
entreMARGENS
22 DE DEZEMBRO DE 2011 N.º 468

DIRETOR: LUÍS AMÉRICO FERNANDES           BIMENSÁRIO..... APARTADO 19 . 4796-908 VILA DAS AVES. TELF. E FAX.: 252 872 953  EMAIL: entremargens@mail.telepac.pt PROPRIEDADE: COOPERATIVA CULTURAL DE ENTRE-OS-AVES   0,80 EUROS

Todos os dias ao seu dispôr com
simpatia e profissionalismo

ENTRE MARGENS | AVISO
Apreendida
droga na
Secundária de
Vila das Aves
Dois alunos da Escola Secundária
D. Afonso Henriques, em Vila das
Aves, foram constituídos arguidos
por posse de droga, no dia 12 de
dezembro. PÁGINA 11

‘Votar no PSD
em Santo
Tirso é motivo
de castigo’

Alertamos que o Sr. António Fernandes da Silva (também
conhecido por Queirós, do Círculo de Leitores), que exerceu
funções de cobrador e angariador do Jornal Entre Margens,
cessou a sua colaboração com este periódico.
Por esta razão não está legitimado para representar o
Jornal Entre Margens, seja a que título for, nem para cobrar
e/ou receber quaisquer quantias em dinheiro.

NATAL | NASCIMENTO

‘Com um filho podemos dar-lhe tudo,
com dois vamos tentar repartir’

BERÇO | GUIMARÃES 2012

‘A Capital Europeia da Cultura
em quatro tempos’

Juntas de freguesia do PSD
dizem-se alvo de
discriminação por parte do
presidente da Câmara

PÁGINA 15

Beatriz, 1 dia
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Uma junção
carregada
de polémica

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 promovi-
da pela Câmara de Santo Tirso
em parceria com a GESTO - Coope-
rativa Cultural. Pinturas, gravuras,
serigrafias, livros, discos objetos de
design, mas também artesanato e

Dentro de portas - “Lulu”

Fora de portas - Santo Tirso - Guimarães - Famalicão - Trofa
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Quando a agulha caiu pela primeira
vez no vinil, estava consciente das tão
baixas expetativas pelas sucessivas crí-
ticas que rotulavam este “Lulu” como
algo difícil de ouvir e por uma junção
pouco coerente. Lou Reed, membro dos
tão influentes The Velvet Underground
e responsável por dois dos melhores
registos de sempre, “Transformer” e

uma estranha simbiose entre o metal
e o spoken word que está a aborrecer
tantos fãs (mais dos Metallica) desde
o lançamento no passado dia 31 de
outubro. As letras são, como não po-
deria deixar de ser, bastante pesadas,
sendo os primeiros versos de “Braden-

burg Gate” um aviso. Para além dis-
so, são longas, deixando o sentido
métrico de Lou encaixar-se, por vezes
forçosamente, nos enfáticos riffs das
guitarras. Destaco “Cheat On Me” que
foge ligeiramente ao estilo imposto
nas músicas anteriores e “Junior Dad”,
com quase 20 minutos, onde há uma
melodia atraente e que fecha todo
este capítulo com um prolongado
arranjo orquestral de cordas.

Neste momento, o YouTube regis-
ta 20.294 utilizadores que não gos-
taram do vídeo de “The View”, o pri-
meiro single extraído. É um número
muito significativo para uma parte da
narrativa musical que aparentemente
só se detesta ou ama. Porque estou,
então, perdido no meio? |||||

“Berlin”, foi o mentor de uma impro-
vável parceria, também já apelidada de
Loutallica. Será que esta liberdade artís-
tica afeta a carreira de algum dos inter-
venientes? Talvez, mas não estão nada
preocupados. Saúdo essa coragem.

Trata-se de uma edição dupla, tanto
em CD como em LP que fornece ape-
nas 10 faixas. Ora, isto dá uma mé-
dia de quase 9 minutos por música.
Preocupante? Para mim não, mas para
alguns críticos sim. Tanta polémica ori-
gina diferentes picos de análise – uma
ridícula estrela para a Pitchfork con-
trasta com as (exageradas) 7 em 10
da conceituada publicação NME.

Mas o que traz de novo este mane-
quim sem braços e com o seu nome
escrito em sangue? Essencialmente

FIM DE SEMANA

doçaria tradicional. São estes os
produtos em destaque numa ini-
ciativa em que participam: Ângela
Vidal Pinheiro, Ana Maria Antu-
nes (na imagem), Júlio Portela, o
Projecto A2, a Fundação Castro
Alves (Bairro), o Mosteiro de Sin-
geverga e Mosteiro de Santa Esco-
lástica (Roriz), a Escola Profissio-
nal Agrícola Conde S. Bento, a

do o trabalho dos artesãos do
concelho. Este ano, a mostra conta
com a colaboração dos artesãos:
Luís Pacheco, Maria Manuela
Martins, Fernanda Valente, Tânia
Machado, Ana Costa, Maria José
Pereira, Diana Maria Castro, Ma-
ria Isaura Castro, Helena Sousa,
Ester Marques, Arte e Decoração
Rosita, Manuel Lopes, Isabel
Viana, Cancela da Horta, AIREV,
Arte Floral Lorena.

VIZELA: NATAL EM AÇÃO
Espaço Jovem de Vizela e centro da cida-
de. Até 24 de Dezembro. Mais informa-
ções em: www.espacojovemvizela.com

Até dia 24, o Espaço Jovem de Vi-
zela vai por os mais novos em ação
e para tal tem em curso um pro-
grama recheado de atividades.
Para esta sexta e sábado (23 e
24 de dezembro) haverá muita
animação de rua com atividades
como o ‘face painting’ e modela-
gem de balões. |||||

“A Bela Adormecida
Vai à Escola”
Gonçalo Torrente Ballester
Caminho

POR: BELANITA ABREU

ORTODONTIA

IMPLANTOLOGIA

RADIOLOGIA DIGITAL

Clínica Médico-dentária
de Vila das Aves
Dr. José Filipe Seixas | médico dentista

Tel. 252 941 621

empresa Equação - Comércio Jus-
to e ‘A Farraperia’ (feira de papel).

XIV CICLO DE MÚSICA DE NATAL
Igreja Matriz de Pevidém, Guimarães. Dia
23 de Dezembro (sexta), às 21h30.

Concerto com a Banda de Música
da Sociedade Musical de Pevidém,
Grupo de Violinolas e Coro Infan-
til da Academia de Música Valen-
tim Moreira de Sá. Com direção
de Vasco Silva de Faria, do progra-
ma fazem parte obras de Franco
Cesarini, Leroy Anderson e Willy
Hautvast e outros. Iniciativa incluí-
da no Ciclo de Música de Natal.

MOSTRA DE ARTESANATO LOCAL
Vizela, Praça da República. Até 24 de De-
zembro. Horário: das 12h00 às 19h00. Dia
24, das 10h00 às 13h00.

Pelo sexto ano consecutivo, a Câ-
mara de Vizela promove a Mos-
tra de Artesanato Local com o
objetivo de promover o artesana-
to e gastronomia local, divulgan-
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- Gostaria de saber – disse o Rei – por
que é que neste palácio toda a gente
parece Rei e se porta como um Rei, me-
nos o verdadeiro rei.
- Ignoro, Sire, embora talvez seja por isso.
- Por isso?
- Sim, Majestade. Porque Vossa Majes-
tade não se porta como um Rei, e todos
aspiram à vaga.

Numa terra chamada Minimusl-
ândia, em pleno século XX, existe
um Rei que descobre um bosque
encantado no qual se encontra
adormecida uma princesa. O rei de-
cide pôr fim ao seu encantamento
secular, mas precisa de beijá-la
para, posteriormente, conhecê-la
e desposá-la. Mas as coisas não
são tão simples; o rei já não desfru-
ta da autoridade que possuíra ou-
trora e as várias entidades do po-
der não se entendem. A necessida-
de de preparar a princesa, que está
adormecida há mais de quatro sé-
culos, para o mundo atual, fará com
que ela necessite de ir à escola. O
camareiro-mor, os minis-tros, as uni-
versidades, o povo, a concubina
real, o sindicato, a imprensa, os par-
tidos políticos, a polícia, os em-
presários influenciarão toda a si-
tuação de uma forma caricata.

Ballester soube pegar no tradi-
cional conto de fadas e adaptá-
lo ao século XX de uma forma ma-
gistral. Esta sátira do mundo con-
temporâneo, repleta de episódios
hilariantes e surreais, reflete um
pouco sobre os condicionalismos,
por vezes, ridículos da sociedade
atual. Uma obra brilhante!  |||||
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Começamos em 4 de abril de
1987 a edição do Jornal En-
tre Margens, primeiro como
mensal e desde janeiro de
1995 ate à data em periodi-
cidade bimensal. Em janeiro
de 2012 iniciaremos as co-
memorações dos 25 anos
de publicação.

Em 25 anos, foram mui-
tas as irregularidades que en-
contramos no caminho, foram
muitas as dificuldades com
que nos debatemos, foram
muitas as rasteiras que nos
tentaram pregar. Em 25 anos
foram muitas as histórias que
contamos, foram muitas as
pessoas que deram vida às
nossas edições. Cada página
guarda horas de dedicação e
empenho de uma equipa que
sempre tentou, de todas as
formas, informar de forma cla-
ra, credível, honesta e livre.

Passamos por crises, supe-
ramos crises, vivemos alegri-
as, partilhamos alegrias. Em
25 anos fomos conquistan-
do públicos não só na fregue-
sia, como no concelho e nos
concelhos vizinhos. Entramos
de mansinho em todas as ca-
sas e tentamos, através do nos-
so trabalho, honesto e impar-
cial, ser o espelho de uma fre-
guesia, de um concelho, de
uma sociedade.

Hoje, 25 anos depois, a
nossa história caminha de
mãos dadas com a história
da região e guarda pedaços
de vidas que muitos já nem
conseguem lembrar. Hoje, 25
anos depois, continuamos a
fazer de tudo para ajudar a
terra que é nossa, a respeitar
todas as instituições da co-
munidade.

Hoje, 25 anos depois, a
imprensa regional vive mo-
mentos de sufoco como nun-
ca viveu. Terminamos 2011
cansados de nadar contra a
maré mas com força para en-
frentar a crise que nos ator-
menta.

Hoje, 25 anos depois, con-
vidamos os nossos assinan-
tes e colaboradores a comemo-
rarem connosco. Não faremos
grandes jantares, grandes fes-
tas nem grandes cerimónias.
Vamos continuar a dar tudo
de nós mas também vivemos
do que têm para nos dar.

A direção do
Jornal Entre Margens

Os nossos
25 anos
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No serviço de obstetrícia e ginecolo-
gia do Centro Hospitalar do Médio
Ave, em Famalicão, a calma enche as
salas. Somos recebidos pela Enfermei-
ra Maria José Maia, responsável pelo
serviço, pelo bloco de partos e pela
consulta externa 2 na área de gine-
cologia e obstetrícia, que nos mostra
as salas de parto, as 31 camas do
serviço e todo o espaço.     À entrada,
um arranjo com velas, bolas e azevi-
nho traz o Natal ao hospital. O enor-
me corredor percorre-se facilmente
enquanto nos perdemos nas fotogra-
fias de mães e filhos espalhadas pe-
las paredes. Num dos quartos en-
contramos Sandra Morais, sentada a
ver televisão. Estava grávida de uma
menina. O parto estava previsto para

A POUCOS DIAS DO NATAL, AS PREOCUPAÇÕES DA MAIORIA DAS PESSOAS PASSA
SOBRETUDO PELAS COMPRAS DE ÚLTIMA HORA PARA QUE, MESMO EM PERÍODO
DE CRISE, NADA FALTA NA NOITE DE CONSOADA. MAS, NA SUA ESSÊNCIA, O NATAL É
TEMPO DE CELEBRAÇÃO DO NASCIMENTO.  PARA CELEBRAR O NATAL, O ENTRE
MARGENS PERCORREU OS CORREDORES DO SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA E
GINECOLOGIA DO CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE ONDE TODOS OS DIAS
CHEGAM FUTURAS MÃES VINDAS DE FAMALICÃO, TROFA, SANTO TIRSO, POVOA DO
VARZIM E ATÉ MESMO GUIMARÃES E BRAGA.

‘Com um filho podemos
dar-lhe tudo, com
dois vamos tentar repartir’

dia 26 mas conseguiram antecipar.
“Em princípio será dia 20. Se hou-
vesse uma vaga ainda nascia ho-je,
mas acho que vai ficar mesmo para
amanhã”. O primeiro filho nasceu quan-
do tinha 26 anos e a gravidez foi,
em muitos aspetos, diferente. “Cada
gravidez é uma gravidez. Quando tive

o primeiro filho foi parto normal, sem
epidural, não tive enjoos e trabalhei
até à última. Desta vez tive enjoos
desde o início, e tive que ficar de re-
pouso”. Este já é o segundo filho de
Sandra mas não é por isso que as
preocupações diminuem. “Com um
filho podemos dar-lhe tudo, com dois
vamos tentar repartir”, contou.

Ao fundo do corredor vê-se a ár-
vore de natal decorada com roupas
de bebé feitas em lã pelas auxiliares.
Encontramos Sandra Ribeiro num dos
quartos no meio do corredor, sentada
perto da janela com a pequena Beatriz
ao colo, muito sossegada. “Tem um

BEATRIZ, 1 DIA
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“Em Portugal e na maioria dos paí-
ses do mundo só se dá atenção à
dinâmica demográfica quando os
valores já são dramáticos”, afirma
Filomena Mendes, Presidente da
Associação Portuguesa de Demo-
grafia. Os resultados provisórios dos
Censos 2011 revelaram um fenó-
meno de duplo envelhecimento da
população que se carateriza pelo
aumento da população idosa e pela
diminuição da população jovem. A
presidente da Associação Portugue-
sa de Demografia acredita que o
país ainda não tomou consciência
da importância das evoluções de-
mográficas uma vez que o “declínio
da fecundidade vem acontecendo
há várias décadas e nós desde a
década de 80 que não substituí-
mos as gerações”.

Neste momento, 15 por cento
da população portuguesa tem ida-
des até aos 14 anos enquanto que
19 por cento tem mais de 65.
Filomena Mendes garante que o
facto de os níveis de fecundidade
de Portugal serem os mais baixos
da Europa são a conjugação de
dois efeitos. “Um primeiro é a dimi-
nuição de número de filhos nas
famílias porque elas estão, efetiva-
mente, a ter menos filhos mas tam-
bém estão a tê-los mais tarde”.

Também a dimensão das famíli-
as tem diminuído ao longo dos
anos. Se, em 1991, as famílias com
cinco ou mais pessoas representa-
vam 15.7 por cento da população,
esse valor desceu para 9.5 por cen-
to em 2001 e está, agora, nos 6.5
por cento. Filomena Mendes subli-
nha que “as decisões de fecundi-
dade são tomadas na intimidade
do casal. Cada família decide, da-
das as suas circunstancias, as suas
restrições em termos económicos,
de tempo, o número de filhos que
quer ter” e acrescenta que ”é extra-
ordinariamente difícil perceber, a
nível individual, que a sua decisão

DADOS PROVISÓRIOS DOS CENSOS 2011 CONFIRMAM O
ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO PORTUGUESA. DE
RESTO, SABE-SE HOJE QUE OS NÍVEIS DE FECUNDIDADE
EM PORTUGAL SÃO DOS MAIS BAIXOS DA EUROPA

dia, nasceu ontem”. A Beatriz já tem
um irmão com 12 anos e Sandra as-
segura que “já tinha pensado ter mais
filhos antes, mas vai-se adiando e se
não fosse agora também já não po-
deria ser mais”. Mesmo com todas as
preocupações que inundam os pais,
para Sandra são os filhos que dão
“sentido à vida”, “é das coisas me-
lhores que nós podemos ter, aquilo
que nos dá força para podermos ter
a nossa vida”.

As outras duas camas no quarto
de Sandra estão também ocupadas e
o mesmo acontece em algumas das
restantes enfermarias. Maria José Maia

lo”, marca workshops para dar mais
segurança às mães e, para além do
acompanhante na sala de partos, no
serviço de internamento já é possível
o acompanhante estar das 8h às 21h.
“Aumentamos substancialmente a
qualidade do serviço que prestáva-
mos e penso que isso também acaba
por ser notado e acaba por passar
para a população”.

O adiamento da maternidade é
também sentido no hospital. “Tem
aumentado o número de pessoas que
adiam a gravidez e depois recorrem
a técnicas de fecundação in vitro e
tudo que sejam técnicas de apoio à
fertilidade, que vai diminuindo ao
longo dos anos”, contou. E quando
é que nascem mais bebés? Entre sor-
risos Maria José Maia confidencia:
“Não há um mês que possamos sali-
entar, mas talvez nove meses após as
férias de agosto seja o mês que se
note mais”.

O encerramento da maternidade
em Santo Tirso trouxe mais pessoas
ao Hospital, mas também permitiu
“aumentar significativamente a quali-
dade em termos de recursos”. E Ma-
ria José Maia não notou nenhuma
resposta negativa à mudança. “Acho
que o facto de ter melhores condi-
ções acabou por agradar e as pesso-
as acabaram por perceber que o lo-
cal onde nasciam era pouco impor-
tante quando há uma distância tão
pequena”. Hoje, a responsável con-
sidera que “é difícil qualquer hospi-
tal ou clínica privada ter as condi-
ções que nós temos aqui em termos
de recursos humanos” e assegura
que, mesmo assim, “procuramos fa-
zer sempre melhor”.

Entre as muitas horas de trabalho
e os momentos menos bons, Maria
José Maia garante que ninguém con-
segue deixar de se emocionar com
um nascimento. “Quero acreditar que,
de todos os bebés que nascem aqui,
pode haver um que daqui a uns anos
faça a diferença”

Quando Sandra Morais e Sandra
Ribeiro tiverem levado as respetivas
meninas para casa, outras mães irão
percorrer o longo corredor com fo-
tografias, outros bebés vão encher as
salas de calma. No ar fica a certeza
de que se não fosse pela crise eco-
nómica, ambas as Sandras gostavam
de ter mais filhos.||||||

‘Desde a década de
80 que não substituímos
as gerações’

de fecundidade acaba por ter uma
implicação grande na fecundidade
do pais”.

Apesar de considerar que a si-
tuação ainda é reversível, a presi-
dente da Associação Portuguesa de
Demografia considera que tudo po-
deria ser diference se houvesse in-
centivos à natalidade. “Nós temos
famílias com orçamentos familiares
muito baixos em que a redução do
rendimento das famílias condiciona
o número de filhos que as pessoas
podem e querem ter”, diz Filomena
Mendes. A mesma responsável
acrescenta ainda que ”os apoios às
famílias, de um modo geral, podem
sempre trazer um aumento de bem-
estar na família e pode contribuir
também para um aumento da di-
mensão da família”.

A especialista acredita que quan-
do o adiamento da maternidade
terminar e as mulheres que adia-
ram começarem a ter filhos, a situa-
ção pode modificar-se. “Eu penso
que ainda se pode alterar a médio
prazo. A influência da crise econó-
mica neste momento, e toda esta
perturbação que existe em termos
de confiança das famílias na eco-
nomia, pode ter algum impacto a
curto prazo mas se pensarmos um
bocadinho mais no médio e longo
prazo eu penso que sim”, concluiu
Filomena Mendes. |||||

SANDRA MORAIS

SANDRA RIBEIRO

Maria José Maia: “Todos os
anos temos mais partos do
que os que tínhamos no ano
anterior. Este ano já
ultrapassamos os 1600”.

garante que no Centro Hospitalar do
Médio Ave não se sente a descida
da natalidade refletida nos censos.
“Todos os anos temos vindo a ter
mais partos do que os que tínhamos
no ano anterior. Este ano já ultrapas-
samos os 1600”. Com uma área de
abrangência grande, chegam ao hos-
pital futuras mães vindas de Fama-
licão, Trofa, Santo Tirso, Povoa do Var-
zim e até mesmo Guimarães e Braga,
que contribuem para uma média de
cinco partos por dia.

Mas a responsável acredita que o
número de nascimentos não se deve
exclusivamente à grande abrangência
geográfica. “Há uns anos para cá te-
mos vindo a enriquecer os recursos
humanos em termos de qualidade
profissional”, conta. O Hospital tem
sempre um enfermeiro especialista por
turno, programa visitas de grávidas
ao serviço de modo a “quebrar o ge-
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“A Capital Europeia da Cultura (CEC)
não é apenas para os públicos habi-
tuais da cultura, mas também para as
pessoas que não frequentam os es-
paços culturais”, afirmou Carlos Mar-
tins, diretor executivo da Fundação
Cidade de Guimarães, na cerimónia
de apresentação do programa oficial
para Guimarães 2012. Para o diretor
executivo, essa é uma das razões por
que não haverá nomes como os
Coldplay. “Não vamos investir um
milhão e meio de euros num con-
certo. A nossa aposta não é essa”.
Carlos Martins garante que o traba-
lho desenvolvido não é sobre as es-
trelas artísticas mas sobre a cidade.
“A cidade é a estrela, as pessoas da
cidade são as estrelas”.

A multidisciplinaridade e a possi-
bilidade de reinventar e repensar his-
tórias e tradições são algumas das

grandes preocupações deste progra-
ma, que pretende envolver toda a co-
munidade em torno da arte. “Quere-
mos trazer à CEC a diversidade de
linguagens, estéticas, formatos e dos
públicos”, lançou Carlos Martins. Ex-
posições, concertos de vários géne-
ros e dimensões e muitos outros es-
petáculos com línguas e disciplinas
diferentes dão corpo ao programa
que pretende reconstruir memórias
e reforçar a afirmação de Guimarães
“não como uma cultura mas como
um conjunto de culturas, de comu-
nidades que conversam, interagem”.

Uma das peças chave na área da
música deste Guimarães 2012 é a no-
víssima Fundação Orquestra Estúdio
composta por 58 músicos de vários
países europeus que, durante todo
o ano de 2012 estarão a viver em
Guimarães. “Vamos tentar perceber
como é que uma orquestra profissio-
nal, cuja média de idades é inferior

Para além dos eventos de que se faz
Guimarães Capital da Cultura, esta
inclui ainda um conjunto de infra-
estruturas, na sua maioria ainda em
fase de obra. A mais emblemática
toma como ponto de partida o anti-
go mercado municipal, da autoria
de Marques da Silva. No local e ter-
reno adjacente deverá ficar pronto
em meados de 2012 a Plataforma das

GUIMARÃES CAPITAL DA CULTURA: CONSTRUIR CIDADE
Artes Criativas que comportará áre-
as expositivas (vai acolher a coleção
de José de Guimarães), de apresen-
tação de espetáculos, espaços de tra-
balho para jovens criadores e gabi-
netes de apoio empresarial destina-
do ao acolhimento e instalação de
atividades relacionadas com as
industrias criativas. O investimento
é de mais de 16,5 milhões de euros.

Na zona de Couros, vão surgir vá-
rios equipamentos que ajudarão a
requalificar o espaço público, no-
meadamente o Instituto do Design
(na antiga fábrica da Ramada), o
Centro Avançado de Formação Pós-
graduada (na antiga fábrica Freitas
& Fernandes) e o Centro de Ciência
Viva (na antiga fábrica Âncora). Esta
intervenção na zona de Couros res-

ponde pelo nome de Camp Urbis e é
para o autarca de Guimarães, Antó-
nio Magalhães, a mais importante
intervenção feita no âmbito da CEC,
classificando-a como uma espécie de
“Campus Universitário”.

A Casa da Memória e a qualifica-
ção do Toural, Alameda e Rua S.
António são outras das várias inter-
venções na cidade que implicam um

investimento global de cerca de 50
milhões de euros. “A regeneração
urbana que está em curso é um pro-
cesso que extravasa o centro histó-
rico mas não introduz nenhuma no-
vidade no que tem sido a renovação
da cidade. Os princípios de inter-
venção são os mesmos”, argumen-
tou o arquiteto Filipe Pontes. ||||| TEXTEXTEXTEXTEX-----
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A Capital da
Cultura em
quatro tempos
TEMPO DE ENCONTRAR, DE CRIAR, DE SENTIR E
TEMPO PARA RENASCER. SÃO ESTES OS QUATRO
CICLOS DE QUE SE FAZ A PROGRAMAÇÃO DE
GUIMARÃES CAPITAL DA CULTURA 2012. SÃO MAIS
DE 600 EVENTOS PARA UM ANO INTEIRO

Jean Luc Godar, Legendary Tiger man
e Rita Red Shoes são alguns dos mui-
tos nomes que fazem parte de uma
agenda que pretende ser, também,
educativa e sensibilizar as comunida-
des para a importância da cultura.

ABERTURA OFICIAL
A 21 de janeiro, é pela mão da Fun-
dação Orquestra Estúdio que arran-
ca, oficialmente, o programa. A ela
juntam-se o guitarrista Chico César,
a cantora Cristina Branco, o músico
Rão Kyao, entre outros. Mais tarde, é
a vez do largo do Toural servir de pal-
co para um espetáculo de rua com
os catalães La Fura Dels Baus. Os dias
seguintes são marcados pela diversi-
dade dos Buraka Som Sistema, a 28
de janeiro, e por vários ciclos de cine-
ma no qual se destacam “As Histó-
rias de Guimarães”, um conjunto de
10 filmes onde será possível ver a ci-
dade para além das perceções histó-
ricas, e a ante estreia de “Os Marretas”.

MEMÓRIAS A QUATRO TEMPOS
Mais do que 365 dias, 12 meses e 4
estações do ano, em 2012 quer-se

a 25 anos, pode conviver com uma
cidade pequena, tornando-a mais
aberta, mais culta, mais emotiva, mais
internacional”, atestou Carlos Martins.
A Orquestra estará no centro de mui-
tos dos concertos ao longo do ano
e dividirá o palco com nomes como o
do pianista Pedro Burmester a 18 de
fevereiro, a alemã Ute Lemper a 28
de julho (em que explorarão o reper-
tório clássico do cabaret alemão), o
vencedor de grammys, Ivan Lins, a 24
de novembro, e o bem conhecido
maestro Vitorino D’Almeida.

PAT METHENY E JEAN LUC GODAR
INTEGRAM O PROGRAMA
“A CEC atravessa um ciclo novo que
é o ciclo fazer acontecer”, garante João
Serra, presidente da Fundação Cida-
de de Guimarães. Para trás fica o pla-
neamento, a montagem do projeto e
vários protagonistas. Mas João Serra
é perentório ao afirmar que “é justo
reconhecer que houve um fio condu-
tor que foi assegurado”.

São cerca de 600 os eventos que,
ao longo do próximo ano, prometem
direcionar todas as atenções para a
cidade. O programa, extenso e diver-
sificado, explora as várias formas de
arte, desde a arquitetura, às artes per-
formativas, ao cinema e à música. Ain-
da assim, Carlos Martins diz que o
importante não é a quantidade: “inte-
ressa-nos a qualificação e a qualida-
de”. O guitarrista Pat Metheny, o mú-
sico belga Win Mertens, o cineasta
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Guimarães Capital Europeia da Cul-
tura 2012 traduziu-se, até à data,
num processo complicado, com
avanços e recuos e, presume-se, com
muito trabalho feito neste final de
ano. Qual é a sensação ao chegar a
este dia [14 de dezembro] em que
se dá a conhecer ao público a pro-
gramação para o próximo ano?
É um misto de sentimentos. Por um
lado – não lhe escondo – há uma sa-
tisfação pela possibilidade que foi
criada e pelo programa sólido, con-
sistente e ajustado ao momento, que
apresentamos. Por outro, é também
uma sensação de responsabilidade
perante o que vem a seguir porque
nada está adquirido e tudo está adqui-
rido. Temos um bom programa e ago-
ra temos, naturalmente, de o mostrar,
dar-lhe forma, de modo envolvente,
criativo, tal como o planeamos.

De certa forma, todo o trabalho fei-
to começa agora a ser avaliado pela
população?
Sim, ainda que, num certo sentido,
ele já se tenha iniciado, pois já se
realizou um conjunto de manifesta-
ções e outras estão em curso. Mas o
momentos de apresentação mais sig-
nificativo ocorre depois do dia 21
[de janeiro de 2012]. Desse ponto
de vista, eu diria que a primeira se-
mana é fundamental. Nós temos um
programa muito diversificado e a pri-
meira semana de programação, a que
decorre de 21 a 28 de janeiro, con-
centra em si exemplos do que será a
programação de Guimarães Capital
Europeia da Cultura. Todas as áreas,
do cinema à música, das artes perfor-
mativas às artes visuais… todas elas
vão ser apresentadas à cidade. De cer-
ta forma, a primeira semana é funda-
mental, porque ilustra toda a capital.

Será também um momento impor-
tante para o processo de reconcilia-
ção das pessoas com a CEC ou enten-
de que esse processo já se iniciou?
A cidade exigiu e a cidade criticou

JOÃO SERRA, QUE SUBSTITUIU NO VERÃO PASSADO CRISTINA AZEVEDO À FRENTE DOS DESTINOS DE GUIMARÃES
CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA SUBLINHA A IMPORTÂNCIA DO EVENTO PARA A REGIÃO

Capital da Cultura “é um investimento de
qualificação das pessoas e do território”

e também compareceu quando foi
chamada. Recordo, por exemplo, co-
mo a cidade correspondeu à primei-
ra edição das Feiras Afonsinas ou
como, por exemplo, respondeu hoje
[14 de dezembro] com um entusias-
mo surpreendente ao concerto inau-
gural da Fundação Orquestra Estú-
dio. Tudo isto mostra que Guima-
rães está disponível para responder.
Mas não é só Guimarães. Eu penso
que toda a região está de olhos pos-
tos em Guimarães e a partir de ago-
ra acredito que todo o país estará
de olhos postos em Guimarães.

Já que falou nesta região, é de es-
perar algum contributo dos muni-
cípios do Vale do Ave na programa-
ção da Capital Europeia da Cultu-
ra? Há espaço na programação para
esses municípios?
O projeto Capital Europeia da Cul-
tura é um projeto da cidade, mas não
significa isto que não haja - e exis-
tem - alguns projetos concretos em
que há envolvimento de estruturas
ou de pessoas dos concelhos vizi-
nhos. No âmbito do ‘quadrilato’ [do
qual fazem parte os municípios de
Guimarães, Braga, Famalicão e Bar-
celos], por exemplo, temos diversos
projetos a serem preparados. O que
nós pensamos é que, independen-
temente da articulação direta entre
um projeto vimaranense e um pro-

jeto de Santo Tirso, por exemplo, há
toda uma região que tem aqui o seu
ponto de valorização e toda ela vai
ser envolvida. Não tenho duvidas
de que todos beneficiaremos, direta
ou indiretamente, desse foco de aten-
ção, porque é a cultura, é a própria
historia, a tradição, a capacidade de
atracão turística, a capacidade de pro-
mover um nome, uma marca dentro
e fora de Portugal que está em cau-
sa. E, neste aspeto, não se distingue
Guimarães de qualquer outra cida-
de. Toda a região está envolvida.

A CEC surge em contexto de crise.
De que forma é que esta circuns-
tância pesou na sua programação
e, muito diretamente, a bilheteira
terá em conta esse aspeto?
Vai ter em conta sim; a bilheteira terá
um conjunto de características ade-
quadas ao tempo e adequadas ao
facto de uma parte significativa des-
te investimento ser público. A ques-
tão financeira, de resto, ressente-se
aqui, como se ressente em todo o
lado, mas não apenas do ponto de
vista de haver mais ou menos cor-
tes. O que nos interessa aqui é sa-
ber como é que num período de di-
ficuldades uma cidade deve corres-
ponder com a sua política cultural.
É, abandonando-a ou é, pelo con-
trário, reforçar os seus equipamen-
tos, melhorar as suas competências,

valorizar aquilo que tem? Se a dis-
ponibilidade financeira que temos for
aplicada corretamente, nos também
estaremos a dar o exemplo de como
uma uma política pública pode fazer
pela promoção de uma cidade no
futuro. Este investimento não é um
investimento de desperdício, é um
investimento de qualificação das
pessoas e do território. E portanto, o
que nós dizemos é que, tendo em
devida conta a situação financeira,
trabalhamos com ela, procuramos
melhorá-la, mas não temos nenhu-
ma situação de privilégio relativa-
mente a outros setores da vida pú-
blica portuguesa.

Pensa muito em 2013?
Penso muito em 2013 porque acho
que uma parte significativa do êxito
desta capital se joga na forma como
a cidade a região continuarem a
aproveitar e a tirarem partido desta
circunstância, destes equipamentos,
das qualificações…. Mas em relação
a isso estou confortável, porque a
história diz-nos que à frente dos
destinos desta região tem estado, in-
dependentemente das cores partidá-
rias, gente com visão estratégica. E é
fundamentalmente isso que estará
em jogo em 2013: a capacidade da
visão dos homens em darem a me-
lhor continuidade possível ao es-
forço realizado durante a CEC. |||||

Seis perguntas a João Serra, presidente da Fundação Cidade de Guimarães

Na imagem, os recém-premiados bailarinos e coreografos Sofia
Dias e Vítor Roriz (natural de Santo Tirso) que vão apresentar
em Guimarães Capital da Cultura a peça “Um Gesto Não passa de
uma ameaça”, a 2 de fevereiro.

viver e sentir experiências distintas.
“Nós precisamos de voltar a dar às
pessoas e às comunidades os ritmos
certos, ter tempo para as coisas, para
fluir, para encontrar”, assume o diretor
executivo. Para isso, o programa Gui-
marães 2012 é percorrido por qua-
tro ciclos. De 21 de janeiro a 23 de
março, é tempo para Encontrar. Um
período de abertura caraterizado por
iniciativas como a exposição “Carto-
grafias da memória e do quotidia-
no”, onde um conjunto de ilustrado-
res europeus expõe a sua visão de
diferentes zonas da cidade. É tam-
bém neste ciclo que se insere a es-
treia da segunda edição do Festival
GUIdance, uma serie de oito espetá-
culos de companhias nacionais e in-
ternacionais que decorre de 1 a 11
de fevereiro.

De 24 de março a 22 de junho é
tempo para criar. Este é um dos perí-
odos mais frenéticos e de explosão
criativa e inclui a presença do compo-
sitor francês Alexandre Desplat, autor
de várias bandas sonoras de filmes,
nomeadamente a saga Harry Potter.
“O Castelo em três atos: Assalto,
Destruição, Reconstrução”, sob o co-
missariado de Paulo Cunha e Silva é
outra das muitas apostas deste ciclo.

O tempo para sentir começa a 23
de junho e prolonga-se até 20 de
setembro e é o tempo em que “já

“Esta CEC vai honrar a
Europa, o país, os
públicos, os artistas, a
cidade e os vimaranenses”
CARLOS MARTINS, DIRETOR
EXECUTIVO

sabemos o que queremos, de que gos-
tamos”. Os festivais de Gil Vicente e
a Noite Branca, que encorajará o in-
tercâmbio entre as áreas suburbanas
e o centro da cidade são algumas
das atrações mais sonantes.

O ano encerra com tempo para
renascer, o tempo em que já foram
criadas memórias e onde se está pró-
ximo de um novo ponto de partida. É
neste período que se insere o Gui-
marães Jazz e espetáculos como Fire-
walk, com coreografia de Rui Horta.

Sobre o percurso desde a apresen-
tação da candidatura, o autarca vima-
ranense, António Magalhães, é cla-
ro: “nós não perecemos perante as
dificuldades, nós não desencoraja-
mos, nós não temos medo da crítica,
ela é sempre bem-vinda”. Já Carlos
Martins tem, a convicção de que “esta
CEC vai honrar a Europa, o país, os
públicos, os artistas, a cidade e os
vimaranenses”. ||||||

JOÃO SERRA: “NÃO TEMOS NENHUMA SITUAÇÃO
DE PRIVILÉGIO RELATIVAMENTE A OUTROS SETORES DA
VIDA PÚBLICA PORTUGUESA



Editorial

Luís Américo Fernandes
O DIRETOR

~OPINIAO

Carla Valente

Antes de mais:
- O “TER” aspira “coisas”; o “SER” as-
pira “virtudes”!
- Na tabela de valores, a vida está no
topo, é o bem mais precioso!
- As coisas foram feitas para a vida e
não a vida para as coisas!
- “Dar” e “Dar-se”... são coisas distintas!
- A sociedade deve estar centrada nas
pessoas e não nas coisas.
Somos a fusão de vinte e três cromos-
somas da mãe com vinte e três cromos-
somas do pai. Não entra dinheiro no
processo mais belo e enigmático da
génese da vida: fecundação e suas fa-
ses posteriores.

Já alguém viu à venda, em algu-
ma pequena, média ou grande su-
perfície, pacotes de ADN?! Haverá
algum rótulo com este descritivo:
“Compre este pacote de TER para
um novo SER”?

Laivos de verdade...

Por que somos SERES
HUMANOS e não
TERES HUMANOS?!

Paira sobre todos nós, portugueses,
a sensação estranha de estarmos no
fim de uma época: não só se não con-
firma nenhuma das profecias de um
mundo melhor, sempre em expan-
são e conducente a um padrão médio
de felicidade e de fartura, no con-
texto de uma Comunidade Europeia
estável e cada vez mais expansiva
também, integradora inclusive dos
desafortunados de um comunismo
que ruiu completamente a leste, co-
mo deu origem às mais amargas de-
silusões coletivas de que há memó-
ria nesta geração. Todos julgávamos
que a economia era um manancial
elástico até ao infinito e afinal tor-
nou-se um imenso buraco negro que
parece submergir-nos e fazer sub-
mergir o que eram privilégios adqui-
ridos e consagrados constitucional-
mente: o direito à assistência gra-
tuita na doença, o direito a uma edu-
cação igualitária e universal, a ser-
mos iguais perante a justiça, o direito
ao trabalho segundo regras e padrões
de concertação social equilibradas
e equânimes, ultrapassando as velhas
noções de luta de classes, enfim o
direito democrático de elegermos
livremente quem nos represente nas
mais altas funções políticas da or-

Valores que nos podem salvar
do descalabro reinante

ganização da sociedade e da sobe-
rania do Estado. Aparentemente e
formalmente, exercemos esta sobe-
rania popular e temos o Presidente
da República, o Governo e os vários
níveis de representação do poder
municipal e de freguesia em confor-
midade com o que escolhemos en-
tre as várias opções que se nos colo-
caram em momentos eleitorais. Tam-
bém não restam dúvidas que temos
nos órgãos de soberania, mecanis-
mos de equilíbrio que permitem que
quem obteve maioria para governar
se obrigue a explicar e a defender
as suas políticas e, se possível e quan-
do possível, a ouvir e enquadrar as
propostas alternativas de oposições
credíveis e aceitáveis, obtendo mais
consensos para além dos que supor-
tam as maiorias investidas no poder.

Só que havia outros poderes, por-
ventura mais soberanos do que os
da política, os das finanças por exem-
plo, e já não estamos a falar das fi-
nanças públicas mas das potências
financeiras mundiais e regionais
que, agora conhecemos por desig-
nações aberrantes como Troica e o
poder dos mercados que, de repen-
te, se puseram a “esmiuçar” as dívi-
das “soberanas” , quantitativos   que,
segundo os políticos das últimas
gerações que nos governaram, po-
diam crescer indefinidamente sem
que tivéssemos obrigação de as ir
gerindo e reduzindo em tempo útil;
poderes esses que  travaram os ape-
tites dos países que se diziam sobe-
ranos e lhes impuseram medidas
draconianas de contenção das des-
pesas e, em alguns casos e sempre
que a soberania popular de alguns
países se não mostrava de feição,
impuseram autênticos golpes de es-
tado para introduzir autênticos go-
vernos de gestão tecnocrática, como
vimos acontecer na Itália e na Grécia.
A Comunidade Europeia, ela própria,
tendo já os seus processos e meca-
nismos de soberania, vê-se confron-
tada com o poder simbólico e deter-
minante do(s) país(es) com mais  ca-
pital financeiro para impor decisões
que estabilizem o “défice sobera-
no”que pesa sobre o Euro e, porven-
tura o possam salvar do colapso que

os maus oráculos prenunciam, a co-
meçar pelos que, pertencendo à UE,
preferem manter as suas moedas
como sinal de reserva e de sobera-
nia. E é este o pântano em que nos
encontramos neste final de ano de
2011, quando tanta fé e tanta expe-
tativa criamos em volta do Tratado
de Lisboa de malfadada memória.

Mas como estamos no Natal, cada
vez mais incrédulos quanto ao gordo
pai-natal que nos afagou com sonhos
de consumo de grandes prendas
para os nossos filhos e netos e para
todos em geral, sonhos que, nesta
altura, temos de moderar em função
das realidades de cada um e das per-
das de poder de compra da grande
maioria, talvez possamos fazer um
ato de Fé mais generoso naquele
que, um dia, disse “o meu reino não é
deste mundo” e que, no próprio ato
de nascer nos deu um exemplo su-
blime de despojamento e de pobre-
za! Muitos dos nossos irmãos que,
sendo iguais no despojamento dos
bens deste mundo, se remetem à
marginalidade e à solidão mais ab-
solutas, podendo dizer com toda a
verdade que “o meu mundo não é
deste reino”, bem poderiam contar
não apenas com a nossa solidarie-
dade natalícia (e honra seja feita a
tantas pessoas e instituições que tu-
do fazem para minorar este despo-
ja-mento de bens humanos essenci-
ais!) mas sobretudo com a força cívi-
ca dos que, resistindo à tentação do
triunfalismo do dinheiro, e do ter e
do haver, preferem gerir com con-
tenção, prudência e sentido de jus-
tiça os bens deste mundo que, ao
contrário do que as potências dos
mercados impunemente nos fizeram
crer, são bem mais escassos e menos
elásticos. Com toda a razão, e quase
repetindo o que uma querida amiga
nos diz, aqui ao lado, mais parece-
mos “teres humanos” do que “seres
humanos” e aqui está a razão de tan-
to descalabro. |||||

Dá-se maior valor àquilo que o di-
nheiro pode comprar, as pessoas
parecem valer pelo património mate-
rial que têm e não pelas qualidades
que possuem. A descoberta de ver-
dadeiros valores humanos tem uma
grande importância para a motiva-
ção da vontade humana. Optar por
certos valores significa escolher,
entre os melhores, aqueles que mais
convém a uma família concreta em
circunstâncias específicas.

Descrever o “Ser” e o “Ter”, é uma
relação dentro de uma sociedade
atual modificada pela globalização,
pelo capitalismo, fazendo com que
o comportamento económico ao ser
desmembrado dos valores éticos e
humanos, gere uma sociedade oca
que despreza a natureza humana
ignorando a necessidade de parti-
lha. A necessidade de partilha, de
comunhão de bens, de remediação
de problemas tem, na condição
humana, um poder imenso de rea-
lização pessoal e sentido de utili-
dade, quer para quem dá, quer para
quem recebe. Oportuno será relem-
brar que, quem dá hoje pode preci-
sar de receber amanhã, na sua ge-
ração ou noutra de sua linhagem.
Acresce aqui, ainda, a mais valiosa
ideia entre “DAR” e DAR-SE”.

A grande diferença entre o “Ser”
e “Ter” é que estabelece uma socieda-
de centrada sobre as pessoas e uma
sociedade centrada sobre as coisas.

Importa saber que as virtudes afas-
tam o sofrimento quando ele é ne-
cessário e dão forças para suportá-
lo quando ele é inevitável. Conside-
rar as condições da existência com
devida sensatez, agir movido por
sentimentos nobres seguindo a pre-
missa de, que as pessoas foram fei-
tas para vida, não a vida para as
coisas, valorizando o código de éti-
ca que preze a amizade e encon-
trar a paz e harmonia deve ser o
objetivo maior do ser humano para
o bem da própria humanidade. 

E na hora derradeira, o “SER” que
veio ao mundo é o único “SER” que
parte… e o TER que não veio, tam-
bém não vai! |||||

Paremos para pensar! Compram-
se talentos? Inteligências? Dons?
Afetos puros? Amizades? Amores?
Carinhos? Promessas? Saúde? Paz?
Filhos saudáveis? Famílias perfeitas?!

- N - Ã - O!
Claro que o dinheiro pode ser

meio facilitador para se atingirem
determinados fins. Mas nunca um
fim para se sobrepor aos meios.

A sociedade passa por várias
transformações, sobretudo, no cam-
po das relações humanas. Atual-
mente, o ser humano tem privilegia-
do o “Ter”, como sinónimo de gran-
de apego aos bens materiais, e não
se preocupa com o “Ser”, que se pode
definir como a busca de virtudes.

A economia tornou-se um
imenso buraco negro que pa-
rece fazer submergir o que
eram privilégios adquiridos.

Atualmente, o ser humano
tem privilegiado o “Ter”,
como sinónimo de grande
apego aos bens materiais.



Vamos a ver...

Crónico

José Pacheco

Fernando Torres

A Finlândia ainda está na moda…
Quando um político fala de “quali-
dade na educação”, inevitavelmente
refere a Finlândia como exemplo, por
ser o país que ocupa a primeira posi-
ção no PISA. Aquilo que os políticos
não dizem é que a Finlândia esteve
à beira do colapso económico e se
salvou porque instituiu uma escola
realmente “pública”. Nesse país, a
educação foi tornada, realmente, uma
prioridade e não mero enfeite de dis-
curso político. Lá, as escolas são ver-
dadeiramente autónomas. Por aqui,
as escolas sobrevivem dependentes
de uma racionalidade administrati-
va, que atira às malvas quaisquer de-
cisões de natureza pedagógica. Mas
o Felismino é apologista de uma ges-
tão hierárquica e burocrática. E eu
sei bem porquê…

Na Finlândia, apenas existe um
exame no final dos estudos. Aqui, a
tendência é a de aumentar o núme-
ro de inúteis exames. Mas o Felismino
é imune à crítica do desperdício nos
gastos da elaboração, distribuição e
correção de provas. Finge não ver o

Andanças do
Felismino no Reino
da Educação

desperdício de milhares de euros em
policiamentos e vigilâncias, dentro e
fora das escola…

Os alunos finlandeses têm liber-
dade de escolher aquilo que que-
rem aprender. Ouçámo-los: “Quando
estudamos aquilo de que gostamos, os
resultados são melhores. Os alunos, aqui,
são sujeitos, não são objetos. Cada qual
estabelece o seu plano individual de es-
tudos”. Por cá, há Felisminios que pro-
põem aumentos de carga horária,
mais aulas de disciplinas considera-
das nobres…

Na Finlândia, os professores têm
como habilitação mínima o mestrado
e foi criada a figura do tutor. Por cá, a
formação de professores é precária,
o estatuto social da profissão está
depreciado, o professor mantém-se
solitariamente exposto a humilhações,
à espera do dia da aposentação…

Temos muitas “finlândias” cá den-
tro… Algumas escolas vêm tentando
introduzir mudanças que, se concreti-
zadas, colocariam Portugal nos me-

lhores lugares do PISA. Porém, o apoio
a esses projetos é escasso. Quase
sempre, acabam destruídos por inter-
venção de um qualquer burocrata da
educação.

Portugal está mergulhado na obs-
curidade da crença num modelo epis-
temológico falido, que o Felismino
apoia. E o potencial de sucessivas
gerações de alunos é desperdiçado.
Como diria o poeta, o sistema “en-
gole gente e vomita bagaço”.

O conservadorismo do Felismino
e seus pares mantém o sistema edu-
cativo português num rumo suicida.
E os seus pares têm rosto. São gesto-
res, cuja ação contradiz os princípios
e objetivos dos projetos educativos
das suas escolas. São donos de colé-
gios particulares, que os dirigem ao
sabor de caprichos e de cosmética
pedagógica. São políticos ignorantes
do que seja pedagogia, que vão pa-
rindo decisões de política educativa
tão inúteis quanto nefastas.

O Felismino é conivente com es-
sas atitudes. E, se o Felismino acha que
sim, quem somos nós para afirmar o
não? Ele é quem sabe, ele é o “espe-
cialista”, ele é quem aparece na Tv e
nos jornais. Mas continuo esperanço-
so. Quero acreditar que o bom senso
e a competência venham a prevale-
cer. Quero crer que o Felismino e toda
essa gente aja por ingenuidade. Não
quero acreditar que tenham consci-
ência dos crimes que praticam. |||||

Conhecem aquela fábula sobre a
Cigarra que passa o verão a cantar e
a Formiga que aproveita o bom tem-
po para trabalhar e poupar? Sim, é
mesmo essa, em que chegado o in-
verno a Cigarra foi valer-se da For-
miga, mas esta responde: - “Oh! Bra-
vo! Cantavas? Pois dança agora!”.

“Bem feita!” diz o povo trabalha-
dor, juntando-se para apoiar a pos-
tura da Formiga. “É assim mesmo!”,
dizemos orgulhosos da resposta tão
repleta de ironia e sarcasmo.

Tendo sido escrita há mais de
2500 anos, está na altura de se
editar “A Cigarra e a Formiga 2”. E
na adaptação para cinema, não es-
quecer a versão em 3D. Embora não
me proponha a fazê-la, imagino que
a sequela poderia começar onde o
célebre conto da Cigarra e da For-
miga terminou, ou seja:

A Formiga fecha a porta deixan-
do a Cigarra ao frio, e vai contar o
sucedido às restante formiguinhas
que andam arduamente a limpar a
toca, para começarem a colocar as
decorações de Natal. Para algumas
é o presépio com musgo e todos
os animais de porcelana a que tem
direito, para outras é o pinheiro com
os delicados adornos de vidro e
luzinhas que piscam e, para outras
ainda, embora poucas, é a limpeza
da chaminé para aí colocarem os
seus sapatinhos.

A Cigarra e a
Formiga

Se na crónica passada
dizia que não admirava
lebres ou tartarugas,
nesta digo que também
não admiro formigas. E
se depois de dar o devido
recado à Formiga, a
Cigarra não partilhou,
então também não admi-
ro cigarras.

 (III)

Algumas escolas vêm
tentando introduzir
mudanças que, se
concretizadas,
colocariam Portugal nos
melhores lugares do PISA.
Porém, o apoio a esses
projetos é escasso.

e uma música cheia de sinos e gui-
zos para tudo terminar em alegria.

Lembram-se da Cigarra que fi-
cou lá fora? Sim, aquela que deve-
ria ter trabalhado no verão. Coita-
da, lá dançou todo o inverno para
se manter quente.

Mas não tenham pena, ela so-
breviveu. Aprendeu com a Formiga
e passou o verão ao seu lado, fa-
zendo os mesmos trajetos para bus-
car alimentos. Chegado o inverno
seguinte, as formigas deram conta
que não tinham alimentos suficien-
tes. Lembraram-se então que, sen-
do mais forte e mais rápida, a Ci-
garra terá arrecadado mais do que
o que precisava e que, por isso, lhes
faltava. Lá foram bater à porta da
Cigarra para lhe explicar o sucedi-
do. A Cigarra ouviu com atenção,
e passou então a explicar-lhes que
a fabula não tem só início e fim.
Informou que existe também um
meio, e que nesse meio, lindamen-
te traduzido por Bocage se lê: “A
formiga nunca empresta, Nunca dá,
por isso junta.”

O Natal é feito de magia, de sen-
timentos calorosos e gestos de ami-
zade. É uma época rodeada de con-
tos e de imaginários que nos con-
vidam a procurar o que de melhor
há em nós. É uma época de parti-
lha, de pensar no próximo. Se na
crónica passada dizia que não ad-
mirava lebres ou tartarugas, nesta
digo que também não admiro for-
migas. E se depois de dar o devido
recado à Formiga, a Cigarra não
partilhou, então também não admi-
ro cigarras.

Este ano estou com a revista Time,
que elegeu como personalidade do
ano 2011 “O Manifestante”, aque-
le que luta por direitos e ideologi-
as comuns e não individuais. É cró-
nico… Eu sei! ||||||

fernando@incubadora-id.com
www.e-cronico.blogspot.com

Com a toca quentinha e devida-
mente decorada as formigas, todas,
sem exceção, sentam-se à mesa e
começam a interminável ceia de Na-
tal para a qual contribuíram. Há ri-
sos e gargalhadas, troca de prendas
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ATUALIDADE
Dependência da Câmara Municipal
faz Vila das Aves aprovar
plano de atividades sem ambição
ASSEMBLEIA APROVA PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO DA JUNTA DE VILA DAS AVES PARA 2012. CARLOS VALENTE
LAMENTA A FALTA DE APOIO POR PARTE DA AUTARQUIA E DENUNCIA O CRITÉRIO “PARTIDÁRIO” QUE DIZ ESTAR NA BASE
DAS TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA AS FREGUESIAS.

||||| TEXTO E FOTO:     JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DDDDDEEEEE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Praticamente tudo o que se disse na
última Assembleia de Freguesia de Vila
das Aves, realizada no dia 10 de de-
zembro, a propósito do Plano de Ativi-
dades para 2012, já se ouviu em anos
anteriores. Na realidade, não se disse
muito até porque, e segundo o execu-
tivo local, dada a dependência da Jun-
ta de Freguesia das verbas transferidas
pela Câmara Municipal, a primeira não
tem outro remédio, senão fazer “copy
paste” do anunciado em planos de
atividades anteriores. “Ao alcance fi-
nanceiro desta Junta” fica muito pou-
co: limpeza de ruas, cemitério, esco-
las, mercado e pequenas obras de ma-
nutenção e reparação. Para mais do
que isso, não há orçamento.

Desde 2002, lamentou Carlos
Valente, a única obra apoiada pela au-
tarquia foi a construção de um muro
de separação entre o Infantário de
Vila das Aves e a Escola de Quintão1.
Em “cinco mil euros”, precisou o pre-
sidente da junta que não deixou de
ironizar com as verbas gastas na sede
do município comparativamente com
as investidas na freguesia: “cada me-
tro quadrado gasto [no pavimento] em
frente ao tribunal daria para fazer qui-
lómetros de passeios em Vila das Aves”.

Posto isto, e sem grandes obras para

anunciar, o executivo aponta apenas
como novidade do próximo ano, a
receção a realizar por alturas da Pás-
coa, de uma comitiva de pessoas vin-
das de Saint Etienne Le Remiremont,
a cidade geminada com Vila das Aves.

Quanto ao orçamento, de 400 mil
euros, mantém-se “inalterados os fun-
damentos de anos anteriores”, refe-
re-se no documento, englobando uma
verba em relação à qual o executivo
tem “expectativas da sua liquidação,
por parte da Câmara Municipal de
Santo Tirso”. As Receitas Correntes
totalizam 240 mil euros, o que cor-
responde a 60 por cento da receita
total. Cerca de 40 por cento destas
receitas, está concentrada nas Transfe-
rências Correntes com um valor de
160 mil euros. Por sua vez, a previsão
das Receitas de Capital para 2012
totaliza o igual valor de 160 mil euros
representando 40 por cento do total

do orçamento. Valor este, refletido no
Plano Plurianual de Investimentos.

Do lado das despesas, o mesmo
valor orçamentado, 400 mil euros.
As despesas correntes totalizam 240
mil euros, ou seja, 60 por cento do
valor global da despesa, destacando-
se as despesas com pessoal e as aquisi-
ções de bens e serviços, com 34,6 por
cento e 23 por cento, respetivamente,
do total da despesa. Por sua vez, as des-
pesas de Capital correspondem a 100
por cento das verbas incluídas no
Plano Plurianual de Investimentos.

O Plano e Orçamento para 2012
foram aprovados com os votos favorá-
veis do PSD (8) a que se somam as
duas abstenções do movimento Unir
Para Crescer (UPC) e o voto contra do
PS e a mesma sorte teve o Plano Pluri-
anual de Investimentos. Sara Catarina
Silva (UPC) constatou o facto de as pro-
postas se repetirem de ano para ano

Tendo em conta a discussão do re-
ferido Plano Plurianual de Investimen-
tos, Carlos Valente aproveitou a oca-
sião para mostrar um gráfico em que
se dá conta dos subsídios atribuídos
pela Câmara Municipal de Santo Tirso
para obras, no período compreendi-
do entre 2009 e 2011, sublinhan-
do-se a disparidade dos mesmos,
consoante “a cor política” das juntas
locais. Como exemplo referiu os 255
mil euros atribuídos à freguesia de
Roriz contra e os zero euros atribuí-
dos a Santo Tirso ou a Vila das Aves.
Valente diz que a disparidade das
verbas atribuídas pela autarquia re-
vela a existência de apenas um crité-
rio, “o partidário”. O deputado do
PSD, Rui Batista foi mais longe e clas-
sificou o que o gráfico revela de ver-
gonhoso e afirmou que o “regime
político de Santo Tirso é o da ‘dita-
dura do dinheiro’”.

Mas, ao contrário do executivo, e
mesmo do presidente da Assembleia
de Freguesia, Rui Batista está otimista
de que a situação vai mudar, em vir-
tude da Reforma da Administração
Local (RAL) atualmente em curso,
com as transferências de verbas a
serem feitas diretamente do Estado
para as juntas de freguesia. “Ou se
faz esta reforma ou então podem ter
a certeza que é insustentável ver mais
de quatro mil freguesias a estende-
rem a mão às Câmaras Municipais”.
O deputado do PSD, em jeito de res-
posta a Castro Fernandes, afirmou
ainda que só fará sentido falar de
“regionalização quando a RAL esti-
ver implantada”. |||||

e enfatizou o óbvio: “O grau de execu-
ção é nulo”. “Não seria mais vantajo-
so apresentar menos projetos?”, ques-
tionou a mesma responsável que
apelou ainda à perseverança do pre-
sidente da Junta de Freguesia no
sentido de haver “mais diálogo com
o presidente da Câmara Municpal”.

“Cada metro quadrado
gasto [no pavimento]
em frente ao tribunal
daria para fazer
quilómetros de passeios
em Vila das Aves”.

“O regime político de
Santo Tirso é o da
‘ditadura do dinheiro’”.
RUI BATISTA, PSD

CARLOS VALENTE, P. JUNTA

Pós-graduação em Moda da Escola Superior
de Artes e Design de Matosinhos vai ser

transferida para o município de Santo Tirso.
Saiba porquê na página 17
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No próximo aniversário da elevação
a vila, algumas individualidades e
instituições da freguesia serão ho-
menageadas. Este louvor resultará de
uma proposta apresentada pelo de-
putado do PSD, Rui Batista, na última
Assembleia de Freguesia no sentido
de ser criada uma comissão, consti-
tuída pelo presidente da assembleia,
um representante de cada bancada
política e um representante do exe-
cutivo, que terá a seu cargo escolher
as pessoas e instituições a homena-
gear aquando dos 57 anos de vila.
A proposta foi aprovada por unani-
midade. |||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES

Homenagens
O presidente da Assembleia de Fre-
guesia, Américo Luís Fernandes deu
conta da necessidade de enviar novo
oficio ao presidente da Câmara no
sentido de se saber qual o ponto de
situação do pedido feito há um ano
para que este procedesse a um en-
contro/reunião com os responsáveis
autárquicos da freguesia, e que per-
manece sem resposta. Rui Batista, a
este propósito, declarou que “o Pre-
sidente da Câmara já não respeita
nem o PSD, nem o movimento UPC
nem mesmo o PS pois não respon-
deu ao ofício de pedido de reunião,
assinado por todos”. |||||| JACJACJACJACJAC

Ofício sem resposta

O facto foi assinalado com “pompa e
circunstância” mas, volvidos mais de
dois anos, a velha ponte ferroviária
de Caniços está “cada vez pior”, afir-
mou Carlos Valente recordando o
protocolo celebrado em setembro de
2009 entre as autarquias de Santo
Tirso, Famalicão e a Refer, através do
qual esta última disponibilizou uma
verba de 252 mil euros para a re-
construção da antiga passagem, hoje

Velha ponte de Caniços
está “cada vez pior”

DRª ANA MARIA CASTRO

Rua de Santo Honorato

Urbanização das Fontainhas - Vila das Aves
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Alves da Costa
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Serviço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanente

usada como caminho pedonal. “Es-
pero que nada aconteça, mas se acon-
tecer estas pessoas tem de ser respon-
sabilizadas”, sublinhou o presidente
da Junta, tendo em conta o perigo
que o atravessamento da mesma re-
presenta. A preocupação será mani-
festada junto das entidades envolvi-
das neste processo, em ofício a enviar
pela Assembleia de Freguesia, segun-
do sugeriu o presidente da mesa. ||||||

Na Escola Secundária D. Afonso
Henriques, em Vila das Aves, “fo-
ram apreendidos 47 gramas de ha-
xixe e 2,7 gramas de marijuana e
dois alunos, com 16 e 17anos, fo-
ram constituídos arguidos”, garan-
tiu a GNR ao Entre Margens. O
alerta partiu da própria escola e,
segundo a diretora, Helena Miguel,
”resultou de uma vigilância mais
apertada”. A diretora afirmou tam-
bém que “é importante que se sai-
ba que a escola só pode fazer al-
guma coisa com provas e, neste
caso, conseguiu-se”.

Eugénia Silva, presidente da As-
sociação de Pais, lamentou o suce-
dido, disse tratar-se de “um flagelo
que, infelizmente, está em todo o
lado” e acrescentou: “não podemos
fechar os olhos e achar que não
existe”. Eugénia Silva admitiu tratar-
se de uma “situação muito má”, mas

Apreendida droga
na Escola
Secundária
de Vila das Aves
DOIS ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA D. AFONSO
HENRIQUES FORAM CONSTITUÍDOS ARGUIDOS POR
POSSE DE DROGA. A PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE
PAIS ESPERA QUE A SITUAÇÃO “SEJA UM ALERTA PARA OS
OUTROS ALUNOS”.

espera que a mesma constitua “um
alerta para os outros alunos”. A
mesma responsável elogiou, por
outro lado, a postura da escola, que
considera ter estado “muito aten-
ta”, e sublinhou o facto de ser mui-
to “complicado” para as entidades
atuarem numa situação como esta.
“A escola se pudesse fazer mais, se-
ria a primeira, mas não pode porque
tem que seguir a Lei”, lembrou. Ainda
assim, a representante dos pais, as-
segurou que o mais importante são
os alunos e adiantou que “não vale a
pena atirar culpas uns aos outros.
Todos eles são nossos e se nos unir-
mos conseguimos uma solução”.

“Neste momento estão a decor-
rer dois processos: um a nível in-
terno e outro na GNR”, garantiu
Helena Miguel. Os dois alunos
estão sujeitos ao termo de identida-
de e residência. |||||| ELELELELELSSSSSAAAAA     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Numa parceria da Câmara de San-
to Tirso (CMST), da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimen-
to da Regional do Norte (CCDR-
N) e do Comando Metropolita-
no do Porto da PSP, realizou-se
no passado dia 14 de dezembro,
uma Ação de Sensibilização jun-
to das várias empresas de táxis
que laboram em Santo Tirso.

Esta ação contou com a pre-
sença de uma vintena de taxistas
e pretendeu contribuir para uma
mudança de comportamentos, de
forma a reduzir a emissão de po-
luentes atmosféricos, contribuin-
do para a melhoria da Qualida-
de do Ar, através de uma condu-
ção mais ecológica e económica.

O debate decorreu no audi-
tório do Museu Municipal Abade
Pedrosa e contou com a presen-
ça da vereadora Ana Maria Fer-
reira, do subcomissário Raul Cor-
reia (Comandante da PSP de San-
to Tirso) e do chefe Rui Amaral
(Brigada de Proteção Ambiental
do Porto) que se fez acompanhar
por mais dois agentes.

Esta iniciativa surgiu no âmbi-
to do Protocolo de Colaboração
que a Câmara Municipal de San-
to Tirso celebrou, em abril de
2009, com a CCDR - Norte. Pelo
acordo, as duas entidades com-
prometeram-se a executar um pro-
grama de implementação de 24
medidas, visando a melhoria da
qualidade do ar em Santo Tirso e
na região norte.

Nesse protocolo estava inclu-
ída a medida 4, que previa a re-
alização de uma campanha junto
das empresas de táxi, sensibilizan-
do-as para a necessidade da in-
trodução de filtros de partículas
(FP) ou a reconversão dos veícu-
los para o uso de energias mais
“limpas” como a eletricidade, o gás
natural e o biodiesel, apresentan-
do-as como uma alternativa aos
combustíveis tradicionais mais
poluentes. ||||||

Boas práticas
ambientais
para taxistas
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O INVESTIMENTO DO PLANO É DE 28 MILHÕES DE EUROS
E A MAIOR FATIA ESTÁ DESTINADA À EDUCAÇÃO, À
SAÚDE E ÀS RESTANTES ÁREAS DAS FUNÇÕES SOCIAIS. A
PROPOSTA FOI APROVADA COM 32 VOTOS

|||||| TEXTO E FOTO: ELELELELELSSSSSAAAAA     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Entre obras, contas e orçamentos, a
proposta das grandes opções do Pla-
no e Orçamento para 2012 foi apro-
vada na Assembleia Municipal que,
a 19 de dezembro, encheu o salão
Nobre da Câmara Municipal de San-
to Tirso. O plano prevê um investi-
mento de 28 milhões de euros e
inclui projetos que estão a marcar o
mandato, como a parceria para a Re-
generação Urbana, que engloba a
construção – em curso – da nave cul-
tural e industrial, o auditório e Esco-
la Hotel da Escola Profissional Agrí-
cola Conde S. Bento, o percurso pedo-
nal e ciclável e a segunda fase do Par-
que Urbano da Rabada e que são
comparticipados pelo Quadro de
Referência Estratégico Nacional.

Dos 28 milhões de euros, 67,8
por cento está destinado às funções
sociais, onde se inclui a educação, a
saúde, a cultura, o desporto e várias

Plano e Orçamento aprovado
em Assembleia Municipal

outras áreas. As funções económi-
cas, que incluem, entre outros, os se-
tores da agricultura, da pecuária e
da indústria, aparecem com um peso
de 27,7 por cento, enquanto as fun-
ções gerais apenas arrecadam 4,1 por
cento do orçamento.

Castro Fernandes referenciou ain-
da obras em fase de conclusão, como
a EBI de S. Tomé de Negrelos e o
Parque do Ribeiro do Matadouro, fi-
nanciadas pelo Programa Operacional
Valorização do Território e não esque-
ceu as obras que prevê para o futuro,
como a candidatura para a sede do
Museu Internacional de Escultura
Contemporânea e a requalificação
das Escolas Básicas 2/3 ciclos de S.
Rosendo e Vila das Aves.

A proposta de grandes opções do
plano e orçamento para 2012 foi
aprovada com 32 votos a favor, 12
contra e seis abstenções. Entre os
votos contra está o de Carlos Valen-
te, do PSD. O também presidente da

Junta de Vila das Aves atestou que
“as obras essenciais continuam a ser
adiadas ano após ano”. A mesma po-
sição mantiveram os restantes depu-
tados do PSD. Houve mesmo quem
considerasse a proposta “desconec-
tada da altura que atravessamos”.

Castro Fernandes deixou clara a in-
tenção, que já tinha tornado pública,
de dar prioridade à candidatura da
Quinta do Verdeal: “candidatei-a ao
programa Operação Norte 2”, subli-
nhou o autarca, lamentando, contudo
que a mesma não tenha sido aprova-
da. Agora, adiantou o mesmo respon-
sável, “poderá ser candidata a uma pa-
rceria de regeneração urbana, é o que
farei logo que abram os concursos”.

O Orçamento tem uma receita
corrente na ordem dos 35 milhões
e 450 mil euros e uma despesa cor-
rente que ronda também os 35 mi-
lhões de euros. O Presidente da Câ-
mara admitiu que “a conjuntura não
é muito boa” e realçou uma descida
de cerca de 5,5 por cento nas trans-
ferências da Administração Central.
O autarca não põe de parte a possi-
bilidade de, em 2012, haver uma di-
minuição da despesa corrente que
poderá rondar os dois milhões e
meio de euros. ||||||

||||| TEXTO: ELELELELELSSSSSAAAAA     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

“O segundo PDM é uma realida-
de, felizmente”, foi assim que Cas-
tro Fernandes iniciou a cerimónia de
apresentação do novo Plano Diretor
Municipal. O documento dá conti-
nuidade às políticas de ordenamen-
to do território implementadas ao
longo dos últimos anos e preten-
de criar condições favoráveis à fi-
xação de recursos humanos e em-
presas qualificadas, articular a rede
viária eliminando pontos críticos,
reabilitar os principais centros ur-
banos, entre outros.

Uma das principais alterações ao
anterior PDM prende-se com a am-
pliação da área destinada ao espa-
ço industrial. “Em determinadas zo-
nas do concelho foram criadas no-
vas zonas indústrias que permitem
a implementação de novas indus-
trias”, admitiu o presidente da Câ-
mara. Paralelamente, foram criadas
condições para     recuperar zonas de
antigas indústrias. “Temos casos de
antigas indústrias que foram trans-
formadas em condomínios fecha-
dos de pequena e média industria,
que viabilizaram toda essa área de
localização”, garantiu.

Novidade é também a Estrutura
Ecologia Municipal que se prende
com a proteção e valorização do
meio ambiente e a inclusão, na
planta de condicionantes, das áre-
as percorridas por incêndios, as-
sim como as zonas acústicas.

Castro Fernandes aproveitou a
ocasião para sublinhar a neces-
sidade de delimitação do conce-
lho porque, entre Santo Tirso e Trofa
há, ainda, “uma zona de ninguém”.
O presidente mostrou-se preocu-
pado com algumas das obras que,

Novo PDM amplia
área indústrial
DURANTE A CERIMÓNIA DE APRESENTAÇÃO DO NOVO
PDM CASTRO FERNANDES EXPLICOU A IMPORTÂNCIA
DO DOCUMENTO E LAMENTOU A DEMORA NA CON-
CLUSÃO DE OBRAS JÁ PROTOCOLADAS COM O ESTADO

embora protocoladas, continuam
sem avançar. Sobre a possibilidade
das obras de alargamento da A3
entre a Maia e Santo Tirso não che-
garem ao nó de Santo Tirso, Cas-
tro Fernandes disse ser “um dever
da concessionária, a Brisa, que em
2000 ultrapassou o tráfego que
obrigava a alargar a autoestrada”.

O facto de Santo Tirso não ter
sido ouvido nos estudos relativos
à nova variante à Nacional 14, fez
Castro Fernandes lembrar que é ne-
cessário que “sejam acautelados os
interesses de Santo Tirso”. O Presi-
dente não deixou de referir a im-
portância da duplicação das vari-
antes de Santo Tirso, a necessida-
de de ligação da A41 a Santo Tirso,
o novo posto da PSP, assim como a
ponte de Frádegas e a nova unida-
de de medicina Interna para o
Hospital de Santo Tirso. “Esperamos
que o Estado honre os compromis-
sos”, lançou Castro Fernandes.

Os urbanistas Manuel Fernan-
des de Sá, Nuno Portas e Álvaro
Domingues partilharam com Cas-
tro Fernandes uma mesa redonda
em que salientaram o método utili-
zado na execução do PDM de San-
to Tirso, que entende as especifici-
dades do Vale do Ave. O Plano
Diretor Municipal está em vigor
desde 28 de janeiro. |||||

O documento dá continui-
dade às políticas de
ordenamento do território
implementadas ao longo
dos últimos anos e pre-
tende criar condições favo-
ráveis à fixação de recur-
sos humanos e empresas

Funerária São Miguel das Aves, Lda.R

RUA DE S. MIGUEL, Nº 145 VILA DAS AVES |  TELEM 916 461 171 | 916 461 112

-Funerais económicos
- Venda de jazigos
- Apoio nos subsídios de funeral
- Dignidade, respeito e rapidez
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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

COMPRAMOS OURO USADO, PRATA
PAGAMOS ATE 23 EUROS/GRS

OURIVESARIA HARPA JOIAS

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

Telefone: 917 459 800

O PSD está descontente com o
rumo da construção da nova es-
quadra da PSP. A obra ainda não
arrancou e os sociais-democratas
dizem tratar-se “de mais um anún-
cio a juntar a tantos outros, como
o do Cineteatro, as novas insta-
lações para o Centro de Empre-
go, a requalificação dos estalei-
ros municipais, os parques de esta-
cionamento que apenas serviram
para enganar os tirsenses, e as-
sim amealhar mais alguns votos”.

Em comunicado, o partido lem-
brou a cerimónia em que foi anun-
ciado o protocolo celebrado com
o governo, em 2009, e que con-
tou com a presença do então
secretário de Estado da Adminis-
tração Interna, Rui Sá Gomes e
da Governadora Civil do Porto,
Isabel Oneto. “O presidente da
câmara na sua intervenção, afir-
mou mesmo que o projeto de
construção da nova esquadra já
estava pronto, e que depois de
algumas adaptações a obra seria
lançada a concurso público”, su-
blinham os sociais-democratas.

O partido afirma que todos fi-
caram com a convicção de que a
obra estaria terminada e mostra-
se indignado com o facto de

‘Votar no PSD em
Santo Tirso é
motivo de castigo’

|||||| TEXTO E FOTO: ELELELELELSSSSSAAAAA     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Alírio Canceles e Andreia Neto jun-
taram-se aos presidentes de junta do
PSD em frente ao edifício da câmara
municipal, numa conferência de im-
prensa que pretendia “demonstrar in-
dignação perante aquela que tem sido
a atitude constante do executivo da
câmara municipal de santo Tirso”, as-
segurou a deputada da Assembleia
da Republica e presidente da concelhia.

Nos gráficos colocados em frente

AS JUNTAS DE FREGUESIA DO PSD DIZEM-SE ALVO DE DISCRIMINAÇÃO POR
PARTE DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE SANTO TIRSO. EM CAUSA ESTÁ A
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS JUNTAS DE FREGUESIA QUE OS
SOCIAIS-DEMOCRATAS CONSIDERAM SER PREJUDICIAL PARA OS LARANJAS.

ao edifício camarário podia ver-se a
dimensão de subsídios para as jun-
tas com diferentes cores políticas. A
cor-de-rosa, as freguesias do PS que
receberam mais de um milhão e 300
mil euros. A azul, as freguesias inde-
pendentes que arrecadaram cerca de
86 mil euros e a laranja os subsídi-
os atribuídos às juntas conquistadas
pelo PSD no valor de 591 euros. “Não
há critério da parte da câmara na dis-
tribuição das verbas dos impostos re-
cebidos”, garantiu Carlos Valente, pre-

sidente da Junta de Vila das Aves.
O PSD considera que a situação é

“insustentável” e acusa o presidente
da Câmara de tentar “asfixiar as jun-
tas do PSD”. O vereador social-demo-
crata, Alírio Canceles, assegurou que
o descontentamento se estende, tam-
bém, à execução de obras e defen-
deu a existência de “um comporta-
mento na gestão de dinheiros públi-
cos que é inaceitável. Há uma tenta-
tiva de privilegiar com subsídios as
juntas do partido socialista”. “Estão a
tentar levar as pessoas a mudar o seu
sentido de voto porque são castiga-
das, porque neste momento votar no
PSD em Santo Tirso é motivo de cas-
tigo”, sublinhou Alírio Canceles.

O assunto acabou por estar em
destaque na sessão da última segun-
da-feira (dia 19) da Assembleia Mu-
nicipal. Confrontado com o assunto,
Castro Fernandes respondeu mostran-
do os números dos investimentos fei-
tos nas diferentes freguesias. “Eu pen-
so que é importante divulgar os va-
lores porque, por vezes, há a ideia de
que não se faz nada e depois quan-
do aparecem os números a história
é diferente”, afirmou o presidente da
Câmara que disse estar “perfeitamente
à vontade”. “Tenho tentado estabele-
cer grande equidade, tenho rácios por
habitante comparativos ao longo dos
anos”, garantiu o autarca. ||||||

PSD diz-se
preocupado com
esquadra da PSP

“dois anos e meio depois, a obra
não foi lançada, e o terreno objeto
do protocolo lá contínua”. O as-
sunto acabou por ser exposto na
Assembleia Municipal e Castro
Fernandes assumiu a existência
de “compromissos com o gover-
no”. Ainda assim, o autarca disse
não se tratar de uma questão de
“esperar que o governo do PSD
resolva aquilo que o PS não fez”.
“Quando assino um protocolo
com um ministro, seja de que par-
tido for, esse compromisso, até ser
revogado, mantém-se ad eternum”,
lembrou o presidente. |||||

O PSD contesta o facto de,
dois anos depois, a obra
ainda não ter começado

“Estão a tentar levar as
pessoas a mudar o seu
sentido de voto porque
são castigadas, porque
neste momento votar no
PSD em Santo Tirso é
motivo de castigo”, subli-
nhou Alírio Canceles.
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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 a feliz contemplada nesta 2ª saída
de dezembro foi a nossa estimada assinante, Maria Gabriela B. Rosa,

residente na Rua das Mimosas, Lote 13, 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

||||| TEXTO E FOTOS: ELELELELELSSSSSAAAAA     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Depois de um bom ano de trabalho,
27 arquitetos franceses apostaram
numa visita a Portugal, por intermé-
dio de uma organização que progra-
ma percursos turísticos na área das
artes. A Torre Sénior, residência em
construção na freguesia de Areias,
Santo Tirso, foi a escolhida e, duran-
te a visita, que contou com a presen-
ça dos arquitetos José Lopes da Cos-
ta e Tiago Meireles, responsáveis pelo
projeto, os homólogos franceses ti-
veram oportunidade de conhecer, ti-
rar fotografias e ouvir explicações so-
bre os futuros quartos, a cozinha, a
piscina interior e várias outras zonas
do edifício de quatro pisos. Joshua
Diamond salientou “o aquecimento,

Arquitetos franceses dizem que
Torre Sénior ‘é um grande projeto’

O guarda-redes Quim e o avan-
çado Nuno Gomes visitaram a
Torre dos Pequeninos a 7 de de-
zembro e, no âmbito do projeto
“Ser Mais, Pensar Diferente” expli-
caram aos alunos as dificuldades
dos atletas de alta competição.
Através dos testemunhos dos
‘craques’ da seleção nacional per-
ceberam o esforço, o trabalho e
os sacrifícios pessoais e familiares
a que os atletas estão sujeitos.

Graça Couto, coordenadora
pedagógica do Jardim de Infân-
cia, garantiu que “esta iniciativa
constitui uma mais-valia para a for-
mação pessoal” dos alunos e real-
çou a importância de “partilhar
com as crianças exemplos de tra-
balho e perseverança valorizando
estes princípios como fatores es-
senciais para a construção de um
percurso pessoal e profissional”. |||||

Nuno Gomes e
Quim partilham
experiências

a ventilação, o tipo de isolamento” e
o uso da luz e dos espaços abertos,
garantindo que “há coisas feitas nas
obras em Portugal que são difíceis de
fazer em França”.

“Neste momento temos 30 por
cento de ocupação alocada num uni-
verso de 98 camas”, contou Jorge
Sousa, administrador da Torre Sénior.
O edifício, com cerca de 7500 me-
tros quadrados, inclui 56 quartos en-
tre suites, quartos duplos e quartos
simples; bar, capela, piscina, várias áre-
as de saúde e de actividades de ocu-
pação de tempos livres.

José Lopes da Costa mostrou-se
honrado com a visita à obra porque
“é sinal que está a ser referenciada”
e garantiu que pretendia que o empre-
endimento cumprisse o desafio pro-

com o facto de não se limitar a cum-
prir o estipulado na lei. ”É fazer bas-
tante melhor do que a lei e dar as
melhores condições possíveis a quem
cá vier. Fazer as pessoas sentirem-se
em casa”.

Jorge Sousa lembrou que a Torre
Sénior é o maior investimento priva-
do no concelho de Santo Tirso e re-
conheceu que a qualidade do proje-
to “aumenta a nossa responsabilida-
de de conceção de uma estrutura úni-
ca, integrando valências e serviços di-
ferenciadores”. “Acreditamos haver
muito por fazer nesta área, ao exemplo
de outros projetos em que estamos
envolvidos; dentro de alguns anos se-
remos uma referência no setor. É essa
a nossa convicção e o desafio que co-
locamos a toda a equipa”, concluiu. |||||

‘TORRE DOS PEQUENINOS’

“É UM GRANDE PROJETO. ESTOU MUITO FELIZ POR ESTAR AQUI HOJE”, DIZIA JOSHUA DIAMOND, UM DOS 27 ARQUITE-
TOS FRANCESES QUE, A 12 DE DEZEMBRO, VISITARAM A TORRE SÉNIOR, AINDA EM CONSTRUÇÃO. OS VISITANTES
MOSTRARAM-SE MUITO ENTUSIASMADOS E ESPANTADOS COM A QUALIDADE DA OBRA QUE TEM ABERTURA PREVISTA
PARA O PRIMEIRO TRIMESTRE DO PRXIMO ANO DE 2012.

posto e “se diferenciasse das estrutu-
ras existentes: pelas valências e pelo
que está a oferecer, que não é só
alojamento”.

Tiago Meireles assegurou que a
diferença da Torre Sénior prende-se

Com cerca de 7500 metros
quadrados, a Torre Sénior
inclui 56 quartos, bar,
capela, piscina, várias
áreas de saúde e de lazer.

Jesuítas, licor de Singeverga, com-
potas, vinhos, azeites com ervas
aromáticas, licor de canela e de
rosas, chás. Estes foram apenas
alguns dos produtos com que a
Junta de Freguesia de Santo Tirso
embelezou o stand na Primeira
Montra Nacional que decorreu
de 9 a 11 de dezembro na Alfan-
dega do Porto. A Junta de Fregue-
sia foi a única autarquia entre as
dezenas de expositores. José Pedro
Miranda, presidente da Junta, en-
tendeu tratar-se de “uma boa opor-
tunidade para se divulgar produ-
tos e instituições da terra, numa
iniciativa que contou com milha-
res de visitantes que passaram
pela Alfândega e, consequente-
mente, pelo stand da Junta”. |||||

Santo Tirso na
Montra Nacional
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A Câmara de Santo Tirso realizou no úl-
timo sábado, 17 de dezembro, mais um
Fórum da Agenda 21 Local, cujo tema
principal foi a mais recente obra lançada
pelo município, o Parque Urbano do Vale
do Ribeiro do Matadouro.

Castro Fernandes abriu o fórum, en-
quadrando o parque urbano no novo pro-
jeto de cidade que se vem desenhando
para Santo Tirso e relembrou as obras da
PRU das Margens do Ave e as do “Inven-
tar a Cidade”, cuja primeira fase, que cor-
responde à requalificação da Praça Ge-
neral Humberto Delgado, está em fase de
conclusão, iniciando-se agora a segunda
fase com a construção do Parque Urbano
do Vale do Ribeiro do Matadouro.

Gilberto Pereira, coordenador da equi-
pa projetista vencedora do Europan 9 (con-
curso internacional de arquitetura), apre-
sentou o projeto do parque. Com uma área
de 1,5 hectares, que se estende desde a
carpintaria municipal e a Rua da Ponte de
Frádegas até ao edifício da PT, este proje-
to pretende requalificar ambientalmente
uma área abandonada e reestruturar uma
composição vegetal estratificada. Pretende
ainda promover a criação de novos nichos
ecológicos e o aumento da diversidade.

Conceição Almeida, do Centro de Es-
tudos Ambientais da Escola Superior de
Biotecnologia da Universidade Católica
Portuguesa, apresentou as ações imateriais
da 2ª fase do “Inventar a Cidade”, que
tem por objetivo dinamizar parque. São
elas, a formação de educadores dissemi-
nadores de conteúdos e promotores de
iniciativas no parque; a criação de um ro-
teiro da Paisagem Urbana; e a adoção de
espaços públicos, através da criação de
uma rede de amigos do parque e do con-
curso “dar um nome ao parque”.

Considerando que o trabalho desen-
volvido pelas instituições e cidadãos do
concelho são uma base fundamental para
o bem-estar e qualidade de vida da co-
munidade, entrou-se de seguida nos tra-
balhos de grupo, onde se pediu a cada
um dos presentes uma ideia para o par-
que. Mais informação em:

 www.inventaracidade.com |||||

A recuperação do “percurso dos Fra-
des”, que implicou um investimento
de cerca de 110 mil euros já está
concluída. A obra previa a consoli-
dação dos muros e a recuperação
da estrutura junto ao rio Ave, na Quinta
Agrícola, da Escola Profissional Agrí-
cola Conde de S. Bento.

Segundo referere a Câmara Muni-
cipal em comunicado de imprensa, to-
do o processo foi acompanhado por
um especialista na área de arqueolo-
gia e e contou com o parecer do Insti-
tuto de Gestão do Património Arqui-
tetónico e Arqueológico (IGESPAR).

O “Percurso dos Frades” pertence
ao Mosteiro de São Bento e é cons-
tituído por um conjunto de telheiros
que se localizam na margem sul do
Rio Ave. O percurso já havia sofrido
algumas ações de restauro e conser-
vação e agora foi alvo de uma inter-
venção mais profunda, que permitiu
reforçar o muro que limita o leito do

Pelo terceiro ano consecutivo, a
Associação de Solidariedade e
Ação Social de Santo Tirso (Asas)
no âmbito do seu Gabinete de
Inserção Profissional  realizou nas
instalações da Incubadora de Em-
presas em Santo Tirso, a Semana
do Emprego e Formação´11,
abrindo à comunidade oportuni-
dades trazidas pelas empresas e
entidades participantes do evento.

No período de 21 a 25 de
novembro, estas puderam infor-
mar os participantes sobre ofer-
tas de emprego, ofertas de for-
mação e as atividades realizadas,
bem como receber currículos para
ofertas de emprego. Nos dias 21
e 24 de novembro realizaram-se
doi colóquios que tiveram a partici-
pação de cerca de 100 pessoas.

O Debate “O (Des)emprego em
Santo Tirso e no Vale do Ave: Re-
flexão Crítica”, foi dinamizado pela
Sandrina Teixeira, socióloga e téc-
nica do GIP STASS – S. Tiago As-

Asas promoveu
Semana do
Emprego
e Formação

Percurso dos Frades
já está recuperado

rio. O muro de suporte foi então, re-
parado e alguns dos telheiros foram
também reabilitados, de modo a per-
mitir o seu usufruto público e a pre-
venir a degradação da estrutura.

Esta operação assumia grande in-
teresse no contexto da estratégia de
regeneração proposta para as margens
ribeirinhas do Ave na cidade de Santo
Tirso uma vez que irá permitir a valo-
rização de algum do mais importan-
te património natural e construído
existente na área.

Esta operação insere-se num dos
principais objetivos da Parceria para
a Regeneração Urbana (PRU) de Santo
Tirso que é sensibilizar a comunida-
de local para a importância do rio
Ave e do Mosteiro de São Bento; in-
tegrar o Percurso dos Frades numa
rede de percursos pedonais e ciclá-
veis a criar junto às margens do rio
Ave e, ainda, contribuir para a “aber-
tura” da Escola Profissional Agrícola
à cidade de Santo Tirso.

O “Percurso dos Frades” poderá
ser apreciado do Percurso Pedonal e
Ciclável, que ligará a cidade de San-
to Tirso ao Parque da Rabada, e será
inaugurado já em janeiro. |||||

Parque do Vale
do Ribeiro
do Matadouro

O “Percurso dos Frades” pertence ao
Mosteiro de São Bento e é constituído

por um conjunto de telheiros que
se localizam na margem sul do Rio Ave.

sociação Solidariedade Social de
Areias e pela psicóloga Luisa Leal.

O colóquio “Empreendedoris-
mo, uma resposta ao desempre-
go…!”, foi dinamizado pelas técni-
cas do projeto inte_grar promo-
vido pelo CAID e por Nuno Prata
da Incubadora de Empresas.

Os participantes levaram do
debate a troca de experiência e
diferentes perspetivas acerca do
problema do desemprego, a defi-
nição do perfil do profissional va-
lorizado pelas entidades empre-
gadoras, reforço da importância
da aposta na formação e qualifi-
cação, no experimentar novas pro-
fissões, a sensibilização para o
autoemprego, e sobretudo, foi re-
forçado que sem “motivação para
o trabalho não há trabalho”. ||||||

A Incubadora de Santo
Tirso acolheu este ano a

Semana do Emprego
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Dois meses e meio depois das festi-
vidades em honra do padroeiro de
Vila das Aves, a Associação de S.
Miguel Arcanjo já pensa nas festivi-
dades do próximo ano e na data fes-
tiva que irá celebrar pouco tempo
depois. No dia 15 de novembro de
2012, a associação celebra 90 anos
e o objetivo é assinalar a efeméride

ASSOCIAÇÃO DE S. MIGUEL ARCANJO

Associação apela à
participação dos
associados para
celebrar os 90 anos

da melhor maneira possível. De res-
to, todas as atividades previstas para
o próximo ano, terão esse cunho
comemorativo e o dia 29 de setem-
bro não será exceção.

Mas, em período de crise, os es-
forços para se levar a bom porto as
comemorações terão de ser redobra-
dos, daí que a atual direção, presidi-

da por José Maria Pinheiro, vá desde
já delineando algumas estratégias de
forma a angariar os meios necessári-
os para as celebrações. E para isso “é
preciso mais gente”, refere o presi-
dente da direção ao jornal Entre Mar-
gens. Apelo que já havia sido feito
em novembro, por ocasião do tradi-
cional magusto promovido pela
coletividade avense. Vai também nes-
se sentido o apelo feito à comparência
de mais associados na reunião de 8
de janeiro, pelas 9h30, no salão do
patronato de Vila das Aves. Será a
primeira reunião de 2012, realizan-
do-se as restantes no primeiro do-
mingo de cada mês.

Para dia 8, a direção tem como
objetivo definir estratégias para que
os associados possam começar a traba-
lhar em prol das comemorações dos
90 anos. Há já algumas ideias em
mente, tal como a vontade da asso-
ciação em explorar um bar de petis-
cos na Quinta dos Pinheiros, associan-
do-o a torneios de jogos tradicionais
como a da patela, o do pau-limpo e o
do jogo do sapo. O assunto já foi
exposto ao presidente da Junta, aguar-
dando a associação o aval do executi-
vo para avançar com o projeto.

Entretanto, para o próximo ano
haverá novas regras para quem con-
correr ao habitual concurso de qua-
dras populares em honra de S. Miguel.
As quadras em redondilha maior te-
rão de mencionar ‘S. Miguel Arcan-
jo’, ou simplesmente ‘S. Miguel’, mas
desta vez, aludir igualmente aos 90
anos da associação. A habitual en-
trega de prémios, que acontece sem-
pre por ocasião das festividades em
honra do padroeiro, deverá aconte-
cer em 2012, na data de aniversário
da associação, a 15 de novembro. |||||

PRIMEIRA REUNIÃO DE 2012 DA ASSOCIAÇÃO DE S. MIGUEL
ARCANJO MARCADA PARA 8 DE JANEIRO

MANUEL SAMPEDRO CARVALHO (SECRETÁRIO) JOSÉ MARIA PINHEIRO
(PRESIDENTE) E JOSÉ AGOSTINHO MATOS (TESOUREIRO).

De 3 a 11 de dezembro realizou-
se na Unidade Local de Formação
de Baltar um Curso de Incêndios
Florestais para Equipas de 1ª Inter-
venção. Esta unidade foi a primeira
a entrar em funcionamento no dis-
trito do Porto, vocacionada para
formação na área de combate a
incêndios florestais.

O referido curso realizou-se com
dois formadores da Escola Nacio-
nal de bombeiros que pertencem a
duas corporações do concelho de
Santo Tirso, nomeadamente, e como
formador principal, Jose Matos (Sub-
chefe dos Bombeiros Voluntários de
Santo Tirso) e como formador au-
xiliar, Rafael Mota (bombeiro de 1ª
classe da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Vila
das Aves.

A descentralização da formação
aconteceu devido à grande preo-
cupação que as entidades respon-
sáveis deram à necessidade de man-
ter um nível alto de formação dos
bombeiros, exigindo assim que para
progredirem na carreira tenham que
passar por estes cursos que são uma

FORMAÇÃO DE COMBATE INCÊNDIOS FLORESTAIS NA
UNIDADE LOCAL DE FORMAÇÃO, EM BALTAR
COM FORMADORES DAS ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO

mais-valia em termos de conheci-
mento quer no combate a incêndi-
os quer no âmbito da segurança.
No caso do combate a incêndios
florestais, o grande objetivo é o de
evitar que as tragédias que se ar-
rastam há muitos anos na família
dos bombeiros aconteçam. Para alem
destas duas grandes vertentes a
formação de CIFEPI, assenta ainda
na orientação com cartas militares
bem como a introdução da prepa-
ração física como parte integrante
no dia a dia dos bombeiros.

O curso contou com a partici-
pação, entre muitos de Narciso Ale-
xandre Machado Gonçalves, de
Hélder Manuel Ferreira Meireles,
de Miguel Ângelo Sá Caldas e de
Pedro Miguel Machado Araújo,
todos de Vila das Aves. |||||

Mais formação para
os bombeiros
do município

A descentralização da
formação acontece
devido à cada vez maior
necessidade de manter
alto o nível de for-
mação dos bombeiros
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No âmbito da reconversão da
antiga Fábrica do Teles, o iMOD
junta-se à Incubadora de Base
Tecnológica de Santo Tirso e à
Nave Cultura. No primeiro caso,
trata-se de um pólo de estímulo
ao empreendedorismo e à ino-
vação já em funcionamento. A
obra custou cerca de dois mi-
lhões de euros e foi fincanciada
ao abrigo do programa PRIME
contando atualmente com nove
empresas incubadas. Por sua vez,
a Nave Cultural e Industrial, que
ocupa mais de dois mil metros
quadrados das instalações fa-
bris, deverá ficar pronta em me-
ados de 2012. Este espaço desti-
na-se a acolher atividades de na-
tureza diversa como concertos,
festivais, teatro, dança, perfor-
mances, exposições artísticas e
feiras, entre outros eventos. O
investimento, financiado pelo
ON2, é de dois milhões e meio
de euros. Esta intervenção será
acompanhada com a criação de
um centro interpretativo da in-
dústria têxtil, espaços alternati-
vos na área da restauração, co-
mércio, espaços de lazer/
esplanadas e um parque de esta-
cionamento. Neste momento, está
em preparação o processo para
a concessão dos espaços de res-
tauração e comércio. |||||

Antigas instalações da
Fábrica do Teles
abrem-se à inovação,
ao design e à moda
CÂMARA DE SANTO TIRSO DEU A CONHECER O IMOD, INCUBADORA DE
NEGÓCIOS CRIATIVOS QUE SE ENCONTRA EM CONSTRUÇÃO NAS
ANTIGAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TELES. COM A ASSINATURA DO
ARQUITETO NUNO PINTO, A OBRA VAI CUSTAR MAIS DE QUATRO MILHÕES
DE EUROS E DEVERÁ FICAR PRONTA EM 2013

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Março de 2013; é nesta data que de-
verá inaugurar a incubadora de ne-
gócios criativos cuja designação -
iMOD - ajuda a clarificar o âmbito da
sua ação, ou seja, Inovação, Moda e
Design. Trata-se de uma “espaço des-
tinado a favorecer e apoiar o cresci-
mento e a criação de empresas do
setor da moda” alicerçado numa for-
te componente formativa. O iMOD
vai ocupar cerca de três mil e 400
metros quadrados e junta-se aos equi-
pamentos já concluídos ou em cur-
so nas antigas instalações da Fábrica
de Fiação e Tecidos de Santo Thyrso
(mais conhecida por Fábrica do Teles).
Em causa está um investimento de
quatro milhões e 128 mil euros, resul-
tante da candidatura da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso ao Programa

RECONVERSÃO DA
FÁBRICA DO TELES

Operacional da Região do Norte, ON2.
“Entendo este projeto como um

dos mais importantes que se está a
executar no concelho de Santo Tirso
e mesmo na região”, começou por
afirmar Castro Fernandes, na sessão
pública de apresentação do iMOD,
realizada no salão nobre da Câmara
Municipal no dia 12 de dezembro,
numa altura em que as obras já se
encontram em curso.

O iMOD traduz, no fundo, a cren-
ça de que existe futuro para a indus-
trial têxtil do Vale do Ave. A este pro-
pósito, o presidente da Câmara recor-
dou o relatório do perito norte-ame-
ricano Michael Porter que, na déca-
da de 90, e depois de várias empre-
sas terem fechado portas nesta re-
gião, nem por isso falava no fim do
têxtil, muito pelo contrário. Opinião,
de resto, contrária à do ministro da

economia da altura, Mira Amaral, que
dizia que “a industrial a têxtil era para
acabar”, segundo recordou Castro
Fernandes.

O futuro clarificará estas posições,
para já em Santo Tirso faz-se pelo
têxtil. Para além da infraestrutura des-
tinada a apoiar o crescimento e a
criação de empresas do setor da mo-
da, da obra em curso faz igualmente
parte um FabLab, laboratório de fabri-
co digital, destinado à promoção e
apoio à concretização de ideias. In-
tegrado na rede de Fablabs nacional,
este laboratório foi sugerido pelo pro-
fessor António Câmara da empresa
Ydreams. Para esta componente do
projeto será apresentada à ON2 uma
candidatura até ao final do ano.

PARCERIA COM A ESAD
A formação académica é uma das com-
ponentes mais importantes deste pro-
jeto e para isso a Câmara de Santo
Tirso conta com a Escola Superior de
Artes e Design, de Matosinhos, como
parceira, complementando-se o empre-
endedorismo criativo com a forma-
ção académica avançada na área da
moda. No final da sessão de apre-
sentação do iMOD foi, inclusive assi-
nado um protocolo entre ambas as
instituições tendo por objetivo garan-
tir o apoio a jovens criativos e a pro-
jetos na área da moda, alargando-o
a outras áreas criativas que com ela
estão relacionadas. Assim a ESAD
compromete-se a dar apoio na área
da investigação aplicada ao funcio-
namento da incubadora e a transfe-
rir a pós-graduação em Design de
Moda para a incubadora de Santo
Tirso. Prevê ainda a cláusula quarta a
criação de uma comissão instaladora
que tem como competência definir e
implementar um programa de ação
com vista à instalação e funcionamen-
to da incubadora. A mesma extinguir-

se-á com a entrada em funcionamento
do iMod, cujo modelo de gestão ain-
da não está definido.

José Simões, diretor da referida
escola superior, encara este desafio
como uma “grande oportunidade”
mas também “com grande responsa-
bilidade”, acreditando que o “saber
angariado pela escola vai trazer para
Santo Tirso mais investigação”. Cas-
tro Fernandes, por sua vez, sublinha
que “a ligação do design de moda
ao tecido empresarial pode ser mui-
to importante” para o futuro da têxtil,
setor ao qual Santo Tirso esteve sem-
pre ligado, ansiando que o espaço a
inaugurar em 2013 se traduzanum
espaço de criatividade e potenciador
de emprego. |||||

NO ÂMBITO DA RECONVERSÃO DA
FÁBRILA DO TELES (NA IMAGEM), O
IMOD JUNTA-SE À INCUBADORA DE
BASE TECNOLÓGICA DE SANTO
TIRSO E À NAVE CULTURAL
(ESTA ÚLTIMA, EM CONSTRUÇÃO).
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A abertura das comemorações dos
70 anos do agrupamento 027 do
Corpo Nacional de Escutas da fre-
guesia de S. Pedro de Bairro (Vila Nova
de Famalicão) ficou marcada por vá-
rias apresentações preparadas pelos
elementos do agrupamento com o
objetivo de resumir as sete décadas
de “vínculo à comunidade e à socie-

Escuteiros de Bairro há 70 anos ‘a seguir olhares’
BAIRRO | AGRUPAMENTO 027

dade enquanto peregrinos”.
“A Seguir Olhares” foi o tema es-

colhido para representar a “vivência
escutista sentida por todas as crian-
ças e jovens que se entregam ao ser-
viço dos outros e dos valores que os
escuteiros se orgulham em seguir”.

Mário Passos, Vereador para a Ju-
ventude da Câmara Municipal de

Vila Nova de Famalicão, Mariana Bar-
bosa, Presidente da YUPI (Youth
Union People with Initiative) e Pedro
Duarte Silva, Secretario Nacional Pe-
dagógico do CNE não faltaram à
cerimónia e debruçaram-se sobre a
importância do voluntariado.

Paulo Cunha, vice presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova de

Famalicão, também esteve presente e
enalteceu o trabalho do agrupamen-
to de Bairro na educação não formal
que proporciona aos jovens. Recor-
dações e muita emoção à mistura fi-
zeram parte da abertura das come-
morações dos 70 anos do agrupa-
mento, que se prolongam durante
todo o ano de 2012. ||||||

COMEMORAÇÕES DOS 70 ANOS DO AGRUPAMENTO DE BAIRRO VÃO PROLONGAR-SE POR TODO O ANO DE 2012

Centro Social de
Bairro assinalou
dia da Pessoa
com deficiência
Durou uma semana a iniciativa
do Centro Social de Bairro que
marcou o dia da pessoa com de-
ficiência. Foram várias as ativi-
dades que encheram o progra-
ma e que, para além de encanta-
rem os jovens da instituição, su-
blinharam os princípios da
igualdade de oportunidades e de
direitos junto da comunidade
educativa.

Para além da ida ao Espaço
Guimarães e ao bar Matriz em
Vila Nova de Famalicão, a sema-
na ficou ainda marcada pelo
espetáculo promovido no dia 5
que contou, também, com a pre-
sença da APPACDM de Famalicão
e a da Associação Teatro Cons-
trução. Foi uma semana diferente
onde a igualdade e a boa dispo-
sição foram contagiantes. ||||||

GANHE UM ALMOÇO
PARA DUAS PESSOAS NO

RESTAURANTE:

Torne-se assinante deste jornal e

Estrela do Monte
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Afinal nas Ruas de S. Bento, Cima de Vila, Rua
dos Moinhos, Alto da Formiga, Lugar da Igreja
e S. João só não têm água por que não que-
rem! Até escusam de reclamar ao Sr. Presiden-
te da Câmara que têm caminhos a precisar
de arranjos, que não têm saneamento básico…
que não têm agua! Vá lá, compreendam que
as obras em curso na cidade são mesmo uma
necessidade, então, apesar da demora, não se
vê que Santo Tirso vai ficar bem mais arranja-
dinha e até pode trazer muitos turistas que irão
dar uma ajuda na economia do concelho, tal
como os três milhões de euros que o Jardim
vai gastar na Madeira pelo Natal e Ano Novo.

Não sejam ingratos é mesmo necessário
dar a volta à crise. Não podemos continuar a
ser queixinhas é preciso pensar positivo.

Já agora, não digam que a construção dos
passeios nas margens do Ave - que custam
apenas cerca de cinco milhões de euros - não
são mais importantes que uns canos de es-
goto, umas ligações de água a casas que nin-
guém vê ou visita.

Em tempos de crise é mesmo necessário
ter prioridades e como o dinheiro não dá
para tudo vai-se fazendo o que dá, nem que
seja por votos ou mesmo por projeção, nem
que seja pessoal. Os habitantes desses luga-
res em Rebordões que tenham paciência. Tal-
vez aquando das próximas eleições se possa
prometer a resolução desse pequeno proble-
ma e, quem sabe, talvez os votantes acreditem
mais uma vez nas promessa.

Convêm não esquecer que recentemente
alguém também prometeu que não aumenta-
riam os impostos, que não roubava o 13º mês
e que um governo forte saberia encontrar me-
didas para governar que evitassem essas me-
didas. Em tempos de crise é preciso ter muita
paciência e saber esperar por respostas que
podem tardar, mas chegarão nem que seja no
dia de S. nunca à tarde. |||||| JJJJJOSÉOSÉOSÉOSÉOSÉ     ALBERTALBERTALBERTALBERTALBERTOOOOO     RIBEIRRIBEIRRIBEIRRIBEIRRIBEIROOOOO

Ter muita paciência

Cartas ao diretor

A Associação Empresarial do Baixo
Ave (AEBA) está apostada em apoi-
ar as empresas da região a iniciar
os processos de internacionaliza-
ção e exportação para o mercado
dos Balcãs. Durante um encontro
de trabalho – que reuniu nas ins-
talações da AEBA, na Trofa, Simão
Matos, cônsul honorário da Sérvia
no Porto, Adriano Martins, vice-che-
fe da delegação da União Europeia
em Belgrado, na Sérvia e nos Balcãs,
e Mirko Stefanovic, embaixador da
Sérvia em Portugal –, foram apresen-
tadas às empresas associadas opor-
tunidades efetivas de negócio nos
mercados do Leste europeu.

Num momento em que a Euro-

Empresas do Baixo
Ave espreitam
oportunidades de
negócio nos Balcãs
VANTAGENS COMPETITIVAS DO MERCADO SÉRVIO FORAM APRESEN-
TADAS A EMPRESÁRIOS LOCAIS, DURANTE ENCONTRO
PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO BAIXO AVE (AEBA).

A Associação Empresarial do
Baixo Ave foi constituída a 12
de abril de 2000 por um con-
junto de 17 empresários. A sua
importância na região tem sido
crescente, reunindo mais de
500 empresas, e o seu volume
de negócios ascendeu, em
2010, a cerca de dois milhões
de euros. Em 2006, o Conse-
lho Superior Associativo galar-
doou a AEBA com o Prémio de
Melhor Associação Regional.

pa atravessa sérias dificuldades eco-
nómicas, a abertura a novos merca-
dos – de que são exemplo os Balcãs
e, em particular, a Sérvia – afigura-se
como uma solução alternativa e vi-
ável para as empresas do Baixo Ave
prosseguirem com os respetivos pla-
nos de crescimento. Durante o even-
to, Simão Matos, cônsul honorário
da Sérvia no Porto, enalteceu a lo-
calização geográfica e os benefíci-
os comerciais como trunfos à dispo-
sição das empresas portuguesas que
vejam com “bons olhos” o investi-
mento naquele que deverá ser o 29º
Estado a aderir à União Europeia.

Já Mirko Stefanovic, embaixador
da Sérvia em Portugal, enumerou

outras vantagens competitivas da-
quele mercado, realçando que os
produtos na Sérvia podem ser ex-
portados livres de impostos, além
de que o governo local se disponi-
biliza a coinvestir na captação de
novas empresas se isso favorecer a
criação de novos postos de traba-
lho. O representante diplomático da
Sérvia no território nacional desa-
fiou, ainda, as empresas do Baixo Ave
a tirarem partido da mão de obra qua-
lificada e barata da Sérvia que ape-
nas necessita de investimentos e no-
vas tecnologias para ser competitiva.

Manuel Pontes, presidente da
direção da AEBA salientou, por sua
vez, a importância da abertura de
novos mercados para as empresas
da região do Baixo Ave, não descar-
tando a possibilidade de realizar uma
missão empresarial à Sérvia. ||||||

ASSOCIAÇÃO EMPRE-
SARIAL DO BAIXO AVE

NA IMAGEM, ADRIANO
MARTINS (VICE-CHEFE
DA DELEGAÇÃO DA UE),
MIRKO STEFANOVIC
(EMBAIXADOR DA
SÉRIVIA), MANUEL
PONTES (PRESIDENTE
DA AEBA) E SIMÃO
MATOS (CÔNSUL
HONORÁRIO DA SÉRVIA
NO PORTO)
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CONCERTO DE B FACHADA NO CENTRO CULTURAL VILA
FLOR, GUIMARÃES. 9 DEZEMBRO 2011

||||| TEXTO: MIGUELMIGUELMIGUELMIGUELMIGUEL     MIRANDMIRANDMIRANDMIRANDMIRANDAAAAA

Um palco pouco elevado e um músico
sentado ao piano não beneficiam a
visualização do público e aumentam o
desconforto que a sala proporciona. De
facto, o café concerto do Centro Cultu-
ral Vila Flor só foi cómodo para os es-
pectadores situados nas primeiras filas.
Os restantes tiveram que se contentar
com fugazes imagens de B Fachada.

Foi já a terceira aparição do multi-
instrumentista em Guimarães, cidade que
aguarda ansiosamente 2012 para viver
como Capital Europeia da Cultura. Sem ban-
da de apoio, a atuação ganhou, obvia-
mente, intimismo, mostrando um cantau-
tor português sem rede, truques ou arti-
fícios: tal como o nome da canção “Não
Pratico Habilidades”, presente no último
álbum de originais, mais uma vez e, estra-
nhamente, intitulado “B Fachada”, de 2011.

Sentado ao piano, Bernardo (está des-
feito o enigma da letra B) provou que
tem algo a dizer, uma mensagem a trans-
mitir. A ênfase que dá às palavras retira
a passividade ao público, coloca-o a sorrir
e a refletir. Neste âmbito, o auge é, sem
dúvida, “Deus, Pátria e Família” que agita
e provoca substancialmente. Senão veja-

Palavras ousadas
sem artifícios

Novo livro de
poemas
de José Nunes

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     MMMMMAAAAACHADOCHADOCHADOCHADOCHADO

José Nunes, que completará em
breve os 77 anos, descobriu
relativamente tarde a sua veia
poética e foi, curiosamente, atra-
vés deste jornal, que ele pôde
começar a mostrar os seus ver-
sos ao público em geral.

Colaborador regular nas
páginas do Entre Margens e
participante entusiástico nos
Saraus de Poesia que o jornal
organizou em tempos, José
Nunes acabou por conseguir
conquistar um lugar de relevo
na panorâmica literária vila-
condense.

De caráter simples, huma-
nista, José Nunes conseguiu,
pela sua persistência, ser acei-
te e, sobretudo, ser apreciado
e estimado pelos seus conci-
dadãos. A apresentação do
seu livro foi uma prova eviden-
te e clara disso mesmo. Famili-
ares e muitos amigos, vindos
de variadas partes, estiveram
presentes ou colaboraram na-
quilo que acabou por consti-
tuir, mais que o lançamento de
um livro, um testemunho do
carinho que o homem e poe-
ta José Nunes lhes merecia.

Neste livro, “Beijos do Mar”,
apresentado no passado dia
26 de novembro no salão de
festas do Círculo Católico de
Operários daquela cidade ri-
beirinha do Ave e do Atlânti-
co, o poeta retrata e reforça as
ideias chave que enformam a
sua poesia bem popular: a fa-

JOSÉ NUNES, POETA POPULAR VILA-CONDENSE
EDITOU UM NOVO LIVRO DE POEMAS – O
TERCEIRO – COM O TÍTULO: BEIJOS DO MAR.

mília, o mar, o povo marítimo,
a saudade, temas simples, di-
ria até, universais.

Encontrei beijos do mar
Na praia de areia fina
Juntei-os para te dar
Sereia linda menina

Tem grandes e pequeninos
Cheios de encanto e beleza
Eu darei esses beijinhos
À menina portuguesa

Uma palavra para o facto de
José Nunes ter ouvido cantar
alguns dos seus poemas tor-
nados letras de fados canta-
dos por jovens mas já talen-
to-sos fadistas seus amigos. E
um poema cantado pode atin-
gir dimensões inesperadas e
inusitadas. O poeta passou
assim, também, para a dimen-
são do fado reconhecido ago-
ra como património imaterial
da humanidade! |||||

mos: “Portugal está para acabar / É dei-
xar o cabrão morrer / Sem a pátria para
cantar / Sobra um mundo para viver /
Chegam flores do estrangeiro / Já esco-
lhemos o coveiro / Por mim é para quei-
mar / Mas não quero exagerar”. A lon-
ga música cumpre o seu papel ao vivo,
ou seja, o ouvinte é confrontado com
tamanha ousadia linguística, obrigando-
o a reagir e a tentar compreender o con-
teúdo. O título relembra o Estado Novo
e o cerne da questão é o amadorismo
nacional que incomoda e irrita.

Para além dos temas do último disco,
realce para “Só te falta seres mulher”, cuja
letra suscitou, mais uma vez, alguns sor-
risos. E tudo isto em fachadês. Para o
encore, deixou mais uma inevitabilidade
ao nível humorístico: “Os 2 no Polibã”.

Globalmente a performance foi posi-
tiva. Apesar de estar demasiado expos-
to, nunca comprometeu. O sentido de
risco é, pois, algo a valorizar. B Fachada
tem lançado dois discos por ano e esta
grande inspiração é transportada para
os concertos ao vivo, onde a palavra tem
forte destaque. O próximo ano trará cer-
tamente novidades que, muito provavel-
mente, irão cimentar a notoriedade de
um apreciável escritor de canções. ||||||

Espetáculos

O secretário de Estado da Cultura,
Francisco José Viegas, vai estar na Ca-
sa de Camilo, em Famalicão, no dia
27 de janeiro, a partir das 21h30.
O também escritor e jornalista, é o
convidado da iniciativa “Um Livro,
Um Filme”, promovida pela Casa-Mu-
seu Camilo Castelo Branco. O even-
to cultural, que já contou com convi-
dados como Manoel de Oliveira,
Pacheco Pereira ou Maria João Avillez,
entre muitos outros, consiste na apre-
sentação de um filme que tenha um
significado especial para o convida-
do e que preferencialmente seja
adaptado de uma obra literária.

A escolha de José Viegas recaiu
no filme “Balada da Praia dos Cães”,
um filme português realizado em
1987, por José Fonseca e Costa, ba-

Secretário de
Estado da Cultura
em Famalicão

seado no livro da autoria de José
Cardoso Pires, publicado 1982.

Com interpretação de Henrique
Viana e Raul Solnado, o filme situa a
acção no princípio dos anos 60, re-
tratando alguns aspetos da socieda-
de portuguesa em plena época da
ditadura salazarista. A ação desen-
rola-se após o aparecimento de um
cadáver de um homem brutalmente
assassinado na Praia dos Cães. 

Francisco José Viegas licenciou-
se em Estudos Portugueses, na Facul-
dade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa, em
1983. Deixou o ensino para se de-
dicar ao jornalismo e à literatura. O
seu romance policial “Longe de Ma-
naus” (2006) valeu-lhe o Grande
Prémio de Romance e Novela da As-
sociação Portuguesa de Escritores. |||||
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O Inquérito do Entre Margens tem o patrocínio de:

Se pudesse, Adosindo Ferreira oferecia
uma medalha de mérito municipal a
Augusto Pais, diretor da Casa da Ga-
leria. Na sua opinião, trata-se “uma
obra de grande importância para a
educação artística e cultural de todas
as gerações”. Convidado pelo Entre
Margens, Adosindo Ferreira responde
ao habitual inquérito deste jornal, no
qual diz que levaria, entre outros,
Angela Merkel e Sarkozy a banhos
no Rio Ave.
 
“Santo Tirso conVida”… ou nem
por isso? 
ConVida, sim senhor. Este apelo, jus-
tificado, é muito feliz.

Que prendas gostava de ver neste
Natal no seu “sapatinho”? 
Nada de especial para além de saúde
para mim e para todos e com trabalho
tudo se há de arranjar. Recomendo
que, nas normais ofertas que faze-
mos, optemos sempre por produtos
nacionais. Compremos o que é nosso.

De que gastos já abdicou neste perí-
odo de crise?
Tenho levado uma vida sem exces-
sos e com contenção pelo que já há
muito que fiz os ajustamentos neces-
sários.

Que tratamentos termais aconselha-
ria à nossa classe política?
Os tratamentos termais são eficazes
e também produzem efeitos em polí-
ticos. Alguns merecem é um duche
de jato nos olhos.

A quem oferecia uns óculos?
É complicado. São tantos os necessi-

‘Santo Tirso preservou-se
de alguns excessos e
conserva apelos a
memórias passadas’
CARACTERICAS QUE, DIZ-NOS ADOSINDO FERREIRA, DIRETOR EXECUTIVO
DAS TERMAS DAS CALDAS DA SAÚDE SÃO “MUITO DO AGRADO DO PERFIL
DO CLIENTE TERMAL”. NO ENTANTO, AINDA HÁ MUITO A FAZER DE FORMA
A POTENCIAR O CHAMADO TURISMO TERMAL

tados que seria injusto particularizar.

O concelho de Santo Tirso tem as
condições necessárias para poten-
ciar o chamado turismo termal ou
ainda há muito a fazer?
Não diria que tem as condições neces-
sárias mas tem potencialidades sufi-
cientes e naturalmente que muito há
a fazer. O cliente termal é muito fiel
ao conceito e por isso esta é uma apos-
ta que vale a pena, mesmo sabendo-
se que estes projetos são de imple-
mentação demorada. Para além dis-
so, diria que, de alguma forma, Santo
Tirso preservou-se de alguns exces-
sos, muito comuns noutras cidades
e conserva apelos a memórias pas-
sadas muito do agrado do perfil do
cliente termal.

Do que sente falta no concelho de
Santo Tirso?
Nesta altura faltará uma estratégia
aglutinadora e concertada a ser as-

sumida pelos agentes locais. A mar-
ca “Santo Tirso conVida” pode muito
bem ser a alavanca para o desenvol-
vimento deste conceito integrado,
numa lógica de rede.

Complete a frase: eu ainda sou do
tempo em que…
…se decorava a tabuada.

Se pudesse, que conselhos daria a
Paulo Macedo, ministro da Saúde?
Ele não precisa dos meus conselhos,
mas gostava que ele conhecesse
melhor as potencialidades terapêuti-
cas das águas termais portuguesas e
estou certo de que ele, inteligente como
é, certamente iria promover mais este
medicamento nacional, testado ao
longo de dezenas de séculos de bons
efeitos. Ainda por cima, com vantagens
para a saúde pública, pelo melhor
bom estado geral de quem faz ter-
mas e pelas vantagens económicas
decorrentes para o emprego, redu-
ção de consumo de fármacos e, por
essa via, redução das importações. Um
dos grandes problemas do ministro
da saúde é precisamente a despesa
excessiva com os medicamentos.

tante vai ser gerir uma programação
que seja aliciante e não onerosa para
os munícipes. Espero e acredito que
a obra esteja a ser pensada em fun-
ção desse objetivo e isso não é nada
fácil. O que não faltam é equipamen-
tos inúteis. Este vale a pena se for útil.

Que nome lhe ocorre para suceder
a Castro Fernandes?
Não tenho palpites. Importante é que
goste da terra, seja sério e competente.

Quem levava a banhos nas Termas
das Caldas da Saúde e no Rio Ave?
A banhos nas Termas das Caldas da
Saúde levava aqueles que, com pro-
blemas reumáticos tantas vezes con-
denados à resignação do sofrimen-
to, muito beneficiariam e não podem.
A banhos no Ave, e o rio que me
perdoe mais este foco poluidor, en-
viava todos os nossos governantes
das últimas décadas, incluindo de-
putados, muitos autarcas e usurpa-
dores de dinheiros públicos e priva-
dos, todos os deputados do Parlamen-
to Europeu e responsáveis de todos
os órgãos da EU incluindo membros
da troika, a Angela Merkel e o
Sarkozy. O Rio Ave não merece mas
é uma missão de sacrifício e daria
boa receita hoteleira e de venda de
toalhas de banho.
 
Em 2012, Guimarães Capital da
Cultura fará parte do seu roteiro
cultural?
É claro que terei muito prazer em fa-
zer muitas incursões à Capital da
Cultura.

A quem oferecia uma medalha mé-
rito municipal?
Ao Dr. Augusto Pais. A Casa da Ga-
leria é uma obra de grande impor-
tância para a educação artística e cul-
tural de todas as gerações, a que nor-
malmente só se tem acesso nos gran-
des centros urbanos. Integra-se per-
feitamente no conceito Santo Tirso
conVida. |||||

Eu faria um abaixo-assinado para…
…a revisão do sistema fiscal e do sis-
tema eleitoral.
 
Qual o seu palpite para o início das
obras do cineteatro de Santo Tirso?
Não tenho palpites para o início das
obras mas, seguramente, esse proje-
to está a ser ponderado e o mais im-
portante do meu ponto de vista não
é a obra propriamente dita. Impor-

Adosindo Ferreira: Os tratamentos termais
são eficazes e também produzem efeitos em

políticos. Alguns merecem é um duche de
jato nos olhos.

ADOSINDO FERREIRA



DESPORTO

CLASSIFICAÇÃO J P

1 - VARZIM 13 27

2 - RIBEIRA BRAVA 13 26

3 - TIRSENSE 13 22
4 - VIZELA 13 20
5 - MAC CAVALEIROS 13 20

7 - MIRANDELA 13 19

9 - FAFE 13 19

10 - CAMACHA 13 18

11 - RIBEIRÃO 13 18

6 - CHAVES 13 19

13

13 - MARITIMO B 13 15

16 - AD OLIVEIRENSE

13 1514 - LOUSADA

13 04 15 - MERELINENSE

13 04

12 - FAMALICÃO 13 16

198 - LIMIANOS

VIZELA 3 - MAC CAVALEIROS 3

TIRSENSE 3 - FAMALICÃO 0

AD OLIVEIRENSE 0 - CHAVES 2

FAFE 0 - LIMIANOS 1
RIBEIRÃO 2 - LOUSADA 2

RIBEIRA BRAVA 1 - CAMACHA 0

MIRANDELA - MAC CAVALEIROS
FAMALICÃO - VIZELA

MIRANDELA 6 - MERELINENSE 0

LIMIANOS - AD OLIVEIRENSE
CAMACHA -FAFE
LOUSADA - RIBEIRA BRAVA
VARZIM - RIBEIRÃO

CHAVES - TIRSENSE

JORNADA 13 - RESULTADOS
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MERELINENSE - MARITIMO B

MARITIMO B 1 - VARZIM 0

||||| TEXTO: CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

O primeiro tempo foi equilibrado com
o Tirsense a tentar controlar o jogo e
o Famalicão a apostar no contra-ata-
que. Esteve melhor o Famalicão que
conseguiu várias situações de golo,
destacando-se Gomis. O Tirsense
apesar de pouco ter feito, conseguiu
marcar perto do intervalo.

O jogo começou com o Famalicão
a criar oportunidade de golo. Gomis
(3’) consegue estar à frente de Alber-
garia, mas remata à figura e três minu-
tos depois, Albergaria tem de sair da
área a jogar com a cabeça enviando
a bola pela linha lateral, quando os
atacantes famalicenses estavam perto
da bola.

O Tirsense não conseguiu assen-
tar o jogo e o Famalicão aproveitava
conseguindo nova ocasião. Um cru-
zamento perfeito do lado direito (15’)
e novamente Gomis a parar a bola com
o peito e à meia volta, no miolo da
área, a rematar para grande defesa
de Albergaria. À passagem da meia,
este senegalês, naturalizado françês,
ultrapassa diversos adversários e re-
mata, já de angulo dificil, com Alber-
garia a defender para canto.

Só aos 37 minutos é que o Tirsen-
se cria o primeiro lance de relativo

II DIVISÃO: SAÍDA DO TREINADOR NÃO AFETOU A EQUIPA

Eficácia Tirsense
DEPOIS DA DERROTA EM MACEDO DE CAVALEIROS E DA
SAÍDA DO TREINADOR LUÍS MIGUEL, O TIRSENSE
PASSOU NA PROVA DE FOGO DA RECEÇÃO AO FAMALICÃO.
OS VISITANTES TIVERAM AS MELHORES
OPORTUNIDADES NO PRIMEIRO TEMPO, MAS O
TIRSENSE FOI MAIS EFICAZ E CONVERTEU AS CHANCES
CRIADAS, CONSTRUINDO UMA VITÓRIA IMPORTANTE.

A derrota em Macedo de Cavalei-
ros, no passado dia 11, marcou
o último jogo em que Luís Miguel
se sentou no banco de suplentes
ao serviço do Tirsense. Oficial-
mente, nada foi avançado pelos
órgãos dirigentes do clube, no
entanto, o primeiro resultado
visivel da saída foi o facto de ter
sido adjunto José Mota a orien-
tar a equipa na vitória do Tir-
sense sobre o Famalicão no pas-
sado Domingo.

No final da partida, José Mota
espelhava satisfação pelo facto
de sob o seu comando a sua equi-
pa ter conseguido o resultado
mais expressivo da época e pe-
rante um adversário sempre
dificil. “Estou super satisfeito”,
disse, avançando que os jogado-
res “mereceram” o resultado al-
cançado.

De resto, notou-se desde logo
algumas mudanças face à estra-
tégia habitual seguida por Luís
Miguel, nomeadamente a aposta
em Pedro Albergaria para a ba-
liza em vez de Nuno e ainda no
lançamento de Pedro Fontes no
onze inicial. Estratégia que deu
os seus frutos, pois Albergaria
foi decisivo e Pedro Fontes fez o
cruzamento para o primeiro golo
de Vitor Hugo e foi o autor do
segundo.

Quanto ao futuro: “temos duas
semanas para falar. Nada está de-
cidido”, desconhecendo-se se
José Mota vai continuar à frente
do comando técnico ou se have-
rá novo técnico na formação de
Santo Tirso que segue com as as-
pirações intactas para a luta pela
subida de divisão, estando a cin-
co pontos do líder, Varzim. ||||||

perigo. Quando um livre perigoso
leva Carlos Pinto a levar a bola a ra-
sar a trave de baliza de César. Dois
minutos depois, um cruzamento de
Vilaça, coloca Vítor Hugo isolado a
cabecear ao lado.

O golo caseiro chegaria logo a
seguir com Pedro Fontes a correr até
à linha de fundo, a cruzar e a en-
contrar Vitor Hugo que, desta vez, não
falhou e cabeceou para o fundo das
redes.

A desvantagem penalizava os fa-
malicenses que veriam os problemas
aumentar quando o Tirsense dilatou
a vantagem aos 50 e 53 minutos
sentenciando a partida. Primeiro foi
um lance de contra ataque com Car-
los Pinto a abrir bem para a desmarca-
ção e velocidade de Pedro Fontes que,
isolado, rematou com a bola ainda a
bater em César mas a entrar. O ter-
ceiro golo foi na sequência de um
pontapé de canto com Tiago André
a subir mais alto e a cabecear para o
fundo das redes.

A partir daí o Tirsense limitou-se
a gerir a vantagem e a aproveitar o
maior nervosismo do adversário, em-
bora sem nunca conseguir materiali-
zar. Por seu lado, o Famalicão tentou
chegar ao golo criou algumas ocasi-
ões mas ou falhava o alvo ou Alber-

garia defendia como aconteceu a
remate de Claro (70’), ao cabecea-
mento de Igor (85’) e ao livre de
Talocha (89’).

Na próxima jornada, que se reali-
za apenas a 8 de janeiro, o Tirsense
tem uma dificil deslocação a Chaves.

Na jornada anterior, o Tirsense
foi a Macedo de Cavaleiros de onde
saiu derrotado por 2-1. Os da casa
marcaram através de Claúdio (22’) e
Zé Tiago (72’), com os homens de
Santo Tirso a reduzir de grande pe-
nalidade aos 76 minutos por Lio. Der-
rota que custaria chicotada psicoló-
gica na turma tirsense, com Luís
Miguel a sair do comando técnico
(ver texto nesta página) ||||||

FICHA TÉCNICA
TIRSENSE, 3 - FAMALICÃO, 0
TIRSENSE: PEDRO ALBERGARIA, MARCO RIBEIRO, PAU-

LO SAMPAIO, VITOR HUGO (CORREIA, 80’), CARLOS PIN-

TO, PEDRO FONTES (BRUNINHO, 75’), BARROSO, TIAGO

ANDRÉ (QUEIRÓS, 90+1’), LIO, VILAÇA E BRUNO

MONTEIRO. FAMALICÃO: CÉSAR, GOMIS, LUIS MIGUEL

(FLÁVIO MORENO, 64’), JOÃO DIAS, HUGO MATOS, FINA

(NELSON, 65’), PEDRO SILVA, CLARO, TALOCHA, TIAGO

SILVA (CAFU, 45’)E IGOR. GOLOS: VITOR HUGO (40’),

PEDRO FONTES (50’), TIAGO ANDRÉ (53’).  ÁRBITRO:

ANTÓNIO COSTA (AVEIRO). CARTÕES AMARELOS:

PEDRO SILVA (52’), PEDRO FONTES (56’), BARROSO

(67’), HUGO MATOS (81’), BRUNO MONTEIRO (88’).

LUIS MIGUEL SAI
DO TIRSENSE

Na próxima jornada, que
se realiza apenas a 8 de
janeiro, o Tirsense tem
uma dificil deslocação a
Chaves.

Só aos 37 minutos é que o
Tirsense cria o primeiro
lance de relativo perigo.

O golo caseiro chegaria
com Pedro Fontes a correr
até à linha de fundo, a
cruzar e a encontrar Vitor
Hugo que, desta vez, não
falhou e cabeceou para o
fundo das redes.
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CLASSIFICAÇÃO J P

1 - ESTORIL 12 22

2 - ATLÉTICO 12 21

3 - MOREIRENSE 12 20

4 - LEIXÕES 12 19
5 - SANTA CLARA 12 18

7 - COVILHÃ 13 18

9 - OLIVEIRENSE 12 16

10 - PENAFIEL 12 16

11 - FREAMUNDE 12 14

6 - NAVAL 12 18

12

13 - BELENENSES 12 13

16 - UNIÃO

13 1314 - TROFENSE

12 12 15 - PORTIMONENSE
12 12

12 - AROUCA 12 13

178 - CD AVES

ESTORIL 1 - MOREIRENSE 0

CD AVES 3 - ATLÉTICO 1

FREAMUNDE 2 - PORTIMONENSE 2

OLIVEIRENSE 2 - LEIXÕES 4
TROFENSE 1 - AROUCA 1

PENAFIEL 0 - COVILHÃ 1

COVILHÃ 0 - TROFENSE 0
AROUCA - BELENENSES

BELENSENSES 2 - SANTA CLARA 1

PORTIMONENSE - OLIVEIRENSE
SANTA CLARA - ESTORIL
LEIXÕES - UNIÃO
PENAFIEL - CD AVES

ATLETICO - FREAMUNDE

JORNADA 12 - RESULTADOS
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MOREIRENSE - NAVAL

UNIÃO 1 - NAVAL 3

|||||| TEXTO: CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS
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A primeira parte foi de dominio apa-
rente do Aves que sempre teve inici-
ativa de jogo, excetuando os primei-
ros minutos da partida. Iniciativa acen-
tuada após a expulsão direta de Silva
do Atlético a castigar falta dura so-
bre Cervantes à passagem do minu-
to 25. Contudo essa supremacia não
foi traduzida em golos dada a eficá-
cia defensiva do Atlético.

O primeiro lance de perigo (3’),
surge após um bom trabalho de Pi-
res, com Pedro Pereira a beneficiar de
um ressalto e, em boa posição, a re-
matar à figura de Cable. Logo a se-
guir é Grosso (6’) que remata ao lado.

O Atlético explorava a contra-ata-
que e após bom lance de Laurindo
(10’),  Luis Dias, no miolo da área,
remata para uma grande defesa de
Marafona, ainda na recarga, Zezinho
remata contra um defesa e depois de
alguma confusão finalmente o Aves
afasta o perigo.

De bola parada o Aves cria perigo
(22’), na sequência de um livre co-
brado por Nelson Pedroso a obrigar
Cable a grande intervenção. No mi-
nuto seguinte, num canto apontado
do lado direito, Pires antecipa-se jun-
to do primeiro poste, com a bola a
passar ao lado da baliza do Atlético.

O momento do primeiro tempo
acontecia a seguir com Silva, ainda no

Aves derrota líder
O AVES SUBIU ALGUNS LUGARES NA TABELA DEPOIS DE
VENCER O ATÉ ENTÃO LÍDER, ATLÉTICO.
É AGORA OITAVO COM 17 PONTOS SOMADOS.

Num jogo bem disputado, relati-
vo à 11ª jornada da II Liga, o Aves
trouxe um ponto da viagemao
Algarve. Empatou a uma frente
ao Portimonense. O Aves começou
melhor e conseguiu vantagem no
marcador à passagem do minuto
14, através de Quinaz. O Porti-
menense chegaria ao empate na
segunda parte, por intermédio
de Traoré ao 69 minutos. |||||

meio campo avense a fazer uma en-
trada a pés juntos sobre Pedro Cer-
vantes a ditar a expulsão direta do
jogador do Atlético pelo árbitro Jor-
ge Sousa. Mesmo reduzido a dez, se-
ria o Atlético a criar a melhor ocasião
de golo (33’), quando um livre é co-
brado lateralmente e a servir Zezinho
que remata forte e colocado para uma
grande defesa de Marafona para can-
to. Os alfacinhas voltariam a criar pe-
rigo (39’) quando uma bola pinga-
da para a área leva a defesa a dois
tempos de Marafona e perante a pro-
ximidade de um adversário a defen-
siva avense consegue afastar.

Do primeiro tempo registo para o
bom lance individual de Pedro Perei-
ra (41’) que centra, Pires não chega e
a bola sobra para Quinaz que rema-
ta mas o esférico acaba por desviar
num defesa para canto.

O segundo tempo abre com o
Aves no ataque criando perigo logo
no reatamento com um remate de
Quinaz que rasa o poste direito da
baliza visitante. Logo a seguir numa
magnífica jogada individual de Taylor
que passa por vários defensores do
Aves e cara a cara com Marafona
remata para o golo.

Paulo Fonseca reage de imediato
e de uma assentada retira João Pedro
e Grosso, entrando para os seus lu-
gares dois homens com pendor ofen-
sivo, Bischoff e Dally. Em vantagem e
com menos um elemento, o Atlético

EMPATE EM PORTIMÃO

passou claramente a defender a van-
tagem. Dally avisou com um cabecea-
mento (56’) com a bola a rasar o pos-
te mas logo no minuto seguinte, na
conversão de um pontapé de canto,
Dally subiu mais alto que toda a gen-
te e cabeceou para o golo do empate.

Dally que seria novamente decisi-
vo, quando apertado no miolo da
área acaba por cair e o árbitro Jorge
Sousa assinala grande penalidade. Na
conversão, Pires não perdoou o co-
locou a sua equipa em vantagem.

Galvanizado com a vantagem e o
Atlético um pouco atordoado por se
ver a perder quando não esperaria,
o Aves continuou a criar perigo e
Pedro Cervantes (70’) à entrada da
área faz um grande remate com o
esférico a passar por cima da barra.

Seis minutos depois o prémio para
um dos melhores em campo. Pedro
Pereira ganha a bola no meio campo,
segue para a velocidade com veloci-
dade e quando todos esperam o cru-
zamento, remata colocado com a bola
a entrar junto ao poste esquerdo da
baliza de Cable. Com vantagem de

dois golos, o Aves limitou-se a con-
trolar o tempo, pois o Atlético acu-
sou muito a viragem no marcado,
sendo de notar apenas ao cair do
pano um grande lance de Cervantes
que cruzou com conta peso e medi-
da para Pires cabecear à vontade com
a bola caprichosamente a ser devol-
vida pela barra da baliza adversária.

Na próxima jornada, a realizar na
quarta-feira, dia 28, O Aves desloca-
se a Penafiel, num jogo a realizar-se
às 20h15, mais uma vez com trans-
missão televisiva da SportTV. ||||||

FICHA TECNICA
AVES, 3 - ATLÉTICO, 1
AVES: MARAFONA, TIAGO VALENTE, GROSSO (BISCHOFF,

53’), PEDRO PEREIRA, PEDRO CERVANTES, PIRES, QUINAZ

(ROMARIC, 68’), TITO, GERALDES, JOÃO PEDRO (DALLY,

53’), E NELSON PEDROSO. ATLÉTICO: CABLE, VITOR BAS-

TOS, TIAGO CAEIRO (ROLÃO, 61’), SILVA, LUIS DIAS, LEAN-

DRO PIMENTA (HERNANI, 69’), GONÇALO SILVA, LAURINDO,

ZEZINHO, STEPHANE E TONY TAYLOR (JOÃO MEIRA, 80’).

GOLOS: TONY TAYLOR (48’), DALLY (60’), PIRES (65’, G.P.),

PEDRO PEREIRA (76’). ÁRBITRO: JORGE SOUSA (AF

PORTO). AMARELOS: LAURINDO , LEANDRO PIMENTA ,

TIAGO CAEIRO , ROLÃO, BISCHOFF . VERMELHO: SILVA .

II LIGA: ENTRADA DE DALLY DECISIVA PARA REVIRAVOLTA

Paulo Fonseca, Aves

OS TÉCNICOS

João de Deus, Atlético
“Nesta liga todos os jogos são
equilibrados e, naturalmente, com
um elemento a menos, não con-
seguimos fazer o jogo a que esta-
mos habituados. Não perdemos
a nossa dignidade. Trabalhamos
muito e bem. A liderança do cam-
peonato sempre disse que seria
circunstancial. O objetivo é asse-
gurar os pontos suficientes para
a manutenção”, Relativamente à
arbitragem diz nada dizer, avan-
çando que vai ainda ver o jogo
para fazer melhor análise. Apenas
disse que o jogo “teve duas equi-
pas à procura do golo enquanto
foi possível, depois foi o que se
viu”. “Perdemos, parabéns ao Aves
e vamos tentar melhorar onde
não fomos tão competentes”. ||||||

“Não é fácil depois de estar a per-
der e a jogar contra 10 dar a vol-
ta, perante uma com boa capaci-
dade defensiva. Fomos sempre
fortes em termos emocionais e
conseguimos materializar. Acaba
por ser justa a nossa vitória pe-
rante o, até agora, primeiro clas-
sificado. Valoriza imenso a nossa
vitória. A perder mexemos na equi-
pa e arrisquei. Com as substitui-
ções tentamos ser mais incisivos
e hoje resultou. Às vezes isso não
acontece. Só posso estar feliz pelo
contributo que deram” ||||||
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Camadas jovens do
Desportivo das Aves

Praceta das Fontainhas | bloco 1 | loja C | Aves  | Tlm 915 452 760

AmetistaAmetistaAmetistaAmetistaAmetista
Terapias alternativas e complementares

EXPERIMENTEEXPERIMENTEEXPERIMENTEEXPERIMENTEEXPERIMENTE::::: acupuntura . shiatsu . reflexologia
reiki . cursos de reiki . meditação . produtos natu-
rais e artesanais

JUNIORES
No campeonato da AF Porto,
1ª Divisão, série 2, o Aves
Depois de vencer o Vila Meã,
nas últimas três jornadas en-
tretanto disputadas, os avenses
somaram mais nove pontos,
ocupando agora a segundo
posto com 37 pontos, estando
a seis do Tirsense que lidera.

No passado fim de semana
venceu fora, por 1-2 o Estrelas
de Fânzeres, ao passo que na
jornada anterior, na receção ao
Rebordosa somou nova vitória
por 2-1. Nota ainda para a go-
leada infligida anteriormente
no terreno do Aliados de
Lordelo por 1-9.

Na próxima jornada a reali-
zar no dia 7 de janeiro, o Aves
recebe o CA Felgueiras, 10º
classificado com 21 pontos.

JUVENIS
Em Juvenis, na 1ª Divisão, série
2 da AF Porto, o Aves fez mais
três jogos conseguindo duas
vitórias de um empate. A divi-
são de pontos aconteceu na
jornada 16 na receção ao Pare-
des (2-2). No passado fim de
semana, em novo jogo em casa,
derrotou o Tirsense por 4-0 e
na jornada 15 deslocou-se ao
Aliados de Lordelo e vendeu
por 0-3. Com esta combinação
de resultados, o Aves subiu ao
segundo posto com 36 pontos,
estando a seis do líder Trofense.

Na próxima jornada, a dis-
putar a 8 de janeiro, o Aves
desloca-se ao terreno do Ama-
rante, 6º classificado com 32
pontos.

INICIADOS
No escalão de Iniciados, o Aves
conquistou mais duas vitórias

O S. Martinho empatou nas duas úl-
timas jornadas disputadas da 1ª Di-
visão, Série 1, do Campeonato Distrital
da Associação de Futebol do Porto.
No passado domingo empatou em
casa, a uma bola, na receção ao Ali-
ança de Gandra. No fim de semana
anterior na deslocação a Erme-sinde
trouxe um empate a três bolas.

Com estes resultados, a equipa de
S. Martinho do Campo passou a so-
mar 27 pontos, estando no quarto
posto juntamente com o Lavrense.

O campeonato regressa a 8 de
janeiro com a deslocação aos Leões

FUTSAL

O Desportivo das Aves caiu na tabe-
la classificativa depois de uma derro-
ta e um empate nas duas últimas jor-
nadas disputadas. No passado do-
mingo, cedeu um empate a uma bola
com a equipa do Viseu 2001. Na jor-
nada anterior perdeu por 3-0 na des-
locação ao pavilhão do Póvoa Futsal.

Com esta série de resultados, o
Aves segue no oitavo posto, com 14
pontos, juntamente com mais duas
equipas. Na próxima jornada, a reali-
zar no dia 15 de janeiro, a equipa
avense desloca-se a Vale de Cambra,
justamente um dos clubes que soma
os mesmos pontos que o Aves.

Antes deste desafio, recorde-se, o
Aves disputa a quarta eliminatória da
Taça de Portugal de Futsal, receben-
do o primodivisionário Olivais, um
desafio marcado para o dia 7 de ja-
neiro pelas 16 horas.

NEGRELOS ISOLA-SE
NO COMANDO
No campeonato de Futsal da Asso-
cia-çao de Futebol do Porto, na Série

Aves cai na tabela

DISTRITAIS

Com a quadra natalícia à porta, realizou-
se, na passada sexta feira (16 de dezem-
bro) a Ceia de Natal da Associação de
Moradores do Complexo Habitacional de
Ringe (AMCHR). O jantar convívio reali-
zou-se no salão dos Bombeiros de Vila
das Aves e contou com a presença de mais
de cento e cinquenta pessoas, entre mem-
bros da direção, treinadores, delegados,
atletas, pais e familiares de atletas. Um
convívio onde a nota dominante foi a boa
disposição e onde esteve bem patente a
grande família que é esta associação.

Desportivamente falando, e começan-
do pelos mais novos, a equipa de Tra-
quinas de 2003 deslocou-se às magnifi-
cas instalações do New Team e cilindrou
autenticamente os visitados com um
esclarecedor 7-0.

Em relação aos Benjamins, mais um
fim de semana muito negativo para os
miúdos de Alberto Gouveia. A equipa
que joga no campeonato da AF Porto
recebeu o Varzim e foi copiosamente der-
rotada por 2-12, enquanto a equipa que
compete na Liga Mini do Futuro, deslo-
cou-se a Braga onde foi derrotada pelo
Oboladas por 1-13.

Quanto aos Infantis, não tiveram me-
lhor sorte na sua deslocação ao Perafita,
onde sofreram pesada derrota por 3-10.

No que a camadas jovens diz respei-
to, só os Iniciados salvaram a “honra do
convento” indo ganhar ao terreno do
vizinho Roriz por 1-0, visto que também
os Juvenis perderam, na receção ao
primodivisionário Paços de Ferreira e por
um esclarecedor 0-5.

Em relação aos seniores, dois bons
resultados: os homens, a competir no
Campeonato do Inatel, deslocaram-se ao
terreno do Bela Vista/Vai Avante e ven-
ceram por 6-1. De salientar que, desde
que Rui Macedo assumiu o comando téc-
nico da equipa, os resultados positivos
têm aparecido e é nítida a empatia entre
jogadores e treinador.

Quanto às meninas de Ringe, obtive-
ram mais um resultado positivo, ao em-
patarem no terreno do Pico de Regala-
dos a uma bola. |||||| ALBERTALBERTALBERTALBERTALBERTOOOOO     GOUVEIAGOUVEIAGOUVEIAGOUVEIAGOUVEIA

S. Martinho soma dois empates
da Citânia, equipa que segue no
nono posto, com 23 pontos.

VILARINHO GANHA E
SOFRE GOLEADA
O Vilarinho FC mantém-se como lan-
terna vermelha na Divisão de Honra
da Associação de Futebol do Porto.
Nas duas últimas jornadas venceu
um desafio e perdou o outro. No
passado domingo foi a S. Pedro da
Cova ser goleado por 5-0, ao passo
que no fim de semana anterior con-
quistou uma importante vitória e logo
por 3-0 na receção ao Pedrouços.

É o último da tabela com 10 pon-
tos somados, sendo que tem três equi-
pas logo axima com mais 3 pontos.

Na próxima jornada, a 8 de ja-
neiro, o Vilarinho recebe uma das
equipas que comanda a tabela, o CA
Felgueiras que soma 34 pontos. ||||||

A equipa de S. Martinho
do Campo passou a somar
27 pontos, estando no
quarto posto juntamente
com o Lavrense.

2, da 1ª Divisão, a AR Negrelos
soma e segue consolidando a lide-
rança da tabela. É primeiro da classi-
ficação depois de ter vencido, na jor-
nada 11, o Areal, em casa do adver-
sário, por 2-1, justamente o clube que
seguia também no topo de tabela. Este
sábado, recebeu e venceu o ADISCRE
de Penafiel por 3-0. Na próxima jor-
nada, a disputar a 7 de janeiro, os
negrelenses recebem a equipa de Vila
Boa do Bispo, que segue no oitavo
posto com 20 pontos.

Já a equipa do Vale do Ave, man-
tem-se como penultima classificada,
somando mais uma derrota e um em-
pate. Perdeu, no passado sábado, por
3-1, na receção aos Romanos. Na
jornada anterior na deslocação ao
ADISCRE Penafiel conseguiu um em-
pate a duas bolas. Justamente esta
equipa soma os mesmos pontos que
a equipa do Vale do Ave.

Na próxima jornada, o Vale do Ave
desloca-se ao terreno do CC
Freamunde, equipa que segue no
sexto posto com 21 pontos. |||||

PINHEIRINHOS DE RINGE

Ceia de Natal
abrilhantou
fim de semana

e um empate nos jogos entre-
tanto realizados. No passado
fim de semana venceu por 1-2
na deslocação ao Folgosa da
Maia e antes na receção ao
Alpendorada empatou a uma
bola. Antes ainda recebeu o
Baião e venceu por 4-1.

O Aves é terceiro classifica-
do e soma 39 pontos, estan-
do a cinco dos líderes Penafiel
e Trofense. Na próxima ronda
recebe o Lousada, 6º classifi-
cado com 23 pontos.

INFANTIS A
A equipa principal de Infantis
do Aves, na série 2 da 1ª Divi-
são da AF Porto, alcançou uma
vitória e uma derrota, vendo o
jogo da jornada 16, a desloca-
ção a Paredes, adiado. Antes
perdeu por 3-0 na deslocação
ao Vila Meã e no passado fim
de semana venceu por 3-0 o
Aliança de Gandra.

O Aves é sétimo classificado
com 24 pontos somados e me-
nos um jogo, visitando, na pró-
xima jornada o Alpendorada,
13º classificado, com 9 pontos.

INFANTIS B
A equipa B de infantis depois
de quatro derrotas consecuti-
vas empatou na última jorna-
da a zero bolas na receção ao
Lousada B. Na jornada anteri-
or conseguiu a segunda vitó-
ria, ao ganhar por 0-1 na des-
locação ao Macieira.

Com estes resultados, o
Desportivo das Aves deixou a
lanterna vermelha, sendo ago-
ra penúltimo classificado com
8 pontos. Na próxima jornada,
a realizar no dia 31, recebe o
Águias de Eiriz, 10º classifica-
do com 11 pontos. ||||||

Electricidade Auto
Mecânica geral

Tacógrafos
Limitadores de velocidade

Alarmes
Auto-rádios

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

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

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE QUALIFICAÇÃO
DE INSTALADOR DE TACÓGRAFOS Nº 101.25.04.6.052
CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE QUALIFICAÇÃO
DE INSTALADOR DE LIMITADORES DE VELOCIDADE Nº 101.99.04.6.053
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Emanuel e Filipa
Fernandes conquistam
medalhas de prata
Mais três medalhas nacio-
nais para o Karate Shotokan
Vila das Aves, conquistadas
nos campeonatos nacionais
nas categorias de Cadetes,
Juniores e Sub 21. A prova
teve lugar no pavilhão Rota
dos Móveis em Lordelo - Pa-
redes, no passado dia 10 de
dezembro, numa organiza-
ção da Federação Nacional
Karate Portugal e Associação
de Karate de Vale do Sousa.

Nestes campeonatos,
Emanuel Fernandes sagrou-
se vice-campeão nacional
kumite junior (menos de
68k) e Filipa Fernandes vicê-
campeã nacional kumite sub
21 (mais de 60kg). Dos re-
sultados alcançados pelos
karates de Vila das Aves,

CAMPEONATO NACIONAL DE KARATE,
CADETES, JUNIORES E SUB 21

Decorreram ao longo de
todo o fim de semana de
10 e 11 de Dezembro, na
Piscina Municipal de Canta-
nhede, os Campeonatos
Nacionais de Clubes da 3ª
Divisão; a prova de Clubes
mais importante da época, e
na qual o Ginásio Clube de
Santo Tirso (GCST) esteve
presente com as suas equi-
pas feminina e masculina.

Foram uns Campeonatos
muito disputados, que con-
taram com 339 nadadores
em representação de 36 Clu-
bes, e nos quais os nada-
dores do GCST se apresen-

Ginásio Clube assegura
manutenção na
3ª Divisão Nacional

NATAÇÃO | GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSO

taram com uma atitude fan-
tástica e num nível de forma
muito positivo, o que foi fun-
damental para que tenha
sido atingido o objetivo prin-
cipal das duas equipas - a
manutenção na 3ª Divisão.

A equipa feminina, com
grande entrega e determina-
ção, terminou no 19º lugar,
enquanto a equipa masculi-
na, muito jovem e de enor-
me potencial, ficou classifi-
cada no 14º lugar. De des-
tacar os 19 novos recordes
pessoais alcançados, num
desempenho médio de
102,7 por cento. ||||||

destaque ainda para o 3º
lugar conquistado por Ana
Pinto, em Kumite junior (me-
nos de 59kg). Não subiram
ao pódio Manuel Ribeiro 
e Cátia Fonseca.

Bons e importantes resul-
tados, mais ainda porque,
nota a associação em comu-
nicado de imprensa, “porque
estiveram em competição os
melhores karatecas de Por-
tugal, de todos estilos, que
para ter acesso aos nacionais
tiveram que ser apurados
nos campeonatos regionais
realizados em novembro”.

Desta forma, mais uma
vez Vila das Aves e conce-
lho estiveram representados
dignamente por estes atle-
tas medalhados”. ||||||

Com o intuito de ocupar os jovens nas
Férias de Natal, a Câmara Municipal de
Santo Tirso, à semelhança de anos anteri-
ores, promove mais uma edição das “Ma-
nhãs Desportivas”. Esta iniciativa teve iní-
cio na passada segunda-feira (19 de de-

zembro) e prolonga-se até dia 30 deste
mês, realizando-se no horário compreen-
dido entre as 9h30 e as 12h30, no Com-
plexo Desportivo Municipal (pavilhão e
polidesportivo).

Destina a crianças e jovens com ida-

des entre os oito e os 15 anos, na edição
deste ano das “Manhas Desportivas”, os
mais novos podem conviver e praticar
desporto em modalidades tão variadas
como o futebol, o basquetebol, o ténis, o
badminton e o ténis de mesa. ||||||

Manhãs desportivas animam férias de Natal

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

jornalentremargens@gmail.com

 anuncie neste jornal



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

PRECISA-SE
empregada interna
(dia/noite) em
Vila das Aves

CONTACTAR: 919 553 453

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.

Estrada Nacional 105

CONTACTAR: 917 329 302

ALUGA-SE

casa tipo T3

Contactar: 933 574 225

ESCREVA-NOS PARA:
jornalentremargens@gmail.com

1 DE JANEIRO DE 2012 | 90º ANIVERSÁRIO

Nada como chegar nesta data e ver tudo que passamos,
O quanto és querida neste mundo em que vivemos.
É muito bom saber, que os anos vão, a idade chega,
E você continua sempre com o mesmo sorriso,
Sempre com a mesma alegria de viver.
Parabéns e muitas felicidadesParabéns e muitas felicidadesParabéns e muitas felicidadesParabéns e muitas felicidadesParabéns e muitas felicidades,

Desejamos-lhe tudo e óptimo do que a vida lhe pode oferecer.
Porque você merece!!! Um super feliz aniversário!Um super feliz aniversário!Um super feliz aniversário!Um super feliz aniversário!Um super feliz aniversário!

São os votos verdadeiros de quem está a seu lado!...

Maria Adelaide Soutinho, Abílio Mendes, Sandra Mendes, Hélder Monteiro,
Abílio Monteiro e do teu marido Francisco Soutinhodo teu marido Francisco Soutinhodo teu marido Francisco Soutinhodo teu marido Francisco Soutinhodo teu marido Francisco Soutinho

Parabéns D.Alice Martins Pereira
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P. U. D.

Horóscopo: segunda quinzena de dezembro

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

HORÓSCOPO DIÁRIOHORÓSCOPO DIÁRIOHORÓSCOPO DIÁRIOHORÓSCOPO DIÁRIOHORÓSCOPO DIÁRIO

CARNEIRO (21/03 A 20/04)
Horóscopo Diário Ligue já! 760 10 77
31. Carta Dominante: 10 de Paus, que
significa Ilusão. Amor: Faça uma
introspeção e procure saber o que é
melhor para si neste momento. Olhe
em frente e verá que existe uma luz ao
fundo do túnel! Saúde: A fadiga apodera-
se de si. Descanse mais. Dinheiro: Não
enverede por negócios duvidosos.
Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28,
29. Pensamento positivo: Quando
quero falar com Deus, abro-lhe o meu
coração e digo tudo o que sinto.

TOURO (21/4 a 20/05)
Horóscopo Diário Ligue já! 760 10 77
32. Carta Dominante: 3 de Espadas, que
significa Amizade, Equilíbrio. Amor:
Poderá sentir alguma dificuldade em
estabelecer um verdadeiro contacto
emocional com a pessoa que ama.
Aprenda a trazer para a luz o melhor
do seu ser! Saúde: O stress acumulado
poderá traduzir-se em cansaço.
Dinheiro: Modere as suas expetativas,
os tempos não estão para gastos.
Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39.
Pensamento positivo: Eu procuro ser
justo e correcto para com todos os que
me rodeiam.

GEMEOS  (21/05 a 20/06)
Horóscopo Diário Ligue já! 760 10 77
33. Carta Dominante: 4 de Paus, que
significa Ocasião Inesperada. Amor:
Seja mais espontâneo pois a sua
tendência irá no sentido de racionalizar
as suas emoções. A felicidade espera
por si, aproveite-a! Saúde: Poderá
sentir-se cansado e desmotivado.
Dinheiro: Aproveite as oportunidades.
Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47.
Pensamento positivo: sou leal para
comigo mesmo e para com as pessoas
que amo.

CARANGUEJO (21/06 a 21/07)
Horóscopo Diário Ligue já! 760 10 77
34. Carta Dominante: 4 de Ouros, que
significa Projectos. Amor: Corre o
risco de entrar em conflito com a
pessoa que presentemente ocupa um
lugar de destaque na sua vida. Saúde:
Não surgirão problemas de maior.
Dinheiro: Evite excessos e procure
manter o sentido de equilíbrio.
Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39,
42. Pensamento positivo: Tenho Fé e
acredito que o Universo nunca se
engana.

LEÃO (22/07 a 22/08)
Horóscopo Diário Ligue já! 760 10 77
35. Carta Dominante: 3 de Espadas, que
significa Equilíbrio. Amor: Procure ser
mais tolerante para com o seu par.
Saúde: não terá problemas, mas
controle o seu apetite. Dinheiro: Não é
boa ideia lançar-se em projectos muito
arrojados neste momento. Que o
sucesso esteja sempre consigo!
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45,
48. Pensamento positivo: Retribuo com
generosidade tudo aquilo que recebo.

VIRGEM (23/08 a 22/09)
Horóscopo Diário Ligue já! 760 10 77
36. Carta Dominante: Valete de
Espadas, que significa Vigilante. Amor:
As amizades mais próximas irão apoiá-
lo. Lute para ser feliz! Saúde: Cuidado
com problemas renais. Dinheiro: Não
é boa altura para gastos supérfluos.
Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38.
Dia mais favorável: terça-feira.
Pensamento positivo: Procuro ser
simples porque sei que viver com
simplicidade é mais do que um ato, é
uma virtude.

BALANÇA (23/06 a 22/10)
Horóscopo Diário Ligue já! 760 10 77

37. Carta Dominante: o Dependurado,
que significa Sacrifício. Amor: Está
agora mais virada para o seu
companheiro. Proteja as suas emoções
tornando-se cada dia que passa num
ser humano mais forte e então sim,
será feliz! Saúde: Poderá vir a queixar-
se de um certo cansaço. Aprenda a
relaxar. Dinheiro: Espera-o um período
sem surpresas. Números da Sorte: 7,
22, 29, 33, 45, 48. Pensamento positivo:
sou honesto com as pessoas que amo, e
isso tranquiliza o meu coração.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Horóscopo Diário Ligue já! 760 10 77
38. Carta Dominante: o Diabo, que
significa Energias Negativas. Amor: É
altura de reunir os amigos e não
desperdiçar a ajuda de quem lhe quer
bem. Saúde: Sempre que lhe for possível
afaste-se das rotinas, só lhe trará
benefícios. Aprenda a escrever novas
páginas no livro da sua vida! Dinheiro:
Surgirá uma oportunidade interessante
para aplicar capital. (Colocar a imagem
da carta nº: 20. Números da Sorte: 1,
3, 7, 18, 22, 30. Pensamento positivo:
Procuro escolher aquilo que é melhor
para mim.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Horóscopo Diário Ligue já! 760 10 77
39. Carta Dominante: 2 de Espadas, que
significa Afeição, Falsidade. Amor: Se
estiver a enfrentar dificuldades com a
pessoa amada, conseguirão alcançar a
serenidade e a estabilidade. A força e a
humildade caminham de mãos dadas!
Saúde: Sempre que lhe for possível, dê
grandes passeios a pé. Dinheiro:
Período sem alteração no setor
profissional. Números da Sorte: 8, 17,
22, 24, 39, 42. Pensamento positivo:
Acredito que a vida me traz surpresas
maravilhosas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Horóscopo Diário Ligue já! 760 10 77
40. Carta Dominante: A Força, que
significa Força, Domínio. Amor: As
relações com as pessoas que ama não
serão das melhores. Uma persona-
lidade forte sabe ser suave e leve como
uma pena! Saúde: Procure um ginásio,
faça exercício. Dinheiro: Espera-o um
aumento, mas continue a esforçar-se.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25.
Pensamento positivo: Oiço a voz da
minha intuição, sei que ela me diz
sempre a verdade.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Horóscopo Diário Ligue já! 760 10 77
41. Carta Dominante: A Roda da
Fortuna, que significa Sorte em
movimento. Amor: conseguirá
aproximar-se melhor dos outros
porque estará bem consigo mesmo.
Não sofra por antecipação, porque
assim não viverá as alegrias e
felicidades de cada momento que passa,
promova a calma e a tranquilidade.
Saúde: Período muito favorável.
Dinheiro: faça uma oferta  a si mesmo
aquela peça de vestuário que tanto
gosta. Números da Sorte: 2, 17, 19,
36, 38, 44. Pensamento positivo: Fazer
o Bem dá alegria ao meu coração!

PEIXES (20/02 a 20/03)
Horóscopo Diário Ligue já! 760 10 77
42. Carta Dominante: 9 de Ouros, que
significa Prudência. Amor: Período em
que poderá conhecer novas pessoas e
estabelecer novas amizades. Viva o
presente com confiança! Saúde: Poderá
sentir algumas dores musculares.
Poupe-se a esforços. Dinheiro: Não é
boa altura para efectuar transações
comerciais. Números da Sorte: 1, 8,
17, 21, 39, 48. Pensamento positivo: A
felicidade espera por mim!
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