mostras de ter
‘entrado’ na proposta de Henry Threa-
dgill, necessitando também ela de
tempo para se impor. Mais em saxofo-
ne do que nas flautas, Henry Threadgill

Mais tradição
e menos ruturas

Um comentário, ao concerto e às
pessoas, valeu a pena vir cá?
Oh, sim… A audiência tem uma
ótima energia e senti que conse-
guiram mesmo apreciar o jazz e
as músicas que nós apresentamos
esta noite. Esta foi a segunda vez
que toquei aqui, no Centro Cul-
tural Vila Flor. Estive cá há dois
anos a tocar com Hank Jones e
já nessa altura foi ótimo, tivemos
uma receção e uma energia
ótimas. E desta vez senti exata-
mente o mesmo

Já foi dar uma voltinha pela ci-
dade de Guimarães?
So far, so god! (Risos) Já fui pas-
sear um pouco, e já fiz algumas
compras esta tarde…

Sim? Pode-se saber o que com-
prou?
(Risos) Bem, comprei coisas so-
bretudo equipamentos eletróni-
cos (risos). Mas eu gostava de
ter mais tempo para estar cá, para
ver melhor a cidade e interagir
com as pessoas. Mas amanhã
como temos o dia livre, talvez vá
dar um passeio durante a tarde.

Os portugueses apreciam o Jazz?
Oh, sim, definitivamente. Tenho
sempre a sensação que os portu-
gueses têm um profundo amor
pela música Jazz. |||||

Quatro perguntas a Willie
Jones III, baterista
do trio de Cedar Walton

‘A audiência
tem uma
ótima energia’

foi extremo e conseguiu do público
os raríssimos “bravos” deste festival.

Figura de referência do jazz de Chi-
cago, a proposta de Henry Threadgill
esteve nos antípodas da de McCoy
Tyner que, no dia anterior (17 de no-
vembro) revisitou – mas não muito -
o disco “Jonh Coltrane and Johny
Hartman”, entre composições origi-
nais. Tyner trouxe consigo o seu trio e
dois convidados, Chris Potter (saxo-
fone-tenor) e José James, a tão aguar-
dada “voz” desta revisita a um disco
fundamental da história do jazz, mas
que entrou já o concerto ia quase a
meio. Impôs-se pela sua singularida-
de, apesar da irregular prestação do
grupo, aquém do entusiasmo e
protagonismo de McCoy Tyner.

Henry Threadgill e McCoy Tyner
integraram a segunda semana de con-
certos do Guimarães jazz que come-
çou com a prestação do grupo do
trompetistas Ralph Alessi que pon-
tuou a abertura e o encerramento do
concerto com temas de maior experi-
mentação e rutura em contraponto

com um “miolo” mais fiel à tradição
do jazz. No encerramento do festival,
o contrabaixista William Parker, um dos
mais importantes músicos do jazz con-
temporâneo, que se apresentou com
uma formação alargada em formato
orquestra, numa homenagem festiva
ao lendário Duke Ellington.

As horas de abertura do festival
ficaram por conta de Roy Hanes, ba-
terista de 86 anos que se apresen-
tou em Guimarães a 10 de novem-
bro juntamente com a sua banda
Fountain of Youth. O concerto não
encheu as medidas, mas Roy Hanes
deixou saudades. Um dia depois, o
The Swallow Quintet de Steve
Swallow haveria de protagonizar o
primeiro grande momentos desta edi-
ção, num concerto feliz, pautado por
um profundo equilíbrio e, por isso,
com pouco espaço para protagonis-
mos. “Contenção”, concorre como
uma das palavras-chaves deste espe-
táculo, de grande sofisticação, que se
impôs pelos pormenores – sejam os
do baixo-elétrico de Swallow ou as
frases melódicas de Carla Bley, no
órgão e o diálogo entre ambos.

O encerramento da primeira se-
mana de concertos ficou por conta
de Cedar Walton, um dos grandes
nomes do jazz moderno. Acompa-
nhado por Willie Jones III (bateria) e
o veterano e David Williams (contra-
baixo), Cedar Walton cumpriu, mas
não “incendiou” noite. Na verdade,
se retirarmos o respeito pelo historial
e carreia do pianista, não estaríamos
longe da realidade se disséssemos
que a noite não foi muito brilhante e
contrariamente a outros músicos se-
niores que já passaram pelo Guima-
rães Jazz, talvez Cedar tenha sido
aquele que mais denunciou a idade.
Pouca garra, pouca genica e pouca
sedução. O repertório escolhido dava
a sensação de que se estava sempre
a ouvir variações da mesma música,
sem grande margem para deixar o pú-
blico sonhar ou descansar os ouvidos.
Ajudou, e muito, o veterano David
Williams que foi quem mais aplausos
arrancou da audiência com os seus
solos, quase sempre, surpreendentes
e ritmados. Nota máxima para o con-
trabaixista. Willie Jones III, claramente
o benjamim do trio, foi quase sempre
o metrónomo da banda, sem grande
oportunidade para brilhar. ||||||

HENRY THREADGILL, STEVE SWALLOW E  CEDAR
WALTON, ENTRE OUTROS NO GUIMARÃES JAZZ 2011

Guimarães Jazz 2011

HENRY THREADGILL

Agrupamento
de escuteiros
de Bairro
faz 70 anos
COMEMORAÇÕES COME-
ÇAM DOMINGO E PRO-
LONGAM-SE POR 2012

Às 15h de domingo, 11 de de-
zembro, iniciam-se as comemora-
ções dos 70 anos da Fundação
do Agrupamento 027 S. Pedro
de Bairro. A Abertura Solene será
feita no salão paroquial e conta-
rá com a presença do Secretário
Nacional Pedagógico Pedro Duarte
Silva. O Vice-presidente da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de
Famalicão, Paulo Cunha; a Presi-
dente da Yupi, Mariana Barbosa
e Joaquim Cunha vão também
marcar presença.

“Seguir olhares” é o lema das
comemorações e pretende dar
continuidade ao trabalho desen-
volvido pelos antecessores no
âmbito da educação dos jovens.
O agrupamento 027 S. Pedro de
Bairro convida todos os Agrupa-
mentos e amigos para a Abertu-
ra solene e para todas as ativi-
dades que, ao longo do próximo
ano vão continuar a assinalar o
aniversário do Agrupamento.

Em 2012, as comemorações
começam logo a 25 e 26 de ja-
neiro, com uma exposição escu-
tista. Maio, é o mês do Jantar me-
dieval e da atividade “faz tudo o
que ele te disser”. O ACAPAIS está
marcado para 21 e 22 de julho
e o passeio familiar para 30 de
setembro. As comemorações en-
cerram a 15 de dezembro. |||||
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FELISBELA FREITAS

Felisbela Freitas foi professora do 1º
Ciclo do Ensino Básico entre 1972 e
1989 e, desde esta data até 2006,
no Ensino Secundária. Do seu currí-
culo profissional consta ainda o car-
go de gestora na Escola da Ponte exer-
cido entre os anos de 2006 e 2008,
mas é através do trabalho desenvol-
vido na comunidade civil que se tor-
na mais conhecida, nomeadamente
o de secretária na Junta de Freguesia
de Vila das Aves, durante dois man-
datos e de presidente da Assembleia
de Freguesia durante um mandato.

Felisbela Freitas concluiu em 1971
o então designado Curso do Magis-
tério Primário e tem ainda o curso de
Línguas e Literatura Modernas. Da sua
formação académica, destaque tam-
bém para a obtenção do diploma de
Estudos Superiores Especializados em
Administração Escolar e do curso de
Teológico-Pastoral.

A par do seu percurso profissio-
nal, Felisbela Freitas tem desenvolvido
um trabalho regular junto da comuni-
dade paroquial, desempenhando
atualmente, entre outras funções, a
de coordenadora de Grupos Bíblico,
fazendo igualmente parte do Conse-
lho Pastoral Paroquial, entre outras.

“Santo Tirso conVida”... ou nem por
isso?
Santo Tirso já convidou… e conVidaria
se…, mas tenho esperança que con-
vidará!

Que prendas gostava de ver neste Na-
tal no “sapatinho” de Vila das Aves?
Gostava de ver: aprovado um proje-
to para Quinta dos Pinheiros (cuja
posse efetiva tanto trabalho e preo-
cupações deu às Juntas de Freguesia
durante anos e anos) que a transfor-
masse num local aprazível, para usu-
fruto de todos os avenses… e de quan-
tos forasteiros nos viessem visitar; a
Câmara a apoiar/promover a reabili-
tação das termas do Amieiro Galego;
os avenses unidos na defesa intran-
sigente dos direitos da sua terra…

‘Na atual conjuntura, um presidente
de Junta pouco (ou nada) pode fazer’
A ANTIGA PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES, FELISBELA FREITAS DIZ QUE “FARIA UM
ABAIXO-ASSINADO PARA QUE A VILA DAS AVES, ENQUANTO FREGUESIA, TIVESSE PAZ AUTÁRQUICA” E APONTA O NOME
DE ELISABETE FARIA PARA SUCEDER A CARLOS VALENTE NA PRESIDÊNCIA DA JUNTA LOCAL

De que gastos já abdicou neste pe-
ríodo de crise?
Já fiz alguns ajustes nos meus gas-
tos, nomeadamente, mudando o tari-
fário da EDP para bi-horario e desli-
gando as luzes de stand-by de eletro-
domésticos.

Diga-nos lá, para que serve um pre-
sidente da Junta de Freguesia?
Seria bom que tivesse autonomia fi-
nanceira e poderia fazer muito, dada
a proximidade que mantém com os
habitantes e com o território da sua
freguesia; no entanto, e mesmo nas
atuais condições de dependência
relativamente  às Câmaras, a este ní-
vel, era expectável que as Câmaras
descentralizassem poderes para as Jun-
tas, pelo que, se tal acontecesse, o
presidente da Junta teria um papel
importante no desenvolvimento da
sua terra e no bem-estar das suas
gentes.  Na atual conjuntura, pouco
(ou nada) pode fazer.

A quem oferecia uns óculos?
Não oferecia óculos a ninguém. Por
educação e formação, prefiro “ajudar
a ver”. Ah, como a nossa vida seria
bem melhor se todos víssemos a tra-
ve nos nossos olhos e deixássemos
de ver o argueiro nos do vizinho!

Que memórias ficam do cargo de
presidente da Assembleia de Fre-
guesia de Vila das Aves?
Memórias de um tempo dedicado ao
bem comum, procurando sempre a
isenção e a justiça; memórias de algu-
mas contrariedades surgidas duran-
te e após algumas reuniões da As-
sembleia que me ajudaram a crescer;
memórias de amizades que perma-
necem, como corolário de um traba-
lho feito em grupo…

Do que sente falta no concelho de
Santo Tirso?
Falta de piscinas e pavilhões despor-
tivos espalhados pelas freguesias, a
exemplo do que acontece no vizinho

Qual o seu palpite para o início das
obras do cineteatro de Santo Tirso?
Pela experiência que tenho, durante
dois mandatos, como elemento de
Junta de Freguesia que viu lançamen-
tos de primeiras pedras, projetos apre-
sentados com pompa e circunstân-
cia, outros aparentemente bem enca-
minhados … e que ficaram adiados
para as calendas gregas, pergunto-
me se estas obras não terão o mes-
mo destino.

Que nome lhe ocorre para suceder a
Castro Fernandes e a Carlos Valente?
Nome para sucessor de Castro Fer-
nandes, não me ocorre nenhum, mas
gostaria que fosse indicativo de pro-
funda mudança para a vida do conce-
lho; para suceder a Carlos Valente, a
atual tesoureira, que com ele está des-
de o primeiro mandato: Elisabete Faria.

Quem levava a banhos nas Termas
das Caldas da Saúde e no Rio Ave?
A consciência ambiental já vai estan-
do mais desperta. Certamente que os
que contribuíram para o estado do
Rio Ave terão já refletido no seu erro.
Que sejam capazes de ajudar a in-
verter a situação é o que todos espe-
ramos. Às Termas das Caldas da Saú-
de ajudaria a “levar”os mais necessi-
tados que precisem dos tratamentos
aí aplicados.

O que gostava de ver no Centro Cul-
tural de Vila das Aves?
Tenho tido conhecimento da diver-
sidade de eventos aí realizados, co-
brindo múltiplos gostos e sensibili-
dades. Quando algo me toca, apare-
ço para assistir.

A quem oferecia uma medalha méri-
to municipal?
A quem tivesse sido capaz de ter feito
com que Castro Fernandes fosse capaz
de dialogar com a Junta de Freguesia
de Vila das Aves, no tempo em que
eu era a secretária da equipa de Carlos
Valente (e só falo deste período!) |||||

concelho de Famalicão (a que outro-
ra pertencemos).

Complete a frase: eu ainda sou do
tempo em que…
…a obediência à palavra dada era si-
nal de honradez.

Se pudesse, que conselhos daria a
Nuno Crato, ministro da Educação?
Que aceitasse ouvir os professores,
relativamente aos moldes da sua ava-
liação; que reconsiderasse o poder
atribuído aos Diretores das Escolas.

Eu faria um abaixo-assinado para...
…que a Vila das Aves, enquanto fre-
guesia, tivesse paz autárquica; e para
que, enquanto paróquia, vivesse mais
em comunidade eclesial. Mas, como
estes meus desejos não se com-
paginam com abaixo-assinados…!

Felisbela Freitas: “[ofere-
cia uma medalha mérito
municipal]  a quem
tivesse sido capaz de ter
feito com que Castro
Fernandes fosse capaz de
dialogar com a Junta de
Freguesia de Vila das
Aves, no tempo em que eu
era a secretária da equi-
pa de Carlos Valente.”



DESPORTO

CLASSIFICAÇÃO J P

1 - VARZIM 10 23

2 - RIBEIRA BRAVA 10 20

3 - FAFE 11 19

4 - TIRSENSE 10 18
5 - VIZELA 10 17

7 - MAC CAVALEIROS 11 16

9 - CAMACHA 11 15

10 - LIMIANOS 11 13

11 - CHAVES 10 13

6 - RIBEIRÃO 11 17

10

13 - FAMALICÃO 11 13

16 - MERELINENSE

11 1114 - MARITIMO B

11 04 15 - AD OLIVEIRENSE
11 03

12 - LOUSADA 11 13

158 - MIRANDELA

MARITIMO B 1 - CAMACHA 2

AD OLIVEIRENSE 1 - MAC. CAVALEIROS 1

FAFE 2 - FAMALICÃO 0

RIBEIRÃO 0 - LIMIANOS 2
MERELINENSE 1 - LOUSADA 2

MIRANDELA - VARZIM (8/12 ÀS 15H)

VIZELA - MIRANDELA

MAC CAVALEIROS - TIRSENSE

TIRSENSE - VIZELA (8/12 ÀS 15H)

CHAVES - FAFE
LIMIANOS - RIBEIRA BRAVA
CAMACHA - RIBEIRÃO
LOUSADA - MARITIMO B

FAMALICÃO - AD OLIVEIRENSE

JORNADA 11 - RESULTADOS
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VARZIM - MERELINENSE

RIBEIRA BRAVA- CHAVES (8/12 ÀS 16H)

CLASSIFICAÇÃO J P

1 - ATLETICO 10 20

2 - SANTA CLARA 10 18

3 - MOREIRENSE 10 17

4 - LEIXÕES 10 16
5 - ESTORIL 10 16

7 - PENAFIEL 10 15

9 - CD AVES 10 13

10 - FREAMUNDE 10 13

11 - AROUCA 10 11

6 - OLIVEIRENSE 10 15

10

13 - BELENENSES 10 10

16 - TROFENSE

10 1014 - PORTIMONENSE

10 09 15 - UNIÃO
10 08

12 - COVILHÃ 10 11

158 - NAVAL

ATLETICO 2 - MOREIRENSE 3

FREAMUNDE 1 - SANTA CLARA 2

OLIVEIRENSE 2 - COVILHÃ 0

TROFENSE 0 - ESTORIL 1
CD AVES 1 - LEIXÕES 3

UNIÃO 2 - AROUCA 2

MOREIRENSE - BELENENSES
NAVAL - ESTORIL

PENAFIEL 0 - PORTIMONENSE 3

AROUCA - OLIVEIRENSE
LEIXÕES - TROFENSE
COVILHÃ - FREAMUNDE
ATLÉTICO - PENAFIEL

SANTA CLARA - UNIÃO

JORNADA 10 - RESULTADOS
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PORTIMONENSE - CD AVES

BELENENSES 0 - NAVAL 1

||||| TEXTO: CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS
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O jogo começa praticamente com a
grande penalidade a favor do Leixões.
Uma falha defensiva do Aves coloca
Fausto isolado (8’) e João Pedro ras-
teira na zona limite da área. O lance
é duvidoso – fora ou dentro – mas o
árbitro Paulo Batista aponta para a
marca de grande penalidade que Pau-
lo Tavares converte.

Em desvantagem, o Aves cresce e
assume o jogo, registando-se novo
lance polémico (11’), desta vez na área
do Leixões, com Fausto a parecer con-
trolar a bola com a mão. O árbitro
bem colocado manda seguir.

Com o Aves mais pressionante,
chega ao golo na sequência de um
pontapé de canto (28’), com um de-
fesa a parecer tocar a bola com a mão,
pede-se penalty, mas a bola sobra, no
miolo da área, para Pires que remata
para o fundo das redes, repondo a
igualdade.

No último quarto de hora viu-se
mais Leixões, registando-se dois rema-

II LIGA: PRIMEIRA DERROTA CASEIRA

Leixões arrasa Aves
NUM JOGO QUE COLOCAVA FRENTE A FRENTE DUAS EQUIPAS NUM BOM MOMENTO E COM
OS MESMOS PONTOS NA TABELA CLASSIFICATIVA. ESTEVE MELHOR, COM UMA MELHOR
OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS A EQUIPA DO LEIXÕES, EMBORA O AVES CONSEGUISSE
CONSTRUIR BONS LANCES DE FUTEBOL. A VITÓRIA DA EQUIPA DO MAR ACEITA-SE POR
AQUILO QUE A EQUIPA DA CASA NÃO CONSEGUIU CONSTRUIR.

O Tirsense venceu na última jornada
disputada o Mirandela por 2-0, num
jogo marcado por cenas de alguma
violência no final da partida e expul-
sões. Conseguiu subir ao terceiro
posto da tabela. Está agora no quar-
to, mas com menos um jogo que vai
disputar amanhã, recebendo o Vizela.

O jogo foi bem disputado e divi-
dido em duas metades distintas. O
Tirsense entrou melhor mas o Miran-
dela revelou boa organização defen-
siva até ao golo de Lio (20’), com
um remate ainda fora da área e bem
colocado junto ao poste esquerdo.

O restante tempo de jogo revelou
o Mirandela a tentar chegar ao empa-
te, mas falhando no hora decisiva, ora

por desacerto dos visitantes, ora por
mérito defensivo dos jesuítas. Pelos
70 minutos o futebol praticado co-
meça a perder beleza, com o Tirsense
a procurar matar tempo e defenden-
do a preciosa vantagem e a conse-
guir enervar o adversário.

O jogo tornou-se quezilento com
faltas sucessivas, salientando-se a agres-
são gratuita de Edu a Vilaça que valeu
a expulsão. O técnico do Mirandela
acabaria também expulso assim como
o delegado do Tirsense, Ricardo Rossi.

Nos derradeiros minutos, o Tirsen-
se ainda conseguiu dilatar o marcador
quando após cruzamento da equipa
da casa, Rondinele a tentar cortar a

bola acaba por colocá-la no fundo
das redes da sua baliza. “Na minha
opinião podiam ter havido mais car-
tões vermelhos. Com um árbitro mais
capaz certas situações no jogo não
tinham passado em branco”, lamen-
tou no final da partida Luís Miguel
que comparou o desafio não a fute-
bol, mas a rugby. ||||| CCCCCCCCCC

FICHA TÉCNICA
TIRSENSE, 2 – MIRANDELA, 0
TIRSENSE: NUNO SILVA, MARCO RIBEIRO, PAULO SAM-

PAIO, BARROSO, ANDRÉ SOARES, CARLOS PINTO (JÚLIO

CÉSAR, 57’), LIO, VILAÇA, BRUNO MONTEIRO, VÍTOR HUGO

(CORREIA, 57’) E TIAGO ANDRÉ. OLIVEIRENSE: MANÚ,

MARCO LANÇA, GABRIEL (CAMPINHO, 84’), RAMALHO,

RONDINELE, ERICSON, RUI BORGES (RICARDO COSTA,

84’), PEDRÓ (EDU, 76’), BERTINHO, KUCA E PAULO ROBER-

TO. GOLOS: LIO (21’) E RONDINELE (90+7’, P.B.)  ÁRBITRO:

DANIEL CARDOSO (AVEIRO). AMARELOS: BRUNO MON-

TEIRO (36’), BARROSO (62’), NUNO DIAS (67’), CORREIA

(73’), GABRIEL (75’), ERICSON (78’), EDU (80 E 89’), RON-

DINELE (81’), PAULO SAMPAIO (90+4’). VERMELHO: EDU.

II DIVISÃO: VENCEU O MIRANDELA

Tirsense sobe na tabela

“Com um árbitro mais ca-
paz certas situações no
jogo não tinham passado
em branco”, lamentou no
final do jogo Luís Miguel

“desiludido com o resultado, não com
os jogadores. Tivemos uma equipa
pela frente melhor que nós”, vincou.

No próximo domingo, o Aves des-
loca-se ao Algarve para defrontar o
Portimonense, equipa que está no 13º
posto, com 10 pontos, embora venha
de uma vitória em Penafiel por 3-0.

FICHA TECNICA
AVES, 1 - LEIXÕES, 3
AVES: MARAFONA, TIAGO VALENTE, ROMEU (BISCHOFF,

22’), PEDRO PEREIRA, PEDRO CERVANTES (FONSECA, 79’),

PIRES, TITO, GERALDES, JOÃO PEDRO, VASCO MATOS E

MAMADU (RENATO, 66’). LEIXÕES: FONSECA, PAULINHO,

NUNO SILVA, FAUSTO, LUIS SILVA (PEDRO SANTOS, 45’),

JOEL, FLORENT, PAULO TAVARES, MOISES (ANDRÉ CARVA-

LHO, 66’), TIAGO COSTA (HERNANI, 45’)E JUMISSE.

GOLOS: PAULO TAVARES (9’, G.P.), PIRES (28’), PEDRO

SANTOS (80’), HERNANI (90+4’). ÁRBITRO: PAULO BA-

TISTA (AF PORTALEGRE). CARTÕES AMARELOS: JOÃO

PEDRO (8’), LUÍS SILVA (25’), TIAGO COSTA (42’), PEDRO

SANTOS (61’), GERALDES (79’).

tes fora da área de Luís Silva (30’) e
Moisés (32’), com Marafona a segu-
rar com segurança. Quatro minutos
depois, na sequência de um livre de
Tiago Costa, Paulo Tavares cabeceia
mais alto com a bola a passar ao lado
do poste direito da baliza de Marafona.

No reatamento duas alterações no
Leixões de uma assentada e a equi-

O técnico do Aves, Paulo
Fonseca mostrou-se
“desiludido com o resul-
tado, não com os joga-
dores. Tivemos uma
equipa pela frente me-
lhor que nós”, vincou.

pa visitante a criar perigo. Aos 52 mi-
nutos lance confuso na área do Aves
com Tiago Valente a salvar em cima da
linha de golo num cruzamento/remate
de Pedro Santos e depois Hernani fa-
lha o remate em zona previligiada.

O Aves ainda tentou reagir e após
boa jogada do ataque (58’), Vasco
Matos remata mas muito longe da
baliza e dois minutos depois um cru-
zamento de Bischoff apanha Pires li-
geiramente atrasado.

O Leixões foi sempre mais equipa
e traduziu a supremacia (80’) quan-
do Hernani cobra um livre para a área
avense, com a defesa a fazer um alivio
defeituoso e a servir Pedro Santos que,
à entrada da área, enche o pé e rema-
ta forte com a bola a entrar junto do
poste direito da baliza de Marafona.

O Aves ainda tentou reagir com
Bischoff a rematar (83’) e Pires quase
a conseguir emendar mas sem suces-
so. Balanceado para o ataque, o Aves
abriu espaços e num lance de contra
ataque o Leixões chegaria ao terceiro
golo por Hernani (90+4’).

No final da partida, Litos, o técnico
da equipa de Matosinhos, falava em
“vitória excelente contra uma grande
equipa”. Já Paulo Fonseca mostrou-se
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Na primeira parte, o Aves jogou até
marcar o seu golo, depois manteve a
toada de jogo, mas sem grande ve-
locidade e profundida. O primeiro
lance de perigo aconteceu num livre
praticamente frontal (15’) que Nelson
Pedroso converteu rematando rastei-
ro com a bola a passar junto ao poste
esquerdo da baliza do Ribeira Brava.

O golo aconteceria quatro minu-
tos depois, quando Nelson Pedroso
cobra de forma rápida um livre late-
ralizando para Pedro Cervantes que
cruza e Tiago Valente chega primeiro
e cabeceia para o fundo das redes.

A partir do golo, o jogo tornou-se
mais lento, apenas salienta-se ainda
no primeiro tempo o remate de Bis-
choff (24’), na zona intermediária de
ataque, com o esférico a bater na ma-
lha superior.

Na segunda parte apareceu um
Ribeira Brava mais acutilante e com
vontade de discutir a eliminatória.

TAÇA DE PORTUGAL: ELIMINOU VITÓRIA E RIBEIRA BRAVA

Aves nos quartos pela segunda vez
O AVES SOFREU DESNECESSARIAMENTE PARA LEVAR DE VENCIDA A EQUIPA DO RIBEIRA BRAVA. DEPOIS DE CONSEGUIR VANTAGEM NO MARCADOR, ‘ADOR-
MECERAM’ E DEIXARAM QUE A EQUIPA MADEIRENSE CRIASSE PERIGO. FOI, NO ENTANTO, NUM LANCE FORTUITO MAS BEM CONSEGUIDO POR
JOÃO PEDRO QUE O RIBEIRA BRAVA LEVOU A PARTIDA PARA PROLONGAMENTO. AÍ, O AVES ACABARIA POR MARCAR E DECIDIR A ELIMINATÓRIA A SEU FAVOR.

QUARTOS CONTRA
A ACADÉMICA

Primeiro Mauricio (55’) consegue iso-
lar-se na área do Aves, mas Rui Faria
sai ao jogador e sustém o remate. No
minuto seguinte, Thiago Faria, encos-
tado ao lado direito, remata com a
bola a passar ao lado da baliza.

Apesar da passividade demonstra-
da, o Aves criaria mais duas situações
fruto de lances de contra-ataque. Cer-
vantes (64’) e Quinaz (70’) fazem dois
bons remates fora da área mas Bru-
no Freitas defende.

O balde de água fria cairia quan-
do (84’), do meio da rua, João Pedro
remate forte com a bola a bater na
barra e a entrar, passando por cima
de Rui Faria. Grande golo que obri-
garia a mais meia hora de jogo.

O Ribeira Brava esteve muito per-
to da vantagem quando Andersen
(93’) completamente isolado, depois
de ultrapassar Tiago Valente, contor-
na o guarda-redes avense e de bali-
za aberta, remata ao lado da baliza.

Não marcou o sofreu, quando Vas-
co Matos (102’) recebe a bola entra-
da da área, dá meia volta, e remata pa-

ra defesa incompleta de Bruno Freitas,
com o esférico a sobrar para Pires que,
à segunda, consegue emendar para
o fundo das redes.

No final da partida, Carlos Graça,
técnico do Ribeiras Brava, disse que
após o empate julgou por ganhar. “Na
segunda parte dominámos e criámos
oportunidades” e no prolongamento,
não fosse a lesão de Mauricio, e po-
deriamos não ter sofrido o segundo
golo”. Deu de qualquer modo os pa-
rabéns aos seus atletas pelo facto de
o clube ter atingido, pela primeira vez,
os oitavos de final.

Já Paulo Fonseca estava feliz por
ter consuido que o Aves, pela segun-
da vez na história, alcançasse os quar-
tos de final da Taça, dando os para-
béns aos seus jogadores por esse feito
“não pela exibição” que reconheceu
ter sido pálida.

Falando ainda sem saber o seu
próximo adversário, o técnico reco-
nheceu que Leixões e Académica “são
duas grandes equipas”, lamentando
apenas ter de jogar fora de casa.

AVES ELIMINA VITÓRIA
Na eliminatória anterior, o Aves ven-
ceu e convenceu o Vitória de Guima-
rães. Embora só o tenha conseguido
nas grandes penalidades, a equipa
da Liga de Honra justificou nos 120
minutos de jogo a vitória. Conseguiu
nas grande penalidades vencendo
por 3-2, com Rui Faria a defender
três bolas e Pires a marcar o golo
decisivo. |||||

FICHA TECNICA
AVES, 2 - RIBEIRA BRAVA, 1
DESPORTIVO DAS AVES: RUI FARIA, TIAGO VALENTE,

PEDRO PEREIRA (VASCO MATOS, 79’), PEDRO CERVANTES,

PIRES, RENATO (QUINAZ, 45’), TITO, GERALDES, JOÃO

PEDRO, BISCHOFF  (RICARDO MARTINS, 62’) E NELSON

PEDROSO. RIBEIRO BRAVA: BRUNO FREITAS, DÁRIO,

TIAGO ALVES, MAURI-CIO, JOÃO PEDRO, MARQUINHO

(ANDERSEN, 75’), CELSI-NHO, DELFINO (SÉRGIO, 40’),

HELDER, MARQUES, THIAGO FARIA (CANAS, 76’). GO-

LOS: TIAGO VALENTE (19’), JOÃO PEDRO (84’), PIRES

(102’). ÁRBITRO:  JORGE FERREIRA (AF BRAGA). CAR-

TÕES AMARELOS: TIAGO VALENTE (37’), SÉRGIO (61’),

JOÃO PEDRO (86’), HELDER (93’), QUINAZ (98’), PEDRO

CERVANTES (105’), DÁRIO (113’).

Entretanto, no Domingo à noi-
te, a equipa avense ficou a sa-
ber que terá de visitar Coimbra
nos quartos de final da Taça.
No desafio que opôs o Leixões
aos estudantes, os forasteiros
sairam do Estádio do Mar com
uma vitória por 5-2. No entan-
to, o jogo foi a prolongamento
pois no fim dos 90 minutos ha-
via uma igualdade a dois golos.
Nessa altura a Académica puxou
dos galões e logo no início con-
seguiu marcar por duas vezes
sentenciando a eliminatória,
acabando ainda por fazer o
quinto golo no derradeiro ins-
tante da partida. A visita a
Coimbra está marcada para o
próximo dia 21 de dezembro.

AVES - RIBEIRA BRAVA AVES - VITÓRIA
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O Desportivo das Aves realizou mais três
jogos no campeonato nacional da II Di-
visão de futsal, conseguindo duas vitóri-
as, um empate e cedendo uma derrota.
Este último resultado foi averbado no pas-
sado Domingo, no pavilhão avense, ten-
do sido uma derrota pesada de 1-4 con-
tra os Piratas de Creixomil. A derrota que-
brou uma série de seis jogos sem per-
der.  Na jornada anterior, a equipa avense
empatou a cinco bolas no terreno do
Chaves Futsal e na anterior a essa goleou
em casa o Alpendurada por 10-0.

Com esta série de resultados, o Aves
segue no sétimo posto com 13 pontos.
Na próxima jornada, a realizar domingo
pelas 16 horas, o clube avense desloca-
se à Póvoa de Varzim, para defrontar o
Póvoa Futsal que se encontra no 11º
posto, com 8 pontos somados.

... E NA TAÇA DE PORTUGAL
O Desportivo das Aves passou a terceira
eliminatória da Taça de Portugal de Futsal
ao derrotar o Electrico, em Ponte de Sôr,
por 3-4, no passado dia 1 de dezembro.
Pelo Aves, Ferrugem bisou na partida, ten-
do marcado ainda Guedes e Paulo Pereira.

Entretanto, na passada segunda-feira,
foi realizado o sorteio da quarta elimina-
tória da competição que ditou a receção
do Desportivo das Aves ao primodivi-
sionário Olivais, clube atualmente séti-
ma classificada com 18 pontos, soman-
do seis vitórias e nove derrotas. Curio-
samente ainda não empatou. O jogo terá
lugar no próximo dia 7 de janeiro pelas
16 horas. |||||

O S. Martinho venceu no passado
fim de semana na receção ao Águi-
as de Eiriz por 1-0. Com esta vitória,
a equipa da vila de S. Martinho do
Campo subiu ao quinto posto da ta-
bela da 1ª Divisão, Série 1, do Cam-
peonato Distrital da Associação de

JUNIORES
No campeonato da AF Porto,
1ª Divisão, série 2, o Aves per-
deu terreno nas últimas qua-
tro jornadas disputadas baixan-
do da liderança para o tercei-
ro posto, embora com os mes-
mos pontos do segundo (Fol-
gosa da Maia), ou seja, 28.
Destacado na liderança segue
agora o Tirsense com 34 pon-
tos. A equipa de Santo Tirso
foi uma das que derrotou a
equipa avense por 3-1, mas de
Penafiel, o Aves também trouxe
uma derrota, mas por 2-1. Va-
lem, no entanto, as duas vitóri-
as caseiras, primeiro os 7-1 in-
fligidos ao Sobrado e, no pas-
sado fim de semana, os 2-0
sobre o Vila Meã. Na próxima
jornada a realizar já esta quin-
ta-feira, o Aves desloca-se ao
Aliados de Lordelo, 11º clas-
sificado com 15 pontos.

JUVENIS
Em Juvenis, na 1ª Divisão, série
2 da AF Porto, o Aves fez mais
quatro jogos conseguindo três
vitórias de um empate. A divi-
são de pontos aconteceu jus-
tamente no passado fim de se-
mana, a uma bola, na receção
ao Trofense. Antes disso três
vitórias consecutivas: 2-1 na
receção ao Lousada; 1-4 na
deslocação a Alpendorada; e os
4-0 na receção ao Amarante.

Com esta combinação de re-
sultados, o Aves é terceiro clas-
sificado com 29 pontos soma-
dos. Lidera o Paredes com 35.

Na próxima jornada (quin-
ta-feira), o Aves desloca-se ao
Aliados de Lordelo, 12º clas-
sificado com 16 pontos.

INICIADOS
No escalão de Iniciados, o Aves
conquistou mais três vitórias e
um empate nos jogos entretan-

Nos minutos iniciais, o golo esteve
perto, primeiro para o Tirsense, quan-
do Vítor Hugo (10’) apareceu desmar-
cado, mas permitiu o corte de Daniel-
son, depois para o Nacional, quan-
do Rondon (13’), isolado e com Al-
bergaria já batido, remata para fora.
O Tirsense conseguiu impor muitas
dificuldades à equipa da primeira liga
e tentou, sem dúvidas, derrota o
Nacional e seguir em frente. Isso es-
teve perto de acontecer, à meia hora
de jogo, o estádio gritou golo de Vítor
Hugo, mas André Gralha anulou por
fora de jogo do avançado.

O intervalo fez mal às equipas, pois
o segundo tempo perdeu qualidade.
Seria Pedro Fontes, acabado de en-
trar, a acabar com a monotonia quan-
do fez um sprint em direção à baliza,
deixando a defesa forasteira a olhar,
no entanto, no momento decisivo,
frente a Vladan, atrapalhou-se perden-
do uma boa ocasião para marcar.

O Nacional apenas no penultimo
minuto voltaria a assustar, com Can-
deias a desperdiçar ao rematar por
cima. Já nos descontos, o Tirsense
esteve perto de arrumar a contenda
quando Bruno Monteiro, de cabeça,
bateu Vladan, mas viu a bola passar
a rasar a trave.

O prolongamento decorreu sob
a batuta do equilibrio mas sem gerar

Resistiu até ao
último penalti
O TIRSENSE RESISTIU O TEMPO TODO E PODERIA TER
SEGUIDO EM FRENTE NA TAÇA DE PORTUGAL. CEDEU NA
ÚLTIMA GRANDE PENALIDADE.

situações de perigo, acabando por se
decidir tudo nas grandes penalidades.

Até aí houve equilibrio com defe-
sas, conversões e falhanços para
ambos os lados. Já na segunda série
e perante o falhanço de Paulo Sam-
paio, Todorovic marcou e carimbou
a passagem aos quartos de final.

No final, Luís Miguel, o técnico do
Tirsense, reconheceu que nos penal-
ties “é uma lotaria, mas o Tirsense
pelo que fez nos 90 minutos mere-
cia mais”. Diz até que o golo de Vitor
Hugo lhe parece legal. “Parabéns aos
meus jogadores que dignificaram este
grupo. Provaram que as diferenças
entre divisões no campo não se sen-
tiram”, disse. Já Pedro Caixinha do
Nacional gostou do Tirsense e reco-
nheceu que a sua equipa foi feliz nas
grandes penalidades.

ELIMINOU O S. JOÃO DE VER
Antes da sair de cabeça erguida da
taça, no passado Domingo, o Tirsense
eliminou o S. João de Ver na quali-
dade de visitante, contra a equipa do
mesmo escalão, mas da zona centro.
O Tirsense não deu hipóteses e mar-
cou através de Lio (19’), de Carlos
Pinto (42’) e André Soares (71’). Be-
neficiou no entanto de duas expul-
sões na equipa adversário aos 40 e
61 minutos. |||||

TAÇA DE PORTUGAL: TIRSENSE DEIXOU BOA IMAGEM

DISTRITAIS

S. Martinho sobe ao quinto posto
Futebol do Porto, com 25 pontos
somados.

Na próxima jornada desloca-se ao
terreno do Ermesinde, equipa que se-
gue no terceiro posto, mas apenas
com mais um ponto do que a equipa
do concelho de Santo Tirso.

VILARINHO COM SEGUNDA
DERROTA SEGUIDA
O Vilarinho FC somou mais uma der-
rota no passado fim de semana per-
dendo por 1-0 na receção ao San-
dinenses. O golo marcado pelos vi-
sitantes foi conseguido já depois dos
90 minutos regulamentares.

O Vilarinho é lanterna vermelha
na Divisão de Honra da Associação
de Futebol do Porto com sete pontos
somados. Na próxima jornada a equi-
pa recebe o Pedrouços, 13º classifi-
cado com 13 pontos. ||||||

FUTSAL

Aves segue no
sétimo posto...

No campeonato de Futsal da Associaçao
de Futebol do Porto, na Série 2, da 1ª
Divisão, a AR Negrelos lidera a tabela
juntamente com o Areal, ambas com 22
pontos. Nos três jogos entretanto dispu-
tados, a AR Negrelos somou mais duas
vitórias e um empate. Venceu no passa-
do fim de semana, por 2-1, na receção
ao Meinedo, tendo conseguido um em-
pate a duas bolas na deslocação ao
Gramidense Infante. Antes disso tinha
vencido por 3-1 a Escola de Gondomar.
Na próxima jornada, sábado, pelas 20h30,
há grande jogo com um embate entre os
dois líderes da tabela, com a AR Negrelos
a visitar o terreno do Areal.

Já a equipa do Vale do Ave, mantem-
se como penultima classificada, soman-
do duas derrotas e uma vitória nas últi-
mas jornadas. Venceu fora de casa por
5-6 o Aliviada, mas depois perdeu na
receção ao Vilar (1-4) e na deslocação
ao Escolas de Arreigada (4-1). Na pró-
xima jornada, o Vale do Ave desloca-se
ao terreno do Adiscre Penafiel, equipa
que está um ponto acima do Vale do
Ave, mas com os mesmos sete pontos. |||||

Negrelos  lidera

to realizados. A equipa, depois
da derrota inaugural, soma oito
vitória e um empate. Venceu os
últimos dois jogos. No passa-
do fim de semana por 1-2 na
deslocação ao Rebordosa e an-
tes na receção ao Amarante por
5-0. Antes cedeu um empate
a uma bola na receção ao Gon-
domar e foi conquistar uma vi-
tória por 0-1 em Paredes.

O Aves é terceiro classifica-
do e soma 32 pontos. Na pró-
xima ronda recebe o Baião, 14º
classificado com 8 pontos. |||||

INFANTIS A
A equipa principal de Infantis
do Aves, na série 2 da 1ª Divi-
são da AF Porto, depois de aver-
bar três derrotas consecutivas,
minimizou os danos e conse-
guiu nas quatro últimas jorna-
das uma vitória, dois empates
e uma derrota. Perdeu com o
Paços de Ferreira (6-0), empa-
tou com o Valonguense a zero
bolas e a um golo com o Gon-
domar. A vitória foi expressiva
(5-0) na receção ao Felgueiras.
O Aves é sétimo classificado
com 21 pontos somados, visi-
tando, na próxima jornada o
Vila Meã, 10º classificado, com
13 pontos.

INFANTIS B
A equipa B de infantis somou
três derrotas nos últimos jogos
disputados. Perdeu no passa-
do fim de semana, na receção
ao Carvalhosa (2-3), antes
trouxe uma derrota de seis go-
los sem resposta de Raimon-
da e ainda salda-se a goleada
sofrida em casa por 0-5 na
receção ao Freamunde.

O Aves mantém-se como
lanterna vermelha com 4 pon-
tos. Na próxima jornada des-
loca-se ao Macieira, 6º classi-
ficado com 12 pontos. |||||

Camadas jovens do
Desportivo das Aves

JUNIORES (FOTO: VASCO OLIVEIRA)
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RALIS

Armindo Araújo encerrou, no pas-
sado sábado, a sua temporada
desportiva no Special Sponsor Day,
evento que decorreu na zona do
Grande Porto, mais concretamente
nas estradas do concelho de
Valongo. O objetivo deste dia é o
de aumentar a ligação entre pilo-
tos e patrocinadores, de uma for-
ma diferente e única.

Após oito provas aos comandos
do MINI JCW WRC, o piloto de Santo
Tirso voltou a disputar uma prova

Armindo Araújo animou o
Special Sponsor Day

Mais um fim de semana de ativida-
de da Associação de Moradores
do Complexo Habitacional de Rin-
ge, no que a futebol diz respeito e
com grande diversidade de resul-
tados.

Assim, e começando pelo futsal,
a equipa de Ringe a iniciar bem o
campeonato, empatando na primei-
ra jornada a 3, na deslocação a Tar-
rio e vencendo este fim de semana
o Lamas por um expressivo 9-2. Um
início de campeonato auspicioso
que faz adivinhar um campeonato
à altura do que nos têm habituado.

Em relação aos mais pequenos,
deu-se início a Liga Mini do Futu-
ro, mais uma vez organizada pela
AMCH Ringe e entraram em cam-
po este fim de semana Petiz e Tra-
quinas (na foto). Assim, a equipa
de Petiz deslocou-se ao Ruivanense
e saiu derrotada por 2-4. Em rela-
ção aos Traquinas, a equipa de 2003
recebeu e venceu a E.F. Miguel Roriz
por 5-3 enquanto a equipa de
2004 recebeu a E.F. Diversão Foot
e saiu derrotada por 3-5.

Desilusão tem sido a época da
equipa de Benjamins, que este fim
de semana averbou nova derrota,
desta feita com o Aves e por uns

Santo Tirso conseguiu dois vice-cam-
peões no Campeonato Europeu de
Karaté Shotokan que decorreu entre
25 e 27 de novembro, em Bielsko
Biala (Polónia). Emanuel Fernandes (à
esquerda, na foto de baixo), do Karaté
Shotokan de Vila das Aves foi meda-
lha de prata na categoria de kumite
individual cadetes e Ana Monteiro (em
cima, ao centro), da Associação Negre-
lense de Karaté, conquistou idêntica
proeza mas na categoria de kata equi-
pas seniores.

Os dois clubes do concelho inte-

KARATÉ: FILIPA FERNANDES FOI BRONZE

Emanuel Fernandes e
Ana Monteiro vice-
campeões europeus

Traquinas entram
com o pé direito

PINHEIRINHOS DE RINGE

expressivos 0-7. Uma equipa que
pode e deve fazer muito mais, mas
que tarda a dar um ar da sua graça.
Quanto à equipa de Infantis, des-
locou-se ao vizinho Roriz e empa-
tou a 4 bolas, num jogo de resul-
tado imprevisível até ao apito final.

Bom campeonato tem feito a
equipa de Iniciados, que se deslo-
cou ao terreno do Duas Igrejas e
venceu por inequívoco 3-0. Em re-
lação aos Juvenis, deslocaram-se a
Sabrosa e foram goleados por 0-5.

Por fim, a sensação das últimas
semanas, a equipa feminina da asso-
ciação de Ringe. Depois de na quin-
ta-feira terem sido derrotadas no
terreno das Incansáveis, bateram
agora o pé às ex-líderes Salgueiros,
ao conseguirem um empate a uma
bola, num jogo em que cada lance
foi disputado como se fosse o últi-
mo. No fim, a divisão de pontos foi
justa. ||||| ALBERTALBERTALBERTALBERTALBERTOOOOO     GOUVEIAGOUVEIAGOUVEIAGOUVEIAGOUVEIA

em território nacional, e o MINI
John Cooper Works com as cores
dos seus parceiros não deixou nin-
guém indiferente. “Esta iniciativa é
muito interessante pois permite aos
patrocinadores perceberem, por
dentro, todos os detalhes de um
rali. É também um momento de fes-
ta para encerrar a temporada”, avan-
çou Armindo Araújo.

O piloto tirsense foi de resto
uma das atracões da prova, pois
conduziu o carro zero. ||||||

A equipa de 2003 dos Tra-
quinas venceu a E.F. Miguel

Roriz por 5-3 enquanto
a equipa de 2004 recebeu a

E.F. Diversão Foot e
saiu derrotada por 3-5.

graram atletas das suas fileiras na
seleção nacional portuguesa. Além
de Emanuel Fernandes, o clube aven-
se levou à Polónia Tiago Lima e Filipa
Fernandes, ao passo que o Karaté
Roriz levou Sara Silva. Ou seja, do
concelho de Santo Tirso participou
com um ttoal de cinco atletas.

Relativamente à prestação dos atle-
tas do concelho um dos destaques
vai naturalmente para Emanuel Fer-
nandes que apesar de ter consegui-
do a medalha de prata poderia ter
alcançado o título europeu. O proble-
ma foi que o atleta sofreu uma grave
lesão na final, que o limitou de lutar
pelo ouro, refere o clube avense em
nota à imprensa. Venceu cinco ad-
versários até chegar à final, onde “es-
teve muito bom a todos níveis: fisico,
técnico, tático e psicológico, conse-
guindo explanar todo o seu valor”.

Já relativamente a Ana Monteiro,
a atleta participou em duas provas,
numa das quais quase que subia ao
pódio mais alto classificando-se no
segundo posto em Kata equipa Se-
niores. Equipa formada por mais duas
atletas, Carolina Gomes e Joana Pi-
nho. Ana Monteiro também partici-
pou em kata Sénior individual, mas
não conseguiu como no ano anteri-
or, alcançar o pódio.  

Filipa Fernandes, do clube avense,
também venceu uma importante me-
dalha, o terceiro lugar kumite equi-
pas juniores. Ela venceu combates na
prova individual e com a equipa. Tia-
go Lima não subiu ao pódio por mui-
to pouco, classificando-se em quinto
lugar katas equipas seniores, sendo
que na prova individual venceu dois
encontros.

São mais três medalhas europeias
para o karaté concelhio e nacional.
O Campeonato Europeu de Karate
Shotokan foi organizado pela Euro-
pean Shotokan Karate-Do Associa-
tion e contou com a participação de
cerca de 700 atletas de 22 países.

Apesar dos triunfos, os responsá-
veis destes clubes, nomeadamente a
Negrelense, salienta na nota à impren-
sa que “este desporto está muito pou-
co apoiado”, com atletas a fazer
“grandes esforços a nível monetário,
físico e psicológico, conseguindo ain-
da depois de tantas adversidades
aquilo que muitos que fazem do des-
porto profissão não conseguem”. |||||

Mais três medalhas eu-
ropeias para o karaté
concelhio. O Campeonato
Europeu de Karate Sho-
tokan, organizado pela
European Shotokan
Karate-Do Association,
contou com cerca de 700
atletas de 22 países.

P. U. D.



COMPRO
VENDO
TROCO

OFERTAS E
PROCURAS DE

EMPREGO...

Contacte-nos pelo telefone

252 872 953 ou pelo

entremargens.info@gmail.com

Dá-se explicações
de espanhol

em horário a combinar

Contactar: 917 507 209

ADMITE-SE
VENDEDORES
OFERECE-SE:
Base + comissões+ prémios
Viatura
Ficheiros de Clientes
Formação e apoio
Produtos de grande consumo
Exclusividade de zona
TEL: 935 232 668

VENDO
Tenda de campismo
para 6 pessoas.
Em bom estado.

CONTACTAR: 914 549 945

SERVIÇOS DE
BABYSITTING

Fins de semana

Contactar este jornal através
do telefone 252 872 953

Faça deste espaço uma

oportunidade de negócio
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ALUGA-SE
Café e pastelaria.
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CONTACTAR: 917 329 302

ALUGA-SE
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Contactar: 933 574 225
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José Miguel Torres

Massagista
Recuperação Física

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

AGRADECIMENTO

A família participa o falecimento do seu ente querido,
natural de Riba de Ave,  com 73 anos de idade, falecido
no Hospital de Guimarães no dia 24 de Novembro de
2011. O funeral realizou-se no dia 26 de Novembro,
na Capela Mortuária da Vila de Lordelo, para a Igreja
Paroquial, indo de seguida a sepultar no cemitério da
vila. Sua família, renova os sinceros agradecimentos
pela participação no funeral e missa de 7º. Dia.

José Narciso de Oliveira Guimarães

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

LORDELO

AGRADECIMENTO

A família participa o falecimento do seu ente queri-
do, natural de Vila das Aves, com 71 anos de idade,
falecido no Hospital de Guimarães no dia 31 de Ou-
tubro de 2011. O funeral realizou-se no dia 2 de Novem-
bro, na Capela Mortuária da Vila das Aves, para a Igreja
Paroquial, indo de seguida a sepultar no cemitério local.
Sua família, renova os sinceros agradecimentos pela par-
ticipação no funeral e missa de 7º. Dia.

 Américo Ferreira de Araújo

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

VILA DAS AVES AGRADECIMENTO

A família participa o falecimento do seu ente querido,
natural de Rebordões, com 58 anos de idade, falecido
no Hospital de S. Tirso no dia 15 de Novembro de 2011.
O funeral realizou-se no dia 16 de Novembro, na Cape-
la Mortuária da Vila das Aves, para a Igreja Paroquial,
indo de seguida a sepultar no cemitério local. Sua
família, renova os sinceros agradecimentos pela parti-
cipação no funeral e missa de 7º. Dia.

 António Ferreira da Silva

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

VILA DAS AVES 1º ANIVERSÁRIO

A família agradece a todas as pessoas das suas rela-
ções e amizade que assistiram à Missa do 1º Aniversá-
rio de seu ente querido, que foi celebrada pelo seu
eterno descanso, na Sexta-Feira 25 de Novembro, pe-
las 19 horas, na Igreja Paroquial da Vila de Lordelo.
Desde já agradece a todos quantos se dignem assistir
ao piedoso acto.

Eduardo António Gomes Cardoso

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

AGRADECIMENTO

A família participa o falecimento do seu ente queri-
do, natural de Vila das Aves, com 80 anos de idade,
falecido na sua residência no dia 13 de Novembro de
2011. O funeral realizou-se no dia 15 de Novembro,
na Capela Mortuária da Vila das Aves, para a Igreja
Paroquial, indo de seguida a sepultar no cemitério
local. Sua família, renova os sinceros agradecimen-
tos pela participação no funeral e missa de 7º. Dia.

Joaquim Couto de Azevedo

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

VILA DAS AVES

AGRADECIMENTO

A família participa o falecimento da sua ente querida,
natural de Vila das Aves, com 66 anos de idade, faleci-
da no Hospital de S. João do Porto no dia 26 de No-
vembro de 2011. O funeral realizou-se no dia 28 de
Novembro, na Capela Mortuária da Vila das Aves, para
a Igreja Paroquial, indo de seguida a sepultar no
cemitério local. Sua família, renova os sinceros agra-
decimentos pela participação no funeral e missa de 7º.
Dia.

Laura de Bessa Ribeiro

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

VILA DAS AVES AGRADECIMENTO

A família participa o falecimento da sua ente querida,
natural das Aves, com 89 anos de idade, falecida no
Hospital de S. Tirso no dia 2 de Novembro de 2011.
O funeral realizou-se no dia 4 de Novembro, na Cape-
la Mortuária da Vila das Aves, para a Igreja Paroquial,
indo de seguida a sepultar no cemitério local. Sua
família, renova os sinceros agradecimentos pela par-
ticipação no funeral e missa de 7º. Dia.

Miquelina de Castro Sampaio

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

VILA DAS AVES

AGRADECIMENTO

A família participa o falecimento da sua ente queri-
da, natural de S. Tomé de Negrelos, com 75 anos de
idade, falecida no Lar Leonor Beleza de S. Tirso no
dia 15 de Novembro de 2011. O funeral realizou-se no dia
16 de Novembro, na Igreja Paroquial de S. Negrelos, indo
de seguida a sepultar no Cemitério da mesma Vila. Sua
família, renova os sinceros agradecimentos pela par-
ticipação no funeral e missa de 7º. Dia.

Ana Areias Machado

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

S.TOMÉ NEGRELOS AGRADECIMENTO

A família participa o falecimento da sua ente querida,
natural de Vila das Aves, com 73 anos de idade, falecida
no Hospital de S. Tirso no dia 7 de Novembro de 2011.
O funeral realizou-se no dia 9 de Novembro, na Capela
Mortuária da Vila das Aves, para a Igreja Paroquial,
indo de seguida a sepultar no cemitério local. Sua
família, renova os sinceros agradecimentos pela parti-
cipação no funeral e missa de 7º. Dia.

Carolina Fernandes Coelho

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

VILA DAS AVES AGRADECIMENTO

A família participa o falecimento da sua ente querida,
natural de Moreira de Cónegos, com 81 anos de idade,
falecida no Hospital de Guimarães no dia 20 de No-
vembro de 2011. O funeral realizou-se no dia 22 de No-
vembro, na Capela Mortuária de M. de Cónegos, para a
Igreja Paroquial, indo de seguida a sepultar no cemitério
local. Sua família, renova os sinceros agradecimentos pela
participação no funeral e missa de 7º. Dia.

Ema de Almeida e Silva

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

MOREIRA DE
CÓNEGOS

AGRADECIMENTO

A família participa o falecimento da sua ente queri-
da, natural de Freamunde, com 89 anos de idade,
falecida no Hospital de Famalicão no dia 5 de No-
vembro de 2011. O funeral realizou-se no dia 8 de
Novembro, na Capela Mortuária da Vila das Aves,
para a Igreja Paroquial, indo de seguida a sepultar
no cemitério local. Sua família, renova os sinceros
agradecimentos pela participação no funeral e missa
de 7º. Dia.

Inês Hernanina Alves de Sousa

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

VILA DAS AVES

LORDELO
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entreMARGENS
VISITE-NOS EM:
http://www.jornal-entre-margens.blogspot.com/
ESCREVA-NOS:
jornalentremargens@gmail.com

ASSINE E DIVULGE
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QUEM SOMOS
A INEQSER foi fundada no ano de 2001, ori-
entada para a prestação de serviços e baseada
numa equipa dinâmica e polivalente.

Essencialmente vocacionada para o seg-
mento das infraestruturas de transportes, te-
lecomunicações e energia, prestamos servi-
ços de instalação e manutenção de equipa-
mentos eléctricos e electromecânicos. Pro-
curamos a diferenciação pela agilidade, qua-

lidade e elevados padrões no desempenho das
nossas funções.

Constituída por uma equipa base reduzi-
da (cerca de uma dezena de colaboradores), a
empresa tem a flexibilidade necessária para
enfrentar projectos de média dimensão. Para
tal, investimos muito no espírito e motivação
das equipas para alcançarmos os objectivos
que nos propomos atingir. No mercado em
que nos movimentamos tudo tem de ser feito

com rapidez, eficiência e segurança. Para fazer
face ás exigências inerentes á própria natu-
reza do negócio, a formação contínua tem cons-
tituído uma linha estratégica de orientação.

Com os nossos clientes fomentamos uma
relação muito estreita de parceria, partilhan-
do com eles os objectivos de cada projecto. No
final procuramos obter um reconhecimento
profissional, mas também pessoal para cada
um dos nosso colaboradores.

ACTIVIDADE
A INEQSER tem uma equipa base muito ex-
periente na prestação de serviços de instala-
ção e manutenção de infraestruturais de re-
des de telecomunicações e energia. Os nos-
sos clientes principais são utilities e empre-
sas fornecedores de sistemas chave-na-mão.

Prestamos serviços relacionados com sis-
temas de sinalização, telecomunicações fi-
xas e móveis, vídeo-vigilância, sonorização,
sincronismo horário, informação ao público,
... entre outros, bem como das infra-estrutu-
ras de construção civil necessárias.

Somos uma empresa preocupada com o am-
biente e por isso fazemos reciclagem do lixo
que produzimos. Estamos satisfeitos como
empresa bem sucedida pela classificação PME
EXCELÊNCIA. O sucesso da nossa empresa
não seria possível sem a contribuição de to-
dos os colaboradores e clientes. Por isso di-
zemos, a excelência não é uma excepção é
uma atitude permanente.

OBJECTIVOS PARA O ANO 2011
Para crescer como empresa temos de traba-
lhar cada vez mais e para isso contamos alar-
gar a nossa rede de clientes, mantendo os
que já confiam na nossa equipa.

Sabendo que enfrentamos actualmente
um ambiente económico hostil, procurare-
mos usar a dedicação, agilidade e flexibilida-
de como armas de diferenciação e mais valia.

O futuro é o nosso horizonte.

Z.I. Alto da Cruz, Lt.13
Apartado 22 | 4784-909 Santo Tirso
Tel.: 252 853 108/9 | Fax: 252 853 110
E-mail: ineqser@gmail.com

INEQSER

Ineqser
Infraestruturas Equipamentos e Serviços
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