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Concessão de 
estacionamento em 
Santo Tirso gera
onda de indignação

Unidade de 
saúde mental 
de Santo Tirso 
pronta até 
junho de 2023
Delegação de deputados socialis-
tas visitou obra de requalificação 
e construção do novo edifício de 
saúde mental e medicina inter-
na, saindo com boas perspetivas 
quanto à importância das novas 
valências para a região. Pág. 9

João Filipe, pseudónimo literário 
de Joaquim Moreira, tem 
novo livro: “Regresso a Ítaca”. 
Entrevista ao poeta avense a 
propósito deste seu novo livro 
editado pela Cooperativa Cultural 
de Entre-os-Aves. Pág. 13

Novo livro de 
João Filipe é 
apresentado no 
Centro Cultural 
de Vila das Aves
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NÃO PERCA 
AS PRÓXI-
MAS PU-

BLICAÇÕES 
PORQUE NÓS, 

TAMBÉM 
NÃO.

SIGA-NOS 
NO INSTA-

GRAM. 

A AMEAÇA DE 
UMA CATÁSTROFE 

NUCLEAR QUE 
A DINÂMICA 

DESTA GUERRA 
TEM IMPLÍCITA 
ARRASA TODAS 

AS ESPERANÇAS 
DE MUDANÇA. 
CABERÁ AOS 

SOBREVIVENTES 
RECOMEÇAR TUDO 

DE NOVO.

Direito à segurança. 
Direito à paz.
1 Celebrar o dia da 

criança deverá corres-
ponder sempre a uma 

nova afirmação dos seus 
direitos. E dos direitos hu-
manos, em geral. Direitos 
cuja definição foi feita pela 
Organização das Nações 
Unidas numa perspetiva de 
fundamentar a liberdade, 
a justiça e garantir a paz. 
Aliás, a própria organiza-
ção nasceu para “salvar as 
gerações futuras do flagelo 
da guerra”. 

A missão está por cum-
prir pois não se vê como 
parar mais uma guerra, que 
já leva três meses de morte 
e ruína e irá ter efeitos ca-
tastróficos para milhões de 
pessoas em todo o mundo, 
afetando os seus direitos 
fundamentais.

Mas não é só a guerra 
que atenta contra os direi-
tos humanos. As crianças 
vítimas do tiroteio na escola 
de Uvalde, nos Estados 
Unidos, não viram respeita-
do o seu direito à segurança 

e à vida porque um outro 
direito, o de adquirir e pos-
suir armas é defendido com 
unhas e dentes por muita 
gente naquele país. Sem 
regulação, o perigo é real e 
os atentados sucedem-se.

Afinal, é fácil encontrar 
nisso semelhanças com a 
guerra. Um país, com todo 
o direito, arma-se para 
se defender. A evolução 
tecnológica acrescenta 
poder às armas existentes 
e cria outras ainda mais 
poderosas. Sem regulação, 
um pretexto fútil, uma 
ameaça imaginada em 
mente conturbada ou uma 
qualquer mania de gran-
deza, fazem crer a quem 
detém o poder das armas 
que vai atacar como forma 
de defesa, espezinhando 
direitos, leis, convenções e 
compromissos. E a guerra 
só acabará com a vitória 
ou com a exaustão. Ou por 
imposição de um contendor 
mais poderoso, se o houver 
e quiser arriscar a escalada 

da destruição total. 
As declarações dos direi-

tos humanos e dos direitos 
das crianças não surtiram 
efeito, como se constata pe-
las notícias que nos chegam 
de tantos lados. Não cria-
ram um clima de exigência 
de paz e igualdade entre os 
povos. Não desenvolveram 
uma cultura e um senti-
mento forte contra todo o 
tipo de armamento e contra 
a guerra. 

E a ameaça de uma 
catástrofe nuclear que 
dinâmica desta guerra tem 
implícita arrasa todas as 
esperanças de mudança. 
Caberá aos sobreviventes 
recomeçar tudo de novo.

2 Dois eventos com 
livros terão lugar 
proximamente no 

Centro Cultural Municipal 
de Vila das Aves e deles 
encontrará notícia nesta 
edição do Entre Margens: 
o lançamento de um novo 
livro de poemas de João 

Filipe, no próximo dia 9, e 
a apresentação (que a pan-
demia retardou) do livro 
de Adélio Castro intitulado 
“Entre Margens”, que reúne 
as crónicas publicadas pelo 
autor neste jornal entre 
2016 e 2019 e que terá 
lugar no dia 15.

O jornal Entre Margens 
é, para ambos os autores 
e de há muito, um comum 
lugar de escrita. E, na sua 
formação literária, ambos 
reconhecem o papel que 
teve a Biblioteca Gulben-
kian que funcionou em Vila 
das Aves durante décadas. 
Haverá, atualmente, menos 
frequentadores de biblio-
tecas e menos leitores de 
jornais. Mas a disponibili-
dade de livros e de jornais 
é muito mais vasta. E se a 
assinatura do jornal ou a 
aquisição de um livro não 
representam, de modo 
geral, uma despesa incom-
portável, há que usufruir 
das oportunidades de que 
temos.
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telef. 252 941 467

telem. 914 880 299
telem. 916 018 195

Pode alguém ser 
quem não é?

Estudar é saudável. Nunca sabemos “tudo”. Há 
sempre uma infinidade de “coisas” que pode-
mos aprender, desde que estejamos abertos a 

conhecer o que nos é novo.
Após a vivência com pessoas pertencentes aos cha-

mados (neste lado do planeta) povos originários, senti 
uma vontade terrível de saber mais sobre aqueles que 
deveriam ser os detentores das Terras de Pindorama. 

Vive-se momentos políticos difíceis mercê da 
demarcação das terras indígenas. A ânsia de retirar 
minérios (ouro, lítio, ferro e outros) de espaços geo-
gráficos ocupados pelas diferentes aldeias indígenas 
impele os governantes a autorizar o extrativismo de 
solos, rios e mares protegidos por esses povos. Cor-
re-se o risco de se passar a ter as áreas protegidas da 
Amazônia todas esburacadas e poluídos os lençóis 
freáticos, para além de ter as águas contaminadas com 
o mercúrio que os garimpeiros usam para ter acesso 
ao minério que procuram. O que os indígenas sabia-
mente preservam, o homem dito civilizado pretende 
atentar contra a natureza utilizando-a como se esta 
fosse um bem de consumo inesgotável.

Mas não é só a Amazônia que está em risco. Em 
Minas Gerais, bem pertinho da grande cidade de 
Belo Horizonte, uma área de preservação ambiental, 
Serra do Curral, que está sendo ameaçada pela von-
tade de extinguir o seu interesse (tombamento) de 
Patrimônio Histórico e Cultural, para que possa ser 
feita a exploração de minério no local. Esquecem os 
governantes estaduais, e quiçá os federais, do desas-
tre ambiental e humano que aconteceu em Mariana 
quando rompeu a barragem do Fundão, usada para 
armazenar os rejeitos do minério de ferro explorados 
pela empresa Samarco. Exaurir a terra não é solução 
para o desenvolvimento. 

Fala-se muito em sustentabilidade, mas infeliz-
mente ninguém procura averiguar o que esse conceito 
representa, o que é necessário fazer-se para o pôr 
em prática,  que tipo de atitudes ele exige de cada 
um de nós. 

E como pode alguém ser quem não é… vou reven-
do meus comportamentos. Será que preciso mudar 
de telemóvel sempre que uma nova linha sai para o 
mercado? Que outras atitudes terei ainda de mudar?

Num tempo em que as séries eram 
um exclusivo televisivo, o pra-
zer de assistir a um episódio vi-

nha quase sempre acompanhado de um 
amargo de boca, o de ter de esperar uma 
semana pela continuação da história.

Havia, portanto, uma necessidade do 
consumidor por atender. A de não espe-
rar por episódios, a de não ser interrom-
pido. As boxes de DVD e as maratonas 
providenciadas, de quando em vez, pelos 
canais revelaram essa necessidade. Os 
downloads piratas de temporadas intei-
ras revelaram a plataforma ideal para 
atendê-la – a internet.

É dessa junção que se explica o suces-
so da NETFLIX. O acesso imediato, sem 
espera, de pelo menos uma temporada de 
uma série. Quando o consumidor quiser 
e não no tempo indicado pelo Guia de TV. 
Parece o negócio perfeito. 

No entanto, a NETFLIX vem perdendo 
utilizadores. O que se passou? 

Se o cliente gostar de uma determi-
nada série, a plataforma que a exibe ga-
rante, à partida, a sua fidelização até ao 
término da mesma. Só que enquanto na 
TV o canal, na medida em que controla 
o ritmo de exibição e consequente ritmo 
de consumo, controla também o tempo 
de fidelização, as plataformas digitais, em 
virtude do seu modelo, não têm a mesma 
facilidade. Se a “necessidade” de marato-

nar uma série torna a adesão à NETFLIX 
apetecível, a possibilidade de consumo 
imediato assegura, na mesma proporção, 
a fidelização do cliente por um período 
muito curto (até este terminar de ver). 

Então como é que só agora é que a 
NETFLIX começou a perder clientes? Por 
ser, até há relativamente pouco tempo, a 
única plataforma a oferecer este tipo de 
serviço. Até então não interessava mui-
to se um cliente já não encontrava mais 
nada, do seu interesse, para ver. Tinha 
a expetativa de que a próxima série que 
lhe viesse a interessar iria “cair” na NET-
FLIX. Por conseguinte, não via motivos 
para cancelar a subscrição. A plataforma 
só teria de garantir alguma regularidade 
na atualização do catálogo. 

Com o surgimento de plataformas 
concorrentes o caso muda de figura. Da 
mesma forma que com a NETFLIX, ao 
contrário da TV, não tem de esperar por 
episódios, com o aparecimento de novas 
plataformas, o cliente deixou de ter de 
esperar pela NETFLIX para encontrar, 
para si, uma nova série.  Pode subscrever 
“aqui”, cancelar “ali”, voltar a subscrever 
“aqui”, ao sabor das suas preferências. 
Logo, a fidelização torna-se volátil. 

Moral da história: o modelo da NET-
FLIX para funcionar na perfeição preci-
saria de ser um monopólio. Felizmente 
(já) não o é.

NETFLIX – isto era para ser 
um monopólio natural

O MODELO DA 
NETFLIX PARA 
FUNCIONAR 
NA PERFEIÇÃO 
PRECISARIA 
DE SER UM 
MONOPÓLIO. 
FELIZMENTE 
(JÁ) NÃO O É.

FALA-SE 
MUITO EM 
SUSTENTABI-
LIDADE, MAS 
INFELIZMENTE 
NINGUÉM 
PROCURA 
AVERIGUAR 
O QUE ESSE 
CONCEITO 
REPRESENTA 
E QUE TIPO 
DE ATITUDES 
ELE EXIGE DE 
CADA UM DE 
NÓS. 
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Novos tarifários e aumento das zonas concessionadas deixam residentes 
e comerciantes indignados. Partidos da oposição em uníssono contra 
nova concessão acusam município de não ter em conta o interesse 
público. Manifestação convocada pelo PSD teve pouca adesão popular. 

Nova concessão do 
estacionamento 
gera onda de indignação

TEXTO PAULO R. SILVA

O início do périplo remonta a 2018. A 
Câmara de Santo Tirso, então liderada 
por Joaquim Couto, realizou um con-
curso público internacional no sentido 
de concessionar o estacionamento 
dentro da cidade sede de concelho. O 

âmbito era vasto e compreensivo. A 
ideia passava por “conceber, projetar, 
construir e gerir” as zonas de estacio-
namento da cidade, modernizando os 
parcómetros obsoletos, dotando-os da 
tecnologia necessária a melhorar a sua 
acessibilidade aos utilizadores. 

Assim aconteceu. A empresa 

“Esse” venceu o concurso, não sem 
que alguns concorrentes levassem 
o processo a tribunal. Resolvida a 
questão, contrato assinado entre as 
partes, tudo parecia encaminhado. 
Dois factos decorreram, entretanto. 
Joaquim Couto renunciou à presidên-
cia da autarquia e, mais tarde, a pan-
demia condicionou todo o processo de 
entrada em vigor da nova concessão. 

Segundo os documentos consul-
tados pelo Entre Margens, Alberto 
Costa, quis resgatar o contrato de 
concessão já assinado com a “Esse”, 
mas o melhor que conseguiu foi 
uma renegociação do mesmo, desa-
parecendo do seu âmbito a questão 
da “conceção e construção de novos 
parques”, retirando lugares e parques 
às zona concessionadas, renegociadas 
as contrapartidas financeiras e pror-
rogados os prazos.

A concessão do estacionamento que 
entrou em vigor no dia 19 de maio é 
o resultado de todo este processo de 
avanços e recuos. A empresa “Esse” fica 
com a gestão do estacionamento em 26 
ruas do centro da cidade (ver caixa), 
divididas em duas zonas a que se jun-
tam dois parques de estacionamento, 
durante os próximos quinze anos. 

De acordo com uma nota de im-
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ESTACIONAMENTO – SANTO TIRSO

ZONA CENTRAL (0,60€/HORA)
- Rua dos Carvalhais
- Rua Eça de Queirós
- Largo Coronel Baptista Coelho
- Praça General Humberto Delgado
- Rua Dr. António A. Pires de Lima
- Rua Sousa Trepa
- Praça Conde de S. Bento
- Rua do Bombeiro Voluntário
- Rua de Ângelo de Andrade
- Rua D. Zulmira Azevedo
- Rua Dr. José Cardoso de Miranda
- Rua de José Luís de Andrade
- Rua de D. Nuno Álvares Pereira
Parquímetros funcionam nos dias úteis 
das 9h às 19h.

ZONA DE 1ª CORA (0,50€/HORA)
- Avenida de S. Rosendo
- Largo Domingos Moreira
- Rua Dr. Francisco Sá Carneiro
- Rua de S. Bento
- Rua de Francisco Moreira
- Rua do Picoto
- Rua Conde de S. Bento
- Rua Dr. Carneiro Pacheco
- Avenida de Sousa Cruz
- Rua Luís de Camões
- Rua Prof. Dr. A. F. Carneiro Pacheco
- Rua S. João de Brito
- Rua S. João de Deus
Parquímetros funcionam nos dias úteis 
das 9h às 19h.

PARQUES ESTACIONAMENTO 
(0,60€/HORA)
- Parque Inferior da Câmara Municipal
- Parque da Rua do Retiro 
  ( junto à piscina municipal)
Parques pagos das 0h às 24h. 

PARQUES 
ESTACIONAMENTO (GRATUITO)
- Parque da Rua 5 de Outubro
- Parque da Rua Nova da Telheira
- Parque Superior da Câmara Municipal
- Parque do Complexo 
   Desportivo Municipal (Pavilhão)
- Parque da Feira
- Parque da Avenida de Sousa Cruz 
  (em frente à Loja do Cidadão)
- Parque Call Center PT 
  (Pq. Ribeiro do Matadouro)
- Parque do Mosteiro de S. Bento
- Parque Escola Secundária D. Dinis
- Parque Centro de Saúde
- Parque da Biblioteca Municipal
- Parque da Fábrica de Santo Thyrso
- Parque da Estação de 
   Caminhos de Ferro

VIVI E CRESCI EM 
LISBOA ONDE HÁ 
PARQUÍMETROS HÁ 
DEZENAS DE ANOS E 
NUNCA COBRARAM 
AOS RESIDENTES. É 
APENAS COBRADO O 
SEGUNDO VEÍCULO A 
UM PREÇO REDUZIDO. 
ESTOU INDIGNADA”

“UM FUTURO 
EXECUTIVO MUNICIPAL 
DO PSD IRÁ REVER, 
DE FORMA EFETIVA, 
ESTA E OUTRAS 
CONCESSÕES”

“[A CONCESSÃO] 
TRANSFORMA UMA 
FERRAMENTA A FAVOR 
DA MOBILIDADE NA 
CIDADE NUM MERO 
NEGÓCIO DE CAÇA AOS 
EUROS DE QUEM VIVE 
OU TRABALHA 
EM SANTO TIRSO”

SOFIA HENRIQUES, MORADORA

RICARDO PEREIRA, PSD

CDU

“NUMA ALTURA 
DE INFLAÇÃO E 
DIFICULDADES 
ECONÓMICAS, A 
CÂMARA DECIDE 
AGRAVAR ESTAS 
DIFICULDADES DOS 
TIRSENSES” 
BLOCO DE ESQUERDA

prensa da autarquia, o objetivo passa 
por “promover uma maior rotativi-
dade do estacionamento no centro 
da cidade, dando resposta a uma 
necessidade há muito reclamada pelo 
comércio local, modernizando ainda 
todo o serviço, com a entrada em 
funcionamento da aplicação ‘Via Verde 
Estacionar’ e a substituição dos parcó-
metros por novos equipamentos cuja 
utilização será mais fácil e intuitiva.”

MANIFESTAÇÃO POUCO PARTICIPADA 
APÓS TORRENTE DE PROTESTOS ONLINE
A entrada em vigor da nova concessão 
de estacionamento em Santo Tirso 
era um fait accompli, mas parece ter 
apanhado meio mundo de surpresa. 
O primeiro sinal foi o início da substi-
tuição dos parcómetros e a sua intro-
dução nos parques até aqui gratuitos. 
Depois, no próprio dia da entrada em 
vigor, a indignação no universo online 
deu-se de modo voraz e torrencial. 

O alvo era dirigido sobretudo ao 
aumento de preços e das zonas con-
cessionada. O novo tarifário aprovado 
coloca a tarifa horária no ‘miolo’ da 
cidade a 0,60€, sendo que nos arrua-
mentos mais periféricos se fixa 0,50€. 
Taxa aplicada nos dias úteis das 9h às 
19h. Por sua vez, os parques até agora 
gratuitos, como o inferior da câmara e 
das piscinas (na rua do Retiro) passam 
a ser taxados 24 horas por dia com a 
tarifa de 0,60€ por hora.

Esta situação, para além de au-
mentar o custo horário do estacio-
namento que, segundo a Câmara 
Municipal será “abaixo da média da 
Área Metropolitana do Porto”, vai so-
brecarregar residentes, trabalhadores 
e comércio local. 

Para tentar mitigar os efeitos, o 
novo tarifário prevê a obtenção de 
avenças dirigidas precisamente a 
esses grupos, mas é aqui que a outra 
parte da indignação se dirige. Uma 
avença “Residente – Morador” terá o 
custo de 65€ por semestre, o que se 
traduz em 130€ por ano, enquanto 
a avença “Residente – Atividade 
(comerciantes)” custará 227,50€ por 
semestre, ou seja, 455€ anuais. 

A manifestação convocada pelo PSD 
para o sábado seguinte à entrada em 
vigor dos novos tarifários quis capita-
lizar o descontentamento expressado 
nas redes sociais, mas ficou aquém das 
torrentes de comentários indignados, 
tendo-se contabilizado cerca de quatro 
dezenas de presentes. Número que 
mesmo assim não esmoreceu o volu-
me da retórica e dos protestos daqueles 
que deixaram o seu testemunho. 

Sofia Henriques foi um desses ca-

sos. Cresceu e viveu em Lisboa e depois 
de uma passagem pelo estrangeiro 
escolheu Santo Tirso para fixar a sua 
família por ser uma “cidade sossegada, 
com paisagem natural, onde se pode 
ouvir os pássaros e andar a pé”. Quan-
do chegou, viu-se obrigada a comprar 
um segundo carro para levar o filho 
à escola devido àquilo que classifica 
como falta de “transporte integrado” 
e de soluções por parte da autarquia. 
Agora, diz-se indignada por medidas 
que considera “cegas e sem critério”.

“É absolutamente ridículo que 
venham pedir um valor diário para 
estacionar o carro que não posso es-
tacionar dentro de casa”, começou por 
dizer a residente na zona do pavilhão 
municipal. "Vivi e cresci em Lisboa 
onde há parquímetros há dezenas de 
anos e nunca cobraram aos residentes. 
É apenas cobrado o segundo veículo 
da família a um preço reduzido. É 
ridículo. Estou indignada”, reforçou. 

A comparação é verídica e factual. 
Em Lisboa, segundo as tabelas de 
preços da EMEL consultadas pelo 
Entre Margens, os detentores de um 
dístico de residente não pagam pelo 
estacionamento do primeiro carro 
do agregado familiar/fogo, o segun-
do carro tem o custo de 50 euros e o 
terceiro 132 euros. 

“Estou estupefacta com as medidas 
que estão a ser tomadas aqui. Não bas-
ta um subsídio para comprar os livros 
da escola no início do ano, quando 
depois se carrega nas taxas de par-
químetro”, concluiu Sofia Henriques.

As dúvidas sobre as avenças não 
se ficam por aqui. Ana Maria Lages, 
deputada municipal pelo PSD e resi-
dente no centro da cidade, deslocou-se 
à reunião de câmara para questionar o 
edil sobre a possibilidade de as aven-
ças contemplarem mais do que um 
carro, algo que, ter-lhe-á sido negado 
no processo de aplicação junto da 
concessionária. A pergunta ficou sem 
resposta imediata, com a promessa de 
indagação junto da ‘Esse’.

PARTIDOS TOTALMENTE CONTRA
Esta opção do executivo de maioria 
socialista tem tido um inequívoco voto 
contra por parte de toda a oposição, 
nas suas diferentes configurações 
durante os dois mandatos que o 
processo atravessou. A agora depu-
tada e ex-vereadora, Andreia Neto, 
relembrou a sua oposição no início 
do processo, sendo que o PSD voltou a 
manifestar-se contra, seja em reunião 
de câmara ou Assembleia Municipal. 

O novo líder da concelhia 'laranja', 
Ricardo Pereira, assume de forma 

inequívoca que “um futuro executivo 
municipal do PSD irá rever, de forma 
efetiva, esta e outras concessões”, 
considerando-a “uma machadada no 
bolso e no conforto de muitas famílias 
de Santo Tirso”, “uma afronta a todos 
os munícipes” e “mais um golpe na 
atividade comercial da cidade”.

Para o PSD, as contas são simples. 
“Na próxima década e meia, os 1003 
lugares de estacionamento previstos 
no acordo permitirão à empresa ‘Esse’ 
faturar cerca de 16,4 milhões de euros 
e farão com que a Câmara arrecade em 
torno de 9,4 milhões de euros”, revela. 

Com oposição firme também des-
de o início, a CDU diz que “sempre 
denunciou os impactos negativos” da 
privatização do estacionamento da 
cidade, já que esta “transforma uma 
ferramenta a favor de uma melhor 
mobilidade na cidade num mero ne-
gócio de caça aos euros de quem vive 
e/ou trabalha em Santo Tirso”.

Impactos esses notórios sobretu-
do quando esta entra em vigor sem 
estarem acautelados outros passos 
no âmbito da mobilidade da cidade 
como as “melhorias ao nível da co-
bertura e frequência dos transportes 
públicos, pavimentação dos parques 
de estacionamento gratuitos da Rua 
Nova da Telheira e da Av. Sousa Cruz 
e a prometida requalificação do piso 
do Largo da Feira”. 

Por seu turno, o Bloco de Esquerda 
mostra-se especialmente preocupado 
com “os moradores em zonas abran-
gidas por esta concessão que terão de 
pagar 130€ anuais para estacionarem 
o seu carro”, numa altura de inflação 
e dificuldades económicas, sendo esta 
“apenas” mais uma entre as várias 
concessões a privados por parte da 
maioria socialista na Câmara. Para os 
bloquistas, “a promoção do centro da 
cidade sem carros passa pelo aumento 
substancial de transportes públicos e 
pela criação de zonas de estaciona-
mento nas entradas da cidade para 
haja efetiva liberdade de deslocação". 
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Já foi aprovado o Orça-
mento de Estado para 
2022, sem surpresas 

o PS com maioria absolu-
ta, chumbou praticamente 
todas as propostas de al-
teração que foram apre-
sentadas pelos partidos da 
oposição. 

Trago este assunto aqui 
porque, apesar de não ser 
algo que habitualmente se 
trate num jornal de im-
prensa local, este ano é um 
tema com grande impacto 
nas nossas vidas e no fun-
cionamento das institui-
ções da nossa terra. 

O grande problema des-
te Orçamento é que é pra-
ticamente o mesmo que foi 
chumbado em outubro do 
ano passado. Onde o cená-
rio nacional e internacional 
era completamente dife-
rente, estava alavancado na 
recuperação pós-pandemia 
com incidência forte na re-
toma do turismo. 

Volvidos 6 meses temos 
um agravamento da infla-
ção, uma tendência já do 
final do ano de 2021, mas 
sobretudo uma guerra aqui 
nos vizinhos do lado. 

Esta guerra veio agravar 
o problema dos fluxos de 
mercadorias a nível mun-
dial, mas acima de tudo 
veio afectar o preço dos 
combustíveis e acelerar o 
aumento da inflação. 

Ora o Governo reviu a 
previsão da taxa de inflação 
e do crescimento do PIB, 
mas segundo a maioria dos 
analistas as previsões do 
Governo estão claramente 
desajustadas.

A maioria dos econo-
mistas assume que a média 
anual será superior a 4%, 
em Abril a já foi de 7,2%. 
Como é isto nos afecta? Ora 
se custo de vida vai subir 
em média 4% e mantemos 
o mesmo rendimento, sig-
nifica que vamos comprar 
menos 4% das coisas que 

comprávamos o ano pas-
sado. Para isso o Governo 
deveria aumentar o rendi-
mento das famílias, e a úni-
ca forma de o fazer a toda 
gente seria reduzir a carga 
fiscal para amortecer o au-
mento do custo de vida. 

Em teros práticos é 
como se nos fizessem um 
corte no nosso salário ou 
nas nossas pensões. Uma 
pessoa que receba um sa-
lário de 1000€/mês com 
uma inflação de 4%, esses 
1000€ valem menos 40€. O 
salário mínimo foi aumen-
tado para 705€, mas agora 
perdeu 28€, é como se este 
ano estivesse em 676€. 

O mesmo vai acontecer 
às empresas, mas também 
a todas as instituições, Câ-
maras e Juntas de Fregue-
sia, com a mesma receita 
conseguirão fazer menos 
obras ou menos activida-
des. 

Inclusive os fundos co-
munitários serão afecta-
dos, pois se as verbas não 
forem revistas, a capaci-
dade de investimento será 
afectada. 

A titulo de exemplo, os 
50.000€ que a Junta da Vila 
das Aves não gastou em 
2021 e transitou para 2022, 
agora com esse dinheiro vai 
fazer menos obra que faria 
no ano passado. 

Pela primeira vez em 
décadas teremos inflação 
e teremos a real noção de 
perda de compra, tal como 
nos tempos da troika, mas 
com uma diferença bem 
pior: para se travar a infla-
ção de uma forma rápida 
aplica-se sempre a receita 
mais dura, aumento das ta-
xas de juro, logo mais carga 
para as famílias.

Uma coisa é certa: va-
mos acabar 2022 mais po-
bres do que o iniciamos e 
que quem nos governa está 
a ver “se passa de fininho” 
por isto.

Inflação, ainda 
se lembra? 

O Cineteatro de Santo Tirso 
tem uma importância icónica 
para a cidade. Para além de 

ser dos poucos edifícios em ruínas 
nesta cidade, carrega em si memórias 
de muitos dos habitantes da cidade. 
Memórias de quem encontrou neste 
espaço o convívio de vários tirsenses 
e um dos primeiros encontros com a 
cultura. Numa zona bastante central 
da cidade, permite o fácil acesso ao 
mesmo tanto por residentes da cida-
de como por habitantes noutras cida-
des pela sua rápida ligação à estação 
de comboios e autocarros.

O Cineteatro foi inaugurado no 
dia 10 de outubro de 1953 e a sua a 
construção foi um longo processo, 
mas uma constante batalha dos tir-
senses. A sala tinha capacidade para 
999 pessoas, dispostas entre a pla-
teia e a tribuna. Semelhante a todos 
os Cineteatros do País, também o de 
Santo Tirso entrou num processo 
de degradação em 1975. Com o seu 
encerramento, desapareceu a única 
sala pública de cinema e teatro de 
Santo Tirso. No entanto, a sua requa-
lificação tem sido marcada por uma 
série de avanços e recuos políticos.

Em novembro de 2007, era apre-
sentado publicamente o projeto para 
a requalificação do espaço. O inves-
timento previsto para o novo Cine-

Cineteatro, para quando?
teatro rondava os 10 milhões de eu-
ros. Ainda era Presidente da Câmara 
Castro Fernandes e afirmava então 
“Vamos construir o cineteatro com 
ou sem apoios do Estado”. Apontava 
o ano de 2009 como data de conclu-
são das obras e abertura do espaço. 
Não aconteceu. A solução mais tarde 
encontrada foi o estabelecimento de 
uma parceria público-privada (PPP) 
onde a Câmara entregaria a obra a 
um consórcio, sendo que a autarquia 
ficaria a pagar uma renda durante 
um determinado número de anos 
pela gestão e programação do espa-
ço. A PPP foi estabelecida, porém o 
consórcio nunca conseguiu levar a 
obra em diante, sendo que, por mú-
tuo acordo, foi rescindido o contrato 
no ano de 2011. A intenção de resol-
ver a questão voltou, anos depois, à 
discussão pública. Joaquim Couto 
afirmou, em 2017, na campanha das 
eleições autárquicas ser uma prio-
ridade absoluta para o seu seguinte 
mandato. No entanto, mais tarde, 
afirmando que não era candidatável 
a fundos comunitários, a requalifi-
cação do Cineteatro desapareceu da 
discussão política.

Em 2020, a Câmara Municipal 
realizou trabalhos de requalifica-
ção das fachadas e afirmou estar a 
desenvolver estudos para avaliar a 
capacidade estrutural das obras e a 
possibilidade de financiamento. Até 
hoje não foi anunciado um novo 
projeto para a requalificação do es-
paço. Aos deputados da Assembleia 
Municipal não chegou nenhum pro-
jeto para ser discutido ou votado. 
Após anos de promessas, avanços e 
recuos, a única coisa a avançar foi a 
requalificação da fachada do antigo 
Cineteatro. Esperemos que a políti-
ca cultural do concelho não se fique 
por obras de cosmética ou fachadas. 
Volto então a levantar a pergunta: o 
Cineteatro, afinal, é para quando?

APÓS ANOS DE 
PROMESSAS, 
AVANÇOS E 
RECUOS, A 
ÚNICA COISA A 
AVANÇAR FOI A 
REQUALIFICAÇÃO 
DA FACHADA 
DO ANTIGO 
CINETEATRO. 
ESPEREMOS 
QUE A POLÍTICA 
CULTURAL DO 
CONCELHO 
NÃO SE FIQUE 
POR OBRAS DE 
COSMÉTICA OU 
FACHADAS.

PELA PRIMEIRA 
VEZ EM 
DÉCADAS 
TEREMOS 
INFLAÇÃO E 
TEREMOS A 
REAL NOÇÃO 
DE PERDA DE 
COMPRA, TAL 
COMO NOS 
TEMPOS DA 
TROIKA, MAS 
COM UMA 
DIFERENÇA 
BEM PIOR
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ATUALIDADE VILA DAS AVES

CARLOS VALENTE, 
PRESIDENTE A.H. 
BOMBEIROS 
VILA DAS AVES

TEXTO PAULO R. SILVA
FOTOS VASCO OLIVEIRA

Vila das Aves foi por um dia casa 
dos bombeiros de todo o concelho. A 
corporação de voluntários avense foi 
a anfitriã do Dia Municipal do Bom-
beiro, recebendo no seu quartel as 
celebrações que servem de momento 
alto para atribuir reconhecimento aos 
soldados da paz e de reflexão sobre as 
grandes preocupações da atividade 
quotidiana. 

Na ressaca da pandemia e com a 
inflação em máximos de trinta anos, 
as intervenções das principais figu-
ras institucionais dissertaram sobre 
duas grandes problemáticas que os 
bombeiros querem ver solucionadas: 
a falta de voluntariado e o modelo de 
financiamento. 

Anfitrião da tarde, Carlos Valente, 
presidente da direção da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Volun-
tários de Vila das Aves, alerta que a 
falta de voluntários aumenta o risco 
de “não ter como dar a resposta ne-

do concelho. Um investimento que 
no total já ascende aos 217 mil euros, 
a que se junta o subsídio anual de 120 
mil euros, 45 mil euros às equipas de 
sapadores florestais, 25 mil euros à 
equipa de defesa da floresta contra 
incêndios, 30 mil euros de apoios em 
seguros contra acidentes pessoais e 
bolsas de estudo.

Quanto à terceira EIP, sugestão 
deixada pelo representante da Liga 
dos Bombeiros Portugueses, Alberto 
Costa diz-se aberto ao diálogo, mas o 
assunto ainda nem sequer foi discuti-
do ou levantado pelas corporações do 
concelho de Santo Tirso. 

MODELO DE FINANCIAMENTO 
E APOIO AO COMBUSTÍVEL
A discussão em torno do modelo de 
financiamento dos bombeiros em 
território nacional não é de agora, mas 
a deterioração das condições econó-
micas e o aumento da inflação para 
níveis históricos dos últimos trinta 
anos, traz urgência para o encontro 
de soluções.

Apesar dos elogios aos “passos em 
frente” dados pela autarquia nos úl-
timos anos, o financiamento tem de 
ser discutido com o Governo. Aliás, 
Alberto Costa, adianta que uma das 
soluções pode passar por um novo 
equilíbrio na redistribuição “daquele 
dinheiro que todos os munícipes de 
todos os concelhos do país deixam 
ficar nas apólices de seguro” e que 
neste momento “não corresponde 
àquilo que é o investimento dos 
nossos munícipes”. 

“Sabemos que temos de ser soli-
dários com os concelhos com menos 
população, mas tem de haver uma 
fórmula diferente, mais eficaz, mais 
transparente e que corresponda à 
realidade do trabalho de cada uma das 
corporações de bombeiros.”

Quanto à questão dos combustí-
veis, Carlos Valente, diz que têm que 
ser encontradas soluções “rapida-
mente”, já que “não se justifica que 
determinados setores tenham apoios 
e os bombeiros não. Precisamos efe-
tivamente que as entidades responsá-
veis olhem para estas questões, caso 
contrário a rutura financeira pode 
acontecer”. 

As cerimónias do Dia Municipal 
do Bombeiro contemplaram a atri-
buição das Medalhas Municipais de 
Bons Serviços, de 15, 25 e 35 anos 
aos elementos das três corporações, 
seguindo-se depois um desfile apeado 
e motorizado pelas principais ruas de 
Vila das Aves.

Bombeiros Voluntários de Vila das Aves foram os anfitriões do Dia Municipal 
do Bombeiro onde o foco esteve na falta de voluntariado (que pode colocar 
em risco o socorro), no modelo de financiamento e nos apoios às corporações.

Falta de voluntariado é grande 
preocupação para os bombeiros

cessária às situações”, sobretudo nos 
horários não cobertos pelas duas Equi-
pas de Intervenção Permanente (EIP). 

“Neste momento, os fins de se-
mana e as noites são todas cobertas 
por voluntariado”, explica. “É preciso 
oferecer condições para que quem 
quer ser bombeiro voluntário, se sinta 
estimulado e ganhe coragem para 
estar connosco”. 

Alberto Costa, presidente da Câ-
mara e, ele próprio, comandante 
do quadro de honra dos bombeiros 
Tirsenses (Amarelos), ouviu o repto 
e promete colaboração para que se 
possa angariar mais voluntários. 

“O repto que foi lançado e que 
aceitei é de trabalharmos em conjunto 
para tentar encontrar a fórmula per-
feita ou o caminho para conseguirmos 
convencer os homens e as mulheres 
da vida civil a integrar os corpos de 
bombeiros”, disse o autarca, isto de-
pois de, no ano transato, neste mesmo 
evento, ter também acedido ao pedido 
para a criação de uma segunda EIP 
em cada uma das três corporações 

É PRECISO 
OFERECER 
CONDIÇÕES PARA 
QUE QUEM QUER 
SER BOMBEIRO 
VOLUNTÁRIO, SE 
SINTA ESTIMULADO 
E GANHE CORAGEM 
PARA ESTAR 
CONNOSCO”
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Trazer os estudantes de medicina 
e futuros médicos para o contacto 
direto com a população. A iniciativa 
é organizada pelo Associação de 
Estudantes do Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) 
que promove rastreios gratuitos à 
população um pouco por todo o país. 

O projeto “Med on Tour” iniciou 
os trabalhos no concelho de Santo 
Tirso precisamente em Vila das 
Aves, antes de partir para as fregue-
sias de Areias, Vila Nova do Campo, 
Santo Tirso e Agrela. 

Joana Oliveira é estudante do 
quarto ano de medicina no ICBAS 
e liderou a equipa que durante uma 
manhã esteve no salão nobre da junta. 

“Temos cerca de 120 alunos es-
palhados pelo país para dinamizar 
atividades no sentido de promover 
a literacia na saúde junto da popu-
lação e rastrear algumas doenças 
mais prevalentes, como a diabetes, 
hipertensão arterial e obesidade”, 
explicou ao Entre Margens. 

Um projeto onde ganha toda a 

gente envolvida. “Ganhamos nós, 
alunos, com a experiência e contacto 
direto com a população, fora do 
ambiente hospitalar. A população 
porque obtém dados essenciais 
sobre a sua saúde e as juntas de 
freguesia porque recebem uma 
iniciativa com valor acrescentado”, 
acrescenta a estudante. 

Já o presidente da junta de fre-
guesia, Joaquim Faria, elogia a 
iniciativa e o desafio lançado pela 
câmara municipal, , sublinhando 
que “estes intercâmbios entre fa-
culdades e os municípios são muito 
importantes” pela proximidade que 
criam com a população. 

“Aquilo que muitas vezes não 
conseguimos fazer num centro de 
saúde, podemos fazê-lo aqui, mui-
to mais lado a lado com os nossos 
fregueses. É uma mais-valia para 
os nossos futuros médicos para 
que possam conhecer melhor a 
população”, rematou o autarca que 
também aproveitou a ocasião para 
fazer o check-up. 

Estudantes de medicina 
fizeram rastreios 
gratuitos à população

O interregno pandémico de dois anos 
não esmoreceu o entusiasmo estival 
e neste regresso das iniciativas de 
verão a junta de freguesia de Vila das 
Aves anunciou que as Festas da Vila 
regressam este ano já no primeiro fim 
de semana de junho. Nos dias 3, 4 e 5 
de junho, o parque de estacionamento 
do estádio do Clube Desportivo das 
Aves vai acolher as festividades pela 
segunda vez.

Na sexta-feira, dia 3 de junho, a 
animação noturna vai ficar entregue 
ao Teatro Aviscena (20h), Oamis 
(21h), com a Festa da Juventude 
(Espuma e DJ) a encerrar o primeiro 
serão de festas (22h30).

No sábado, dia 4, as iniciativas 

Festa da Juventude, Sons do Minho e Orquestra Co-
munitária são destaques da programação que du-
rante três dias vai dizer ‘olá’ à temporada de verão.

“Sons Do Minho” vão 
animar Festas da Vila

arrancam bem cedo, com animação 
infantil a partir das 10h, para que a 
seguir ao almoço (14h) se inicie um 
torneio de chincalhão. O final da tarde 
ficará a cabo de “Kauan & Vitória” 
(18h) e da famosa Banda Gástrica 
(18h45).

A noite de sábado terá como pro-
tagonistas “Dazzligtstars” (Centro La-
zer), pelas 20h20, em antecipação do 
Desfile de Moda dedicado ao comércio 
local (20h30). O momento alto fica 
para o fim com a subida ao palco dos 
“Sons do Minho” a partir das 22h30.

O acordar de Domingo, dia 5, 
faz-se com uma Cãominhada organi-
zada pela Associação Portuguesa de 
Busca e Salvamento (10h), sendo que 
o programa das Festas fecha com as 
atuações da ARVA (15h30), Turma de 
Cavaquinhos da Universidade Sénior 
(16h) e por fim a performance da Or-
questra Comunitária de Vila das Aves 
que se reúne pela segunda vez aos 
comandos de Alexandre Sobral, desta 
feita sob o tema “A Memória” (19h).

Ao Entre Margens, Joaquim Faria, 
presidente da junta de Vila das Aves, 
explica que o objetivo passa por “dar um 
arranque às associações e dar oportuni-
dade ao comércio de vir cá para fora e 
mostrar o que tem de melhor”.

SÃO MARTINHO DO 
CAMPO CELEBRA 
25 ANOS DE 
ELEVAÇÃO A VILA
Os “Sons do Minho também 
serão protagonistas das 
festas de 25 anos de elevação 
a vila de São Martinho do 
Campo, dia 18 de junho.

A programação contempla 
a realização de um Rally Pa-
pper e uma gala comemora-
tiva de homenagem a várias 
personalidades.
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BREVES

Luís Montenegro conquistou 
a liderança do Partido Social 
Democrata em eleições di-
retas com 74% dos votos a 

nível nacional, frente a Jorge 
Moreira da Silva. Na concelhia 
de Santo Tirso, o novo presi-

dente também venceu por larga 
margem, tendo obtido 67% 

dos votos tirsenses. A deputada 
Andreia Neto, mais relevante 

apoiante da candidatura de Luís 
Montenegro festejou o triunfo, 
clasificando-o como “grande 
dia” para o futuro do partido.

Montenegro 
vence diretas no 

PSD também 
em Santo Tirso

BE traz Catarina 
Martins para 
falar sobre 
o Cineteatro

Este sábado, dia 4 de junho, 
pelas 16h, Catarina Martins, 
líder do BE, visita a cidade de 
Santo Tirso para uma tarde 

dedicada à cultura sob o tema 
“Direito à Cultura: Cineteatro 

para quando?”. 
A coordenadora nacional do 

partido vem acompanhada pelo 
deputado na AR, José Soeiro 

numa sessão que contará com 
intervenções sos representantes 
locais Ana Isabel Silva e António 
Soares na praça contígua ao an-
tigo Cineteatro de Santo Tirso.

Nova unidade de saúde 
mental de Santo Tirso 
pronta até junho de 2023
Delegação de deputados socialistas visitou obra 
de requalificação e construção do novo edifício 
de saúde mental e medicina interna, saindo com 
boas perspetivas quanto à importância das novas 
valências para a região. 
TEXTO PAULO R. SILVA

O novo futuro da unidade hospitalar 
de Santo Tirso do Centro Hospitalar 
do Médio Ave (CHMA) chegada pre-
vista para junho de 2023. As obras 
de construção da nova unidade de 
saúde mental em Santo Tirso estão 
a avançar a bom ritmo, comprovadas 
pela visita in loco de um grupo de de-
putados do Partido Socialista do cír-
culo do Porto que passou a manhã da 
passada segunda-feira no concelho. 

Durante o mês de junho os par-
lamentares vão reunir com todos os 
municípios do distrito para conhe-

de medicina interna que neste mo-
mento está concentrada nos edifícios 
mais antigos, ficando esses dedica-
dos apenas ao ambulatório.

Desenhado com dois pisos supe-
riores, a obra vai ainda aproveitar 
aquilo que seria a cave, com a mesma 
área dos restantes, para albergar um 
serviço que ainda não está definido. 
Estas intervenções, depois de con-
cluídas, darão lugar a uma requali-
ficação dos espaços atuais do hospi-
tal. “No final do processo, ficaremos 
aqui praticamente com um hospital 
novo”, rematou o presidente do con-
selho de administração. 

A acompanhar a visita, Alberto 
Costa, edil de Santo Tirso, mostrou-
-se muito satisfeito com o que viu, 
elogiando o Governo pelo processo 
de reversão da transferência da uni-
dade para a Misericórdia, argumen-
tando que, com as obras no terreno, 
essa decisão está justificada.

“Esta obra vem resolver proble-
mas concretos da população”, sub-
linhou Alberto Costa, acusando a 
oposição de “demagogia” pela ideia 
“peregrina” lançada recentemente 
de pedir a construção de um novo 
hospital em Santo Tirso.

“Nós não brincamos à saúde”, re-
torquiu o autarca. “Já deu para perce-
ber que algumas pessoas gostam de 
ter as câmaras à frente e dizer umas 
coisas simpáticas, mas a população 
não se deixa enganar. As pessoas 
querem soluções concretas e essas 
são aquilo que estamos hoje aqui a 
ver. Obras no terreno com projetos 
claros e concretos”. 

As obras de requalificação da uni-
dade hospitalar de Santo Tirso no 
CHMA representam um investimen-
to que ronda os 5 milhões de euros. 
A fachada do edifício principal já está 
requalificada, encontrando-se agora 
em andamento o novo edifício com 
conclusão prevista para o primeiro 
semestre de 2023 a que se seguirá 
a intervenção nos restantes espaços. 

cer as realidades e reivindicações do 
território, numa espécie de viagem 
diagnóstico que teve início precisa-
mente em Santo Tirso. 

Com foco na área da saúde, os de-
putados socialistas reuniram não só 
com a autarquia tirsense, como tam-
bém com a administração do CHMA 
onde ficaram a par do processo de 
intervenção profunda pela qual a 
unidade está a passar.

Carlos Brás, porta-voz do grupo, 
destaca que a construção da nova 
unidade “é um projeto há muito 
tempo ambicionado pela população” 
e que agora “através do Governo so-
cialista” vê a luz do dia. Esta nova 
valência, vai trazer “uma nova dinâ-
mica, mais capacidade de reposta, 
mais recursos humanos e será uma 
mais-valia para o território”. 

O presidente do conselho de ad-
ministração do CHMA, António Bar-
bosa, explica que o novo edifício, cuja 
estrutura já está erguida, vai alber-
gar um novo internamento de saúde 
mental com 24 camas, um serviço 
moderno que vai corresponder a to-
das as exigências atuais, sendo uma 
resposta muito qualificada para as 
necessidades atuais da região.

Para além disso, este novo edifí-
cio vai ter um novo internamento 

NÓS NÃO 
BRINCAMOS 
À SAÚDE”
ALBERTO COSTA, 
PRESIDENTE 
DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE 
SANTO TIRSO
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Presidente da Câmara iniciou na UF Lamelas e Guimarei iniciativa 
que vai levar para perto dos munícipes reuniões de 
câmara descentralizadas e fóruns abertos à população. 

Alberto Costa leva 
presidência à proximidade 
das freguesias

TEXTO PAULO R. SILVA

Aproximar os munícipes do proces-
so de decisão democrática. Com a 
iniciativa “Presidência Mais Próxi-
ma”, Alberto Costa vai criar um dia 
inteiramente dedicado à freguesia 
que o acolhe num programa extenso 
que se divide entre reuniões com os 
executivos locais, atendimento, visi-
tas a obras e intervenções em curso, 
a habitual reunião pública da câ-
mara e ainda um fórum totalmente 
aberto à população. 

“Isto faz parte do meu estilo e 
forma de gerir”, começou por dizer 
Alberto Costa. “Não temos medo de 
vir para a rua e falar com as pessoas, 
ouvir todas as partes para tomar as 
melhores decisões”. 

A UF de Lamelas e Guimarei foi a 
primeira anfitriã, tendo o roteiro do 
presidente da câmara passado pelas 
obras de extensão da rede pública 
de água que estão a avançar “a bom 
ritmo” no vale do Leça, sendo que 
cerca de 40% se desenvolvem em 
território da União de Freguesias, 
naquilo que Alberto Costa considera 
uma obra “muito importante”. 

Todavia, é o próprio autarca que 
classifica como momento mais im-
portante do dia a visita à escola bá-
sica de Guimarei e a intervenção dos 
alunos do quarto ano na reunião de 
câmara realizada na sede da junta de 
freguesia. 

“Estes miúdos fantásticos rece-
beram-me na sua escola onde pu-
demos brincar e cantar juntos para 
depois chegarem aqui à reunião de 
câmara com intervenções muito 
pertinentes e com muita qualidade”, 
apontou. Uma oportunidade única 
de poderem participar e perceber 
como funciona a democracia que 
certamente vai ficar guardada na 
memória dos mais jovens. O obje-
tivo agora será “paulatinamente” 
percorrer todas as freguesias do 
concelho.

Projeto ‘Ressurgir Pós 
Cancro da Mama’ pronto 
para ajudar mulheres 
a recuperar autoestima
Estudo efetuado com 45 mulheres da zona nascente do 
concelho revela dificuldades na aceitação da aparência física 
e sexualidade no pós-recuperação da doença.

TEXTO PAULO R. SILVA

A luta contra o cancro é travada 
a vários planos e diferentes ver-
tentes, sendo que mesmo quan-
do a doença é vencida, o trabalho 
continua e as mazelas, físicas e 
psicológicas são muitas vezes du-
radouras e complexas de resolver. 
Um contexto agravado pelo facto 
do cancro da mama atingir um 
órgão visto como “símbolo de fe-
minilidade”, cujos efeitos têm um 
impacto “significativo na mulher 
ao nível da imagem corporal e da 
sexualidade”.

A Unidade de Cuidados Con-
tinuados (UCC) Provida de São 
Tomé de Negrelos olhou para den-
tro do seu território e avançou com 
um estudo para tentar perceber 
quais os obstáculos e necessidades 
partilhados pela mulher recupera-
da do cancro da mama. Para o efei-
to foram questionadas 45 mulhe-
res recuperadas do cancro na zona 
nascente do concelho de Santo Tir-
so e os dados foram agora divul-
gados num colóquio realizado na 
junta de freguesia de Vila das Aves. 

Pela voz das enfermeiras An-
dreia Nunes e Zenaide Laranjeira, 
os resultados obtidos demons-
tram que não é possível separar a 
“problemática dicotómica ligada 

à imagem corporal e à dimensão 
psicossexual”, sem descurar a rea-
bilitação. Isto traduz-se no facto de 
42,2% das inquiridas afirmar ter 
sentimentos negativos “algumas 
vezes”, 50% afirmam “não sentir 
desejo sexual” e 52,3% assumem 
estar apenas “um pouco ativas se-
xualmente”. 

É neste sentido que surge o pro-
jeto “Ressurgir Após o Cancro da 
Mama”, um instrumento de apoio 
para as mulheres sobreviventes de 
cancro da mama pertencentes à 
área de intervenção da UCC Pro-
vida, com o intuito de as ajudar 
a ressurgir após esse infortúnio, 
promovendo o seu bem-estar, ten-
do em conta que cada mulher vive 
a sua vida após os tratamentos de 
forma única.

O projeto consta de uma con-
sulta inicial de enfermagem na 
UCC Provida, posteriormente 
poderão ser referenciadas para 
uma consulta de enfermagem de 
especialidade ou, se necessário, 
para médico de medicina geral e 
familiar, psicólogo, assistente so-
cial, nutricionista, entre outros. O 
objetivo é que existe um acompa-
nhamento e um trabalho constan-
te, surgindo como a “peça-chave” 
que falta para completar o puzzle 
sombrio da vida destas mulheres.
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ESPECIAL DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

QUANDO 
FOR GRANDE 
QUERO SER...

No âmbito do Dia Mundial da Criança, o 
Entre Margens desafiou os alunos do 
2º ano do primeiro ciclo da Escola Básico do 
Bom Nome, em Vila das Aves, a completarem 
com um desenho a seguinte frase:

AMÉLIE
CIENTISTA
QUERO SER CIENTISTA 
PORQUE GOSTO DE 
CIÊNCIA E DE FAZER 
EXPERIÊNCIAS

DINIS
MÚSICO
ESCOLHI ESTA 
PROFISSÃO 
PORQUE EU 
ADORO FAZER 
MÚSICA E OUVIR 
MÚSICA

GUSTAVO
FUTEBOLISTA
QUERO SER FUTEBOLISTA PORQUE GOSTO DE CORRER, 
REMATAR E FAZER HABILIDADES COM OS PÉS

KALI
VETERINÁRIA
QUERO SER 
VETERINÁRIA 
PORQUE GOSTO 
MUITO DE ANIMAIS
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Adélio Castro 
apresenta 
livro de 
crónicas no 
centro cultural
Sessão de apresentação do 
livro “Entre Margens”, que 
agrega as crónicas publi-
cadas pelo autor no jornal 
entre 2016 e 2019, decorre no 
próximo dia 15 de junho.

Há dois anos, quando a pandemia 
surgiu já estava em andamento a pre-
paração do lançamento do primeiro 
livro de Adélio Castro. Livro que reúne 
as crónicas publicadas mensalmente 
no "Entre Margens" entre maio de 
2016 e dezembro de 2019.

Nem o surto pandémico impediu 
que o livro fosse sendo distribuído, 
pelo menos nos círculos próximos do 
seu autor, inclusive com uma sessão na 
Feira do Livro em Lisboa. Ficou a faltar 
uma sessão "em casa", até porque a 
qualidade da edição, o conteúdo dos 
textos e o reconhecimento da exce-
lência da escrita do autor justificam 
a divulgação e a visibilidade que a 
sessão de apresentação no Centro 
Cultural Municipal de Vila das Aves 
irá promover. Aliás, o reconhecimento 
que a edição deste livro merece obter 
poderá funcionar como incentivo para 
um segundo livro, já que as crónicas 
têm continuado a surgir com a mesma 
regularidade, originalidade, beleza 
e sensibilidade mensalmente nas 
páginas do Entre Margens, girando 
quase sempre à volta das vivências das 
gentes desta terra. 

A sessão de apresentação do livro 
de Adélio Castro está marcada para 
o dia 15 de junho, no Centro Cultural 
Municipal de Vila das Aves, pelas 21h. 

TEXTO PAULO R. SILVA

“Eu não faço nada”, dizia Cristina 
Ataíde, em tom de honesta ironia en-
quanto explicava o processo por trás 
de uma das suas obras presentes no 
piso inferior da sede do Museu In-
ternacional de Escultura Contempo-
rânea (MIEC). O comentário explica 
a sua relação com os materiais e os 
objetos com que trabalha. Deixa-os 

serem e mostrarem-se a si mesmos, 
exponenciados pela simplicidade do 
processo. 

Nem sempre foi assim. Em “Res-
piração Boca a Boca”, a escultora e ar-
tista visual trouxe a Santo Tirso um 
conjunto de obras que permite traçar 
um fio condutor sobre a sua carreira, 
ficando notórias as transformações 
pelas quais passou: “do formalismo 
geométrico” inicial, onde vincavam 
materiais pesados como a pedra e o 
metal, para algo mais leve harmonio-
so na sua relação com a natureza. 

Em declarações ao Entre Mar-
gens, Cristina Ataíde mostrou-se 
“maravilhada” com o MIEC, não só 
enquanto espaço interno com uma 
programação de grande qualidade, 
como enquanto projeção exterior 
com as suas 57 esculturas ao ar livre, 
sentindo que o seu trabalho encaixa-
ria neste contexto. 

“Embora faça desenho, fotografia 
e vídeo, é na escultura que me sin-
to mais realizada”, admite, portanto, 

“faria todo o sentido colocar a 
tónica no meu trabalho enquan-
to escultora, trazendo não uma 
retrospetiva, mas um pequeno 
percurso sobre algumas décadas 
do meu trabalho”.

O convite de Álvaro Moreira, 
responsável do museu tirsense, 
trouxe à artista o desafio de fa-
zer o seu trabalho dialogar com 
o espaço, proposta especialmente 
tentadora quando deu de caras 
com o corredor de 70 metros 
de comprimento que interliga o 
MIEC ao Museu Municipal Aba-
de Pedrosa e tem inspirado todos 
aqueles que têm passado pelo es-
paço tirsense.

“A primeira ideia que tive foi 
pôr ali uma série de esculturas, 
mas depois pensei que não fazia 
sentido. Tinha que ser algo muito 
coeso e coerente com o espaço, 
que nos leve a percorrer aquele 
corredor como uma caminhada”, 
explicou. Denominada “Citânia” 
a peça prolonga-se em várias fa-
ses, onde a natureza, quase into-
cada se expressa revelatória.

O ecletismo artístico de Cris-
tina Ataíde atravessou as salas 
expositivas, preencheu paredes, 
pendurou-se do teto e chegou ao 
muro exterior, com uma peça in-
terativa para quem decidir visitar 
o MIEC. 

“Gosto muito de fazer traba-
lho de cooperação com o públi-
co e quando vi aquele muro de 
granito cheio de buraquinhos 
que estavam mesmo a pedir para 
serem preenchidos, pensei que 
seria uma boa proposta”, esclare-
ceu. A ideia é simples. Em faixas 
de tecido vermelhas, o visitante 
pode escrever um desejo ou um 
agradecimento, tendo depois que 
as introduzir nas brechas entre 
rochas do muro.

Presente na inauguração da 
exposição, Ana Maria Ferreira, 
vereadora da cultura da Câmara 
de Santo Tirso, sublinha que o 
MIEC faz parte da estratégia mu-
nicipal para dinamizar a cultura 
e o turismo, sendo que a progra-
mação do espaço se tem vindo a 
consolidar a um nível muito alto. 
É aqui que entra Cristina Ataíde, 
um nome de referência que vem 
na sequência de todos os outros 
que têm passado pelo MIEC. 

“Respiração Boca a Boca” esta-
rá patente até ao dia 18 de setem-
bro na sede do Museu Internacio-
nal de Escultura Contemporânea.

Artista visual e escultora traz o MIEC uma exposição onde reflete 
sobre o seu percurso enquanto criadora e a sua relação com 
o mundo que a rodeia através de materiais e objetos 
recolhidos nas suas viagens. Mostra patente até 18 de setembro. 

Cristina Ataíde entre a natureza 
presente e o formalismo passado

EMBORA FAÇA 
DESENHO, 
FOTOGRAFIA 
E VÍDEO, É NA 
ESCULTURA 
QUE ME 
SINTO MAIS 
REALIZADA”
CRISTINA ATAÍDE
ARTISTA PLÁSTICA
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João Filipe é o pseudónimo literário de Joaquim Moreira cujo novo livro, 
“Regresso a Ítaca”, tem apresentação agendada para o dia 9 de junho, no 
Centro Cultural Municipal de Vila das Aves. Autor fala do processo 
de despojamento da poesia e da sua “Odisseia” que revisita em verso.

TEXTO PAULO R. SILVA

É sempre entre livros que leva a sua 
vida. É entre as estantes e as páginas 
infindáveis que se move, sem medo 
de afirmar que “se há coisa que a 
Vila das Aves se pode orgulhar é da 
biblioteca”. João Filipe é o pseudó-
nimo literário de Joaquim Moreira, 
bibliotecário da do Centro Cultural 
Municipal de Vila das Aves e res-
ponsável pelos hábitos de leituras de 
várias gerações de avenses. 

Ao sexto livro, diz que a sua 
poesia está num processo de des-
pojamento face ao torrencial “eu” 
da literatura ocidental, indo buscar 
refúgio na essência poética que a 
brevidade de um haiku permite. 
Em “Regresso a Ítaca” vai em busca 
dos seus primórdios, qual Ulisses, 
retornado da “Odisseia”. 

O título do livro remete para um 
universo clássico. Este “Regresso a 
Ítaca” é, afinal, um regresso a quê?
Eu recorro à “Odisseia” como um 
regresso à infância, às minhas pri-
meiras leituras e ao meu primeiro 
universo poético. Há um poema do 
Kaváfis que cito no livro em que fala 
do regresso de Ulisses a Ítaca, depois 
da “Odisseia”, vinte anos após ter 
partido, onde ele refere que o mais 
importante é a viagem. Neste caso, o 
regresso não é propriamente sobre 

Ítaca, mas sim sobre tudo o que fui 
aprendendo na minha “Odisseia”: na 
infância, na juventude, nas minhas 
leituras, até que chego aqui, aos úl-
timos poemas, “ao sopro”, a súmula 
de tudo o que passei até agora. Um 
breve murmúrio que tudo resume. 

Perante essa ideia de viagem e de 
regresso. O que vê o João Filipe do 
parapeito da sua janela quando 
olha para trás?
Comecei a publicar relativamente 
jovem, no seminário ainda. Tinha 
muitos cadernos e diários poéticos, 
concorri aos jogos florais e este 
pseudónimo surge precisamente 
desse tempo. Tinha um certo pudor 
de escrever poesia e quis ter essa 
distância. Um dia estava a ler o poe-
ta cabo-verdiano Daniel Filipe, que 
tem um poema belíssimo chamado 
“A Invenção do Amor”, e acabei por 
escolher este nome inspirado nele.  

Mas é um olhar nostálgico, agri-
doce ou azedo?
Também é nostálgico. Curiosa-
mente, a segunda parte do livro foi 
escrita já há alguns anos. Não é novo. 
E essa, sim, era um bocadinho nos-
tálgica, mas agora já está um pouco 
distante de mim. Comecei a desco-
brir a poesia de uma forma muito 
mais despojada, algo muito mais 
breve, conciso, com três ou quatro 

versos que quase não conseguimos 
apanhar. Isso enche-me a alma. 

A outra parte já está distante, 
mas tem esse olhar um bocadinho 
nostálgico, embora saiba que aquilo 
que estou a escrever agora veio de 
lá. Todos estes elementos sobre 
os quais estou a escrever agora, 
recolhi-os de lá, guardei-os, foram 
crescendo de uma forma ou de outra 
e floresceram.

É curioso que estas duas partes 
surjam no livro ao contrário da 
sua ordem cronológica. 
Eu batalhei muito com essa decisão. 
Este livro estava pronto há dois anos 
e tive imensas dúvidas sobre o que 
surgiria em primeiro plano. Dois 
anos é muito tempo. Tive muito 
trabalho, muitas correções, avanços, 
recuos e foi o José Carvalho que me 
aturou durante todo esse tempo. 
Tenho-lhe uma dívida de gratidão 
enorme. A ele e à Tatiana Bessa que 
fez a revisão do livro. 

Possivelmente deveria ter feito ao 
contrário, por registo cronológico. 
Não sei. A primeira ideia era que o 
título fosse “O Sopro”, porque o meu 
processo tem sido de despojamento. 
A poesia ocidental está demasiada 
focada no “eu”, há um torrencial de 
“eus” por aí fora. Na poesia oriental 
vemos a essência poética. É mais 
sobre o que fica por dizer, do que por 
aquilo que diz.

A própria linguagem poética 
transforma as reflexões mais 
pessoais em algo inerentemente 
universal. 
O máximo que posso tentar uni-

versalizar é a minha experiência, 
a brevidade, a impermanência das 
coisas. A poesia é isso, não pode ser 
agarrada. Eu não sei se terá alguma 
mensagem. Acho que não tem men-
sagem nenhuma. É uma reflexão 
sobre mim próprio, mas também 
sobre o que entendo da vida das 
pessoas. Poesia vai à procura daquilo 
que é inapreensível.

A biblioteca é a tua casa há muitos 
anos. Numa sociedade que tem 
tudo à distância de um clique, 
ainda fazem sentido?
Para mim, sim, mas sou suspeito. 
As bibliotecas têm todo o espaço 
possível e imaginário. Eu cresci com 
a biblioteca, continuo a viver a partir 
dos livros. Agora para outros talvez 
não valha tanto. A minha universi-
dade foi a biblioteca da Gulbenkian 
na junta de freguesia. E Se há coisa 
que nos podemos orgulhar aqui nas 
Aves é da biblioteca. É um espaço 
que indica caminhos e esse é um 
trabalho que gosto muito de fazer. 
É difícil recomendar livros a alguém 
que não tem hábitos de leitura e não 
sabe por onde começar, mas basta 
um livro para levar ao segundo, ao 
terceiro, por aí fora. É infindável. 
Para mim, basta conseguir isto com 
um miúdo que já vale a pena.

Termino com uma pergunta im-
possível. Por que escreves?
Já tive mais necessidade do que 
tenho hoje. Porventura não teria 
publicado tanto quanto publiquei. 
Não escrevo por qualquer glória 
póstuma, mas sinto-me bem. É 
apenas um prazer. Tento agarrar os 
momentos que fogem. É uma tarefa 
impossível tentar agarrar coisas tão 
fugazes como memórias. É a minha 
forma de fixar aquilo que considero 
belo. Momentos tão breves e fugidios 
que são impossíveis de agarrar, mas 
que eu tento guardar através dos 
versos.

COMECEI A DESCO-
BRIR A POESIA DE 
UMA FORMA MUITO 
MAIS DESPOJADA, 
ALGO MUITO MAIS 
BREVE, COM TRÊS OU 
QUATRO VERSOS QUE 
QUASE NÃO CONSEGUI-
MOS APANHAR. ISSO 
ENCHE-ME A ALMA”.

“[ESCREVO] 
PARA TENTAR 
AGARRAR OS 
MOMENTOS 

QUE FOGEM”

“[ESCREVO] 
PARA TENTAR 
AGARRAR OS 
MOMENTOS 

QUE FOGEM”

“O REGRESSO NÃO É 
PROPRIAMENTE SO-
BRE ÍTACA, MAS SIM 
SOBRE TUDO O QUE 
FUI APRENDENDO NA 
MINHA ‘ODISSEIA’: NA 
MINHA INFÂNCIA, JU-
VENTUDE E PRIMEIRAS 
LEITURAS”
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NAPOLEÃO RIBEIRO
ANTROPÓLOGO E MÚSICO

“Ai Senhor das Furnas, 
que escuro vai dentro 
de nós”! Assim começa 

a música de Rui Veloso com letra 
de Carlos Tê que há quarenta anos 
refletia de modo singular sobre o 
peso da iliteracia dos portugueses. 
Mais do que os “anéis de rubi”, esta 
é de facto uma das grandes músicas 
do legado desta dupla. Infelizmente, 
e por muito ridículo que pareça, 
continua atual. 

Há dias, ouvi num podcast uma 
entrevista ao José Pacheco, antigo 
diretor da Escola da Ponte, em que 
este afirmava que quando chegou à 
Vila das Aves nos anos setenta, al-
guém lhe atribuiu a turma do “lixo”. 
Se nos recordarmos bem, este tipo 
de terminologias eram correntes e 
demonstravam muito do desdém 
no trato para com as crianças. Hoje 
muito mudou. Contudo, nem todos 
esses meninos, pelos quais José Pa-
checo se empenhou 
na sua vida, 
tiveram 
professo-
res como 
ele e 
conse-
guiram 
realizar 
os seus 
sonhos de 
chegar a artistas 
ou guarda-redes da 
seleção, conforme o mesmo 
relata na sua entrevista. 

Ao ouvir estas histórias recordei 
logo um amigo de infância que 
nunca saiu das armadilhas dos 
problemas psíquicos e do baixo 
contexto socioeconómico em que 
nasceu. Pior do que estes seus “pe-
cados originais” foi um delito que se 
viu obrigado a cometer: ter ido para 
a escola aos seis anos de idade. Das 
8h30m às 10h15m era-lhe coloca-
do um problema para resolver no 
quadro. E aí ficava, na eternidade 
das quase duas horas a olhar para 
os outros que tinham direito a uma 
aula que ele não entendia. Chega-
do momento do intervalo era-lhe 
questionado se tinha resolvido a 

Que escuro vai 
dentro de nós!

questão matemática. Perante o riso 
e o olhar de todos, assumia sempre 
que não. Dois puxões de orelhas ou 
uma canada na cabeça e, com sorte, 
ainda podia ir ao intervalo. O resto 
do dia? A mesma coisa. De vez em 
quando fugia e não aparecia. Nesses 
dias restava-lhe ainda uma boa 
sova quando chegava a casa. A cada 
trimestre, chegado o último dia, era 
vê-lo a ir para a escola de meias por 
fora das calças, para correr melhor, 
pronto a fazer aquilo que todos 
gostavam: à pedrada, escondido por 
entre os silvados, varria os carros 
dos professores. 

Seria justo? Claro que era! Hoje 
dói, mas aos olhos daquele tempo 
não doía. Tratava-se do tempo da 
literacia da crueldade. Aprender 
com violência era o dado. É óbvio 
que só muito excecionalmente é que 
o meu amigo teria conseguido sair 
das armadilhas da sua existência. 
Infelizmente ainda não saiu.  

Na realidade, muitos de nós 
também fomos esses meninos. 
Apesar dos índices de escolaridade 
dos últimos anos terem subido para 
níveis aceitáveis, segundo o estudo 
“Retrato de Portugal na Europa 
2019” da Pordata, a base de dados 
estatísticos da Fundação Francisco 
Manuel dos Santos, publicado em 
outubro desse ano, no nosso país 
49% dos patrões não possui mais 
do que o nono ano de escolaridade, 
a pior taxa da União Europeia, cuja 
média é de 16,6%. O mesmo sucede 
com os empregados, dado que 42% 
também não passa dessa meta esco-
lar, situação que nos coloca também 
na cauda da União Europeia em que 
a média é de 16,5%. 

Segundo os especialistas, a maior 
consequência direta deste proble-
ma é o facto de não conseguirmos 
elevar os índices de produção. É a 
iliteracia da produtividade. 

E do resto? Entender mal, 
soletrar, assinar em cruz, a gente 

morre logo ao nascer com olhos 
rasos de lezíria, de boca em 

boca passando o saber com 
os provérbios que ficam 

na gíria...

PIOR DO QUE ESTES 
SEUS “PECADOS 
ORIGINAIS” FOI 
UM DELITO QUE SE 
VIU OBRIGADO A 
COMETER: TER IDO 
PARA A ESCOLA AOS 
SEIS ANOS DE IDADE.

A oitava edição do festival de teatro 
“Palcos” de Santo Tirso arrancou no 
passado fim de semana, 28 e 29 de 
maio, com casas cheias na Reguen-
ga e em Roriz para assistirem a duas 
criações originais, “Os Raposos” e 
“Trocas e Baldrocas”.

“É alento para seguir caminho 
dando passos firmes alicerçados na 
resiliência e resistência, dedicação 
e trabalho árduo em prol do teatro 
como uma das forças dinamizadoras 
do panorama cultural do concelho 
de Santo Tirso”, pode ler-se em nota 
de imprensa enviada às redações. 
“O teatro é afinal local de (re)união, 
criação, reivindicação, confronto, 
invenção, questionamento, catarse, 
transmutação para uma reinvenção 
do que é ou poderá ser Ser-se Hu-
mano. Foi essa experiência que tanto 

o Teatro de Balugas como os Rode-
rikus proporcionaram às respetivas 
plateias”.

AINDA HÁ MAIS PARA VER
No sábado, dia 4, o “Palcos” ruma ao 
Centro Paroquial de Sequeirô com a 
companhia Pateo das Galinhas, Fi-
gueira da Foz, que apresentará pelas 
21:30 a sua produção “A Cadeira”, 
baseado no texto de José Saramago. 
O encerramento do ‘Palcos’ cabe aos 
anfitriões, Companhia de Teatro de 
Santo Tirso, que no domingo, dia 
5, pelas 16:30, no parque de Geão, 
trazem a comédia “Atores e Trova-
dores”, peça que interroga a vida de 
dois atores quando tentam perceber 
o seu papel no aqui e agora.

Todos os espetáculos são de en-
trada gratuita até à lotação da sala.

‘Palcos’ de casa cheia 
trazem mais teatro 
este fim de semana
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Subida no bolso, 
título no horizonte
Desportivo iniciou fase de apuramento de campeão 
com dois empates a zero, mas com a doce notícia 
de que a subida à divisão de honra estava garantida 

TEXTO PAULO R. SILVA
FOTO VASCO OLIVEIRA

A bola está a custar entrar. Tem sido 
esse o principal facto das primeiras 
duas jornadas da fase de apuramen-
to de campeão da I Divisão AFP. Em 
dois jogos, o Desportivo fez o sufi-
ciente para somar seis pontos, mas 
acaba por averbar apenas dois. Dois 
nulos que castigam a ineficácia de 
uma equipa que se tem mostrado 
por cima dos encontros. 

Depois do zero a zero em casa do 
rival Aldeia Nova, a equipa avense 
iniciou um ciclo de três jogos em casa 
que podem decidir para quem vai o 
título. Dos primeiros três pontos dos 
nove em disputa dentro de portas, o 
Aves voltou a não sair do nulo frente 
ao AD Várzea algo que Capela atribui 
à falta da estrelinha da sorte. 

“Estamos no bom caminho. A 
bola não tem entrado, mas pior se-
ria se não tivéssemos criado oportu-
nidades de golo”, referiu o médio na 
conferência de imprensa pós-jogo. 
“Penso que temos tido falta de sorte, 
mas quem procura acabará por en-
contrar. Estamos há dois jogos à pro-

cura, acredito que vamos começar a 
finalizar as ocasiões que criamos.

Por sua vez, Bruno Alves, treina-
dor do CD Aves, percebe a reação dos 
adeptos perante mais um empate, no 
entanto, na ótica do técnico, aquilo 
que a sua equipa tem apresenta-
do em termos de processo de jogo, 
deixa-o “satisfeito”. Falta a pontinha 
final. 

Apesar dos empates a zero, nin-
guém dentro da estrutura do Des-
portivo das Aves deita a toalha ao 
chão relativamente ao título de cam-
peão. O único objetivo em jogo, de-
pois da AFP ter confirmado que as 
quatro equipas a disputar a segunda 
fase, têm assegurada a subida à Divi-
são de Honra. 

“Não vamos desistir”, garantiu 
Bruno Alves. “Continuamos a depen-
der de nós e enquanto assim for va-
mos sempre acreditar que é possível. 
Temos mais dois jogos em casa e seja 
contra quem for, vamos lutar pelo tí-
tulo de campeão”. 

O Desportivo das Aves volta a 
subir ao relvado do seu estádio já 
esta sexta-feira, dia 3, pelas 21 horas 
frente ao Várzea do Douro. Depois, 
em partida a contar para a quarta 
jornada desta segunda fase, a forma-
ção avense vai receber o Aldeia Nova, 
domingo, dia 12 de junho, pelas 17h.

NOVAS ELEIÇÕES A 25 DE JUNHO
O Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral, Rui Ribeiro, convocou novo 
sufrágio eletivo que decorrerá no dia 
25 de junho, na sala de imprensa do 
clube, entre as 10h e 18h. De acordo 
com os Estatutos, as listas candida-
tas devem apresentar-se até às 19h 
do dia 15 de junho na Secretaria.

CONTINUAMOS 
A DEPENDER DE 
NÓS E ENQUAN-
TO ASSIM FOR 
VAMOS SEMPRE 
ACREDITAR QUE É 
POSSÍVEL. TEMOS 
MAIS DOIS JOGOS 
EM CASA E SEJA 
CONTRA QUEM 
FOR, VAMOS LU-
TAR PELO TÍTULO 
DE CAMPEÃO”
BRUNO ALVES, TREINADOR 
DESPORTIVO DAS AVES

Voleibol avense regressa 
em versão praia
A secção de voleibol do Desportivo 
das Aves está de volta à competi-
ção, mas desta feita trocou o recinto 
fechado dos pavilhões pela areia da 
vertente de praia da modalidade. 
Pela primeira vez, o vólei feminino 
avense vai jogar o Campeonato Na-
cional de Clubes de Voleibol de Praia. 

Nesta primeira incursão, o Des-
portivo vai jogar a série B da compe-
tição frente ao Vitória SC e VC Viana, 
fazendo do areal do parque despor-
tivo Sara Moreira a sua casa para o 
verão.

Numa publicação nas redes so-
ciais, o departamento de vólei apre-
senta a equipa de nove atletas inscri-

tas, numa prova que se joga à melhor 
de 5 sets, quatro contra quatro, no 
máximo de 6 jogadoras por partida.  

“Não temos nenhuma atleta es-
pecialista na vertente praia, mas já 
temos 9 atletas inscritas com toda a 
disponibilidade e determinação para 
enfrentar este desafio”, pode ler-se 
na comunicação. 

Na primeira jornada, o Desporti-
vo recebeu e venceu o Vitória SC por 
3-0 com os parciais de 21-10; 21-10 e 
21-11, sendo que a segunda jornada 
levou as avenses a Viana do Castelo, 
partida que as anfitriãs venceram 
por 1-3, com os parciais de 21-15; 25-
23; 17-21 e 21-15.

Futsal Feminino vence 
Taça Complementar
Dia de festa para a família avense. A 
equipa de futsal feminino de Despor-
tivo das Aves venceu a Taça Comple-
mentar numa final disputada frente 
ao JD Gaia. 

As adversárias até marcaram pri-
meiro, adiantando-se no marcador, 
mas a resposta avense não se fez 
esperar. Diana Carvalho empatou a 
partida, sendo que a cambalhota no 
marcador foi concretizada com um 
auto-golo das gaienses.

A partir desse momento, as jo-
gadores do Desportivo das Aves não 
mais olharam para trás e até ao final 
do encontro conseguiram dilatar a 
margem do triunfo final. Ainda an-
tes do intervalo, Jessica fez o terceiro 
golo para o lado avense. Já na etapa 

complementar, foi a vez de Li Júnior 
deixar a sua assinatura na final, esta-
belecendo o resultado final, 4-1 para 
o Desportivo das Aves.
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Um feito inédito e mais um troféu 
para a longa e galardoada car-
reira de Daniela Pisko no futsal. 
A jogadora avense fez parte do 
cinco inicial da equipa do GCR 
Nun’Álvares para a final da Taça 
de Portugal em futsal feminino 
perante o Benfica e saiu vencedora 
da prova após bater as encarna-
das no desempate por grandes 
penalidades. 

Em encontro disputado no 
multiusos de Sines, a formação 
de Fafe viu-se em desvantagem 
no marcador quando aos 30’, 
Inês Fernandes abriu as contas 
do marcador para o Benfica. 
Contudo, já perto da buzina 
final, Cátia Morgado igualou o 
marcador e enviou a final para o 
prolongamento. 

Tempo extra onde o Nun’Álva-
res esteve por cima e deu muito 
trabalho à guarda-redes adversá-
ria, mas sem conseguir desfazer 
o nulo, tudo ficou para decidir nas 
grandes penalidades. Aí, as joga-
doras de Fafe impuseram-se des-
temidamente, vencendo por 4-1. 

Pedro Nobre, treinador do 
Nun'Álvares, diz que a final, tal 
como os encontros para o cam-
peonato, foi “muito dividido”, mas 
que “felizmente” a sorte caiu para 
o seu lado. “É fantástico, tenho a 
certeza absoluta que vamos ter 
uma receção brutal”.

Pisko vence 
Taça de 
Portugal pela 
primeira vez

TEXTO PAULO R. SILVA

Final inglório. A AR São Martinho 
terminou a temporada ao mesmo 
tempo perto, mas longe do sonho 
de subida à Liga 3. A dupla derrota a 
encerrar as contas da fase de subida, 
frente a Salgueiros e Paredes foram 
o amargo de boca para uma tempo-
rada onde os campenses mostraram 
capacidades para ir mais além. 

A machadada final surgiu em 
casa frente ao Salgueiros, onde a 
equipa orientada por Agostinho Ben-
to entrou melhor e colocou-se em 
vantagem, no entanto, a resposta 
dos forasteiros foi clínica. Primeiro, 
ainda na primeira parte, empatando 
a partida e depois na segunda parte 
um golo bastou para o Salgueiros 
dar a volta ao marcador e impor uma 
derrota fulminante para os homens 
da casa. 

Na última jornada, com a discus-
são pelo primeiro lugar acesa entre 
USC Paredes e Länk Vilaverdense, o 
São Martinho não resistiu ao assal-
to à liderança do Paredes que a jogar 
em casa, se adiantou no marcador 
aos 22’ e aproveitou os empates a 
zero alheios para assegurar o primei-
ro lugar. 

O São Martinho terminou a fase 
de subida no quarto lugar com 11 
pontos, tendo somado apenas um 
nos últimos quatro jogos. Na pró-
xima época estará de regresso ao 
Campeonato de Portugal, desta feita 
com novo treinador já que Agostinho 
Bento, técnico campense nos últimos 
cinco anos anunciou a sua saída do 
clube. 

LEANDRO DIZ ADEUS AO TIRSENSE
Após ter conseguido a manutenção 
no campeonato de Portugal à justa, o 
Tirsense anunciou várias mudanças 
na estrutura do futebol para a pró-
xima temporada. Primeiro, anunciou 
as saídas do Diretor Desportivo, Hi-
lário Leal e do treinador da equipa 
principal, Leandro Pires. 

Uns dias mais tarde, o clube je-
suíta revelou os dois nomes que vão 
ocupar os lugares deixados vagos. 
Pedro Queirós, regressa a casa para 
assumir o cargo de Responsável pelo 
Departamento de Futebol Sénior 
e Formação do FC Tirsense. Para 
orientar a equipa sénior, o clube 
apontou Álvaro Madureira, técnico 
de 37 anos, ex-Vila Meã. 

Apenas um ponto nas últimas quatro jornadas ditou 
o fim das aspirações de subida. Agostinho Bento 
termina ciclo de cinco épocas a treinar o São Martinho.

Desaires finais acabaram 
com sonho campense

GCR Nun’Álvares venceu 
Benfica nos penaltis.

Um sonho que pode estar prestes 
a cumprir-se. O UDS Roriz está a 
disputar a fase de subida da Divi-
são de Honra da AFP, numa série 
com quatro emblemas, sendo 
que três deles vão subir.

Os rorizenses entraram nesta 
fase com uma derrota por 2-1 
frente ao S. Lourenço do Douro, 
mas redimiram-se na jornada 
seguinte com um triunfo vital, 
em casa, perante o Arcozelo, vol-
tando às derrotas frente aos Dra-
gões Sandinenses.

A meio da fase de subida, o 
Roriz é terceiro classificado, pre-
cisando apenas de vencer o Arco-
zelo para garantir uma histórica 
subida à divisão de Elite da AFP 
na próxima temporada.  

UDS Roriz 
luta pela 
subida à Elite

Título pode estar ao virar da 
esquina. Após um desaire fren-
te ao FC Caldas, depois de estar 
a vencer, por 1-2, a equipa de 
Rogério Monteiro não cedeu à 
pressão. Perante o FC Burgães, 
os homens de Ringe viram-se 
em desvantagem no marcador 
logo aos 17’, mas Xina, mesmo 
antes do apito para o intervalo, 
empatou o resultado. Na segun-
da parte, foi preciso sofrer, no 
entanto aos 86’ a pontinha de 
sorte caía para os lados de Ringe 
e Narciso concretizava a camba-
lhota no marcador. 

Com tudo para decidir, o Rin-
ge joga a possibilidade do título 
precisamente frente ao adversá-
rio direto ABCD que, com menos 
um jogo, se encontra a seis pon-
tos da formação de Vila das Aves. 
Com uma vitória ou um empate, 
o Ringe sagra-se campeão. Uma 
derrota leva a decisão para a der-
radeira jornada. 

IMAGEM DA 
PARTIDA DO SÃO 
MARTINHO FRENTE 
AO SALGUEIROS, QUE 
DEITOU POR TERRA 
AS POSSIBILIDADES 
DE SUBIR À LIGA 3.
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TEXTO PAULO R. SILVA

Fim de semana de competições na 
Póvoa de Varzim trouxe excelentes 
resultados para os vários atletas e 
emblemas do concelho de Santo Tirso. 
No sábado, dia 21, o karateca avense 
Manuel Ribeiro sagrou-se foi cam-
peão na categoria de kumite sénior 
masculino vencendo brilhantemente 
todos adversários da Liga Portuguesa 
de Karaté Shotokan.

No dia seguinte, no mesmo pa-
vilhão, realizou-se a Taça Nacional 
Centro Português de Karaté onde par-
ticiparam atletas em representação do 
Karaté Shotokan de Vila das Aves, AR 
Rebordões e ARCD Negrelense.

Relativamente ao emblema avense, 
competiram 21 atletas, tendo ter-
minado as provas com 16 medalhas 
conquistadas. Dinis Carvalho venceu 
em katas pré-infantis; Duarte Oliveira 
venceu em katas juvenis; João Araújo 
foi 2º classificado em katas e kumite 
para atletas com Trissomia 21, sendo 
que André Mesquita alcançou o 3º 
lugar em katas e kumite na mesma 
categoria.

Carlos Martins foi terceiro na 
prova de kumite -44kg (iniciados); 
Marisa Silva venceu a prova e Isis 
Matos foi segunda em kumite -45kg 
(juvenis); Pedro Costa conquistou o 
2º lugar em kumite +55kg (juvenis); 
Igor Pereira foi segundo e Duarte 
Ferreira 3º lugar em kumite -57kg 
(cadetes); Francisco Ribeiro venceu 
a prova de kumite -67kg (cadetes). 

Nos seniores, Beatriz Martins foi 
segunda classificada em kumite -61kg; 
Rodrigo Azevedo venceu em kumite 
-75kg e Manuel Ribeiro também 

subiu ao lugar mais alto do pódio em 
kumite +75kg.

No que toca à AR Rebordões, os 
resultados também foram excelen-
tes, tendo conquistado duas vitórias. 
Francisco Silva venceu em kumite 
-71kg (juniores) e Martim Silva triun-
fou em kumite -61kg (juniores). 

A participação da Associação RCD 
Negrelense fez-se representar na com-
petição com sete atletas, terminando 
a prova realizada na Póvoa de Varzim 
com cinco medalhas conquistadas. 

Santiago Oliveira foi segundo 
em kata masculino (infantis), Maria 
Martins foi terceira em kata feminino 
(infantis), João Moura conquistou 
o 3° lugar em kumite masculino 
-54kg (iniciados), Andreia Carneiro 
foi segunda em kata e kumite -47kg 
feminino e Ana Monteiro venceu a 
prova em kata feminino (seniores) 
e foi ainda terceira em kumite femi-
nino (seniores). 

Karateca Manuel Ribeiro 
com dupla vitória na Póvoa

Armindo Araújo 
melhor português na 
prova rainha dos ralis

TEXTO PAULO R. SILVA

Não é por mero acaso que a FIA 
escolheu o Rali de Portugal para 
celebrar os 50 Anos do Campeonato 
do Mundo de Ralis (WRC). A prova 
lusa é unanimemente considerada 
como o gold standard da compe-
tição e os míticos troços do norte 
e centro do país tiveram assim a 
oportunidade de voltar a receber 
algumas lendas e campeões, seja 
do passado ou do presente: Walter 
Röhrl, Miki Biasion, Ari Vatanen, 
Carlos Sainz, Petter Solberg, Marcus 
Gronholm, Ott Tanak e claro, os 
Sébastien, Loeb e Ogier. 

Entre todas estrelas do passado, 
no entanto, quem brilhou mais in-
candescente foi mesmo a estrela do 
futuro: Källe Rovanpera. O piloto da 
Toyota, líder do mundial, vindo de 
dois triunfos consecutivos (na neve 
da Suécia e no asfalto da Croácia), 
tinha o handicap à partida de abrir 
os troços de terra das especiais por-
tuguesas, mas nem o tempo perdido 
no primeiro dia o impediu de tirar 
da cartola uma exibição imaculada. 

O finlandês de apenas 21 anos 
venceu o Rali de Portugal e con-
venceu o mundo automóvel de 
que o sucessor dos Sébastien, pode 

mesmo vir da Escandinávia. O 
pódio da prova até podia ter sido 
totalmente dominado pela Toyota e 
o seu Yaris Rally 1, mas na última es-
pecial, a mítica passagem por Fafe, 
o experiente espanhol Dani Sordo, 
em Hyundae, passou o japonês T. 
Katsuta, subindo ao terceiro lugar 
do pódio. Elfyn Evans, britânico, 
ficou no segundo posto. 

Entre os portugueses, a prova 
rainha do calendário nacional, vol-
tou a pender para Armindo Araújo 
que, ao volante do Skoda Fabia Rally 
2 terminou a prova na 14ª posição 
da geral, quinto entre os inscritos 
com Rally 2. 

Nos troços a contar para o Cam-
peonato de Portugal de Ralis (CPR), 
Armindo Araújo foi azarado do dia. 
Dois furos em especiais seguidas, 
Arganil e Lousã) impediram-no de 
ir além da segunda posição, mas a 
vitoria na power stage e as dificul-
dades do restante pelotão nacional 
permitiram ao piloto de Santo Tirso 
aumentar a vantagem nas contas do 
campeonato. 

O CPR regressa no próximo dia 
10 de Junho com o Rali de Castelo 
Branco, prova que marca a passa-
gem do calendário de 2022 para os 
pisos de asfalto.

Piloto tirsense foi 14º na classificação geral final do 
Rali de Portugal, a contar para o Campeonato do Mundo de 
Ralis e melhor representante luso na prova 
ganha pela estrela do momento, Källe Rovanpera.
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DIVERSOS OUTROS

CARNEIRO 21/03 A 20/04
Carta Dominante 10 de 
Paus, que significa Ilusão 
Amor Poderá andar de 
paixão em paixão, sem 
se decidir por ninguém 

Saúde Sentir-se-á em forma Dinheiro Irá 
ter a oportunidade de se envolver em vários 
projetos, com os quais poderá alcançar os 
objetivos que mais deseja 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 (21/04 A 20/05)
Carta Dominante O Mundo, 
que significa Fertilidade 
Amor O campo sentimental 
sofrerá oscilações. A sua 
vida sexual estará em 

grande forma. Irá viver todos os momentos 
especiais com muita intensidade Saúde 
Pequenos problemas de saúde, não inspiram 
grandes cuidados Dinheiro Os seus objetivos 
poderão ser alcançados Números da sorte 
1, 5, 7, 11, 33, 39 Pensamento positivo Eu 
procuro ser justo e correto para com 
todos os que me rodeiam.

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Carta Dominante Rei de 
Espadas, que significa 
Poder, Autoridade Amor 
Estará muito sentimental. 
Abra o coração, não receie 

falar dos seus sentimentos Saúde Fase sem 
sobressaltos Dinheiro Não seja demasiado 
ambicioso ou impulsivo ao demonstrar a sua 
insatisfação. Seja flexível 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
Carta Dominante 10 de Co-
pas, que significa Felicidade 
Amor Favoreça o diálogo 
com a pessoa amada para 
ultrapassar situações de 

insatisfação Saúde Esteja alerta a situações 
que possam originar acidentes. Evite o 
nervosismo e a precipitação Dinheiro Fase 
favorável à obtenção de resultados relativos 
a projectos de longa data Números da sorte 
6, 14, 36, 41, 45, 48 Pensamento positivo 
Retribuo com generosidade tudo aquilo 
que recebo.
 

LEÃO 22/07 A 22/08
Carta Dominante 3 de Paus, 
que significa Iniciativa Amor 
Estará mais suscetível e 
emocional. Poderá passar 
nesta fase por mudanças 

repentinas de humor e comportamento, 
está hipersensível, nostálgico e inquieto 
Saúde Fase tranquila Dinheiro Não ceda a 
fantasias ambiciosas Números da Sorte 9, 
18, 27, 31, 39, 42 Pensamento positivo Tenho 
Fé e acredito que o Universo nunca se 
engana.

VIRGEM 23/08 A 22/09
Carta Dominante A Força, 
que significa Domínio Amor 
Partilhe os sentimentos 
com a pessoa amada ou 
poderá entrar num período 

de conflito e rutura Saúde Período tranquilo 
Dinheiro Os projetos com sócios estão favo-
recidos Números da sorte 4, 9, 18, 22, 32, 38 
Pensamento positivo Procuro ser simples 
porque sei que viver com simplicidade é 
uma virtude.

BALANÇA 23/09 A 22/10
Carta Dominante 7 de Paus, 
que significa Discussão 
Amor Momentos de harmo-
nia familiar e sentimental. 
Aproveite para retribuir 

todo o carinho e atenção Saúde Gozará de 
grande vitalidade Dinheiro Época favorável 
para negociações 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
Carta Dominante Rei de 
Paus, que significa Coragem 
Amor Caso esteja livre, 
poderá surgir brevemente a 
pessoa que idealizou Saúde 

Procure ser mais moderado Dinheiro Fi-
nanças prósperas. Aproveite para comprar 
um presente para si Números da sorte 1, 3, 
7, 18, 22, 30 Pensamento positivo Procuro 
escolher aquilo que é melhor para mim.
 

SAGITÁRIO 21/11 A 21/12
Carta Dominante Valete 
de Ouros, que significa 
Reflexão Amor Os momen-
tos de partilha e romance 
estarão favorecidos Saúde 

Consulte o dentista Dinheiro Alguma distra-
ção e desprendimento poderão conduzi-lo a 
gastos excessivos. Não se deixe levar pelo 
impulso, oiça o que a outra pessoa tem 
a dizer, tudo pode não passar de um 
grande mal-entendido Números da 
sorte 8, 17, 22, 24, 39, 42 Pensa-
mento positivo Acredito que 
a vida me traz surpresas 
maravilhosas.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 19/01
Carta Dominante 10 de 
Espadas, que significa Dor, 
Depressão Amor Faça uma 
introspeção e procure 
saber o que é melhor para 

si neste momento Saúde Probabilidade de 
se sentir esgotado física e mentalmente Di-
nheiro Vai estar dedicado de alma e coração 
à sua vida profissional 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 20/01 A 18/02
Carta Dominante 7 de Ou-
ros, que significa Trabalho 
Amor Clima de diálogo e 
romance favoráveis nesta 
fase Saúde Preocupe-se 

mais com o seu físico. Pratique exercício 
físico Dinheiro Reina a estabilidade neste 
campo. Deve dedicar-se mais ao trabalho 
para poder ter recompensas a nível 
financeiro Números da sorte 2, 17, 19, 36, 38, 
44 Pensamento positivo Fazer o Bem dá 
alegria ao meu coração.

PEIXES 19/02 A 20/03
Carta Dominante 12 
de Ouros, que significa 
Dificuldade/Indolência 
Amor Esqueça um pouco o 
trabalho e dê mais atenção 

à sua família Saúde Poderá andar muito 
tenso. Tente descansar mais, pois é disso 
que mais necessita neste momento para se 
sentir em forma Dinheiro Período positivo. 
Haverá uma provável subida do seu rendi-
mento mensal Números da sorte 1, 8, 17, 21, 
39, 48 Pensamento positivo A felicidade 
espera por mim.

MARIAHELENA@MARIAHELENA.PT
210 929 030

HORIZONTAIS
1 O canal dos miúdos. 6 Sua Alteza. 9 Também lhe chamam 
parcómetro. 11 Raiva. 12 O acordo de que muitos discordam. 

13 Oganesson (s.q.) 14 Que faz parte do tempo presente. 15 Seiva
 pegajosa de certas plantas. 17 Cada uma das partes de um jogo de 

ténis. 18 Nome do Leão que  brilha em Itália. 19 Enfatuados(anglicismo).
 22 Prova desportiva onde o Armindo brilha.  23 Preposição e artigo.

  24  Carta do baralho. 25  Assistente  da Apple, sem s. 27 Marca de 
 software de edição de video. 28 Isolado.  29 Browser de internet  

originalmente chamado “the onion router”.  30 Saracotear.   33 O José 
que traduziu em  vernáculo  na  Sic o que se dizia,na  Rússia,

 da guerra.  35 Antiga moeda portuguesa. 36 Serra no Alentejo.
VERTICAIS

1 Os ingleses parecem dispostos a devolver à Grécia os mármores
 deste monumento. 2 O mensageiro do rei. 3 “No quote” 4 Relativo 
a dois. 5 O Egas Moniz foi o de Afonso Henriques. 6 Pequeno traço 

nas hastes de uma letra. 7 A autoridade que cobra os impostos 8 Escritor 
russo do sec. XIX, nascido na Ucrânia.  9 Fibra de palmeira usada em 

vassouras. 10 O Nuno que emparelha   na Sic com o Milhazes.15 Diziam-na 
erradicada, veio a dos macacos. 16 Manchas de sais  nas paredes. 20 Uma foi 

libertada de redes ilegais por mergulhadores espanhóis. 21 Ésses. 
26 Exército Republicano Irlandês. 28 Zona de restaurantes e vida 

noturna do West End de Londres. 30  Remate  sem vogais. 31  Diminutivo
 de bloco. 32 Oportunidade, ocasião. 34 Organização nazi

SOLUÇÃO DO PROBLEMA ANTERIOR 
HORIZONTAIS: : 1 UT, 4 PARATI, 9 METADADOS, 12 SUMOL, 13 SO, 14 MOR, 
15 KHARKIV,  17 QMAE, 19 TE, 20 UE, 21 TANGIL, 24 FINLANDIA, 26 INATO, 

27 EE,28 DA, 30 AA,  31 TIMOR, 32 GEMADA, 36 SC, 37 OMICRON.
VERTICAIS: 1 UM, 2 TESO, 3 SAM, 4 PALHETA, 5 AD, 6 RO, 7 AS, 8 IMOVEL, 

10 TURQUIA,  11 DOKA, 13 SITIADOS, 14 MAS, 16 RENDEIRO, 18 MENTIAM,
 22 ANET,  23 GI, 24 FNAE, 25 LO, 26 IAGO, 29 ARCO, 33 MO, 34 DI, 35 AC.

PALAVRAS CRUZADASHORÓSCOPO MARIA HELENA
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DISCOS

TEXTO MIGUEL MIRANDA

Qual a primeira banda ame-
ricana a assinar pela editora 
britânica 4AD? É pena, mas 

quem estiver a responder “Pixies” 
terá que perder a exaltação. A dis-
tância temporal não é muita mas, de 
facto, os Throwing Muses antecipa-
ram-se e, tal como os seus conter-
râneos, também foram pioneiros. 
Afirmaram-se no universo do rock 
alternativo quando esse termo ainda 
nem existia. A força motriz consistia 
numa dupla feminina, as meias-ir-
mãs Tanya Donelly e Kristin Hersh. 
A partir delas há uma interessante 
ramificação de projetos, com des-
taque para Belly e para a carreira a 
solo de Hersh. O nosso foco segue 
por esta última. Não parámos em 
“Hips and Makers”, mas seguimos 
até “Sunny Border Blue”, capaz de 
rivalizar com o disco de estreia e um 
dos mais valorizados qualitativa-
mente pela crítica especializada. 

A artista toca, neste registo 
de 2001, praticamente todos os 
instrumentos. A sua rouquidão e os 
seus gritos apaixonantes seguem 
letras de experiências pessoais, ora 
cativantes, ora quase perturbadoras. 
Os textos abraçam composições sin-
ceras que, à medida que multiplica-
mos as nossas audições, se tornam 
mais emocionantes e luminosas. 
Temos uma confissão a fazer: esta-
mos com alguma intolerância para 
a parte inicial de “Trouble”, uma 
versão de Cat Stevens. Em contra-
partida, continuamos com o mesmo 
entusiasmo relativamente a todas as 
outras. Canções como “Your Dirty 
Answer”, “37 Hours” ou “Listerine” 
mantêm o poder de nos cativarem, 
mesmo depois de as ouvirmos 
tantas vezes. Todo o conjunto é 
apresentado de uma forma bastante 
homogénea, transparecendo uma 
impressionante energia e, acima de 

Composições 
sinceras e 
homogéneas

tudo, um talento criativo que nos 
desperta a curiosidade em conhecer 
outros trabalhos. Há muitas opções. 
Colaborações com músicos como 
Vic Chesnutt, Grant Lee Phillips, 
Andrew Bird ou Howe Gelb aguçam 
ainda mais o nosso apetite. 

Infelizmente não existe edição 
em vinil. Há, no entanto, o primeiro 
álbum e, de momento, o seu valor 
médio ronda os 50 euros. Porém, o 
item relacionado mais apetecível é 
o EP “Throwing Muses”, de 1984, 
que já foi vendido por cerca de 300 
euros em abril de 2004.

Na última edição, o nome do grupo e 
o título do álbum em análise sairam 
grafados erradamente. O correcto, em 
ambos os casos é Essa Entente. Aos 
nossos leitores, apresentamos as nossas 
desculpas. 

A SUA ROUQUIDÃO 
E OS SEUS GRITOS 
APAIXONANTES 
SEGUEM LETRAS DE 
EXPERIÊNCIAS PESSOAIS, 
ORA CATIVANTES, ORA 
QUASE PERTURBADORAS. 

TV & STREAMING
TELEVISÃO
Isabel II e Portugal de Alberta 
Marques Fernandes [RTP Play]
Stranger Things 
de Duffer Brothers [Netflix]
Obi Wan Kenobi 
de Deborah Chow [Disney +]
We Own This City de George 
Pelecanos & David Simon [HBO Max]

CINEMA
Irma Vep de Olivier Assayas [FilmIn]
Neruda de Pablo Larraín [RTP Play]
Girl de Lukas Dhont [FilmIn]
Fantastic Beasts: 
Secrets of Dumbledore 
de David Yates [HBO Max]
120 Batimentos por Minuto de 
Robin Campillo [FilmIn]

Kristin Hersh
Sunny Border Blue

JORGE REBELO
 - 913465108 -

jrebeloconsultores@hotmail.com

Terreno 945m2 c/projeto
Moradia de rés do chão 
e andar c/330m2 AC
S. Tomé de Negrelos – 
Santo Tirso
Valor: 40.000€
Oferta do projeto na 
fase atual

Guimarães acolhe 
Festivais Gil Vicente
De 2 a 11 de junho, Guimarães torna-se na capital do 
teatro com o objetivo de desencadear novos começos.

A abrir esta edição de 2022, segue 
o caminho trilhado: imaginar o fim 
para desencadear outros começos. 
Já hoje, quinta, dia 2 de junho, 
21h30, passa pelo Grande Auditó-
rio “Tratado, A Constituição Uni-
versal”, espetáculo de Diogo Frei-
tas que arrisca uma nova ordem e 
uma imprevisível resposta do caos 
a essa nova configuração.

Sexta, dia 3, também pelas 
21h30, o Pequeno Auditório aco-

lhe “Massa Mãe”, peça de Sara Inês 
Gigante que propõe o resgate das 
tradições esmiuçando da sua iden-
tidade. 

Sábado, dia 4, 21h30, será a vez 
da Black Box do CIAJG ser palco 
para “Limbo”, produção de Victor 
de Oliveira que questiona as dispu-
tas da memória coletiva e as expe-
riências de crescer na indefinição, 
num eixo entre a autoficção e a 
ficção social.
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DIA 03 SEXTA-FEIRA
Chuva/aguaceiros
Vento fraco
Mínima 14º
Máxima 22º

DIA 05 DOMINGO
Chuva/aguaceiros
Vento fraco
Mínima 13º
Máxima 22º

DIA 04 SÁBADO
Chuva/aguaceiros
Vento fraco
Mínima 14º
Máxima 22º
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TEXTO PAULO R. SILVA

Uma investigação de quase dois anos 
por parte do Núcleo de Investigação 
Criminal (NIC) de Santo Tirso deu 
origem a uma megaoperação da 
GNR que, na passada segunda-feira, 

estupefacientes, burla e associação 
criminosa. 

Destas diligências levadas a cabo 
por 300 militares da Guarda nos 
concelhos de Santo Tirso, Matosi-
nhos, Valongo, Trofa, Vila Nova de 
Gaia, Maia, Paços de Ferreira, Erme-
sinde, Famalicão, Barcelos, Braga, 
Guimarães e Oliveira de Azeméis 
resultaram 19 detidos (17 homens 
e de 2 mulheres), com idades com-
preendidas entre os 19 e os 50 anos, 
constituídos 12 arguidos. 

Esta rede organizada será a res-
ponsável por um conjunto de crimes 
na região, incluindo o assalto e se-
questro ocorrido na Av. Conde Vize-
la, em Vila da Aves, no passado mês 
de maio, quando três homens terão 
“preso e amordaçado” um homem 
de 59 anos e levado cerca de dez mil 
euros em dinheiro.

Foi na sequência de vários ilícitos 
ocorridos na zona nascente do conce-
lho, especialmente Vila das Aves, que 
a investigação conseguiu apanhar o 
trilho dos alegados criminosos, cujo 
perfil das vítimas era muito bem 
estudado: maioritariamente idosos, 
isolados ou fragilizados com grandes 
quantias de dinheiro em casa, aterro-
rizados com violência física.

De acordo com as informações di-
vulgadas pelo Major Francisco Mar-
tins foram apreendidas 8 armas de 
fogo (5 pistolas, 1 revólver e 2 caça-

deiras modificadas); 3 armas bran-
cas; 7 armas de recreio; 715 muni-
ções de armas de fogo; 10 veículos 
de média/alta gama; 17 mil euros 
em dinheiro; 54 doses de haxixe; 
772 doses de heroína; 561 doses de 
cocaína; 134 gramas de produtos de 
corte; 2 balanças de precisão; 178 
maços de tabaco por suspeitas de 
furto; várias peças de ouro suspeitas 
de serem furtadas; 44 telemóveis; 2 
tablets; 1 computador portátil; vá-
rias ferramentas utilizadas nos fur-
tos e diversa documentação.

Os detidos, todos com antece-
dentes criminais por diversos ilícitos 
criminais, foram presentes, a pri-
meiro interrogatório judicial no Tri-
bunal de Instrução Criminal (TIC) 
do Porto, para aplicação de medidas 
de coação. 

dia 30 de maio, realizou cerca de seis 
dezenas de buscas nos distritos do 
Porto, Braga e Aveiro, desmantelan-
do uma rede organizada de crimes 
de furto, furto qualificado, roubo, 
sequestro, extorsão, posse de armas 
proibidas, tráfico de armas, tráfico de 

Grupo terá sido responsável pelo assalto e sequestro ocorrido 
na Av. Conde Vizela, em Vila das Aves, bem como um grande 
número de outros delitos por todo o país. Investigação 
do NIC de Santo Tirso culminou na detenção de 19 indivíduos

Megaoperação desmantela 
rede de assaltos violentos

DESTA MEGA 
OPERAÇÃO 

RESULTARAM 
19 DETEIDOS


