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Assembleia de freguesia trava 
desagregação de Refojos
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Odd Space 
Studio é 
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criação 
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Vila das Aves
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NÃO PERCA 
AS PRÓXI-
MAS PU-

BLICAÇÕES 
PORQUE NÓS, 

TAMBÉM 
NÃO.

SIGA-NOS 
NO INSTA-

GRAM. 

ASSUMIR AS 
COMPETÊNCIAS É 
CAMINHO SEGURO 
PARA A EFICIÊNCIA 

DA GESTÃO. E A 
GESTÃO AUTÁRQUICA, 
QUE TEM RECURSOS 

ESCASSOS, DEVE 
DAR GARANTIAS 

DE EFICIÊNCIA NA 
CONCRETIZAÇÃO DAS 

COMPETÊNCIAS.

Competências
Noticiou o Entre Margens, na 

edição anterior a esta, o início 
de obras de requalificação da 

rua D. Afonso Henriques, de acesso à 
Escola Secundária. 

Toda a gente concordará que se 
trata de intervenção necessária, 
pelo estado em que estava a rua. E 
oportuna, pelo período de férias em 
que decorre.

Mas, constatando-se que se trata 
de uma obra da responsabilidade da 
Junta de Freguesia, importa saber se 
foram tidos em conta todos os condi-
cionalismos que permitam garantir 
que serão alcançados os resultados 
adequados às exigências atuais e às 
expectativas da tão falada requalifica-
ção urbana. 

O arruamento em causa integra 
um loteamento. Daí decorre, sem 
sombra de dúvida, que foi entre-
gue pelos respetivos promotores à 
autarquia municipal e que esta tem 
a competência e a responsabilidade 
da sua conservação. Por isso, será 
expetável que tenha havido partici-
pação da câmara na elaboração do 
projeto, garantindo a conservação e 
eficiência de todas as infraestrutu-
ras necessárias e existentes e a sua 
inclusão em caso de falta. E que o 
desenho permita uma transição ade-
quada com o que existe na avenida 

Silva Araújo. 
A intervenção da câmara deveria 

também prever uma delegação de 
competências, com transferência de 
verbas adequadas. E garantir a com-
petência técnica de fiscalização.

A requalificação da Rua D. Afonso 
Henriques está descrita no Programa 
Estratégico de Reabilitação Urbana 
da Câmara Municipal, para a Vila 
das Aves, nestes termos: “o projeto 
visa a requalificação desta artéria, 
com o desenvolvimento de um 
desenho urbano adequado à localiza-
ção e funções da via, que constitui o 
acesso à Escola Secundária D. Afonso 
Henriques, bem como que propor-
cione uma melhoria da qualidade do 
espaço público ao nível dos materiais 
e do conforto dos peões”. 

Se esta pretensão pode ficar 
comprometida no que diz respeito à 

“melhoria da qualidade ao nível dos 
materiais”, que dizer da outra medida 
daquele programa, “a elaboração do 
Plano de Mobilidade Urbana Susten-
tável de Vila das Aves”? O acesso à 
escola deverá ser preponderante nes-
se plano, e a intervenção atual não 
antevê tal coisa. E pode perder-se a 
oportunidade de efetuar a necessá-
ria ligação à rua 25 de Abril, adiada 
há décadas e indispensável para a 
melhoria do desenho urbano.

Assumir as competências é 
caminho seguro para a eficiência da 
gestão. E a gestão autárquica, que 
tem recursos escassos e domínios de 
competências entre municípios e fre-
guesias mais ou menos sobrepostos, 
deve dar garantias de eficiência na 
concretização das competências, se-
jam elas próprias, delegadas noutros 
ou recebidas por delegação. 
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A campanha eleitoral ainda nem começou 
e já houve mortes. O que irá acontecer 
quando ela se iniciar? Esta é uma questão 

que a todos os habitantes inquieta.
Em tempos idos assistimos a uma política pú-

blica de desarmamento. Foi pedido a quem tivesse 
armas que as entregasse. Parece até que chega-
ram a pagar pela sua entrega. Claro, convém di-
zer, que certamente os criminosos não o fizeram. 

A política pública no atual governo é preci-
samente o oposto. A política armamentista, a 
exemplo do que acontece no hemisfério norte do 
continente americano, tomou proporções gigan-
tescas. Falam que o exército controla a compra 
de armas, no entanto, ainda esta semana veio a 
público que pessoas com processos judiciais por 
furto, roubo, estelionato, tráfico de drogas, entre 
muitos outros crimes, conseguem facilmente ad-
quirir armas com autorização do exército quando 
são possuidores de um certificado de registo para 
a realização de atividades de colecionamento de 
armas de fogo, tiro desportivo e caça. Um certifi-
cado que é emitido sem qualquer controle, afinal.

Fora essa anormalidade de qualquer pessoa 
poder ter e andar armado, temos os policiais 
sejam eles federais, civis, militares, rodoviários, 
guardas municipais, agentes e guardas prisionais 
(ou penitenciários), todos eles com licença de 
porte de arma, estejam ou não em serviço.

Claro, que quanto mais arma mais violência… 
por isso não foi com admiração que uma festa de 
aniversário que um policial fez com sua família 
e amigos fosse invadida por um agente prisional 
que não estando de acordo com a ideologia políti-
ca do festejado, houvesse troca de tiros (muitos), 
um falecesse e o outro ficasse em estado grave. 
Como disse na anterior crónica a violência es-
preita em cada esquina. Infelizmente este não é 
caso isolado. As notícias entram casas adentro 
com situações semelhantes. 

E como pode alguém ser quem não é… vou 
rezando para que a entrada da campanha não 
traga mais violência às ruas de um país tão belo 
quanto temeroso.

Pode alguém 
ser quem não é?1 Há uns meses, num período pandé-

mico bastante delicado, referi, sau-
dosamente, a importância do direito 

das pessoas em usufruírem de um sábado 
à noite. 

O sábado à noite regressou, assim como 
as festas. 

A massiva afluência às festas popu-
lares nos últimos dois meses atesta bem 
a importância do convívio social para as 
pessoas, que o covid havia interrompido. 
Aristóteles tinha razão, somos animais so-
ciais. A festa, no entanto, regressou, após a 
pandemia, mais cara. 

As economias mundiais voltam a ex-
perimentar um fenómeno de inflação, 
sem que os salários a acompanhem. Por 
outro lado, algumas empresas têm regis-
tado margens de lucro acima da inflação. 
O governo português resiste por agora à 
aplicação de uma taxa sobre estes lucros 
extraordinários. O que contrasta com o que 
defendem outros países europeus e o pró-
prio, insuspeito, FMI. 

Perante isto, a Iniciativa Liberal vai ter 
de fazer contorcionismo para manter a 
narrativa do “socialismo mau” do primeiro 
e do “capitalismo bom” dos segundos. O sá-
bado à noite regressou, mas mais para uns 
do que para os outros. 

2 Entramos no período de férias. 
Tempo para lembrar que estas não 
caíram do céu. O direito a férias 

pagas foi uma das grandes conquistas 
da união dos trabalhadores. Mas isso era 
numa economia de trabalhadores. Na eco-
nomia 2.0 dos colaboradores isso deixou de 
ser um problema. 

Os trabalhadores iam de férias, pagas, e 
voltavam em setembro. Os novos colabora-
dores cessam a atividade no fim de julho e 
vão de férias em agosto, com o dinheiro que 
pouparam, na esperança de voltarem a ser 
chamados para “colaborar” com as mesmas 
empresas lá para setembro ou outubro.

3 É tempo do calor. Nada mais ade-
quado para usufruir da natureza, 
da bela flora que Portugal possui. 

Acontece que as altas temperaturas trou-
xeram de novo os incêndios que deixam a 
nossa flora em cinzas.

As causas são várias e misturam-se: Al-
terações climáticas, um interior desertifica-
do, configuração institucional, por parte do 
Estado, pouco robusta no que concerne à 
proteção civil, e uma divisão territorial as-
sente em minifúndios de proprietários di-
ferentes. O Estado português detém apenas 
2% da floresta, em contraste com os 40% 
da média europeia (estranho país socialista 
este que a IL nos pinta, no qual o Estado 
praticamente não tem propriedade). 

Caros leitores. Não obstante os proble-
mas e desafios elencados, aproveite o calor 
e o regresso da normalidade na socializa-
ção. É o meu desejo. Boas férias!

Notas para a Silly Season

VOU REZANDO 
PARA QUE A 
ENTRADA DA 
CAMPANHA 
NÃO TRAGA 
MAIS 
VIOLÊNCIA 
ÀS RUAS DE 
UM PAÍS TÃO 
BELO QUANTO 
TEMEROSO.

É TEMPO DO 
CALOR. NADA 
MAIS ADE-
QUADO PARA 
USUFRUIR DA 
NATUREZA, DA 
BELA FLORA 
QUE PORTU-
GAL POSSUI. 
ACONTECE 
QUE AS ALTAS 
TEMPERATU-
RAS TROUXE-
RAM DE NOVO 
OS INCÊNDIOS 
QUE DEIXAM A 
NOSSA FLORA 
EM CINZAS.
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que ensaiava numa sala da ex-jun-
ta de freguesia de São Salvador do 
Campo, começou a surgir também 
o bichinho pela produção com a ne-
cessidade de gravar as faixas que to-
cavam. Dali, Gerson e Nuno Macha-
do fizeram as malas, pegaram nos 
instrumentos e assentaram arraiais 
numa sala transformada em estúdio 
dentro do edifício da antiga junta de 
Vila das Aves. 

“Foi ali que nasceu o Odd Space 
como estúdio de gravação e sala de 
ensaios, com a ambição de tentar 
profissionalizar um pouco no que 
toca à gravação, produção, mas tam-
bém procurando formas de ajudar 
os artistas através da criação de um 
movimento cultural”, explicou Ger-
son Pereira, em conversa com o En-
tre Margens.

As necessidades das bandas e ar-
tistas, conheciam-nas bem. Afinal, 
passavam eles próprios por isso na 
pele. O que muitas vezes acontece é 
que a maioria das bandas não tem 
as condições mínimas para ensaiar, 
quanto mais gravar com qualidade. 
“Quando se toca numa sala que não 
está bem preparada, não se percebe 
o som e não se sabe o que está real-
mente a passar”, sublinha o músico 
e agora, cada vez mais, produtor. 

Ou seja, o Odd Space, ainda na 
sua versão inicial, queria ser um re-
fúgio e salva-vidas para muitas des-
tas bandas, em que só as condições 
do “palácio da junta” não permitiam 

grandes aventuras ou arrojos, pelo 
menos enquanto este não sofrer 
uma intervenção estrutural séria. 

A CAVE DAS FONTAINHAS
Os receios que o material se degra-
dasse, levaram-nos em busca de um 
novo local que tinha que cumprir 
diversos objetivos: ser maior, mul-
tifuncional, central, mas que não 
incomodasse ninguém com o baru-
lho. Foi então que surgiu a cave do 
edifício da torre, nas Fontainhas, que 
fazia check em tudo o que procura-
vam. Um diamante em bruto que era 
preciso lapidar.

Tarefa para qual Nuno Machado 
e Gerson Pereira olharam como um 
desafio. “Basicamente, eu e o Gerson 
costumamos dizer que somos os tro-
lhas das obras. Sempre o foi desde o 
início”, revelou Nuno Machado. “O 
Gerson gosta muito de idealizar o es-
paço e eu sou mais prático de ajudar 
a concretizar. Em conjunto, comple-
mentamo-nos e claro contamos com 
muita ajuda de amigos. Tivemos 
sempre muita gente aqui a trabalhar. 
Ainda não está cem por cento pronto, 
se calhar nunca estará”, disse em tom 
jocoso. “Nunca será o Abbey Road, 
mas alguma coisa há de ser”.

Atualmente, o Odd Space Studio 
possui três grandes espaços. Um es-
paço de convívio, um estúdio de en-
saios e gravação, uma régie, permi-
tindo que uma banda que ali se dirija 
possa não só ensaiar e gravar, mas 

Odd Space Studio é casa para inúmeras bandas que se tentam afirmar 
no panorama musical nacional, servindo quer de sala de ensaios como 
de estúdio de gravação. Objetivo passa ainda por intervir no tecido 
cultural da vila e estimular a produção musical. Os Black Zebra 
estão de regresso após pausa sabática com concertos no horizonte. 

Desta cave, nas Fontainhas, 
projetam-se os novos 
sons da música nacional

TEXTO E FOTO PAULO R. SILVA

Naquele fim de tarde de verão, ao 
entrar no edifício da Torre, na ur-

banização das Fontainhas, bem no 
coração de Vila das Aves, sente-se o 
chão a vibrar. Escadas abaixo em di-
reção à cave, dá-se de caras com um 
hipnótico logótipo em larga escala 
onde se pode ler “Odd Space Studio” 
ao ritmo da batida da bateria que 
ressoa abafada do interior.  

Neste espaço que fora original-
mente pensado para restauração, é a 
música que hoje em dia floresce de-
baixo da terra, com frutos cada vez 
mais saborosos a chegarem aos pal-
cos de um panorama musical onde o 
ADN avense se faz ouvir.

Gerson Pereira é um dos respon-
sáveis do espaço e vai buscar a gé-
nese da ideia a tempos longínquos 
quando, após formar uma banda 

NA FOTO, DA ESQUERDA PARA 
A DIREITA, EM CONVERSA 
DESCONTRAÍDA NO ODD SPACE 
STUDIO: DAVID LOBÃO, HUGO 
MACHADO, GERSON PEREIRA E 
NUNO MACHADO. 
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também produzir o seu material. Ou 
seja, um conjunto de serviços trans-
versais a toda a linhagem do proces-
so criativo. 

“Há um aspeto muito importan-
te que queremos sublinhar, que é a 
nossa ambição social”, realça Ger-
son Pereira. “Muitas das bandas 
ficam pelo caminho porque nem se-
quer chegam ao patamar de ter or-
çamento para gravar. Passamos por 
isso e sabemos da dificuldade em 
começar um projeto. Queremos ser 
um estúdio de gravação, sim, mas 
também ser um braço que ajuda”. 

Isso consegue-se sendo interme-
diário entre bandas e espaços para 
concertos, permitindo que estas 
gravem e depois possam tocar ao 
vivo como moeda de troca do servi-
ço. Esta ideia entronca precisamen-
te na outra ambição: organização de 
eventos culturais. “Nós, como estú-
dio, ganhamos muito mais se hou-
ver cultura aqui à volta e as pessoas 
se movimentarem. Temos todos 
que fazer parte dessa onda e tentar 
estimular a cultura local”. 

“Não queremos ser apenas uma 
sala de ensaios”, acrescenta Nuno 
Machado. “Gostamos muito dessa 
vertente de organizar um evento, 
fazer intermediação com bares ou 
casas que queiram fazer concertos 
através da disponibilização de ma-
terial ou ajuda a fazer som. Afinal, 
temos material para isso. Ora, isto 
tanto nos ajuda a nós, porque asso-
ciamos o nosso nome, como os pró-
prios espaços de espetáculos”. 

Pelas salas do Odd Space, todos 
os dias passam bandas para ensaiar, 
gravar, masterizar, num acompa-
nhamento permanente daqueles 
que fazem do estúdio a sua casa, do 
jazz ao metal mais pesado. Nomes 
como “Zebra Libra”, “Outless”, “Mis-
match”, “Rei Bongo e os Bons Sabo-
res da Selva” “ZUL”, mas também 
os “Sete Pedras na Mão” e claro, os 
“Black Zebra” (ver caixa lateral). 

Todavia, nem só de nomes nacio-
nais se faz esta história. Por aque-
las salas fica marcada a passagem 
dos “The Last International” que 
ensaiaram em Vila das Aves du-
rante uma semana. “Tivemos uma 
experiência espetacular, com opor-
tunidade de conviver com malta de 
nível rock star”, recorda Gerson Pe-
reira. “O baterista que cá veio com 
eles pertence aos Shaka Ponk, uma 
banda francesa com 30 milhões de 
audições. O que raio estava aqui a 
fazer neste vilarejo?”, questionou-se 
de sorriso nos lábios.

ABRIR PORTAS À MÚSICA 
PARA FORA DO ESTÚDIO
No tom de voz de Gerson Pereira é 
notório o orgulho nestes momentos, 
mas como também sublinha o pro-
dutor, aquilo que cada vez mais o 
satisfaz é ver as bandas que acompa-
nham a evoluir de forma sustentada.

“Neste momento já nem me vejo 
tanto como músico. Sinto-me um 
bicho do buraco que ouve e ajuda 
o pessoal a tirar o melhor de si. Já 
tenho alguns anos disto e gosto de 
poder passar os meus conhecimen-
tos”, reforça. 

Para o futuro, dois objetivos con-
cretos. Segundo Nuno Machado, 
será necessário concluir as obras no 
espaço porque um espaço inacabado 
não transmite a confiança que dese-
jam a por quem lá passa. 

Depois, avançar decisivamente 
na vertente dos eventos com o “Odd 
Fest”, um festival que traga a Vila 
das Aves algo diferente e impactan-
te, criando raízes na comunidade e 
que seja montra para artistas e mú-
sicos da região. Um evento que use 
a urbanização das Fontainhas como 
centro nevrálgico da atividade cul-
tural, com palcos espalhados pela 
praça, pela fonte, pelo átrio e o au-
ditório do Centro Cultural. “Em Vila 
das Aves pensa-se sempre oversized 
e isso é um erro”, comenta o guitar-
rista. “Temos que nos adaptar ao ni-
cho que temos. Não interessa fazer 
um grande festival de verão se isso 
não deixa raízes na comunidade. Te-
mos que estimular o que temos para 
que a comunidade adira. Criar e co-
meçar a nível médio para que se vá 
alimentando aos poucos.”

Enquanto o festival não chega, a 
contribuição do Odd Space Studio 
para a atividade cultural pode ser 
ouvida nos mais variados palcos 
através dos intérpretes que levam 
consigo este ADN, proliferado cada 
vez mais com mais agentes, um 
pouco por todo o lado.

TEXTO PAULO R. SILVA

Um curso universitário e uma pande-
mia depois, os Black Zebra estão de 
regresso aos palcos já esta sexta-feira, 
dia 5 de agosto, o Metal Point, no 
Porto, partilhando palco com os ZUL e 
os consagrados Via Sacra. 

A banda composta pelos irmãos 
Nuno e Hugo Machado (guitarra e ba-
teria) e David Lobão (baixo) volta após 
uma paragem sabática de quase três 
anos, justificada pela frequência no 
curso superior em música (percussão 
clássica), em Évora, do mais jovem dos 
irmãos Machado, condicionada ainda 
pelo contexto pandémico atravessado 
nos últimos anos. Agora, com a licen-
ciatura na mão, resta suprir a fome de 
palco. 

Pouco antes deste interregno, os 
Black Zebra estavam num processo 
de trilhar novos caminhos sonoros. A 
dupla de irmãos passara a trio com o 
convite feito a David Lobão, músico do 
Porto com que se cruzavam no meio. 
Do convite para integrar os “Zebra” 
para o palco não demorou, como se 
tivesse sido “atirado aos lobos”, mas 
a sabática obrigou a que algumas das 
coisas em que estavam a trabalhar 
ficassem congeladas. 

“Para o caminho que queremos 
seguir, a consistência é fundamental e 
comigo tão longe, já sabia que não ia 
ser fácil. Fui-me habituando”, revela 
Hugo Machado. “A verdade é que 
nunca tivemos muita pressão. Sempre 

fizemos as coisas à nossa maneira, 
com tranquilidade, portanto não hou-
ve chatices”. 

Por obra do destino ou não, a 
oportunidade de regressar aos palcos 
surgiu pouco depois do recital final de 
licenciatura. A ideia de voltar que ain-
da não passava disso mesmo rapida-
mente se transformou em realidade.

Para já o regresso aos ensaios tem 
sido “espetacular”, mesmo com todos 
os “pregos” que uma ausência tão 
grande provoca. Nem a provocação 
de Gerson que ao escutar um ensaio 
lhes perguntou se estavam a formar 
uma “banda de tributo a Black Zebra”, 
esmorece a “pica” do trio. 

“É como andar de bicicleta”, explica 
Nuno Machado. “À primeira custa, 
mas se tiver concentrado, consigo ir 
buscar aquela memória mecânica. É 
instintivo. Bastou vir aqui mudar as 
cordas da guitarra e o Hugo tratar 
da bateria para ficarmos cheios de 
pica para tocar. A pressão desaparece. 
Temos fome de palco”. 

“A pressão está relacionada com 
aquilo que queres alcançar”, argumen-
ta David Lobão, o mais recente recruta 
dos “Zebra”. tem a ver com aquilo que 
queres conseguir. “Nós fazemos a mú-
sica que queremos, portanto, a pressão 
vem apenas daí. Desde que me juntei 
senti a abertura de que Black Zebra 
pode ser muita coisa e dia 5 vai ser 
bom de certeza porque vamos sentir 
aquela descarga emocional libertadora. 
A música ao vivo vive dessa catarse”. 

A ‘Zebra’ está de 
regresso com 
toda a fome de palco

MUITAS DAS 
BANDAS FICAM 
PELO CAMINHO 
PORQUE NEM 
SEQUER CHEGAM 
AO PATAMAR DE 
TER ORÇAMENTO 
PARA GRAVAR. 
PASSAMOS POR 
ISSO E SABEMOS 
DA DIFICULDADE 
EM COMEÇAR UM 
PROJETO.
GERSON PEREIRA, PRODUTOR 

[QUEREMOS 
AVANÇAR COM] 
O “ODD FEST”, 
UM FESTIVAL 
QUE TRAGA A 
VILA DAS AVES 
ALGO DIFERENTE 
E IMPACTANTE, 
CRIANDO RAÍZES 
NA COMUNIDADE E 
QUE SEJA MONTRA 
PARA ARTISTAS 
E MÚSICOS DA 
REGIÃO.
NUNO MACHADO, MÚSICO
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Quando o caro leitor estiver a 
ler este artigo estaremos em 
agosto e, provavelmente, es-

tará já nas suas merecidas férias.
Nestes meses de férias, muitas ve-

zes os assuntos escasseiam, mas infe-
lizmente não é o caso, estamos com 
vários acontecimentos: desde o SNS 
que não consegue dar resposta, pas-
sando pela seca até ao calor extremo e 
terminando nos incêndios. Há muitas 
notícias nesta habitual “silly season”.

No entanto o que gostaria de re-
flectir nestas palavras não tem nada 
que ver com os problemas que nos 
tem assolado todos os dias, contudo 
não o considero menos importante, 
bem pelo contrário.

 Há muito que temos assistido 
diariamente à degradação do antigo 
edifício sede da Junta de Freguesia de 
Vila das Aves; já desde o tempo em 
que a Junta ainda ocupava o edifício 
que o mesmo necessitava de inter-
venção, mas ao longo dos anos foi 
sempre tendo as obras de manuten-
ção básicas que garantiam a conten-
ção da degradação do edifício. 

De há uns anos a esta parte ve-
mos que nem os vidros que partem 
são colocados. 

Recentemente li algures que a 
Junta iria ceder uma parte do edifício 
a uma associação local. Nada contra, 
até porque por lá já passaram várias 
associações e isso é um factor de pre-
servação do edifício. No entanto o 
edifício entrou num avançado estado 
de degradação e necessita de uma 
intervenção mais estruturante e de 
futuro, mais que meras operações 

Antigo Edifício da 
Junta: que futuro 
para o nosso passado?

As freguesias tiveram sem-
pre, ao longo dos seus 
anos de existência, um 

papel importante na gestão do 
território promovendo um senti-
mento de pertença da sua popu-
lação. O seu legado cultural tem 
permitido que este sentimento 
perdure e que se crie laços de 
comunidade entre os seus resi-
dentes. No governo PSD/CDS, 
a famosa reorganização admi-
nistrativa do território das fre-
guesias, mais conhecida por Lei 
Relvas, alterou todas estas dinâ-
micas culturais e territoriais.

Esta alteração territorial ge-
rou grande descontentamento 
em maior parte da população, 
assim como em muitos presiden-
tes de freguesias da altura. Ape-
sar de poder fazer sentido uma 
reorganização territorial, a forma 
como esta foi realizada não teve 
em conta o património cultural 
e histórico das regiões e atacou 
a participação democrática das 
populações nas decisões políticas.

Nas manifestações ocorri-
das, foi notória a participação 
de muitos dirigentes do Partido 
Socialista que sempre mostra-
ram a sua indignação. Na última 
campanha autárquica, 2021, um 
panfleto com o símbolo do PS foi 
distribuído nas caixas de correio 
de Carreira e Refojos de Riba de 
Ave, com o texto “Vamos cumprir 
e fazer cumprir a Lei nº 39/2021 
de 24 de junho. Vamos respeitar 
a vontade das pessoas”, referin-
do-se à lei que permite que, até 
ao fim do ano, as Assembleias de 
Freguesia e Municipais possam 
discutir e votar a desagregação 
das freguesias. Visto que muitos 
dirigentes do PS se manifestaram 
contra a medida de agregação 
das freguesias seria bastante ób-
vio pensar que iriam aproveitar 
esta medida, nas freguesias onde 
tivessem maioria, para corrigi-
rem o que acharam na altura ser 
uma medida injusta.

Correu então uma petição 
na ex-freguesia de Refojos para 

a desagregação desta freguesia, 
como ponto de partida para esta 
discussão. O abaixo-assinado 
que considera que a “fusão das 
antigas freguesias de Carreira e 
Refojos de Riba de Ave, foi deter-
minada e criada juridicamente, 
em conformidade com a legis-
lação emitida para o efeito, mas 
na mesma não foi considerada a 
auscultação e os anseios das res-
petivas populações”, obteve mais 
de 400 assinaturas. Número sufi-
ciente para que o documento fos-
se levado a discussão na Assem-
bleia de Freguesia no passado dia 
26 de julho.

Apesar de todas as expecta-
tivas de que o atual executivo, 
com maioria absoluta socialista, 
ouvisse o desejo da população, os 
membros eleitos por este partido 
votaram todos contra a proposta 
de desagregação. 

O atual presidente da junta, 
apesar de se mostrar a favor da 
desagregação das freguesias, ma-
nifestando-se sempre contra a 
“Lei Relvas”, mostrou-se contra 
a aprovação do documento. Com 
recurso a argumentos burocráti-
cos defende não estarem reuni-
das as condições necessárias para 
o efeito, argumentando até com 
erros no documento entregue 
pelo grupo de peticionários. Sa-
bemos que quando não há von-
tade política, ou quando ordens 
superiores chegam, todos os ar-
gumentos parecem servir.

Na política podemos ter todos 
ideias diferentes, é saudável e é 
disso que vive uma democracia. 
Estranho é quando estas dife-
rentes ideias convivem dentro do 
mesmo dirigente. Não ser claro 
ou completamento verdadeiro 
sobre as suas motivações desacre-
dita a classe política e diminui a 
democracia e participação cidadã.

Na reorganização do territó-
rio, tema que se irá impor até ao 
fim deste ano, é essencial ouvir 
as populações. Respeitar as suas 
vontades e sermos claros sobre o 
que defendemos.

O mortal à retaguarda 
do PS na desagregação das 
freguesias

de contenção. Sempre fui a favor que 
quando se faz uma obra se deve fa-
zer bem e a pensar no futuro. Agora 
gastar dinheiro sem pensar estra-
tegicamente é desvalorizar o nosso 
património.

Desta forma, e sabendo que está 
para breve o nascimento da urbani-
zação nos terrenos envolventes, seria 
estratégico que se pensasse no futuro 
do edifício, o que queremos daquele 
espaço e a partir de aí planear e exe-
cutar a sua recuperação. 

É o único espaço público da nossa 
vila que carrega muitas histórias e 
que tem uma grande carga simbólica 
daquilo que foi e é a nossa terra. 

A minha opinião é que o edifício 
deve ser aberto à população, mas 
ao mesmo tempo não pode ser um 
elefante branco que se torne inútil à 
comunidade. 

Talvez devêssemos dar ao imó-
vel a função real que ele já tem na 
cabeça de muitos avenses: ser o fiel 
depositário da história da nossa vila. 
Porque não fazermos do “Palácio 
Sede da Junta de Freguesia da Toje-
la” a “Casa da Memória” de Vila das 
Aves”? Depositar ali tudo o espólio 
que esta disperso pelos avenses e as-
sociações, mas que retrata a história 
da nossa terra?

Porque não dedicarmos as dife-
rentes salas do edifício a diferentes 
temas (desporto, folclore, cultura, 
musica, e claro está o papel que a in-
dústria teve no desenvolvimento da 
nossa terra e da nossa região). 

Ainda temos muita gente que co-
nheceu histórias e protagonistas na 
primeira pessoa que podem ser os 
“curadores” desta “Casa da Memória”. 

No facebook foi criado um gru-
po “vila das Aves em fotografia” que 
tem sido uma autentica seara onde 
se semeiam memorias e colhemos 
grandes aprendizagens sobre o nos-
so passado local. 

Penso que se a Vila das Aves quer 
continuar a ser o farol desta micror-
região entre Douro e Minho tem a 
obrigação de dar às gerações vin-
douras o conhecimento do seu pas-
sado e da sua importância económi-
ca e cultural.

TALVEZ 
DEVÊSSE-
MOS DAR 
AO IMÓVEL 
A FUNÇÃO 
REAL QUE 
ELE JÁ TEM 
NA CABEÇA 
DE MUITOS 
AVENSES: 
SER O FIEL 
DEPOSI-
TÁRIO DA 
HISTÓRIA DA 
NOSSA VILA. 

APESAR DE 
TODAS AS 
EXPETATI-
VAS DE QUE 
O ATUAL 
EXECUTIVO, 
COM MAIO-
RIA ABSOLU-
TA SOCIALIS-
TA, OUVISSE 
O DESEJO 
DA POPU-
LAÇÃO, OS 
MEMBROS 
ELEITOS POR 
ESTE PAR-
TIDO VOTA-
RAM TODOS 
CONTRA A 
PROPOSTA 
DE DESAGRE-
GAÇÃO. 
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TEXTO AMÉRICO LUÍS FERNANDES

Setecentos é um número redondo. 
Não é mais importante do que 699 
ou 701, mas estes são arredondados 
para aquele, porque termina em ze-
ros. Como número redondo, 700 é 
um marco na vida do Entre Margens 
e motivo de celebração e de exalta-
ção. Afinal, é um centenário.

Pensamos, então, numa aborda-
gem baseada na numerologia, “ramo 
do esoterismo que recorre à simbolo-
gia dos números e a operações mate-
máticas com o intuito de estabelecer 
uma relação oculta entre números”.

Esoterismo, ocultismo, no Entre 
Margens? Nada de especial: apenas 
um pretexto para olhar para trás e 
analisar algumas edições deste jor-
nal. E se alguma ciência oculta nos 
revelar relações de caráter esotérico 
entre o real e o historial do jornal 
logo teremos de assumir, mesmo 
não acreditando, “que las hay, las 
hay”, tal como as bruxas para os es-
panhóis.

Para além da numerologia, tam-
bém a tradição popular da nossa re-
gião ligava o número sete ao “correr 
o fado”, a maldição que acometia o 
sétimo filho dum casal em que não 
fossem cumpridas certas condições 
no apadrinhamento e que obriga-

vam o “corredor” a passar por sete 
montes, sete pontes, sete fontes e 
sete portelos de cão. 

Daí a ideia de “correr o fado” por 
sete edições do Entre Margens.

NÚMERO 0, ABRIL DE 1987 
O editorial que Adolfo Queirós, dire-
tor, escreveu para a capa define um 
rumo no próprio título: “Uma ideia 
de luta, necessariamente”. 

“O que nos move é uma ideia an-
tiga: uma ideia das Aves bem maior 
do que o sonho de ser Vila que os 
nossos avós sonharam. Uma ideia 
de independência, uma ideia de exi-
gência, uma ideia descentralizadora, 
uma ideia de luta, necessariamente”. 
Acrescenta ainda: “o Jornal que que-
remos fazer é um Jornal novo, por-
que necessariamente independente, 
novo porque consequentemente 
“bairrista”, novo porque nunca “ser-
vidor” e “obrigado”, novo porque 
permanentemente crítico”. 

Mas é na última página que está 
a chave. Num texto intitulado Uma 
futura cidade!” urge-se a “não per-
mitir que os destinos da Vila sejam 
postos em causa por uma visão polí-
tica reducionista que põe os interes-
ses privados ou de partido no lugar 
dos interesses reais da terra em que 
labutamos”, pode ler-se. “Hoje rein-

venta-se o futuro à medida da Vila 
que queremos ter”.

NÚMERO 7, DE FEVEREIRO/MARÇO 1988 
A edição abre com uma reflexão 
sobre a importância de um jor-
nal, notando uma “série imensa de 
possibilidades reais de progresso”, 
apelando a que “através dos nossos 
poetas possamos sonhar com os rios 
da nossa infância que uma excessiva 
industrialização poluiu”.

Na primeira página salta à vista 
a publicidade sobre o loteamento 
das Fontainhas, anunciando o re-
gulamento da venda de lotes e os 
preços-base de licitação. A propósito 
do fecho do caminho por troca com 
terrenos para o alargamento da es-
trada e abertura de uma ligação à 
estrada de Riba d’Ave, a Comissão 
de Moradores de Sobrado, reuniu na 
Junta de Freguesia, manifestou toda 
a confiança na Junta de Freguesia e 
colocou entre as contrapartidas o 
abastecimento de água ao Caramulo.

A Associação Avense recebeu e 
colocou a funcionar o Centro In-
forjovem, “o primeiro do país a ser 
instalado numa associação juvenil” e 
também o primeiro centro de infor-
mática instalado pelo FAOJ no conce-
lho de Santo Tirso.

NÚMERO 49, DEZEMBRO DE 1991
A principal chamada de capa vai para 
a Associação do Infantário, anun-
ciando o início das obras do pavilhão 
do ATL, após desbloqueamento de 
verba concedida aquando de visita 
do ministro. Tantos anos passados, 
lembrar que a obra foi feita, mas 
tal como antiga escola de Quin-
tão nº1, se encontram atualmente 
sem préstimo. Sinal dos tempos: a 
vila envelheceu e já não há crianças 
para tantas escolas. De assinalar um 
acordo entre o CD Aves e a Câmara 
Municipal para “abertura da pista 
de atletismo a todas as freguesias do 
concelho”. Pois sim, o estádio já teve 
pista de atletismo.

NÚMERO 70, OUTUBRO DE 1993
O diretor do jornal, ainda mensal, é 
José Machado que, em editorial de-
fende uma sondagem publicada em 
número anterior, que deu brado ao 
antecipar a vitória, com maioria ab-
soluta, de Aníbal Moreira nas eleições. 
Uma aventura de jornal local, even-
tualmente ilegal. A manchete eram 
as Jornadas Culturais, cujo tema em 
destaque era a geminação com Saint 
Étienne Les Remiremont. Jean Val-
roff, o maire da vila francesa, esteve 

presente e elogiou a participação dos 
emigrantes portugueses originários 
desta região. Outras notícias assina-
lavam o início dos trabalhos prepara-
tórios da nova ponte da Pinguela e o 
arranque do viaduto para suprimir a 
passagem de nível de Poldrães.

NÚMERO 77, MAIO DE 1994
Em destaque na primeira página o 
Hospital de Riba d’Ave: os habitan-
tes de Vila das Aves e de freguesias 
a sul do rio Ave vão poder, também, 
aceder aos serviços do hospital para 
urgências e exames, pagando apenas 
as taxas, o que já beneficiava os habi-
tantes do distrito de Braga.

O jornal publica um aviso da Jun-
ta de Freguesia sobre os banhos do 
Amieiro Galego, comprovando-se 
assim que, nessa data, ainda funcio-
navam. Um banho quente custava 
350 escudos, acrescentando 30 es-
cudos para a toalha. Uma carta da 
série que José Pacheco escrevia de 
Cense aos avenses falava da ausên-
cia de uma referência à liberdade na 
toponímia e de algo que “simbolize a 
condição autonómica que tarda em 
chegar”: não temos uma praça do 
Município.  

NÚMERO 490, FEVEREIRO DE 2013
Esta edição demonstra que o Entre 
Margens era já um jornal bem apre-
sentado e muito organizado, conso-
lidando a imagem de grande quali-
dade. Destaque para a confirmação, 
pelas estruturas do PS, do retorno 
de Joaquim Couto como candidato à 
Câmara, após a impugnação da elei-
ção interna. Por um voto se ganha, 
por um voto se perde e a discussão, 
neste caso, era se o voto da vitória 
era aquele que excedia o número de 
votantes… Curiosamente, opinava-se 
na mesma edição que o seu retorno 
fazia dele o candidato da rutura com 
o passado, enquanto o candidato da 
oposição (Alírio Cânceles, PSD) seria 
o da continuidade.

Edição 700 - “Uma ideia de 
luta, necessariamente”, 
desde o número zero

COMO NÚMERO 
REDONDO, 700 É UM 
MARCO NA VIDA DO 
ENTRE MARGENS 
E MOTIVO DE 
CELEBRAÇÃO E DE 
EXALTAÇÃO. AFINAL, 
É UM CENTENÁRIO.
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LUCIANO CRUZ, PRESIDENTE 
JUNTA UF CARREIRA E REFOJOS

TEXTO E FOTO PAULO R. SILVA

Perante uma sala repleta, de popu-
lares, sim, mas também de repre-
sentantes de praticamente todas 
as forças partidárias do concelho, a 
assembleia de freguesia de Carreira 
e Refojos reuniu de forma extraordi-
nária para apreciar e votar a propos-
ta do movimento cívico de desagre-

gação da União de Freguesias vigente 
desde 2013. 

Num clima que se esperava tenso 
entre as partes, mesmo com resulta-
do final telegrafado à partida, o inte-
resse maior daquela noite com um 
incêndio a lavrar a poucos quilóme-
tros de distância, estava no processo. 
Ou seja, perceber como é que as dife-
rentes partes iriam reagir e justificar 
o anunciado chumbo pela maioria 
socialista na assembleia de freguesia.

A introdução do presidente da As-
sembleia, António Nogueira, deixou 
de imediato as pistas para o conteúdo 
do parecer de apreciação da propos-
ta por parte do executivo da junta de 
freguesia: as lacunas no documento 
apresentado pelo movimento cívico. 

Luciano Cruz, presidente da jun-
ta, não fez por menos e foi exaustivo 
na sua apreciação que leu sob o mote 
“cumprir e fazer cumprir a lei”, como 
aliás repetiu em várias ocasiões. A 
lei nº 39/2021 prevê que a criação 

de novas freguesias seja possível 
mediante o cumprimento de vários 
requisitos que a proposta em debate 
não preenchia por completo. 

De acordo com o autarca, a pro-
posta não garantia um vínculo de 
trabalhador no quadro do pessoal de 
ambas as freguesias, já que os três 
atuais pertencem à ex-freguesia da 
Carreira; apresenta como infraestru-
tura cultural duas associações des-
portivas; as escolas básicas como jar-
dins públicos; um centro de convívio 
como serviço de proteção social aos 
seniores ou portadores de deficiên-
cia; a ADR Santiaguense, sem ativi-
dade há doze anos, como exemplo de 
coletividade que desenvolve ativida-
des recreativas. 

Para além disso, o parecer do exe-
cutivo da junta revela que naquilo 
que diz respeito à eficácia da gestão 
pública, os números apontam para 
um aumento cinco vezes superior do 
saldo de gestão da UF relativamente à 
última contabilização das freguesias 
separadas, a que se junta o facto de 
no presente existir um atendimento 
permanente na sede da junta de fre-
guesia quando no passado era reali-
zado apenas um dia semanalmente.

“Seria vergonhoso que este do-
cumento fosse aprovado. Se aprova-
rem este documento compactuam 
com estas afirmações e estamos a 
dar provas somos pessoas pouco in-
formadas”, rematou Luciano Cruz. 
“Na minha opinião, freguesias com 
maior dimensão prestam melhores 
serviços às populações e agora que as 
freguesias se vão poder candidatar a 
fundos comunitários, mais relevante 
se tornará”. 

Não chegaram as 450 assinaturas 
de residentes em Refojos, o que cor-
responde a mais de 50% dos eleito-
res recenseados no território; a exis-
tência de uma identidade vincada de 
uma freguesia histórica que já fora 
sede de concelho ou as infraestrutu-
ras detalhadas na proposta. 

A votação que se seguiu corres-
pondeu ao argumento alinhado nas 
últimas semanas. A proposta de de-
sagregação das freguesias de Carrei-
ra e Refojos foi chumbada seguindo 
linhas partidárias: 7 deputados so-
cialistas contra e os 2 deputados da 
CDU a favor. Isto significa que nem 
os eleitos socialistas naturais de Re-
fojos de Riba de Ave votaram favora-
velmente a proposta. Um resultado 
que levantou um bruaá acentuado 
na sala e rapidamente conduziu à 
exaltação dos ânimos entre alguns 
populares, membros do movimento 

cívico e junta de freguesia. 
No final, já depois de um popular 

ser levado para fora da sala, Carlos 
Monteiro, ex-presidente da junta de 
refojos e rosto do movimento cívico, 
deixou bem claro o seu desagrado 
pelo que sucedeu, não só pelo resul-
tado da votação, mas também pelo 
modo como a noite foi gerida. 

“O movimento teve o cuidado 
de fazer o estudo, o levantamento e 
apresentar uma proposta para ser 
apreciada e votada pela Assembleia 
de Freguesia, mas a mesa achou por 
bem da a palavra ao presidente de 
junta para fazer aqui uma interven-
ção de fundo com os seus pontos de 
vista”, lamentou. 

Para o representante do movi-
mento cívico, esta assembleia deve-
ria ter somente deixar o processo 
seguir os trâmites legais, deixando 
a avaliação dos critérios para técni-
cos competentes, nomeadamente 
na Assembleia da República. “Ficou 
bem patente que isto foi encomen-
dado pelo PS de Santo Tirso”, atirou, 
“o único partido da esfera do nosso 
concelho que não quis ouvir o mo-
vimento. O PS de Santo Tirso quis 
boicotar a questão da desagregação e 
agora está a empatar até que chegue 
ao dia 31 de dezembro”. 

Por parte da bancada da CDU, de 
onde saíram os dois votos favoráveis, 
Cátia Soares, mostrou-se “desilu-
dida” com o desfecho, sublinhando 
que apesar de todos os argumentos 
jurídicos usados para justificar o voto 
contra, o sentido de voto seria sem-
pre esse, independentemente daqui-
lo que fosse apresentado.

“Não se trata apenas de uma ques-
tão de fazer cumprir a lei, mas sim 
uma questão pessoal, não pela coleti-
vidade. Se calhar não defendem assim 
a terra tanto como dizem”, reforçou a 
deputada. “Vamos continuar a lutar 
para defender sempre aquilo que pro-
pusemos. Vamos unir-nos, verificar o 
que correu menos bem e logo segui-
remos de uma outra forma”.

Este reagrupar pode significar a 
apresentação de uma nova proposta 
de desagregação, limando as arestas 
e tentando eliminar as lacunas apre-
sentadas pelo executivo como justifi-
cação para o chumbo. 

Para já, a porta parece fechada, 
seja em Refojos ou nas restantes 
uniões de freguesia do concelho de 
Santo Tirso. Até ao final do ano, as 
propostas têm que ser entregues, 
apreciadas e votadas em assembleia 
de freguesia, caso contrário, a porta 
encerra-se de vez.

Reunião extraordinária de freguesia para decidir futuro da desagregação de Refojos 
e Carreira terminou com chumbo por linhas partidárias: 7 socialistas contra, 
2 CDU a favor. Nova proposta pode estar em equação. Prazo termina a 31 de dezembro 

Assembleia chumba proposta 
de desagregação de Refojos

SERIA VERGONHOSO 
QUE ESTE 
DOCUMENTO 
FOSSE APROVADO”

FICOU BEM PATENTE 
QUE ISTO FOI 
ENCOMENDADO PELO 
PS DE SANTO TIRSO”
CARLOS MONTEIRO, 
MOVIMENTO CÍVICO DE REFOJOS
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ALBERTO COSTA, PRESIDENTE 
CÂMARA DE SANTO TIRSO

TEXTO PAULO R. SILVA

Alberto Costa expressou em reunião 
da comissão política concelhia a von-
tade de se recandidatar ao cargo de 
presidente do Partido Socialista de 
Santo Tirso para o mandato 2022-
2024, que terá eleições marcadas 
para o próximo mês de outubro.

O facto não deixará ninguém sur-
preendido, mas oficializa assim as in-
tenções do atual autarca tirsense de 
se manter ao leme dos destinos do 
órgão concelhio do partido até bem 
perto das próximas autárquicas. 

“O mandato que está prestes a 
terminar, e que se prolongou para 
além do tempo que estava previsto, 
ficou indelevelmente marcado pelo 
período pandémico que vivemos nos 
dois últimos anos, o que condicionou 
sobremaneira o trabalho e os objeti-
vos que tinha assumido quando me 
candidatei em 2020”, começou por 
justificar Alberto Costa, na reunião 
da comissão política concelhia, rea-
lizada no passado dia 20 de julho, 
citado em nota de imprensa.

Pese embora reconhecer que “a 
pandemia prejudicou fortemente os 
objetivos traçados para o mandato”, 
o líder socialista citou a larga vitó-
ria nas eleições autárquicas de 2021, 
com resultados históricos, e a afir-
mação da concelhia de Santo Tirso a 
nível nacional, através da eleição de 
Sofia Andrade para a Assembleia da 
República, como exemplos do traba-
lho realizado. 

“Entendo, por isso, que devo nos 
dois próximos anos pôr em prática 
aquilo a que me propus em 2020 e 
que, por razões já amplamente co-
nhecidas, não houve condições de 
concretizar e também – e não menos 
importante – porque considero que 
é preciso continuar a avançar, lado a 
lado, em matéria de desenvolvimen-
to económico e social de Santo Tir-
so”, rematou Alberto Costa. 

O processo passará agora por 
formalizar contactos com vista a 
“formar lista, preparar o processo 
de candidatura e elaborar a Moção 
Global de Estratégia”, a apresentar 
publicamente em setembro.

Atual autarca tirsense e líder da concelhia socialista 
será candidato ao ato eleitoral marcado para o outono.

Alberto Costa anuncia 
recandidatura à 
liderança da concelhia

TEXTO PAULO R. SILVA

Numa reunião do executivo cama-
rário em clima estival, a discussão 
política só aqueceu mesmo para um 
dos pontos da ordem de trabalhos, 
relacionado com a proposta de isen-
ção da taxa de ocupação do espaço 
público com postos de carregamento 
de baterias de veículos elétricos. 

Após apresentar uma primeira 
proposta para atrair operadores pri-
vados para a gestão dos novos postos 
de carregamento que consistia numa 
isenção de “100% no primeiro ano” e 
“50% no segundo” da taxa de ocupa-
ção do espaço público, devido à falta 
de interesse nestas condições, Alber-
to Costa, presidente da câmara de 
Santo Tirso, trouxe para aprovação 
uma revisão da proposta que alarga 
a isenção para cinco anos, estimando 
uma perda de receita na ordem dos 
79 mil euros. 

Ora, pela voz de Quitéria Roriz, 
os vereadores do PSD questionaram 
a maioria socialista sobre o tipo de 

Câmara propõe isenção durante cinco anos da taxa de 
ocupação do espaço público para operadores. PSD diz 
que autarquia devia ela própria gerir, isentando os munícipes 
por dois anos. Alberto Costa sublinha caráter “surreal” e 
“propagandista” da proposta social-democrata. 

PSD questiona sobre 
gestão dos postos 
de carregamento 
dos ‘elétricos’

gestão a que a expansão da rede de 
postos de carregamento de veículos 
elétricos será sujeita, apresentando 
duas propostas alternativas a esta 
“nova concessão”. 

Para os sociais-democratas, em 
vez de criar isenções de taxas para 
às operadores, deveria ser a câmara 
a assumir a sua gestão, isentando os 
munícipes durante um período de 
tempo (por exemplo, dois anos) de 
pagar o carregamento dos veículos 
movidos cem por cento a eletricidade. 

A resposta de Alberto Costa às 
propostas ‘laranja’ foi implacável, 
acusando o PSD de “propagandismo” 
com propostas que não têm qualquer 
ligação com a realidade. 

“Se estivesse na oposição também 
prometeria o mundo e a lua”, atirou 
o autarca. “Estar a dizer que não se 
paga carregamentos, fica simpático, 
mas obviamente que não é real. Com 
os custos de energia dos dias que 
correm, é completamente impossí-
vel fazer uma coisa deste género por 
muito simpático que seja”. 

O presidente da câmara explica 
que o objetivo da proposta da maio-
ria passa por “tentar criar uma situa-
ção que seja apelativa para as ope-
radoras e tenha o mínimo de custos 
para os cofres municipais”, enquanto 
que a ideia do PSD “de dar gratuita-
mente energia a toda a gente” teria 
custos incomportáveis. 

A proposta de isenção por cinco 
anos da taxa de ocupação do espaço 
público para as operadoras postos de 
carregamento elétrico foi aprovada 
pela maioria socialista com a abs-
tenção dos vereadores do PSD que se 
justificaram em declaração de voto. 

“Não termos absolutamente pro-
blema algum com a atração de ope-
radores, apenas fá-lo-íamos de outra 
forma. As nossas propostas não são 
surreais. Quem isenta operadores é o 
presidente da câmara. Nós propuse-
mos isentar os munícipes”, rematou 
Quitéria Roriz.

SE ESTIVESSE NA 
OPOSIÇÃO TAM-
BÉM PROMETERIA 
O MUNDO E A LUA. 
ESTAR A DIZER 
QUE NÃO SE PAGA 
CARREGAMENTOS, 
FICA SIMPÁTICO, 
MAS OBVIAMENTE 
QUE NÃO É REAL. 
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No tradicional mês de 
férias para a maioria 
da população, o Entre 
Margens faz um 
roteiro pelas melhores 
propostas culturais 
para ocupar as noites 
longas e os fins de tarde 
quentes um pouco por 
todo o vale do Ave.

TEXTO PAULO R. SILVA

A simbologia do verão pode 
fazer-se de praia e mar para a 
maioria da população que apro-
veita o mês de agosto para tirar 
as merecidas férias após um ano 
de trabalho. 

Mas nem só na costa oceânica 
se fazem as férias de verão. Para 
quem decide manter-se longe da 
areia das praias ou das estadias 
prolongadas fora de portas, a 
agenda durante o tradicional mês 
de férias está bem preenchida 

de muita música e cinema ao ar 
livre para ocupar as noites longas 
e os fins de tarde quentes um 
pouco por todo o vale do Ave.

Neste guia, o Entre Margens 
deixa algumas das melhores 
sugestões num roteiro de verão 
onde não terá que sair deste can-
tinho ao longo do Ave e do Vizela 
para encontrar nomes fortes do 
panorama cultural nacional. 

Siga as nossas sugestões e 
aproveite o ócio estival com selo 
de qualidade da equipa do Entre 
Margens.

Em agosto, 
há muito 
para ver e ouvir
ao ar livre

(Jardins do Museu de Alberto 
Sampaio – Guimarães, 21h30)

04 ago - Angélica Salvi, First Breath 
After Coma, Christian Löffler
05 ago - Chouk Bwa & The 
Ångströmers, Conjunto Corona, 
Xinobi (dj set),
06 ago - Bizarra Locomotiva, ZEN, 
Bons Rapazes
Bilhete diário 10€ ou 25€ passe 
geral. 

DEVESA SUNSET 

BANHOS VELHOS

(Parque da Devesa 
- Famalicão, 22h)

10 ago – Belle (Amma Asante)
17 ago – Conto de Verão (Éric 
Rohmer)
Entrada livre.

(Largo Condessa do Juncal - 
Guimarães, 22h)

09 ago – Duelo na Poeira (Sam 
Peckinpah)
10 ago – O Herói em 30 Dias (Tarek 
Boudali)
11 ago – Salgueiro Maia, O Implica-
do (Sérgio Graciano)
16 ago – O Bom Patrão (Fernando 
León de Aranoa)
17 ago – O Último Autocarro (Gillies 
MacKinnon)
18 ago – Mínimos 2: Ascensão de 
Gru (Kyle Balda, Brad Ableson, 
Jonathan del Val)
Entrada livre.

(Santo Tirso)

E que tal uma viagem pelas mais 
de 60 esculturas que integram o 
espólio ao ar livre do icónico museu 
tirsense? É muito simples. Na sede 
do MIEC, edifício da autoria de Siza 

(Pedome – Famalicão, 19h)

04 ago - Miguel Riva, Groove Addic-
tion, DJ Los Bravos
05 ago - Serginho Moah, Vado, 
Fábio Vásquez, DJ Pedrinho K
06 ago - Lon3r Johny, Domingues, 
Afro Brothers e Jonh Dias
Bilhete diário 10€ ou 17,50€ passe 
geral.

(Guimarães)

27 ago
Tasca Expresso (15h) - DJ Quesadilla
Adega do Ermitão (16h30) - April 
Marmara
Amigos da Penha (17h30) - Tomás 
Wallenstein
Largo do Trovador (22h) - Fumo 
Ninja, Bonga, DJ Marfox 
Entrada livre.

FESTIVAL L’AGOSTO

CALÇA-FERROS
FESTIVAL

(Parque da Devesa 
– Famalicão, 19h)

05 ago – Castello Branco
12 ago – Capitão Fausto
19 ago – Mimi Froes
26 ago – Golden Slumbers
Entrada livre.

(Polidesportivo da Taipas Termal 
- Caldas das Taipas, 22h)

12 ago – Bruno Pernadas
Entrada livre.

CINECLUBE DE 
GUIMARÃES

CINEMA PARAÍSO

VAI-M’À BANDA

MUSEU INTERNACIONAL 
ESCULTURA 
CONTEMPORÂNEA

Vieira, basta pedir um mapa onde 
estão identificadas todas as peças e 
partir à aventura. As obras espalha-
das pelo miolo urbano permitem 
conhecer os quatro cantos da cidade 
em pormenor, sendo conduzidos 
também pelas manchas verdes do 
parque de Geão, passadiço do rio 
Ave e parque urbano Sara Moreira. 
Arte e natureza de mãos dadas. No 
final, um saltinho pela maravilhosa 
exposição de Cristina Ataíde, dentro 
das paredes do museu. 
Entrada livre.
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ENTREVISTA CULTURA

TEXTO PAULO R. SILVA

Em Rui Taipa, a honestidade salta 
à vista, seja das suas canções de 
recorte clássico, seja da postura 
despretensiosa com que se apresen-
ta. Em entrevista ao Entre Margens, 
o cantautor de Freamunde que faz 
de Vila das Aves um dos refúgios 
sociais, encontra-se a surfar a onda 
pós-The Voice, concurso televisivo 
onde foi um dos nomes em destaque 
da equipa de António Zambujo.

O novo EP, “Showcase”, resgata 
o legado do seu cancioneiro, numa 
espécie de best-of que pretende 
mostrar a nova roupagem e os in-
tervenientes que o acompanham ao 
vivo. Do projeto em nome próprio, 
aos tributos a Frank Sinatra com a 
Orquestra de Jazz do Porto, a onda 
de Rui Taipa vai-se alargando peran-
te um panorama nacional cada vez 
mais competitivo e desafiante.  

O que podem as pessoas encon-
trar neste “showcase”?
O “Showcase” não era para ser lança-
do como EP, era para ser só um vídeo 
para mostrar a promotores como 
estamos a tocar agora em quinteto, 
uma vez que não tínhamos registo 
desse formato. Depois, para aprovei-

tar a onda do The Voice, era preciso 
lançar alguma coisa cá para fora, 
acabamos por isolar o “Carvalhal”. 
Foi tudo gravado no mesmo dia, em 
conjunto, fizemos vários takes de 
cada música, escolhemos o melhor. É 
uma espécie de filho não planeado. 

Como é que chegaste a esta versão 
do teu espetáculo? Como é que 
estas músicas foram evoluindo ao 
longo dos anos?
Às vezes digo que as canções são 
como os carros. Mal saem do stand já 
estão a ser desvalorizadas. Acabamos 
de lançar uma música e já estamos a 
ver defeitos em todo o lado.  Com a 
primeira gravação do “Carvalhal”, na 
semana em que saiu estava a ouvir 
a guitarra e a perguntar-me como é 
que não tinha reparado que estava 
demasiado agressiva. Isso fez com 
que a começasse a tocar de um modo 
mais suave. As canções mais antigas 
estavam talvez demasiado agressivas 
para um projeto de cantautor. Agora, 
maioritariamente, as canções perde-
ram gás e ganharam intensidade.

Como é que chegaste ao alinha-
mento da banda que te acompa-
nha hoje nos espetáculos?
Isto foi crescendo. Gravei o meu 

último disco durante a pandemia, so-
zinho, num computador, mas depois 
tive a necessidade de regravar alguns 
instrumentos porque soava muito ar-
tificial. Chamei um amigo para tocar 
trombone, depois outra para tocar 
piano. Mais tarde senti a necessidade 
de ter percussão e baixo. Quando dei 
por ela, éramos cinco. Gosto de dar 
voz aos outros, porque as vivências 
são diferentes e cada um traz consigo 
algo especial. O nome que lá está é 
o meu, mas o processo é de banda. 
Há um lado criativo que é sempre 
partilhado. Agora, está fixe. (risos)

Ainda há espaço para o cantautor 
no panorama da música portu-
guesa?
Há cada vez mais gente a fazer 
música enquanto cantautor. Por um 
lado, é difícil afirmarmo-nos porque 
há muitas vozes. Por outro, é bom 
porque tens mais concorrência e 
tens que aprimorar o teu ofício e 
dá-te mais pica. O “Carvalhal”, por 
exemplo, ficou inserido numa play-
list de música independente no meio 
de mais de seiscentas faixas, só para 
dar ideia dos números.

As tuas músicas têm um lado 
narrativo forte. Sentes-te também 
como contador de histórias?
Nem por isso. Houve uma altura em 
que parecia que só estava a falar de 
mim. Os interesses vão mudando. Há 
gente que erradamente diz que só faz 
música para si. Mentira. Ninguém 

faz música para si próprio. Quem 
faz música e põe cá fora está sempre 
preocupado com a reação do público. 
Tento aliar ambas. Faço música que 
gostaria de ouvir, em que me sinto 
bem a tocar, mas não posso ficar 
fechado em mim mesmo, caso con-
trário estou a falar para um espelho.

O que retiraste da experiência no 
The Voice?
É um formato muito verdadeiro. 
Estive no Ídolos em 2010 e percebi 
que aquele formato não era para 
mim. Neste caso, apercebi-me que 
muita coisa a acontecer na música 
portuguesa vinha dali e decidi arris-
car. Não tinha nada a perder. 

No fundo, é uma rede de contac-
tos. Conheces gente de todo o lado 
e quem como eu, fica quase o pro-
grama inteiro, tem oportunidade de 
aprofundar relações e a criar laços 
muito fortes. Durante todo o pro-
grama fui muito honesto nas coisas 
que fiz em palco e senti-me muito 
bem acolhido. Criámos um grupo 
de amizades muito verdadeiras e o 
Zambujo é uma força da natureza.

Que planos tens para o futuro 
próximo?
Quero começar a gravar ideias 
para um novo trabalho. A ideia do 
“showcase” foi mostrar aquilo que 
aconteceu até aqui, da forma como 
estamos a tocar agora. A partir 
daqui, preciso de uma abordagem 
nova. Quero pôr a minha música a 
acompanhar os tempos. Não tenho 
nada de eletrónico e sinto que perco 
público por aí. Tenho esta ideia de 
pegar em canções que tenho na 
gaveta e levá-las para um lado mais 
tradicional, misturando umas bati-
das mais modernas. Gostava de fazer 
uma residência artística para poder 
mergulhar a sério nisto. O tempo 
passa depressa. Já passaram dez anos 
e este EP é uma espécie de best-of 
antes de me atirar a algo novo. 

Rui Taipa conversa com o Entre Margens sobre o novo
EP, “Showcase”, da passagem pelo The Voice, 
do processo criativo e do panorama da música nacional.

“NINGUÉM FAZ 
MÚSICA APENAS 
PARA SI PRÓPRIO”

“NINGUÉM FAZ 
MÚSICA APENAS 
PARA SI PRÓPRIO”

FO
TO

 J
OA

NA
 J

OR
GE

GOSTO DE DAR VOZ 
AOS OUTROS, PORQUE 
AS VIVÊNCIAS SÃO 
DIFERENTES E CADA UM 
TRAZ CONSIGO ALGO 
ESPECIAL. O NOME 
QUE LÁ ESTÁ É O MEU, 
MAS O PROCESSO É DE 
BANDA. HÁ UM LADO 
CRIATIVO QUE É SEMPRE 
PARTILHADO

[THE VOICE], NO 
FUNDO, É UMA REDE 
DE CONTACTOS. TIVE 
OPORTUNIDADE DE CRIAR 
LAÇOS MUITO FORTES.
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Severina Fontes 
tomou posse 
para novo mandato
Diretora do Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques 
foi reconduzida no cargo por unanimidade.

TEXTO PAULO R. SILVA

Início de um novo ciclo de conti-
nuidade. Severina Fontes tomou 
posse para um segundo mandato 
de quatro anos na liderança dos 
destinos do Agrupamento de Esco-
las D. Afonso Henriques depois de 
ter sido reconduzida para o cargo 
por unanimidade pelo Conselho 
Geral do Agrupamento. 

A sessão solene de tomada de 
posse decorreu no passado dia 20 
de julho perante um auditório re-
pleto na sede do agrupamento, 
numa cerimónia conduzida pela 
presidente do Conselho Geral, Te-
resa Moreira, que passou em re-
vista os principais momentos dos 
últimos quatro anos antes de ofi-
cializar a posse com a assinatura do 
documento de recondução. 

Na sua intervenção, Severina 

Fontes apresentou uma equipa 
diretiva sem novidades relativa-
mente aos últimos quatro anos, le-
vantando o véu de alguns dos seus 
projetos prioritários para os quatro 
anos que se seguem. 

Entre eles, destacam-se a candi-
datura a um centro tecnológico na 
área da informática, que se encon-
tra por esta altura a ser formaliza-
da; a continuidade na forte aposta 
em projetos internacionais; a in-
clusão e a melhoria dos resultados 
académicos que se encontra bem 
encaminhada. 

A sessão solene de tomada de 
posse da diretora contou ainda 
com a presença da vereadora da 
educação da Câmara de Santo Tir-
so, Sílvia Tavares, e da realização 
de um convívio ao ar livre que, 
apesar de um dia de canícula, foi 
breve, mas intenso.

Bombeiros das Aves 
lançam campanha 
para reabilitar veículo
Após 17 anos de serviço à comunidade, Veículo Urbano de 
Combate a Incêndios (VUCI) necessita de uma avultada 
reabilitação dos equipamentos para se manter no ativo

TEXTO PAULO R. SILVA

A Associação Humanitária dos Bom-
beiros de Vila das Aves lançou uma 
campanha à comunidade para a re-
novação do Veículo Urbano de Com-
bate a Incêndios (VUCI) que há 17 
anos serve a comunidade avense e 
as freguesias da área operacional da 
corporação. 

De acordo com Carlos Valente, 
presidente da direção da associação 
humanitária, “este é um carro es-

os 60 mil euros, valor a que se acres-
ce IVA.

“Este investimento já estava con-
versado há algum tempo, mas foi-se 
adiando. Agora, ou deixamos andar 
correndo o risco de um ser preciso e 
não termos meios”, referiu. O veículo 
será totalmente renovado, seja a nível 
de mecânica, estrutura e todo o equi-
pamento de combate de incêndios. 

Para ajudar nesta campanha, 
pode fazê-lo através do multibanco 
utilizando a entidade 21 721 e a re-
ferência 123 007 007 com a quantia 
que melhor entender. Se pedir reci-
bo, o valor da contribuição pode ser 
deduzido no IRS. 

Carlos Valente revela ainda que a 
obra relativa ao balneário feminino 
será para avançar depois da fechada 
a época de incêndios. Já quanto ao 
sintético na Quinta dos Pinheiros, 
depois do leilão público, já se encon-
tra totalmente retirado, sendo que o 
objetivo passa pela colocação de um 
relvado natural com as medidas ofi-
ciais com os respetivos balneários 
de apoio. 

sencial à atividade dos bombeiros” 
que, embora não tenha demasiados 
quilómetros acumulados, “o equi-
pamento precisa urgentemente de 
intervenção”.

A campanha decorre nos mesmos 
moldes daquela que teve como ob-
jetivo a aquisição de duas ambulân-
cias, tendo sido angariado um valor a 
rondar os 57 mil euros. Neste caso, já 
foi pedido um orçamento tendo em 
conta todas as intervenções necessá-
rias realizar no VUCI, ultrapassando 
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TEXTO PAULO R. SILVA

A Infraestruturas de Portugal (IP) 
vai avançar com empreitada para 
a execução da ligação à Zona Em-
presarial de Fontiscos e Ermida, em 

Projetos financiados pelo PRR representam 
um investimento total de 3,2 milhões de euros. 
Objetivo é melhorar as acessibilidades 
às áreas empresariais perto do nó da A3. 

IP assina contrato 
para execução 
das rotundas na 
Ermida e Fontiscos

Santo Tirso, no âmbito do Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR), na 
vertente dedicada às acessibilidades 
rodoviárias de Áreas de Acolhimento 
Empresarial. De acordo com o anún-
cio feito no site da IP, o contrato para 
a execução da obra foi assinado no 
passado dia 18 de julho, correspon-
dendo a um investimento total de 3,2 
milhões de euros.

O projeto de execução da ligação 
às Zonas Empresariais de Fontiscos 
e Ermida, em Santo Tirso, tem como 
principal objetivo a melhoria das 
condições de acessibilidade, circula-
ção e segurança da atual ligação ao 
Nó da A3. 

“A solução a desenvolver para o Nó 
de Fontiscos passa pela transformação 
dos atuais acessos numa rotunda de 
nível”, pode ler-se na informação ofi-
cial da IP, estando ainda previstas vias 
de articulação à rede municipal tendo 
em vista a melhoria da gestão de trá-
fego na zona.

Quanto ao Nó de Ermida, “a in-
tervenção passa pela transformação 

da atual interseção dos ramos a norte 
da EM-104 do referido nó e também 
por uma rotunda com o devido ajus-
tamento de todos os ramos afetados 
por esta alteração”. 

Segundo a IP, esta intervenção irá 
“melhorar as condições de acessibili-
dade, circulação e segurança da atual 
ligação entre o Nó da A3”; “manter 
em bom estado de funcionamen-
to, conservação e segurança a rede 
rodoviária nacional”; “promover e 
favorecer a conexão do território, 
minimizando os atuais constrangi-
mentos de tráfego”. 

O presente contrato será agora re-
metido ao Tribunal de Contas a fim 
de obter o necessário visto prévio por 
parte desta entidade. Somente após a 
concessão do referido visto poderá a 
empreitada ser consignada e ter iní-
cio no terreno, o que se estima que 
possa ocorrer no segundo semestre 
deste ano.

Com a assinatura deste contrato, 
são já seis as empreitadas com con-
trato assinado no âmbito do PRR.

NA IMAGEM, PORMENOR DO 
NÓ DE FONTISCOS, JUNTO À A3, LOCAL 
FULCRAL PARA O ACESSO 
ÀS ZONAS EMPRESARIAIS

Incêndios na 
região pontuam 
verão a escaldar
Fogo com origem em Covelas 
obrigou a grande mobilização 
de meios em Guimarei. 

TEXTO PAULO R. SILVA

Semanas de calor extremo têm feito 
soar todos os alertas de proteção civil 
para o perigo de incêndios florestais. 
Neste contexto, os bombeiros têm 
tido trabalho redobrado com várias 
ocorrências a deflagrarem nas prin-
cipais áreas florestais do concelho. 

Até ao momento, os pontos mais 
sensíveis e fustigados pelos fogos 
têm sido o Vale do Leça e, como é 
habitual, o monte de Nossa Senhora 
da Assunção. Só no passado sábado, 
dia 30, os bombeiros estiveram em-
penhados em três ocorrências entre 
Santa Cristina do Couto, Rebordões e 
Guimarei.

Foi mesmo nesta última freguesia 
que deflagrou o incêndio com mais 
impacto na tarde e noite de 26 e 27 de 
julho. Com início em Covelas, conce-
lho da Trofa, rapidamente as chamas 
consumiram parte da grande área 
florestal em direção a Guimarei, colo-
cando mesmo habitações em perigo. 
Ao final tarde, combatiam o fogo cer-
ca de 180 bombeiros apoiados por 8 
meios aéreos, sendo que após a che-
gada da noite, já sem a possibilidade 
de meios aéreos, encontravam-se no 
local 250 operacionais acompanha-
dos por oito dezenas de viaturas. O 
fogo foi dado como extinto durante 
as primeiras horas da manhã. 

O perigo de incêndio rural estará 
em nível muito elevado no concelho 
de Santo Tirso pelo menos até sába-
do, dia 6 de agosto. 
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ALBERTO COSTA, PRESIDENTE
CM SANTO TIRSO

TEXTO PAULO R. SILVA

A cidade de Santo Tirso conta com 
uma nova unidade hoteleira. O gru-
po francês B&B inaugurou o novo 
equipamento de três estrelas, com 74 
quartos, vocacionado para negócios 
e lazer, num investimento total su-
perior a 4 milhões de euros. O B&B 
Hotel Santo Tirso representa, até ao 
momento, o maior investimento des-
te grupo hoteleiro em Portugal.

Convidado de honra da cerimónia 
de inauguração, Alberto Costa, pre-
sidente da Câmara de Santo Tirso, 
descreve esta nova unidade como 
“um equipamento moderno, com 
classe, funcional e de fácil acesso, 

que resulta de uma parceria entre a 
Pacoli, promotor imobiliário de San-
to Tirso, com o Grupo B&B Hotels” 
e ainda o apoio da autarquia cujo 
reconhecimento deste investimento 
como Projeto de Interesse Municipal 
facilitou a sua concretização através 
da atribuição de incentivos fiscais.

De acordo com nota de imprensa 
do município, Alberto Costa revelou 
que “a Câmara Municipal de Santo 
Tirso não tem, neste momento, qual-
quer processo de licenciamento em 
atraso, facto que é histórico e nunca 
aconteceu antes”.

“Apostamos na relação de pro-
ximidade com os investidores e 
procuramos funcionar como agen-
te simplificador nos processos de 
investimento”, acrescentou, dando 
como exemplo a celeridade com que 
foi possível concretizar este hotel, 
cuja primeira pedra foi lançada em 
dezembro de 2020.

Uma celeridade que quer Torca-
to Faria, gestor da B&B Hotels em 
Portugal, quer Raúl Palavras, admi-
nistrador da Pacoli, sublinharam à 
comunicação social. A cerimónia de 
inauguração contou ainda com a pre-
sença do presidente do Turismo do 
Porto e Norte, Luís Pedro Martins, 
que destacou a importância do au-
mento da oferta hoteleira no segmen-
to do turismo de negócios na região.

Situado na Rua do Picoto, o B&B 
Hotel Santo Tirso tem a assinatura 
do arquiteto Jorge Domingues e ocu-
pa uma área de construção de 2512 
metros quadrados, apostando na ex-
ploração do conceito “smart hotel” 
por intermédio do recurso a tecnolo-
gia para o controlo de funções como 
o check-in automático ou o acesso 
aos quartos através de “smartphone”.

Os dois investidores, Grupo B&B 
e Grupo Pacoli, deixaram em aberto 
a possibilidade de expansão do B&B 
Hotel Santo Tirso que, segundo Raúl 
Palavras, “está em estudo e irá de-
pender do sucesso desta unidade”.

Nova unidade hoteleira com 74 quartos representa um inves-
timento superior a 4 milhões de euros do grupo francês.

Grupo B&B abre novo 
hotel em Santo Tirso

É UM EQUIPAMENTO 
MODERNO, COM 
CLASSE, FUNCIONAL 
E DE FÁCIL ACESSO

A multinacional WEG anunciou 
a instalação em Santo Tirso do 
“laboratório de testes mais avan-
çado da Europa” para motores e 
drives de média e alta voltagem. 
Este laboratório será uma das va-
lências da nova fábrica que está 
em construção na zona empresa-
rial da Ermida. 

A nova unidade deverá en-
trar em operação no primeiro 
trimestre de 2024 e vai ocupar 
uma área de 22 680 metros qua-
drados que, segundo a empresa, 
está previsto que venha a gerar 
100 novos postos de trabalho nos 
próximos anos. 

Entre as novas valências, está 
um novo laboratório de testes, 
descrito como o mais completo 
da Europa. O espaço será ade-
quado para testes de carga com-
pleta e continuará a permitir que 
os clientes monitorizem remota-
mente os testes em tempo real.

Para Alberto Costa, “o facto de 
uma empresa com esta qualida-
de e dimensão apostar de forma 
tão forte em Santo Tirso é a de-
monstração de que o Município 
está a seguir a estratégia correta 
para a atração de investimentos 
e projetos empresariais que valo-
rizam o nosso território,  criam 
emprego e dão um contributo 
fundamental para o desenvolvi-
mento do concelho”.

BREVES

A Câmara início à realização 
de obras de beneficiação do 

parque de estacionamento da 
Rua Nova da Telheira. Entre as 
intervenções previstas, a em-

preitada prevê a pavimentação 
em betão betuminoso, águas 
pluviais, iluminação pública e 

pré-instalação para um posto de 
abastecimento de elétricos.

Investimento ronda os 170 mil 
euros, ficando com uma capa-
cidade total de 125 lugares de 

estacionamento.

Estacionamento 
da Rua Nova 

da Telheira entra 
em obras

Edifício da Stelia 
distinguido 

por prémio de 
arquitetura

O projeto de arquitetura da 
Unidade Industrial, da Stelia, si-
tuado na Ermida mereceu uma 
menção na categoria “Traba-

lhar” no Palmarés Architecture 
Aluminium “Technal 2021” que 
distingue a melhor arquitetura 
ibérica contemporânea. O edi-
fício da Stelia, executado com 
sistemas de alumínio Technal, 
é composto de uma fachada 

contundentemente ordenada a 
importância do uso industrial. 
Projeto poderá agora ser candi-
dato ao prémio internacional.

WEG na 
Ermida terá 
laboratório de 
testes mais 
completo 
da Europa

Beatriz Coelho da Silva
FELIZ ANIVERSÁRIO

27 de julho - 1 ANO
filha de Paulo Adelino Pacheco Coelho e Débora Oriana Silva
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NAPOLEÃO RIBEIRO
ANTROPÓLOGO E MÚSICO

Recentemente, assistimos ao de-
senvolvimento de diversos acon-
tecimentos relacionados com os 

pais de dois alunos do 7.º e 9.º ano que 
proibiram os seus filhos de frequentar a 
disciplina de Cidadania numa escola do 
vizinho concelho de Vila Nova de Fama-
licão. Numa entrevista à SIC, o pai assu-
miu-se como membro da Opus Dei, uma 
organização conservadora do catolicismo. 
Os dois alunos têm transitado de ano de-
vido a decisões burocráticas excecionais, 
condicionadas às transições de julgado. 
Numa ação submetida ao Tribunal Admi-
nistrativo, os progenitores alegam tanto a 
objeção de consciência como a sobreposi-
ção dos direitos parentais à educação es-
colar. No Tribunal de Família e Menores, 
o Ministério Público submeteu uma ação 
onde solicita a entrega da guarda escolar 
dos alunos ao diretor e à psicóloga do es-
tabelecimento de ensino.  

O casal assume, e a meu ver muito 
bem, que os pais são, na sua maioria, 
quem consegue educar os filhos melhor 
do que ninguém. Contudo, no universo 
dos conteúdos programáticos da discipli-
na, há assuntos que estes pais conside-
ram que não devem ser abordados na es-
cola, motivo pelo qual decidiram subtrair 
a disciplina de Cidadania aos dois filhos: 
a educação sexual, a ideologia de género 
e até a ecologia. Consideram também que 
a mesma é “uma disciplina de atitude” e 
que “a atitude não compete à escola”. 

Independentemente de outros as-
suntos, o que ressalta nesta entrevista, 
é a resposta sistemática do pai quando 
confrontado com diversas questões re-
lacionadas com o âmbito universal do 
ensino: refere que tem capacidade de 

Ditadura do 
politicamente 
incorreto

fornecer educação ambiental e sexual 
aos seus filhos e que se os outros pais 
ou encarregados de educação não 
têm a capacidade de instruir os seus 
educandos nestes temas, é assun-
to que tem que ser questionado aos 
próprios e não a ele. Repete o mes-
mo quando é feita uma analogia com 
eventuais casais de religião islâmica 
ou etnia cigana que, numa situação 
hipotética, quisessem omitir a educa-
ção escolar às suas filhas. E salienta 
que não o preocupa que uma decisão 
judicial favorável às suas intenções 
venha permitir a legalização de valo-
res não universais para outros alunos 
que não os seus filhos.  

Como é de senso comum, se tal 
acontecesse, permitiria um pai ateu 
alegar a objeção de consciência nas 
matérias da disciplina de História 
de Portugal, dado que a mesma está 
cheia de referências ao cristianismo 
e ao catolicismo. Mesmo que a disci-
plina de Cidadania fosse abolida, um 
encarregado de educação mais con-
servador, como os pais de Famalicão, 
poderia vir a alegar os mesmos moti-

vos para os conteúdos do sistema re-
produtivo do Homem e dos restantes 
mamíferos, lecionado nas aulas de 
Biologia. Cada um escolheria o que 
queria como se os conteúdos esco-
lares fossem um cardápio de escolha 
circunstancial.  

Num país de constituição demo-
crática todos têm direito a ter voz, 
como é o caso destes pais. Contudo, 
os seus interesses religiosos ou fa-
miliares deixam de ter legitimidade 
quando apelam ao isolacionismo 
social em determinadas matérias, re-
jeitando claramente a inclusividade 
constitucional e o multiculturalismo. 
Aprender a respeitar a diferença não 
é uma “ditadura do politicamente 
correto”. É a incompreensão da ciên-
cia e do outro, essa sim uma ditadu-
ra, mas do politicamente incorreto. 
Se a “atitude” fosse um ato que se 
resumisse ao ensino do foro familiar, 
os filhos perpetuariam eternamente 
os erros e os preconceitos dos pais. 
Aliás, qualquer escola pública ou pri-
vada advoga nos seus princípios a in-
tegração de todos, sem exceção.

LEGENDA: IMAGEM DAS 
COMEMORAÇÕES DO 
40º ANIVERSÁRIO DA 
CONSTITUIÇÃO PORTUGUESA

Cheque Escolar: 
Câmara assina 
protocolos
com papelarias 
Medida passa a abranger todos os 
ciclos de escolaridade num
universo de seis mil alunos. 

A atribuição do cheque escolar por 
parte da Câmara de Santo Tirso vai, 
já a partir do próximo ano letivo, 
ser alargada do 1º ciclo até ao ensi-
no secundário, permitindo triplicar 
o número de alunos beneficiários e 
correspondentemente o investimen-
to da autarquia de 50 para 150 mil 
euros anuais. Para que o cheque no 
valor de 25 euros possa ser utilizado, 
Alberto Costa, assinou os protocolos 
com nove papelarias do concelho.

Para o autarca, esta “medida pre-
tende ajudar as famílias no arranque 
do ano letivo, mas ganha importância 
acrescida com estes protocolos, na me-
dida em que conseguimos, ao mesmo 
tempo, apoiar o comércio local”.

Já Dário Lima, da papeleira Mar-
cel, em São Martinho do Campo, des-
tacou a importância para o comércio 
do alargamento deste apoio a qua-
se seis mil alunos. “É uma enorme 
mais-valia para todos nós a Câmara 
ter triplicado, este ano, o investimen-
to com o cheque escolar. Seria posi-
tivo em qualquer altura, mas ganha 
particular relevância dado o atual 
contexto económico”, explicou.

Os cheques escolares atribuídos 
pela Câmara destinam-se à aquisi-
ção de material didático, podendo 
ser descontados: Dossier Livraria e 
Papelaria; Kiosk Negrelos; Olympos, 
Note! Santo Tirso; Papelaria Livraria 
CC; Papelaria Marcel; Papelaria Van-
da; Sequeirosk e Trevomania.

APRENDER A 
RESPEITAR A 
DIFERENÇA 
NÃO É UMA 
“DITADURA DO 
POLITICAMENTE 
CORRETO”. É A 
INCOMPREENSÃO 
DA CIÊNCIA E DO 
OUTRO, ESSA SIM 
UMA DITADURA, 
MAS DO 
POLITICAMENTE 
INCORRETO. 
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Desportivo tem 
tudo pronto para 
o arranque 
dos trabalhos
Plantel à disposição de David Ferreira ganha forma 
com rostos bem conhecidos dos avenses. Nova 
convocatória eleitoral marcada para setembro. 

TEXTO PAULO R. SILVA
FOTO VASCO OLIVEIRA

As férias desportivas chegaram ao 
fim. Está na altura de regressar aos 
relvados. Os preparativos para o iní-
cio da nova temporada estão prati-
camente terminados e plantel às or-
dens do novo técnico, David Ferreira, 
ganha a sua forma final plena de 
rostos bem conhecidos de qualquer 
adepto do Desportivo das Aves.

Depois dos oito nomes apresenta-
dos, o clube divulgou mais os nomes 
de mais doze atletas que vão conti-
nuar a envergar o emblema avense 
ao peito. São eles Dani, Paulinho, 
Mota, Leandro, Cabrera, Carlão, Ca-
dinho, Ruca Ribeiro, Castro, André 
Costa, Rubinho e Marco Pinto.

Com isto, são já 20 os jogadores 
que vão competir na Divisão de Hon-
ra AF Porto na época que se avizinha.

No que diz respeito às infraestru-
turas, o clube anunciou através das 
redes sociais que também no com-
plexo Bernardino Gomes todos os 
preparativos estão a ser ultimados 
para que o início da nova época seja 
feito em pleno. 

“Foram colocadas as lonas publi-
citárias, com alguns dos patrocina-
dores e parceiros em 2022/2023”, 
sendo que o relvado sintético tam-
bém recebeu o tratamento neces-
sário, para que estejam reunidas as 
condições para a prática desportiva”, 
revelou o CD Aves. 

Entretanto, também o Departa-
mento Médico sofreu renovações e 
está pronto para receber os atletas e o 
clube foi novamente reconhecido pela 
FPF como entidade formadora nos 
vários escalões: de petizes a juniores. 

Naquilo a que o treinador apeli-
dou de “Dia 0”, plantel, equipa técnica 
e estrutura do futebol, acompanha-
dos pelo presidente, António Freitas, 
reuniram para dar pontapé de saída 
institucional da nova temporada. 

O dirigente reafirmou a confian-
ça em todos, sublinhando que “com 
esta reestruturação e toda a estrutu-
ra humana que faz parte, somos um 
clube de primeira”. 

NOVA CONVOCATÓRIA 
ELEITORAL EM SETEMBRO
Após uma terceira convocatória 
eleitoral ter ficado novamente sem 
que qualquer lista se apresentasse a 
sufrágio, Rui Ribeiro, presidente da 
mesa da Assembleia Geral, decidiu 
convocar novas eleições para o pró-
ximo dia 3 de setembro. Isto significa 
que qualquer lista terá que se apre-
sentar na secretaria do clube até ao 
dia 24 de agosto. 

Em comunicado, o dirigente real-
ça que “continua o esforço no sentido 
de encontrar uma solução que per-
mita ao clube encontrar estabilidade 
necessária ao seu habitual funciona-
mento”, acrescentando que “é con-
vicção da mesa que tal objetivo será 
concretizado”.

Clube oficializa 
encerramento 
do voleibol

TEXTO PAULO R. SILVA

O Clube Desportivo das Aves ofi-
cializou, através de comunicado, 
“todos os associados e simpati-
zantes” que “dá por encerrada a 
atividade relativa à modalidade 
de voleibol”. 

A decisão surge na sequência 
do chumbo em assembleia ge-
ral da proposta negociada entre 
departamento de voleibol e di-
reção do clube para “implemen-
tação de alterações estruturais 
ao funcionamento da secção”, 
inviabilizando, “infelizmente” a 
continuidade dos responsáveis 
da modalidade. 

Na nota de imprensa divulga-
da nas redes sociais, a clube sub-
linha que “apesar da curta exis-
tência, foi uma modalidade que 
nos deu imensas alegrias e pro-
porcionou uma oferta desportiva 
de qualidade ao sexo feminino 
em Vila das Aves”, sublinhando 
que, enquanto direção, “per-
manecemos conscientes de que 
tudo fizemos para não ser este o 
desfecho, no entanto, a saída de 
todo o staff e as dificuldades fi-
nanceiras que o clube atravessa, 
impossibilita a manutenção da 
modalidade”.

O texto termina com um 
agradecimento “a todos aqueles 
que ao longo destes anos contri-
buíram para os êxitos alcançados 
e para a elevação do bom nome 
do clube”, destacando ainda os 
feitos alcançados pela equipa 
sénior que alcançou o principal 
escalão do voleibol feminino na-
cional, competindo mesmo nas 
competições europeias. Estes 
“são feitos que jamais serão apa-
gados da história do nosso clu-
be”, pode ler-se.

A nota da direção deixa dese-
jos de “maiores êxitos desporti-
vos” à Associação Avense - AA78, 
instituição que dará continuida-
de à oferta desportiva da moda-
lidade em Vila das Aves. 

Anúncio foi feito via comu-
nicado, colocando ponto 
final da secção no CD Aves.

RUI RIBEIRO, 
PRESIDENTE DA MESA 
DA ASSEMBLEIA 
GERAL, CONVOCOU 
NOVAS ELEIÇÕES PARA 
3 DE SETEMBRO 
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Armindo Araújo e Luís Ramalho, lí-
deres destacados do Campeonato de 
Portugal de Ralis, deslocam-se este 
fim de semana ao arquipélago da 
Madeira, prova que se disputa entre 
4 e 6 de agosto. 

Após uma competição plena de 
azares no ano transato, onde termi-
nou no quinto lugar, Armindo Araú-
jo espera que a sorte mude o possa 
sair do Rali Vinho Madeira, um dos 
mais tradicionais do calendário na-
cional, com ambições reforçadas na 
luta pela reconquista do título de 
campeão nacional. 

Numa época que está a decorrer 
quase na perfeição ao piloto tir-
sense, somando triunfos em Fafe, 
Castelo Branco e na prova rainha, o 
Rali de Portugal, a visita à Madeira 
impõe novos desafios nesta que é a 
segunda prova da fase de asfalto no 
nacional de ralis. 

“Todas as provas que faltam dis-
putar até ao final do campeonato se-
rão em pisos de asfalto. Acima de tudo 
queremos sair deste rali com a nossa 
liderança reforçada e tudo faremos 
para que isso aconteça. A nossa mo-
tivação, como sempre, está elevada e 

toda a equipa focada na luta pela vi-
tória”, referiu ainda Armindo Araújo.

A prova terá início com a classifi-
cativa especial espetáculo na Av. Do 
Mar, no Funchal. Para sexta-feira, 
estão agendadas oito especiais, sen-
do que para sábado, último dia de 
competição, mais oito classificativas 
a que se junta uma power stage para 
fechar o rali com chave de ouro.

À entrada do Rali Vinho Madeira, 
Armindo Araújo lidera a classifica-
ção do Campeonato de Portugal de 
Ralis com 121 pontos conquistados. 
Na segunda posição surge Miguel 
Correia com 97 pontos e José Pedro 
Fontes é terceiro com 77.
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Armindo na Madeira 
para consolidar 
liderança do nacional
Piloto da Skoda quer alargar decisivamente distância 
nas contas do campeonato no rali Vinho Madeira 
a disputar este fim de semana entre 4 e 6 de agosto. 

AA-78 
completa 
estrutura 
do voleibol
Manuel Barbosa assume 
a coordenação técnica da 
secção, acompanhado por 
nomes da sua confiança. 
Termolan continua como 
patrocinador principal da 
modalidade.  

TEXTO PAULO R. SILVA

Aos poucos a recém-criada secção 
de voleibol da Associação Avense 
– AA78 começa a ganhar forma. 
Em termos gerais, os nomes que 
até agora integravam a secção de 
vólei no CD Aves passaram para 
a AA-78, garantindo a continui-
dade da prática da modalidade e 
assegurando os padrões de quali-
dade que até aqui eram reconhe-
cidos entre atletas e comunidade.

Sob coordenação técnica de 
Manuel Barbosa, a prática da 
modalidade continuará à res-
ponsabilidade dos treinadores 
Carlos Alberto Fernandes, Marco 
Ribeiro, Duarte Costa, Ana Bea-
triz Carneiro e Maria João Neto. 
Na área de preparação física foi 
Pedro Ferreira o nome escolhido, 
enquanto Narciso Oliveira, médi-
co com longa tradição a acompa-
nhar o desporto em Vila das Aves 
e sócio número 1 da AA-78, ficará 
encarregue da pasta. 

Também no que diz respeito 
a parcerias, o voleibol na AA-78 
contará com vários dos parceiros 
e patrocinadores que até aqui 
acompanhavam a modalidade. A 
Termolan voltará a ter o título de 
sponsor e patrocinador oficial. 
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DIVERSOS OUTROS

CARNEIRO 21/03 A 20/04
Carta Dominante 7 de 
Paus, que significa Negocia-
ção Difícil Amor Momentos 
de harmonia familiar e 
sentimental. Aproveite 

para retribuir todo o carinho  Saúde grande 
vitalidade neste período Dinheiro Época fa-
vorável  Números da sorte 7, 22, 29, 33, 45, 
48 Pensamento positivo Sou honesto com 
as pessoas que amo, e isso tranquiliza o 
meu coração.

TOURO (21/04 A 20/05)
Carta Dominante Rei 
de Paus, que significa 
Força, Coragem Amor Caso 
esteja livre, poderá surgir 
brevemente a pessoa que 

idealizou Saúde Procure ser mais moderado 
Dinheiro Finanças 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.

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

dos seus sentimentos Saúde Fase sem 
sobressaltos. Dinheiro Não seja demasiado 
ambicioso, nem impulsivo ao demonstrar 
a sua insatisfação. 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 projetos 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 O Mundo, 
que significa Fertilidade 
Amor O campo sentimental 
sofrerá oscilações. A sua 
vida sexual estará em 

grande forma Saúde Não inspira grandes 
cuidados Dinheiro Os seus objetivos poderão 
ser alcançados nesta fase Números da 
Sorte 1, 5, 7, 11, 33, 39 Pensamento positivo 
Eu procuro ser justo e correto para com 
todos os que me rodeiam.

VIRGEM 23/08 A 22/09
Carta Dominante A Força, 
que significa Domínio Amor 
Partilhe os seus sentimen-
tos com a pessoa amada, 
caso contrário, poderá 

entrar num período de conflito  Saúde 
Período tranquilo Dinheiro Os projetos com 
sócios estão favorecidos Números da sorte 
4, 9, 18, 22, 32, 38 Pensamento positivo 
Procuro ser simples porque sei que viver 
com simplicidade é mais do que um ato, é 
uma virtude.

BALANÇA 23/09 A 22/10
Carta Dominante 2 de 
Ouros, que significa 
Dificuldade Amor Esqueça 
um pouco o trabalho e dê 
mais atenção à sua família 

Saúde Poderá vir a queixar-se de um certo 
cansaço Dinheiro Período positivo e atrativo 
com subida do seu rendimento Números da 
sorte 1, 8, 17, 21, 39, 48 Pensamento positivo 
A felicidade espera por mim.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Carta Dominante Ás 
de Ouros, que significa 
Harmonia  Amor Estará 
mais suscetível e emocional 
Saúde Espere uma fase 

tranquila. Gozará de boa saúde Dinheiro Não 
ceda a fantasias ambiciosas Números da 
sorte 9, 18, 27, 31, 39, 42 Pensamento posi-
tivo Tenho Fé e acredito que o Universo 
nunca se engana.
 

SAGITÁRIO 21/11 A 21/12
Carta Dominante Valete de 
Ouros, que significa Refle-
xão Amor Os momentos de 
partilha e romance estarão 
favorecidos Saúde Consulte 

o dentista Dinheiro Alguma distração e des-
prendimento poderão conduzi-lo a gastos 
excessivos Números da sorte 8, 17, 22, 24, 
39, 42 Pensamento positivo Acredito que a 
vida me traz surpresas maravilhosas.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 19/01
Carta Dominante 10 de 
Paus, que significa Suces-
sos Temporários Amor 
Poderá andar instável de 
paixão em paixão Saúde 

Sentir-se-á em forma Dinheiro Irá ter a 
oportunidade de se envolver em vários 
projetos 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.

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 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 10 de 
Espadas, que significa Dor, 
Depressão, Escuridão Amor 
Faça uma introspeção 
e procure saber o que 

é melhor para si neste momento Saúde 
Probabilidade de se sentir esgotado física e 
mentalmente Dinheiro Período de estabili-
dade. Vai estar dedicado de alma e coração 
à sua vida profissional, o seu perfecionismo 
está em alta 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.

MARIAHELENA@MARIAHELENA.PT
210 929 030

PALAVRAS CRUZADAS HORÓSCOPO MARIA HELENA

HORIZONTAIS
1 Eram assim conhecidos na Póvoa os banhistas do fim do verão. 
8 Prefixo que indica negação, afastamento. 9 Nome castelhano de
 cidade junto de Valença do Minho. 10 Assembleia Geral. 
12 Corroboram. 15 O país onde o Papa foi pedir perdão aos indígenas. 
16 Caução ou garantia. 19 O que respiramos. 20 Aeroporto açoriano. 
22 Nome de árvore brasileira de grande porte. 24 Sistema de 
antigénios leucocitários humanos (Inglês). 25 Autoridade tributária.
 27 Usa-se para remar. 28 Acrónimo para o ciclo “Observar, orientar, 
decidir, agir”. 29 Réu no feminino. 31 Despido. 32 A velocidade 
que por aí andam a filmar é .... 35 Aldeia turística de
Vieira do Minho. 37 Título inglês para pessoas importantes.
 38  O clube axadrezado. 39 A cidade dos anjos.

VERTICAIS
1 O melão típico do Minho é o “casca de .......” 2 Interjeição que indica 
espanto. 3 Empresa portuguesa de telecomunicações. 4 Ramo da 
filosofia que estuda os fundamentos da moral. 5 Arbusto 
originária da América Central. 6 Companhia low-cost. 7 Sociedade 
anónima. 11 lha açoriana. 13 Casta de uvas que costuma juntar-se
ao alvarinho. 14 O treinador do Tondela, que foi jogador do CD Aves.
 17 A terra da regueifa e do biscoito. 18 Artigo definido em francês. 
21 Sua alteza. 23 General Motors. 26 O nome da Elizabeth
 que quer suceder ao Boris. 30 “Será”, em latim. 33 Intervenção e
resgate animal. 34 Ilha de Cabo Verde que é destino turístico. 
35 As duas primeiras do abecedário. 36 Alta voltagem.

SOLUÇÃO DO PROBLEMA ANTERIOR 

HORIZONTAIS: 1 CANADAIR, 8 DR, 10 ALU, 
11 RAPA, 12 RE, 13 NASCA, 15 COM,
 16 ID, 17 MAMONA, 18 COBRA, 20 LER, 
21 USAN, 22 BORIS, 24  REMOS, 
27 AURIOL  29 WEBB, 31 BAR, 32 HO, 
34 UBR,  35 MECO, 36 ARS, 38 RO,
39 POGACAR.
 
VERTICAIS:  1 CANICULA, 2 ALADOS,
 3 NUS, 4 DRA, 5 AA, 6 IPMA, 7 RA, 
8 DRONES, 9 REMAR, 14 CARNEIRO, 
15 COLISEU, 19 BARRACO, 22 BOLHAO, 
23 OS, 25 MO, 26 ABRIR,  28 UBER, 
30 BB, 33 ORG, 37 SA.
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DISCOS

TEXTO MIGUEL MIRANDA

O estranho nome desta banda 
faz referência a dois dramas 
de dimensões bem distintas. 

Faz a junção de Brian Jones, mem-
bro fundador dos Rolling Stones 
que morreu precocemente, com o 
massacre de Jonestown, ocorrido 
em 1978 e que vitimou mais de 900 
fiéis de uma seita religiosa.

A notoriedade do grupo ganhou 
outra dimensão depois do filme 
“Dig!”, um documentário de 2004 
que expõe a sua relação com os 
conterrâneos The Dandy Warhols. 
O filme opta por mostrar, de forma 
sensacionalista, os conflitos inter-
pessoais entre os intervenientes. O 
ego inflamado de Anton Newcombe 
eclipsa uma outra característica que 
lhe deu fama. Vemos um líder tem-
peramental, por vezes truculento, e 
ficamos confusos se será o mesmo 
músico que consegue compor 
compulsivamente com os restantes 
membros. A faceta prolífica atingiu 
o pico em 1996, o ano dos The Brian 
Jonestown Massacre. Lançaram três 
álbuns com uma duração média a 
rondar os 70 minutos. O primeiro 
deste trio já mostrava a obsessão pe-
los Rolling Stones, cujo título, “Your 
Satanic Majesties’ Second Request”, 
nos dava um indício de uma forte 
devoção. No segundo, considerado 
quase unanimemente o melhor dos 
BJM, a veneração vem em forma de 
piada, sendo este trabalho, segun-
do o vocalista, uma resposta a um 
pedido feito pelo fantasma de Brian 
Jones. Se não fosse uma brincadeira 
era caso para se dizer que o terceiro, 
“Thank God for Mental Illness”, acer-
tava em cheio. Mas, voltando a “Take 
It from the Man!”, foi gravado como 
se fosse ao vivo, numa ideia de plug 
and play. Nele fazemos uma viagem 

Obsessão 
pelos Rolling 
Stones

ao passado, direcionados para um 
garage rock britânico dos anos 60. A 
influência dessa era de ouro musical 
é assumida não só na capa mas tam-
bém nas palavras. No final da versão 
longa de “Straight Up and Down” 
conseguimos captar os mesmos 
coros de “Sympathy For The Devil” 
e de “Hey Jude”. Um dos momentos 
mais suaves vem de “(David Bowie 
I Love You) Since I Was Six” e se a 
mensagem fosse de Marc Bolan até 
acreditávamos. 

A edição original em CD não é 
fácil de encontrar e tem uma média 
atual de quase 18 euros. Em 2006 a 
Tee Pee Records editou duas versões 
em duplo LP: uma estandardizada e 
outra colorida, um vinil azul e outro 
vermelho. Uma das alternativas a 
ter em conta será uma das reedições 
posteriores inglesas. De momento 
estão com valores bem acessíveis. 

[NESTE DISCOS] FAZE-
MOS UMA VIAGEM AO 
PASSADO, DIRECIONADOS 
PARA UM GARAGE ROCK 
BRITÂNICO DOS ANOS 60.

TV & STREAMING
TELEVISÃO
What We Do In The Shadows 
de Taika Waititi [HBO Max]
Under the Banner of Heaven 
de Dustin Lance Black[Disney+]
Crazy Ex-Girlfriend
de Rachel Bloom [Netflix]
Pôr do Sol de Henrique Dias, Manuel 
Pureza e Rui Melo [RTP Play]

CINEMA
The Handmaiden 
de Park Chan-wook [RTP Play]
Verão, 1993 de 
Carla Simón [FilmIn]
The Invisible Man 
de Leigh Whannell [Netflix]
Conte d’Été de 
Éric Rohmer [FilmIn]

The Brian Jonestown 
Massacre
Take It from the Man!

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?

Famalicão, Riba de 
Ave e Joane dão
palco ao “Famafolk”
Perto de meio milhar de folcloris-
tas, nacionais e internacionais, vão 
apresentar-se em três galas perfor-
mativas nos dias 5, 6 e 7 de agosto, 
no âmbito do Festival Internacional 
de Folclore, “Famafolk” com passa-
gem pelos palcos Famalicão, Riba 
de Ave e Joane. A entrada é livre.

A gala de abertura terá como 
pano de fundo os jardins dos Paços 
do Concelho, em VN Famalicão, esta 
sexta, dia 5, a partir das 21h30, con-
tando com as participações do Gru-
po Etnográfico de S. Tiago da Cruz, 
do Grupo Etnográfico Rusga de 
Joane e dos quatro grupos interna-
cionais convidados para esta edição: 
a Compañía de Danzas de Funga, 
da Colômbia, a Compañía Mexica-
na de Danza Folklorica, do México, 
a Folklore Ensemble Bystry, da Po-
lónia, e a Escola de ball de bot DIT I 
FET, de Espanha.

Já a segunda gala do festival, 

terá como palco o Largo da Igreja 
de Riba de Ave e acontece no sába-
do, dia 6, pelas 21h30, com a par-
ticipação dos quatro grupos inter-
nacionais e o grupo anfitrião, que 
se farão acompanhar pelo Rancho 
Folclórico S. Martinho de Brufe.

O “Famafolk” termina no dia 7 
de agosto, domingo, pelas 15h30, 
com o Parque da Ribeira, em Joane, 
a receber a Gala de Encerramento, 
um espetáculo que inclui atuações 
do Grupo Folclórico da Casa do 
Povo de Santa Cruz do Bispo, bem 
como dos grupos Internacionais.
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DIA 5 SEXTA-FEIRA
Céu pouco nublado
Vento fraco
Mínima 17º
Máxima 30º

DIA 7 DOMINGO
Céu pouco nublado
Vento fraco
Mínima 17º
Máxima 29º

DIA 6 SÁBADO
Céu pouco nublado
Vento fraco
Mínima 17º
Máxima 29º

Jornal bimensário de atualidade 
regional e generalista 
da região do Vale do Ave
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TEXTO PAULO R. SILVA

A ‘nova’ Casa de Delães está pronta. 
O edifício, que vai acolher a sede de 
Junta de Freguesia, o posto CTT e as 
associações e movimentos coletivos 
da freguesia, será oficialmente entre-
gue à população delaense no próxi-
mo dia 6 de agosto, dia do padroeiro 
da freguesia.

O equipamento resulta da reabi-
litação do antigo Centro de Saúde de 
Delães. Representou um investimento 
municipal superior a 500 mil euros, 
o maior alguma vez realizado numa 

infraestrutura social da freguesia.
“É um espaço muito ansiado pela 

população e cumprirá o seu propó-
sito de dar resposta à dinâmica cul-
tural, associativa e social local, de 
servir como uma verdadeira «casa 
comunitária»” realçou o Presidente 
da Câmara Municipal, Mário Passos.

Entretanto, o executivo municipal 
aprovou hoje o avanço de uma se-
gunda fase do projeto que implica a 
construção de um auditório contíguo 
à Casa de Delães, dando à freguesia 
um novo espaço de arte, entreteni-
mento e também de cariz educacio-
nal e formativo. O projeto aprovado 
prevê um espaço com cerca de 258 
lugares, palco, régie e camarins. O 
edifício terá dois pisos e resultará de 
um investimento municipal acima de 
um milhão de euros.

Casa de Delães pronta 
para receber 
serviços da freguesia
Edifício agora reabilitado irá receber a sede da junta de 
freguesia, posto CTT e associações. Construção de 
um novo auditório, contíguo, foi aprovada na câmara.  


