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A Casa do Sol é a 
definição 
de esperança para 
jovens da ASAS

Eleições a 14 de maio 
ainda sem candidatos

Resultados 'históricos' 
da Câmara não 
convencem oposição

Depois do concerto no 
Sonoridades, Márcia 
fala ao Entre Margens
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MUNICÍPIO PÁGINA 7

Série de triunfos colocou 
avenses na rota da fase 
seguinte, carimbada com 
triunfo frente ao Mocidade 
de Sangemil. Última jornada 
definirá vencedor da 
série 1 da I Divisão AFP. 

DESPORTO PÁGINA 12

Futsal entra com 
pé direito na 
fase de campeão
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AMÉRICO 
LUÍS

FERNANDES
DIRETOR

IMPEDIR O 
ACESSO À 

INFORMAÇÃO É 
UM ATENTADO 

À DEMOCRACIA. 
E A QUALIDADE 

DUMA 
DEMOCRACIA 

PODE AFERIR-SE 
PELA FORMA 

COMO A 
INFORMAÇÃO É 

DISPONIBILIZADA 
AOS CIDADÃOS. 

Liberdade de imprensa e qualidade da democracia
Celebrou-se, no passado dia 3, 

o dia mundial da liberdade 
de imprensa. A liberdade de 

imprensa, em Portugal, foi uma 
conquista da revolução do 25 de 
abril. Podemos comprovar de forma 
inequívoca que a censura do Estado 
Novo não era exclusiva dos jornais 
nacionais e chegava a pequenos 
jornais como era o “Jornal das Aves”. 
O jornal era sujeito a censura prévia, 
levava a indicação de “visado” e 
as partes assinaladas pelo lápis 
vermelho do censor tinham de ser 
suprimidas: não convinha ao sistema 
que a comunidade soubesse de 
certos assuntos ou pudesse ler certas 
opiniões.

A liberdade de imprensa refere-se 
a todos os meios de comunicação 
(rádios, televisão, jornais impressos 
ou digitais). Uma mensagem da 
União Europeia relativa à celebração 
do dia mundial da liberdade de im-
prensa refere que esta “garante uma 
sociedade mais democrática, mais 
forte e mais inclusiva e é fundamen-
tal para a proteção e promoção dos 
direitos humanos”. A mesma men-
sagem louva e releva a função do 
jornalista em especial neste tempo 
de guerra.

Controlar e manipular a informa-
ção é, como se vê e sente nos noticiá-
rios, um objetivo militar. A perceção 
que os cidadãos russos têm da 
invasão da Ucrânia é deformada pelo 
“bombardeamento” sistemático de 
que são alvo, com informações falsas 

ou deturpadas. Esta máquina de 
propaganda não seria eficaz numa 
sociedade democrática com impren-
sa livre. Pode perguntar-se se, do 
lado da Ucrânia, não haverá também 
aproveitamento dos meios para 
impor uma outra visão da guerra. 
Talvez haja. Mas aqui sabemos que 
há jornalistas que podem exercer a 
sua profissão sem restrições e isso 
permite-nos formar a nossa opinião. 
Tal não acontece do outro lado.

Impedir o acesso à informação 
é um atentado à democracia. E a 
qualidade duma democracia pode 
aferir-se pela forma como a informa-
ção é disponibilizada aos cidadãos. 
Uma sociedade democraticamente 
desenvolvida tem como norma 
a transparência da informação e 
é pró-ativa na sua difusão, não 
confundindo informação genuína 
com propaganda, nem apreciação 
crítica com perseguição. E a procura 
da informação pelos jornalistas não 
poderá nunca ser encarada como 
intrusão nem a sua publicação, com 
verdade e rigor, pode ser menorizada 
ou perseguida. 

Nunca como agora foi tão simples 
e tão fácil, a uma autarquia, uma 
organização de cidadãos, um clube 
ou uma associação, disponibilizar a 
informação relevante para conheci-
mento de todos os interessados. Isso 
torna ridículas atitudes do tipo “pode 
consultar mas não pode fotocopiar” 
ou “pode consultar mas não pode to-
mar notas”. Acontece. Mas não devia.
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Neste mês de abril foi um espaço-tempo de 
práticas de vida bem diferentes. Depois de 
Aparecida do Norte, rumei até ao estado da 

Bahia e vivi experiências muito especiais em terras 
de Pindorama, nome atribuído pelos indígenas tu-
piguarani antes da chegada dos portugueses e que 
significa terra de muitas palmeiras.

Foi tempo de refletir por que dizemos que desco-
brimos o Brasil quando este lugar já existia e tinha 
pessoas que nela habitavam. Refletir sobre o con-
ceito de ciência que estudamos nas nossas escolas e 
aquela que os povos indígenas sempre souberam ter 
pois conhecem a natureza, preservam-na e sabem o 
que cada planta, árvore ou erva oferece para a sua/
nossa saúde.

Recordo que estudamos também que as pessoas 
que viviam nas florestas, porque não se vestiam 
como nós ou até não se vestiam mesmo, não eram 
civilizadas. Aprendi que civilização existe em todos 
os lugares e cada povo tem o seu saber ancestral que 
carrega em seu DNA. Aprendi que os europeus se 
perderam na soberba de um saber que construíram 
a partir da sabedoria que tomaram emprestado dos 
povos africanos sem lhes dar a devida referência. Fa-
lamos da cultura grega e esquecemos que muito dela 
está impregnada de conhecimentos anteriores a ela.

Vivi rituais com cânticos que falam da ciência do 
indígena, do seu conhecimento da natureza, dos rios 
e da importância de preservar as matas ciliares, da 
terra que nos fornece todos os elementos que nos 
alimentam quer o corpo quer a alma, do mar que 
necessitamos cuidar e que está tão repleto de plásti-
cos cujas partículas já estão a entrar na corrente san-
guínea dos humanos, dos animais que preservam os 
ecossistemas cuja caça desregrada e por lazer pode 
destruir o equilíbrio das florestas, das plantações 
de sementes transgénicas carregadas de pesticidas 
que matam os insetos que geram harmonia e fazem 
polinização. A exemplo dos rituais católicos todas as 
restantes religiões ou agrupamentos espiritualiza-
dos fazem seus rituais próprios. Julgamos que o que 
não for igual ao que nós fazemos não é manifestação 
de civilidade. Que engano. Teremos de aprender a 
abrir nossos horizontes e descobrir o que o Outro 
nos pode ensinar.

E como pode alguém ser quem não é… vou-me 
abrindo a algo novo, ao desconhecido, mas que pres-
sinto ser importante descobrir, principalmente, den-
tro de mim.

Pode alguém 
ser quem não é?

Há poucas coisas que me causem 
tanta urticária como o termo 
“colaborador” aplicado no lugar 

de “trabalhador”. Está em todo o lado. 
Até, para maior choque, em instituições 
do Estado. Fui ao dicionário Priberam 
pesquisar a definição de colaborador. 
Vale a pena atentar na primeira opção: 
“Pessoa que trabalha com outra em 
iguais circunstâncias de iniciativa.” 

Faz a definição jus à nossa realidade 
laboral? Definitivamente não!

Numa economia de mercado capi-
talista o trabalhador vende a sua força 
de trabalho em troca de um salário. Há, 
portanto, uma oposição de interesses. 
Quem compra pretende fazê-lo ao pre-
ço (salário) mais baixo, quem vende 
quer fazê-lo ao preço (salário) mais alto. 
Acontece que geralmente os primeiros 
têm muito mais poder para fixar o preço 
(salário) do que os segundos, cuja sub-
sistência depende do salário.

O termo "colaborador" oculta então 
esta oposição de interesses, e as assime-
trias de classe. Remete para uma supos-
ta missão comum, para uma plena ho-
rizontalidade na distribuição de poder. 
A sua utilização não é ingénua. Satisfaz 
os interesses da classe que compra a 
força de trabalho, ao tornar o trabalha-
dor mais explorável. Como? Faz por es-
conder as desigualdades gritantes entre 

rendimento de trabalho e capital, entre 
trabalhadores médios e altos quadros. 
Camufla um mundo laboral cada vez 
mais inseguro e mal remunerado. Se co-
laborador significa “Pessoa que trabalha 
com outra em iguais circunstâncias de 
iniciativa”, jamais um caixa de super-
mercado de uma grande cadeia poderá 
ser chamado colaborador do seu patrão 
que ganha 100 vezes mais. 

Se colaborador significa trabalhar em 
circunstâncias iguais, então num mun-
do de colaboradores o melhor para o 
todo será o melhor para todas as partes. 
Como vimos, não é isso que acontece no 
nosso mundo laboral. Mas é essa ilusão 
que importa passar. É preciso que as 
pessoas aceitam que o melhor para “a 
empresa” coincide com o melhor para 
todas, para que se entreguem à explora-
ção sem reivindicar. Readaptando a cé-
lebre frase do Orwell: os colaboradores 
são todos iguais, mas uns são mais iguais 
do que outros.  

A luta dos trabalhadores pelos seus 
direitos vem sendo, ao longo da história, 
árdua. Hoje veem um novo direito amea-
çado. O direito à sua própria identidade. 
O direito de serem trabalhadores. Mas os 
trabalhadores têm uma identidade. São 
trabalhadores, não são colaboradores.

Viva o 1 de Maio. Viva o Dia do Tra-
balhador!

Roubo de identidade. 
Dia do Trabalhador, 
não do colaborador. 

SE COLABORA-
DOR SIGNIFICA 
“PESSOA QUE 
TRABALHA COM 
OUTRA EM 
IGUAIS CIRCUNS-
TÂNCIAS DE INI-
CIATIVA”, JAMAIS 
UM CAIXA DE 
SUPERMERCADO 
DE UMA GRANDE 
CADEIA PODERÁ 
SER CHAMADO 
COLABORADOR 
DO SEU PATRÃO 
QUE GANHA 100 
VEZES MAIS. 

APRENDI QUE 
OS EUROPEUS 
SE PERDERAM 
NA SOBERBA 
DE UM SABER 
QUE CONS-
TRUÍRAM A 
PARTIR DA 
SABEDORIA 
QUE TOMARAM 
EMPRESTADO 
DOS POVOS 
AFRICANOS 
SEM LHES 
DAR A DEVIDA 
REFERÊNCIA. 
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TEXTO PAULO R. SILVA

São as pequenas conquistas que fazem a 
Casa do Sol “vibrar”. Basta uma mensagem. 
O telefone de Ângela Ferreira, diretora téc-
nica da residência que acolhe jovens entre 
os 12 e os 18 anos localizada há cerca de 
uma década, em Vila das Aves, deu sinal e 
o sorriso que se seguiu não enganou. Um 
dos residentes tinha ido numa experiência 
de emprego e o feedback fora positivo. Um 
motivo de orgulho para a responsável da 
casa sob gestão da ASAS. 

Desde 2009 que o antigo edifício dos 
correios, em frente ao portão da fábrica 

“Esta casa é 
a definição 
de esperança”

“Acho que fui um bocado impulsiva, 
mas se não tivesse sido impulsiva, não o 
teria feito”, confessa, admitindo que estava 
“cheia de medo” do estigma que existe so-
bre as instituições. “De que são horríveis, 
de que somos maltratados, que não querem 
saber de nós. Quando cheguei aqui, per-
guntei-me, mas isto é uma instituição? Era 
apenas uma casa. Não é um hospital, nem 
uma prisão. Foi um paraíso na terra.”

Um paraíso, claro, que nem sempre o 
foi e Sofia tem noção de todo percurso pelo 
qual passou nos últimos cinco anos. “Pre-
cisava mesmo de ajuda”, sublinha. “Não 
me conseguia relacionar, comportava-me 
mesmo como uma pessoa que tinha passa-
do por um trauma, comunicava muito por 
gritos caso me dissessem algo que não gos-
tava”. Hoje, apesar de se considerar tímida e 
receosa de ir a locais desconhecidos, diz-se 
“uma conversadora tímida” e para se per-
ceber a evolução, coloca os termos de forma 
simples: “há cinco anos, não estaria aqui a 
ter esta conversa”. 

Uma autoconsciência que é resultado 
do trabalho de transformação e reconstru-
ção pessoal pelo qual estes jovens passam 
numa instituição como a ASAS e numa 
residência como a Casa do Sol. Transfor-
mação essa que “tem que partir de den-
tro”, explica Ângela Ferreira. “Nós somos 
apenas agentes externos e facilitadores. A 
Sofia consegue falar assim pela maturidade 
que tem e pelos cinco anos de intervenção. 
É algo que demora o seu tempo, porque 
quanto mais lacunas houver, quanto mais 
magoados estão, quanto mais revolta hou-
ver, mais difícil”. 

Preconceito número dois: “não somos 
coitadinhos”. Apesar de toda a envolvência 
da comunidade, a vários níveis, com o dia a 
dia da Casa do Sol, persistem os chavões e 
as ideias erradas sobre como é a vida de um 
jovem institucionalizado. “A ideia do coita-
dinho”, aponta Sofia, leva as pessoas a fazer 
perguntas sem qualquer sentido. “Chegam 
a perguntar se nos dão comida em casa, o 
que é um absurdo”.

O mais notório e comum, no entanto, é 
a perda de identidade a partir do momento 
em que ficam a saber que vivem numa ins-
tituição. “Deixo de ser a Sofia e passo a ser 

A Casa do Sol, em Vila das Aves, é a residência da ASAS que acolhe 
jovens em risco entre os 12 e os 18 anos com o objetivo de os ajudar a 
lidar com o passado para melhor poderem enfrentar o futuro. Aos 18 
anos, Sofia Ferreira, vive na residência desde os treze e quer continuar 
na “casa da esperança” pelo menos até terminar o ensino superior.

do Rio Vizela, na baixa avense, transforma 
“efetivamente” vidas. Nestes quase treze 
anos de atividade, após cedência do edifício 
e do terreno contíguo por comodato pela 
junta de freguesia de Vila das Aves, já pas-
saram por aquelas quatro paredes mais de 
cinquenta jovens. 

“Mais do que inserida em contexto da 
ASAS, a Casa do Sol está inserida comuni-
dade”, aponta Ângela Ferreira, em conversa 
com o Entre Margens no espaço exterior da 
casa, surgindo como resposta complemen-
tar no âmbito do número de pedidos e da 
mudança no perfil dos jovens que as autori-
dades competentes retiram do seio familiar. 

“O acolhimento é cada vez mais tardio 
porque é feita uma intervenção por equipas 
especializadas como os CAFAP (Centro de 
Apoio Familiar e Aconselhamento Paren-
tal). A própria lei dá primazia ao trabalho 
dentro dos núcleos familiares, precisamen-
te para evitar que as crianças sejam retira-
das. Isto faz com que as crianças venham 
mais tarde”, explica Tânia Sampaio, assis-
tente social, que desempenha funções na 
Casa do Sol há dois anos. 

É, portanto, resposta a uma necessida-
de que se foi evidenciando com o passar do 
tempo. Com as residências de acolhimento 
temporário “Renascer” (0-6) e “Raízes” (6-
12) ficara uma faixa etária por preencher, 
em idades que requerem preocupações e 
um trabalho específico a pensar no futuro 
e no mundo que os rodeia.

E não é por acaso que a Casa do Sol está 
situada em Vila das Aves, bem localizada, 
próxima do tecido empresarial e de fácil 
acesso às principais vias de comunicação: 
seja a estação ferroviária, seja a EN-105 de 
ligação a Guimarães ou Porto. 

“NÃO SOMOS COITADINHOS”
O acolhimento cada vez mais tardio dos jo-
vens em situações de risco, muitas das ve-
zes faz com que as estruturas residenciais 
como a Casa do Sol recebam “jovens já na 
adolescência”, onde as fragilidades sentidas 
na infância são mais evidentes e, porven-
tura, extremadas. À residência de Vila das 
Aves, os jovens chegam, em média, com 
quinze anos, sendo que as maiores dificul-
dades apresentadas estão maioritariamen-
te relacionadas com duas características: a 
falta de vínculos parentais e problemas de 
saúde mental.

Sofia Ferreira tem hoje 18 anos e volun-
tariou-se a contar a sua história ao Entre 
Margens porque quer desmistificar os pre-
conceitos e as ideias formadas da sociedade 
sobre jovens institucionalizados. Preconcei-
to número um: “não somos culpados, so-
mos apenas vítimas”.

A agora jovem adulta chegou à Casa do 
Sol com apenas 13 anos de idade. Filha de 
pais separados, vivia com o pai desde os 
oito e sofria de violência doméstica por par-
te da madrasta. Até que um dia disse “bas-
ta” e fez queixa. Dirigiu-se à professora de 
história que tinha ligação à CPCJ (Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens). No mes-
mo dia foi retirada de casa do pai. 

NA IMAGEM, 
ÂNGELA 
FERREIRA 
(À ESQUERDA), 
TÂNIA SAMPAIO 
E, DE COSTAS, 
SOFIA FERREIRA



ENTRE MARGENS
5 MAIO 2022

05

ATUALIDADE VILA DAS AVES

Mais de 500 
escuteiros 
reunidos em 
Vila das Aves
Quinta edição do Scoutirso 
decorreu no campo escutista 
de Santa Maria, em Vila 
das Aves e juntou todos os 
agrupamentos do concelho 
e contou a presença das três 
corporações de bombeiros.

Um dia de convívio e aprendizagem 
rodeados de natureza em estado 
puro. A quinta edição do Scoutirso, 
encontro anual de Escuteiros e Guias 
do concelho de Santo Tirso, juntou 
no campo escutista de Santa Maria, 
em Vila das Aves, mais de quinhen-
tos jovens escuteiros naquela que foi 
a primeira edição pós-pandémica 
sob a temática da proteção civil.

Anfitrião do dia, Rafael Lopes, 
chefe do agrupamento de Escutei-
ros 004 de Vila das Aves, mostrou-se 
muito satisfeito por receber os seus 
congéneres um espaço que foi pen-
sado e está a nascer precisamente 
para acolher este tipo de iniciativas. 
O Campo Escutista de Santa Maria 
é o resultado de trabalho durante a 
pandemia e, como demonstrou a to-
dos aqueles que por ali passaram, é 
o local ideal. 

“Os outros agrupamentos não 
conheciam o campo e já temos vá-
rios pedidos para se realizarem aqui 
atividades, o que nos deixa muito 
satisfeitos”, sublinhou Rafael Lopes. 
“Queremos é que seja ocupado o 
maior número de vezes possível”.

Durante o dia as várias secções de 

escuteiros estiveram concentradas 
em diferentes atividades ligadas à 
proteção civil, seja com os mergulha-
dores no rio Vizela, seja com a equipa 
de resgate de grande ângulo em Ca-
niços ou ainda a aprender noções bá-
sicas de socorrismo. Uma formação 
variada que pode ser fundamental na 
atividade escutista. 

“O grande propósito foi que eles 
aprendessem algo de muito prático, 
para que caso aconteça alguma coisa, 
eles estejam preparados e saibam o 
que fazer”, referiu. 

Numa altura em que as questões 
ambientais e a proteção da natureza 
estão na ordem do dia, os valores do 
escutismo fazem cada vez mais sentido. 

a menina da ASAS, a coitadinha”.
Sofia Ferreira quer deixar esses rótu-

los de lado e não tem receio de o afirmar 
em voz alta e de modo convincente. Está a 
poucas semanas de terminar o ensino se-
cundário e tem os olhos postos no ensino 
superior. Gosta de escrever e como tal quer 
entrar na licenciatura em estudos portu-
gueses. 

TRAÇAR O FUTURO
“A nossa filosofia é mostrar-lhes o mundo 
para que eles se consigam encontrar a eles 
mesmos”, confidencia Ângela Ferreira. “A 
intervenção deve ser e tentamos que seja o 
mais ajustado possível à realidade e às cir-
cunstâncias em que eles vivem. Muitos de-
les não têm noção ou nunca pensaram em 
algumas das competências que têm. Somos 
nós que nestas pequenas atividades do dia 
a dia que vamos descobrindo. Um passo 
importante realização para colmatar outras 
necessidades de base como a insegurança 
ou a baixa autoestima”.

No entanto, para além deste trabalho 
diretamente com o jovem e da sua relação 
com a comunidade envolvente, um dos as-
petos fundamentais de todo o processo é a 
relação com a família. 

“Temos que partir da premissa que 
quando acolhemos um jovem, acolhemos a 
família também”, explica Tânia Sampaio. “O 
jovem é separado da família, vem para cá, 
mas traz consigo toda uma história na ba-
gagem. Há situações de rutura em que são 
os próprios jovens que chegam à conclusão 
em que não querem ter esse contacto. Têm 
noção do que sofreram e querem recons-
truir um caminho diferente, sem levar a 
família atrás de si. No entanto, a maior par-
te deles quer sempre manter contacto com 
a família”, tentando reparar esse vínculo. 
Desde a abertura da Casa do Sol, cerca de 
50% dos projetos de vida concretizados são 
reunificações. 

Como é que se repara esse vínculo? “A 
palavra basilar é amor”, diz a assistente 
social. “Eles estão à espera que os adultos 
venham compensar aquilo que não tive-
ram. Chegam com muitas barreiras, mas 
o simples facto de terem atenção e pessoas 
disponíveis faz com que muita coisa mude.”

Proximidade e carinho que, de acordo 
com Sofia Ferreira, culminam num simples 
sentimento: “esta casa é a definição de es-
perança”. 

No outono partirá para o ensino su-
perior, mas não deixará a casa. A lei per-
mite-o para jovens maiores de idade que 
continuem a estudar e Sofia Ferreira não 
vê condições para voltar para casa. “Só me 
vou embora aos quarenta”, diz em tom jo-
coso. “Paguem-me um salário que eu dur-
mo e trabalho aqui”, continuou de sorriso 
nos lábios. No final de contas, esta decisão 
é inteiramente sua e sente-se empoderada 
para a tomar.

Ângela Ferreira conclui com um desejo: 
“o meu sonho é que a comunidade sinta es-
tes jovens como deles. Eles não são da Casa 
do Sol. São nossos, da comunidade.”

QUANDO SABEM 
QUE VIVO NUMA 
INSTITUIÇÃO, 
DEIXO DE SER A 
SOFIA E PASSO 
A SER A MENINA 
DA ASAS, A 
COITADINHA”.

ÂNGELA FERREIRA, 
DIRETORA-TÉCNICA CASA DO SOL

“A NOSSA 
FILOSOFIA É 
MOSTRAR-
LHES O MUNDO 
PARA QUE ELES 
SE CONSIGAM 
ENCONTRAR A 
ELES MESMOS”.

“TEMOS QUE PAR-
TIR DA PREMISSA 
QUE QUANDO 
ACOLHEMOS 
UM JOVEM, ACO-
LHEMOS A FAMÍ-
LIA TAMBÉM”.
TÂNIA SAMPAIO, 
ASSISTENTE SOCIAL

SOFIA FERREIRA, 
RESIDENTE NA CASA DO SOL
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No passado 1 de maio celebra-
mos o dia do trabalhador. A 
sua celebração tem origem 

em 1886 em Chicago. Nesta data 
milhares de trabalhadores saíram às 
ruas exigindo direitos laborais. Este 
dia é relembrado pelo slogan que fi-
cou a ecoar na história “Oito horas 
de trabalho, oito horas de lazer, e oito 
horas de descanso”, mas também 
pela trágica morte de vários ativistas, 
mortos pela repressão policial que 
disparou cegamente sobre a multi-
dão que exigia direitos e dignidade. 
Apesar da repressão os trabalha-
dores continuaram a luta, que viria 
a resultar, anos mais tarde, em ga-
nhos de direitos e de liberdade para a 
maioria da classe trabalhadora.

1 de Maio, data tão próxima do 
25 de abril, tem para nós um signi-
ficado especial. Em Portugal, o dia 
do trabalhador foi publicamente 
celebrado só depois de estarmos em 
liberdade. Uns meros oito dias após 
a revolução dos cravos uma explo-
são de pessoas enchia as ruas.  Ape-
nas com a liberdade que nos trouxe 
abril conseguimos direitos sociais 
até aí negados: o Estado Social, a 
Segurança Social, o direito a cuida-
dos de saúde públicos, à educação, 
à habitação, o direito ao trabalho e 
ao salário, a luta pelo pleno empre-
go, o reconhecimento às férias e aos 
subsídios de férias, a proibição dos 
despedimentos sem justa causa e a 
instituição, pela primeira vez, do sa-

Tanto a fazer

Estacionar sai caro
1 Na última Assembleia Mu-

nicipal a maioria socialista 
aprovou a concessão da 

exploração de estacionamento 
a privados. Este tema surge em 
2018 quando a Câmara de então 
decidiu privatizar os lugares de 
estacionamento da cidade. 

Na altura escrevi aqui que 
essa decisão era um contras-
senso com aquilo que a Câmara 
apregoava na altura: a boa saú-
de financeira (resultado líquido 
de 1.7M€) e o plano de mobili-
dade sustentável onde esta me-
dida em nada beneficiava, mas 
sim uma política de transportes 
públicos eficazes. 

Ora 4 anos depois do início 
deste concurso os lugares de es-
tacionamento serão concessio-
nados à empresa ESSE e o que 
fica é um aumento de 50% no 
custo de estacionamento para 
os cidadãos e uma diminuição 
de parques gratuitos, como um 
dos parques da Câmara. 

No momento em que o es-
tacionamento na cidade passa 
a privado o Câmara anuncia 
um resultado líquido de 5,6 mi-
lhões de euros. Tal como disse 
em 2018, os bons resultados da 
gestão financeira não devem 
trazer vantagens para o dia-a-
-dia dos munícipes? Essa boa 
saúde financeira não deve tra-
duzir em menor custo de vida 
das pessoas? Se a Câmara tem 
boas contas qual a necessidade 
de vender a privados direitos de 
gestão de espaços públicos?

A única vantagem que a 
Câmara consegue identificar é 
que vamos ficar com melhores 
parquímetros e com mais op-
ções de pagamento do estacio-
namento.

Esse investimento não pode-
ria ser feito pela Câmara depois 
seria amortizado pela receita do 
estacionamento? Se a gestão do 
estacionamento não impactou 
as contas do município qual a 
necessidade o vender por 9,4 

milhões de euros a um privado 
que aumentou e 50% o custo de 
estacionamento da cidade?

O comércio local e os resi-
dentes sentirão mais impactos 
adversos que positivos, este au-
mento de preço não incrementa 
a rotatividade, mas sim a fuga 
do estacionamento no centro e 
compete directamente com os 
parques gratuitos das grandes 
superfícies comerciais. 

Continuo a achar que uma ci-
dade pequena como Santo Tirso 
não tem escala para concessio-
nar o estacionamento a privados 
e ao mesmo tempo ter uma re-
dução de preço, pois a capacida-
de de cobrar seria melhor. O par-
queamento da cidade de Santo 
Tirso só é apetecível a privados 
se for a um preço considerável. 

Em conclusão, nenhum tir-
sense ganha com isto, o que a 
Câmara ganha com esta con-
cessão, se a sua saúde financeira 
está boa? 

Será que foi mais uma he-
rança do Dr. Joaquim Couto?

2 Uma nota para o 67º ani-
versário de elevação a vila 
da nossa freguesia: Vila 

das Aves. Registo com admiração 
e alguma tristeza que após estes 
anos de pandemia a Junta de 
Freguesia não tenha realizado as 
festas da vila. Após estes 2 anos 
seria bom que ao comemorar-
mos uma data importante para 
todos os avenses, pudesse haver 
alguma diversão, mas acima de 
tudo envolver as associações da 
terra e estas poderem mostrar-
-se novamente aos avenses e 
também fazerem alguma receita 
que tanta falta faz. 

No lugar disso, optou-se por 
uma cerimó nia no salão nobre 
apenas para “prestar vassalagem 
aos senhores de Santo Tirso”.

Aguardemos, talvez pelos 70 
anos em 2025 teremos umas 
comemorações feitas para os 
avenses.

lário mínimo nacional. Foi também 
após esta data que se consagraram 
ainda o direito à greve, à contrata-
ção coletiva e à organização sindi-
cal. Pela primeira vez, as mulheres 
tiveram acesso a carreiras até então 
negadas como a jurídica ou a diplo-
mática.

Em Santo Tirso a luta e resistên-
cia operária também foi marcante. 
Uma greve de cerca de 8000 operá-
rios marcou o nosso concelho. Re-
invindicavam a subida dos salários, 
regulamentação de horário e con-
testavam até o uso de violência física 
contra os operários. Esta resistência 
operária encontrou apenas violência 
por parte de quem não abdicava da 
exploração. Despedimentos e violên-
cia física, por vezes por meio da força 
policial, era norma. Há referências de 
que na Fábrica de S. Martinho um 
patrão obrigou um empregado bater 
noutro quando este exigiu ir embora 
(Lucta Operária nº1). Na Fábrica do 
Rio Vizela também se ensaiou uma 
greve por melhores salários em 1920. 
Foi apenas um ensaio porque a polí-
cia agiu de imediato. Por salários em 
atraso na Fábrica “Abel Alves de Fi-
gueiredo” também se concentraram 
trabalhadores em luta.

Recuperar esta memória de 
opressão e resistência é essencial. No 
entanto, o poder político local tem 
preferido encher as ruas com os no-
mes dos industriais que se oposeram 
violentamente contra todas as lutas 
por melhores condições laborais, 
oprimindo ainda mais quem nunca 
conseguiu ter voz.

Atualmente, assinalar o 1º de 
maio é também relembrar e lutar 
pelo tanto que falta fazer no direito 
ao trabalho. Por melhores salários, e 
menos horas de trabalho que permi-
tam viver. Pela igualdade plena entre 
homens e mulheres no acesso e di-
reito ao emprego.  

Preservar a memória do passado 
é honrar as lutas do presente e mol-
dar o futuro que queremos. Que te-
nhamos visão para isso mesmo!

ASSINALAR 
O 1º DE MAIO 
É TAMBÉM 
RELEMBRAR 
E LUTAR PELO 
TANTO QUE 
FALTA FAZER 
NO DIREITO 
AO TRABALHO. 
POR MELHO-
RES SALÁ-
RIOS, E ME-
NOS HORAS 
DE TRABALHO 
QUE PERMI-
TAM VIVER. 

CONTINUO A 
ACHAR QUE 
UMA CIDADE 
PEQUENA 
COMO SANTO 
TIRSO NÃO 
TEM ESCALA 
PARA CON-
CESSIONAR 
O ESTACIO-
NAMENTO A 
PRIVADOS E 
AO MESMO 
TEMPO TER 
UMA REDUÇÃO 
DE PREÇO, 
POIS A CA-
PACIDADE DE 
COBRAR SERIA 
MELHOR. 
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Na Assembleia Municipal de Santo 
Tirso, os “números históricos” pa-
recem não ser suficientes para gerar 
consensos. Pelo menos é essa a con-
clusão a que se pode chegar após a 
votação do documento da Prestação 
de Contas relativa ao ano de 2021 da 
câmara municipal de Santo Tirso, 
em que Alberto Costa sublinhou o 
caráter sem precedentes de alguns 
dos resultados alcançados. 

“Esta prestação de contas mostra 
em traços gerais uma trajetória cla-
ramente positiva e que se mantém 
fiel a três princípios básicos, mesmo 
em ano eleitoral: responsabilidade, 
equilíbrio e rigor”, garantiu o presi-
dente da câmara, apontando como 
“históricos” os valores da taxa de 
execução no que toca à receita (91%) 
e a poupança corrente que em 2021 
atingiu os 12 milhões de euros. 

Contas feitas, em ano de pande-
mia, onde cerca de 60% dos inves-
timentos foram dirigidos a apoios 
de índole social, a câmara conseguiu 
ainda reduzir a dívida global, termi-
nando o ano com um resultado líqui-
do positivo de 5,6 milhões de euros.

Ora, a oposição não está pelos 
ajustes e olha para os números apre-
sentados pela câmara municipal de 
Santo Tirso através de um prisma 
distinto. O PSD, pela voz de José Pe-
dro Miranda, tem uma palavra para 
classificar o documento: “austerida-
de”, acusando ainda o executivo so-
cialista de ocultar uma inspeção da 
Autoridade Tributária.

“A bancada do PSD está solidária 
com todas as famílias tirsenses e não 
compreende como é que com uma 
perda efetiva de rendimentos devido 
à pandemia e ao aumento da infla-
ção, o município apresente contas 
certas inimigas das famílias e das 

empresas”, argumentou. “O executi-
vo prefere amortizar dívida, ao invés 
de apostar no desenvolvimento eco-
nómico de pessoas, empresas e insti-
tuições” numa clara “falta de ideias e 
de um projeto de futuro para Santo 
Tirso com mais ambição e arrojo”.

As “contas certas” apregoadas 
pelo presidente da câmara também 
foram alvo para o BE. “Por mais que 
o presidente diga que são certas, não 
é isso exatamente que diz o docu-
mento que recebemos ontem da au-
ditoria onde se refere que as contas 
são aprovadas com reservas”, referiu 
Ana Rute Marcelino. 

No entanto, o grande alvo dos 
bloquistas, e da oposição como um 
todo, está relacionado com o envio 
atempado da documentação que 
será votada na reunião magna. Algo 
que não acontece. 

Segundo a deputada bloquista, há 
uma “violação do direito de oposição” 
e “falta de transparência” democráti-
ca já que o documento sobre a pres-
tação de contas, que se estende por 
mais de 900 páginas, chegou às mãos 
dos deputados apenas 48 horas antes. 

“Quantos deputados nesta as-
sembleia leram este documento na 
íntegra?”, questionou a deputada 
bloquista. “Como é que se espera que 
a oposição cumpra o seu dever de 
acompanhamento e fiscalização das 
opções políticas nestas condições? 
Nós não votamos de cruz”. 

A bancada do PS justifica o voto 
favorável com a coerência económica 
e política que o exercício apresenta, 
afastando preocupações de eleitora-
lismo. “As previsões foram estabeleci-
das debaixo de uma grande incerteza, 
mas as contas não apenas resistiram 
aos efeitos das três crises que vive-
mos em 2021 (saúde pública, eco-
nómica e social), como representam 
resultados orçamentais coerentes”, 
explicou o deputado Jorge Soares.

O relatório de prestação de con-
tas da câmara municipal relativo ao 
exercício do ano de 2021 foi apro-
vado pela larga maioria socialista 
na Assembleia Municipal, contando 
com os votos contra de toda a oposi-
ção: PSD, BE, CDU e CH. 

Executivo municipal apresentou documento com 
resultado positivo superior a 5 milhões de euros, 
apelidando-o “histórico”. Oposição votou contra 
em uníssono com PSD a classificar exercício como 
“austeridade” para famílias e empresas. 

Oposição unida vota 
contra “históricos” 
resultados das contas

O processo de transferência de 
competências do Estado para as 
autarquias está a entrar na reta 
final com a aprovação de alterações 
ao mapa de pessoal da autarquia 
para dar cabimento aos recursos 
humanos que passarão a integrar 
os quadros. Processo, esse, que 
continua a levantar muitas dúvidas, 
sobretudo relacionadas com o 
envelope financeiro proveniente do 
Estado. 

Alberto Costa assegura que a 
diferença entre aquilo que devería 
ser recebido e aquilo que será en-
tregue "é mínima”, acreditando que 
as comissões de acompanhamento 
irão compensar os desvios. 

Os partidos da oposição falaram 
quase em uníssono. José Pedro 
Miranda alerta para o facto de os 
municípios assumirem o acréscimo 
da despesa, podendi assun ter que 
se endividar.

João Ferreira, CDU, diz que o 
processo "não garante, quer os 
meios humanos, manifestamente 
insuficientes, nem os recursos 
financeiros, escassos, nem confere 
mais autonomia na condução das 
políticas”. “Sem uma gestão com 
responsabilidade do poder central, 
abre-se caminho ao agravamento 
das desigualdades entre concelhos 
ricos e pobres” que atingirá toda a 
comunidade, porque “se a câmara 
gastar mais com estes encargos, 
deixa de ter dinheiro para dar res-
posta aos munícipes”. 

António Soares, BE, alinha pelo 
mesmo prisma, acrescentando que 
se é verdade que esta descentraliza-
ção pode trazer algumas vantagens 
em termos de gestão quotidiana, 
relativamente às questões de 
grande investimento público vai 
aprofundar assimetrias. “Para o 
BE, essas responsabilidades nunca 
deveriam ter saído do Governo cen-
tral, assim como qualquer decisão 
de caráter pedagógico”, rematou.

CÂMARA PREPARA 
DESCENTRALIZAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO

JOSÉ PEDRO MIRANDA, PSD

ESTA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS MOSTRA 
EM TRAÇOS GERAIS 
UMA TRAJETÓRIA 
CLARAMENTE 
POSITIVA E QUE SE 
MANTÉM FIEL A 
TRÊS PRINCÍPIOS: 
RESPONSABILIDADE, 
EQUILÍBRIO E RIGOR”

“O EXECUTIVO 
PREFERE 
AMORTIZAR 
DÍVIDA, AO INVÉS 
DE APOSTAR NO 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO 
DE PESSOAS, 
EMPRESAS E 
INSTITUIÇÕES”

ALBERTO COSTA, PRESIDENTE CMST
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TEXTO E FOTO PAULO R. SILVA

A caminho dos cinquenta anos da 
Revolução, a sessão solene de evoca-
ção do dia que colocou ponto final no 
Estado Novo não passou ao lado de 
uma efeméride que este ano foi cru-
zada: 17532 dias regido sob prospeto 
democrático contra 17499 dias, tota-
lidade da segunda república.

O marco serviu de ponto de par-
tida para os discursos dos represen-
tantes dos partidos eleitos para a 
Assembleia Municipal que, com olho 
na questão ucraniana, mostraram 
apreensão com o presente e o futu-
ro dos ideais democráticos, onde as 
fraturas são cada vez mais evidentes. 

“Vivemos momentos em que a 
democracia é novamente colocada 
em causa”, sublinhou Sónia Mar-
tins, deputada do PS, que apelou aos 
“filhos da revolução”, para quem a 
“liberdade é natural”, no sentido de 
“pugnar” por uma democracia que 
seja “efetiva" para todos. “Nasci em 
julho de 75, e apesar de ter vivido 
apenas em liberdade e democracia, 

Sessão solene nos Paços do Concelho celebrou as 
conquistas de Abril, mas colocou o foco nas 
fraturas na democracia moderna, tendo a 
questão ucraniana no pensamento. Alberto Costa 
vai homenagear Salgueiro Maia com nome de rua

Um 25 de Abril 
preocupado com 
as fraturas 
na democracia

sei reconhecer este como o dia que 
abriu caminho à construção de uma 
sociedade mais justa e solidária”. 

Sobre estas fraturas no tecido de-
mocrático, José Pedro Miranda, PSD, 
lembra que “a história mostra como 
não podemos dar nada por garanti-
do”. “Liberdade e democracia são in-
dissociáveis. Porém, o povo só pode-
rá ser verdadeiramente livre se fizer 
escolhas devidamente informadas”, 
argumentou o social-democrata.

"A celebração do 25 de Abril é a 
oportunidade de auditarmos o nos-
so regime democrático e pugnarmos 
pela sua saúde”, sendo que, para tal, 
indica três ideias: a adoção de com-
portamentos políticos que não cons-
trinjam os órgãos de comunicação 
local no seu dever deontológico de in-
formar”; criação de  "mecanismos de 
facilitação atempada dos documen-
tos suporte às reuniões da câmara, 
assembleias municipais e de fregue-
sia”, sendo, por último, “essencial que 
os munícipes sintam que as regras do 
jogo são respeitadas, sempre que se 
dirijam aos serviços da câmara". 

As críticas ao atual momento do 
regime subiram de tom com o dis-
curso de Joana Machado Guimarães, 
do Chega. Para a representante do 
partido, o 25 de Abril era promessa 
de um país melhor, mas ficou pela 
ilusão. “48 anos volvidos a grande 
maioria da população já percebeu 
que a democracia virou em muitos 
casos anarquia e a liberdade virou 
libertinagem.  Somos um dos países 
mais corruptos da Europa e um dos 
que menos faz para o combater. A 
culpa não é do 25 de Abril, a culpa é 
do sistema criado pela classe política 
que nos tem governado”. 

CONQUISTAS PARA CELEBRAR
Em representação dos movimen-
tos independentes, Andreia Correia, 
presidente da junta de freguesia de 
Monte Córdova, usou o seu discurso 
como prova das conquistas de Abril, 
especialmente para a emancipação 
feminina. “Foi o 25 de abril que me 
permite, enquanto mulher, mãe, pro-
fissional, cidadã livre e empenhada na 
sua terra, usar da palavra nesta ses-
são solene e que as mulheres possam 
ocupar cargos que durante anos esta-
vam apenas reservados aos homens”. 

Conquistas de abril que, para 
João Ferreira, deputado do PCP, se 
fizeram pela união popular. “A Re-
volução fez-se nas universidades, 
nos campos, nos bairros, nos portos, 
nas fábricas, nos quarteis e o mito do 
povo tradicionalmente submisso e de 
cabeça baixa, era desmentido a cada 
reivindicação”, referiu, enaltecendo a 
memória daqueles que “não cabem 
nas crónicas dos historiadores, mas 
que acabam por ter sempre a última 

palavra nos acontecimentos.”
Figuras que a história não pode 

esquecer, como é o caso de Rosinda 
Teixeira, vítima de um atentado bom-
bista em 1976, cuja memória foi re-
lembrada por António Soares, depu-
tado do Bloco de Esquerda como “um 
cobarde atentado desencadeado por 
quem queria voltar à ditadura. É por 
isso responsabilidade de todos os que 
defendem a democracia, defender e 
preservar esta memória”, sublinhou. 

“Quando em Portugal festejamos a 
vitória contra o fascismo, existem ou-
tros povos a sofrer às mãos das armas 
e do autoritarismo. Neste 25 de Abril 
não esquecemos a Ucrânia, a Síria, o 
Iémen, o Sahara Ocidental e a Palesti-
na. Não olhamos as lutas pela geogra-
fia, olhamos de uma forma global, de 
um coração empático e revolucioná-
rio. Lutaremos, sempre, contra todos 
os imperialismos e pelo direito à au-
todeterminação dos povos”.

SALGUEIRO MAIA VAI 
DAR NOME A RUA NA CIDADE
Alberto Costa aproveitou a sessão 
solene para fazer uma homenagem 
aos Capitães de Abril através da atri-
buição do nome de Salgueiro Maia a 
uma rua da cidade de Santo Tirso. A 
homenagem surge no ano em que se 
assinalam três décadas sobre a morte 
do homem se tornou ícone, enquan-
to um dos líders do Movimento das 
Forças Armadas.

O ato pretende “perpetuar o 
exemplo e os valores daquele que re-
cusou a glória, o poder e o estrelato”, 
explicou Alberto Costa. “Faço-o não 
tanto por aquilo que Salgueiro Maia 
fez na madrugada libertadora de há 
48 anos, mas antes pelo exemplo 
inspirador daquele que foi, provavel-
mente, o mais puro dos anti-heróis 
do 25 de Abril”.

Num discurso onde se apresentou 
como defensor acérrimo do Estado 
Social contra o “Estado Mínimo”, 
Alberto Costa terminou evocando a 
solidariedade com os ucranianos ci-
mentada nos valores de Abril. 

“Enquanto celebramos a liber-
dade, um povo está a ser vítima de 
um ataque que ultrapassa a barbá-
rie”, apontou. “Há momentos em 
que temos de agir, como em 1974. E 
não podemos ser neutrais, perante 
o verdadeiro massacre de um povo. 
Em Portugal, a liberdade teve, há 48 
anos, um nome: os Capitães de Abril. 
Na Europa, a liberdade tem, hoje, um 
nome: Ucrânia”.

A cerimónia solene contou ainda 
com uma performance baseada nas 
“Cartas da Guerra” de António Lobo 
Antunes interpretada por Carla Me-
deiros, acompanhada do músico Mi-
guel Moutinho que foi responsável 
por um momento musical. 

NÃO PODEMOS SER 
NEUTRAIS PERANTE 
O VERDADEIRO 
MASSACRE DE UM 
POVO. EM PORTUGAL, 
A LIBERDADE TEVE, HÁ 
48 ANOS, UM NOME: 
OS CAPITÃES DE 
ABRIL. NA EUROPA, A 
LIBERDADE TEM, HOJE, 
UM NOME: UCRÂNIA”.

BREVES

Iniciativa da ACIST está regres-
so durante todo o mês de maio, 

em que os estabelecimentos 
aderentes terão à disposição dos 
clientes um menu especial com 

um preço mais acessível.
No total, são 14 os estabeleci-

mentos inseridos na iniciativa.
Segundo a organização. o 

objetivo passa por estimular  a 
afluência aos estabelecimen-
tos de restauração de todo o 

concelho. Lista completa para 
consultar no facebook da ACIST.

Rali de Santo 
Tirso na estrada 

este fim 
de semana

Santo Tirso à 
Mesa regressa 
com refeições a 
preços especiais

O regresso da Super Especial 
noturna, junto ao Mosteiro de 

São Bento, é a principal novida-
de da edição deste ano do Rali 

de Santo Tirso, que se realiza no 
próximo dia 7 de maio.

O pulsar do Rali de Santo Tirso 
vai, no entanto, começar a faz-

er-se sentir no dia anterior, sex-
ta-feira, com a abertura de uma 
Fun Zone, na Praça 25 de Abril, 
entre as 18h e as 24h. O espaço 
vai contar com várias atividades 
dirigidas aos adeptos da modal-
idade. Entre elas, está prevista 

uma sessão de autógrafos, pelas 
20h, com a presença do piloto 

Armindo Araújo. A edição deste 
ano conta com a presença de 75 

carros em competição.
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Um fim de tarde de primeiras vezes. 
No palco, ao centro, apenas uma ca-
deira. Em seu torno, as suas amigas, 
três guitarras que se foram revezan-
do ao longo do concerto e o adereço 
principal de qualquer 25 Abril: cra-
vos vermelhos a vestir o cenário de 
Revolução e Liberdade.

Márcia passou pelo Centro Cultu-
ral Municipal de Vila das Aves como 
chave de ouro a encerrar o Sonorida-
des. Com casa cheia à sua espera, no 
fim de semana que marcou o final da 
obrigatoriedade das máscaras, a can-
tautora embrenhou-se num concer-
to onde viajou pela sua discografia e 
desvendou ao público avense temas 
do novo “Picos e Vales”. Foi, contudo, 
no encerramento que tirou da carto-
la o derradeiro truque de magia: a 
versão de “A Presença das Formigas” 
de Zeca Afonso, de cravo em punho. 

Acabaste por terminar o concerto 
com uma versão do Zeca Afonso. 
Foi importante para ti fazê-lo 
num dia como este?
É sempre um dia importante e cada 
vez mais temos que nos lembrar 
disso. Não seria bom encher um 
contentor de cravos e mandarmos 
para os soldados russos? É assim 
que explico o 25 de Abril aos meus 
filhos: que um dia resolveram pôr 

Com o disco “Picos e Vales” acabadinho de ver a luz do dia, Márcia passou pelo 
Sonoridades em registo intimista e confessional, onde apenas a guitarra e os 
cravos da Revolução foram companheiros de palco. Casa cheia para fechar 
edição 2022 do festival por onde passaram PZ, Homem em Catarse e S. Pedro. 

cravos nas armas e dizer não luto 
mais. É preciso sabermos desobede-
cer quando faz sentido. Estamos a 
educar para a obediência e sub-
serviência, mas esquecemo-nos do 
pensamento crítico.

Com o novo álbum “Picos e Vales” 
na bagagem, que Márcia é esta 
que se apresenta agora ao quinto 
álbum de originais?
Penso que é uma Márcia mais com-
pleta e mais humilde perante tudo 
o que acontece na vida. Sinto que 
acertei no nome do disco, porque a 
vida é mesmo feita de altos e baixos. 
Tudo o que acontece é compensado. 
Temos que saber processá-la. Este 
disco é um processamento. Uma 
digestão e uma integração daquilo 
que sentimos para não estarmos 
constantemente a fugir daquilo que 
somos, daquilo que sentimos ou dos 
outros. Por isso, acho que sou uma 
Márcia cada vez com menos medo.

Pela primeira vez assumiste a 
produção do disco na íntegra. Que 
desafio foi este de passar para 
esse lado da cadeira?
É engraçado que, por ter feito aqui a 
música do Zeca Afonso, lembrei-me 
um pouco desse processo. Estava de 
férias em Almeida e veio-me à ca-
beça um baixo de decidi gravar com 
a minha voz para não me esquecer. 

Depois quando ouvi aquilo, pensei 
bem e decidi não gravar o baixo e 
usar as vozes como instrumento. 
Quando em 2019 fui à Presidência 
da República no 25 de Abril e cantei 
essa música a minha road manager 
perguntou-me onde estava a guitar-
ra e eu tirei do bolso uma pen onde 
tinha gravado as faixas das vozes. 
(risos) Todo esse processo espoletou 
em mim essa ideia de produzir. As 
pessoas podem não saber o que isso 
significa, mas no fundo é tomar 
decisões sobre como são gravadas 
as músicas, que opções tomas para 
cada canção ou que músicos queres 
para acompanhar. Quando veio a 
pandemia fui um bocado empurra-
da para essa solitude de estar a fazer 
aquilo no computador, sozinha. 
Acabei por usar muito mais o com-
putador do que a guitarra porque 
estava a curtir a cena de pôr vozes 
em cima de vozes como se fosse um 
instrumento, tal como quando tinha 
feito nessa versão do Zeca. 

Isso deu-te mais liberdade, mas 
também mais responsabilidade 
sobre aquilo que estavas a criar?
Quando tens liberdade, tens respon-
sabilidade. Na verdade é que sempre 
produzi os meus discos, só não o 
tinha feito sozinha. Tinha-o feito 
sempre com outros músicos com 
quem aprendi muito e a maioria 
deles acaba por entrar neste disco 
como convidados. Essa é também a 
beleza de produzires um disco.

Isso nota-se também na sonorida-
de de algumas das canções novas 
que trouxeste hoje. 

O disco tem alguns momentos 
diferentes, com os coros quase ele-
trónicos em que eu própria uso os 
synchs, mas depois tem momentos 
como o “Esse Mundo Teu” à gui-
tarra e voz, momentos acústicos ou 
momentos quase orquestrais como 
também já usei antes. 

Já tens andado na estrada, há aqui 
todo um ímpeto para o lançamen-
to do novo álbum. Como é que te 
tens sentido neste regresso aos 
concertos pós-pandémicos?
Honestamente, voltar à estrada com 
os rapazes para mim é um alívio. Di-
vertimo-nos imenso, sabemos o que 
estamos a fazer, eu estou com uma 
rede enorme à minha volta. Eles 
tocam e eu só me divirto. É outro 
tipo de concerto, sobretudo agora 
que já o rodamos um bocadinho e já 
estamos só naquele momento de di-
versão. A solo é sempre um concerto 
onde sinto que consigo desabafar 
um pouco mais. É como uma festa 
ou um tête-à-tête. Tudo faz parte da 
vida. Começamos a tour a 12 de fe-
vereiro em Vila Real e foi o primeiro 
concerto em que permitiram que as 
pessoas pudessem vir cumprimen-
tar-nos no final. Uma lufada de ar 
fresco, como se já estivesses a viver 
outra vez depois de termos estado 
numa espécie de não-vida. 

Acredito que, por esse lado con-
fessional que as pessoas reco-
nhecem em ti e nas tuas músicas, 
também precises deste contacto 
mais íntimo com o público.
Sim, porque mesmo que exista es-
paço para isso quando estou a tocar 
em banda, são de facto energias 
diferentes. Assim, como estávamos 
hoje, sou um bocadinho mais mima-
da, no sentido em que o público me 
está a abraçar um bocadinho mais, 
está comigo e a torcer por mim.  

Sentiste-te abraçada hoje?
Senti, sim. Muito acarinhada 
mesmo. As pessoas foram muito 
generosas e simpáticas, mesmo 
quando deixei cair algumas coisas 
ao chão. (risos)

NÃO SERIA BOM 
ENCHER UM 
CONTENTOR 
DE CRAVOS E 
MANDARMOS PARA OS 
SOLDADOS RUSSOS?"

"ESTE DISCO É UM 
PROCESSAMENTO. 
UMA DIGESTÃO E UMA 
INTEGRAÇÃO DAQUILO 
QUE SENTIMOS PARA 
NÃO ESTARMOS 
CONSTANTEMENTE 
A FUGIR DAQUILO 
QUE SOMOS, DAQUILO 
QUE SENTIMOS 
OU DOS OUTROS."
MÁRCIA, ARTISTA
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NAPOLEÃO 
RIBEIRO

ANTROPÓLOGO E 
MÚSICO

COUTO DE RORIZ
Roriz: António, solteiro, filho de José Alves e 
Maria Francisca, do lugar de Cartemil; Francisco 
Coelho Campos, casado com Quitéria de Ascen-
são, do lugar do Outeiro. Tombaram os dois na 
Ponte de Negrelos. Francisco, por alcunha o “Sete 
Cravos”, casado com Águeda da Silva, do lugar 
de Bustelo, freguesia de São Pedro de Fins de 
Ferreira; José, solteiro, filho de Manuel Ferreira 
e de Custódia Maria, do lugar do Denusco(?). 
Tombaram os dois no lugar da Costa. José da 
Costa, casado com Maria Rosa, do lugar da 
Portela, tombou no Giestal da Fonte de Virais. 
Todos faleceram a 26 de março de 1809.
São Martinho do Campo: António Alves casado 
com Antónia Maria, do lugar do Monte; António 
Ferreira, casado com Joana Martins, do lugar 
de Paderne; António, solteiro, criado do Abade; 
Constantino, solteiro, também criado do Abade; 
Domingos Francisco, viúvo, do lugar da Ponte de 
Negrelos; Francisco Pereira, casado com Maria 
Martins, do lugar de Ruibães; Joaquim da Silva 
(?), filho de Maria Teresa, viúva de Custódio Ma-
chado, do lugar da Torre; Joaquim Ferreira, ca-
sado com Joana Martins, do lugar do Carvalhal; 
José da Cunha, casado com Custódia Machado, 
do lugar da Borra; José Francisco de Figueiredo, 
casado com Angélica Ferreira, do lugar da Ponte 
de Negrelos; Manuel Ferreira, casado com 
Josefa Maria, do lugar do Outeiro de Jinso; Pedro 
da Cunha, viúvo, do lugar da Escorregadoura.
A estes assomam-se mais quinze homens desco-
nhecidos. Todos tombaram em São Martinho do 
Campo a 25 de março de 1809. 

HONRA DE NEGRELOS
São Salvador do Campo: Francisco Pereira, casa-
do com Maria Pereira, de São Martinho do Campo. 
Morreu em São Salvador do Campo; Francisco, 
solteiro, filho de António Ribeiro e de Maria da 
Costa, do lugar do Paço. Morreu na Ponte de Ne-
grelos. A estes assomam-se mais trinta pessoas 
desconhecidas. Todos morreram na Ponte de 
Negrelos e arredores a 25 de março de 1809. 
São Mamede de Negrelos: António José Ferreira 
Meirinho casado, do lugar da Capela; Alexandre 
Ferreira, casado, do lugar de Valverde; António 
(?), solteiro, do lugar de Campanhã; Francisco 
Martins, viúvo, do lugar de Cimo de Vila; João 
Martins Honesto(?), casado, do lugar de Porte-
las; Joaquim Ribeiro Peixoto, casado, do lugar 
da Cortinha; Joaquim, solteiro, filho de José 
Álvares, do lugar da Guarda; José Álvares, do lu-
gar da Guarda; José Álvares de Gomes, viúvo, do 
lugar da Várzea; José, solteiro, filho de Manuel 
Dias, do lugar da Quinta; Manuel Dias, casado, 
do lugar da Quinta; Manuel Ferreira Crespo(?), 
viúvo, do lugar de Bacelo; e Teles, solteiro, do 
lugar da Quinta da Lage.

EXECUÇÕES SUMÁRIAS
D. João Correia, da cidade do Porto; Manuel da 
Costa Ferreira, da cidade de Chaves. Os dois 
foram presos e executados a 18 de março de 
1809 pela ordenança portuguesa.

GUERRA PENINSULAR
CONCELHO DE SANTO TIRSO
________MORTOS

Durante a Guerra Peninsular, em 
março de 1809, há 213 anos, o 
Corpo Expedicionário do Exército 

Francês, sob comando do Marechal Soult, 
invadiu pela segunda vez Portugal, uma 
retaliação à invasão da França perpetrada 
pelo exército luso-espanhol na Campa-
nha do Rossilhão entre 1793 e 1794. 

O Corpo Expedicionário francês en-
trou por Chaves, derrotou os portugueses 
na Batalha do Carvalho D’ Este em Braga, 
cidade que ocupou a 20 de março e, para 
a conquista do Porto, o Marechal dividiu 
as suas tropas em três partes para ultra-
passar o derradeiro obstáculo natural, 
o Ave. Uma passou com facilidade pela 
Ponte de Ave, de Bagunte para Macieira 
da Maia; outra, chegada à passagem a 
vau da Barca da Trofa, de Ribeirão para 
São Martinho de Bougado, perante as 
dificuldades, decidiu passar a montante 
pela Lagoncinha, de Lousado para Santo 
Tirso, onde, após alguma resistência, 
conseguiu atravessar; e uma terceira pela 
Ponte de Negrelos, de Lordelo para São 
Martinho do Campo, onde encontraram 
forte resistência. A 25 de março, alcan-
çaram a margem campense. Porém, a 
defesa no local obrigou-os a recuar para 
Lordelo. Finalmente, transpuseram o 
Vizela de forma definitiva a 26 de março. 
No entanto, aí tombou na ponte o General 
Jardon cuja morte está referenciada no 
Arco do Triunfo, em Paris.    

Dias antes, o General Bernardim 
Freire de Andrade, nomeado para 
liderar a resistência do Minho, perante a 
desorganização e indisciplina das forças 
portuguesas decidiu que o melhor seria 
recuar todas as forças de Braga até ao 
Ave ou ao Porto e aí organizar uma boa 
oposição. Perante isto, correram boatos 
que o General era jacobino e acusaram-no 
de traidor ao serviço dos franceses. Após 
algumas peripécias, a 19 de março de 
1809 acabou, juntamente com o General 
Custódio Vilas Boas, executado às mãos 
das milícias, ordenanças e populares bra-
carenses enquanto decorria a batalha de 
defesa da cidade em Carvalho D’ Este, em 
que os portugueses saíram derrotados. Na 
defesa do Ave, nesses dias também se ex-
purgaram outros supostos traidores. Por 
exemplo, no livro de óbitos da Paróquia de 
Santo Tirso refere que a 18 de março fo-
ram “presos e mortos pela ordenança” D. 
João Correia da cidade do Porto (o título 
de “Dom” indicia que terá sido um nobre, 
logo um oficial graduado) e Manuel da 
Costa Ferreira da cidade de Chaves. Em 
São Martinho de Bougado ocorreram 

também linchamentos deste tipo.  
A 27 de março Soult chegava às portas 

do Porto, iniciando o assalto final à cida-
de na madrugada do dia 29 que, apesar 
da resistência, foi conseguido. A 12 de 
maio o Exército Anglo-Luso, liderado 
pelo Marechal Wellesley atacou a cidade 
e Soult retira para Amarante e daí para 
a Galiza.  
***

Das 104 mortes registadas no atual 
território do concelho de Santo 
Tirso verifica-se que os com-

batentes das quatro freguesias a norte 
do Ave, nomeadamente Areias, Lama, 
Palmeira e Sequeirô, à data pertencen-
tes ao concelho do Couto de Landim, 
foram destacados para defender a cidade 
de Braga e sua envolvente, acabando a 
maior parte por tombar, provavelmen-
te, na Batalha de Carvalho D’ Este. Nos 
livros de óbitos paroquiais são dados 
como desaparecidos na mesma bata-
lha. No entanto, no livro da Paróquia 
da Palmeira é referido que um dos que 
faleceu, Miguel Teixeira, “a 15 de março 
de 1809 foi avisado para ir para o castelo 
de Lindoso, e já não podendo ir sabe-se 
que se uniu à Ordenança das Sete Fontes, 
acima de Braga e teve a infelicidade de 
estando assentado de vir uma bala e logo 
ficou quase morto. Vindo para o Hospital 
de Braga morreu pelo caminho”. Pelos 
mesmos locais envolventes à sede da 

Arquidiocese terão andado os eventuais 
combatentes de São Miguel das Aves 
e Santo André de Sobrado, visto que 
estariam integrados nas companhias de 
ordenanças das Terras de Vermoim. 

Já as ordenanças dos concelhos, 
coutos, honras e termos a sul do Ave e do 
Vizela foram destacados para defender as 
pontes destes dois rios. Do concelho de 
Refojos, dois combatentes tombaram no 
Facho de São Tomé de Negrelos - um lu-
gar usado para a sinalética militar - e ou-
tro na Varziela, em Santo Tirso. O único 
combatente do Couto de Santo Tirso que 
morreu, tombou em local desconhecido a 
26 de março. Deduz-se que os desta fre-
guesia estiveram na defesa da ponte da 
Lagoncinha ou em refregas posteriores à 
passagem do Corpo Expedicionário fran-
cês para sul do Ave e do Vizela. Além dis-
so, conforme referido, dias antes, a 18 de 
março, foram executados sumariamente 
dois militares, um dos quais, muito pos-
sivelmente, oficial. Os combatentes dos 
Coutos de Roriz, da Honra de Negrelos e 
do Termo de Guimarães tombaram a 25 
e a 26 de março na Ponte de Negrelos ou 
em lugares onde chegaram ainda feridos. 
Na igreja de São Salvador do Campo 
sepultaram-se ainda trinta corpos de des-
conhecidos e no templo de São Martinho 
do Campo quinze. Desconhece-se se se 
tratavam de combatentes portugueses ou 
franceses.

A 27 DE 
MARÇO 
SOULT 
CHEGA-
VA ÀS 
POR-
TAS DO 
PORTO, 
INI-
CIANDO 
O AS-
SALTO 
FINAL À 
CIDADE 
NO 
DIA 29 
QUE, 
APE-
SAR DA 
RESIS-
TÊN-
CIA, FOI 
CONSE-
GUIDO.
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Há noites assim, que certamente vão 
ficar guardadas na memória daque-
les que tiveram a oportunidade de as 
presenciar e experienciar na primeira 
pessoa. No passado domingo, 24 de 
abril, véspera da Revolução dos Cra-
vos, Roriz acolheu uma dessas noites. 

A presente Comissão de Festas de 
São Pedro de Roriz está reunida desde 
2019 e com os múltiplos adiamentos 
pandémicos, a festa em nome do pa-
droeiro foi sendo empurrada até que 
se chega ao presente ano de 2022. 
Com a festa ao virar da esquina e o 
programa fechado, é preciso angariar 
os fundos para o concretizar. As ativi-
dades levadas a cabo pela organiza-
ção têm sido muitas e variadas, mas 
nenhuma delas terá a dimensão e a 
marca do que a Noite de Fados. 

Perante um Salão Paroquial de 
Roriz repleto, ouviram-se as vozes 
dos fadistas José Morais, Cristina Mo-
leira, Esmeralda Costa e Vítor Rodri-
gues, acompanhados pelos músicos 
Amável Carneiro, Miguel Dias, João 
Pereira e Luís Pereira. O resultado fi-
nal não deixou ninguém indiferente 
na audiência. 

Vera Silva, representante da Co-
missão de Festas, não conteve as pa-
lavras. “É um grande orgulho encher 
esta casa”, disse, em conversa com 
os jornalistas. “Não há assim tan-
tos eventos quanto isso numa terra 
pequena como Roriz, mas que hoje 
se tornou grande. Esta comissão de 
festas uniu-se no sentido de arran-
jar estas atividades de angariação de 

Trezentas pessoas
em noite de fados 
para recordar em RorizTEXTO PAULO R. SILVA

Levar a cultura a todos. O projeto 
Holograma, parceria entre a Casa 
da Música e a Área. Metropolitana 
do Porto, assentou residência duran-
te um fim de semana na Fábrica de 
Santo Thyrso e trouxe consigo um 
leque alargado de oferta cultural em 
que o objetivo primordial passa por 
descentralizar o trabalho da Casa da 
Música e levá-la onde nem sempre 
chega com facilidade. 

No total, durante quatro dias, o 
Holograma apresentou 12 concer-
tos, dos quais oito sessões eram de-
dicadas às comunidades educativas 
e familiares, dos bebés a alunos do 
ensino básico; dois concertos de ín-
dole mais adulta, ‘novos talentos’ e 
um espetáculo com instrumentistas 
dos agrupamentos residentes da ins-
tituição e ainda duas sessões de um 
concerto comunitário, resultado do 
trabalho efetuado durante dozes en-
contros entre músicos profissionais e 
a comunidade da EB1 de São Bento 
da Batalha, em Santo Tirso. 

De acordo com Jorge Prendas, 
coordenador do serviço educativo 
Casa da Música, esta é uma “opor-

Concerto comunitário foi criado em parceria 
entre alunos do 1º ciclo da EB1 São Bento da 
Batalha e os profissionais da Casa da Música. 
Resultado final é um espetáculo único 
de partilha onde se proclamaram 
valores da paz, amizade e solidariedade. 

tunidade para comunidades que têm 
menos acesso à cultura, consigam 
ter acesso a ela através não só de 
um programa formativo e educativo, 
mas também com um conjunto de 
concertos que têm eles também uma 
grande componente educativa.”

Um projeto que nasce da cocria-
ção, porque segundo o responsável 
da instituição, “quando as pessoas 
se envolvem no processo de criação 
há um sentimento de pertença em 
relação ao espetáculo e há uma en-
trega maior. Está aí a riqueza deste 
Holograma.”

O resultado final, apresentado 
em dupla sessão na Fábrica de Santo 
Thyrso, a abrir e a fechar a progra-
mação de todo o fim de semana, dei-
xou Elisa Freitas, professora coorde-
nadora da EB1 São Bento da Batalha, 
num “turbilhão de sentimentos”. 

“Esta parceria é fantástica e de-
veria ser alargada a todas as escolas. 
Fomos uns privilegiados. Este proje-
to era facultativo, mas tivemos uma 
agradável surpresa porque quase to-
dos os pais inscreveram os miúdos. E 
os alunos envolveram-se muito bem. 
Estamos na situação que estamos 
hoje em dia e a amizade, a paz e a 
solidariedade são palavras que estão 
na ordem do dia. Temos que as levar 
ao mundo para que toda a gente as 
possa ver através da voz das crian-
ças”, explicou a docente que não con-
teve a satisfação no final da primeira 
atuação. 

Na primeira fila da plateia, tam-
bém Ana Maria Ferreira, vereadora 
da cultura da câmara de Santo Tir-
so, não poupou nos elogios à perfor-
mance e aos objetivos finais do pro-
jeto Holograma. 

“É difícil encontrar palavras para 
aquilo que vimos aqui hoje”, apon-
tou. “Fomos todos envolvidos no es-
pírito deste trabalho que não só edu-
ca para a arte, para a inclusão, para 
os valores e para a cidadania. Todo 
este trabalho em termos pedagógicos 
é muito relevante. Este é um proje-
to que claramente está a cumprir os 
seus objetivos”.

ESTAMOS NA SITUA-
ÇÃO QUE ESTAMOS 
HOJE EM DIA E A 
AMIZADE, A PAZ E 
A SOLIDARIEDADE 
SÃO PALAVRAS QUE 
ESTÃO NA ORDEM DO 
DIA. TEMOS QUE AS 
LEVAR AO MUNDO 
PARA QUE TODA A 
GENTE AS POSSA 
VER ATRAVÉS DA 
VOZ DAS CRIANÇAS”
ELISA FREITAS, COORDENADORA 
EB1 SÃO BENTO DA BATALHA

Miúdos de São Bento 
da Batalha partilham 
palco com profissionais 
da Casa da Música

Salão paroquial completamente lotado para assistir a 
um espetáculo com dupla função: angariar fundos 
para as Festas de São Pedro e dinamizar a freguesia. 

fundos, mas que trazem benefícios 
para todos”. 

“Não é difícil de perceber que filha 
de músico, pensa em música”, conti-
nuou. “Como nunca se fez uma gran-
de noite de fados em Roriz, porque 
não desta vez? Porque não conseguir 
trazer a Roriz um espetáculo que não 
se tinha visto?”

As respostas às perguntas que a 
própria colocou foram dadas pela 
simbiose entre público, músicos e 
fadistas que ao fim de mais de duas 
horas fecharam o espetáculo com 
chave de ouro com leitura de poesia 
que explora a identidade da terra e 
a interpretação de “Gente da Minha 
Terra” por Andreia Silva, voz da terra 
que assim se mostrou de modo im-
pactante. 

As Festas de São Pedro de Roriz 
estão agendadas para o fim de sema-
na de 1 a 3 de julho, contando com 
um cartaz encabeçado por Toy, as 
tradicionais marchas populares e as 
cerimónias religiosas.
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O passaporte está carimbado. O 
Desportivo das Aves vai disputar na 
segunda fase da temporada o apura-
mento do campeão da I Divisão AF 
Porto. A uma jornada do final da fase 
regular da série 1 da competição, os 
avenses são líderes da tabela classi-
ficativa com dois pontos de avanço 
para o segundo classificado, Aldeia 
Nova e três sobre o terceiro, Pedras 
Rubras B, sendo que a diferença de 
golos é muito favorável à formação 
comandada por Bruno Alves que as-

Desportivo carimba 
presença para 
fase de apuramento 
de campeão
Série de triunfos colocou avenses na rota da 
fase seguinte, carimbada com triunfo frente 
ao Mocidade de Sangemil. Última jornada 
definirá vencedor da série 1 da I Divisão AFP. 

sim poderá disputar mais um título, 
após o conquistado na época transata.

A atravessar um bom momen-
to de forma, o Desportivo das Aves 
vem numa sequência de oito vitórias 
consecutivas, sendo as duas últimas 
confirmaram o posicionamento en-
tre os dois lugares cimeiros, mesmo 
que os golos, quer numa partida, 
quer noutra, só tenham aparecido 
na segunda parte. 

Em casa, frente ao São Félix da 
Marinha, o CD Aves até entrou me-
lhor e chegou mesmo a reclamar 
por uma grande penalidade, mas a 
organização defensiva dos adversá-
rios não criou bastantes dificulda-
des ao talento ofensivo avense. Só 
na segunda parte, aos 68’, através 
de Paulinho, o marcador foi desblo-
queado a favor dos homens da casa 
que puderam suspirar de alívio aos 
84’, quando Souza, fixou o resultado 
final do encontro. 

A visita ao concelho da Maia para 
enfrentar o último classificado Moci-
dade de Sangemil, decorreu dentro 
dos mesmos moldes. Nunca esteve 
em causa a superioridade avense, 
mas a tradução desse domínio em 
golos foi uma dificuldade que só fi-
cou desfeita na segunda parte. Dani 
inaugurou o marcador para os foras-
teiros dando vantagem à equipa de 
Vila das Aves, vantagem essa que foi 
confirmada com um golaço de Bruno 
Ferreira. O resultado final foi estabe-
lecido por Miguelito. 

Um 0-3 fora de portas que con-
jugado com a derrota do Pedras Ru-
bras B no terreno d’Os Lusitanos por 
4-3 carimbou em definitivo a passa-
gem do Desportivo das Aves à fase de 
apuramento de campeão. Na última 
jornada da série 1 vai ficar definida 
a classificação final e o emblema que 
vai acompanhar o CD Aves para a 
fase seguinte: Aldeia Nova ou Pedras 
Rubras B. Da série 2 deverão seguir 
em diante AD Várzea FC e o Várzea 
do Douro, equipas dos concelhos de 
Felgueiras e Marco de Canavezes. 

Futsal entra com pé 
direito na fase de campeão
O futsal do Desportivo das Aves está 
praticamente imparável na ponta 
final da temporada e transpôs a ex-
celente forma da época regular para 
a fase de apuramento do campeão. 
Ao fim de duas jornadas, a formação 
comandada por Francisco Martins 
averbou vitórias nas duas partidas 
disputadas até ao momento.

A veia goleadora da equipa de Vila 
das Aves tem-se feito notar sobretu-
do na primeira parte dos encontros. 
Fora de portas, frente aos “Bês” do 
Modicus, o Desportivo chegou ao in-
tervalo a vencer por 0-3, acabando 

por assegurar o triunfo por 1-4, com 
golos de Álvaro Carvalho, Tiago Sil-
va, Jota e Hummel.

Em casa, perante os seus adeptos, 
algo tirado quase a papel químico. O 
CD Aves chega ao intervalo a vencer 
por 3-1, conseguindo conquistar os 
três pontos com o resultado final de 
3-2, golos apontados por Álvaro Car-
valho, Diogo Gonçalves e Jota. 

O Desportivo das Aves lidera as-
sim a fase de apuramento do cam-
peão com seis pontos, mais três que 
os mais diretos perseguidores, Modi-
cus B e AD Penafiel. 

O ato eleitoral convocado 
para o próximo dia 14 de 
maio continua sem candi-
datos expressos a assumir 
o cargo de presidente da 
direção do clube. Isto, até à 
hora de fecho desta edição.

Se assim acontecer, a di-
reção liderada por António 
Freitas continuará em ges-
tão até que seja realizado 
um ato eleitoral concorrido 
e um novo presidente eleito 
nas urnas. 

Para esta, sexta-feira, dia 
6, no entanto, está convo-
cada uma nova assembleia 
geral extraordinária no sen-
tido de aprovar o protocolo 
entre o CD Aves e o CD Aves 
1930 e ainda a discussão 
sobre um projeto relativo 
à rentabilização do espaço 
anexo ao Pavilhão do clube.

ELEIÇÕES A 14 DE MAIO 
AINDA SEM 
CANDIDATOS
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A Federação Mundial de Karaté com o 
apoio da Federação Portuguesa de Ka-
raté Portugal, organizaram uma ron-
da da Premier League Karate 1, com-
petição de nível mundial que juntou 
em Matosinhos de 22 a 24 de abril al-
guns dos melhores atletas do planeta. 

O acesso a esta prova está restrito 
a 32 competidores de cada categoria, 
encontrando-se apenas aberta aos 
cem melhores do ranking mundial. 
No total, estiveram presentes 294 
competidores provenientes de 53 
países, de todos continentes.

O Mestre Joaquim Fernandes foi 
escolhido para arbitrar, sendo mais 
uma vez nomeado Chefe de Tatami, 
oficiando bastantes finais, obtendo 
assim mais uma competição com ele-
vado nível, mantendo a confiança da 
Comissão de Arbitragem Mundial.

“É sempre uma honra represen-
tar Portugal, neste caso, sendo a 
competição no nosso país, mais res-
ponsabilidade para não defraudar os 
muitos portugueses que foram assis-
tir a esta grandiosa competição, onde 
competem os melhores karatecas do 
mundo”, referiu o mestre do Karaté 
Shotokan de Vila das Aves. 

Prova realizada em Matosi-
nhos contou com a presença 
de atletas de topo mundial. 

Joaquim 
Fernandes 
escolhido para 
arbitrar na 
Premier League

Francisco Azevedo e o seu nave-
gador Paulo Neto deram início ao 
Campeonato Start Norte de Ralis, 
em Gondomar, conseguindo con-
quistar um "saboroso" lugar no 
pódio na sua classe.

O piloto, em fase de adaptação 
ao seu novo navegador, sentia-se 
satisfeito no final por alcançar os 
objetivos traçados: “Estamos feli-
zes pela prova realizada, visto que 
conseguimos o pódio e também 
uma evolução ao longo do rali no 
que diz respeito ao entrosamento 
entre mim e o Paulo”.

"Esta prova tem por tradição 

chover, mas desta vez as condições 
foram boas, permitindo-nos tirar 
maior prazer dos bons troços que 
compunham a prova”, concluiu o 
piloto de Vila das Aves.

A dupla estará presente na no 
Rallye de Santo Tirso, nos dias 6 e 
7 de maio.

Francisco Azevedo 
iniciou a época no pódio

Tirsense vence e adia 
decisão para última jornada
Jesuítas derrotaram o SC Berço por 3-2 e jogam em
Vila Real manutenção no Campeonato de Portugal. 

O futuro desportivo do Tirsense 
para decidir num jogo apenas. A 
equipa liderada por Leandro Pires 
recebeu e venceu o SC Berço por 
3-2, num jogo de emoções fortes e 
vai levar a decisão sobre quem fica 
e quem desce no Campeonato de 
Portugal para a derradeira jornada 
de competição.

As contas são simples de fazer. 
O Tirsense é segundo classificado 
com 8 pontos e se ganhar ou em-
patar frente ao adversário direto, 
Vila Real, garante a manutenção. 
Se perder, é novamente relegado 
aos campeonatos distritais. 

As coisas não podiam ter come-
çado da melhor maneira, perante 
um SC Berço. Logo ao minuto 1’, 
André Liberal inaugurava o marca-
dor e dava vantagem aos homens 
da casa que viram os forasteiros, 
contra a corrente do jogo, chegar 
à igualdade aos 17’ por Pablo. Mo-
mento de pouca dura, já que logo 
aso 20’ João Batista recolocou os 
jesuítas em vantagem e pouco de-
pois da meia-hora foi a vez de Den-

nis Ohene fazer o 3-1. Na segunda 
parte, o Berço reduziu novamente 
por Pablo através de uma grande 
penalidade, mas a pressão do mo-
mento fez com que ambas as equi-
pas entrassem em espiral negativa 
e se jogasse muito pouco até ao fim. 

Agora, é tempo de tudo ou nada.

SÃO MARTINHO COMPLICA 
CONTAS DA SUBIDA COM EMPATES
A hipótese matemática ainda exis-
te, mas será preciso um golpe de 
magia para que o São Martinho 
consiga a promoção à Liga 3. Os 
campenses não foram além de 
empates frente a USC Paredes e 
Marítimo B, encontrando-se agora 
na quarta posição da zona norte de 
subida, três pontos através do se-
gundo classificado Leça e um atrás 
do Paredes. Para conseguir acesso, 
o São Martinho precisaria de bater 
o líder Vilaverdense e esperar que 
Leça e USC Paredes sejam derrota-
dos dos seus encontros. No futebol, 
nada é impossível, mas neste caso, 
parece no mínimo improvável.

Ringe na final da Taça Concelhia
A época da AMCH Ringe encami-
nha-se para um desfecho quase 
perfeito. A equipa liderada por Ro-
gério Monteiro soma e segue em 
todas as frentes. No campeonato, 
a equipa de Vila das Aves continua 
com uma confortável vantagem 
para os seus mais diretos adver-
sários, FC Caldas, dez pontos e 
ABCD, treze pontos, mas menos 
três jogos realizados. 

Nas últimas jornadas, os ho-
mens de Ringe cederam um em-
pate a uma bola perante a AD Gui-

marei, com golos apontados nos 
derradeiros momentos do encon-
tro e venceu o FC Rebordões por 
3-1 com bis de Narciso e um golo 
de Tiago Silva.

Para a história fica, no entanto, 
o apuramento para a final da Taça 
Concelhia. Depois de uma vitória 
folgada na primeira mão, perante 
o Mourinhense, o Ringe empatou 
a duas bolas, sendo o suficiente 
para seguir para a final da compe-
tição onde vai defrontar o C.R.P.J. 
Água Longa.
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PALAVRAS CRUZADAS

DIVERSOS OUTROS

HORÓSCOPO MARIA HELENA

HORIZONTAIS
2 Aldeia de Paredes onde os romanos tiveram minas de ouro. 9 A cidade

 do Porto além de invicta foi sempre ...... 11 Cheiro forte de bode. 
12 O apelido de frei Bento, colunista do Público. 14 Acrónimo da 

Universidade internacional de Kampala. 15 A fábrica de Mariupol em 
cujos subterrâneos ainda se resiste aos russos. 19 Desfibrilhador externo, 

automático 20  Embarcação típica de oligarca russo. 23 "Um homem 
chamado .... " é título de livro e de filme. 25 Um tal Elon Musk comprou este 

"passarinho".  27 Nome aportuguesado de bebida originária da Escócia e 
Irlanda. 28 Isto é.  29 Art. def. pl. 30  O nome próprio de um candidato

 a líder do PSD. 31  Árvore ornamental (pl.). 32 Dar o alarme.

VERTICAIS
1  O que o líder do PS disse que o seu camarada Sócrates lhes fez.

2 Certificado para o exercício da profissão de motorista. 3 Conciliava.
4 Transportadora Brasileira Gasoduto. 5 Reutiliza. 6 Composição poética 

lírica. 7 O Elon que comprou o Twitter. 8 Instituto de Meteorologia.
10 Elemento de formação de palavras para significar aurora ou alvorecer.

13 O António que foi a Moscovo e a Kiev. 16 Cidade ucraniana do Mar 
Negro. 17 A cidade portuguesa de que se fala por ter russos a receber 

refugiados ucranianos. 18 Por causa dele querem fazer minas em
Montalegre. 21 O que faz o avião quando chega ao solo. 22 O Carlos,

 letrista do Chico Fininho. 24 Instrumento de cordas. 26  Nós, para os 
ingleses.30 Inteligência Artificial 31 Sociedade Anónima. 

CARNEIRO 21/03 A 20/04
Carta Dominante 4 de 
Paus, que significa Ocasião 
Inesperada Amor Controle 
os ciúmes e evite que a 
monotonia se instale na 

sua relação afetiva Saúde Espere uma 
fase regular Dinheiro Poderão surgir novos 
projetos que lhe trarão boas perspetivas de 
carreira Números da sorte 9, 11, 25, 27, 39, 
47 Pensamento positivo O amor invade o 
meu coração.

TOURO (21/04 A 20/05)
Carta Dominante 9 de 
Ouros, que significa Pru-
dência Amor Procure ser 
mais coerente nas suas 
ideias e sentimentos Saúde 

Procure ter mais horas de sono Dinheiro 
Haverá um aumento nos seus rendimentos 
Números da sorte 7, 11, 18, 25, 47, 48 Pen-
samento positivo Eu tenho pensamentos 
positivos e a Luz invade a minha vida.

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Carta Dominante Rei de 
Copas, que significa Poder 
de Concretizaç Amor O 
reencontro com um velho 
amigo irá proporcionar-lhe 

momentos de bem-estar Saúde Opte por 
um estilo de vida mais saudável Dinheiro 
Maior contenção nos gastos para não ser 
surpreendido Números da sorte 7, 13, 17, 29, 
34, 36 Pensamento positivo Vivo de acordo 
com a minha consciência.

CARANGUEJO 21/06 A 21/07
Carta Dominante 5 de 
Espadas, que significa 
Avareza Amor Não deixe a 
monotonia tomar conta da 
sua relação afetiva Saúde 

Bem-estar físico e mental assegurado 
nesta fase Dinheiro Continue a trabalhar 
com afinco, e alcançará os seus objetivos 
Números da sorte 1, 2, 8, 16, 22, 39 Pensa-
mento positivo O amor enche de alegria o 
meu coração.
 

LEÃO 22/07 A 22/08
Carta Dominante A Torre, 
que significa Convicções 
Erradas Amor Modere 
o seu comportamento 
intempestivo Saúde Vigie o 

aparelho digestivo. Faça uma dieta Dinheiro 
Corte com despesas desnecessárias e não 
planeadas Números da Sorte 4, 9, 11, 22, 34, 
39 Pensamento positivo Eu acredito que 
todos os desgostos são passageiros, e 
todos os problemas têm solução.

VIRGEM 23/08 A 22/09
Carta Dominante O Eremi-
ta, que significa Procura 
Amor Procure sempre 
promover o entendimento 
com os que o rodeiam Saú-

de Mantenha o equilíbrio emocional Dinheiro 
Jogue pelo seguro e não invista em negócios 
duvidosos Números da sorte 1, 8, 42, 46, 
47, 49 Pensamento positivoEu tenho força 
mesmo, nos momentos mais difíceis.

BALANÇA 23/09 A 22/10
Carta Dominante 10 de 
Copas, que significa Felici-
dade Amor Gozará de plena 
cumplicidade e empatia a 
dois Saúde Pede alguma 

contenção Dinheiro Terá estabilidade profis-
sional e isso vai ajudá-lo a ter maior solidez 
económica Números da sorte 5, 25, 33, 49, 
51, 64 Pensamento positivo Esforço-me 
por dar o meu melhor todos os dias.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Carta Dominante Ás de 
Espadas, que significa 
Sucesso Amor : Poderá 
sentir necessidade de se 
isolar para pensar na sua 

vida. Aproveite este período de reflexão 
para tomar as decisões que precisa para 
mudar o rumo da sua vida Saúde Não se dei-
xe dominar pelo cansaço Dinheiro As suas 
novas ideias poderão trazer-lhe benefícios, 
mas aja com prudência Números da sorte 7, 
11, 19, 24, 25, 33 Pensamento positivo O meu 
único Juiz é Deus.
 

SAGITÁRIO 21/11 A 21/12
Carta Dominante 8 de 
Copas, que significa 
Concretização Amor Não 
tenha medo de assumir 
compromissos. Mantenha 

presente que é possível conciliar amor e 
liberdade Saúde Controle o stress e a fadiga 
Dinheiro Estabilidade assegurada devido à 
sua capacidade de poupança Números da 
sorte 4, 6, 7, 18, 19, 33 Pensamento positivo 
Procuro ser compreensivo com todas as 
pessoas que me rodeiam.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 19/01
Carta Dominante 10 de 
Ouros, que significa Pros-
peridade Amor Estará mais 
exigente com a pessoa 
amada. Seja tolerante e 

compreensivo Saúde A sua vitalidade estará 
em alta Dinheiro Aproveite as oportuni-
dades, mas não crie falsas expectativas 
Números da sorte 10, 20, 36, 39, 44, 47 
Pensamento positivo Eu sei que posso 
mudar a minha vida.

AQUÁRIO 20/01 A 18/02
Carta Dominante Rainha 
de Espadas, que significa 
Melancolia Amor Procure 
manter o equilíbrio emocio-
nal Saúde Evite o stress e 

o nervosismo, pois podem prejudicar a sua 
saúde Dinheiro Seja prudente relativamente 
a possíveis investimentos Números da sorte 
7, 18, 19, 26, 38, 44 Pensamento positivo : 
Sou otimista, espero que me aconteça o 
melhor.

PEIXES 19/02 A 20/03
Carta Dominante O 
Dependurado, que significa 
Sacrifício Amor Não seja 
possessivo pois essa 
atitude pode conduzi-lo 

a alguns problemas Saúde Relaxe o corpo 
e a mente. Faça exercícios respiratórios 
Dinheiro Evite acumular mais responsabi-
lidades do que aquelas a que consegue dar 
resposta Números da sorte 1, 3, 24, 29, 33, 
36 Pensamento positivo Vivo o presente 
com confiança.

MARIAHELENA@MARIAHELENA.PT / 210 929 030

SOLUÇÃO DO PROBLEMA ANTERIOR 
HORIZONTAIS: : 1 FINLANDIA, 9 REMO, 10 AZUL, 12 RB, 14 XENOFOBO, 16 MAE,

 18 MAVU,19 ATURDIA, 21 ANHO, 22 XAMAX, 28 FAVA,29 SOCA, 
32 MACRON, 33 SUECIA, 35 IV, 36 ADIVINHA, 39 MEDINA, 40 SEMI.

VERTICAIS: : 1 FIRMA, 2 NR, 3 LEX, 4 AMENDOA, 5 NON, 6 IAFA, 7 AZOV, 8 ELO,
 11 UBU, 13 BATA, 15 OMAX, 17 EUNICE, 20 RH,23 AFC, 24 MARINE, 25 AVO,
 26 XANGAI, 27 ASSIM, 30 OUVE, 31 ACAI, 32 MAIA, 34 IDN, 37 IS, 38 HM.
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DISCOS

JORGE REBELO
 - 913465108 -

jrebeloconsultores@hotmail.com

Lote de terreno
p/moradia individual 

Lamelas - Santo Tirso
45.000€ Oportunidade)

Prédio frente ao Rio Douro
P/ 4 apartamentos

Oportunidade

Moradia para
restaurar
700 m2 de terreno
Penafiel - Capela
60.000 €

Duas moradias em pedra 
4900m2 de terreno.
Piscina e zona ajardinada.
Póvoa de Lanhoso
Excelente p/ turismo rural

TV & STREAMING
TELEVISÃO
Pachinko de Kogonada [Apple TV +]
The Dropout de Elizabeth 
Merriweather [Disney +]
Better Call Saul de Vince Gilligan
& Peter Gould [Netflix]
Barry de Biil Hader [HBO Max]

DOCUMENTÁRIO
A Praça de Sergei Loznitsa [Filmin]
José Afonso, Traz Outro Amigo 
Também de Miguel Pimenta &
Nuno Galopim [RTP Play]

CINEMA
La Notte de Michelangelo 
Antonioni [RTP Play]
Memories of a Murder de Bong 
Joon-ho [FilmIn]
Eternal Sunshine of the Spotless 
Mind de Michel Gondry [Netflix]
Petite Maman de Céline 
Sciamma [FilmIn]

TEXTO MIGUEL MIRANDA

Há capas que não enganam 
e esta dos Kaleidoscope 
é uma delas. As vestes, 

o formato das letras, as cores e o 
próprio nome do grupo levam-nos 
para os anos 60. Outra leitura da 
imagem será suspeitar que este 
talvez seja o primeiro álbum deles, 
tendo em conta a nossa previsão da 
idade dos músicos. Bate tudo certo. 
Dan Bridgman, o terceiro da foto-
grafia e baterista da banda inglesa, 
foi o que mais contribuiu para o 
último pressentimento. Não se 
trata de um revivalismo e, por isso, 
quem foi mais longe e acrescentou 
o psicadelismo ao primeiro palpite 
acertou em cheio. “Tangerine 
Dream” nasceu em 1967, um ano 
com uma concorrência feroz, fértil 
em clássicos na história da música. 
Não conseguiu rivalizar com eles 
mas até tinha os ingredientes 
necessários para o fazer. 

Ainda hoje soa encantador e as 
suas harmonias vocais, descara-
damente açucaradas, combinam 
elementos turbulentos com outros 
mais suaves e delicados. Também 
é imprevisível como no exotismo 
transatlântico de “Holidaymaker” 
ou na recitação medieval de “A 
Lesson, Perhaps”. Mas estes estão 
longe de ser os destaques. Ficamos 
mais impressionados com “Dive 
Into Yesterday”, “Flight from Ashi-
ya” ou “(Further Reflections) In 
the Room of Percussion”, todas eles 
irresistíveis. No entanto, a pepita 
mais reluzente ficou para o fim. 
O sentimento mágico que nos é 
transmitido em “The Sky Children” 
ofusca a perceção das pinceladas 
repetitivas. A ideia é deixarmos que 
o lado onírico nos arraste ao longo 
desta longa e adorável melodia. 

Existem poucas edições em 
vinil, sendo a original bastante rara 
e valiosa. Um exemplar em ótimo 
estado foi vendido por quase 2.500 

Uma pepita 
psicadélica 
que não 
engana 

euros em fevereiro de 2020. Quem 
foi visionário ao comprar a reedi-
ção comemorativa dos 50 anos vê 
agora a sua audácia recompensada. 
Em pouco tempo, a escalada de 
preços foi fulgurante. O disco se-
guinte, “Faintly Blowing” também 
é muito procurado e, se estiver 
em boas condições, um original 
de 1969 pode atingir os quatro 
dígitos. Ainda caro, mas bem mais 
acessível, “From Home To Home”, 
de 1970, é o título dos Fairfield 
Parlour, nome que o quarteto ado-
tou e, assim, desfez finalmente os 
habituais equívocos com os outros 
Kaleidoscope, os americanos.  

AINDA HOJE SOA 
ENCANTADOR 
E AS SUAS 
HARMONIAS VOCAIS, 
DESCARADAMENTE 
AÇUCARADAS, 
COMBINAM 
ELEMENTOS 
TURBULENTOS COM 
OUTROS MAIS SUAVES 
E DELICADOS.

Kaleidoscope
Tangerine Dream

Promotor Bancário 
Exclusivo Banco Montepio 

Se precisa de qualquer 
tipo de crédito, pessoal 
ou habitação  bem 
como leasing, eu ajudo.
Ligue e agende uma 
reunião. 
Existimos para ajudar os 
nossos clientes.
Para vender ou comprar 
um imóvel fale comigo!

Músicos galegos em 
foco no Palheta Bendita
Pablo Carpinteiro e Rosa Sanchez 
(na imagem) são um dos duetos de 
gaiteiros mais conhecidos e respei-
tados na Galiza. Na noite de sexta-
-feira, 6 de maio, apresentam-se no 
Club Thyrsense para o concerto de 
abertura da 15ª edição do Palheta 
Bendita, no âmbito da qual se apre-
sentará também a Escola de Gaitas 
da Ponte Velha.

Na noite de sábado, mais um 
galego em destaque, Germán Diaz 
que apresentará um espetáculo em 
torno de três instrumentos de ma-
nivela: a sanfona, a caixa de música 
e o realejo, concerto pelas 21h30, 
no antigo quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Santo Tirso (ver-

melhos) que dará lugar ao Duo ao 
Quadrado para um concerto/baile.

Esta edição do Palhete Bendita 
integra ainda noite com DJ Gaiteiri-
nho (sexta-feira, às 23h59 no Car-
pe Diem Bar) e oficinas na Escola 
de Música Tradicional da Ponte Ve-
lha na tarde de sábado, entre as 14h 
e as 17h a par da apresentação dos 
livros “Contradanças e Quadrilhas 
Durienses: Um Projeto de Recolha 
e Divulgação do NEFUP" e “The 
Essence of Tradicional Sound” por 
Alexandre Cadarso Suárez. 

Esta iniciativa termina com a já 
habitual foliada/jam session na As-
sociação Amigos do Sanguinhedo 
(sábado, às 23h59). A entrada livre. 
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DIA 06 SEXTA-FEIRA
Céu limpo
Vento fraco
Mínima 12º
Máxima 28º

DIA 08 DOMINGO
Céu pouco nublado
Vento fraco
Mínima 12º
Máxima 28º

DIA 07 SÁBADO
Céu limpo
Vento fraco
Mínima 14º
Máxima 30º

TEXTO PAULO R. SILVA

No âmbito do mês em que se celebra 
o dia mundial da saúde, a equipa de 
nutrição do Clube do Rio juntou no 
recinto da escola Didaxis em Riba de 
Ave, profissionais e especialistas da 
área para debater e transmitir co-
nhecimento sobre a alimentação. 

Segundo Rui Areal, responsável 
pelo Clube do Rio, estas jornadas são 
“um sonho antigo” de realizar um 
evento anual que consiga agregar as 
principais valências, a atividade físi-
ca, a saúde e o bem-estar com uma 

temática para o debate seja tão ali-
ciante e importante. 

Nestas primeiras jornadas, o pe-
ríodo da manhã esteve dirigido para 
a nutrição pediátrica, ou seja, com di-
cas e conselhos para ajudar os adul-
tos a proporcionarem às crianças 
alternativas mais saudáveis, práticas 
e mesmo divertidas, contando com a 
presença de Raquel Teixeira, da Dra-
gon Force e de um showcooking de 
Marcela Sampaio. O período da tar-
de, como foco na atividade física, teve 
como protagonista Pedro Meirinhos, 
nutricionista do FC Porto. A juntar às 
sessões, a primeira edição das Jorna-
das da Saúde ficaram completas com 
aulas de yoga e YourFit Jump. 

A julgar pelo entusiasmo da orga-
nização no final do evento, a iniciati-
va está aqui para ficar. “As primeiras 
jornadas são sempre as mais difíceis, 
mas acredito que há muito para co-
nhecer e levar o Clube do Rio mais 
longe, valorizando o que de bom po-
demos ter cá dentro”, rematou Ana 
Sofia Freitas. 

Iniciativa pretende ser âncora anual e sustentação crítica do trabalho do Clube do Rio.

Clube do Rio debateu nutrição 
nas primeiras Jornadas da Saúde

forma prática”, começa por expli-
car. “Não podemos dizer às pessoas 
para acordar meia-hora mais cedo 
para fazer umas panquecas. A proba-
bilidade de a pessoa o fazer, vai ser 
muito baixa. É nesse seguimento que 
tentamos ajudar. Às vezes pequenas 
mudanças, a longo prazo vão ter um 
grande impacto”.

No contexto do Clube do Rio, a 
nutrição surge sempre de mãos da-
das com a atividade física, o que a par 
do descanso, como aponta Rui Areal, 
completam o triângulo do equilíbrio 
do ser humano, daí que trazer esta 
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vertente mais académica que susten-
te e valorize a atividade desenvolvida 
pelo clube. 

Ana Sofia Freitas é nutricionista 
na instituição e responsável pela or-
ganização do evento e em conversa 
com o Entre Margens refere que as 
maiores necessidades das pessoas na 
sua relação com a alimentação estão 
relacionadas, primeiro, com a dificul-
dade em passar informação às pes-
soas e, segundo, numa vertente mais 
prática dirigidas ao dia a dia.  

“Não basta ter conhecimento, 
mas conseguir aplica-lo de uma 


