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Junta de Vila das Aves investe na 
requalificação da rua D. Afonso Henriques
Novo piso em alcatrão resulta de investimento de 150 mil euros. Obra deve ficar pronta em setembro. Pág. 5

Estrutura técnica mudou-se de 
malas e bagagens do Desportivo 
das Aves para a AA-78, recupe-
rando uma tradição de décadas. 
Nova secção será autónoma e 
continuará a ter Manuel Barbosa 
na coordenação técnica. Página 4

AA-78 
regressa ao 
vólei e às 
suas raízes

Nova época 
começa a ganhar 
forma no CD Aves

PAN assinala dois anos 
da tragédia da Agrela
Página 10

David Ferreira assume o 
comando técnico da equipa 
principal que vai atacar a Divisão 
de Honra. Página 12 

SÃO BENTO 
A REBENTAR 

PELAS 
COSTURAS
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NÃO PERCA 
AS PRÓXI-
MAS PU-

BLICAÇÕES 
PORQUE NÓS, 

TAMBÉM 
NÃO.

SIGA-NOS 
NO INSTA-

GRAM. 

O QUE ESTÁ A 
ACONTECER AGORA 

SIGNIFICA QUE 
AS ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS 
DEIXARAM DE SER 
APENAS AMEAÇA 
E PASSARAM A 
IRREFUTÁVEL 

REALIDADE. E POR 
ISSO É URGENTE QUE 
O CLIMA SE TORNE 

PRIORIDADE POLÍTICA 
DA HUMANIDADE.

Os cuidados de verão e a estação adiada

1 Primeiro foi a seca 
severa em grande 
parte do território na-

cional. A seguir veio o calor 
extremo e as condições de 
vento e de humidade do ar 
propícias à propagação do 
fogo e logo surgiu o drama 
dos grandes incêndios. 
Desta vez aproximando-se 
perigosamente de zonas 
urbanas e ocorrendo em 
simultâneo em várias 
regiões de vários países do 
sul da Europa. 

Parece ser facto com-
provado que uma larga 
percentagem dos incêndios 
florestais começa com mão 
humana, deliberadamente 
ou por descuido. Por isso 
se exige, de todos e de cada 
um de nós, cuidados redo-
brados, sobretudo quando 
as condições de tempera-
tura, humidade e vento são 
propícias ao desastre. Uma 
“beata” acesa, uma quei-
mada ou uma fogueira mal 
apagada podem resultar 
em tragédia. Evitar atos 
deliberados praticados por 
doentes mentais tem pas-
sar por vigilância apertada 

nos casos conhecidos.
Mas não pode ser 

descartada a possibilidade 
de ocorrerem incêndios 
por causas naturais (raios) 
ou acidentais, em postes e 
redes elétricas, como terá 
acontecido em Pedrógão. E 
se esperamos da proteção 
civil e dos corpos de bom-
beiros elevada eficiência no 
combate ao fogo, aos cida-
dãos compete-nos apoiá-
-los, zelar pela prevenção 
e evitar a exposição aos 
riscos. Temos que confiar 
nas estruturas da proteção 
civil municipal, na dispo-
nibilidade de meios e de 
planos de prevenção e de 
defesa da floresta atuali-
zados, em permanente exe-
cução e bem coordenados 
com as estruturas supra 
municipais. 

O que está a acontecer 
agora significa que as alte-
rações climáticas deixaram 
de ser apenas ameaça e 
passaram a irrefutável 
realidade. E por isso é 
urgente que o clima se 
torne prioridade política da 
humanidade.

2 As expectativas de 
Vila das Aves sobre 
o Parque do Ver-

deal vão sendo retardadas 
com o prolongamento das 
obras muito para além 
dos prazos contratados. 
Haverá, certamente, razões 
fundadas para isso.

Mas não será caso que 
impeça que se concretize 
outra iniciativa que, de 
algum modo, a Câmara 
Municipal ligou ao projeto 
do parque: a requalificação 
da Estação. Na primeira 
edição de janeiro de 2018 
noticiava o Entre Margens 
ter o executivo municipal 
aprovado um protocolo 
com a IP (Infraestruturas 
de Portugal) em que assu-
mia a gestão das estações 
de caminho-de-ferro de 
Santo Tirso e de Vila das 
Aves. Por esse contrato, o 
município paga o direito 
de utilizar parte do edifício 
de passageiros da Estação 
de Vila das Aves, bem 
como a área de uso parti-
lhado e terrenos envolven-
tes, onde se inclui o parque 
de estacionamento. Desse 

texto citamos: “O obje-
to do presente contrato 
destina-se exclusivamente 
à instalação de serviços 
municipais, associações lo-
cais, culturais e recreativas 
sem caráter comercial (…)” 
e “o Município obriga-se 
ainda a preservar e manter 
disponível aos utentes do 
serviço ferroviário todos 
os bens identificados como 
“área de uso partilhado” 
da Estação de Vila das 
Aves, designadamente a 
sala de espera e as insta-
lações sanitárias (…) bem 
como ainda as platafor-
mas, passagem superior 
(!) e respetivos acessos, 
devendo ainda para o efei-
to, proceder à sua manu-
tenção e conservação, su-
portando todos os custos 
que lhe são inerentes”. 

Na reunião camarária 
que aprovou o protocolo, o 
presidente da Câmara afir-
mou que a estação poderia 
servir de apoio ao Parque 
do Verdeal. Poderá? Qual 
é hoje o ponto da situação 
da execução deste proto-
colo?
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ADÉLIO CASTRO
ADVOGADO

Aprumado no seu quase metro e 
oitenta de altura, trajando um 
fato com colete e gravata, como 

manda o figurino, de cabelo grisalho, 
irrepreensivelmente riscado, partilhan-
do o peso dos seus 91 anos com uma 
elegante bengala encastoada, volteou 
vagarosamente o olhar nas encostas que 
circundavam a Fábrica, agora rasgadas 
por um punhado de largas estradas de 
alcatrão. 

De repente, quase jurou que ouviu 
o toque do primeiro canudo que, por 
artes mágicas, sempre parecia fazer 
brotar, nas muitas veredas e caminhos 
ao redor, regatos de operários que, 
serpenteando por aquelas encostas 
abaixo, se iam desaguando uns nos 
outros, numa crescente torrente que, 
no fundo do vale, se fazia um mar de 
gente. Em menos de nada, já o segundo 
toque silvava, atrigado, num prenúncio 
de grande final, encarapelando aquele 
mar numa gigantesca onda, que galgava 
pressurosa os imponentes portões da 
Fábrica, para que ao ingente terceiro e 
último toque, nenhum deles faltasse ao 
carrego de mais uma jorna. Como se 
tentasse ser, por uma última vez, mais 
uma gota daquela gigantesca onda, tam-
bém ele galgou solene aqueles velhos 
portões, tal como, há longínquos oitenta 
anos atrás, tinha feito pela primeira vez 
ao lado do seu pai. 

Bem tentou ver o bulício, os risos, os 
dichotes e os piropos que aquela imensi-
dão de operários e operárias costuma-
vam trocar entre si enquanto se apres-
savam para chegar ao seu “lugar”, como 
naquela época se chamava ao posto de 
trabalho e ouvir, nem que fosse muito lá 
ao longe, o monótono matraquear dos 
teares. Foi direitinho à cantina, aquela 
espécie de oásis, onde ele e milhares de 
outros operários comiam o seu caldo, 

enquanto alijavam por uns momentos a 
dureza da jorna e trocavam dois dedos 
de conversa e mal nela entrou, com 
uma lagrimita ao canto do olho, sentou-
-se exatamente no sítio onde, naquela 
enorme sala, cruzou, pela primeira vez, 
uns olhares com a sua Florinda, que 
Deus tem. Ao recordar como ela corou 
até á raiz dos cabelos até se lhe escapou 
um sorrisito amarelo. De seguida foi 
ver o “lugar”, onde durante tantos anos 
suou o sustento e a educação dos seus. 
Confirmou amargurado que, como bem 
receava, este estava reduzido a ruínas e 
a um monte retorcido de ferros velhos. 
Por entre os seus telhados caídos via-se 
o canudo que, com os seus toques 
mágicos, espertou várias gerações de 
operários que ali amanharam o seu pão. 
Continuava tão altaneiro como sempre, 
mas definitivamente mudo, quedo e tão 
inútil como um desirmanado tamanco 
velho. Afastou-se o mais rapidamente 
que pôde daquela solidão esmagadora 
e daquele silêncio funério. A realidade 
crua e tão nua como uma Eva é que a 
sua velha Fábrica estava decrépita, triste 
e vazia.

Ao sair, deixou cair o olhar no rio, 
onde, em menino, tantas vezes se tinha 

banhado e recordou as muitas vezes que 
ouviu o seu pai contar que umas gentes 
vindas de muito longe, com falas que 
ninguém entendia, tinham plantada a 
Fábrica ali, mesmo em cima do rio Vize-
la para, com umas estranhas engenho-
cas lhe roubarem a força que era precisa 
para mover aquele mundo de máquinas 
que mais pareciam obra do demo. 

A Fábrica - dizia ele - virou este vale 
de patas para o ar. O pão que antiga-
mente só se arrebanhava cultivando, 
amanhava-se agora tecendo, fiando, 
tingindo, ou sei lá que mais.  A lavoura 
dantes tocava a todos, agora “tá quieto” 
ninguém lá suja as mãos. Ficaram todos 
fidalgos é o que é - concluía ele. 

Ele bem se lembrava do exército de 
tecelões, fiandeiros, tintureiros, afinado-
res, fogueiros, debuxadores, eletricistas, 
serralheiros e tantos outros, que, como 
ele, foram roubados à lavoura para ali 
aprenderem um outro ofício. De tantas e 
tantas gerações de famílias inteiras, que 
lá arrebanharam o seu sustento. Dos 
muito namoros, casamentos, nascimen-
tos, partidas, alegrias e tristezas, que 
aquela Fábrica testemunhou e patroci-
nou. Do caminho de ferro que trouxe a 
estas bandas um cheirinho a progresso 

e a grande cidade. Até ainda era capaz 
de se lembrar do nome de quase todas 
as fábricas, fabriquinhas e fabriquetas 
têxteis que, como se não houvesse ama-
nhã, à sombra dela nasceram neste Vale 
do Ave, transformando radicalmente e 
nem sempre para melhor, o seu modo 
de vida, a sua paisagem e os seus rios. 

Tal como o seu pai, não podia estar 
mais de acordo que a Fábrica virou 
completamente do avesso este nosso 
pedaço de chão e que ela foi a principal 
culpada por ele se ter tornado o maior 
e o melhor centro de indústria têxtil do 
país. 

No entanto, apesar do muito que 
tudo isso é, infelizmente, ao contrário 
do que o seu pai dizia, as suas gentes 
não ficaram, nunca, nem pouco mais 
ou menos “fidalgas”; a verdade, é que 
ficaram apenas um bocado menos mal 
do que antes.

Ainda lhe custava a acreditar que 
aquele colosso não tivesse conseguido 
impedir que os 175 anos de inexorável 
marcha do progresso e do tempo lhe 
tivessem mirrado a prosperidade ao 
ponto de a atirar para um canto da His-
tória silenciosa, decrépita e triste.

Já quase a chegar aos portões de 
saída, despediu um último olhar pela 
“sua” Fábrica e reparou que, aqui e ali, 
se viam alguns sinais de reconstrução. 
Curioso, foi logo saber de novas e de 
fonte limpa apurou, que ali já de novo 
se labutavam sustentos e prosperidades. 
Apesar de estar muito, muito longe de 
poderem pedir meças à sua antiga Fá-
brica, a verdade é que estes promissores 
recomeços foram mais que suficientes 
para lhe adoçar a amargura com um 
pouquito de esperança. 

Afinal a alma da sua velha Fábrica do 
Rio Vizela, fiel depositária de tanto sa-
ber, sangue, suor e lágrimas, ainda não 
se tinha rendido. Ficou convencido que 
mais dia menos dia, mais ano menos 
ano, mais geração menos geração, ela, 
como uma velha fénix invencível, renas-
cerá pronta para, pelo menos, mais 175 
anos de luta.

A FÁBRICA 
VIROU 
ESTE VALE 
DE PATAS 
PARA O AR. 
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FILIPE PEDROSA, 
PRESIDENTE AA-78

TEXTO PAULO R. SILVA

O relógio estava em contagem de-
crescente. A poucos dias da partici-
pação no AMB Volleyball Cup, um 
dos maiores torneios de formação 
do mundo, organizado em Espinho 
pelos olímpicos Miguel Maia e João 
Brenha, as mais de trinta atletas de 

Estrutura técnica mudou-se de malas e bagagens do Desportivo das Aves para 
a AA-78, recuperando uma tradição de décadas. Nova secção será 
autónoma e continuará a ter Manuel Barbosa na coordenação técnica.  

AA-78 regressa ao 
vólei e às suas raízes

voleibol do Aves inscritas para parti-
cipar ficaram sem equipa técnica.

O chumbo da autonomia da sec-
ção de voleibol do Desportivo das 
Aves levou a que toda a estrutura 
terminasse os seus vínculos a 1 de 
julho. Com o torneio a poucos dias 
de se iniciar e com 40% do valor das 
inscrições já pago, as soluções não 
eram muitas. Ou o clube arranjava 
treinadores e logística para acompa-
nhar as jovens atletas a Espinho ou 
era suspensa a participação numa 
atividade pensada desde o início da 
temporada.  

Após a assembleia geral, foi mar-
cada uma reunião com os pais das 
atletas da formação para explicar a 
situação e decidir os passos seguin-
tes. José Luís Nogueira, acompanha-
do de Manuel Barbosa, perante uma 
plateia nervosa detalhou o que se 
poderia passar e, em conversa com 
o Entre Margens, descreveu um ce-

nário que descreveu como “muito 
forte”. 

“Não deveria ser eu a estar ali 
porque já não estava em funções, 
mas não apareceu ninguém da dire-
ção”, disse. “O prof. Manuel Barbosa 
estava lá para se despedir das miúdas 
e acabou por ser um momento mui-
to forte emocionalmente. Eu olhava 
e estavam elas na parte de cima de 
mãos juntas quase a rezar. Isto não 
pode acabar assim”. 

Desse momento em diante, a su-
cessão de acontecimentos foi verti-
ginosa e surpreendeu o próprio José 
Luís Nogueira que, após o resultado 
da assembleia tinha pensado num 
retiro “destas lides”. Os pais de algu-
mas das atletas eram associados da 
Associação Avense (AA-78), institui-
ção que praticamente desde a sua 
génese tem uma ligação ao voleibol 
e podia servir de salva-vidas para o 
problema imediato que era a partici-
pação no AMB. 

Filipe Pedrosa, presidente da di-
reção da AA-78, confessa que “esta 
situação lhe caiu um pouco de para-
quedas” através do colega de direção 
Gabriel Freitas. “Só tive que dizer 
muito bem, estamos de braços aber-
tos. A associação já teve vólei, abre-se 
uma secção e são bem-vindos”, con-
tou ao Entre Margens. 

A reunião com os pais decorreu 
na sexta-feira, seguindo-se um fim 
de semana de pulsação acelerada e 
poucas horas de cama. Como explica 
Hélder Costa, pai de duas raparigas 
da formação e membro da AA-78, 

“foi tudo muito, muito rápido”, uma 
verdadeira “corrida contra o tempo”. 
As partes reuniram-se para tentar 
perceber “a viabilidade” da solução 
encontrada e “com a chancela da 
Associação Avense, com o know-
-how do Zé Luís e da sua equipa, a 
boa vontade dos treinadores que se 
predispuseram a acompanhar as 
miúdas” conseguiu-se levar as três 
dezenas de voleibolistas a Espinho 
para se juntarem aos mais de 3 mil 
participantes do torneio. 

“Era quase criminoso ter esta 
possibilidade de ajudar aquelas miú-
das e não o fazer. Elas estavam à es-
pera disto há dois anos, portanto di-
zer-lhes agora que estavam inscritas 
e não iam poder participar a uma se-
mana, iam ficar desoladas”, explicou.

Assegurada a participação no 
AMB Volleyball Cup, a pergunta que 
se impõe é, e agora? Filipe Pedrosa 
diz que “a pasta está passada” e que 
secção de voleibol será totalmente 
independente, como acontece com 
todas as secções da instituição desde 
o início e todas as outras que se quei-
ram juntar debaixo do guarda-chuva 
da AA-78, seja na vertente desporti-
va, seja na vertente cultural. 

A vontade, de acordo com José 
Luís Nogueira, parece ser de conti-
nuar. Manuel Barbosa será o coorde-
nador técnico da secção de voleibol, 
enquanto Carlos Alberto Fernandes 
ficará responsável pelo minivoleibol. 
Quanto ao resto, ainda há bastante 
por decidir, nomeadamente a equipa 
sénior, mas “há uma responsabilida-
de perante as miúdas de que não vão 
parar”. 

“A formação é um dos lados da 
moeda. É o motivo para que isto con-
tinue, agora não há, na minha pers-
petiva, possibilidade de sucesso na 
formação se não tiver uma candeia 
à frente que alumie. Essa é a pedra 
de toque”, explica José Luís Noguei-
ra. Foi esse o desígnio há seis anos 
aquando da abertura da seção de 
vólei no CD Aves e será novamente 
agora na AA-78. 

Num ato de simbologia bastante 
literal, a Associação Avense volta às 
suas raízes ou não estivesse a bola de 
vólei no logótipo da instituição. Um 
regresso que serve de salva-vidas, não 
apenas para a modalidade em Vila 
das Aves, como para a própria asso-
ciação com a injeção de sangue novo 
e de um desafio de larga escala. E se 
“foi possível na década de 70”, quando 
não havia nada, “não serão as dificul-
dades do presente que vão derrubar 
o início de um novo ciclo”, garantem.

SÓ TIVE QUE DIZER 
‘MUITO BEM’, ES-
TAMOS DE BRAÇOS 
ABERTOS. A ASSO-
CIAÇÃO JÁ TEVE 
VÓLEI, ABRE-SE 
UMA SECÇÃO E SÃO 
BEM-VINDOS”
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Dois símbolos 
para exponenciar 
a alma avense
CD Aves e Força Avense garantiram em leilão 
a aquisição dos dois autocarros que serviram o 
Desportivo no tempo da SAD e que 
agora voltarão ao servir o emblema avense.

TEXTO PAULO R. SILVA

Quando no verão quente de 2020 
o processo de implosão da SAD 
atirou o Clube Desportivo das Aves 
para fora do principal escalão do 
futebol nacional, um dos momen-
tos mais impressivos, de um pro-
cesso repleto deles, foram as ima-
gens do arresto do autocarro que 
o clube usava para transportar o 
plantel pelo país fora. Era um pe-
daço muito concreto, físico, colo-
rido e de grandes dimensões que 
de um momento para o outro era 
apreendido e levado para longe da 
vista. Símbolo de fim de ciclo. 

Passaram-se dois anos, prati-
camente, sobre esse momento. E 
agora, por fim, como sinal da pró-
pria recuperação do clube, os auto-
carros estão de volta a Vila das Aves 
para servir o clube e os seus atletas. 

Através da campanha “Renas-
cer das Cinzas”, com o objetivo de 
recuperar símbolos importantes 
do clube, foi possível angariar os 
fundos suficientes para licitar em 
leilão judicial um dos autocarros, 
enquanto a Força Avense licitava 
o outro. 

Objetivo conseguido. Agora, em 
pleno defeso desportivo antes do 
início da nova temporada despor-
tiva, os autacarros regressaram a 
onde pertencem. Para já, a dupla 
de viaturas encontra-se ao cuidado 
de Filipe Pacheco, dos Transportes 
Negrelos, cuja equipa de profissio-
nais tratará de os colocar no ativo. 

Numa curta nota nas redes so-
ciais, o clube sublinha que esta é a 
“hora de reforçar o agradecimento 
a todos os sócios, simpatizantes e 
amigos do Desportivo que ajuda-
ram a tornar isto possível”.

Obras na rua 
D. Afonso Henriques 
já se iniciaram
Investimento da junta de freguesia ronda os 150 
mil euros e vai requalificar uma das mais ansia-
das ruas do núcleo urbano avense, melhorando o 
acesso à escola secundária. Piso será em alcatrão 
e estará concluído em meados de setembro. 

TEXTO PAULO R. SILVA

As debilidades da rua D. Afonso Hen-
riques são conhecidas de há anos a 
esta parte. Para alunos, pais, pro-
fessores, membros da comunidade 
educativa que diariamente frequenta 
a escola secundária com o nome do 
primeiro rei de Portugal, existia ur-
gência numa intervenção de fundo. 
Durante o inverno, sobretudo, gran-
des porções da via ficavam intransi-
táveis com a água acumulada.

Este cenário deverá agora per-
tencer ao passado. A intervenção 
anunciada como prioritária duran-
te a campanha eleitoral e revelada 
aquando da apresentação orçamento 
para 2022 encontra-se já no terre-
no. O investimento ronda os 150 mil 
euros sendo que os trabalhos se ini-

ciaram rapidamente para aproveitar 
a paragem das atividades letivas nos 
meses de verão.

Segundo Joaquim Faria, presiden-
te da junta de freguesia de Vila das 
Aves, “os trabalhos pretendem bene-
ficiar a circulação pedonal e automó-
vel da via”, sendo que será levantado 
todo o pavimento que neste momen-
to existe em cubos de granito e será 
colocado um novo piso em alcatrão. 
Também os passeios serão totalmen-
te requalificados.

Os trabalhos vão incidir em toda 
a extensão da rua, desde a rotunda 
da escola de condução até à interse-
ção com a rua Manuel Afonso Silva, 
incluindo o estacionamento exterior 
e paragem de autocarros da escola 
secundária, representando um total a 
rondar os 450 metros de intervenção.

Ainda de acordo com o autarca 
avense, a expectativa é que as obras 
estejam totalmente concluídas em 
meados de setembro, a tempo do iní-
cio do ano letivo.

OS TRABALHOS 
PRETENDEM BENEFICIAR 
A CIRCULAÇÃO PEDONAL 
E AUTOMÓVEL DA VIA. 
SERÁ LEVANTADO TODO 
O PAVIMENTO EM CUBOS 
DE GRANITO E SERÁ 
COLOCADO UM NOVO 
PISO EM ALCATRÃO.
JOAQUIM FARIA, JF VILA DAS AVES
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CASTRO FERNANDES
EX-PRESIDENTE 

CM SANTO TIRSO / PS

JOÃO FERREIRA
ADVOGADO / PCP

1 Com o regresso das altas tem-
peraturas de Verão tivemos nas 
duas últimas semanas nova-

mente, um pouco por todo o país, os 
infelizmente já tradicionais incêndios 
florestais que relembraram Pedrogão 
Grande em 2017, mesmo sem as con-
sequências fatídicas de então.

Para já a situação parece ter sido 
relativamente controlada, indepen-
dentemente dos níveis de teor de hu-
midade se encontrarem muito bai-
xos e os níveis de água em algumas 
barragens estarem em níveis preo-
cupantes, estando para já garantido 
pelo menos por dois anos o abasteci-
mento de água às populações, segun-
do as palavras do Ministro Ambiente.

Assunto que urge ser resolvido 
é que todos os Municípios devem 
ter os seus Planos Municipais de 
Defesa da Floresta contra Incêndios 
atualizados, por forma a que melhor 
se possa prevenir e combater os in-
cêndios nas florestas. Recordo que o 
Município de Santo Tirso possui uma 
importante área florestal, metade do 
concelho, quase 7.000 hectares (em 
linguagem corrente, à volta de 7000 
campos de futebol).

2 Tal como escrevi anterior-
mente, o PRR (Plano de Re-
cuperação e Resiliência), fruto 

do ato eleitoral antecipado, sofreu 
atrasos no grau de execução do mes-
mo. Numa entrevista desta semana 
ao Público a Comissária Europeia 
Elisa Ferreira, responsável pelos 
Fundos de Coesão, com fortes liga-
ções a Santo Tirso, alerta para que 
“Portugal tem que fazer mais para 

Verão quente, de 
incêndios e não só

Vivem-se tempos em que 
a rotina e a incerteza 
convivem numa rela-

ção dialética, em decorrência 
de uma dinâmica de mudança 
constante de emprego ou habi-
tação, propiciando sentimentos 
de esvaziamento completo em 
todos os sentidos (moral, social, 
cultural ou político). O dia-a-dia 
em ritmo automático, alinhado 
à cadência das máquinas, exe-
cutando-se, várias vezes, um 
mesmo movimento, é partilhado 
com horas infindáveis em fren-
te ao ecrã do computador ou do 
telemóvel, em solidão, por vezes, 
sem laços de afinidade. 

Neste contexto, desnorteante 
e deprimente, a Festa do Avante 
aparece como desvio ou alter-
nativa, que responde a uma ne-
cessidade de encontro, eferves-
cência, e também de expressão: 
expressão de desejos, de identi-
dades, até de resistência, portan-
to, expressão política. 

Aí pertencem todas as formas 
de expressão artística: a música, 
o cinema, o teatro, as artes plás-
ticas, a dança tradicional e con-
temporânea; todos os lugares, 
culturas, comidas e bebidas: da 
gaita-de-fole mirandesa até à or-
questra sinfónica, passando pela 
música eletrónica; da sopa de ca-
ção à cachupa ou da poncha ao 
mojito cubano; bem como todos 
os sotaques e suas expressões: 
bica e cimbalino, fino e imperial; 

Na Festa não cabem visões 
restritas e formatadas, no sentido 
do esmagamento de identidades 
e culturas, mas a promoção da 
sua diversidade e abertura, como 
características indissociáveis do 
desenvolvimento integral da pes-

soa. Nem cabe a vida “contida”, 
feita de segregações, proibições, 
restrições, medos e opressões. 
Por sua vez, construímos juntos 
um espaço onde as diferenças se 
estabelecem livremente. 

Desde a sua implantação 
até ao final, “cada fio de vonta-
de são dois braços e cada braço 
uma alavanca” (letra do Hino de 
Caxias). Quando cruzamos as 
barreiras do recinto, sente-se a 
solidariedade em permanência, 
impregnada numa relação imi-
nente com o outro e manifestada 
pela forma como nos reconhece-
mos em cada troca e conversa 
pela palavra camarada. Logo 
vemos que aí se ensaia o projeto 
de um mundo melhor, assente 
em trocas de experiências sem 
fronteiras sociais, com vista ao 
pleno e livre desenvolvimento 
de cada um. Há uma comunhão 
de ideias e de fraternidade, sem 
distinções sociais, de género ou 
idade, em que todos contam e se 
afirmam. 

A democracia é condição na-
tural da festa e uma constante, 
experienciada em todos os ní-
veis, quer na distribuição de ta-
refas entre os militantes e com-
panheiros que ali contribuem 
com o seu esforço, quer na reali-
zação dos mais variados debates. 
É, em particular, um lugar onde 
o povo se apodera da palavra, e 
uma arma carregada de futuro. 
E a demonstração que a luta por 
um ideal também é alegria, po-
dendo encher-se de cor, bandei-
ras e tambores, em que se dança 
e canta ao som contagiante da 
Carvalhesa. 

Por isso, venham todos, pois 
não há Festa como esta! 

Não há festa 
como esta!

superar a estagnação “. 
As últimas notícias apontam para 

que os investimentos em estradas e 
parques de estacionamento podem 
ser retirados do Portugal 2030 o que 
seria negativo para Santo Tirso que 
tem dois importantes investimentos 
nas variantes à cidade, para o nó da 
Ermida e para o nó de saída da Auto 
Estrada A3 e ligações a Fontiscos.

3 A última sondagem nacional 
para o JN/DN revela núme-
ros com um desgaste relativo 

para o governo. A recente subida de 
Luís Montenegro à liderança do PSD 
tem a ver com uma nova estratégia 
política, a quatro anos, que certa-
mente vai tentar alterar a relação de 
forças políticas, mesmo a nível local.

4 Tal como escrevi anterior-
mente para o Entre Margens, 
a medida que mereceu algu-

ma contestação em Santo Tirso foi a 
do alargamento das zonas de estacio-
namento pago em Santo Tirso e a do 
aumento do tarifário na ordem dos 
50 %. Mais polémico ainda o facto 
de em vários locais ter sido adotado 
o sistema de tarifário nos parcóme-
tros durante 7 dias por semana e 24 
horas por dia, no parque de estacio-
namento de baixo, por trás do edifí-
cio da Câmara Municipal, e junto às 
piscinas municipais. A concessão que 
originou alguma polémica não tem 
os seus problemas resolvidos e certa-
mente com a sua evolução ocorrerão 
alterações.

5 O estado da antiga EN-104, 
que é uma importante alter-
nativa ligação do centro de 

Santo Tirso à A3, com passagem 
pela rotunda da antiga Cortel, inspi-
ra cuidados. A EN-104 foi totalmen-
te requalificada e repavimentada 
em 2002, pela Câmara Municipal, e 
dela se servem muitos habitantes do 
concelho e não só. Também zonas 
comerciais e industriais geram um 
importante fluxo viário em direção 
à A3 e a outros concelhos. A degra-
dação progressiva da estrada EN104 
leva à necessidade de se executar em 
breve a sua requalificação.

TODOS OS 
MUNICÍPIOS 
DEVEM TER 
OS SEUS 
PLANOS 
MUNICIPAIS 
DE DEFESA 
DA FLORES-
TA CONTRA 
INCÊNDIOS 
ATUALIZADOS, 
POR FORMA A 
QUE MELHOR 
SE POSSA 
PREVENIR E 
COMBATER 
OS INCÊNDIOS 
NAS FLORES-
TAS.

NA FESTA 
NÃO CABEM 
VISÕES 
RESTRITAS E 
FORMATADAS, 
NO SENTIDO 
DO ESMAGA-
MENTO DE 
IDENTIDADES, 
MAS A PRO-
MOÇÃO DA 
SUA DIVERSI-
DADE E ABER-
TURA, COMO 
CARACTERÍS-
TICAS INDIS-
SOCIÁVEIS 
DO DESEN-
VOLVIMENTO 
INTEGRAL DA 
PESSOA.
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JOSÉ MANUEL 
MACHADO

MANDATÁRIO MOV. 
IND. AVES.

Eis que está concluída uma mini 
requalificação urbana numa via 
pública em Vila das Aves! Foi rea-

bilitada uma pequena parcela da Calçada 
da Azenha do Pisco, na interceção com 
Avenida de Poldrães (EN 105). Uma rua 
de cara lavada, pelo menos no início!… 

Passeios novos, uma baía (mini) de es-
tacionamento, pavimento novo, passadei-
ra para peões e até separadores entre as 
faixas de rodagem. Luxos raros por estas 
paragens que, por essa razão, são motivo 
de contentamento numa localidade que 
tão pouco investimento tem na via públi-
ca. Tudo isto que, não sendo grande coisa, 
foi feito à conta de privados (Lidl). 

Está bom de ver que, em Vila das Aves, 
melhorias na via pública só à pala do in-
vestimento privado. Para tanto, a Câma-
ra Municipal de Santo Tirso terá sabido 
aproveitar a oportunidade do pedido de 
licenciamento da obra para obter contra-
partidas na melhoria do espaço público ao 
redor. Valha-nos isso!

Se a moda pegar para todos quantos 
forem pedindo licenças de obras talvez ve-
nhamos a ter mais alguns passeios e ruas 
reparadas. É um bom expediente! 

Seria neste tipo de recursos, mais ou 
menos engenhosos, que o presidente da 
junta estava a pensar quando, na última 
sessão da assembleia de freguesia, aludiu 
à intervenção dos privados para reabilitar 
o antigo edifício onde funcionou a Junta 
de Freguesia? É que não ficou claro, e 
também ainda ninguém fez questão de 
se interrogar sobre o que ele tentou dizer.

Mais uma vez se percebe a razão pela 
qual é muito conveniente para alguém que 
atas das sessões da assembleia de fregue-
sia não sejam claras nem rigorosas, e o seu 
conteúdo cirurgicamente obliterado para 
que delas pouco ou nenhum vestígio reste!

Por todos estes motivos não posso es-
tar mais em desacordo com a pergunta 
retórica que foi feita neste mesmo jornal 
acerca da última assembleia de freguesia. 
Mesmo que destinada a criar um efeito 
enfático, não visando necessariamente 
uma resposta, não posso aceitar que se 
ouse duvidar do interesse que tem para 
os avenses discutir o conteúdo de uma ata 
da assembleia de freguesia, ainda que de-
more 20 minutos! 

Pode-se não gostar, pode-se até não ter 
pachorra, ou ambas, para aquilo que vul-
garmente se designa por formalidades. 
Mas notem bem, as atas não são meras 
formalidades. De todo!

As atas têm uma importância funda-
mental e são intemporais. São, nomea-
damente, relevantes no presente, deter-

minantes para o futuro e imprescindíveis 
para a interpretação, pesquisa, e investi-
gação histórica sobre a autenticidade dos 
factos. Por tudo isto e não só, é que a boa e 
rigorosa redação de uma ata, os seus ane-
xos ou apensos, têm uma relevância capi-
tal, que transcende a mera determinação 
legal. Não se pode menosprezar essa es-
sencialidade, por muito que essa não seja 
“a praia” de alguém!

Eu fui uma, entre algumas, das várias 
mãos que participou na redação do livro 
Vila das Aves - em Livro Aberto, por oca-
sião da efeméride dos 50 anos de eleva-
ção a vila. Não imaginam a importância 
de que se revestiu a consulta das atas, o 
cruzamento da informação que nelas 
constava com os factos supervenientes, 
até para esclarecer e desfazer alguns mi-
tos urbanos!

Desvalorizar a falta de rigor nas atas é 
prestar um mau serviço à terra. Pactuar 
com atas sem rigor, com apensos compro-
vadamente falsos e ainda outros errados, 
de forma deliberada e consciente, ou dis-
plicentemente tornados público, jamais!

Custe o que custar, doa a quem doer 
ser rigoroso é uma boa política, por isso 
aqui fica esta minha referência para me-
mória futura.

Não vivemos num clima de pretensa 
guerrilha como há quem tente fazer crer, 
porque oposição com rigor não é sinóni-
mo de guerrilha. Porém sou do tempo em 
que a alegada “guerrilha” deu frutos. Ago-
ra que vivemos num clima monocromá-
tico e com o progresso a passar ao lado, 
nem as bicicletas do Programa Pedala nos 
podem valer! 

Cada freguesia tem de pedalar a sua 
bicicleta, esta vila até já teve bons ciclis-
tas, trepadores e velocistas, mas agora o 
que precisamos mesmo é de sprinters e 
contrarrelogistas no pelotão.  

Boas férias para quem merece e não se 
esqueçam, evitem o Bacalhau à Brás! 

Mais para si…

ESTÁ BOM DE 
VER QUE, EM 
VILA DAS AVES, 
MELHORIAS NA 
VIA PÚBLICA 
SÓ À PALA DO 
INVESTIMENTO 
PRIVADO. VA-
LHA-NOS ISSO! 
SE A MODA 
PEGAR, TALVEZ 
VENHAMOS A 
TER MAIS AL-
GUNS PASSEIOS 
E RUAS REPARA-
DAS. É UM BOM 
EXPEDIENTE!

REGRESSO A ÍTACA
de João Filipe

À VENDA 
NO 
ENTRE 
MARGENS

faça a sua 
encomenda

Em março passado apresentamos 
aos CTT uma reclamação sobre 
atrasos sistemáticos ocorridos na 
entrega do Entre Margens. Sim-
paticamente, os CTT solicitaram 
“a morada completa da entrega” 
(como se fosse só um caso), de 
modo a poderem verificar. 

Apresentamos um caso como 
exemplo e recebemos, semanas 
mais tarde uma resposta: “após 
análise, constatámos ter exis-
tido uma anomalia pontual na 
distribuição do referido jornal, 
que lamentamos profundamente” 
e uma declaração de intenções: 
“apesar do esforço que diaria-
mente dedicamos ao cumprimen-
to dos padrões de qualidade, nem 
sempre é possível evitar situações 
anómalas que lamentamos e 
procuramos corrigir, pelo que, em 
próximas edições iremos fazer o 
devido acompanhamento”. 

É fácil responder assim. Mais 
difícil é resolver o problema rela-
tivamente a um vasto conjunto de 
casos e não apenas a um tomado 
como exemplo.

Quando um assinante nos 
comunicou que recebeu, via CTT, 
duas edições consecutivas do 
jornal Entre Margens no mesmo 
dia, juntamos duas reações de 
espanto: uma correspondia à 
entrega no dia de saída do jornal: 
confirmava-se o elevado padrão 
que tinham dantes os CTT, a 
entrega ao destinatário faz-se no 
dia seguinte! 

A outra reação de espanto: a 
edição anterior demorou duas 
semanas a ser entregue. Que falta 
de consideração pelos clientes… 
Será outra anomalia pontual? 

A Redação

Os atrasos dos CTT
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TEXTO E FOTOS PAULO R. SILVA

É uma feliz coincidência que o dia 
em que se comemora a elevação de 
Santo Tirso a cidade esteja de mãos 
dadas com o feriado municipal em 
honra de São Bento. Integrado no 
programa das festas dedicadas ao 
padroeiro, a autarquia organizou 
uma sessão solene nos Paços do Con-
celho onde se pretende homenagear 

Sessão solene nos Paços do Concelho celebrou 37º aniversário de elevação de Santo Tirso a cidade. 
Câmara Municipal distinguiu 40 personalidades e instituições com medalhas honoríficas.

Câmara homenageia o melhor 
que o concelho tem para oferecer

o melhor que o concelho tem para 
oferecer através da atribuição de dis-
tinções honoríficas. 

A tradição é recente, mas o for-
mato parece ter chegado para ficar. 
Depois da ausência pandémica, este 
ano foram distinguidas 40 persona-
lidades e instituições, número que 
deixa muito satisfeito o presidente 
da Câmara, Alberto Costa. 

“É sempre importante comemorar 
datas históricas”, começou por dizer. 
“Dois anos depois, é tão bom estar-
mos juntos novamente numa ceri-
mónia onde homenageamos aqueles 
que fazem tanto por nós e pela nossa 
terra”. 

Com rasgados elogios ao tecido 
social e associativo tirsense, o autar-
ca sublinha que Santo Tirso se tem 
vindo a afirmar territorialmente, seja 
na região norte como a nível nacio-
nal, restando-lhe apenas “agradecer 
do fundo do coração” e “prestar ho-
menagem” a todos aqueles que con-
tinuam, com espírito de sacrifício, 

a olhar pelo bem comum nas mais 
variadas áreas e setores da sociedade. 

Entre as figuras homenageadas 
estava Pimenta Machado, vice-presi-
dente da Agência Portuguesa do Am-
biente (APA), que recebeu a medalha 
municipal de mérito ambiental em 
grau ouro. O engenheiro do ambien-
te, natural de São Tomé de Negrelos, 
em declarações à comunicação social 
confessou-se “orgulhoso” por rece-
ber esta distinção da sua terra natal. 

“É uma honra receber esta distin-
ção da terra onde nasci, cresci e es-
tudei. Tenho uma ligação muito forte 
e é um orgulho enorme receber esta 
medalha também muito ligado aque-
las que são as minhas funções profis-
sionais. As funções que desempenho 
são nacionais, mas obviamente não 
consigo desligar e separar aquelas 
que são as minhas raízes”, revela. 

Enquanto vice-presidente da APA 
tem tido a oportunidade de supervi-
sionar alguns “projetos impactantes” 
para o concelho, como é o caso do 

Parque do Verdeal e agora também 
da futura ligação pedonal entre o 
parque localizado em Vila das Aves e 
o Parque Sara Moreira. 

“É um prazer ter esta felicidade de 
no âmbito das minhas funções poder 
contribuir para desenvolver projetos 
em Santo Tirso que vão marcar o ter-
ritório. Serei sempre um tirsense, seja 
em Lisboa, seja no Porto, seja onde 
estiver”, concluiu Pimenta Machado.

Alberto Costa aproveitou ainda a 
ocasião para homenagear postuma-
mente o ex-presidente da câmara de 
Gross-Umstad, Joachim Rupert, que 
faleceu recentemente, pelo papel ati-
vo enquanto autarca da cidade alemã 
geminada com Santo Tirso. 

Aliás, várias foram as geminações 
em destaque este ano. A Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso assinalou os 
30 anos de geminação com as cida-
des de Celanova (Espanha) e Mâcon 
(França), bem como o 25º aniversá-
rio da geminação com Cantagalo (S. 
Tomé e Príncipe).

LISTA DE MEDALHADOS

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO AMBIENTAL
Pimenta Machado (Grau Ouro)

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO CULTURAL
José Valinho (Grau Ouro); Gr. Etno. São Paio 
de Guimarei (Grau Bronze); Ass. Cultural 
Tirsense (Grau Bronze); Ass. de Colecionis-
mo Tirsense (Grau Bronze); Confraria do 
Caco (Grau Bronze); Os Cordovenses (Grau 
Bronze)

MEDALHA MUNICIPAL DE 
MÉRITO DESPORTIVO
Ass. Amad. Pesca de Vila das Aves (Grau 
Ouro); Gr. Columbófilo Tirsense (Grau 
Ouro); Gr. Columbófilo Azas de Água Longa 
(Grau Ouro); Centro Atletismo de Santo 
Tirso (Grau Prata); CD São Salvador do 
Campo (Grau Prata); Monte Córdova 
Futebol Clube (Grau Prata); Ass.Desportiva 
de Guimarei (Grau Prata); Ass. Desportiva 
de Refojos (Grau Prata); Ass. Desportiva 
da Reguenga (Grau Prata); Diogo Meireles 
Costa (Grau Bronze); Vítor Ferreira – 
Vitinha (Grau Bronze)

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO EDUCATIVO
Colégio das Caldinhas (Grau Ouro); Eusébio 
André Machado (Grau Prata); José Manuel 
Queijo Barbosa (Grau Prata); Manuel 
Urbano Moreira (Grau Prata)

MEDALHA MUNICIPAL DE 
MÉRITO EMPRESARIAL
A. Sampaio & Filhos – Têxteis S. A. (Grau 
Ouro); Quinta de Gomariz (Grau Prata)

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO JUVENTUDE
1ª Companhia de Guias de Vila das Aves 
(Grau Ouro); Dinis Leal Moreira Machado 
(Grau Bronze)

MEDALHA MUNICIPAL DE 
MÉRITO PROFISSIONAL
António Marques de Andrade (Grau Prata); 
José Joaquim Souto de Oliveira (Grau Prata)

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO SAÚDE
Maria da Glória Castilho (Grau Bronze); 
Luciano Maia dos Santos (Grau Prata)

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO 
SEGURANÇA PÚBLICA
Armindo Mendes Coelho (Grau Prata)

MEDALHA MUNICIPAL DE 
MÉRITO SERVIÇO PÚBLICO
Joachim Rupert (Grau Ouro – Póstumo); 
Elsa Maria Mota (Grau Prata); Manuel 
Correia Mota (Grau Prata); Paulo Carneiro 
Bento Ferreira (Grau Prata)

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO SOCIAL
Padre Eugénio Cardoso Areias (Grau Ouro); 
José Maria Silva Pinheiro (Grau Prata); 
Ass. Solid. Areias – São Tiago (Grau Prata); 
ASAS - Ass. Solid. e Ação Social de Santo 
Tirso (Grau Prata); CASATIR - Ctr. Ação 
Social Acolh. à Terceira Idade de Roriz 
(Grau Prata)
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TEXTO PAULO R. SILVA

A Santa Casa da Misericórdia de 
Santo Tirso celebrou no passado 
dia 6 de julho o 137º aniversário 
da instituição com um progra-
ma de festas de três dias. Como 
já é tradição, no dia da fundação 
cumpriu-se a visita ao jazigo do 
Conde S. Bento para a colocação 
de uma coroa de flores, seguido 
da celebração da eucaristia na 
Capela da Misericórdia onde foi 
apresentado, de surpresa, o Hino 
da Misericórdia, cantado por um 
grupo de colaboradores.

Para o final estava reservada a 
inauguração e respetivo encerra-
mento de uma cápsula do tempo 
que visa reunir as vivências da 
instituição representativas do 
momento cuja primeira abertura 
acontecerá em 2035, por altura 
da comemoração do 150ª aniver-
sário da instituição.

O programa de aniversário da 
Misericórdia abriu oficialmente 
a 3 de julho com um concerto 
música coral no Auditório Centro 
Eng. Eurico de Melo com as atua-
ções do Grupo Coral de Resende, 
Grupo Coral de Perelhal (Barce-
los) e dos anfitriões, do Coral da 
Misericórdia.

Cápsula do tempo reúne 
vivências presentes da 
instituição e será aberta 
em 2035 aquando da 
celebração dos 150 anos. 

Misericórdia 
celebrou 137 
anos em 
Santo Tirso

Regresso do São 
Bento a rebentar 
pelas costuras
Multidão histórica fez de Santo Tirso o epicentro 
da folia estival dos milhares e milhares 
de pessoas que durante todo o fim de 
semana prolongado passaram pela cidade. 

TEXTO PAULO R. SILVA

Fosse pelos dois anos de ausência, 
pelo cartaz, pelo calor, pela ânsia de 
catarse coletiva. Fosse qual fosse a 
razão, o regresso das festas de São 
Bento ao formato habitual, foi um 
sucesso gigantesco.

Os quatro dias de festa na cida-
de estiveram esgotados e ao rubro, 
noite após noite, numa espécie de 
grito do Ipiranga pós-pandémico. A 
declaração de emergência por risco 
de incêndio pode ter condicionado o 
programa agendado em termos dos 
espetáculos pirotécnicos, mas ficou 
tudo o resto. A música, muita música 
com artistas sobejamente conheci-
dos do público tirsense (e não só) e 
dança eufórica que se estendeu pela 
noite dentro.

Zé Amaro é sempre uma aposta 
ganha, pois arrasta uma legião de 
fãs sempre ávida seja para onde for. 
E nem os inúmeros concertos na re-
gião este verão fazem esmorecer o 
entusiasmo. O que talvez ninguém 
imaginasse foi a multidão que inva-
diu Santo Tirso nas noites de sábado 
e domingo. 

Os números não são fáceis de 
contabilizar, mas a facilidade com 
que se tiram imagens aéreas a partir 
de drones, facilmente faz notar que 
há muito tempo não se viam as prin-
cipais artérias da cidade povoadas 
tão intensamente. 

Os Xutos e Pontapés vieram ao 
São Bento mostrar todas as razões 
pelas quais são a maior banda rock 
que este país alguma vez produziu. 
Ao fim de quatro décadas de estrada, 
está tudo no sítio. Falta um, a alma 
da banda, mas mesmo sem Zé Pedro 
a fórmula química continua a dar re-
sultados na perfeição. 

Surpresa talvez tenha sido mes-

mo a estreia dos Calema por terras 
tirsenses. A dupla não deixou os cré-
ditos por mãos alheias e conquistou 
os milhares e milhares que se fize-
ram ouvir e mexer ao som dos seus 
ritmos quentes. 

Uma tradição mais recente é o 
“after” no Largo Coronel Baptista 
Coelho. O “Há Baile no Largo” pega 
nas emoções dos grandes concertos 
de palco e transporta-os para a eufo-
ria da pista de dança. As noites foram 
todas elas longas, sincopadas e trans-
piradas. E ninguém se arrependeu.

O São Bento chegava ao fim. Fado 
com a voz de María Emília a entoar do 
topo da Quinta de Fora. Um rescaldo 
quente para quatro dias a escaldar.

‘Vermelhos’ 
comemoraram 
144 anos 
de atividade
Celebrações homenagearam 
José Rêgo pelos 50 anos de 
bombeiro e ainda a bênção de 
duas novas ambulâncias. 

TEXTO PAULO R. SILVA

Em contexto duplamente delicado, 
por via das condicionantes económi-
cas do momento e do constante aler-
ta de incêndio, a Associação Huma-
nitária dos Bombeiros de Santo Tirso 
comemorou 144 anos de atividade.

José Rêgo, adjunto do comando 
do quadro de honra da corporação, 
foi a figura da tarde, recebendo da 
Liga dos Bombeiros portugueses o 
crachá de ouro pelos 50 anos de ser-
viço, sendo símbolo do trabalho in-
cessante e ininterrupto dos bombei-
ros no seio da sua comunidade. 

Para melhor servir essa comuni-
dade, são precisos recursos e como 
presente, os ‘vermelhos’ fizeram 
a bênção de uma ambulância de 
transporte de doentes não urgentes, 
adquirida durante a pandemia, e de 
uma ambulância de emergência que 
chegou por via do INEM.
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BREVES

 No passado dia 14 de Julho de 
2022 a JP Morêda, Intermediá-
rio de Crédito, recebeu a visita,  
na sua sede em Vila das Aves, 

do Presidente da Comissão 
Executiva do Banco Santander, 

Pedro Castro Almeida. 
De acordo com José Pedro Mi-

randa, esta visita vem valorizar 
a parceria da agência com o 

referido Banco, sublinhando as 
fortes ligações com a instituição 

bancária espanhola.

JP Morêda 
recebe visita 

de alto cargo do 
Santander

Inaugurada 
primeira fase do 

Corredor 
Verde do Leça
Ligação entre as pontes de 
Moreira (Maia) e da Pedra 

(Matosinhos) representa uma 
extensão de 6,9 quilómetros 

totalmente reabilitada. A 
inauguração realizou-se em 

forma de caminhada, na qual 
esteve presente o ministro do 

Ambiente, Duarte Cordeiro e o 
presidente da Câmara de Santo 

Tirso, Alberto Costa.
Constituída em 2021, o Corre-

dor do Rio Leça tem a seu cargo 
a gestão e execução do Plano 

Estratégico de Recuperação do 
Rio Leça 2020/2030.

TEXTO PAULO R. SILVA

A deputada e ex-líder do PSD de 
Santo Tirso, Andreia Neto, foi elei-
ta vice presidente do Grupo Parla-
mentar do PSD, integrando a lista 
única que foi a votos liderada por 
Joaquim Miranda Sarmento. 

Numa curta declaração nas re-
des sociais, Andreia Neto diz que 
“para além de uma honra é tam-
bém com enorme responsabilidade 
que abraço mais este desafio, pelo 
que o meu compromisso é total 
com os militantes do meu partido 
e com os portugueses.”

Com a confirmação de Luís 
Montenegro como presidente do 
PSD no congresso do passado mês 

de junho, o até agora líder da ban-
cada, Paulo Mota Pinto, colocou o 
lugar à disposição, permitindo que 
o partido escolhesse um novo rosto 
também no Parlamento. 

A deputada tirsense é um dos 
dez nomes escolhidos para vice-
-presidente do Grupo Parlamentar, 
um dos seis novos nomes indica-
dos pelo novo líder, Joaquim Mi-
randa Sarmento.

Ao terceiro mandato enquanto 
deputada, Andreia Neto, assegura 
assim uma posição de destaque 
dentro do partido e do seu traba-
lho dentro do Parlamento até ao fi-
nal da legislatura. “Mais um passo 
para que Portugal e o PSD voltem 
a acreditar”, rematou a deputada.

Lista única liderada por Joaquim Miranda Sarmento foi eleita 
com 59% dos votos da bancada social-democrata, sendo 
Andreia Neto um dos novos nomes indicados. 

Andreia Neto eleita Vice 
Presidente do Grupo 
Parlamentar do PSD

TEXTO PAULO R. SILVA

A 18 de julho de 2020, o concelho 
de Santo Tirso tornou-se símbolo 
para os ativistas da proteção ani-
mal. Nos incêndios da Agrela mor-
reram cerca de 70 animais, lançan-
do a discussão sobre o que deve 
ser o resgate. Dois anos volvidos, 
o PAN, que esteve no terreno nes-
se dia fatídico, relembra as marcas 
deixadas pela tragédia. 

Inês Sousa Real, deputada na 
Assembleia da República, lamenta 
que ao fim de dois anos a queixa-
-crime continue a decorrer sem 
que qualquer acusação tenha ain-
da sido feita, mas também a nível 
político ainda há muito para fazer.  

“É muito frustrante verificar 
que não só não houve qualquer 
acusação como também ainda 
não temos em Portugal um Pla-
no Nacional de Proteção Civil que 
evite que situações destas voltem 
a acontecer”, referiu, insatisfeita, 

a líder partidária. Não podemos 
continuar a ter um ordenamento 
jurídico absolutamente incoerente 
que prevê, e bem, que os animais 
são seres vivos dotados de sensi-
bilidade, que estabelece um dever 
de proteção, mas depois na hora de 
agir não há um plano, nem equipas 
montadas para o resgate. Não bas-
ta boa vontade.”

De acordo com a deputada, o 
PAN deu entrada no Parlamento 
uma nova iniciativa legislativa para 
a criação de um plano nacional de 
socorro animal e ainda uma outra 
dirigida à formação dos agentes de 
segurança e proteção civil.

“O PAN defende que a nível local 
e nacional existam estas ferramen-
tas e sejam criadas estas equipas, 
mas acima de tudo que comece a 
ser dada formação porque a lei já 
existe, ela não está a ser aplicada. E 
uma lei que não está a ser aplicada 
é manifestamente insuficiente”, re-
matou Inês Sousa Real.

PAN assinala dois anos 
da tragédia da Agrela 
Deputada Inês Sousa Real participou numa vigília realizada 
em frente ao tribunal de Santo Tirso.
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TEXTO E FOTO PAULO R. SILVA

Para os residentes da Barca, lugar de 
Vila das Aves que faz fronteira com 
Riba de Ave, o café Europa é um pon-
to de referência. É lá, entre as paredes 
do café à face da estrada que está se-
diado o “Barca Fute”, emblema criado 
em 2012 e que há dez anos se destaca 
na Superliga Nacional de futebol de 7. 

“Isto surgiu por um grupo de 
amigos, numa brincadeira”, revela 
António Carneiro, representante da 
comissão administrativa de desde 
o início gere os destinos do clube. 
“Fomos entrando em torneios da 

de semana realizados no sintético do 
Complexo Habitacional de Ringe, lo-
cal onde até clubes de fora vêm fazer 
os seus jogos. Clubes de Guimarães, 
Pevidém, Bairro, São Martinho do 
Campo, Barcelos, ou seja, um pouco 
de toda a região que acabam por se 
tornar também uma fonte de receita 
para o campo de Ringe. 

Caso consigam formalizar a as-
sociação, a ideia passa por conciliar 
a participação nas competições de 
futebol de 7 com a criação de uma 
equipa no campeonato concelhio, 
juntando-lhe ainda um núcleo de 
atletismo. No fundo, como refere An-
tónio Carneiro, o Barca Fute quer ser 
um fator agregador da vila, a partir 
do cantinho que é a Barca Monte.

“É ponto assente que a Barca é 
uma das partes mais esquecidas em 
Vila da Aves. Estamos na periferia e 
com o clube, o que queremos é cha-
mar gente à Barca. Uma das nossas 
ambições era arranjar aqui um recin-
to, nem que seja um pequeno cam-
po de futebol de 5, onde possamos 
treinar e chamar as crianças aqui à 
nossa volta. Fazer da Barca Fute um 
ponto de encontro para praticar des-
porto e desencaminhar dos maus ví-
cios, porque nem sempre é fácil des-
locar-nos ao centro da vila”. 

Em retrospetiva, os objetivos a 
que se propuseram em 2012, quando 
iniciaram atividade, foram conquis-
tados e agora, ao pensar no futuro, 
ou se “dá um passo grande” ou en-
tão, um dia, “tem tendência a dimi-
nuir” porque as pessoas vão perden-
do a vontade. 

No final de mais uma época des-
portiva, onde o Barca Fute ficou pró-
ximo de garantir mais uma presença 
nas finais, já se pensa no regresso em 
setembro. Um emblema que repre-
senta a essência da convivência sau-
dável, na comunidade e no desporto. 
“Queremos agregar as pessoas da 
Barca e chamar para cá mais gente”, 
remata António Carneiro.

destes anos, o Barca Fute está pronto 
para dar um passo em frente. 

DAR O SALTO
Para um clube de recursos muito li-
mitados, a decisão pelo futebol de 7 
foi lógica, porque permitiu maior fle-
xibilidade na gestão dos recursos hu-
manos e financeiros. Há um conjunto 
de patrocinadores que ajuda a sus-
tentar a atividade, sendo que as re-
ceitas próprias surgem das presenças 
na vida comunitária da vila: festas da 
vila e outras com as tradicionais bar-
raquinhas. “Todos os anos fazemos 
equipamentos novos com a alteração 
dos patrocinadores e vamos fazendo 
uma brincadeira com isto”, explica. 

Mas ao fim de dez anos, os objeti-
vos começam a ser outros. Depois de 
algumas tentativas, é necessário for-
malizar uma associação reconhecida 
oficialmente e assim, garantir apoios 
e legitimidade que até faltam. 

A Comissão administrativa que 
gere o clube da Barca é composta por 
sete pessoas, mas no total integram 
o projeto cerca de 23 jogadores, com 
treinos bissemanais e jogos ao fim 

Barca Fute disputa a Superliga Nacional de futebol de 7 
e celebra dez anos de conquistas dentro do relvado e 
quer dar um passo em frente em ambição desportiva e social.  

Há 10 anos com o nome da 
Barca orgulhosamente ao peito

freguesia em futebol de 5 e de 7, tor-
neios de futsal que se faziam na altu-
ra. Depois, tentamos entrar noutros 
voos. Reunimos patrocinadores e 
começamos a jogar no Superliga Na-
cional de Futebol de 7”, explica. 

Um percurso de uma década que 
já deu frutos. No espaço que serve de 
sede para o emblema, ornamentado 
com fotografias de momentos im-
portantes, a tela dos patrocinadores 
e até uma mesa de bilhar personali-
zada com o logotipo, as joias da co-
roa são os troféus. Troféus no plural. 
Uma taça nacional de futebol de 7. 
Duas presenças nas finais. Ao fim 

[QUEREMOS] FAZER 
DA BARCA FUTE UM 
PONTO DE ENCON-
TRO PARA PRATICAR 
DESPORTO E DE-
SENCAMINHAR DOS 
MAUS VÍCIOS
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Nova época começa a 
ganhar forma no CD Aves
David Ferreira assume o comando técnico da equipa principal 
que vai atacar a Divisão de Honra, num plantel 
avense que conta com oito renovações asseguradas. 

TEXTO PAULO R. SILVA

Sangue novo para atacar a nova tem-
porada. O Desportivo das Aves anun-
ciou David Ferreira como treinador 
principal da equipa sénior que esta 
época vai tentar nova subida de di-
visão ao disputar a divisão de Honra 
da AF Porto.

Depois de uma época em pleno 
na equipa de juvenis do Desportivo, 
onde se sagrou campeão, o técnico 
aceitou o desafio de assumir o co-
mando da equipa onde se formou 
como atleta. David Ferreira é licen-
ciado em Desporto e é treinador há 

12 anos, tendo em sua posse uma 
cédula de treinador UEFA B. Com 
passagem pelas escolas de futebol 
do Benfica, conta ainda formação do 
Bairro como treinador e coordena-
dor técnico. Está desde 2019 na es-
trutura avense.

Ao lado de David Ferreira vão 
estar Hugo Máximo e Pedro Cos-
ta como adjuntos e Alcino Sampaio 
como treinador de guarda-redes, 
completando uma equipa técnica 
que prima pelo espírito avense, já 
que todos têm uma ligação de muitos 
anos ao CD Aves. 

Quanto ao plantel, o Desportivo 
das Aves apresentou para já oito re-
novações. Os experientes Ruca e Ca-
pela encabeçam a lista que vai voltar 
a levar o emblema avense ao peito, 
sendo acompanhados por Tiago Gou-
veia, Miguel Gouveia, Pedroso, Bruno 
Ferreira, João Filipe e Jorginho. 

“Determinação, garra e empenho, 
são qualidades essenciais que carac-
terizam uma equipa feita de ADN 
avense. Estas quatro primeiras re-
novações, comprovam isso mesmo”, 
pode ler-se na nota deixada pelo clu-
be nas redes sociais. 

Quanto a saídas, para além do 
técnico Bruno Alves até ao momento 
foram confirmadas as ausências do 
plantel de Souza e Samuel, goleado-
res que representaram o clube nas 
duas primeiras épocas do “renasci-
mento” do Desportivo das Aves com 
tremendo sucesso.

A composição das séries e o calen-
dário para a época 22/23 da Divisão 
de Honra da AF Porto ainda não foi 
divulgados.

DETERMINAÇÃO, 
GARRA E EMPENHO, 
SÃO QUALIDADES 
ESSENCIAIS QUE 
CARACTERIZAM 
UMA EQUIPA FEITA 
DE ADN AVENSE. 
ESTAS QUATRO PRI-
MEIRAS RENOVA-
ÇÕES, COMPROVAM 
ISSO MESMO”
NA FOTO, A NOVA EQUIPA 
TÉCNICA DO CD AVES. DA 
ESQUERDA PARA A DIREITA: HUGO 
MÁXIMO, PEDRO COSTA, DAVID 
FERREIRA E ALCINO SAMPAIO
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Uma tradição que começa a ser anual 
no verão tirsense. A cidade de San-
to Tirso volta a estar incluída no 
percurso da Volta a Portugal em bi-
cicleta, sendo desta feita o palco da 
partida para a sétima etapa que terá 
chegada em Braga, agendada para o 
dia 12 de agosto. 

Depois de ter sido palco da meta 
de uma etapa na edição do ano pas-
sado da Volta a Portugal, com a che-
gada junto ao Santuário de Nossa 
Senhora da Assunção, Santo Tirso 
será este ano palco de um percurso 
dos ciclistas com início na Praça 25 
de Abril.

O trajeto a percorrer pelo pelotão 
irá ainda passar pela Rua Dr. José 
Cardoso de Miranda, Rua de S. Ben-
to, Rua Monsenhor João Gonçalves 
da Costa, Avenida Unisco Godiniz, 
Avenida Soeiro Mendes da Maia, 
Avenida de Sousa Cruz, Praça Ge-
neral Humberto Delgado, Rua Nuno 
Álvares Pereira e Rua das Rãs, se-
guindo depois na direção de Vila do 
Conde através da Estrada Municipal 

(EM) 566 e Estrada Nacional 104, 
com passagem pela rotunda da A3.

O presidente da Câmara Muni-
cipal, Alberto Costa, destaca que “a 
Volta a Portugal é uma das maiores 
competições desportivas nacionais, 
que atrai milhares de pessoas, o que 
é positivo para a dinâmica económi-
ca de Santo Tirso”.

Por outro lado, acrescenta, “diz 
respeito a uma modalidade que 
está diretamente relacionada com a 
aposta do Município na promoção 
da atividade física e da utilização da 
bicicleta como forma de mobilidade 
amiga do ambiente”.

A sétima etapa da Volta a Portugal 
ligará Santo Tirso a Braga, numa dis-
tância de 150,1 quilómetros. A con-
centração dos ciclistas está marcada 
para as 11h30 e a partida simbólica 
deverá acontecer às 13h30. 

Na edição do ano passado, a vitó-
ria na etapa que terminou em San-
to Tirso sorriu ao ciclista britânico 
Mason Hollyman, da Israel Cycling 
Academy.

Tiro de partida para a etapa com chegada a Braga 
será dado em Santo Tirso, no dia 12 de agosto. 

Santo Tirso recebe 
partida da sétima etapa 
da Volta a Portugal

Francisco Bessa 
celebra 25 anos à 
frente da UDS Roriz
Dirigente revisita, em carta aberta, principais feitos conquista-
dos no último quarto de século à frente da instituição rorizense. 

TEXTO PAULO R. SILVA

Não é todos os dias que se atinge 
uma marca tão significativa como 
25 anos à frente dos destinos de 
uma instituição. Ao dobrar do quar-
to de século na presidência da União 
Desportiva e Social de Roriz (UDSR), 
Francisco Bessa decidiu olhar para o 
retrovisor, recuar até 1997 e relem-
brar os pontos fundamentais da ca-
minhada do clube. 

“Começo por partilhar aqueles 
que em 7 de julho de 1997, comigo 
pensaram o que viria a ser o Com-
plexo Desportivo e Social de Roriz”, 
lembra, em carta aberta enviada às 
redações. “Não foi obra fácil, mas 
com persistência e com sacrifício 
hoje temos uma das mais bonitas 
instalações desportivas do concelho 
e do distrito do Porto”, sublinha. 

Em memória de todos aqueles 
que acompanharam o dirigente e 
partilharam os momentos bons e 
menos bons, com foco especial na-
queles que já partiram, Francisco 
Bessa diz que ao fim de 25 anos, a 

UDS Roriz “é uma referência local, 
concelhia e distrital pelas atividades 
que desenvolve”, sendo prova disso 
os 200 atletas inscritos na última 
temporada, quando em 97’ era pra-
ticamente zero. 

“Por tudo aquilo que foi desen-
volvido ao longo dos últimos 25 
anos de uma forma ativa, séria, res-
ponsável, sempre a pensar no futu-
ro e no melhor para esta instituição, 
não podia deixar passar esta data”, 
rematou. 

Pedro Marques Pinto é um 
tirsense com raízes avenses 
e foi escolhido para ser o 
médico oficial da Seleção 
Nacional de Andebol Sub-16, 
encontrando-se a acompa-
nhar a equipa das quinas no 
Campeonato da Europa da 
modalidade.

A cidade de Praga, capital 
da República Checa, recebeu 
o evento no Sportovní areál 
Beachklub Ládví entre 7 e 10 
de julho, estando a organiza-
ção inicialmente atribuída a 
Moscovo. 

A seleção nacional esteve 
representado na prova nos 
setores masculino e femini-
no, sendo que em paralelo 
decorram torneios oficiais 
de qualificação para o EHF 
Beach Handball Euro 2023, 
que irá apurar nove equipas 
femininas e dez equipas 
masculinas para o Campeo-
nato Europeu do próximo 
ano, que se realizará em 
Portugal.

Médico da 
Seleção de 
Andebol 
sub-16 é 
natural de 
Santo Tirso
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DIVERSOS OUTROS

PALAVRAS CRUZADAS HORÓSCOPO MARIA HELENAOBITUÁRIO

HORIZONTAIS
1 Avião anfíbio de combate a incêndios. 8 Diário da República. 10 Unidade 
lógica aritmética (em inglês). 11 O jogo popular: “...., Tira, Deixa, Põe”.
12 Nota musical. 13 Designação de antiga cultura do sul do Perú.
15 Preposição. 16 A fonte da energia psíquica na psicanálise. 17 Nome de 
família da triplo-saltadora portuguesa. 18 Serpente. 20 Interpretar o 
que está escrito. 21 Designação para nome único de medicamentos 
adotado nos Estados Unidos. 22 Nome próprio do primeiro ministro que 
perdeu “o melhor emprego do mundo”. 24 São usados para remar.
27 A portuguesa Dongmo do lançamento do peso. 29 O outro nome do 
telescópio James. 31 Unidade de pressão. 32 Começo do nome atual de 
Saigão. 34 Universal Business Registry. 35 O sítio onde estava para ser o 
SuperBock-SuperRock. 36 Administração Regional de Saúde. 38 Décima 
sétima letra do alfabeto grego. 39 Ciclista esloveno duplo vencedor do Tour.

VERTICAIS
1 Termo usado para indicar “vaga de calor”. 2 Que têm asas. 3 Despidos.
4 Abreviatura de doutora. 5 A associação de Vila das Aves que retoma o 
voleibol. 6 O instituto português da meteorologia e não só... 7 Batráquio.
8 Pequenos aviões não tripulados, telecomandados. 9 Movimentar o barco 
com remos. 14 Nome de família do ministro da administ. interna.
15 A sala de espetáculos do Porto que vai ser concessionada.19 Pequena 
construção em madeira ou tijolo para arrumos ou animais. 22 O mercado 
do Porto que vai ser reaberto em breve. 23 Ordem de serviço. 25 Pedra 
de moinho. 26 Antónimo de fechar. 28 Multinacional americana que fez 
guerra aos taxis para se afirmar. 30 Sigla de “Big Brother”. 33 Domínio 
(internet) usado especialmente por organizações não governamentais.
37 Sociedade anónima

SOLUÇÃO DO PROBLEMA ANTERIOR
HORIZONTAIS: 
1 MONTENEGRO, 9 ITE, 
10 MOUCO, 11 ALCOCHETE, 14 OIT, 15 ASEAN, 
17 RT, 19 MR, 20 SNE, 21 VOLEIBOL,
 23 OS, 24 OM, 25 IPE, 26 MSG,
 27 RACR, 29 NUNO, 32 AZIA, 33 TIARA, 
35 MONTIJO, 37 ANONA, 38 LOTAS.

VERTICAIS:
1 MI, 2 OTA, 3 NELO, 4 EMOTRIP, 
5 EMHA, 6 GOES, 7 RUTES, 8 OCEANOS,
 12 CIMEIRA, 13 ARVORADA, 16 NESGA,
18 TOMAZ, 22 BENTO, 26 MORIT, 
28 CISO, 30 UINL, 31 NATO, 
34 AJA, 35 MA, 36 OS.

CARNEIRO 21/03 A 20/04
Carta Dominante 9 de Copas, que significa 
Vitória Amor Mostrará um interesse reno-
vado por todos os assuntos ligados ao amor 
e ao romance Saúde Faça mais exercício fí-
sico Dinheiro Possível promoção na carreira 
e aumento de ordenado Números da sorte 1, 
18, 22, 40, 44, 49 Pensamento positivo Não 
desanimo perante as dificuldades nem 
desisto dos meus sonhos.

TOURO (21/04 A 20/05)
Carta Dominante 6 de Paus, que significa 
Ganho Amor Poderão surgir alguns conflitos 
com a pessoa amada, que serão facilmente 
resolvidos se optar pelo diálogo Saúde perío-
do de equilíbrio, mas mantenha-se sempre 
alerta Dinheiro Invista na consolidação dos 
seus negócios com prudência Números da 
sorte 6, 14, 36, 41, 45, 48 Pensamento positi-
vo Eu sei que o momento mais importante 
da minha vida é o “agora”.

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Carta Dominante 4 de Espadas, Inquieta-
ção, agitação Amor Verá renascer em si 
sentimentos que há muito andavam desa-
parecidos Saúde Não se enerve, poderá ser 
prejudicial para a sua saúde Dinheiro Não se 
deixe levar pelo impulso nem compre tudo 
aquilo que lhe agrada Números da sorte 
7, 22, 29, 33, 45, 48 Pensamento positivo 
Agradeço a Deus a graça da Vida que se 
renova a cada dia.

CARANGUEJO 21/06 A 21/07
Carta Dominante 5 de Ouros, que significa 
Perda/Falha Amor Dedique-se mais aos 
seus familiares, eles precisam de si Saúde 
Possíveis dores na coluna Dinheiro Não é 
boa altura para comprar imóveis Números 
da sorte 8, 17, 22, 24, 39, 42 Pensamento 
positivo Agradecer é sempre a melhor 
maneira de merecer.
 
LEÃO 22/07 A 22/08
Carta Dominante Valete de Copas, que 
significa Lealdade, Reflexão Amor A sua 
sensualidade vai deixar alguns corações a 
suspirar à sua passagem Saúde Possíveis 
dores nas pernas. Procure repousar e evite 
estar muitas horas seguidas em pé Dinheiro 
Pode receber dinheiro extra. Saiba geri-lo da 
melhor forma Números da Sorte 3, 7, 11, 18, 
22, 25 Pensamento positivo Tenho o poder 
de corrigir os meus erros, porque sei que 
tudo tem solução.

VIRGEM 23/08 A 22/09
Carta Dominante A Torre, que significa Con-
vicções Erradas, Colapso Amor As atividades 
familiares estão favorecidas. Dedique mais 
tempo aos seus Saúde Não terá preocu-
pações de maior Dinheiro Tudo estará 
equilibrado a este nível, mas modere os 
gastos Números da sorte 1, 8, 17, 21, 39, 48 
Pensamento positivo Venço as dificuldades 
com determinação e coragem.

BALANÇA 23/09 A 22/10
Carta Dominante 2 de Copas, que significa 
Amor Amor Poderá surgir um mal-entendido 
com o seu companheiro, mas com calma 
e honestidade tudo se resolverá Saúde 
Período de paz, aproveite para descansar 
Dinheiro Momento pouco favorável para 
investimentos Números da sorte 7, 11, 18, 25, 

47, 48 Pensamento positivo Sei que todos 
os dias são bons dias, por isso esforço-
-me diariamente para melhorar.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Carta Dominante 10 de Paus, que significa 
Sucessos Temporários, Ilusão Amor Pense 
bem naquilo que realmente quer para não 
magoar os sentimentos dos outros Saúde 
Cuidado com os seus olhos. Esteja atento 
a sintomas de vista cansada Dinheiro Este 
não é um período favorável. Seja comedido e 
equilibrado Números da sorte 4, 6, 7, 18, 19, 
33 Pensamento positivo Procuro ser tole-
rante com as pessoas que me rodeiam.
 
SAGITÁRIO 21/11 A 21/12
Carta Dominante 2 de Espadas, que significa 
Afeição, Falsidade Amor Poderá reencon-
trar um amor do passado, o que o deixará 
um pouco abalado. Procure ultrapassar o 
trauma e liberte-se Saúde Que a sabedoria 
seja a sua melhor conselheira Dinheiro 
Cuidado com possíveis perdas de bens 
valiosos Números da sorte 1, 8, 42, 46, 47, 49 
Pensamento positivo Sei usar a inteligên-
cia para alcançar os objetivos.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 19/01
Carta Dominante 9 de Paus, que significa 
Força na Adversidade Amor Poderá sentir 
a necessidade de se isolar e de pensar na 
sua vida. Aproveite este período de reflexão 
para tomar as decisões de que precisa 
para mudar Saúde Não se deixe dominar 
pelo cansaço Dinheiro Novas ideias poderão 
trazer-lhe benefícios Números da sorte 
7, 13, 17, 29, 34, 36 Pensamento positivo 
Procuro criar harmonia na minha vida 
todos os dias.

AQUÁRIO 20/01 A 18/02
Carta Dominante 9 de Ouros, que significa 
Prudência Amor stará mais virado para si 
mesmo e para os seus assuntos pessoais 
Saúde Complicações a nível do sistema 
digestivo Dinheiro Analise bem novas pro-
postas antes de tomar a decisão Números 
da sorte 5, 25, 36, 44, 47, 49 Pensamento 
positivo O Amor alegra o meu coração.

PEIXES 19/02 A 20/03
Carta Dominante 5 de Copas, que significa 
Derrota Amor Controle os seus ciúmes pois 
poderão perturbar a harmonia conjugal 
Saúde Faça uma pequena dieta Dinheiro Não 
cometa excessos Números da sorte 1, 3, 24, 
29, 33, 36 Pensamento 
positivo Acredito 
que tenho força 
para vencer 
todos os 
desafios.

MARIAHELE-
NA@
MARIAHELE-
NA.PT
210 929 
030

Mª CELESTE MARQUES 
MACHADO
 85 anos

 08-06-2022

 MARIA DA COSTA 
MESQUITA
  89 anos

19-06-2022

Mª GORETI CARNEIRO 
COSTA ARROJA

 57 anos
  29-06-2022

ARMINDO MENDES 
FERREIRA DE MELO 

96 anos
 05-07-2022
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DISCOS

TEXTO MIGUEL MIRANDA

O título “The Black Album” 
lembra-nos o disco dos Me-
tallica de 1991 ou o do Prince 

de 1994 (inicialmente desenhado 
para 1987 e retirado do mercado). A 
nossa memória alerta-nos também 
para “Black Monk Time” dos Monks 
que surgiu várias décadas antes, 
mais precisamente em 1966. Poucos 
anos depois deste último, um artista 
português seguiu a mesma ideia e 
esse álbum, nos dias de hoje, é com-
pletamente desconhecido do grande 
público. A opção gráfica do fundo 
negro foi uma surpresa e mostrou 
uma grande ousadia de João Maria 
Tudella. Representa uma afirmação 
autoritária do cantor conhecido por 
“Kanimambo”, o seu maior êxito 
que, nessa fase, já completava dez 
anos de existência.   

Manuseando este LP de 1969, 
encontramos na contracapa apenas 
uma imagem escura e, no interior, 
descobrimos as letras das músicas 
à esquerda e, do outro lado, a ficha 
técnica. Assim ficamos a perceber 
que todos os textos são externos 
ao autor. Vai buscar as palavras a 
José Gomes Ferreira, Manuel Alegre 
ou Fernando Pessoa, entre outros. 
O arrojo lírico de canções como 
“Fuzilaram um Homem num País 
Distante” ou “Liberdade” esbarra-
ram na censura ditatorial do Estado 
Novo. As alfinetadas, musicadas por 
Pedro Jordão, seguem uma elegância 
bem distinta, o que não podia ser 
mais adequado tendo em conta a re-
putação de Tudella. É sempre asso-
ciado a uma apuradíssima gentileza 
e superior cordialidade. A orquestra 
de Jorge Machado faz-nos atravessar 
o atlântico em diversas situações. 
Os ritmos tropicais jogam bem com 
a restante estética, também ela in-

O nosso 
álbum 
negro

tencionalmente desafiante. “A Tarde 
Vai Longe” é um bom exemplo da 
aproximação a algumas correntes 
mais modernistas daquele tempo.

Só existe uma edição em vinil. 
Não é fácil de encontrar mas, como 
a procura não é muita, consegue 
comprar-se um exemplar em bom 
estado por um valor atual a rondar 
os 20 euros ou até menos. Está dis-
ponível há pouco tempo no Spotify 
e pode ser que apareça, num futuro 
próximo, uma reedição em CD. Seria 
a primeira nesse formato e ajudaria 
esta obscuridade a sair do esqueci-
mento.

O ARROJO LÍRICO 
DE CANÇÕES COMO 
“FUZILARAM UM 
HOMEM NUM 
PAÍS DISTANTE” 
OU “LIBERDADE” 
ESBARRARAM NA 
CENSURA DITATORIAL 
DO ESTADO NOVO”

TV & STREAMING
TELEVISÃO
Da Weasel: Agora e Para Sempre 
de Catarina Peixoto [RTP Play]
Abbott Elementary 
de Quinta Brunson [Disney +]
Parks & Recreation
de Michael Schur [HBO Max]
In My Skin 
de  Kayleigh Llewellyn [FilmIn]

CINEMA
O Sabor da Cereja de 
Abbas Kiarostami  [FilmIn]
A Lei do Desejo 
de Pedro Almodóvar [FilmIn] 
The Lighthouse 
de Robert Eggers [Netflix]
Tangerine de Sean Baker [FilmIn]

Tudella
Tudella [Canta Música 
de Pedro Jordão]

JORGE REBELO
 - 913465108 -

jrebeloconsultores@hotmail.com

FALE COMIGO
E terá toda uma equipa a trabalhar para promover e 

vender o seu imóvel com o mínimo de incómodo para si.

Tenho parceiros financeiros para tratar de crédito 
e financiamento (processo sem custo)

Estou no mercado a 20 anos a mediar a venda de imóveis, 
fale comigo e terá A Solução para o seu assunto.

Boas ferias para todos, viaje em segurança

pretende vender o seu imóvel?

Está de regresso para a oitava edi-
ção o Festival Internacional Vaude-
ville Rendez-Vous, evento organi-
zado pelo Teatro da Didascália que 
promete encher as ruas, atalhos e 
vielas das cidades que compõem 
o Quadrilátero Cultural (Barcelos, 
Braga, Guimarães e Famalicão) de 
artes do circo.

A ação decorre durante toda a 
semana de 18 a 23 de julho, pri-
meiro com a estreia de “Kilometer 
97,1” companhia francesa Collectif 
Protocole que passará por Guima-
rães no dia 22, pelas 22 horas e dia 
23 por Famalicão, a partir das 19h. 

O espetáculo “The Good Place”, 
da companhia MCDF – Marcel et 
ses Drôles de Femmes tem estreia 
marcada para Famalicão no dia 20 

e passará pelo Largo da Oliveira 
em Guimarães no dia 23 de julho, 
pelas 22 horas. 

Pelas várias localizações do 
Vaudeville Rendez-Vous vão passar 
ainda os espetáculos “O Silêncio do 
Corpo”, “Vinil”, “Kinski”, “Mellow 
Yellow”, “Do Ferro À Ferrugem”, 
“MDR” e “The Frame”.

A programação completa pode 
ser consultada nas redes do Teatro 
da Didascália.

Circo contemporâneo 
‘invade’ a região com o 
Festival Vaudeville
Iniciativa decorre nas ruas de Guimarães, Barcelos, 
Braga e Famalicão até 23 de julho.
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DIA 22 SEXTA-FEIRA
Céu pouco nublado
Vento fraco
Mínima 17º
Máxima 33º

DIA 24 DOMINGO
Céu pouco nublado
Vento fraco
Mínima 16º
Máxima 28º

DIA 23 SÁBADO
Céu limpo
Vento fraco
Mínima 16º
Máxima 31º
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da região do Vale do Ave
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A preparação do novo ano letivo 
continua e a Câmara de Santo Tirso 
acabou de aprovar, em reunião do 

executivo camarário, o alargamento 
da atribuição do Cheque Escolar a 
todos os alunos do ensino básico e 

secundário das escolas da rede pú-
blica do concelho. 

No total, serão beneficiados cerca 
de seis mil alunos, já no ano letivo 
22/23, num investimento estimado 
em 150 mil euros, o que triplica os 
valores até agora envolvidos.

A medida foi aprovada por una-
nimidade e visa alargar, pela pri-
meira vez, a comparticipação de 
material escolar a todos os alunos 
que frequentam as escolas públicas 
do concelho, desde 1º ciclo ao ensi-
no secundário, independentemente 
do seu posicionamento em termos 
de escalão de ação social escolar. Até 
agora, apenas os alunos do 1º ciclo 

tinham acesso a esta ajuda.
Segundo o presidente da Câma-

ra, Alberto Costa, “trata-se de uma 
decisão extremamente importante, 
que visa contribuir para uma maior 
igualdade no acesso à educação e às 
oportunidades de aprendizagem e 
de sucesso escolar”.

“O alargamento desta medida a 
todos os alunos é a concretização de 
um compromisso que o atual execu-
tivo municipal tinha assumido, re-
presentando uma ajuda para a aqui-
sição de material escolar através de 
um cheque no valor de 25 euros por 
aluno, que poderá ser descontado 
em cerca de uma dezena de livrarias 
e papelarias com quem o Município 
irá estabelecer parceria através de 
protocolos que serão assinados em 
breve”, explicou o autarca.Câmara alarga Cheque 

Escolar a todos os alunos 
do básico ao secundário
Total de abrangidos sobe de 1900 para mais de seis mil estudantes já no 
próximo ano letivo.

MEDIDA FOI
APROVADA 
POR 
UNANIMIDADE


