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O REGRESSO 
DA TAÇA!
Câmara adquire, em leilão 
judicial, troféu conquistado 
no Jamor para garantir a 
sua permanência no clube. 
Valor da licitação final 
atinge os 30 mil euros. 
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Alberto Costa considera 
prematuro tomar uma posição 
sobre um tema que o próprio 
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para 15 de outubro. Página 5
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NÃO PERCA 
AS PRÓXI-
MAS PU-

BLICAÇÕES 
PORQUE NÓS, 

TAMBÉM 
NÃO.

SIGA-NOS 
NO INSTA-

GRAM. 

O REGIMENTO É 
UM INSTRUMENTO 

DEMOCRÁTICO. 
“DITADURA DO 
REGIMENTO” 
É UMA IDEIA 
OBTUSA QUE 

SÓ TEM LUGAR 
NUM REGIME DE 

DITADURA.

As assembleias democráticas 
de município e de freguesia 
têm como competência 

própria definir o seu regimento, 
isto é, o conjunto de regras do seu 
funcionamento. O mesmo aconte-
ce com o parlamento e suas comis-
sões, e a aprovação do regimento é 
geralmente a primeira decisão que 
tomam, para regular a condução 
dos trabalhos. 

Democraticamente aceite, a sua 
invocação para dirimir confrontos 
surge, por vezes, quando a dose de 
bom senso se encontra em défice. 
Ainda há poucos dias foi muito 
badalada uma intervenção de uma 
senhora deputada da Assembleia 
da República numa comissão, por 
ter invocado o regimento para afir-
mar que não podia falar do café ou 
do chá que tomou à tarde, porque 
não estava na ordem de trabalhos, 
donde resultaria que aquilo que 
um outro deputado havia dito 
antes devia ser apagado da ata. O 
pedido de desculpas subsequente, 
apresentado pelo seu partido, não 
apaga a nódoa feia no pano da 
cultura democrática.

Normalmente a ordem de 
trabalhos de uma assembleia inclui 
os pontos a debater e a votar e 

esse debate será sustentado por 
propostas e documentos de justi-
ficação das mesmas que exigem 
distribuição prévia para estudo e 
preparação. Mas há também dois 
períodos da reunião, o período de 
antes da ordem do dia e o período 
do público, que o regimento define 
e que podem ser a expressão do 
nível de cultura democrática em 
uso. 

Na mais recente reunião da As-
sembleia Municipal de Santo Tirso 
foi recusado o debate e votação, 
no período de antes da ordem do 
dia, de moções apresentadas, com 
o argumento de que não tinham 
sido entregues dois dias úteis antes 
da sessão, como se se tratasse de 
decisões de suma importância a 
obrigar a exame aturado. O pre-
sidente da mesa respaldou-se na 
“ditadura do regimento” contra-
riando um bom senso democrático 
que apelaria a uma consulta à 
assembleia sobre o procedimento a 
adotar nestas circunstâncias.

No que diz respeito ao período 
do público, o regimento estabelece 
que é no fim do período da ordem 
do dia, embora ressalve que a 
mesa pode transferi-lo para antes 
do início desse período. É tradi-

cional o desconforto do cidadão 
interessado em intervir já que, 
em termos práticos, pode dizer-se 
que lhe é dada a palavra quando a 
reunião acabou. Pode dar-se o caso 
de ser interessado em decisões 
previstas para a sessão, cuja vota-
ção entretanto já foi feita, ficando 
assim limitado a registar as suas 
lamentações para a ata, como há 
pouco tempo aconteceu a propósi-
to da desafetação de um caminho 
público.

Algumas assembleias já evoluí-
ram no sentido considerar ade-
quada a participação do público 
no início da sessão, explicitando-a 
no regimento. Assim acontece, 
por exemplo, no município da 
Maia: “no fim do período de antes 
da ordem do dia há um período 
para intervenção do público”, diz o 
regimento da Assembleia Munici-
pal, atribuindo às intervenções do 
público maior relevância e alguma 
possibilidade de influenciar as de-
cisões dos eleitos. Voltar ao modo 
antigo seria um retrocesso, mas 
também já vimos acontecer.

O regimento é um instrumento 
democrático. “Ditadura do regi-
mento” é uma ideia obtusa que só 
tem lugar num regime de ditadura.

“A ditadura do regimento”
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TLF: 252 871 309 EMAIL: fariauto1987@gmail.com

Funerária das Aves
Alves da Costa

Serviço Permanente
telef. 252 941 467

telem. 914 880 299
telem. 916 018 195

As três paróquias que hoje 
fazem parte da Vila das Aves 
dependeram, administrativa-

mente, de Barcelos até 1835, data em 
foi fundado o concelho de Famalicão, 
a que passaram a pertencer. Décadas 
mais tarde e depois de extintas e 
integradas as duas freguesias mais 
pequenas, S. Miguel das Aves juntou-
-se ao concelho de Santo Tirso, que 
tem praticamente a mesma idade 
que o de Famalicão. A mudança foi 
desejada e teve que ver com a maior 
facilidade de acesso à sede do con-
celho depois da abertura, por volta 
de 1860, duma estrada moderna (é 
hoje a Estrada Nacional 105) e do 
caminho-de-ferro em 1883. 

É certo que havia caminhos e a 
ponte de S. Tomé (ou do Espírito 
Santo, ou ponte velha), sobre o rio 
Vizela é garantia disso. Mas os mo-
vimentos da população seriam mais 
intensos no sentido do norte, para 
Famalicão e Barcelos, atravessando 
o rio Ave. Mesmo para deslocações 
para sul, a travessia permitia aceder 
à Estrada Real, na margem direita 
do Ave, por Delães e Bairro, em dire-
ção à Ponte de Caniços. A designação 
de estrada real ainda hoje existe 
e a rainha Dª. Maria II passou ali 
em 1852, na sua viagem de Gui-
marães para Santo Tirso. E só não 
foi à Fábrica de Negrelos porque o 
caminho de Caniços a Negrelos não 
tinha condições para a carruagem 
real, tendo sua majestade enviado o 
consorte, a cavalo, a visitar a fábrica 
respondendo ao convite.

Como não havia ponte no rio Ave, 
a travessia fazia-se por uma barca 
de passagem. Em 1758 o pároco 
de Bairro referiu, na resposta ao 
inquérito nacional que o Marquês 
de Pombal mandou fazer, que «no 

distrito desta freguesia tem somente 
uma barca que serve para passar 
gente e toda a casta de animais». E o 
de Sanfins (freguesia extinta que foi 
integrada em Bairro) refere que no 
rio Ave há “umas poucas de barcas 
de passagem como são a barca da 
Trofa, a de Santo Tirso, que é dos re-
ligiosos beneditinos, a do Nuno que é 
dum Manuel Francisco da freguesia 
de S. Miguel das Aves muito antiga e 
lhe pagam por avença ou sem ela os 
que querem passar». 

Não se sabe porque lhe chama-
vam a Barca do Nuno. Talvez fosse o 
nome do primeiro barqueiro que se 
estabeleceu no lugar. 

O lugar ainda hoje se chama da 
Barca e para lá convergiam os prin-
cipais caminhos de cada uma das 
paróquias. Há topónimos que falam 
por si: o caminho do Carral vinha de 
Sobrado e o da Carreira, que ligava 
a Romão e passando por Paredes e 
Freixieiro. De S. Miguel o caminho 
teria possivelmente um traçado 
idêntico à estrada atual, mas as refe-
rências existentes dele dizem que era 
“inviável”. Pequenas partes destes 
caminhos antigos ainda mantêm o 
aspeto original e seria interessante 
que pudessem usar-se, pelo menos, 
na parte mais próxima do rio. 

O aspeto do rio já não é o que era, 

pois a construção da barragem do 
Amieiro Galego em 1908 elevou o ní-
vel da água na zona onde funcionava 
a barca de passagem, onde haveria 
um açude e um moinho. Estranho é 
que, na outra margem, não sejam vi-
síveis vestígios do caminho de acesso 
à barca, mas talvez seja preciso 
explorar um pouco. 

A barca e a barqueira do Ave fa-
zem parte da trama de um romance 
que Arnaldo Gama publicou em 1852 
e que é fácil encontrar nos alfarrabis-
tas: “Só as mulheres sabem amar”. 
Uma enjeitada, filha adotiva da bar-
queira e uns jovens senhores que cir-
culam entre Sanfins e S. Miguel das 
Aves passando o rio na Barca estão 
no centro do enredo. Como é sabido, 
a família de Arnaldo Gama possuía 
uma quinta em Bom Nome, a Quinta 
do Outeiro, onde habitualmente 
passava férias e no romance descreve 
as paisagens e as gentes da região 
como o conhecimento de quem pas-
sou muito tempo por cá. Vejam só: 
“dirigi-me pelo tortuoso caminho do 
monte em direção à barca. Um alto 
penedo, que se levantava à minha 
direita, fez-me por fim parar. Era 
detrás dele que aos dias calmosos 
do estio, quando o sol mais aperta-
va, eu e os meus companheiros de 
infância nos acoitávamos, entretanto 

que Ana, a nossa boa barqueira, 
advertida por um assobio particular 
que lhe dávamos com um apito, saía 
da sua cabana, desprendia a barca 
e atravessava o rio para nos passar 
para o outro lado. Isto acontecia sem-
pre, quando, depois de almoçarmos 
com a família de Luís de Mendonça, 
vínhamos jantar ou em minha casa 
ou em casa de Fernando”.

Como seria a barca, que passava 
pessoas, animais e, talvez, carros de 
bois e carruagens de transporte de 
pessoas? Provavelmente haveria um 
modelo tradicional de barca, visto 
que era um processo de travessia 
existente em vários locais. No rio 
Ave já vimos atrás referidas mais 
duas barcas: a de Santo Tirso e a da 
Trofa. No rio Cávado, perto de Es-
posende, é famosa a Barca do Lago, 
nome de lugar e nome de barca da 
qual, em 2017, o antigo atleta olím-
pico de canoagem Belmiro Penetra 
construiu e pôs em funcionamento 
uma réplica. Ele próprio assumiu o 
ofício de barqueiro de ocasião e pro-
porciona a travessia do rio aos turis-
tas e aos peregrinos que caminham 
na variante do caminho português 
de S. Tiago de Compostela. Por ela 
será possível imaginar a forma que 
poderia ter a nossa barca. 

Quando um cónego da Sé de La-
mego, nascido na Casa da Barca do 
Nuno, quis ali edificar uma capela, 
para sua conveniência, usou a barca 
como argumento: “a qual capela 
interessa muito aos barqueiros que 
devem estar prontos para passarem 
na dita barca os passageiros e de lhes 
ser facilíssimo essa prontidão tendo 
perto a comodidade de ouvir missa”. 
Convém aqui esclarecer que as cons-
tituições diocesanas determinavam 
que nos “dias de guarda” (domingos 
e dias santos), “as barcas de passa-
gem não passassem ninguém sem 
causa justa ante missa, sob pena de 
cem reis, salvo se for para a poder 
ouvir”. TEXTO AMÉRICO LUÍS FERNANDES

A Barca do Nuno

COMO NÃO HAVIA PONTE 
NO RIO AVE, A TRAVES-
SIA FAZIA-SE POR UMA 
BARCA DE PASSAGEM. 
EM 1758 O PÁROCO DE 
BAIRRO REFERIU, NA 
RESPOSTA AO INQUÉRITO 
NACIONAL QUE O MAR-
QUÊS DE POMBAL MAN-
DOU FAZER, QUE «NO 
DISTRITO DESTA FREGUE-
SIA TEM SOMENTE UMA 
BARCA QUE SERVE PARA 
PASSAR GENTE E TODA A 
CASTA DE ANIMAIS».
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TEXTO E FOTO PAULO R. SILVA

Num espaço onde a história se cruza 
com o futuro, João Costa, ministro da 
Educação surgiu na escola Conde de 
São Bento com uma carta de amor 
ao ensino pré-escolar na bagagem. 
De visita ao estabelecimento de ensi-
no do centro da cidade de Santo Tir-
so para marcar a abertura de duas 
novas salas de pré-escolar, que vão 
aumentar a capacidade deste nível 
de ensino no concelho para 927 alu-

nos, o governante enalteceu o papel 
vital do pré-escolar para o sucesso da 
escola enquanto instituição.

“Quanto mais olhamos para as 
evidências, quanto mais percebe-
mos quais são os fatores de sucesso 
desde muito cedo, o papel da escola 
no combate à pobreza infantil e no 
contrariar de determinismos sociais, 
mais nos apercebemos que uma 
educação pré-escolar de qualidade é 
um dos preditores mais fortes do su-
cesso das crianças ao longo de toda 
a escolaridade”, explicou João Costa. 

Daí que, segundo o ministro, o 
Governo tenha vindo a fazer um 
grande esforço no reforço da educa-
ção pré-escolar em parceria com os 
municípios, que verdadeiramente 
têm a competência para abrir sa-
las, apresentando Santo Tirso como 
exemplo a seguir.

Numa altura em que a discus-
são sobre o que deve ser a escola e 
as competências do século XXI, João 
Costa sublinha que “não é preciso 
inventar nada”, basta estar atento ao 
que se passa dentro das salas de en-
sino pré-escolar. 

“Ouvimos falar de salas de aula do 
futuro, com mais trabalho sob proje-
tos, mais trabalho em que aquilo que 
acontece na realidade da vida dos alu-

nos interage com o que se passa den-
tro da sala de aula, espaços flexíveis 
onde os alunos trabalham em grupo 
e circulam pela sala, onde planificam 
o dia e avaliam no final como as coi-
sas correrem. Isto são tudo notícias 
antigas para o pré-escolar”, esclarece.

Um futuro que passa também 
inexoravelmente pelo ensino profis-
sional na aposta da formação técni-
ca e específica, área onde, de acordo 
com as palavras do ministro, Santo 
Tirso se destaca. 

“É um concelho que tem tudo”, 
rematou. “Tem desde o pré-escolar, 
até à formação de adultos, tem uma 
das poucas escolas profissionais agrí-
colas do país, tem uma aposta no en-
sino profissional. Há aqui uma amos-
tra de tudo o quanto o nosso sistema 
educativo tem, potencia e faz”.

Sobretudo no agrupamento To-
maz Pelayo, a aposta no profissional 
tem sido reconhecida por todos os 
decisores e intervenientes. 

“O ensino profissional não só está 
no nosso ADN, como é uma peça 
maior da nossa identidade”, reforçou 
o diretor do agrupamento, Fernando 
Almeida. 

A discussão dos pacotes de des-
centralização do Governo central 
para as autarquias tem ocupado 
muito espaço na praça pública, mas 
com as divergências entre as partes 
praticamente colmatadas, Alberto 
Costa, presidente da Câmara de San-
to Tirso, não hesitou em afirmar que 
esse é o caminho do futuro. 

“Temos que ir fazendo o cami-
nho, percebendo que esta é a me-
lhor estratégia”, apontou o autarca. 
“Naturalmente, com as comissões 
de acompanhamento que têm vindo 
a funcionar muito bem vamos dete-
tando as pequenas diferenças entre o 
projeto inicial e aquilo que será a sua 
continuidade no futuro. Mas há uma 
coisa que todos sem exceção sabe-
mos: acreditamos verdadeiramente 
nesta descentralização. É junto da-
queles que mais próximos estão das 
populações é que as coisas devem 
acontecer e devem ser discutidas”. 

O ministro da Educação teve ain-
da oportunidade de visitar a Escola 
Secundária Tomaz Pelayo, onde fi-
cou a conhecer alguma da oferta ao 
nível de oficinas de robótica e infor-
mática, bem como de ciências expe-
rimentais. 

Com a nova oferta na Escola Bá-
sica EB 1 Santo Tirso, a rede pública 
pré-escolar no concelho passa a dis-
por de um total de 45 salas, benefi-
ciando 927 alunos.

João Costa visitou as novas salas do ensino pré-escolar da 
escola Conde São Bento e teceu rasgados elogios ao tecido 
educativo do concelho considerando-o um exemplo para o país. 

Ministro visita Santo 
Tirso para sublinhar 
aposta no pré-escolar

O ENSINO 
PROFISSIONAL É 
UMA PEÇA MAIOR 
DA NOSSA IDENTIDADE
FERNANDO ALMEIDA, DIRETOR DO 
AGRUPAMENTO 
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DESTAQUE 2 VILA DAS AVES

Comandante e Adjunto 
apresentaram demissão nos 
Bombeiros de Vila das Aves
Pedro Melo Magalhães e João Alves alegam “motivos 
profissionais e pessoais” para abandonar os cargos, 
mantendo-se na corporação avense como bombeiros.

TEXTO PAULO R. SILVA

O Comandante, Pedro Melo Ma-
galhães, e o Adjunto de Comando, 
João Alves, apresentaram na passada 
quinta-feira, 29 de setembro, a de-
missão dos cargos de chefia de cor-
poração avense. 

De acordo com informações re-
colhidas pelo Entre Margens, ambos 
alegaram “motivos pessoais e profis-
sionais” para abandonar a posição, 
mantendo-se, no entanto, na corpo-
ração avense para dar continuidade à 
atividade de bombeiro. 

A direção da Associação Huma-
nitária já apontou o nome de José 
Manuel Araújo como comandante 
interino até que um novo comando 
seja escolhido.

Pedro Melo Magalhães tinha su-
cedido a Hugo Machado no cargo de 
comandante dos Bombeiros Volun-
tários de Vila das Aves em fevereiro 
deste ano, depois de ter sido segun-
do comandante deste durante vários 
anos. Faz da corporação avense casa 
há cerca de 23 anos. 

João Alves integrou o comando 
sob orientação de Hugo Machado, 
fazendo a transição quando Pedro 
Magalhães assumiu o cargo este ano.

PEDRO MELO 
MAGALHÃES E JOÃO 
ALVES ALEGARAM 
MOTIVOS ‘PESSOAIS 
E PROFISSIONAIS’ 
PARA ABANDONAR 
A POSIÇÃO”

Câmara 
adquiriu 
Taça de 
Portugal 
do CD Aves 
em leilão
Operação visa garantir a 
permanência deste importante 
troféu no clube. Valor final 
da licitação atingiu os 30 mil 
euros.

Pedro Pereira 
prepara lista às 
eleições do CD Aves
Empresário da Hotelar deverá avançar com 
candidatura e desbloquear impasse
diretivo no clube que dura desde maio. 

TEXTO PAULO R. SILVA

História com final feliz. A Câmara 
de Santo Tirso anunciou em comu-
nicado a aquisição da Taça de Por-
tugal conquistada pelo Desportivo 
das Aves na época 2017/2018 frente 
ao Sporting, no Estádio Nacional, do 
Jamor, que se encontrava em leilão 
público na sequência do processo de 
insolvência da Sociedade Anónima 
Desportiva (SAD).

Citado em nota de imprensa da 
autarquia, o presidente da câmara, 
Alberto Costa, explica que “a compra 
do troféu da Taça de Portugal con-
quistada pelo Aves foi uma decisão 
que visou garantir a permanência 
deste importante troféu no clube”.

“Não podíamos permitir que um 
troféu com tanta relevância 
para a história do 
desporto no concelho 
ficasse na posse de 
um privado, porven-
tura de alguém sem 
qualquer ligação 
à Vila das Aves 
ou ao clube, pelo 
que o Município 
de Santo Tirso 
fez questão de 
evitar que tal a
contecesse”, 
acrescentou. O valor 
final da licitação 
atingiu os 30 mil 
euros. de acordo 
com a plataforma 
e-leiloes. 

TEXTO PAULO R. SILVA

O impasse diretivo que o Clube 
Desportivo das Aves se encontra 
desde maio deste ano pode estar 
prestes a chegar ao fim. Pedro 
Pereira, empresário da Hotelar, 
prepara-se para apresentar uma 
lista candidata às eleições para 
os órgãos sociais do Desportivo 
marcadas para o próximo dia 15 
de outubro. 

O prazo para a apresentação 
de listas ao sufrágio termina 
hoje, dia 6 de outubro, e contac-
tado pelo Entre Margens no dia 
de fecho desta edição (4 de ou-
tubro), Pedro Pereira, confirma 
que “está a ser preparada e fina-
lizada uma lista”, mas que ainda 
não foi oficializada junto do pre-

sidente da mesa da Assembleia 
Geral, Rui Ribeiro.

Com detalhes ainda por ali-
nhar, o empresário prefere não 
confirmar nomes que integrarão 
os corpos sociais do clube, seja 
na Direção, Assembleia ou Con-
selho Fiscal “por uma questão de 
respeito”, até porque, diz, “a lis-
ta não está totalmente fechada”. 
Mostra-se, no entanto, confiante 
de que chegará a bom porto. 

“A data limite é dia 6, portan-
to, até aí, vamos ver. Estou con-
vencido que será apresentada”, 
concluiu, em conversa telefónica 
com o Entre Margens. 

Com o final do mandato da 
direção liderada por António 
Freitas, em maio, já foram con-
vocadas eleições em quatro oca-
siões, sem que qualquer lista se 
tivesse apresentado oficialmente 
a sufrágio. Agora, o limbo direti-
vo em que o clube vive pode es-
tar prestes a chegar ao fim com a 
realização de eleições.

O ato eleitoral está marcado 
para sábado, dia 15 de outubro, 
na sala de imprensa do clube, en-
tre as 10h e as 18h. 

PEDRO PEREIRA, 
CONFIRMA QUE 
“ESTÁ A SER 
PREPARADA E 
FINALIZADA UMA 
LISTA” ÀS ELEIÇÕES 
DO CD AVES
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CASTRO FERNANDES
EX-PRESIDENTE 

CM SANTO TIRSO / PS

JOÃO FERREIRA
ADVOGADO / PCP

Manuel Pizarro que é 
bem conhecido, como 
médico e político, to-

mou posse recentemente como 
Ministro da Saúde depois da úl-
tima remodelação governamen-
tal, com a saída da Dra. Marta 
Temido. Manuel Pizarro é espe-
cialista em Medicina interna dos 
quadros do Hospital de S. João e 
é diretor clínico do Hospital da 
Trindade. Já trabalhou também 
no Hospital de Santo Tirso e foi 
Secretário de Estado da Saúde da 
Ministra Ana Jorge, até meados 
de 2011. Como político era até 
há poucos dias Eurodeputado 
no Parlamento Europeu e já foi 
deputado à Assembleia da Repú-
blica. É atualmente Presidente 
da Federação Distrital do PS do 
Porto, entre outros cargos par-
tidários que ocupou ao longo da 
sua carreira, e foi vereador da 
Câmara do Porto.

A nomeação de Manuel Pizar-
ro por António Costa, Primeiro 
Ministro, é o reconhecimento 
público do mérito do trabalho 
feito quer ao nível da medicina, 
quer ao nível social, quer ao nível 
político. Além de conhecer muito 
bem os problemas da saúde em 
Portugal, também os conhece 
ao nível regional, até pela sua 
ligação ao Hospital de S. João. O 
conhecimento que tem de Santo 
Tirso, do seu hospital e do CHMA 
(Centro Hospitalar do Médio Ave 
de Santo Tirso e Famalicão) é um 
aspeto muito positivo já que quer 
enquanto médico, quer enquan-
to Secretário de Estado da Saúde 
trabalhou muitas das questões 
da saúde ao nível hospitalar e 
dos cuidados primários de saúde 
e foi dele a iniciativa de financiar 
as novas Unidades Familiares de 
Saúde de Areias e S. Martinho 
do Campo, através de contratos 
de cooperação com a Câmara 
Municipal de Santo Tirso que foi 
quem lançou e mandou execu-
tar as respetivas obras. Manuel 
Pizarro foi o responsável por 
muitas medidas e investimentos 
feitos no Hospital de Santo Tir-
so (nova Cirurgia do Ambula-

tório, Hospital de Dia, Consulta 
Externa, nova Imagiologia, etc.) 
e em outras instituições e foi o 
responsável pela definição do 
programa financeiro do Business 
Plan do CHMA, pós-2011, que foi 
interrompido com as eleições le-
gislativas de então. Com a eleição 
do novo governo em 2011 foram 
praticamente paralisados todos 
os investimentos no Hospital de 
Santo Tirso. Um dos investimen-
tos que Manuel Pizarro incluiu 
no programa financeiro que 
gizou em 2011 foi a construção 
da nova unidade de Medicina 
Interna que está finalmente em 
curso depois de vários anos de 
adiamento.

Com a tomada de posse do 
presente governo foi tomada 
uma outra importante medida 
na área da saúde já que foi no-
meado como Diretor Executivo 
do novo SNS, Fernando Araújo, 
ainda Diretor do Hospital de S. 
João e que foi Presidente da Ad-
ministração Regional de Saúde 
do Norte e Secretário de Esta-
do da Saúde. Recorde-se que o 
novo SNS, além de ter um novo 
executivo, nos termos da lei que 
o criou recentemente, vai ter 
funções diferentes e muito mais 
importantes com vista a um 
melhor funcionamento do setor 
da saúde no seu todo.

Vai assim existir uma melhor 
articulação no setor da saúde 
com vista a uma maior proximi-
dade na resolução dos problemas 
dos cuidados primários de saúde 
e dos cuidados hospitalares. De 
tudo isto resultarão certamente 
novidades na orgânica de funcio-
namento e serão feitas alterações 
nas estruturas com vista a agili-
zar os procedimentos.

Novidades não vão faltar no 
futuro e certamente que Santo 
Tirso vai poder usufruir de um 
bom relacionamento institucio-
nal fruto do conhecimento mútuo 
e esperemos ter dentro em breve 
em Santo Tirso o novo Ministro 
para inaugurar o novo edifício 
da Medicina Interna e da Saúde 
Mental e anunciar novos projetos.

Manuel Pizarro, novo 
Ministro da Saúde

De momento, são raros os paí-
ses europeus em que a extre-
ma-direita não tenha uma re-

presentação expressiva, governando 
ou influenciando os destinos do país. 
Encavalitada noutros partidos de di-
reita, lá se vai infiltrando como uma 
minhoca na maçã, ora com botas car-
dadas ora com pezinhos de lã, como 
canta Sérgio Godinho. 

As recentes eleições em Itália, a 
terceira maior economia europeia, e 
o facto de uma força de extrema-di-
reita, comprometida com o legado do 
fascismo, ter sido o partido mais vo-
tado, fez soar os alarmes. Os fazedo-
res de opinião apressaram-se a escre-
ver sobre possíveis causas e soluções, 
convergindo, em grande medida, na 
necessidade de aprofundamento da 
“União Europeia”. Porém, ninguém 
explica de que UE se trata? Será aque-
la que sob a capa das “finanças sãs” 
tem desmantelado o estado social 
que permitiu implementar uma cer-
ta igualdade de acesso a bens funda-
mentais como a saúde e a educação? 
A que dá cobertura política aos paraí-
sos fiscais nos Países Baixos e Malta, 
fechando os olhos à evasão fiscal? A 
que está sempre disposta a sociali-
zar os prejuízos da banca ou grandes 
empresas e nunca as riquezas? A que 
tenta impor, em todo o espaço comu-
nitário, o nivelamento por baixo, dos 
salários, dos direitos dos trabalhado-
res e das prestações sociais conquis-
tados? A que defende alterações na 
legislação laboral para dividir e isolar 
os trabalhadores, enfraquecendo o 
poder negocial dos sindicatos? A UE 
que despreza a vontade dos povos 
quando escolhem políticas diferentes 

e resistem aos seus condicionalismos, 
imposições e chantagens, como suce-
deu na Grécia? A UE em que a abs-
tenção se tornou a escolha maioritá-
ria? Em que só as políticas de direita 
de  lógica liberal respeitam os trata-
dos, reduzindo a democracia a uma li-
turgia sem sentido? É neste caldo em 
vórtice, a que se soma a intensificação 
da confrontação militarista e de uma 
política de sanções contraproducente, 
que se desagua em torno do fundo 
da peneira: a extrema-direita. Pelo 
que o apelo ao seu aprofundamento 
como arma para conter a ascensão da 
extrema-direita, sem qualquer crítica 
sobre a estrutura (neo)liberal em que 
assenta, leva-nos a concluir de que o 
mito associado às avestruzes de que 
enfiam a cabeça na terra quando es-
tão com medo, adequar-se-á mais aos 
comentadores da praça quando estão 
aturdidos. 

Se o neofascismo assalta a Euro-
pa foi porque lhe abriram as portas e 
essa culpa recai nas políticas seguidas 
na UE nas últimas décadas, quer por 
partidos socialistas, social-democra-
tas e de direita (especialmente da de-
mocracia-cristã). Foram essas políti-
cas que permitiram a sua integração, 
bem como a narrativa de responsabi-
lização dos mais pobres, dos migran-
tes e das minorias étnicas pelas crises 
permanentes do capitalismo. 

A par da camisa-de-forças em 
que se tornou a UE, vale também 
sublinhar a cumplicidade de alguma 
esquerda que abandonou a sua iden-
tidade, a luta de classes, numa crença 
cega pelo jogo eleitoral, visando ape-
nas remediar os “excessos” do mer-
cado livre. O efeito da sua metamor-
fose em mero gestor do capitalismo, 
teve como efeito a desmobilização 
das classes trabalhadoras e popula-
res, aproveitado pela extrema-direita. 

As causas são conhecidas e as 
soluções também. Basta olhar para 
a segunda metade do séc. XX, em 
que se verifica uma coincidência no 
tempo entre o aumento da esquer-
da, com um conteúdo de classe, e 
a diminuição da extrema-direita. 
Quanto mais esquerda de classe exis-
tir, menos o fascismo avança, o que 
deve servir de lição para quem tem 
alimentado o fervor anticomunista. 

Os Porteiros 
do fascismo 

SE O 
NEOFASCISMO 
ASSALTA A 
EUROPA FOI 
PORQUE LHE 
ABRIRAM AS 
PORTAS E 
ESSA CULPA 
RECAI NAS 
POLÍTICAS 
SEGUIDAS 
NA UE NAS 
ÚLTIMAS 
DÉCADAS

A NOMEAÇÃO 
DE MANUEL 
PIZARRO 
POR ANTÓ-
NIO COSTA, 
PRIMEIRO 
MINISTRO, É 
O RECONHE-
CIMENTO 
PÚBLICO DO 
MÉRITO DO 
TRABALHO 
FEITO QUER 
AO NÍVEL DA 
MEDICINA, 
QUER AO 
NÍVEL SO-
CIAL, QUER 
AO NÍVEL 
POLÍTICO.
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Ninguém escondeu as dificuldades 
em montar a Festa. E não é de agora. 
No entanto, a julgar pelo resultado 
final, poucas seriam aqueles que se 
atravessem a fazer tal diagnóstico. 
Após dois anos de semi-interrupção 
pandémica, onde o programa se ficou 
pelas cerimónias religiosas, a edição 
2022 voltou a juntar-lhe a folia profa-
na que as pessoas tão sedentas esta-
vam. Os avenses disseram presente.

A celebrar o centenário, os res-
ponsáveis da Associação de São Mi-
guel pensaram nestas festas não só 
como momento de celebração, recu-
perando a estrutura consolidada do 
fim de semana, mas também como 
plataforma para transmitir o teste-
munho. “Já tínhamos dito que não 
íamos continuar, fomos ficando até 
que aparecesse alguém, mas agora 
não podemos mais”, referia Manuel 
Carvalho, ao Entre Margens, em se-
tembro. Se fosse necessário um pos-
tal para demonstrar o impacto das 
festas e atrair potenciais interessados 
em “tomar conta”, este ano seria um 
bom exemplo. 

O bom tempo ajudou, como é ób-
vio. A noite esteve concorrida e ani-

mada, a procissão voltou ao trajeto 
longo pelo centro da vila contando 
com a presença de uma dezena de 
andores, também o despique entre 
bandas no adro da Igreja Matriz es-
teve de regresso e a novidade da Cor-
rida de Cavalos (ver página 17) atraiu 
uma multidão. 

Se se confirmar a despedida, mes-
mo que passageira, será um duro 
golpe para a comunidade. As festas 
de São Miguel são património dos 
avenses e vivem do interesse e da en-
trega daqueles que se lançam para a 
frente assegurando que as tradições 
se mantêm. É a identidade da vila 
que está em causa.

Festas que marcaram o centenário da Associação de São Miguel 
até podem ser de despedida, mas adesão popular durante 
todo o fim de semana realça ligação da vila ao seu padroeiro. 

Avenses saíram à rua 
em massa para 
celebrar o padroeiro

Na última sessão da Assem-
bleia de Freguesia de Vila 
das Aves ficou mais uma vez 

evidente que o Presidente da Junta 
não está à altura das circunstâncias, 
continua impreparado para o exercí-
cio das funções mais elementares e 
óbvias. Para além da manifesta in-
competência própria, quem o rodeia 
também não consegue, não quer ou 
não pode ajudá-lo a exercer o man-
dato com alguma dignidade. Por isso, 
não admira que comece finalmente a 
instalar-se algum desassossego entre 
os avenses. 

Nessa sessão registei com muito 
agrado a presença, entre o público, 
de um avense inconformado e de-
sassossegado relativamente ao es-
tado em que está a nossa terra. Es-
pero que outros avenses sigam este 
exemplo de inconformismo para dar 
escala ou dimensão ao descontenta-
mento reinante. Nas palavras deste 
avense, que há 37 anos fez parte de 
um executivo da Junta de Freguesia, 
senti que afinal ainda nem tudo está 
perdido porque a inquietação come-
ça a apoderar-se das pessoas.             

As primeiras palavras do atual 
Presidente da Junta para se referir 
à intervenção deste avense foram 
muito ultrajantes: “finalmente saiu 
da toca”, disse Joaquim Faria! 

O despautério das declarações e 
dos apartes do Presidente da Junta fo-
ram uma constante ao longo de toda 
a sessão. Talvez estivesse agastado 
pelo facto de lhe terem marcado uma 
Assembleia de Freguesia num dia em 
que preferiria pavonear-se junto dos 
idosos que estavam no passeio muni-
cipal. Também não achei bem o dia 
escolhido para a sua realização, mas 
já que assim teve de ser então deveria 
estar com a cabeça no local certo. E 
afinal o que é que tanto o incomodou 
acerca do que foi dito?

Terá sido porque lhe foi recorda-
do que os avenses pagam o IMI dos 
seus prédios como se estivessem 
localizados na sede do concelho, e 
que a nossa terra não beneficia da 
mínima correspondência na fatia 
do Orçamento Municipal? Terá sido 
porque afirmou que os direitos cívi-
cos dos avenses não se esgotam no 
exercício do voto? Terá sido porque 
elencou as atrocidades que estão 
a ser cometidas nas reparações da 

rua D. Afonso Henriques? Terá sido 
porque defendeu que tem de se pro-
mover a participação e a discussão 
pública em torno do rumo a seguir, 
e estabelecer as prioridades para a 
nossa vila? Terá sido porque quer 
saber o que está a ser “cozinhado” 
no segredo dos gabinetes e que con-
diciona o futuro da terra?

Esta foi apenas uma pequena 
parte da lista de desassossegos apre-
sentada por António Luís Carvalho 
na última assembleia de freguesia. 
Bem-haja por isso e que outros lhe 
sigam o exemplo e “saiam da toca”!     

No capítulo das intervenções do 
público e das oposições, esta Assem-
bleia de Freguesia foi exemplar. Fica-
mos a saber que a Junta de Freguesia 
de Vila das Aves estava há 1351 dias 
em situação de incumprimento da 
legislação sobre Proteção de Dados 
(RGPD), aprovada em maio de 2018, 
arriscando coimas que vão nos casos 
graves até aos 10 milhões de euros 
e nos casos muito graves até aos 20 
milhões. Nada que pareça preocupar 
o Presidente da Junta que, acerca 
desta interpelação em concreto, res-
pondeu que se a Junta das Aves está 
em incumprimento então “todas as 
outras Juntas por aqui à volta tam-
bém estão ilegais”. Ele lá saberá, ou 
não, aquilo que diz!?

No meio de todas estas trapalha-
das e da incompetência que domina 
esta Junta de Freguesia, salva-se a 
funcionária mais antiga da secre-
taria, que lá vai fazendo tudo o que 
pode e o que não pode para salvar 
a “honra do convento”! Alegada-
mente é esta a pessoa responsável 
pelo tratamento dos dados e simul-
taneamente a pessoa nomeada para 
o controlo dos mesmos! É uma clara 
desconformidade legal por manifes-
to conflito de interesses. Mais, ela é 
também a responsável pelo pelouro 
da Saúde, Higiene e Segurança no 
Trabalho. Pelos vistos, também é 
dela a responsabilidade de detetar e 
corrigir os erros que reiteradamente 
constam no Inventário da Junta de 
Freguesia, e porventura de tudo e 
muito mais que não se sabe!

Afinal para quê eleger uma Junta 
de Freguesia se podemos ter quase 
tudo num mero funcionário público 
por pouco mais do que um salário 
mínimo?    

“O desassossego” 

REGISTEI COM MUITO 
AGRADO A PRESENÇA, 
ENTRE O PÚBLICO, 
DE UM AVENSE 
INCONFORMADO E 
DESASSOSSEGADO 
RELATIVAMENTE AO 
ESTADO EM QUE ESTÁ 
A NOSSA TERRA. 
ESPERO QUE OUTROS 
AVENSES SIGAM 
ESTE EXEMPLO DE 
INCONFORMISMO 
PARA DAR ESCALA 
OU DIMENSÃO AO 
DESCONTENTAMENTO 
REINANTE. 
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Praticamente um ano depois das elei-
ções autárquicas, na assembleia de 
freguesia de Vila das Aves foi tempo 
de balanços e a oposição não poupou 
críticas ao trabalho (ou falta dele, na 

vez, falta de oportunidade e visão es-
tratégica”, lamentou o deputado. 

Contudo, veio do público a in-
tervenção mais estruturada sobre o 
assunto. António Luís Carvalho, en-
genheiro com vasta experiência na 
área, interveio munido de uma carta 
que dirigiu ao presidente da Câma-
ra, Alberto Costa, tornando o seu 
conteúdo público na assembleia de 
freguesia. 

Sob o título “O Desassossego”, a 
missiva traça o percurso do urbanis-
mo em Vila das Aves cujo embrião foi 
lançado na década de 80 e que apesar 
de todos os obstáculos deram frutos 
na forma da urbanização das Fon-
tainhas e, mais tarde, do Bom Nome. 

O trabalho de planeamento que 
alimentou a vila durante quase qua-
tro décadas chegou agora a um im-
passe. A prometida requalificação 
urbana de Vila das Aves, por parte 
da Câmara, esbarra no desconheci-
mento geral sobre os projetos para a 
levar em diante, sendo a intervenção 
na rua D. Afonso Henriques, a cargo 
da junta, com uma verba de 150 mil 
euros, um mau augúrio para o que 
se seguirá. 

“É obrigação do poder fomentar o 
envolvimento dos cidadãos e não tra-
tá-los como intrusos quando preten-
dem saber o que se está a cozinhar 
no segredo dos gabinetes”, pode ler-
-se na carta. “Lamentavelmente não 
tem havido essa cultura. Se existisse, 
não estávamos perante uma atro-

cidade como a que está a acontecer 
com a rua D. Afonso Henriques”. 

Segundo o texto proferido por An-
tónio Luís Carvalho, “as intervenções 
urbanas deveriam ser pensadas para 
décadas e consequentemente bem 
feitas para que não se brinque com o 
dinheiro de todos”, não um “estourar 
dinheiro sem critério” que nada mais 
é do que a  “negação de tudo o que 
propalam” em termos de mobilidade.

É, no entanto, o futuro que mais 
o desassossega. “Será possível avan-
çar alguma construção na ligação de 
Bom Nome à Tojela antes de estar 
concluído o estudo da reformulação 
dos largos D. Eva, Tojela e ligação a 
Bom Nome? As ameaças de que em 
vez de coser a malha urbana, a qual-
quer momento se pode deitar tudo a 
perder, são reais”, remata. 

Ao coro de críticas também se jun-
tou Carlos Valente, ex-autarca avense 
que alertou o atual executivo para as 
diferenças de tratamento entre Santo 
Tirso e Vila das Aves, comparando os 
custos e a qualidade dos materiais 
colocados na intervenção presente-
mente a decorrer na rua de acesso à 
escola secundária Tomaz Pelayo em 
relação à rua D. Afonso Henriques. 

“É inadmissível que não se dê 
continuidade à Avenida Silva Araújo 
que foi feita no tempo do presidente 
Castro Fernandes com materiais dig-
nos”, lamentou Carlos Valente. “Nós 
pagamos o mesmo coeficiente de IMI 
que o centro da cidade e a junta vai 
agora fazer uma rua num loteamen-
to municipal, que competia à Câma-
ra a obrigação de gastar quase um 
milhão de euros, com um subsídio 
de 150 mil? Lamento que se façam 
obras de remedeio. Não temos que 
ser pedintes, mas temos que exigir.”

Em resposta, Joaquim Faria, pre-
sidente da junta de freguesia, não 
quis alimentar polémicas e foi su-
cinto nas suas explicações. Primeiro, 
garantiu que foram cumpridos todos 
os requisitos administrativos para 
avançar com a obra, sendo que a fis-
calização da mesma está a cargo da 
Câmara Municipal. 

A ligação à rua 25 de abril não 
avançou, para já, por “motivos eco-
nómicos”, mas o autarca local as-
segura que com metade da obra 
concluída “os moradores estão satis-
feitos”. Agora, diz, “vê-se obra digna 
desse nome porque antigamente não 
se via obra nenhuma”. 

QUINTA DOS PINHEIROS E
CEMITÉRIO ALIMENTAM DEBATE
O assunto foi levantado no período 

visão da minoria do plenário) que exe-
cutivo liderado por Joaquim Faria tem 
realizado nos últimos doze meses.

Rafael Lopes, deputado eleito pelo 
movimento AVES., afirma que após 
um ano das autárquicas, “a junta 
continua no mesmo registo do man-
dato anterior”, com falta de visão e 
atitude enérgica. 

Exemplo dessa falta de visão, de 
acordo com o deputado independen-
te, é a obra de requalificação da rua 
D. Afonso Henriques, sobre a qual 
deixa múltiplas questões no ar. “Nin-
guém questiona a necessidade de tal 
intervenção, mas sendo esta uma 
obra do plano estratégico de reabi-
litação urbana da Câmara de Santo 
Tirso, não deveria ter sido esta a exe-
cutar a obra? Por que não se aprovei-
tou a oportunidade para completar a 
ligação à rua 25 de abril? Mais uma 

Discussão em torno das obras na rua D. Afonso Henriques aqueceu uma reunião 
magna onde as situações da Quinta dos Pinheiros, infantário, cemitério e
delegação de competências por parte da Câmara foram debatidas com fervor. 

Oposição lamenta falta 
de visão do executivo

É OBRIGAÇÃO DO 
PODER FOMENTAR 
O ENVOLVIMENTO 
DOS CIDADÃOS E NÃO 
TRATÁ-LOS COMO 
INTRUSOS QUANDO 
PRETENDEM SABER 
O QUE SE ESTÁ A 
COZINHAR NO SEGREDO 
DOS GABINETES”
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antes da ordem do dia pela deputada 
do PSD, Telma Lopes e acabou por 
se prolongar até às intervenções do 
público. Nove meses depois de os di-
reitos de superfície da Quinta dos Pi-
nheiros terem regressado, neste caso, 
à junta de freguesia, já existe algum 
plano para o espaço? 

Segundo, o presidente da junta, 
“ideias há muitas, difícil é concreti-
zar”, revelando que uma associação 
avense quer reunir com a junta de 
freguesia porque diz ter um projeto 
para a quinta dos pinheiros, envol-
vendo também os bombeiros. 

Ora, Carlos Valente, no período 
do público, disse desconhecer tal 
reunião, mas adiantou que breve-
mente irá avançar o processo de li-
cenciamento do parque desportivo 
dos bombeiros de Vila das Aves. Isto, 
enquanto José Manuel Machado, 
alertava o executivo que “os avenses 
não podem permitir que a quinta 
dos pinheiros volte a ser um elefante 
branco como foi no passado”.

Após a apresentação das infor-
mações do presidente que o PSD 
questionou retoricamente se havia 
confusão entre atividades da câma-
ra e da junta, a discussão dentro da 
ordem de trabalhos da tarde focou-se 
em dois contratos de delegação de 
competências por parte da Câmara 
de Santo Tirso. 

No caso do cemitério, Rafael Lo-
pes inquiriu a junta sobre um estudo 
encomendado pela Câmara à Univer-
sidade do Minho sobre os problemas 
de infiltrações no talhão inferior do 
cemitério ‘novo’, levantando dúvidas 
sobre se a junta pode continuar a se-
pultar naquele talhão. 

Ora, Joaquim Faria, confirma a 
realização do estudo e que nota muita 
“preocupação” com o talhão de baixo, 
quando na verdade o problema existe 
em todo o cemitério, seja em cima ou 
em baixo. Sendo propriedade da Câ-
mara, a junta só sepulta naquele local 

porque foi autorizada para tal. 
Questionado sobre a necessidade 

de avançar com a segunda fase do ce-
mitério novo, face à falta de espaço, 
Joaquim Faria adianta que poderão 
haver novidades “mais cedo do que 
o previsto”.

Relativamente ao pacote de des-
centralização de competências do 
Município de Santo Tirso para a jun-
ta de freguesia, os dois grupos parla-
mentares da oposição, PSD e AVES., 
pediram ao executivo tempo para 
refletir sobre a matéria, acusando a 
maioria de falta de diálogo sobre um 
tema tão estruturante.

“Cheira a presente envenenado”, 
referiu Rafael Lopes, enquanto Su-
sana Fonseca questionou quais os 
critérios para a atribuição de valores 
já que vê muitas discrepâncias em 
relação a freguesias vizinhas, mesmo 
dentro do próprio concelho. 

“Devemos defender a nossa co-
munidade e demonstrar à Câmara 
que não estamos de olhos fechados”, 
sublinhou a deputada do PSD acom-
panhando o pedido de Rafael Lopes 
de adiar a votação do tema para uma 
assembleia extraordinária para que 
todos os representantes se pudessem 
reunir e esmiuçar o pacote de compe-
tências com a devida atenção.

Joaquim Faria diz que neste pa-
cote de delegação de competências, 
apenas uma ainda não era concre-
tizada pela junta, mas sim por uma 
empresa privada, no âmbito da poda 
e corte de árvores. Do resto, todas já 
faziam parte do lote de tarefas que a 
autarquia avense leva a cabo através 
de subsídio. Esta é uma delegação de 
competências mais direta e geral que, 
a partir da entrada em vigor, a 1 de 
janeiro de 2023, facilita a gestão de 
ambas as partes. 

A proposta de delegação de com-
petências acabou aprovada por 
maioria apenas com os votos favorá-
veis do PS.

O movimento independente 
quer introduzir os nomes do 
Comandante Belmiro Vieira e 
do Comendador Geraldo Gar-
cia na toponímia de Vila das 
Aves.  A proposta apresentada 
em assembleia de freguesia 
pretende nomear o troço 
situado na interseção das ruas 
Nossa Senhora da Conceição e 
João Bento Padilha, que passa 
nas traseiras do edifício da 
CGD/CTT e que futuramente 
terá continuidade até à Tojela 
ao comandante dos bombeiros 
de Vila das Aves. Já o nome 
do ex-presidente de junta de 
freguesia e bombeiros de Vila 
das Aves seria inscrito no troço 
da rua de Paredes compreen-
dido entre a rua de Santa Clara 
e a interseção com a rua Padre 
Joaquim Carlos Lemos. 

Numa intervenção que serviu 
para chamar a atenção para o 
estatuto do Núcleo do Sporting 
de Vila das Aves enquanto 
associação da vila que merece 
tratamento igualitário e sobre 
as casas de banho para pessoas 
com deficiência espalhadas 
pela vila, André Mesquita 
aproveitou o momento para 
fazer um apelo à união entre 
avenses. Com intervenção pú-
blica reconhecida pelos vários 
quadrantes políticos ao longo 
dos anos, seja a nível associa-
tivo, seja a nível desportivo, o 
ex-campeão da europa de futsal 
para atletas com trissomia 
21, lançou um apelo para que 
se acabem com as guerrilhas 
políticas, pois é com a união 
entre todos que se consegue 
desenvolver a vila.  

André Mesquita 
apela à união

AVES. propõe 
nova toponímia

BE e PSD questionam sobre 
possível encerramento da 
maternidade em Famalicão
Alberto Costa considera prematuro tomar uma posição sobre 
um tema que o próprio Ministro diz ainda desconhecer.

TEXTO PAULO R. SILVA

Numa assembleia municipal onde o 
debate político não trouxe grandes 
novidades as notícias que surgiram 
a público em órgãos de comunicação 
nacionais sobre Documento da Co-
missão para a Reforma das Materni-
dades em Portugal e a possibilidade 
de encerramento da maternidade de 
Famalicão, pertencente ao Centro 
Hospitalar do Médio Ave (CHMA) e 
que, portanto, serve o concelho de 
Santo Tirso, acabou por se tornar o 
principal ponto de discussão da noite.

Após novo bruaá sobre a admissi-
bilidade de moções no período Antes 
da Ordem do Dia por parte da mesa 
da assembleia, acabou por ser o Blo-
co de Esquerda através do estreante 
João Rompante, em substituição de 
Ana Rute Marcelino, o primeiro a 
questionar a Câmara sobre a sua po-
sição face à possibilidade de encerra-
mento do serviço.

“Esta possibilidade de encerra-
mento surge 16 anos após o encer-
ramento da maternidade de Santo 
Tirso, nessa altura também com um 
governo de maioria do PS”, começou 
por apontar o deputado bloquista. “É 
com alguma tristeza que vemos um 
partido de esquerda tomar medidas 
como se fosse um partido de direita”.

Também o PSD, pela voz de José 
Pedro Miranda abordou o tema e 
questionou a Câmara de maioria so-
cialista sobre a sua posição face a esta 
possibilidade.  

“O documento técnico existe, a 
decisão política não foi assumida. 
O silêncio não deve existir”, atirou 
o líder da bancada parlamentar so-
cial-democrata que fez questão de 
sublinhar que a possibilidade do 
encerramento da maternidade do 
CHMA não se deve travar por mero 
clubismo político.

“Aqueles que aqui estão nesta as-
sembleia representam os 70 mil ha-
bitantes de Santo Tirso. Temos que 
dizer basta. Esta perda de serviços 
pode significar ter opções geogra-

ficamente mais longínquas ou en-
tão o recurso aos serviços privados. 
Apesar dos seus defeitos, ainda bem 
que existe SNS, pois tem muitas qua-
lidades como podemos ver no caso 
do tirsense que teve o problema nos 
EUA”, rematou.

Em resposta aos deputados de 
dois partidos, Alberto Costa, presi-
dente da Câmara, diz que desconhece 
o documento em causa citado na co-
municação social, sendo que não pre-
tende comentar algo que desconhece. 

“Parece-me prematuro pronun-
ciar-me acerca de algo que não sei 
bem o que é”, justificou o autarca. 
“Obviamente que estou a fazer os 
meus contactos, quer ao nível inter-
municipal, quer ao nível governa-
mental para tentar inteirar-me do 
que se passa para depois eventual-
mente uma posição”.

Bloco de Esquerda e PSD acusam 
ainda a deputada socialista na As-
sembleia da República, Sofia Andra-
de, e votar contra a audição do novo 
Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, 
sobre o documento em questão. 

A Assembleia Municipal acabou 
por aprovar as propostas de altera-
ção ao mapa de pessoal relacionadas 
com a absorção pelo município das 
competências delegadas pelo Esta-
do na área da educação, bem como 
a proposta de isenção e redução da 
taxa de ocupação do espaço público 
para postos de carregamento de veí-
culos elétricos.
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Alberto Costa apresenta 
moção para novo 
mandato 
na concelhia
Líder socialista é candidato único ao sufrágio 
interno marcado para dia 8 de outubro. 

TEXTO PAULO R. SILVA

Com eleições para a concelhia do PS/
Santo Tirso mesmo ao virar da es-
quina, Alberto Costa juntou a turma 
socialista do concelho na Quinta de 
Fora para apresentar a moção estra-
tégica com que se vai recandidatar 
ao cargo de presidente no sufrágio 
agendado para 8 de outubro. 

Intitulado “Juntos Continuamos 
Lado a Lado”, o documento agrega 

os contributos recolhidos nas várias 
sessões com militantes e simpatizan-
tes realizadas um pouco por todo o 
concelho, traduzidas em compromis-
sos que o líder do PS quer executar 
no mandato 22/24. 

Depois de cumprido o grande 
objetivo de eleger um deputado de 
Santo Tirso para a Assembleia da 
República (Sofia Andrade), Alberto 
Costa diz que se recandidata para 
dar seguimento e cumprimento ao 

trabalho que ficou pendente devido 
à pandemia. 

Assim, a sua moção estratégica 
pretende incentivar uma militância 
mais ativa através da realização de 
reuniões descentralizadas da Comis-
são Política, criação de uma newslet-
ter semestral, criação de uma página 
no instagram para chegar aos mais 
jovens, a realização de um grande 
evento na data de fundação do PS/
Santo Tirso, a dinamização de gru-

pos de trabalho em áreas como a 
Transição Digital, Transição Climá-
tica, Educação, Desporto e Coesão 
Social, bem como ações de formação 
autárquica. 

Com os olhos postos nas autár-
quicas de 2025, Alberto Costa irá nos 
próximos dois anos “iniciar diligên-
cias no sentido de sinalizar os poten-
ciais candidatos em melhores condi-
ções políticas para encabeçarem uma 
lista em nome do PS, em virtude de 
um conjunto de presidentes de Junta 
não poder, por limitação de manda-
tos, recandidatar-se”.

Alberto Costa salientou ainda que 
a sua candidatura “é uma candidatu-
ra que quer continuar fiel aos princí-
pios que a nortearem desde sempre, 
ou seja, a estabilidade e a coesão 
internas”, manifestando apoio às re-
candidaturas dos secretários-coorde-
nadores das Secções de Santo Tirso e 
Vila das Aves, Nuno Linhares e Sónia 
Martins, respetivamente, bem como 
também de Elisabete Beja à estrutura 
concelhia das Mulheres Socialistas.

Os militantes do PS de Santo Tir-
so vão a votos este sábado, dia 8 de 
outubro. 

NA IMAGEM, A MESA COMPOSTA POR, 
ALBERTO COSTA, LÍDER DA CONCELHIA 

PS/SANTO TIRSO, LADEADO POR SÓNIA 
MARTINS, À ESQUERDA, FERNANDO 

BENJAMIM E NUNO LINHARES À DIREITA 
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ATUALIDADE EDUCAÇÃO

TEXTO E FOTO PAULO R. SILVA

A celebrar o mês da alfabetização e 
das literacias, o Centro Qualifica com 
sede na Escola Secundária D. Afonso 
Henriques promoveu uma tertúlia 
para incentivar a partilha de saberes 
e experiências sobre formação ao 
longo da vida. 

De acordo com Susana Martins, 
Coordenadora do Centro Qualifi-
ca, esta ação pretende incentivar os 
adultos que integram o Centro Qua-
lifica e se encontram em processo de 
reconhecimento de competências a 
conhecerem na primeira pessoa as 
histórias de quem fez um percurso 
diferente do tradicional: conciliando 
trabalho com formação à posteriori. 

“O que queremos ver partilhado 
são exatamente narrativas de vida”, 
começou por explicar a coordena-
dora em conversa com o Entre Mar-
gens. “Narrativas de pessoas que não 
fizeram o percurso escolar tradicio-
nal, andar na escola até ao 12º e de-
pois universidade. Trabalharam, de-
pois voltaram para a escola e tiveram 
um percurso paralelo. É neste pro-

cesso de partilha que todos podem 
enriquecer. Os objetivos podem ser 
diferentes, mas todos são válidos”. 

Adélio Castro e Clemente Sam-
paio foram os oradores convidados, 
passando em revista as várias eta-
pas das suas vidas, da juventude 
comprometida pelo trabalho desde 
‘novo’, até aos estudos em conciliação 
com a atividade profissional. 

A sessão contou ainda com a par-
ticipação musical do grupo de cava-
quinhos da Universidade Sénior de 
Vila das Aves.

Tertúlia juntou exemplos de vida como inspiração para 
aqueles que agora se aventuram pelo 
processo de reconhecimento de competências. 

Narrativas de vida para 
inspirar formandos 
do Centro Qualifica

Câmara distingue 
mérito de 46 
alunos das escolas 
do concelho
Iniciativa reconheceu o mérito dos melhores alunos do 6º, 9º, 
10º, 11º e 12º ano dos estabelecimentos de ensino do concelho 
de Santo Tirso. Investimento total ronda os 13 mil euros.

TEXTO PAULO R. SILVA

Incentivar os melhores dos melhores. 
A Câmara de Santo Tirso realizou a 
tradicional cerimónia de entrega dos 
prémios de mérito escolar relativa ao 
ano letivo 2021/2022, distinguindo 
no processo os 46 melhores das esco-
las do concelho relativos aos 6º, 9º, 
10º, 11º e 12º anos de escolaridade. 

“Estamos aqui para premiar a 
meritocracia dos nossos jovens, e 
para mostrar que o empenho e a 
dedicação devem ser, sempre, reco-
nhecidos”, referiu o presidente da 
Câmara de Santo Tirso, Alberto Cos-
ta, durante a cerimónia que decorreu 
nos Paços do Concelho, citado em 
nota de imprensa.

O autarca fez, ainda, questão de 
deixar uma palavra de reconheci-
mento e incentivo “a todos os que se 
esforçaram, mesmo não tendo atin-

gido resultados excelência”.
Reiterando que a “Educação é um 

eixo prioritário da ação do Municí-
pio”, Alberto Costa, lembrou que a 
autarquia tem vindo a aumentar os 
apoios diretos aos alunos.

“Alargámos, este ano, a atribuição 
do cheque escolar, no valor de 25 eu-
ros, a todos os alunos do ensino bási-
co e secundário da rede pública, num 
investimento de 150 mil euros. É um 
entre os muitos apoios que damos, 
como o transporte escolar gratuito 
até ao 12º ano, em que investimos 
um milhão de euros”, aludiu.

No total foram distinguidos 46 
alunos do 6º, 9º, 10º, 11º e 12º anos, 
num investimento da Câmara Muni-
cipal de 13 150 euros.

A cerimónia, que abriu com um 
concerto de cordas pelos alunos da 
Artave, contou ainda com a interven-
ção de João Passadiço, que falou em 
representação de todos os alunos, e 
encerrou com uma apresentação 
de ginástica acrobática por parte da 
equipa do desporto escolar da Escola 
D. Dinis.

NA IMAGEM, O GRUPO DE 
PREMIADOS DE MÉRITO 
PELA AUTARQUIA EM 2022
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BREVES

Intervenção de requalificação 
urbana nas ruas da Miseri-

córdia, Comendador António 
Maria Lopes e Infante D. 

Henrique representam um 
investimento de 1,2 milhões de 

euros para um total de mais 
de um quilómetro de extensão. 

Presidente diz que esta obra 
“beneficia vários estabeleci-

mentos de ensino, moradores, 
os comerciantes aqui existentes 

e a população em geral”.

Autarquia 
inaugurou três 

ruas no coração 
da cidade

Indaqua mantém 
indicadores de 
excelência na 

rede do concelho
Os dados recentemente divulga-
dos pelo regulador do setor da 

água, ERSAR, espelham a quali-
dade da água distribuída através 
da rede pública em Santo Tirso, 
com o indicador “água segura” 
a situar-se nos 99,9%, acima 

da média nacional. “Sendo uma 
das prioridades na operação, a 
garantia da qualidade da água 
comprova que a água da rede 

pública continua a ser a escolha 
mais segura para os consu-
midores”, diz Anabela Alves, 
Diretora Geral da INDAQUA 

Santo Tirso/Trofa.

TEXTO PAULO R. SILVA

Tido em vários indicadores como um 
dos melhores agrupamentos de cen-
tros de saúde do país, o ACES Santo 
Tirso/Trofa organizou na Fábrica de 
Santo Thyrso o primeiro fórum “Se-
gurança do Doente”, reunindo pro-
fissionais da saúde das mais diversas 
áreas de intervenção com o intuito de 
afinar agulhas sob o mesmo diapasão.

“O objetivo é partilha de conhe-
cimento”, começou por dizer Nuno 
Carvalho, diretor executivo do ACES. 
“Temos cerca de 200 pessoas con-
nosco, ligadas à área da saúde de 
forma direta e indireta. Precisamos 
de cuidados de saúde bons, excelen-
tes até, mas a partir de determinado 
momento passamos a ter de preocu-
par-nos, para além de fazer o bem, 
em ter cuidados em não fazer mal. 

Nuno Carvalho aponta, por exem-
plo, ações no âmbito da reconciliação 
terapêutica para que a medicação 
prescrita por dois médicos distintos 
não possa em conjunto ter efeitos 
nocivos. “São todas estas pequenas 
coisas em conjunto que vão dar a tal 
segurança ao utente”, sublinhou.

Apesar dos indicadores de exce-
lência, o diretor executivo do ACES 
Santo Tirso/Trofa explica que “não 
importa” que esses dados sejam óti-
mos, o importante, sim, é “termos 
as pessoas bem formadas e prepa-
radas”.

I Fórum de Segurança 
do doente juntou 
atores da área da saúde
Iniciativa do ACES Santo Tirso/Trofa reuniu 
responsáveis pelos diferentes organismos tendo o 
‘doente’ como foco principal. Caminhada 

Rosa sai 
à rua a 9 
de outubro
Iniciativa visa sensibilizar 
para a deteção precoce do 
cancro da mama. 

A Liga dos Amigos do Hospital de Santo 
Tirso, no âmbito do mês da prevenção 
para o cancro da mama, organiza como 
já se tornou tradição a Caminhada Rosa. 

A iniciativa, que visa sensibilizar a co-
munidade para a importância de se de-
tetar, precocemente, o cancro da mama, 
decorre este domingo, 9 de outubro, com 
a partida instalada na Praça 25 de Abril, 
junto aos paços do concelho de Santo 
Tirso.

A saída está marcada para as 10h, 
depois de um pequeno aquecimento, 
seguindo por um trajeto até ao Parque 
Urbano Sara Moreira, onde haverá uma 
largada de pombos e sorteio de vouchers 
para mamografias e ecografias.

As inscrições para participar podem 
ser feitas online ou presencialmente na 
Liga dos Amigos do Hospital de Santo 
Tirso, na Junta de Freguesia de Santo 
Tirso e no Café do Rio.

O valor da inscrição, 5 euros, dá direi-
to a uma t-shirt do evento e a água.

Com o processo de descentrali-
zação de competências do Estado na 
área da saúde aí à porta, o presiden-
te da Câmara, Alberto Costa, e Nuno 
Carvalho parecem alinhados quanto 
às vantagens que o pacote pode trazer. 

“Há um caminho que foi percorri-
do entre os municípios e o Governo. 
Penso que agora estamos em con-
dições para avançarmos com a des-
centralização. Os municípios querem 
estar do lado da solução”, asseverou 
Alberto Costa. 

Do lado do ACES, Nuno Carvalho 
realça que a proximidade é sempre 
uma arma importante. “A ARS Norte 
é uma estrutura enorme que abran-
ge cerca de 3,3 milhões de pessoas de 
Aveiro a Bragança. É uma estrutura 
relativamente pesada e muitas vezes 
quem está numa posição de poder 
descentralizado vai por uma lógica 
de normalização e não entende as 
especificidades locais. Penso que esta 
descentralização pode trazer uma 
maior rapidez de resposta”, concluiu. 

NA IMAGEM, NUNO 
CARVALHO, DIRETOR 
EXECUTIVO DO ACES 
SANTO TIRSO/TROFA
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Centro 
Cultural acolhe 
exposição 
de desenho 
e pintura
Mostra do artista Carlos 
Correia estará patente 
até 19 de novembro 
e tem entrada gratuita. 

O Centro Cultural Municipal de 
Vila das Aves, inaugurou no pas-
sado dia 1 de outubro, a exposição 
“Olhares”, com desenho e pintura 
do tirsense Carlos Correia. 

Tendo como ponto de partida 
exemplos de força de vontade, de-
dicação e trabalho, Carlos Correia 
escolheu 40 figuras bem conhe-
cidas do público para apresentar 
nas paredes da galeria avense.

A escolha parte de valores 
com que o designer tirsense se 
identifica e que faz questão de 
vincar nos trabalhos que faz. 
No fundo, são personagens que 
ajudaram Carlos Correia a ver a 
vida de uma maneira diferente e 
ao retratá-las pretende mostrar o 
que dizem estes “olhares”, através 
da sua arte.

“Por vezes dou por mim a 
desenhar sem nenhum objetivo 
concreto, simplesmente porque 
estou a ouvir uma música. Existe 
esta cumplicidade entre a músi-
ca e os meus desenhos”, conta o 
retratista.

Natural de Santo Tirso, o de-
signer de 53 anos é pintor e re-
tratista autodidata desde 1987, 
usando o carvão e o acrílico.

Escuteiros de 
Vila das Aves 
dão início às 
celebrações 
dos 90 anos
Celebrações têm início este 
sábado, dia 8 de outubro 
na sede do agrupamento.

Data redonda é sempre motivo 
de celebração especial, mas so-
bretudo quando se atinge a fan-
tástica data de 90 anos. O Agru-
pamento 004 Corpo Nacional de 
Escutas, em Vila das Aves, festeja 
o nonagésimo aniversário e co-
meça a celebrar já este sábado, 
dia 8 de outubro. 

O programa terá início às 16 
horas com o hastear das bandei-
ras sendo seguido de uma home-
nagem aos fundadores e escutei-
ros falecidos antes de eucaristia 
que se realizará pelas 17 horas na 
Igreja Matriz de Vila das Aves. 

A partir das 19 horas será fei-
ta a receção aos convidados antes 
do jantar comemorativo que está 
agendado para as 20 horas. Do 
menu fazem parte opções tradi-
cionais como porco no espeto, bi-
fanas ao alho, presunto com ovo 
frito e caldo verde.

TEXTO E FOTO PAULO R. SILVA

São iniciativas como o FIO que ques-
tionam o quão verdadeiramente co-
nhecemos a nossa terra e o nosso 
património. E é bom que ao fim de 
oito anos, o Festival Internacional de 
Órgão ainda tenha tantas surpresas 
na manga. Significa que, afinal, o 
território tem ainda muito mais para 
oferecer do que imaginamos.

Em previsão do programa oficial 
da edição 2022, o aperitivo foi servido 
numa pérola cravada na encosta de 
Burgães. A pequena Capela de Santa 

Cruz é festim para o olhar, exemplo 
perfeito daquilo que o festival tem 
para oferecer. A comunhão entre 
espaços icónicos, longe da lente do 
grande público, e a música erudita en-
quanto património da comunidade. 

A protagonista da tarde foi Gaia 
Caporiccio, premiada pianista italia-
na, que trouxe na bagagem um pro-
grama onde emparelhou peças de 
Giovanni Sgambati, Beethoven e De-
bussy, deliciando as cerca de quatro 
dezenas de pessoas que preenchiam 
a pequena capela e foram brindadas 
por uma exibição de exímia mestria. 

E se parecer inusitado ter um 
concerto de piano a promover um 
festival de órgão, Marco Brescia, di-
retor artístico do festival explica que 
historicamente essa distinção era té-
nue. Há uma interligação forte entre 
ambos, sendo que o próprio FIO ao 
longo dos anos tem colocado estas 
relações em evidência, com concer-
tos quer ao cravo, quer ao clavicór-
dio. Chegou agora a vez do piano 
servir de aperitivo para o órgão. 

O programa oficial para os dois 
fins de semana do Festival está as-
sente também nessas interligações. 
Com início em território famali-
cense, é a Igreja de Gondifelos que 
acolhe o concerto de abertura, res-
ponsabilidade do jovem espanhol 
Aarón Ribas, sexta, dia 21, pelas 21h. 
À mesma hora, mas no dia seguinte, 
a Igreja Matriz de Ribeirão será palco 
para o concerto do organista italiano 
Tommaso Mazzoletti. A fechar a via-
gem por Famalicão, domingo, dia 23, 
um concerto descrito como “muito 
especial”. No palco do Teatro Narciso 
Ferreira, em Riba de Ave, acontecerá 
fusão entre a sonoridade do órgão 
e os movimentos da dança barroca 
interpretados pelas companhias Por-
tingaloise e La Floreta. 

Na semana seguinte, já por San-
to Tirso, o festival recomeça sexta, 
dia 28, no Mosteiro de Santa Cris-
tina do Couto, pelas 21h, com o es-
petáculo da dupla Giulio Mercati e 
Lídia Basterretxea. No sábado, será 
a vez do FIO prestar homenagem à 
Ucrânia no Mosteiro de Santo Tirso 
através de Denys e Galina Stetsenko 
que, ao órgão e violino barroco vão 
passar em revista reportório de com-
positores ucranianos. A encerrar a 
programação oficial da edição 2022, 
a Igreja de Monte Córdova, acolhe 
um concerto a órgão, harpa e canto 
protagonizado por Marco Brescia e 
Rosana Orsini, pelas 17 horas. 

Todos os concertos têm entrada 
livre e gratuita. 

Oitava edição do Festival Internacional de Órgão regressa de 21 
a 30 de outubro levando ao património religioso de Santo Tirso e 
Famalicão músicos de categoria internacional. Pianista italiana 
abriu o apetite com concerto na Capela de Santa Cruz, Burgães. 

À procura de lugares 
e sons perdidos no FIO
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Sons no Património 
convoca Trio de 
Gaspar Varela 
ao Monte Padrão
Espetáculo agendado para sábado, dia 15 integra 
programa do Sons no Património que leva música a 
locais icónicos em toda a ÁMP durante o mês 
de outubro. Programa incluiu visita guiada ao Castro 

TEXTO PAULO R. SILVA

O Sons no Património está de regres-
so à Área Metropolitana do Porto para 
espalhar música por locais marcan-
tes do território de todos os 17 mu-

nicípios de forma quase ininterrupta. 
Com início na passada terça-fei-

ra, a locomotiva musical tem data de 
passagem por Santo Tirso no próxi-
mo dia 15 de outubro com a banda 
lisboeta Expresso Transatlântico - 
que junta Gaspar Varela na guitar-
ra portuguesa, Sebastião Varela na 
guitarra elétrica e Rafael Matos na 
bateria – a estrear-se por terras tir-
senses para um concerto imperdível 
que terá como cenário a Capela do 
Senhor do Padrão, na freguesia de 
Monte Córdova, pelas 17h.

A banda lisboeta lançou o seu EP 
de estreia homónimo no final do 
ano passado, recebendo os maiores 
elogios do público nacional e inter-
nacional. Foi, de resto, entre Lisboa 
e os Estados Unidos da América que 

começaram a nascer as primeiras 
ideias do grupo. Gaspar Varela es-
tava em digressão com Madonna, 
enquanto os seus dois companheiros 
lhe enviavam as primeiras ‘malhas’ 
nessa viagem transatlântica.

Com uma sonoridade influen-
ciada por ritmos da música popular 
portuguesa, brasileira e africana, o 
trabalho de estreia destes jovens mú-
sicos revela-nos a banda sonora de 
uma Lisboa com vista para o mundo. 
Uma aventura fortemente alicerçada 
nas suas influências musicais mas 
que depressa ganhará novos cami-
nhos e texturas. O som do Expresso 
Transatlântico é novo, mesmo que 
conte histórias antigas.

Não só de música se faz o progra-
ma. O concerto de Expresso Tran-

satlântico servirá de pretexto para 
ara convidar o público a conhecer o 
Castro do Monte Padrão que, locali-
zado num dos pontos mais elevados 
da Serra de Monte Córdova, terá sido 
ocupado desde o Bronze Final até à 
Idade Média. As escavações arqueo-
lógicas neste castro resultaram na 
recolha de objetos representativos 
dos vários períodos de ocupação, 
nomeadamente do Bronze Final, da 
Idade do Ferro e Romana e da Idade 
Média.

A participação na visita ao Cas-
tro do Monte Padrão e no concerto 
do grupo Expresso Transatlântico é 
gratuita. Para a visita guiada, agra-
dece-se a inscrição prévia através do 
email cultura@cm-stirso.pt ou do 
telefone 252 870 020.

COM UMA SONORIDADE 
INFLUENCIADA POR 
RITMOS DA MÚSICA 
POPULAR PORTU-
GUESA, BRASILEIRA E 
AFRICANA, O TRABALHO 
DE ESTREIA REVELA-
-NOS A BANDA SONORA 
DE UMA LISBOA COM 
VISTA PARA O MUNDO. 
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Um passo para 
a frente, outro 
para trás
Desportivo das Aves levou a melhor perante o 
SC Rio Moinhos numa partida épica, mas embate 
frente ao líder Lixa teve desfecho inglório. CD Aves 
mantém-se colado ao grupo da frente da tabela. 

TEXTO PAULO R. SILVA
FOTO VASCO OLIVEIRA (ARQUIVO)

Num campeonato que à partida já se 
antevia como uma montanha-russa, 
o início de temporada na série 4 da 
divisão de Honra AFP tem-no prova-
do a cada jornada que passa. Não há 
jogos fáceis e as surpresas estão sem-
pre ao virar da esquina. Esta impre-
visibilidade fim de semana após fim 
de semana tem-se traduzido em jo-
gos de emoções fortes com decisões 

perto do apito final.
O Desportivo das Aves tem-se tor-

nado especialista neste aspeto. De-
pois do golo de Dani nos descontos 
que garantiu o triunfo frente ao FC 
Felgueiras 1932 B, a formação aos 
comandos de David Ferreira passou 
por mais um encontro de desfecho 
dramático. 

Em Rio de Moinhos, Penafiel, a 
partida iniciou-se frenética, cabendo 
ao Aves o primeiro golpe no encon-
tro, com Capela a adiantar os foras-
teiros no marcador para que apenas 
dois minutos mais tarde os homens 
da casa voltassem a igualar tudo a 
um. O Rio de Moinhos, perto da meia 
hora, acabou mesmo por se adiantar, 
contudo a ponta final do primeiro 
tempo pendeu para o lado avense. 
Primeiro um auto-golo voltou a em-
patar o marcador a dois e aos 43’, 
Paulinho confirmou nova cambalho-
ta no resultado com o Aves a descer 
aos balneários em vantagem por 3-2. 

No segundo tempo, o carros-
sel de emoções continuou em alta. 
Através de uma grande penalidade, 
o Rio de Moinhos voltou a equilibrar 
as contas, desta vez a três, sendo 
que ao minuto 60’ pareceu ter dado 
a machadada final no encontro, com 
o quarto golo na partida. 

Levado às cordas, o Aves não 
deixou nada fora de campo e partiu 

em busca do resultado, sem nada a 
perder. Esse ato de audácia final foi 
recompensado pelos deuses do fute-
bol. Aos 85’, o suplente Lipe assinou 
a primeira explosão de alegria, em-
patando o encontro a quatro bolas 
para cada lado. Só que para os des-
contos estava guardado o desenlace 
épico do encontro. Dani, novamente 
ele, aos 90+1’, confirmou a reviravol-
ta épica e colocou ponto final numa 
partida para ficar na memória co-
letiva de todos os presentes. 5-4, o 
Aves levava três pontos para casa em 
modo épico. 

A sorte, no entanto, foi diferen-
te na jornada seguinte. Perante o 
líder invicto, em casa emprestada, 
no Complexo de Bougado, Trofa, 
mas com uma moldura humana im-
pressionante, colorida e ruidosa, o 
Desportivo vendeu caro aquilo que 
acabou por ser uma derrota, por nú-
meros enganadores. 

O Lixa, com a confiança de quem 
ainda não sofreu o sabor amargo da 
derrota, foi melhor, mas os homens 
de David Ferreira equilibraram as 
operações durante o primeiro tem-
po. A segunda parte é que contou 
uma história diferente, pelo menos 
no que toca ao marcador. Sobretudo 
devido à eficácia forasteira. 

Aos 56’, o líder da classificação, 
adiantou-se no marcador por inter-
médio de Pelé, mas do lado avense 
nunca houve sinais de desistência. A 
entrega dentro do relvado foi sempre 
alta, com o Lixa a colocar um ponto 
final da partida apenas nos últimos 
dez minutos. Miguel Moreno, aos 
80’, fazia o 2-0, enquanto que na 
conversão de uma grande penalida-
de Rúben Moreira, aos 84’, estabele-
cia o desajustado resultado final. 

O Desportivo das Aves é quarto 
classificado com 9 pontos, apenas a 
um dos lugares de subida. Na próxi-
ma jornada, este domingo, os aven-
ses defrontam o Citânia de Sanfins, 
pelas 17 horas.  

FUTSAL MASCULINO 
COM ENTRADA EM 
FALSO. FEMININO 
COM O PÉ DIREITO
Início de temporada com sabor 
amargo para o futsal masculino. 
Na estreia na série 2 da divisão 
de honra AFP, a formação 
avense saiu derrotada por 2-1 
do terreno do Arcozelo. Este 
fim de semana, o pavilhão do 
Aves promete transformar-se 
no caldeirão para o primeiro 
jogo em casa da época, perante 
o Balantuna, sábado, pelas 21 
horas. 

A equipa feminina estreou-
-se na temporada com uma 
goleada por 6-1 o GDCR Escolas 
Arreigada com golos de Carol, 
Diana, bis de Adriana, Li Júnior 
e Catarina Araújo. O DESPORTIVO DAS 

AVES É QUARTO CLASSI-
FICADO COM 9 PONTOS, 
APENAS A UM DOS 
LUGARES DE SUBIDA.
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Golo de João Martins, aos 86’, deu 
o apuramento aos jesuítas em jogo 
da segunda eliminatória da Taça de 
Portugal, frente ao Paivense. Em ter-
reno adversário, o Tirsense entrou 
melhor e aos 6’ adiantou-se no mar-
cador, mas os homens da casa empa-
taram ainda antes dos vinte minutos 
de jogo. Equipa de Álvaro Madureira 
superiorizou-se nos minutos finais 
de forma dramática e garantiu pas-
saporte para a 3ª eliminatória da 
prova rainha. 

Jogo épico entre campenses, a jogar 
em casa, e o Guarda Desportiva. Ho-
mens da casa adiantaram-se cedo no 
marcador por Ricardo Carvalho, mas 
os forasteiros deram a volta ao mar-
cador, primeiro aos 20’ e depois aos 
56’ colocaram-se mesmo em vanta-
gem. São Martinho igualou tudo a 
dois aos 75’ minutos, resultado com 
que se chegou ao fim do tempo re-
gulamentar. No prolongamento, 
novamente o Guarda Desportiva a 
colocar-se no comando do marcador, 
mas de forma dramática, quase em 
cima do apito final do árbitro, aos 
119’, André Martins bisou e levou as 
decisões para as grandes penalida-
des. Aí, a sorte sorriu aos comanda-
dos por José Bizarro que celaram a 
passagem à fase seguinte por 4-3 na 
lotaria dos penaltis. 

Tirsense segue em 
frente na Taça

São Martinho 
apura-se 
nos penaltis

Roriz soma 
primeiro 
triunfo na Elite
Tarde para guardar na memória 
para os adeptos do Roriz. A equipa 
comandada por Luís Teixeira garan-
tiu o primeiro triunfo na divisão de 
Elite AFP após vencer em casa o UD 
Valonguense por 4-1. Entrada fulmi-
nante no encontro permitui sabo-
rear vitória vital para as aspirações 
rorizenses. Francisco Pinheiro (2’ e 
20’) e Igor Gomes (15’ e 40’) bisaram 
na partida e garantiram a vitória pe-
rante os seus adeptos.

TEXTO VITOR COSTA
FOTO VASCO OLIVEIRA 

No passado domingo, o conjunto de 
Vila das Aves venceu por 2-0 o CPRJ 
Água Longa num jogo disputado no 
Estádio do Clube Desportivo das Aves, 
a contar para a Supertaça Concelhia.

Na última época, a equipa avense 
venceu o Campeonato e a Taça, ten-
do sido o CPRJ Água Longa o finalis-
ta vencido desta última.

Ringe insaciável vence supertaça
Golos de Rodrigo Brito e Narciso na segunda parte permitiram à formação avense ‘limpar’ todos 
os troféus do concelhio juntando a supertaça ao campeonato e taça na época transata. 

Nos primeiros minutos de jogo, o 
Ringe comprovou o porquê de todo 
o sucesso obtido até então, colocando 
intensidade e muita qualidade na par-
tida, mas, à passagem do minuto 11, a 
equipa orientada por Rogério Montei-
ro abalou. Luís Neto, o médio do Rin-
ge, lesionou-se com gravidade e teve 
que ser transportado para o hospital 
pela corporação dos bombeiros.

Após uma paragem de, sensi-
velmente, 25 minutos, a partida 
retomou e foi notória a diferença 
de qualidade apresentada pelos ho-
mens de amarelo e verde. O Água 
Longa aproveitou a quebra de rendi-
mento do Ringe para tentar chegar 
à baliza defendida por Américo, mas 
o guarda-redes de 46 anos mostrou 
que a idade é apenas um número e 
manteve as redes intocáveis durante 
a primeira parte.

O jogo foi para intervalo sem 
qualquer golo, mas, na retoma da se-
gunda parte, a equipa avense só pre-
cisou de 10 minutos para se adiantar 
no marcador. Rodrigo Brito, o extre-

mo que tem feito furor ao serviço 
do Ringe, fez o gosto ao pé com um 
remate fora da área, agradecendo a 
assistência de Makina, que tinha en-
trado na partida ao intervalo. Cinco 
minutos depois, o avançado Narciso 
aproveitou um mau corte do defesa 
Hugo Pinheiro, conseguiu passar 
pelo guarda-redes Pedro Gomes e 
ampliou a vantagem.

Com o resultado a favor, o Ringe 
controlou o jogo até o fim e o resul-
tado não se alterou.

Com esta vitória, a formação de 
Vila das Aves venceu a sua primei-
ra Supertaça Concelhia e junta as-
sim este troféu ao Campeonato e à 
Taça, conquistados na época passa-
da, sem esquecer a Prova Extra, em 
2018/2019.

O Campeonato Concelhio ar-
ranca no próximo dia 8 de outubro 
e os campeões em título vão a casa 
do ARC Areias, enquanto a turma de 
Água Longa também vai ao Comple-
xo Desportivo de Areias, mas para 
defrontar o FC Burgães.

COM ESTA VITÓRIA, 
A FORMAÇÃO DE VILA 
DAS AVES VENCEU 
A SUA PRIMEIRA 
SUPERTAÇA 
CONCELHIA E JUNTA 
ASSIM ESTE TROFÉU 
AO CAMPEONATO 
E À TAÇA, 
CONQUISTADOS NA 
ÉPOCA PASSADA, 
SEM ESQUECER A 
PROVA EXTRA, 
EM 2018/2019.
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TEXTO PAULO R. SILVA
FOTO VASCO OLIVEIRA

Tudo começa por um aficionado. 
Por vezes é tudo o que é necessário 
para tornar realidade, sonhos anti-
gos. Para Domingos Nunes, avense 
com passado intimamente ligado ao 
desporto equestre, enquanto jóquei 
com cavalos próprios na década de 
70, essa vontade de realizar uma cor-
rida em Vila das Aves transformou-se 
mesmo em realidade no passado fim 
de semana. 

Programada no âmbito das fes-
tas de São Miguel, o evento avense 
rapidamente se tornou concorrido, 
dentro e fora da pista. Segundo a 
organização, pela voz de Pedro Al-
ves, estiveram inscritos 42 cavalos, 

número record para competições do 
género em Portugal, elevando desde 
logo a fasquia à partida. 

Um desafio que, lançado por Do-
mingos Nunes, teve recetividade total 
da junta de freguesia de Vila das Aves 
que ajudou a levar a prova em diante. 

“Esta ideia apesar de ser fora da 
caixa, foi uma ideia maturada”, ex-
plicou Joaquim Faria, presidente da 
junta de freguesia de Vila das Aves, 
ao Entre Margens. “Há décadas que 
não se fazia nada assim na vila. O sr. 
Domingos teve muita paciência e aos 
poucos fomos conseguindo tudo o 
que era necessário”.

Antes de mais o local. O circuito 
oval pedia um campo com as caracte-
rísticas certas e isso que conseguiram 
no terreno cravado entre a Calçada 
da Carreira e a rua Pedro Dioga atrás 
da sede dos escuteiros de Vila das 
Aves cedido para o evento pela famí-
lia Araújo. 

O resultado deste processo foi um 
evento de massas onde as massas 
disseram presente em grande núme-
ro durante toda a tarde do passado 
sábado, 1 de outubro. Não só o pú-
blico avense quis satisfazer a curio-
sidade e coloriu o perímetro da pista 
trilhada bem no centro do terreno, 
como também os participantes que 
vieram de todo o lado. 

“Como se pode ver estão aqui ca-
valos de Espanha, cavalos que cor-
reram em França há duas semanas, 

portanto para trazer tudo isto aqui é 
preciso dar prémios, a pista tem que 
ser muito boa e público, muito públi-
co”, sublinhou Domingos Nunes. 

Joaquim Faria elogiou o empenho 
de todos os envolvidos em trazer algo 
diferente para Vila das Aves. “Diz-se 
que Vila das Aves é um deserto, mas 
muitas vezes os primeiros a desertar 
são os avenses”, atirou o autarca. “O 
importante é mostrar que aquilo que 
fazemos, fazemos bem e às pessoas 
cabe aparecer. Claro que fico satisfei-
to com todas estas pessoas que vie-
ram aqui assistir”.

Quem não ficou indiferente foi 
Ana Maria Ferreira, vereadora da 
Câmara de Santo Tirso que deixou 
palavras de agradecimento à orga-
nização. “Estamos sempre satisfeitos 
quando quem organiza os eventos, 
seja a câmara, seja a junta, sejam 
outras associações, tem sucesso. Nós 
ficamos contentes com o sucesso dos 
outros”, reforçou. 

Quanto a Domingos Nunes, sem 
falsas modéstias, diz que “até espe-
rava mais gente” esperando, no en-
tanto, que este seja o ponto de par-
tida para que no futuro seja possível 
fazer mais corridas de cavalos. “A 
Vila das Aves merece isto”, rematou 
o mentor do evento.

Na corrida em contrarrelógio, os 
cavalos competiam a dois, sendo que 
o vencedor seria aquele que comple-
tasse o percurso no menor tempo. 

Evento inédito nas últimas décadas foi chamariz 
na vertente desportiva e social. Domingos Nunes, 
mentor do evento, quer repetir a dose para o ano. 

Cavalos de corrida
atraem multidão em 
Vila das Aves

TEXTO PAULO R. SILVA

Os karatecas avenses continuam a 
espalhar bons resultados um pouco 
por onde passam. Desta feita, o Ka-
raté Shotokan Vila das Aves marcou 
presença na Lion Cup, prova organi-
zada pelo Karaté Club de Strassen no 
Luxemburgo, com seis atletas onde 
se destacou Beatriz Martins. A ka-
rateca alcançou o segundo lugar do 
pódio na competição de kumite sé-
nior -50kg. 

Nesta competição participaram 
ainda Rodrigo Azevedo, Duarte Ber-
nardes, Duarte Oliveira, Sara Olivei-
ra e Isis Matos em vários escalões. 
Competição juntou mais de 800 atle-
tas de vários países no Luxemburgo. 

Já na Taça de Portugal, o clube 
de karaté na Aguçadoura organizou 
mais uma etapa da competição que 
contou com a presença de quatro 
karatecas avenses. A protagonista 
foi Maria Silva que saiu a prova com 
um segundo lugar alcançado em ku-
mite cadetes femininos -54kg, tendo 
vencido quatro combates e perdido 
apenas na final. Martim Sousa, Dio-
go Ribeiro e Francisco Ribeiro não 
subiram ao pódio.

O mestre Joaquim Fernandes foi 
selecionado para arbitrar na Taça do 
Mundo de Desportos de Combate na 
cidade turca de Samsun.

Maria Silva foi também se-
gunda classificada na Taça de 
Portugal em kumite cadetes. 

Beatriz Martins 
no pódio de 
competição 
no Luxemburgo 

O IMPORTANTE É 
MOSTRAR QUE AQUI-
LO QUE FAZEMOS, 
FAZEMOS BEM. 
CLARO QUE FICO 
SATISFEITO COM TO-
DAS ESTAS PESSOAS 
QUE VIERAM AQUI 
ASSISTIR”
JOAQUIM FARIA, PJ VILA DAS AVES
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DIVERSOS OUTROS

PALAVRAS CRUZADAS HORÓSCOPO MARIA HELENAOBITUÁRIO

HORIZONTAIS
1 O incumbente candidato, no Brasil. 10 Decadência. 11 Terra da campeã 
mundial de estrada Aurora Cunha. 13 Aos seus habitantes chamaram 
burgueses. 15 Exército Republicano Irlandês. 16 O título dos cavaleiros
da Ordem do Império britânico. 19 A autoridade que nos cobra os 
impostos. 20 O segundo nome próprio do candidato Lula. 21 Os ingleses 
negam ou recusam com...  22 A Força Aérea britânica. 23 As iniciais
 deste jornal. 25 Centro europeu do consumidor. 28 O candidato
brasileiro de nome Luís Inácio. 29 Vai ser a primeira primeira ministra 
em Itália. 30 Em numeração romana representa 51. 31 O (des)acordo mais 
famoso. 32 Refeição à noite. 34 O registo da sessão. 36 Arca.  37 O Nord-
stream é um .... 38 Pedra de moinho.

VERTICAIS
1 O país que há 200 anos se tornou independente de Portugal.
2 Conjunção. 3 A moeda inglesa. 4 Assim era conhecida e acompanhava
Sá Carneiro quando o avião caiu. 5 O remo dos ingleses.
6 Argola. 7 Letra do alfabeto grego. 8 Operadora de telecomunicações.
9 Marca espanhola de automóveis. 12 O partido da Meloni, de Itália.
14 O nome da vencedora das eleições em Itália. 17 Prefixo de negação.
18 O mal que afeta a economia e nos “come” os salários. 24 O habitante 
da Maia. 25 O SNS vai ter um...  26 Artigo definido antigo que sobrevive 
junto do rei. 27 O ex-autarca que voltou a ser notícia. 29 O mês de maio em 
catalão, que só difere do nosso numa letra. 33 Pronome pessoal.
34 Nas cartas é a mais valiosa. 35 A coligação que governou Portugal nos 
anos 80. 36 A secção da GNR para o trânsito automóvel. 

SOLUÇÃO DO PROBLEMA ANTERIOR 

HORIZONTAIS: 1 CONSORTE, 7 RE,  
8 SO 9 AVO, 11 COSTA,  14 MIARA,  
16 MOLA, 8 ERRO, 19  AI, 20 AL,
 21 ISABEL, 23 PO, 24 CLUBE,  
26 MARTA, 27 ELI, 28 COZO, 29 ROC,
31  IF, 32 CAMILA, 34 GOMA, 35 ZOAR. 

VERTICAIS:  1 CRIMEIA, 2 OE, 
3 OSSA, 4 ROT, 5 EA, 6 SO, 10 VILA,
11 CARAPAZ, 12 OROBORO, 13 AMI, 
15 IRS, 17 ALMEIDA, 19 ALCARAZ, 
22 SUECIA, 25 BL, 26 MOFO, 
28 CIG, 30 OMO, 33 LR.

CARNEIRO 21/03 A 20/04
Carta Dominante 5 de Ouros, que significa 
Perda/Falha Amor Dedique-se mais às suas 
amizades Saúde Procure relaxar e meditar 
Dinheiro Planifique a sua vida profissional 
para que possa ser mais organizado 
Números da sorte 1, 3, 24, 29, 33, 36 
Pensamento positivo Vivo o presente com 
confiança.

TOURO (21/04 A 20/05)
Carta Dominante 3 de Paus, que significa 
Domínio Amor É possível que passe momen-
tos agradáveis na companhia de um amigo 
muito chegado Saúde Respeite o horário 
das refeições e evite alimentos pesados 
Dinheiro Vai estar sob uma enorme tensão, 
pois as exigências vão ser muitas Números 
da sorte 7, 11, 18, 25, 47, 48 Pensamento 
positivo Eu tenho pensamentos positivos 
e a Luz invade a minha vida.

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Carta Dominante 10 de Paus, que significa 
Sucessos Temporários Amor Poderá 
sentir-se confuso em relação aos seus sen-
timentos Saúde Seja moderado: não abuse 
da sua resistência física Dinheiro A força e 
a humildade caminham de mãos dadas Nú-
meros da sorte 4, 6, 7, 18, 19, 33 Pensamento 
positivo Procuro ser compreensivo com 
todas as pessoas que me rodeiam.

CARANGUEJO 21/06 A 21/07
Carta Dominante 4 de Espadas, que significa 
Inquietação Amor Deixe-se de inseguranças 
e receios infundados e invista na conquista 
do seu amor Saúde Pratique mais exercício 
físico Dinheiro Todo o trabalho que tem vin-
do a realizar vai ser reconhecido Números 
da sorte 9, 11, 25, 27, 39, 47 Pensamento 
positivo O Amor invade o meu coração.
 
LEÃO 22/07 A 22/08
Carta Dominante 7 de Copas, que significa 
Sonhos Premonitórios Amor Quem sabe 
proteger-se das emoções negativas apren-
de a construir um futuro risonho Saúde 
Cuidado com as mudanças de temperatura 
Dinheiro A sua excelente capacidade de 
aprendizagem facilitará a sua ascensão 
profissional Números da Sorte 10, 20, 36, 
39, 44, 47 Pensamento positivo Eu sei que 
posso mudar a minha vida.

VIRGEM 23/08 A 22/09
Carta Dominante O Louco, que significa Ex-
centricidade Amor Atue de forma tranquila e 
harmoniosa, evitando conflitos com as pes-
soas que mais ama Saúde Possíveis dores 
musculares Dinheiro Procure poupar algum 
dinheiro Números da sorte 7, 18, 19, 26, 38, 
44 Pensamento positivo Sou otimista, 
espero que me aconteça o melhor.

BALANÇA 23/09 A 22/10
Carta Dominante Valete de Ouros, que 
significa Reflexão Amor Esteja atento, 
um novo amor poderá surgir a qualquer 
momento Saúde Pratique um desporto que 
lhe permita relaxar e tonificar os músculos 
Dinheiro JSeja responsável e esteja pre-
sente em todos os compromissos da sua 
empresa Números da sorte 1, 8, 42, 46, 47, 
49 Pensamento positivo Eu tenho força 
mesmo nos momentos mais difíceis.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Carta Dominante 4 de Paus, que significa 
Ocasião Inesperada Amor As emoções 
encontram-se sobrevalorizadas. Não sofra 
por antecipação Saúde Tendência para 
distúrbios gastrointestinais Dinheiro Deixe 
o orgulho de lado e peça ajuda a um colega 
Números da sorte 4, 9, 11, 22, 34, 39 Pen-
samento positivo Eu acredito que todos 
os desgostos são passageiros, e todos os 
problemas têm solução.
 
SAGITÁRIO 21/11 A 21/12
Carta Dominante A Imperatriz, que significa 
Realização Amor Não deixe a monotonia 
tomar conta da sua relação afetiva Saúde 
Tendência para problemas renais Dinheiro 
Evite delegar nos outros as tarefas que lhe 
foram atribuídas a si Números da sorte 1, 
2, 8, 16, 22, 39 Pensamento positivo O Amor 
enche de alegria o meu coração.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 19/01
Carta Dominante Dama de Espadas, que sig-
nifica Melancolia Amor Evite definir projetos 
isoladamente Saúde Vá ao médico e faça 
uma consulta de rotina Dinheiro : A sua vida 
profissional tende a melhorar significativa-
mente Números da sorte 7, 13, 17, 29, 34, 36 
Pensamento positivo Vivo de acordo com a 
minha consciência.

AQUÁRIO 20/01 A 18/02
Carta Dominante 6 de Copas, que significa 
Nostalgia Amor Se a sua relação amorosa 
não estiver a corresponder às suas expec-
tativas, tenha uma conversa com o seu par 
Saúde Faça com que a leveza de espírito 
seja uma constante na sua vida Dinheiro Um 
colega ambicioso pode prejudicá-lo Números 
da sorte 7, 11, 19, 24, 25, 33 Pensamento 
positivo O meu único Juiz é Deus.

PEIXES 19/02 A 20/03
Carta Dominante 9 de Ouros, que significa 
Prudência Amor Um pequeno mal-entendido 
pode fazer com que aja injustamente com 
o seu par Saúde Poderá sentir algumas 
náuseas e dores de cabeça Dinheiro Tenha 
muito cuidado pois durante esta quinzena a 
tendência é para a distração e a dispersão 
Números da sorte 5, 25, 33, 49, 51, 64 
Pensamento positivo Esforço-me por dar o 
meu melhor todos os dias.

MARIAHELENA@
MARIAHELENA.PT
210 929 030

 JOAQUIM SILVA 
GONÇALVES

 68 anos
 17-09-2022

 AVELINO FERREIRA 
FERNANDES 

  86 anos
24-09-2022

ROSA MADALENA COELHO 
SILVA ABREU

72 anos
  25-09-2022

MANUEL DA SILVA 
CARRIÇO
63 anos

26-09-2022

JOAQUINA RIBEIRO
77 anos

29-09-2022
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DISCOS

TEXTO MIGUEL MIRANDA

Se passarmos pelo vídeo do 
YouTube que mostra uma 
entrevista de John McEnroe a 

A.C. Newman ficamos a saber que 
“The Slow Wonder” foi subsidia-
do pelo governo canadiano em 
dezenas de milhares de dólares. 
Sim, não há engano, o talk show 
da CNBC era mesmo dirigido pelo 
temperamental tenista que teve 
um programa em nome próprio. O 
talento televisivo não foi proporcio-
nal ao desportivo e a sua carreira de 
apresentador durou apenas alguns 
meses. De qualquer modo, naquela 
pequena conversa ainda retirámos 
algumas informações interessantes, 
como a opção de Carl Newman pela 
abreviatura A.C. ou a justificação de 
um álbum a solo, sendo ele um ele-
mento dos The New Pornographers. 
Na primeira explicou que deriva do 
facto de soar a rock, como se fosse 
uma homenagem aos AC/DC e, na 
segunda, traçou um paralelismo 
com a situação dos Kiss e respeti-
vos membros, nomeadamente Ace 
Frehley, cuja estreia independente 
se deu no final dos anos 70. Este 
cenário a roçar o hard rock poderá 
criar confusões, mas estamos aqui 
noutro patamar. Sem sair do sítio, 
comprovamos isso mesmo, dado 
que inclui a apresentação ao vivo de 
“Miracle Drug”, a faixa que abre o 
disco de 2004. Testemunha um po-
wer pop divertido que é conduzido, 
de forma breve, por uma guitarra 
irreverente. 

À medida que avançamos e 
multiplicamos várias vezes as audi-
ções, ficamos com a sensação que o 
músico de Vancouver tem o mérito 
de nos dar algo atemporal. Rela-
tivamente ao seu outro projeto de 

Power pop 
canadiano 
algo 
atemporal

maior dimensão, aqui não há Neko 
Case. A voz feminina que ouvimos é 
a de Sarah Wheeler. Os bonitos ar-
ranjos ganham volume numa toada 
mais agradável do que maníaca. A 
porção energética varia conforme 
as exigências das canções, estando 
“Drink To Me, Babe, Then”, “On The 
Table” e “The Town Halo” numa 
luta por um pedestal que as eviden-
cie ainda mais. Esta última vive do 
imperialismo de um violoncelo que 
desde o início tende a nos envolver 
sem grandes contemplações.  

A partir destas melodias espi-
rituosas não será difícil ficar com 
uma forte curiosidade por outros 
trabalhos relacionados. Por isso, 
conhecer os Zumpano poderá ser 
uma hipótese a ter em conta. A sua 
faceta eclética encontra-se ainda no 
outro milénio e continua bastante 
ignorada pelo grande público. 

TV & STREAMING
TELEVISÃO
Cuba Libre de Henrique 
Oliveira [RTP Play]
Andor de Tony Gilroy [Disney +]
Surface de Veronica West [Apple TV+]
A League of Their Own de Will 
Graham & Abbi Jacobson [Amazon]

CINEMA
Blonde de Andrew Dominik [Netflix]
Tre Piani de Nanni Moretti [FilmIn]
O Ano da Morte de Ricardo Reis de 
João Botelho [Amazon]
Dark Waters de 
Todd Haynes [RTP Play]
Athena de Romain Gavras [Netflix]
Mother de Bong-Joon Ho [FilmIn]
Wendy & Lucy de Kelly 
Reichardt [FilmIn]

A.C. Newman
The Slow Wonder

JORGE REBELO
 - 913465108 -

jrebeloconsultores@hotmail.com

Moradia P/3 famílias
Terreno ajardinado 
Roriz – Santo Tirso
210.000€

T4 C/lugar de garagem
Santo Tirso (centro)
250.000€

Terreno c/945m2
Negrelos – Santo 
Tirso
Só 40.000€

Moradia T2 c/jardim
P/arrendar
Famalicão – Gavião

T2 parcialmente mobiliado
C/lugar garagem
Porto – Centro
Valor 1.050€

Moradia P/restaurar
Pombinhas – Negrelos
Santo Tirso
70.000€

À MEDIDA QUE 
MULTIPLICAMOS AS 
AUDIÇÕES, FICAMOS 
COM A SENSAÇÃO QUE O 
MÚSICO DE VANCOUVER 
TEM O MÉRITO DE NOS 
DAR ALGO ATEMPORAL

Um ‘tratado’ 
dramático como 
interrogação política
Espetáculo de Diogo Freitas faz curta residência na Casa das 
Artes, em Famalicão de 6 a 8 de outubro, sempre às 21h30. 

Diogo Freitas, à procura de res-
postas para as grandes questões 
da contemporaneidade, encontrou 
ainda mais interrogações. 

“Tratado, a Constituição Uni-
versal” questiona a sociedade e 
os sistemas políticos, incluindo a 
democracia, pelo seu insucesso na 
resolução de questões como o fas-
cismo, o racismo, a xenofobia ou a 
guerra. Nos Estados Democráticos 
Unidos, cada Estado é governado 
por um regime diferente, onde não 
existem os conceitos de naturali-
dade e de migração. A cada cinco 
anos, realiza-se o Dia Internacional 
do Voto. Cada cidadão viverá no 
Estado correspondente ao ideal ex-

presso pela votação. A mudança de 
Estado e de emprego processa-se, 
o conceito de família é dispensa-
do. Mas o caos instala-se quando 
a rivalidade entre os Estados ga-
nha proporções incontornáveis e o 
Grande Estado Conservador proí-
be os cidadãos de comparecerem 
no Dia Internacional do Voto.

“Tratado, a Constituição Uni-
versal” vai estar em cena no Gran-
de Auditório da Casa das Artes em 
Famalicão com sessões sempre às 
21h30 de quinta, dia 6, até sábado, 
dia 8 de outubro. Os bilhetes cus-
tam 6 euros com os habituais des-
contos para estudantes, seniores e 
portadores de cartão quadrilátero. 
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DIA 7 SEXTA-FEIRA
Céu pouco nublado
Vento fraco
Mínima 13º
Máxima 27º

DIA 25 DOMINGO
Aguaceiros
Vento fraco
Mínima 12º
Máxima 22º

DIA 8 SÁBADO
Céu pouco nublado
Vento fraco
Mínima 13º
Máxima 28º

Jornal bimensário de atualidade 
regional e generalista 
da região do Vale do Ave
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João Vale sagra-se 
campeão nacional de 
todo-o-terreno em Moto 4

Piloto tirsense fechou a 
Baja TT Sharish no se-
gundo lugar, o suficiente 
para garantir o título 
de campeão nacional de 
forma antecipada. 

TEXTO PAULO R. SILVA

João Vale, aos comandos de uma Ya-
maha, sagrou-se pela primeira vez 
campeão nacional de todo-o-terre-
no em moto 4, isto após terminar 
a penúltima prova do calendário, a 
Baja Sharish, no segundo lugar. A 
conjugação de resultados permitiu 
ao piloto tirsense alcançar o título 
antecipadamente.

Em declarações à Sporttv no final 
da prova, João Vale diz que “vinha a 
contar fazer uma corrida limpa de 
princípio a fim. Objetivo era ter-
minar a corrida para poder chegar 
a Portalegre já com o campeonato 
do nosso lado.  Conseguimos ser 
campeões nacionais graças à minha 
equipa e a todo o trabalho que con-
seguimos fazer ao longo deste ano. É 
uma ótima sensação”.

A Baja Sharish, disputada em 
Reguengos de Monsaraz, foi ganha 
por Luís Fernandes, também em 

Yamaha, com cerca de quatro minu-
tos e meio de vantagem para o novo 
campeão nacional. Fernando Cardo-
so completou o pódio.

Com um currículo invejável nos 
quad-cross, incluindo títulos em 
Itália e Espanha, o piloto de Santo 
Tirso entrou no todo-o-terreno da 
melhor forma, arrecadando um tí-
tulo na categoria que faltava no seu 
palmarés. 

A Câmara Municipal de Santo 
Tirso já congratulou o feito do des-
portista através de um voto de lou-
vor votado em reunião do executivo 
camarário.

A última prova do campeonato 
nacional de todo-o-terreno disputa-
-se no final do mês de outubro com 
a icónica Baja de Portalegre, etapa 
que qualquer piloto quer vencer.


