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O QUE 
ESPERAR 
DE 2023?

Juntas de Freguesia 
ganham poder e 
responsabilidade com 
transferência
de competências 
Câmara de Santo Tirso 
transfere uma dezena de 
competências para todas as 
juntas de freguesia 
do concelho num envelope 

financeiro que ronda os três 
milhões de euros. Secretá-
rio de Estado apadrinhou 
cerimónia que decorreu em 
Vila das Aves. Página 11

Junta das Aves 
quer ouvir 
propostas para 
‘Palácio’ e Quinta 
dos Pinheiros

MINISTÉRIO PÚBLICO 
ARQUIVA INQUÉRITO 
SOBRE MORTE 
DOS ANIMAIS NO 
INCÊNDIO DA AGRELA
PÁGINA 12

PÁGINA 7

Os assuntos que vão marcar o ano. De obras 
a concluir, estratégias a implementar 
perante uma inflação insidiosa. Páginas 4 e 5 

Inundações 
em zonas 

ribeirinhos 
marcam 
quadra 

natalícia
PÁGINA 9
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NÃO PERCA 
AS PRÓXI-
MAS PU-

BLICAÇÕES 
PORQUE 

NÓS, TAM-
BÉM NÃO.

SIGA-NOS 
NO INSTA-

GRAM. 
 NA REALIDADE 

OS MEIOS SÃO E 
SERÃO SEMPRE 

ESCASSOS 
MAS PODE 

PERGUNTAR-SE 
SE TEM HAVIDO 

AMBIÇÃO E 
DETERMINAÇÃO 
QUANTO BASTE 

PARA TIRAR 
PROVEITO PLENO 

DOS FUNDOS 
EUROPEUS.

Na sua mensagem de Ano Novo, 
o Presidente da República veio 
dizer-nos que “entramos em 

2023 obrigados a evitar que seja pior 
do que 2022”, apesar de sabermos que 
a pandemia ainda não desapareceu de 
todo, que a guerra iniciada em 2022 
prossegue sem tréguas, que a economia 
não cresce e que sofremos a subida dos 
preços, o corte dos rendimentos, o corte 
dos salários reais, o aumento dos juros 
da habitação, o agravamento da pobreza 
e das desigualdades sociais.
É verdade que tudo isto não depende só 
ou essencialmente de nós, mas depende 
de nós fazermos o que está ao nosso 
alcance, referiu também Marcelo Rebelo 
de Sousa. E especificou, entre outras coi-
sas, a vantagem comparativa de termos 
estabilidade política com um governo de 
um só partido com maioria absoluta e 
a possibilidade de tirarmos proveito de 
fundos europeus que são irrepetíveis e de 
prazo bem determinado. 

Revertendo a mensagem presidencial 
para um nível local, poderia pensar-se 
que a vantagem de um governo muni-
cipal de maioria absoluta continuada de 
quase 40 anos já deveria ter resolvido to-
dos os problemas. Na realidade os meios 
são e serão sempre escassos mas pode 

perguntar-se se tem havido ambição e 
determinação quanto baste para tirar 
proveito pleno dos fundos europeus.

Não é fácil responder a questões como 
esta. Mas podemos sempre comparar si-
tuações e soluções. Como exemplo, já em 
tempos referimos como Riba d’Ave viu a 
requalificação do seu cineteatro solucio-
nada com fundos europeus para reabili-
tação urbana, enquanto em Santo Tirso 
se preservam as paredes que restam e 
na Vila das Aves se vai deixando morrer 
idêntico equipamento.

Um dos objetivos que vêm sendo in-
sistentemente anunciados a vários níveis 
é precisamente a reabilitação urbana. A 
leitura dos documentos orientadores do 
assunto permite verificar que o primeiro 
desafio da reabilitação urbana consiste 
em “articular o dever de reabilitação dos 
edifícios que incumbe aos privados com 
a responsabilidade pública de qualificar 
e modernizar o espaço, os equipamentos 
e as infraestruturas das áreas urbanas a 
reabilitar”. E o que se propõe especifica-
mente, no que respeita a Vila das Aves, 
para o ano corrente, são intervenções 
desse tipo em dois arruamentos centrais.

Ora, não se vislumbrando iniciativas 
privadas de reabilitação de edifícios 
no espaço urbano da Vila, o objetivo 

de reabilitação nunca será plenamente 
conseguido. No entanto, a estratégia está 
definida, estão previstas bonificações e 
isenções fiscais e até o acesso a apoios 
financeiros que, no entanto, passam 
desapercebidos. A construção nova, a 
custos controlados, em zona urbana 
agora ocupada por antigas construções 
abandonadas e irrecuperáveis promo-
veria uma verdadeira requalificação. 
Mas isso obriga a redefinir tipologias 
de construção, densidade de ocupação, 
número de pisos, etc., como ação prévia 
para convencer proprietários e empreen-
dedores a passar das ideias às obras. Ou 
a ceder, eventualmente, ao município a 
iniciativa de construção.

O diagnóstico existente sobre as 
condições de habitação do concelho não 
parece analisar as necessidades de jovens 
casais à procura de uma primeira solução 
de habitação, seja por arrendamento seja 
por aquisição a valores acessíveis. Tam-
bém por isso é urgente que a intervenção 
do município no processo de requali-
ficação seja dinamizada para alcançar 
mais longe que as meras infraestruturas 
urbanas.

Não esquecendo que os fundos euro-
peus são irrepetíveis e de prazo bem de-
terminado, como lembrou o presidente.

Irrepetíveis e de prazo 
bem determinado
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ADÉLIO CASTRO
ADVOGADO

Mais irritante que uma 
enxaqueca, um misterioso 
nervoso miudinho aporri-

nhava-o inclemente e sem tréguas. 
Uma estranha sensação que lhe 
faltava não sabia o quê atazanava-o 
impertinente, açoitando-o com um 
permanente desassossego. Corru-
piava inquieto do sofá para a janela, 
da janela para a varanda, para uns 
segundos depois, derreado, se deixar 
afundar de novo no sofá. 

A páginas tantas, perplexo, deu-
-se conta que ressacava do frenesim 
dos dias que, até há bem pouco 
tempo atrás, sistematicamente se 
prolongavam noite dentro e fins-de-
-semana fora numa intérmina bebe-
deira de adrenalina. Achou-se falho 
do bruaá das reuniões, da vozearia 
das multidões, do arrebatamento 
dos plenários, da expectativa das 
votações, do xadrez dos cenários, da 
constante contagem das espingardas 
e, acima de tudo, carente da lisonja 
da sua vasta corte de correligioná-
rios e da louvaminhice da chusma 
de interesseiros que borboleteavam 
à sua volta. O silêncio soturno, o 
telefone mudo e quedo, os dias cada 
vez mais ermos e solitários e a sua 
novel condição de cidadão anónimo 
pesavam-lhe mais do que mil cons-
ciências de Judas. 

Desarvorou daquele purgatório 
claustrofóbico com ganas de matar 
as horas que, zombando indiferentes 
das suas ânsias, mandriavam vazias, 
pastosas e indolentes. A mata-ca-
valos, marchou sem destino e até 
perder o fôlego pelas ruas daquela 

terra que já fora a sua. De regresso, 
um nadita mais apaziguado, ficou 
sem pinga de sangue quando, por 
acaso, se é que isso existe, deu de 
caras com o Francisco que, surpre-
so, o salvou sereno e sem ponta de 
ressentimento.

O Francisco era um ser huma-
no raro, daqueles que, como dizia 
uma professora, nem parece deste 
mundo. Quase sempre, desencanta-
va do nada não só coisa certa, mas 
também a forma mais acertada de 
fazer a coisa certa. Era um amigo de 
todas as horas, um arrimo tranqui-
lo, fraterno e leal. Imberbe ainda, 
arrebatou-o a ele e a outros amigos 
para o sempiterno sonho de tentar 
amanhar um mundo mais livre, 
mais justo e mais fraterno onde, 
como ele dizia: “Os cravos de abril 
floresceriam mais e muito mais alto 
que as ervas daninhas”. Como acre-
ditava piamente que este sonho, o 
mais amado filho do povo, nasceria 
das entranhas da democracia e seria 
partejado e para sempre bem-ama-
do pelos partidos políticos, não des-
cansou enquanto não o convenceu a 
participar e a amparar este milagre, 
filiando-se num deles. 

Em modo São Tomé, lá se deixou 
rebocar para o mundo dos partidos 
políticos que até ali sempre olhara 
com indiferente desconfiança. Con-
tra todas as suas expetativas gostou 

daquele ambiente febril, daquela 
tensão conspirativa, das discussões 
arrebatadas a roçar a agressividade 
e não poucas vezes a grosseria. Sen-
tiu-se em casa, confortável como um 
peixe na água daquele mar revolto 
pejado de aspirantes a tubarões. Não 
tardou a perceber que era daquele 
mar que partiam as lanchas mais 
rápidas para os altares do poder e a 
descobrir que aquela era definitiva-
mente a praia da sua vida. 

Desde esse dia, abraçou como 
seu desígnio maior escalar todos os 
degraus que fossem necessários para 
embarcar naquela cobiçada lancha. 
A cada dia mais implacável, trucidou 
todos os que se atravessaram no seu 
caminho. Mal começou a aspirar, 
muito lá ao longe, uns laivos do per-
fume do poder, sucumbiu definiti-
vamente àquela voragem, tornou-se 
toxicodependente da mais poderosa 
droga do mundo, o poder. Um a 
seguir ao outro, foi perdendo os ami-
gos, sacrificando uns, atraiçoando 
outros e ignorando olimpicamente 
os restantes. Baniu afetos e amores 
como distrações inúteis. Limitou 
as suas relações familiares aos apres-
sados jantares de Natal e Páscoa e, 
lá de quando em vez, a umas breves 
mensagens nos aniversários. A infin-
dável canseira de controlar, negociar 
e vigiar a vasta súcia de aliados que 

pudessem ser mais um degrau na 
sua escalada, tornou-se o exclusivo 
intento da sua vida.

 Por uma insondável curva da 
vida, um dia, o Francisco, seu velho 
amigo e mentor, atravessou inadver-
tidamente o seu caminho, tanto bas-
tou para que ele o traísse vilmente e 
sem hesitar. Esta traição, somada a 
muitas outras desilusões, enterrou 
definitivamente a esperança do seu 
velho amigo de que aquele, ou qual-
quer outro partido pudesse partejar 
os sonhos de quem quer que fosse.  
Ele, como sempre, tentou iludir-se, 
justificando mais esta ignomínia 
com o argumento, que só com o po-
der conseguiria transformar o velho 
sonho, em obra nova. 

Finalmente o seu grande dia che-
gou e viu-se ministro. Uma guarda 
pretoriana de graxistas acéfalos, que 
se esgatanhavam histéricos para 
ciciar exatamente o que sabiam que 
ele gostaria de ouvir foi-o distan-
ciando da realidade. Lambuzado 
por tantas mesuras e salamaleques 
acabou por se convencer que era 
uma Excelência, tal como atestavam 
as muitas placas das obras que, com 
pompa e circunstância, inaugurava. 

Um dia, enredado nas muitas 
trocas, baldrocas, favores, traições 
e outras inomináveis iniquidades, 
caiu do seu altar de pechisbeque 
estatelando-se com estrondo e 
desamparado no meio do povo, que, 
sem demoras nem mesuras, lhe 
fez ver que não fora estimado, nem 
respeitado, na melhor das hipóteses, 
tinha sido temido e agora, nem isso 
lhe restava.

Viu-se um sexagenário triste, só, 
sem amigos, amores, família nem 
carreira. Não tinha projetos e muito 
menos sonhos. Desperdiçara metade 
da vida a conquistar o poder, e outra 
metade a tentar aguentar-se no poder. 

Afinal, conquistara o poder e com 
ele não só não fez obra, como matou 
o sonho. 

Excelência 
de pechisbeque

EM MODO SÃO 
TOMÉ, LÁ SE 
DEIXOU REBOCAR 
PARA O MUNDO 
DOS PARTIDOS 
POLÍTICOS (...). 
CONTRA TODAS AS 
SUAS EXPETATIVAS 
GOSTOU DAQUELE 
AMBIENTE FEBRIL, 
DAQUELA TENSÃO 
CONSPIRATIVA, 
DAS DISCUSSÕES 
ARREBATADAS 
A ROÇAR A 
AGRESSIVIDADE E 
NÃO POUCAS VEZES 
A GROSSERIA. 
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TEXTO PAULO R. SILVA

Ano novo. Novos projetos. Novos 
objetivos. Ou pelo menos assim de-
via ser. Neste exercício de previsão 
que anualmente a redação do Entre 
Margens se propõe, alguns dos prin-
cipais assuntos levantados no início 
de 2022 continuam atuais, ou em 
fase de conclusão, o que pode dar 
aso a uma visão copo meio cheio/
copo meio vazio. Sim, todos os gran-
des assuntos que fizeram parte das 
previsões em janeiro do ano passado 
obtiveram avanços, mas ainda sem 

desfechos conclusivos. É sinal que o 
caminho está a ser trilhado, mas que 
este é longo e sinuoso. 

Depois de consultada a bola de 
cristal, que temas vão marcar o ano 
de 2023 nesta península entre-os-A-
ves?

PARQUE DO VERDEAL
Uma infraestrutura pensada há três 
décadas irá finalmente ser inaugu-
rada (possivelmente) no primeiro 
trimestre de 2023. O parque está 
concluído, depois de alguns atrasos 
relacionados com a ponte pedonal 
e os taludes nas margens. Aliás, o 
próprio presidente da junta de Vila 
das Aves revelou que a intenção pas-
sa por inaugurar oficialmente em 
fevereiro. 

Se assim for, Vila das Aves e São 
Tomé de Negrelos, ganham um pul-
mão verde de referência nas mar-
gens do Vizela que certamente vai 
servir de epicentro para a comuni-
dade. Mais, com o parque concluído, 
abre-se a porta à tão falada ligação 
pedonal e ciclável até ao Parque Ur-
bano Sara Moreira, na Rabada, ao 
longo das margens dos rios. 

INFANTÁRIO DE VILA DAS AVES
Um processo que foi promessa au-
tárquica de Joaquim Faria em 2017, 
tornou-se numa dor de cabeça buro-
crática desde então, mas para 2023 
parece estar destinada uma resolu-
ção mais definitiva. 

Depois de assinado o protocolo 
entre a Associação de Ringe e a Se-
gurança Social que viabiliza o pro-
jeto para a reabertura do infantário 
de Vila das Aves, a instituição avense 
conseguiu nos últimos dias do ano 
publicar em Diário da República o 
início do concurso público para as 
obras de reabilitação do edifício. 
Com o valor base de 268 mil euros, 
espera-se que a empreitada possa 
avançar ainda durante este ano. 

QUINTA DOS PINHEIROS
O imbróglio resultante da insolvên-
cia da SAD do Desportivo das Aves, 
vai ter em 2023 um ano decisivo 
para se perceber o futuro do terre-
no que estava projetado para acolher 
um centro de estágio. 

A Associação Humanitária dos 
Bombeiros de Vila das Aves apresen-
tou em assembleia geral um projeto 

A bola de cristal do Entre Margens revela os assuntos que certamente vão marcar o ano de 2023. De obras 
a concluir, estratégias a implementar a uma inflação insidiosa que pode fazer derrubar o baralho de cartas. 

para a sua parcela do terreno, onde 
quer criar um complexo desportivo 
com um relvado natural para servir 
de sustento financeiro à atividade 
dos bombeiros através do aluguer 
do espaço a emblemas da região. Já 
a junta de freguesia continua num 
limbo sobre o que fazer com a sua 
parcela.

Esta tomada de posição dos bom-
beiros parece inviabilizar um projeto 
conjunto entre as duas instituições, 
sendo que a junta vai agora fazer 
uma auscultação pública para se 
perceber as possibilidades do terre-
no que detém. 

REABILITAÇÃO URBANA
EM VILA DAS AVES
A grande promessa da campanha 
autárquica de 2021 de Alberto Cos-
ta terá, segundo o próprio autarca, 
avanços significativos em 2023. 

Os projetos ainda não são conhe-
cidos publicamente, mas o presi-
dente da Câmara garantiu que a tão 
badalada reabilitação do centro ur-
bano de Vila das Aves vai iniciar-se 
com intervenções na Av. 4 de Abril 
de 1955 e na rua João Bento Padilha. 
Ficam a aguardar-se os pormenores 
das obras tão reivindicadas pela po-
pulação de Vila das Aves. 

POSTO GNR DE LORDELO
Anos de denúncias devido às condi-
ções “degradantes”, a GNR de Lor-
delo vai finalmente ver concretizada 
a ambição de ver construído de raiz 
um novo posto. 

O contrato foi assinado no passa-
do mês de dezembro com Ministério 
da Administração Interna e repre-
senta um investimento de 1,3 mi-
lhões de euros e tem previsto o início 
das obras já em janeiro. O novo edi-
fício ficará localizado num terreno 
na zona industrial de Mide e deverá 
estar concluído no final do ano. 

JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE
Agendadas para agosto, as Jorna-
das Mundiais da Juventude estão já 
a movimentar paróquias e dioceses 
por todo o país. Em antecipação do 
evento que trazer a Lisboa milhares 
de jovens de todo o mundo, as pre-
parações fazem-se a nível local e não 
têm deixado ninguém indiferente. 

A peregrinação dos símbolos das 
Jornadas marcou o outono, sendo 
que até ao verão prepara-se a parte 
logística dos grupos e incentiva-se a 
participação da comunidade nas pré-
-jornadas. Neste momento, está pre-
visto que uma boa parte dos partici-

VILA DAS AVES E SÃO 
TOMÉ DE NEGRELOS, 
GANHAM UM PULMÃO 
VERDE DE REFERÊNCIA 
NAS MARGENS DO 
VIZELA. MAIS, COM O 
PARQUE CONCLUÍDO, 
ABRE-SE A PORTA À 
TÃO FALADA LIGAÇÃO 
PEDONAL E CICLÁVEL 
ATÉ AO PARQUE 
URBANO SARA 
MOREIRA, NA RABADA, 
AO LONGO DAS 
MARGENS DOS RIOS. 

O QUE 
ESPERAR 
DE 2023?
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pantes de outros países se estabeleça 
pelos quatro cantos do território na-
cional através de famílias de acolhi-
mento, dando a conhecer o melhor 
que cada local tem para oferecer.

No caso de Vila das Aves, por 
exemplo, o Grupo de Jovens Renas-
cer já fez saber que pretende rece-
ber na vila cerca de uma centena de 
jovens de todo o mundo. Para isso 
contam já com a colaboração das 
escolas, mas querem incentivar à 
candidatura de mais famílias de aco-
lhimento. 

CULTURA COM OU 
SEM CINETEATRO?
A questão sobre cineteatro de San-
to Tirso vai continuar a ensombrar 
a atividade cultural do concelho em 
2023. Sobretudo após um ano onde 
os vizinhos deram mais passos im-
portantes no que diz respeito a salas 
de espetáculo. Guimarães inaugurou 
com pompa e circunstância a requa-
lificação do histórico Teatro Jordão, 
enquanto aqui mesmo ao lado, o 
Município de Famalicão devolveu à 
comunidade de Riba de Ave o Tea-
tro Narciso Ferreira que desde então 
funciona com programação regular 
de qualidade. 

Enquanto isso, em Santo Tirso 
mantém-se o limbo sobre esta maté-
ria. A ‘Fábrica’ serve de salva-vidas, 
mas não tem as características neces-
sárias para servir de sala de espetá-
culos adaptada às exigências de uma 
programação contínua e exigente 
nas mais diversas áreas artísticas. 
O Centro Cultural Municipal de Vila 
das Aves está em obras para reparar 
infiltrações, mas o auditório é peque-
no para acolher iniciativas de maior 
dimensão. Entretanto, a Câmara vai 
adquirir a Casa da Galeria, uma lin-
díssima galeria de exposições, mas 
que também não é um auditório e se 
irá juntar ao Museu Internacional de 
Escultura Contemporânea e ao Cen-
tro de Arte Alberto Carneiro. 

Entre o Cineteatro no centro da 
cidade de Santo Tirso, o Cine Aves 
(que continua à venda) ou um pro-
jeto de raiz implementado noutro 
local, o concelho não pode perder 
este comboio e ficar fora das grandes 
esferas culturais. 

PRR E HABITAÇÃO
O concelho de Santo Tirso tem nes-
te momento no terreno duas obras 
importantes financiadas em Plano 
de Recuperação e Resiliência (PRR): 
as rotundas da Ermida e Fontiscos 
que vão melhorar substancialmente 

o acesso às áreas empresariais em 
torno da A3 e assim potenciar e im-
plementação de grandes grupos eco-
nómicos no concelho. 

Com prazo previsto para a sua 
conclusão a rondar um ano, a per-
gunta que se impõe de imediato é o 
que virá a seguir. Alberto Costa tem 
encetado conversações sérias com 
o Governo com a intenção de criar 
uma variante à EN-105 que facilite 
o acesso destas empresas ao nó da 
A41, em Água Longa. A acontecer se-
ria uma excelente notícia, mas numa 
altura em que o problema da escas-
sez de habitação se agrava a cada dia 
que passa, é incompreensível que o 
Município se mantenha na periferia 
dos programas de construção de ha-

bitação acessível. 
A implementação empresarial 

terá tanto mais impacto no conce-
lho quanto este consiga absorver 
os empregos criados em residência 
permanente. Santo Tirso precisa 
urgentemente de habitação para as 
classes médias e baixas, mas até ao 
momento, a autarquia parece querer 
ficar apenas pela rama.

CRISE INFLACIONÁRIA
Para além das consequências hu-
manas que são difíceis de mesurar 
com precisão, a invasão do território 
ucraniano por parte da Rússia sen-
tiu-se nos bolsos de cada um devido 
ao aumento generalizados dos pre-
ços, sobretudo das matérias-primas 
e dos produtos alimentares. 

A quebra no abastecimento de 
petróleo e gás natural russo e a 
devastação da indústria agrícola 
ucraniana, levaram a um aumento 
exponencial de preços dos produtos 
que quotidianamente são utilizados 
pelo cidadão comum. O consequente 
crescimento da taxa de inflação para 
níveis que se assistiam em Portugal 
desde o início dos anos 90, absorveu 
as conquistas salariais dos últimos 
anos e agravou os custos de indús-
tria como a construção, refletindo-se 
também no mercado imobiliário e 
das obras públicas. 

É verdade que há fundos comuni-
tários para investir, mas com os pre-
ços das obras subvalorizados, os con-
cursos vazios tornaram-se parte do 
jogo, atrasando ainda mais o desfe-
cho de investimentos fundamentais.

Por outro lado, com o aumen-
to das taxas de juro anunciado pelo 
Banco Central Europeu para comba-
ter a escalada da inflação, as famílias 
vão ter de se aguentar com a drástica 
subida das prestações do crédito à ha-
bitação. Uma tempestade perfeita ou 
uma nuvem passageira? Certamente, 
as contas de 2023 serão intimamente 
influenciadas por este fator. 

A ‘FÁBRICA’ SERVE 
DE SALVA-VIDAS, 
MAS NÃO TEM AS 
CARACTERÍSTICAS 
NECESSÁRIAS PARA 
SERVIR DE SALA 
DE ESPETÁCULOS 
ADAPTADA ÀS 
EXIGÊNCIAS DE UMA 
PROGRAMAÇÃO 
CONTÍNUA E EXIGENTE 
NAS MAIS DIVERSAS 
ÁREAS ARTÍSTICAS. 
__________

SANTO TIRSO PRECISA 
URGENTEMENTE DE 
HABITAÇÃO PARA AS 
CLASSES MÉDIAS E 
BAIXAS, MAS ATÉ 
AO MOMENTO, A 
AUTARQUIA PARECE 
QUERER FICAR APENAS 
PELA RAMA.
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CASTRO FERNANDES
EX-PRESIDENTE 

CM SANTO TIRSO / PS

JOÃO FERREIRA
ADVOGADO / PCP

Pedro Nuno Santos, 
que futuro?

1 A sucessão de casos com o 
Governo, que têm implica-
do sucessivas demissões, 

não tem trazido estabilidade po-
lítica como se exige no momento 
presente. Como resultado das úl-
timas eleições legislativas, que o 
PS ganhou por maioria absoluta, 
aguardava-se maior estabilidade 
e o cumprimento dos objetivos 
apresentados no programa elei-
toral. Entre os chamados pesos-
-pesados do Governo saíram a 
ministra da saúde, Marta Temido, 
logo substituída por Manuel Pi-
zarro, e o ministro das Infraestru-
turas e da habitação, Pedro Nuno 
Santos, também substituído por 
João Galamba, nas infraestrutu-
ras, e Marina Gonçalves, na habi-
tação. Também saíram do gover-
no o secretário de estado adjunto 
da Presidência, Miguel Alves, bem 
como os secretários de estado 
do ministério da economia e das 
finanças, entre eles a secretária 
de estado do tesouro, Alexandra 
Reis, responsável pela queda de 
Pedro Nuno Santos, sendo que o 
ministro das finanças, Fernando 
Medina, se manteve no cargo, 
quando também a tutelou na 
TAP, na NAV e foi quem a nomeou 
para secretária de estado.

Com estas sucessivas remo-
delações que levaram também à 
queda da secretária de estado da 
agricultura, Carla Alves, houve 
grandes alterações no governo, 
inclusive com a intervenção do 
próprio PR, Marcelo Rebelo de 
Sousa, que parece ter mudado o 
seu status com o primeiro minis-
tro, António Costa, a quem terá 
dado “um ano para salvar a legis-
latura”.

De entre todas as demissões 
aquela que teve maior significado 
político, especialmente no inte-
rior do PS, foi a de Pedro Nuno 
Santos que sendo relativamente 
jovem, revela intuição política e 
é dentro do PS, à exceção de An-
tónio Costa, o que melhor se foi 
preparando para se candidatar a 
Secretário Geral. Claro que não é 
o preferido de António Costa, que 
vê em Fernando Medina ou Ma-

riana Vieira da Silva outras po-
tencialidades, mas a vasta rede de 
ligações políticas a nível nacional, 
regional, distrital e local, fruto do 
trabalho de muitos anos, dá a Pe-
dro Nuno Santos uma força pró-
pria que outros não têm. É claro 
que António Costa já reafirmou 
que é primeiro ministro para 
quatro anos e diz que não meteu 
os papéis para a reforma. Isto, sal-
vo se acontecer alguma novidade 
imprevisível como aconteceu com 
Durão Barroso ou António Guter-
res, digo eu.

2 Ultimamente, o problema 
da circulação automó-
vel continua a ser muito 

debatido em Santo Tirso com 
o arranque das obras das novas 
rotundas de Fontiscos e da Er-
mida, financiadas pelo PRR, que 
naturalmente estão a provocar 
atrasos nos acessos à portagem 
da A3. Por um lado, a portagem 
está completamente ultrapassa-
da para responder ao tráfego de 
e para a autoestrada, já que as 
obras de remodelação que a con-
cessionária Brisa era obrigada a 
e executar no nó da portagem 
aquando do alargamento, em 
2011, para três faixas no traçado 
Santo Tirso - Maia, nunca foram 
feitas porque não lhe foi exigido. 
Cheguei a alertar o Ministério 
das Obras Públicas publicamente 
para o que estava a suceder. É a 
altura de o Governo incluir estas 
obras no PRR já que parece que 
há verbas e o grau de execução 
não está propriamente acelerado.

Outras obras, nomeadamente 
na rotunda Albino Sousa Cruz, 
Avenida Sousa Cruz e Rua Soeiro 
Mendes da Maia, com sucessivos 
atrasos continuam a causar gran-
des constrangimentos de circula-
ção na cidade e são várias as difi-
culdades dos acessos da rotunda 
de Frádegas ao centro da cidade 
através do Parque D.  Maria II, da 
EN 204, do Além Rio e Via Pano-
râmica, dado que a Rua da Indús-
tria não constitui uma verdadeira 
alternativa aos acessos às zonas 
escolares.

Uma outra 
gestão pública
Em que interesses é que gestores/
administradores realizam o seu tra-
balho nas empresas públicas sob a 
tutela do atual governo do PS, bem 
como dos governos anteriores do 
PSD/CDS? Esta é uma questão fun-
damental que passou despercebida 
nas infindáveis horas de discussão 
mediática sobre o processo relativo à 
indemnização de 500 mil euros paga 
pela TAP a Alexandra Reis, ex-secre-
tária de Estado do Tesouro.

Ao longo dos anos, o PCP rea-
firmou que o controlo público dos 
sectores estratégicos é condição in-
dispensável para um país soberano 
e desenvolvido, mas insuficiente, 
pois a gestão pública também pode 
ser um instrumento ao serviço dos 
grandes grupos económicos. 

A atual gestão da TAP é disso exem-
plo. Depois dos efeitos da pandemia 
obrigarem o Governo a retomar o 
controlo sobre a TAP, com a saída dos 
dois acionistas privados, logo come-
çou o processo imposto por Bruxelas 
e aceite pelo PS, de reestruturação da 
companhia com a perspetiva da sua 
venda a uma das três companhias eu-
ropeias – Lufthansa, Air France/KLM, 
Iberia/British. O caminho delineado 
no referido plano de reestruturação é 
apresentado como necessário, no lin-
guajar dissimulado tecnocrata, para 
reforçar as “condições de atratividade 
do negócio”. O que trocado por miú-
dos significa financiamento público 
para destruição de centenas de postos 
de trabalho, redução de salários, di-
minuição da operação da companhia 
e saneamento da dívida (com origem 
na negociata ruinosa com a Ex-VEM) 
para futura venda. 

Se o Governo do PS apoia uma 
estratégia em que postos de trabalho 
e rendimentos dos trabalhadores são 
percebidos como uma espécie de em-
pecilho ao processo de privatização, 
não surpreende a decisão de premiar 
quem a executa com distinção, mere-
cendo inclusive nomeação para o Go-
verno, como acabou por suceder com 
Alexandra Reis, que esteve encarre-
gue de executar tal reestruturação 
(enquanto administradora da TAP). 
E se tal gestora foi recompensada 
com o pagamento de uma indem-
nização choruda após saída da TAP, 
em contraste com a generalidade dos 
trabalhadores (cujas indemnizações 
foram reduzidas), não surpreende 
que tal facto tenha sido desvalorizado 
por quem se passeia entre portas gi-
ratórias por empresas públicas, enti-
dades reguladoras e grandes empre-
sas, mimetizando a lógica arbitrária 
e obscena que assegura disparidades 
salariais em que gestores de topo 
ganham 30, 50, 100 e até 200 vezes 
mais do que o salário de base dos tra-
balhadores que dirigem.

De modo que mais do que dis-
cussões morais e éticas sobre esta ou 
aquela personagem, o que importa 
ultrapassar definitivamente são as op-
ções políticas que subordinam a ges-
tão de empresas públicas a critérios 
puramente lucrativos, indissociáveis 
da prática corrente de grandes empre-
sas privadas, e que abrem as portas à 
precarização do trabalho, ao grande 
capital estrangeiro e ao aprofunda-
mento da concentração monopolista. 

Os sectores estratégicos da econo-
mia – inclusive o sector empresarial 
do Estado - devem ser recolocados 
ao serviço do povo e do país, apos-
tando-se em políticas de desenvolvi-
mento económico, de incremento da 
produção, de resposta a problemas 
sociais candentes, valorizando-se o 
trabalho e revertendo-se as desigual-
dades salariais existentes, quer seja 
no público ou privado. Esse caminho 
não é feito com mudanças de mem-
bros no Governo ao mesmo ritmo 
que as águas avançaram pelas ruas 
do Porto no passado fim-de-semana, 
mas com uma alternativa política de 
fundo, que está nas mãos dos traba-
lhadores e do povo construir. 

A VASTA 
REDE DE 
LIGAÇÕES 
POLÍTICAS 
A NÍVEL 
NACIONAL, 
REGIONAL, 
DISTRITAL 
E LOCAL, 
FRUTO DO 
TRABALHO 
DE MUITOS 
ANOS, DÁ 
A PEDRO 
NUNO 
SANTOS 
UMA FORÇA 
PRÓPRIA 
QUE OUTROS 
NÃO TÊM.

MAIS DO 
QUE DIS-
CUSSÕES 
MORAIS 
E ÉTICAS 
SOBRE ESTA 
OU AQUELA 
PERSONA-
GEM, O QUE 
IMPORTA 
ULTRA-
PASSAR 
DEFINITIVA-
MENTE SÃO 
AS OPÇÕES 
POLÍTICAS 
QUE SUBOR-
DINAM A 
GESTÃO DE 
EMPRESAS 
PÚBLICAS A 
CRITÉRIOS 
PURAMEN-
TE LUCRATI-
VOS
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IND. AVES.

É tudo quanto se pode dizer 
acerca do balanço das reali-
zações da Junta de Fregue-
sia de Vila das Aves no ano 

findo. Foi exatamente isso que o exe-
cutivo foi forçado a admitir na última 
sessão da Assembleia de Freguesia. 
No dia 16 de dezembro, por ocasião 
da apresentação do orçamento foi 
revelado que tudo o que estava con-
templado para ser realizado no ano 
passado teve zero de execução, pelo 
que transita tudo para 2023! Esta foi 
a triste e indisfarçável realidade que 
inevitavelmente teve de ser reconhe-
cida no Plano Plurianual de Inves-
timentos que integra o orçamento 
deste ano. Nem tão pouco foi preciso 
esperar pelo mês de abril para cons-
tatar isso na prestação de contas. 

Foi o reconhecimento antecipado 
e forçado da tremenda incapacida-
de de trabalho desta Junta, da sua 
incompetência na elaboração dos 
documentos previsionais das ativi-
dades, um incumprimento total dos 
objetivos que se propuseram atingir 
no ano que findou. Um fracasso com-
pleto de que não há memória em Vila 
das Aves!

Esta aflitiva factualidade já há 
muito que era percebida pelos aven-
ses, mas agora está fielmente repro-
duzida nos documentos oficiais dis-
poníveis, que comprovam a falta de 
adesão à realidade dos orçamentos e 
planos de atividades. Mais uma vez, 
numerosas expectativas ficaram por 
concretizar. Coisas tão básicas como: 
requalificação de passeios e arrua-
mentos, edifícios, parques e jardins, 
cemitério e mercado, tiveram zero de 
realização de despesa pública. Com 
toda a desfaçatez estas rúbricas tran-
sitam para o orçamento deste ano! 
Com que credibilidade? 

A apreensão e o desassossego 
apoderam-se dos avenses e faz todo 
o sentido advertir a Junta de Fregue-
sia citando Abraham Lincoln: “podeis 
enganar toda a gente durante um 
certo tempo; podeis mesmo enganar 
algumas pessoas todo o tempo; mas 
não vos será possível enganar sem-
pre toda a gente.”

Na última Assembleia de Fregue-
sia, mais uma vez ficou bem claro 
que o Presidente da Junta continua 
a viver na ilusão de que conseguirá 
continuar a enganar sempre toda a 

gente. Para tanto basta ter presente 
o que disse acerca da sua promessa 
eleitoral de 2017 tendo em vista a 
reabertura do Infantário. Chegou ao 
desplante de se referir ao assunto 
como tendo sido atingido "o término 
de um processo moroso e burocráti-
co", quando efetivamente o que está 
em curso é tão somente o início de 
um concurso público tendo em vis-
ta a obtenção de propostas para a 
execução da obra. Continua a haver 
um longo caminho a percorrer até 
que as obras possam ter início. Foi 
dado apenas um passo elementar, 
anunciado com o fito de justificar a 
demora e disfarçar a forma inábil que 
sempre demonstrou para lidar com 
um assunto desta natureza. Mais de 
cinco anos volvidos, o concurso pú-
blico representa tão somente o início 
e não o fim de coisa alguma. O pro-
cesso ainda tem muito para andar, 
pelo que, também neste assunto não 
há nada de novo! 

Com tanta coisa a que falta dar 
saída, este executivo não resiste se-
quer à Prova dos Nove. Na verdade, 
esta prova não é infalível, mas em al-
guns casos funciona! De facto, a sua 
utilização deixou de ser ensinada nas 
escolas, mas uma aritmética tão ele-
mentar quanto esta é mais do que su-
ficiente para avaliar esta governação.

Perante isto, é mais do que natu-
ral que a oposição em uníssono tenha 
manifestado dúvidas e inquietações 
enormes em torno do Orçamento da 
Junta para o ano corrente, tendo por 
isso sido aprovado apenas com os vo-
tos favoráveis da maioria socialista. 
Mais uma vez este documento está 
somente ancorado nas transferências 
do município, que manda e desman-
da a seu belo prazer numa Junta de 
Freguesia sem vontade nem rumo 
próprio. Para tanto basta recordar 
que não foram capazes de plasmar 
no Orçamento uma única proposta 
das oposições, com as quais tinha 
previamente reunido, alegadamen-
te com o fito de recolher sugestões. 
Foi mais um número artístico levado 
a cabo para criar a ilusão de diálogo 
com todos os eleitos. Pela mão do 
Movimento Independente AVES. foi 
entregue um conjunto de 35 propos-
tas de sugestões. Como está bom de 
ver, também nesta matéria… Noves 
Fora Nada!             

Noves Fora, Nada… Junta quer ouvir 
propostas para ‘Palácio’ 
e Quinta dos Pinheiros

TEXTO PAULO R. SILVA

A junta de freguesia de Vila das Aves 
vai organizar uma sessão de auscul-
tação da população no âmbito dos 
projetos para a Quinta dos Pinheiros 
e para o edifício da antiga sede da 
junta, conhecido como ‘Palácio’. 

A iniciativa decorre na próxima se-
gunda-feira, dia 16 de janeiro, à noite, 
no salão nobre da junta de freguesia e 
Joaquim Faria espera que as pessoas 
apareçam e apresentem propostas 
concretas, numa altura em que o fu-
turo de ambos espaços está em jogo. 

“A junta de freguesia tem ideias e 
projetos para os espaços, mas quere-
mos dar oportunidade de que as pes-

soas apareçam e apresentem propos-
tas”, disse em conversa com o Entre 
Margens.

E o timing não é por acaso. Re-
lativamente à Quinta dos Pinheiros, 
a apresentação pública da intenção 
de projeto dos bombeiros para a sua 
parcela, leva agora a junta a arranjar 
uma solução também para a sua par-
cela. Já no que diz respeito ao ‘Palá-
cio, o tão badalado empreendimento 
que irá nascer na zona envolvente e 
consequentemente completar a liga-
ção da rua até à Tojela terá luz verde 
para avançar brevemente, criando 
uma janela de oportunidade para 
uma intervenção também na antiga 
sede da junta. 

Sessão pública de auscultação da população decorre dia 16 de 
janeiro, à noite, no salão nobre da junta de freguesia. 

NA ÚLTIMA ASSEM-
BLEIA DE FREGUE-
SIA, MAIS UMA 
VEZ FICOU BEM 
CLARO QUE O PRE-
SIDENTE DA JUNTA 
CONTINUA A VIVER 
NA ILUSÃO DE QUE 
CONSEGUIRÁ CON-
TINUAR A ENGANAR 
TODA A GENTE. 
PARA TANTO BASTA 
TER PRESENTE O 
QUE DISSE ACERCA 
DA SUA PROMESSA 
ELEITORAL DE 2017 
TENDO EM VISTA 
A REABERTURA DO 
INFANTÁRIO.
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TEXTO E FOTO PAULO R. SILVA

O regresso aos ‘Reis’ depois de um 
prolongado período pandémico, vol-
tou a juntar no Salão Paroquial de 
Vila das Aves o tecido associativo da 
comunidade avense para cumprir a 
tradição com mais de três décadas de 
existência. 

Pela 36ª vez, o agrupamento de 
escuteiros de Vila das Aves lançou 

o desafio e ao palco do subiram o 
Grupo Coral da Universidade Sénior, 
o Coro da ARVA e a participação via 
vídeo dos utentes do Lar Familiar da 
Tranquilidade que compuseram o 
leque de participantes a par dos anfi-
triões da noite. 

Apesar dos condicionalismos no 
que diz respeito às condições clima-
téricas, com o alerta das autoridades, 
e as dificuldades de muitas das as-
sociações e instituições da freguesia 
neste pós-pandemia, Rafael Lopes 
diz que o Sarau “correu bem” porque 
o importante é “manter a tradição”. 

“O sarau de Reis é importante 
para que estes jovens saibam o que 
é o Cantar dos Reis”, explica o chefe 
do agrupamento. “Ainda sou do tem-
po em que nos organizávamos como 
miúdos e andávamos de porta em 
porta a cantar” e “várias associações 
faziam isso como angariação de fun-
dos”. Este ano, com as Jornadas Mun-
diais da Juventude no horizonte, tam-
bém os escuteiros vão andar na rua. 

O presidente da junta de fregue-
sia, Joaquim Faria, alinha pelo mes-
mo prisma e sublinha a relevância do 
evento para a preservação das tradi-
ções e da dinâmica da comunidade 
de Vila das Aves. 

“Este ano tivemos menos parti-
cipação de associações, mas a pan-
demia também demonstrou as fra-
gilidades de algumas associações”, 
argumenta o autarca. “É de louvar 
que o agrupamento de escuteiros, 
mesmo depois desse contexto, em 
que o ano passado se fez online, não 
deixe morrer e manter a tradição. A 
junta de freguesia deve continuar a 
apoiar”.

O momento da noite, no entanto, 
estava reservado para a homenagem 
que o agrupamento quis fazer publi-
camente ao criador do Sarau de Reis: 
o antigo chefe no agrupamento, An-
tónio Silva quem Rafael Lopes consi-
derou um “símbolo do sarau”.

 “Nota-se que se hoje é uma ideia 
espetacular, há 36 anos via-se que 
era uma pessoa com visão de futu-
ro”, realçou. 

Em ano em que se celebram os 
90 anos do agrupamento 004 de 
Vila das Aves, Rafael Lopes adianta 
que a intenção passa por homena-
gear todos os chefes de agrupamento 
durante as nove décadas de história. 
O falecimento recente de um deles, 
colocou urgência nas homenagens 
que, de acordo com o responsável, 
“devem ser feitas em vida, enquan-
to as pessoas conseguem perceber o 
valor”.

36ª edição da iniciativa que anualmente junta no Salão Paro-
quial as associações avenses para manter a tradição 
secular do Cantar dos Reis. Chefe António Silva foi 
homenageado como criador do Sarau há mais de três décadas  

Escuteiros 
fazem homenagem 
ao impulsionador
do Sarau de Reis

RAFAEL LOPES, CHEFE 
ESCUTEIROS VILA DAS AVES

AINDA SOU DO 
TEMPO EM QUE NOS 
ORGANIZÁVAMOS 
COMO MIÚDOS E 
ANDÁVAMOS DE 
PORTA EM PORTA A 
CANTAR” E “VÁRIAS 
ASSOCIAÇÕES 
FAZIAM ISSO COMO 
ANGARIAÇÃO DE 
FUNDOS”

TEXTO PAULO R. SILVA

O estado dos passeios em vários 
pontos de Vila das Aves continua a 
ser um grande ponto de contingên-
cia política, daí que não seja de esta-
nhar que o executivo da junta de fre-
guesia volte a apostar em 2023 num 
plano de intervenção de reabilitação 
nos locais mais fustigados pelo mau 
estado do piso. 

Já durante o mês de janeiro, avan-
çaram para o terreno as interven-
ções na Rua da Paz, Rua da Belavista, 
Rua do Amieiro Galego, Rua Bernar-
dino Gomes Ferreira e Avenida de 
Paradela. 

Segundo Joaquim Faria, presiden-
te da junta de freguesia, o levanta-

mento das dificuldades nos passeios 
de toda a vila está feito desde 2018 e 
têm vindo a ser feitas as intervenções 
consoante o planeamento efetuado 
de acordo com as dificuldades apre-
sentadas. 

“O que eu fiz foi dar uma volta 
pela vila toda, ver onde existe e não 
existe passeio, depois ver onde tínha-
mos passeios danificados e a partir 
daí priorizar”, explicou o autarca, 
acrescentando que cerca de 85% das 
dificuldades com os passeios na fre-
guesia se encontram em Cense.

Joaquim Faria sublinha que no 
ano passado gastou 29 mil euros em 
reabilitação de passeios e este ano 
está previsto “gastar outro tanto” 
com as intervenções planeadas. 

Nova ronda de reabilitação 
de passeios no terreno
Plano da junta de freguesia para 2023 prevê um investimento 
perto dos 30 mil euros, tal como aconteceu no ano transato. 

Com a falta crónica de bombeiros a 
acentuar-se em praticamente todos 
os quarteis, a Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros de Vila das Aves 
quer combater a escassez através 
de uma campanha de recrutamento 
para novos bombeiros voluntários.

As inscrições estão abertas até ao 
dia 20 de janeiro, sendo que os in-
teressados devem ter entre 17 e 45 

anos, a escolaridade mínima obriga-
tória, bem como boas condições físi-
cas e psíquicas. 

As candidaturas podem ser efe-
tuadas no quartel dos Bombeiros de 
Vila das Aves, localizado na rua do 
Bombeiro Voluntário, ou endereçado 
através do correio eletrónico coman-
dobombaves@gmail.com ou do tele-
fone 252 820 700. 

Bombeiros das Aves
lançam campanha
para novos recrutas
Campanha decorre até ao dia 20 de janeiro. 
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Num território particularmente mar-
cado pelos cursos dos rios, é natural 
que durante um período tão intenso 
de condições climatéricas adversas, 
onde a precipitação se fez sentir em 
abundância, que os caudais trans-
bordassem as habituais margens. Foi 

precisamente o que aconteceu no fim 
de semana de passagem de ano.

À chuva esperada, a proteção ci-
vil acionou um aviso vermelho para 
toda a região devido à sua intensida-
de conjugada com o vento forte. Após 
várias semanas de precipitação cons-
tante, entre o último e o primeiro dia 
do novo ano, foi impossível conter a 

Forte precipitação durante a época festiva levou autoridades a declarar aviso 
vermelho na noite de passagem de ano, cancelando grandes eventos públicos. 
Leitos do Ave, Vizela e Leça inundaram zonas ribeirinhas por toda a região.

‘Quadra’ chuvosa 
provocou inundações 
em zonas ribeirinhas

água entre o seu curso natural.
O Ave, o Vizela, o Leça e afluentes 

galgaram as margens e inundaram as 
zonas ribeirinhas das principais áreas 
urbanas e campos agrícolas. Em San-
to Tirso, o rio Ave atingiu o passadi-
ço, cobriu de água terrenos da escola 
agrícola e parte do parque da Rabada. 
Já a força do caudal do Sanguinhedo, 
causou problemas junto à sede da 
Associação de Amigos do afluente 
do Ave e acabou mesmo por inundar 
uma parte do parque urbano de Geão.

Na freguesia de Santa Cristina do 
Couto duas garagens ficaram inun-
dadas obrigando à intervenção dos 
bombeiros, tendo sido registadas 
ainda derrocadas de pequenos mu-
ros em várias freguesias.

A Câmara Municipal mandou 
mesmo encerrar estes espaços ver-
des, para além de ter cancelado a 
planeada noite de passagem de ano 
na praça 25 de Abril.

Em Vila das Aves, apesar da lo-
calização ‘privilegiada’ entre o Ave e 
o Vizela, os fortes caudais acabaram 
por não criar grandes problemas, 
apesar da chuva forte ter causado 
constrangimentos no escoamento 
de águas pluviais e dos estragos no 
pavimento em algumas artérias do 
centro da vila. 

Este acabou por ser o primeiro 
grande teste do ainda por inaugurar 
Parque do Verdeal que não sofreu 
grandes estragos com a subida das 
águas do Vizela. Do outro lado, o 
Amieiro Galego transformou-se no 
ponto ideal para se observar o caudal 
do Ave, num cenário ao mesmo tem-
po espetacular e ameaçador.

Vizela e Trofa foram cidades e 
concelhos também muito fustigados 
pela intempérie e a subida das águas 
dos rios. A montante, o rio Vizela 
inundou o principal parque da cida-
de e a jusante, o Ave cobriu o Parque 
das Azenhas ao longo das margens, 
sendo que algumas das principais 
artérias de circulação automóvel fi-
caram condicionadas.

O Vale do Leça também não foi 
poupado pela subida das águas do 
rio com nascente em Monte Córdo-
va. As Quedas das Fervença transfor-
maram-se em local de intimidante 
beleza devido à força e quantidade 
da água, sendo que na zona baixa, 
nas freguesias da Reguenga, Agrela 
e Água Longa foram os campos agrí-
colas que envolvem as margens que 
foram mergulhados pelo leito do rio.

Apesar do contexto delicado, não 
há vítimas ou feridos a registar. Ape-
nas danos materiais. 

Os militares da GNR de Vila das Aves 
detiveram, no passado dia 20 de de-
zembro, dois homens de 43 e 56 anos 
por furto, conseguindo recuperar a 
viatura furtada.

No âmbito de uma denúncia por 
furto de um veículo no concelho de 
Guimarães, foi apurado que a viatura 
circulava numa das artérias de Vila 
das Aves. 

Os militares deslocaram-se ao lo-
cal, tendo localizado a viatura com 
os dois ocupantes no seu interior. Ao 
notarem a presença da GNR, os sus-
peitos abandonaram a viatura e colo-
caram-se em fuga, tendo sido interce-
tados e detidos em flagrante.

No seguimento da ação, a viatura 
foi recuperada e apreendida uma ga-
zua usada para consumar o furto.

Os detidos foram constituídos ar-
guidos e os factos remetidos ao Tri-
bunal Judicial de Santo Tirso.

Dois detidos 
por furto de 
viatura em 
Vila das Aves

NAS IMAGENS, O CAUDAL DO RIO 
AVE NO INÍCO DO ANO. EM CIMA, 
A CHEIA EM SANTO TIRSO VISTA 
DA PONTE DOS PLÁTONOS QUE 
MERGULHOU O PASSADIÇO E OS 
CAMPOS AGRÍCOLAS. EM BAIXO, NO 
AMIEIRO GALEGO, VILA DAS AVES. 

Dupla de suspeitos 
foi detida em flagrante.
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MARCO CUNHA, PJ VILA NOVA DO CAMPO

TEXTO E FOTO PAULO R. SILVA

Há nomes incontornáveis na história 
de cada terra. E no caso de São Mar-
tinho do Campo, esse nome pertence 
a Benjamim Martins Rodrigues, pri-
meiro presidente de junta democra-
ticamente eleito após o 25 de Abril, 
tendo ocupado o cargo durante 22 
anos, com um interregno logo a se-
guir ao primeiro mandato. 

Tido como o grande senador da 
política local, com intervenção ativa 
ainda nos dias que correm, a junta 
de freguesia que agora agregada Vila 
Nova do Campo decidiu homenagear 
o homem e todo o seu legado na co-
munidade através da criação da rua 
Benjamim Martins Rodrigues que 
vai ligar a sede da junta de freguesia, 
erguida durante o seu mandato até 
casa do homenageado.

O simbólico ato já esteve previsto 
para acontecer anteriormente, mas 
Benjamim Rodrigues sempre recu-
sou este tipo de homenagens. Até 
agora. 

“Não concordava que dessem o 

meu nome a nenhuma rua enquanto 
fosse vivo”, explicou aos jornalistas, 
Benjamim Rodrigues, mostrando-se 
feliz com a cerimónia que marcou o 
seu dia de aniversário. “Um homem 
enquanto é novo pode ter feito tudo 
bem até àquela data, mas daí em 
diante pode fazer alguma coisa que 
estrague o nome. E eu tinha cons-
ciência dessas coisas. Agora com 90 
anos, com um pé aqui e outro lá, já 
não posso ter medo”.

Com uma vida feita a pulso en-
tre os gigantes industriais da região, 
chegou à junta de freguesia vencen-
do as autárquicas de 1976, tendo sido 
um dos responsáveis por transfor-
mar São Martinho do Campo em 
termos de infraestrutura. Foi a sua 
reivindicação que permitiu abrir a 
“estrada de Espinho”, criando uma 
ligação da freguesia mais direta a 
Santo Tirso, conseguindo mais tarde 
fazer com que a EBI fosse implemen-
tada em território campense e não 
em Roriz como estava originalmente 
planeado. 

Registos de uma memória prodi-
giosa que vai fazendo chegar em for-
mato manuscrito aos protagonistas 
atuais, como é o caso de Marco Cunha, 
atual presidente da junta de freguesia 
que não contém as palavras para defi-
nir o legado de Benjamim Rodrigues 
em São Martinho do Campo.

“São vinte e dois anos de autar-
ca, mais de oito mil dias dedicados 
à causa pública, num tempo em que 

era muito mais difícil”, sublinha o au-
tarca campense. “Benjamim Rodri-
gues engrandeceu e muito o nome 
de São Martinho do Campo. Eram 
dificuldades em cima de dificulda-
des. São Martinho tinha um tecido 
empresarial muito forte, mas era um 
homem que tinha uma visão, que se 
dava bem com os ricos e os pobres 
para conseguir trazer desenvolvi-
mento para esta freguesia”. 

Já o presidente da Câmara, Alber-
to Costa, considera esta homenagem 
“justa” e “sentida”, considerando Ben-
jamim Rodrigues como um “ser hu-
mano extraordinário” e um “autarca 
de excelência”.

“Foi de facto um dos grandes im-
pulsionadores do desenvolvimento 
económico e social desta freguesia. 
Alguém visionário que conseguiu 
perceber estrategicamente que este 
povo teria muito para dar ao con-
celho, por isso é que hoje é um dos 
grandes polos populacionais e de de-
senvolvimento económico”, realçou o 
edil tirsense.

Um legado que não se esgota no 
passado, atravessa as décadas e che-
ga ao nonagésimo aniversário com o 
espírito crítico e interventivo intac-
to que vai transmitindo às gerações 
mais jovens. 

JUNTA AVANÇA COM 
NOVAS PLACAS TOPONÍMICAS
Ao desvendar a placa com o novo 
nome de rua em homenagem a 

Benjamim Rodrigues, a junta de fre-
guesia de Vila Nova do Campo apro-
veitou para revelar as novas placas 
toponímicas que vão chegar a todas 
as ruas do território da união de fre-
guesias durante o ano de 2023, a co-
meçar já em janeiro.

No total, serão 320 placas “mo-
dernas” onde estarão incluídas as 
novas placas identificativas no pe-
rímetro exterior com “Vila Nova do 
Campo”, seguidas da identificação da 
povoação: “São Martinho do Cam-
po”, “São Salvador do Campo” e “São 
Mamede de Negrelos”. 

“Estas placas não vêm retirar 
identidade porque em todas elas terá 
a identificação da povoação. Espero 
que vá ao encontro dos gostos das 
pessoas”, explicou Marco Cunha. 

O timing não é um acaso. Com 
o processo de desagregação como 
uma nuvem espectral, o executivo 
esperou até à data limite legal para 
perceber se surgiria o abaixo-assina-
do que levasse à marcação de uma 
assembleia de freguesia extraordiná-
ria para ser votada a desagregação. 
Como tal não aconteceu, o assunto 
está “encerrado”. 

“A partir de janeiro teremos mui-
to mais competências descentra-
lizadas pelo Estado, teremos mais 
competências da autarquia que não 
conseguiríamos cumprir desagrega-
dos. Como estamos, estamos bem. 
O progresso está à vista”, rematou o 
presidente da junta.

Nome do ex-autarca que liderou os destinos da 
freguesia campense durante 22 anos está a partir 
de agora patente na toponímia da via que liga a 
sede da junta até sua casa, numa homenagem 
prestada no dia em que celebrou o 90º aniversário.

Junta atribui nome 
de Benjamim 
Rodrigues a rua de São 
Martinho do Campo

SÃO 22 ANOS DE 
AUTARCA, MAIS DE 8 
MIL DIAS DEDICADOS À 
CAUSA PÚBLICA, NUM 
TEMPO EM QUE ERA 
MUITO MAIS DIFÍCIL”
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CARLOS MIGUEL, SECRETÁRIO DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Secretário 
de Estado apadrinha 
transferência de 
competências 
para as juntas
Câmara transfere uma dezena de competências 
para todas as juntas de freguesia do concelho num 
envelope financeiro que ronda os três milhões de 
euros. Cerimónia juntou presidentes de junta 
e assembleia de freguesia em Vila das Aves.

TEXTO E FOTO PAULO R. SILVA

Dignidade e autonomia. Foram estas 
as duas palavras que o Secretário 
de Estado da Administração Local, 
Carlos Miguel, usou para descrever o 
processo de transferência de compe-
tências da Câmara Municipal para as 
catorze juntas de freguesia de Santo 
Tirso, numa cerimónia que decorreu 
em Vila das Aves apadrinhada pelo 
secretário de Estado da Administra-
ção Local, Carlos Miguel. 

Isto significa que desde o dia 1 de 
janeiro, as juntas de freguesia pas-

sam a contar com mais dez compe-
tências em cumprimento da lei em 
vigor desde 2019, o que se traduz 
num envelope financeiro que ronda 
os 3 milhões de euros.

Como explica o secretário de Es-
tado, estas novas competências tra-
zem “muito mais trabalho e muito 
mais responsabilidade”, sublinhando 
que o cerne desta descentralização “é 
ter uma administração pública mais 
próxima das pessoas e mais próxima 
do território”.

Num salão nobre que juntou to-
dos os presidentes de junta e da as-
sembleia de freguesia do concelho, 
Carlos Miguel deixou rasgados elo-
gios ao poder local considerando os 
presidentes de junta como “os gran-
des obreiros da satisfação das peque-
nas coisas que fazem o dia a dia”. 

“Essa figura antiga do presidente 
de junta de chapéu na mão a pedir 
esmola ao presidente da câmara é 
uma realidade que tem de desapare-
cer. Temos que ser autónomos por-
que as populações precisam dessa 
autonomia. Esse é um caminho que 
temos de fazer e Santo Tirso já o faz 
e já o faz bem”, enalteceu.

Ao ouvir o secretário de Estado 
apontar Santo Tirso como exemplo 
no que toca às delegações de com-
petências para as freguesias, Alberto 
Costa, presidente da Câmara, diz que 
essa sempre foi a sua bandeira desde 
que assumiu o cargo e que quer ir 
ainda mais longe neste processo.

“Não queremos aligeirar as res-
ponsabilidades da Câmara, quere-
mos é aprofundar e servir ainda 

mais e melhor os nossos fregueses 
e munícipes, porque aqueles que es-
tão mais próximos da população, são 
aqueles que melhor servem”, explica 
o autarca tirsense. 

Para tal, no primeiro trimestre de 
2023, a Câmara de Santo Tirso quer 
instalar Espaços do Munícipe nas 
juntas que já contam com Espaços 
de Cidadão, para que a população te-
nha acesso mais facilitado a serviços 
que por agora só se podem tratar nos 
Paços do Concelho.

Às restantes, o serviço vai chegar 
quando o Governo lá fizer chegar os 
Espaços do Cidadão, uma ambição 
reiterada por Carlos Miguel.

Para o anfitrião da tarde, Joaquim 
Faria, presidente da junta de fregue-
sia de Vila das Aves, com este proto-
colo as juntas de freguesia ganham 
“mais poder para intervir e resolver 
os problemas”, representando o resul-
tado final de uma negociação entre as 
partes durante os últimos oito meses. 

Das treze competências que a 
lei permite serem transferidas, as 
juntas de freguesia do concelho de 
Santo Tirso recebem dez, algo mu-
tuamente acordado entre as partes. 
Especificamente: gestão e manu-
tenção parcial de espaços verdes e a 
limpeza das vias e espaços públicos; 
realização de pequenas reparações 
nos estabelecimentos de educação 
pré-escolar e do primeiro ciclo do 
ensino básico; o licenciamento da 
afixação de publicidade de natureza 
comercial e a autorização de ativida-
des como exploração de máquinas 
de diversão e colocação de recintos 

improvisados; acampamentos oca-
sionais; realização de espetáculos 
desportivos e divertimentos na via 
pública, jardins e outros lugares 
públicos ao ar livre, desde que estes 
tenham lugar exclusivamente na sua 
área de jurisdição.

No caso concreto de Vila das Aves, 
Joaquim Faria diz que “pouco ou 
nada vai acrescentar” uma vez que, 
com exceção dos espaços verdes e 
poda das árvores, uma reivindicação 
deste executivo de freguesia, todas as 
restantes competências já eram dele-
gadas e cumpridas. 

Esse é aliás um dos pontos funda-
mentais deste protocolo que o secre-
tário de Estado, Carlos Miguel, não 
quis deixar passar em claro. 

“Alguns municípios dizem que já 
delegam competências, mas isso é 
algo que se faz anualmente, que se 
pode repetir ou não. Aquilo que se 
faz aqui não é delegar nada. É trans-
ferir. A partir deste momento, isto é, 
teu. Governa-te. É totalmente dife-
rente e dá outra dignidade a alguém 
que foi eleito diretamente pelo povo”, 
rematou. 

JUNTAS PREPARAM ACESSO
A FUNDOS COMUNITÁRIOS
Uma das novidades que o Governo 
adiantou no último foi a possibilida-
de de as juntas de freguesia poderem 
apresentar candidaturas aos progra-
mas comunitários do Portugal 2030. 
E os autarcas começam a preparar-
-se para essa oportunidade, mas que 
tal não dispense o “parceiro natu-
ral”: as câmaras municipais. 

“Os fundos nunca financiam a 
100%, mas sendo financiadas a 85% 
teremos a certeza que nenhuma dei-
xará de ser feita por causa de 15%”, 
aponta Carlos Miguel. “As obras fei-
tas pelas juntas, são feitas em terri-
tório das Câmaras e por isso as câ-
maras são o parceiro natural para 
acrescentar mais este equipamento, 
para dar mais este serviço”.

ESTAS NOVAS 
COMPETÊNCIAS TRAZEM 
MUITO MAIS TRABALHO 
E MUITO MAIS 
RESPONSABILIDADE”
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TEXTO PAULO R. SILVA

Um “massacre chocante” que afinal 
termina sem responsáveis. O Ministé-
rio Público decidiu arquivar o inqué-
rito sobre a morte de 73 animais num 
incêndio que consumiu dois canis 
ilegais na Agrela, no verão de 2020.

Aberto na sequência de uma quei-
xa-crime do PAN dirigida às pro-
prietárias dos abrigos, presidente da 
Câmara de Santo Tirso, elementos da 
GNR e da Proteção Civil no terreno, 
bem como o veterinário municipal 
à data, ao fim de dois anos e meio 
de investigação o Ministério Público 
manda arquivar o processo.

De acordo com o jornal Público, 
a procuradora “invoca o facto de a 
lei que criminaliza os maus tratos, 
a morte e o abandono dos animais 
exigir que quem comete estes delitos 
tenha a intenção de fazer mal às suas 
vítimas” para não atribuir responsa-
bilidades criminais. 

“Ora estas arguidas têm a con-
vicção de que estão a proteger os 
animais de agressões externas, de-

signadamente de violência e de atro-
pelamento, e que lhes proporcionam 
melhor trato do que se estiverem na 
rua”, escreveu a magistrada. 

Uma interpretação sustentada na 
reversão de uma ordem da Direcção-
-Geral de Veterinária para encerrar 
estes abrigos por parte de um juiz, 
em 2017, sob o argumento de que 
estavam ali melhor do que a vaguear 
pelas ruas.

Inês Sousa Real, líder do PAN, 
considera este arquivamento “in-
compreensível” sublinhando que vai 
recorrer desta decisão. “Trata-se de 
um precedente grave, que fomenta 
a impunidade”, realça. “Com esta de-
cisão está a dar-se um sinal errado à 
sociedade civil”.

Em protesto contra este arquiva-
mento, quer o PAN, quer o IRA apela-
ram à organização de manifestações. 
Está em causa não só o arquivamento 
deste inquérito ao incêndio da Agre-
la como as sucessivas declarações de 
inconstitucionalidade da lei dos maus 
tratos por parte do Tribunal Consti-
tucional. 

Inquérito aberto na sequência de uma queixa-crime do PAN será 
arquivado após dois anos e meio de investigação sobre os res-
ponsáveis pela morte de 73 animais nos canis ilegais da Agrela. 

Ministério Público 
arquiva inquérito 
sobre morte 
dos animais no 
incêndio da Agrela

TEXTO PAULO R. SILVA

Em novembro passado, Andreia Neto, 
deputada do PSD na Assembleia da 
República, foi notícia nos principais 
órgãos de comunicação nacional do 
país pela revelação de que acumula-
va as funções no Parlamento e numa 
empresa de recuperação e gestão de 
créditos. Facto que, de acordo com o 
Estatuto dos Deputados, poderia sig-
nificar uma incompatibilidade.

Agora, de acordo com a Lusa, a 
deputada natural de S. Martinho do 
Campo, está livre de sanções já que a 
Comissão de Transparência e Estatuto 
dos Deputados aprovou um parecer 
que “descarta” a incompatibilidade.

Segundo o texto do parecer, o 

exercício de funções na AMCO - Re-
cuperação de Crédito, Lda. “não se 
reconduz a uma situação de incom-
patibilidade prevista no artigo 20.º 
do Estatuto dos Deputados, uma 
vez que o objeto social da sociedade 
corresponde a atividade de gestão 
de carteiras de créditos próprios ou 
de terceiros, que não se confunde 
juridicamente com a atividade de 
concessão de crédito envolvendo a 
celebração de contratos de mútuo 
ou a participação nos procedimentos 
tendente a sua celebração”.

Mais, acrescenta que o exercício 
de funções de consultoria à AMCO 
- Intermediários de Crédito “não se 
reconduz a uma situação de impedi-
mento” já que, apesar de correspon-
der a uma sociedade de intermedia-
ção de crédito sujeita a supervisão e 
registo junto do Banco de Portugal, 
corresponde à continuação de ativi-
dade” que Andreia Neto exercia antes 
do início do mandato.

O Estatuto do Deputado diz que 
é incompatível com o exercício do 
mandato “integrar, a qualquer tí-
tulo, órgãos sociais de instituições, 
empresas ou sociedades de crédito, 
seguradoras e financeiras” e que “é 
igualmente vedado aos deputados” 
prestar “serviços ou manter relações 
de trabalho subordinado com insti-
tuições, empresas ou sociedades de 
crédito, seguradoras e financeiras”.

De acordo com o jornal Público, 
no seu registo de interesses, Andreia 
Neto declarou ter uma participação 
de 50% na AMCO - Recuperação e 
Gestão de Crédito Lda., e uma par-
ticipação de 26% na AMCO Interme-
diários de Crédito Lda., sem referir o 
cargo de gerente. 

O parecer agora divulgado foi 
elaborado pelo deputado socialis-
ta Pedro Delgado Alves, tendo sido 
aprovado com os votos favoráveis 
de PS, PSD, Chega e a abstenção da 
Iniciativa Liberal. PCP e BE não terão 
marcado presença na reunião. 

Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados aprovou 
parecer onde é descartada incompatibilidade da deputada 
tirsense relativamente à atividade da empresa que gere.

Incompatibilidade 
de Andreia Neto no 
Parlamento 
foi “descartada”

SEGUNDO O 
PARECER, “NÃO 
SE RECONDUZ A 
UMA SITUAÇÃO 
DE INCOMPATIBI-
LIDADE PREVISTA 
NO ARTIGO 20.º 
DO ESTATUTO DOS 
DEPUTADOS”
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Santo Tirso vai 
ter marcha 
LGBTQIAP+ em 2023
Anúncio foi feito pelo Grupo de Apoio a Pessoas Queer, 
responsável pelas marchas em Guimarães, 
Famalicão e Vizela. Ainda sem data definida. 

TEXTO PAULO R. SILVA

Em 2023, Santo Tirso vai fazer 
parte do mapa das marchas LGBT-
QIAP+ com a realização da primei-
ra marcha no concelho, organiza-
da pelo Grupo de Apoio a Pessoas 
Queer (GAPQ). 
A realização desta Marcha do Or-
gulho, no concelho tirsense, é uma 
medida, que já há muito vem sido 
reivindicada por Diogo Barros, 
Porta-Voz e Fundador do GAPQ, 
inclusive, faz referência à mesma, 
no seu programa para as Eleição 
aos Órgão Sociais do GAPQ. Elei-
ção, para qual, Diogo Barros se 
recandidata à liderança do movi-
mento.
Com eleições marcadas para o pró-
ximo dia 14 de janeiro, a proposta 
foi votada e aprovada por una-
nimidade em antecipação do ato 

eleitoral para que a preparação da 
marcha se inicie de imediato. 
“Trata-se de um processo de agili-
zação”, afirma, citado em nota de 
imprensa. “Se esperássemos pelas 
eleições, teríamos que apresentar 
esta medida apenas em fevereiro, 
na próxima reunião geral. Esta 
marcha tem sido muito reivindi-
cada pelos tirsenses, o nosso movi-
mento tem vindo a receber muitos 
pedidos pela realização da mesma, 
é por essa razão, uma marcha 
imprescindível e merece todos os 
nossos esforços e dedicação”. 
Santo Tirso, junta-se então, à lis-
ta de municípios que irão receber 
uma Marcha LGBTQIAP+, em 
2023, sendo que o GAPQ é respon-
sável pelas marchas marcadas para 
Guimarães, Famalicão, Esposende 
e Vizela que voltarão a sair à rua 
este ano. 

Bernardo é 
o bebé do 
ano no CHMA
No dia 2 de janeiro, às 09h58, 
nasceu o primeiro bebé de 2023 
na maternidade de Famalicão 
do Centro Hospitalar do Médio 
Ave (CHMA), revela a instituição 
através de comunicado. 

O Bernardo pesa 3,170 quilos, 
nasceu de cesariana e é também 
o primeiro bebé do casal, resi-
dente em Ribeirão.

33 NOVOS INTERNOS
Novo ano significa também o 
ingresso de novos internos no 
CHMA. Desde o dia 2 de janeiro 
a instituição recebeu 33 novos 
clínicos a completar a sua forma-
ção: 25 geral e 8 específica.

A colocação dos novos inter-
nos decorre pelo período de um 
ano, findo o qual seguem para 
a especialidade. Nesse âmbito,  
prosseguem agora sua formação 
específica nas áreas de Medicina 
Interna (5), Pediatria (1), Gine-
cologia/Obstetrícia (1) e Cirurgia 
Geral (1). A duração desta fase de 
formação é variável (entre 4 e 6 
anos) e, depois de completada 
com sucesso, confere ao médio o 
título de especialista. 

TEXTO PAULO R. SILVA

Está oficialmente terminada a dis-
cussão. Em Vizela, o dia do feriado 
municipal, vai continuar fixado a 19 
de março, dia da aprovação da cria-
ção do concelho. 

Um assunto que durante o quarto 
de século desde a independência do 
concelho vizelense tem alimentado 
alguma discussão: 19 de março ou 11 
de julho, dia de São Bento das Pêras, 
santo padroeiro de Vizela. 

O referendo sobre a data do feria-
do municipal foi aprovado pelo Tri-
bunal Constitucional e esteve para 
ser concretizado em 2020, sendo 
adiado devido à pandemia. 

O resultado foi claro e esclarece-
dor. Dos 4080 votantes, 2846 eleito-
res escolheram a continuidade do dia 
19 de Março contra os 1176 eleitores 

que optaram pelo “não” no referendo 
e assim preferiam o dia 11 de julho. O 
“sim” acabou mesmo por vencer em 
todas as freguesias do concelho. A 
taxa de abstenção atingiu os 81,15%.

“Quatro mil votantes é um nú-
mero muito significativo”, começou 
por apontar Vítor Hugo Salgado, 
presidente da Câmara de Vizela. Este 
resultado é “expressivo e significati-
vo”, já que “em todas as freguesias 
venceu o sim”, mesmo que não tenha 
sido “tão expressivo” quanto se espe-
rava. 

“A verdade é que chegamos a um 
resultado bastante positivo e prova-
-se que estes 70/30 não são o verda-
deiro resultado”, sublinha, em decla-
rações citadas pela Rádio Vizela. “Se 
todos aqueles que queriam manter o 
19 de Março fossem votar, o resulta-
do seria ainda mais expressivo”.

Consulta popular pretendia decidir data do feriado municipal 
entre o dia da criação do concelho e o dia do padroeiro. 
Sim à manutenção do dia 19 de março venceu com clareza. 

Referendo mantém 
feriado municipal 
de Vizela a 19 de março
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O diretor do Departamento de De-
senvolvimento Económico, Emprego 
e Cultura da Câmara Municipal de 
Santo Tirso, Álvaro Moreira, é uma 
das seis personalidades escolhidas 
pela Secretária de Estado da Cultura, 
Isabel Cordeiro, para integrar o gru-
po de trabalho encarregue de elabo-
rar a proposta de nova estratégia da 
Rede Portuguesa de Museus (RPM). 

O objetivo é repensar o posiciona-

mento da RPM no contexto atual da 
Política Museológica Nacional, dan-
do-lhe um novo fôlego e perspetivas 
de futuro.

O grupo de trabalho será coor-
denado por Rita Jerónimo, subdire-
tora-geral da Direção-Geral do Pa-
trimónio Cultural, e Fátima Roque, 
diretora do Departamento de Mu-
seus, Monumentos e Palácios deste 
organismo. Além de Álvaro Moreira, 
os restantes elementos são Isabel 
Pinto (técnica especialista do gabi-
nete da Secretária de Estado da Cul-
tura), Manuel Pizarro (diretor-exe-
cutivo da Associação Hagadá-tikvá 
do Museu Judaico de Lisboa) e Dália 
Paulo (diretora municipal da Câmara 
Municipal de Loulé).

Álvaro Moreira é, também, diretor 
do Museu Internacional de Escultura 
Contemporânea/Museu Municipal 
Abade Pedrosa (MIEC) e do Centro 
de Arte Alberto Carneiro (CAAC), 
equipamentos culturais de referência 
em Santo Tirso.

Diretor do MIEC e do CAAC recebeu convite do Governo para 
integrar grupo de trabalho composto por seis elementos. 

Álvaro Moreira 
vai ‘pensar’ estratégia 
da Rede Portuguesa 
de Museus

TEXTO PAULO R. SILVA

Abrir a agenda cultural de 2023 a 
dançar. Como é tradição, o Guidan-
ce – Festival Internacional de Dan-
ça Contemporânea de Guimarães, 
regressa para a 12ª edição nos pri-
meiros dias de fevereiro, instalan-
do-se na cidade-berço durante nove 
dias de programação e um total de 
onze espetáculos.

Rui Torrinha, diretor artístico 
do festival, explica que “sendo um 
lugar de especulação sobre o im-
possível, o GUIdance é ao mesmo 
tempo um lugar de trans_missão 
e de trans_formação do ser. Uma 
espécie de expressão que não com-
preendemos à partida, mas cuja 
força criadora e misteriosa nos con-
grega a fazer parte da sua existên-
cia.” E é nesse mesmo âmbito que 
“Esse sentido dos corpos ‘outros’ 

Festival de Dança Contemporânea de Guimarães regressa 
de 2 a 11 de fevereiro para transformar “tempos” e 
“corpos”. Akram Khan, e a companhia Dançando 
com a Diferença são protagonistas em destaque.

Guidance, em 2023, à 
procura da felicidade

vai estar na linha da frente desta 
edição. Esses que fogem à norma 
seja ela qual for, porque a sua na-
tureza está em permanentemente 
processo de super_ação. É assim 
a Dançando com a Diferença, que 
numa colaboração com três distin-
txs coreógrafxs ampliará o nosso 
olhar sobre a natureza humana. E 
com muita beleza cumprirá o des-
taque merecido nesta edição.” 

O festival arranca a 2 de fe-
vereiro, às 21h30, com “BAqUE”, 
Gaya de Medeiros, uma celebração 
onde um coletivo de pessoas trans 
experimenta um ritual de afetos e 
fábulas. 

O dia seguinte, 3 de fevereiro, 
traz uma noite com dois espetácu-
los em que a companhia Dançando 
com a Diferença se junta aos coreó-
grafos François Chaignaud e Tânia 
Carvalho para apresentar as peças 

“Blasons” e “Doesdicon”.
O primeiro dos dois fins de se-

mana do Festival, apresenta um 
sábado, dia 4, recheado com três 
espetáculos. Primeiro, às 18h30, 
“Some Choreographies” do coreó-
grafo, performer e cineasta italiano 
Jacopo Jenna. Depois, pelas 21h30, 
o coreógrafo espanhol Jesús Rubio 
Gamo apresenta “Gran Bolero”. A 
noite encerra às 23h30 com “Silent 
Disco” um espetáculo imersivo que 
explora o potencial da tecnologia 
das festas silent disco, de Alfredo 
Martins. 

O Festival regressa para a se-
gunda semana, na quarta-feira, dia 
8, pelas 21h30, com o espetáculo 
“Carcaça” de Marco da Silva Ferrei-
ra. “Beautiful People”, urge logo no 
dia seguinte, 9 fevereiro, também 
pelas 21h30, obra de Rui Horta 
com a companhia Dançando com a 
Diferença. 

Sexta, dia 10 de fevereiro, às 
21h30, chega a estreia nacional de 
“Soirée d'études”, peça que nasceu 
da paixão do coreógrafo e bailarino 
belga Cassiel Gaube pelo vocabulá-
rio da house dance.

O derradeiro dia desta 12ª edi-
ção do GUIdance, 11 fevereiro, pre-
senteia-nos com dois espetáculos 
que prometem despertar-nos so-
bremaneira os sentidos com duas 
imponentes doses sensoriais.

Primeiro, a criadora Vânia Dou-
tel Vaz surpreende o público do fes-
tival às 18h30 com “O Elefante no 
Meio da Sala”, mais uma coprodu-
ção da Oficina. Para encerrar esta 
grande festa, surge em cena aquela 
que nas últimas duas décadas se 
afirmou como uma das compa-
nhias de dança mais inovadoras do 
mundo – Akram Khan Company 
– para estrear “Jungle Book rei-
magined” em Portugal. Espetáculo 
dirigido e coreografado por Akram 
Khan, reinventa a viagem de Mogli 
– a partir do clássico “O Livro da 
Selva”, de Rudyard Kipling. 

Os bilhetes já se encontram dis-
poníveis por valores entre os 5 e os 
10 euros, podendo ser adquiridos 
online em  aoficina.pt e presen-
cialmente nas bilheteiras nos es-
paços geridos pela Oficina: Centro 
Cultural Vila Flor (CCVF), o Cen-
tro Internacional das Artes José de 
Guimarães (CIAJG), a Casa da Me-
mória de Guimarães (CDMG) ou a 
Loja Oficina. Está ainda disponível 
a aquisição de assinaturas GUIdan-
ce 2023, que garantem acesso a 2, 3 
ou 4 espetáculos à escolha. 
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1 Lixa
2 Citânia de Sanfins
3 CD AVES
4 AJM Lamoso
5 SC Nun’Álvares
6 FC Lagares
7 SC Campo
8 Penamaior
9 Rio de Moinhos
10 Felgueiras 1932 B

44
33
28
23
21
19
16
15
13
10

CLASSIFICAÇÃO

TEXTO PAULO R. SILVA
FOTO VASCO OLIVEIRA

A matemática diz que ainda é possí-
vel, mas na realidade o sonho da su-
bida parece estar fechado para o Des-

Derrota perante o Lamoso deixa equipa avense a cinco pontos do 
segundo lugar a duas jornadas do fim da fase regular. 

Matemática da subida 
complica-se para o Desportivo

portivo das Aves esta época. Depois do 
duro golpe da jornada transata, com a 
derrota em casa, frente ao rival dire-
to na luta pelos lugares de acesso ao 
play-off de subida da Divisão de Hon-
ra, o novo ano não trouxe previsões 
melhores para o campo do CD Aves. 

Em partida a contar para a 16ª 
jornada, a equipa orientada por Da-
vid Ferreira deslocou-se a Raimonda 
para defrontar o AJM Lamoso, quinto 
classificado da série e não conseguiu 
evitar uma derrota muito penaliza-
dora para as suas aspirações.

Após o nulo no primeiro tempo, 
foram os homens da casa a adianta-
rem-se no marcador, aos 63’, num 
segundo tempo que se tornaria im-
próprio para cardíacos. A resposta do 
Aves foi imediata, igualando o mar-
cador através de um auto-golo dois 
minutos mais tarde. 

Quando o Desportivo parecia dis-
posto a dar a volta ao marcador, foi 
novamente a equipa da casa que vol-

tou a festejar, regressando à liderança 
do marcador. Já nos descontos, quan-
do tudo apontava já para o resultado 
final fixado, os deuses do futebol fo-
ram cruéis para os adeptos avenses.

Primeiro, a explosão de alegria, 
quando aos 90+3’, o suplente Mes-
quita assinava o empate que manti-
nha a luz da esperança acesa para os 
avenses. Contudo, praticamente no 
último minuto, dava-se o derradeiro 
golpe. Aos 90+7’, o Lamoso voltava a 
fazer golo e assim garantia um dra-
mático triunfo por 3-2.

Um fim inglório para uma tarde 
gélida e cinzenta de tempestade. Um 
golo e uma derrota que selam o des-
tino da temporada. Excetuando nova 
intervenção divina, um milagre a 
dar-se nas duas últimas jornadas, o 
Desportivo das Aves está fora da fase 
de subida e vai jogar a manutenção 
na Divisão Honra. Uma fase onde 
as equipas iniciam com metade dos 
pontos amealhados até aqui. 

Numa época limitada pelo impe-
dimento da inscrição de novos joga-
dores e afetada pelas lesões nas últi-
mas semanas, têm sido a juventude 
dos escalões de formação que tem 
permitido ao Aves lutar com armas 
diferentes dos adversários.

Para conseguir um lugar nos dois 
lugares cimeiros, o Desportivo das 
Aves tem de vencer o SC Campo e o 
Penamaior, esperando que o Citânia 
de Sanfins perca com o líder Lixa e o 
SC Nun´Álvares na última jornada. 

PARA CHEGAR AOS 
DOIS LUGARES 
CIMEIROS, O 
DESPORTIVO DAS 
AVES TEM DE 
VENCER O SC CAMPO 
E O PENAMAIOR, 
ESPERANDO QUE O 
CITÂNIA DE SANFINS 
PERCA COM O 
LÍDER LIXA E O SC 
NUN´ÁLVARES NA 
ÚLTIMA JORNADA.

CD Aves 
empata em 
casa do líder
Futsal masculino luta por 
lugar no play-off de subida.

FUTSAL

TEXTO PAULO R. SILVA

Um empate saboroso em casa do lí-
der destacado da série 2 da Divisão 
de Honra AFP, mas que pelo desen-
rolar do marcador até sabe a pouco 
para aquilo que a formação avense 
produziu dentro da quadra. 

O Desportivo das Aves conquis-
tou um ponto no pavilhão do AD 
Penafiel, após um frenético empate 
a três golos. A equipa orientada por 
Francisco Martins adiantou-se no 
marcador por intermédio de Hum-
mel e conseguiu mesmo dilatar a 
vantagem em casa alheia após golo 
assinado por Jota. Na primeira par-
te, o AD Penafiel ainda reduziu para 
a margem mínima que acabou por 
anular já o segundo tempo.

Com 2-2, podia pensar-se que o Pe-
nafiel iria disparar no marcador, mas 
não, foi novamente CD Aves que se 
voltou a adiantar através de Jorginho, 
mas o líder da série puxou dos galões 
e concretizou aquele que estabeleceria 
o resultado final do encontro.

O Desportivo das Aves é quar-
to classificado, último dos lugares 
de acesso ao play-off de subida, em 
igualdade pontual com o quinto, já 
fora desse cenário, e a apenas dois 
pontos do terceiro lugar, numa altura 
em que faltam cinco jornadas até ao 
término da fase regular. 
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Tirsense celebrou 85 anos 
com gala na ‘Fábrica’
Evento juntou 600 pessoas e homenageou sócios e atletas. 
Equipa jesuíta vence e cola-se ao segundo lugar. 

TEXTO PAULO R. SILVA

Em celebração de um número 
significativo, o FC Tirsense apro-
veitou o dia de festa em honra do 
85º aniversário para homenagear 
publicamente nomes importan-
tes relacionados ao clube. Sócios e 
atletas estiveram em destaque. 

Da equipa “tomba gigantes” ao 
magriço Alberto Festa, passando 
pelo sócio número um, as carrei-
ras, as lendas e aos prémios rela-
tivos à performance desportiva 
durante o ano, onde Pedro Queirós 
levou para casa “treinador do ano”.

A noite de gala antecipou uma 
tarde feliz também dentro do rel-
vado. O primeiro jogo do ano trou-
xe de regresso a Santo Tirso o téc-
nico Quim Berto, responsável pela 
equipa do Merelinense, mas quem 
sorriu foi mesmo a equipa da casa.

O Tirsense entrou com tudo 
na partida e aos 6’ colocava-se na 
frente do marcador, por intermé-
dio do brasileiro Pablo. Mesmo na 
frente do resultado, os jesuítas não 
tiraram o pé do acelerador e no pri-
meiro tempo foram completamen-
te dominadores. Foi, então, sem 
surpresas que aos 24’, Júlio Alves 
dilatou a vantagem para delírio dos 
adeptos da casa. 

Uma primeira parte que teria 

sido perfeito, não fosse o balde de 
água fria despejado por Samate, já 
nos descontos, que reduziu a van-
tagem para o mínimo. 

Na segunda parte, embalados 
pelo golo tardio, os forasteiros fo-
ram mais atrevidos e estiveram 
perto do empate, mesmo que o 
Tirsense tivesse também desper-
diço jogadas para ‘matar’ a partida 
com um possível terceiro golo. 

Até ao final, nota para a expul-
são de Quim Berto e Pedro Quei-
rós. O Tirsense acabou por somar 
três pontos fundamentais na luta 
aguerrida por aquele último lugar 
de acesso ao play-off de subida. 

SÃO MARTINHO MARCA PASSO
A época cinzenta do São Martinho 
não se alterou com a mudança de 
calendário. Os campenses come-
çaram o ano com um sensaborão 
empate a zero, em casa, frente ao 
lanterna vermelha, Bragança. 

Assim, a equipa orientada por 
Pedro Cunha mantém-se na zona 
de despromoção, no nono lugar, 
apenas a um ponto da linha de 
água.

Na próxima jornada, os cam-
penses defrontam o segundo clas-
sificado, Amarante, em casa, en-
quanto o Tirsense recebe o Vilar de 
Perdizes. 

AMCH Ringe 
aplica goleada 
à moda antiga
Equipa avense venceu o Fame 
FC por 0-13 com Narciso a 
ser o herói a apontar seis 
golos frente ao estreante em 
competições da AFAST.

TEXTO PAULO R. SILVA

Começar o novo ano a matar a fome 
de golos. O campeão Ringe deslocou-
-se a Valongo para defrontar o FC 
Fame, emblema estreante na com-
petição e não deixou margem para 
dúvidas sobre a superioridade, apli-
cando uma goleada à moda antiga de 
0-13.

Um resultado que começou a ser 
construído aos 5’ por Hélder Silva, 
que bisou à passagem dos 16’. De-
pois, começou o festival Narciso. Aos 
24’ apontou o primeiro dos seis golos 
com que fecharia a sua conta pessoal 
da tarde. Aos 41’, foi a vez de Ricardo 
Bessa, assinar o golo com que se che-
garia ao intervalo: 0-4.

A segunda parte, essa foi uma fes-
ta de golos constantes. Narciso, aos 
54’ e aos 58’, completava o hattrick 
e colocava o resultado em 0-6, mas 
ainda nem a meio da contagem ia a 
marcha do marcador. 

Ricardo Bessa bisou aos 61’e pou-
co depois, de forma consecutiva, aos 
79’ e 80’, Narciso juntava mais dois à 
conta pessoal. Daniel faturou aos 82’ e 
aos 88’ Narciso encerrava o duplo hat-
trick. Até ao final, mais dois golos, por 
intermédio de Makina, aos 89’ e 90’. 

O Ringe subiu à quinta posição do 
campeonato com 19 pontos. O São 
Mamede é lider com 26. 
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Foi sob a chuva e o frio intenso do 
primeiro dia do ano que os corredo-
res aventureiros saíram à rua para 
completar a 25ª edição da tradicional 
corrida São Silvestre de Santo Tirso. 
Um quarto de século de história que 
nem as condições climatéricas adver-
sas fez esfriar o entusiasmo dos mui-
tos atletas que perfilaram à partida 
da prova de 10 quilómetros.

Com partida e chegada no espaço 
relvado ao lado do Pavilhão Munici-
pal, a prova organizada pelo Centro 
de Atletismo de Santo Tirso (CAST) 
em parceria com a autarquia desenro-
la-se num circuito urbano pelas prin-
cipais artérias da cidade onde pontua 
a iluminação da quadra festiva.

O forte lote de atletas à partida 
traduziu-se numa competição muita 
disputada entre os lugares cimeiros. 
À geral, do lado masculino, a prova 
foi ganha por Fábio Oliveira, em re-
presentação do GDC Guilhovai, le-
vando a melhor num sprint final a 
três, sobre Rui Pedro Silva (CD São 
Salvador do Campo) e João Casal 
(GDC Guilhovai). Os três primeiros 

ficaram separados por apenas cinco 
segundos, com o vencedor a concluir 
o percurso em 30:09 min. 

No setor feminino, o triunfo sor-
riu a Andreia Santos, do CD Feirense, 
em 33:48 min, seguida de muito per-
to por Mónica Silva, do SC Salguei-
ros, que terminou apenas a três se-
gundos. O pódio ficou completo por 
Sara Duarte, do SC Braga. 

Tradicional corrida celebrou 
um quarto de século de edi-
ções em Santo Tirso, este ano 
realizada no 1º de janeiro.

Nem a tempestade 
do primeiro 
do ano, parou a São 
Silvestre

Como já é tradição, o ano para a 
modalidade de karaté abre com a 
realização do Grande Torneio de 
Vila das Aves que juntou, no pas-
sado fim de semana, mais de 600 
atletas para as competições realiza-
das no Pavilhão Municipal.

Para além de uma organização 
bem conseguida, em parceria com a 
autarquia, as boas notícias não se fi-
caram por aqui, já que os anfitriões 
concluíram o evento arrebatando 
um total de 7 medalhas, tendo esta-
do representado com 8 atletas.

Carlos Lobo somou duas meda-
lhas, terminando a prova de kata 
para trissomia 21 no 3º lugar do 
pódio e vencendo depois a compe-
tição em kumite. Um feito conquis-
tado ao lado do colega João Araújo, 
que concluiu também no 3ºlugar 

em kata, sendo 2º em kumite. 
Quatro medalhas que demonstram 
o sensacional trabalho do clube 
avense com atletas com deficiência. 

Depois, Pedro Costa foi segundo 
classificado em kumite no escalão 
12/13 anos -55kg; Duarte Ferreira 
e Duarte Marta foram ambos ter-
ceiros classificados na competição 
de kumite 14/15 anos -52kg.

Francisco Ribeiro conseguiu o 
5° lugar, mas não conseguiu chegar 
ao pódio. Os restantes atletas, Dio-
go Ribeiro e Nuno Marta ganharam 
alguns combates, mas também não 
conseguiram chegar ao pódio. 

Esta competição serviu ainda 
para estrear a nível nacional as 
provas de Kata em Família e Kumi-
te por equipas rotação, tendo sido 
um grande êxito. 

Torneio de Vila das Aves 
juntou 600 karatecas

O voleibol regressou à competição 
no passado fim de semana e deu 
seguimento à invencibilidade des-
de o início da época, batendo, em 
jogo a contar para a 8ª jornada da 
2ª Fase do Campeonato Regional a 
formação do AA Espinho por 1-3.

As atletas da casa ainda assus-
taram a formação comandada por 
Manuel Barbosa ao colocaram-
-se na frente do marcador com o 
triunfo no primeiro set por 25-23. 
Contudo, a resposta das avenses 
não se fez esperar e no segundo 
set trataram de igualar o marcador 

pelo parcial de 20-25. Daí para a 
frente, o domínio foi mais expres-
sivo, fechando o encontro com os 
parciais de 12-25 e 16-25.

Vitória que coloca em boa pers-
petiva a conquista do primeiro tro-
féu da época, o título de campeão 
regional AVP já este mês. Até a fi-
nal da temporada, ficam mais dois 
objetivos para conquistar: a subida 
à segunda divisão nacional com 
a conquista do primeiro lugar da 
série dos primeiros – Zona Norte 
(abril) e o título de campeão nacio-
nal da 3ª Divisão na Final 4 (maio). 

AA78 invencível em 
busca do primeiro título
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DIVERSOS OUTROS

PALAVRAS CRUZADAS OBITUÁRIO

HORIZONTAIS 1 O ato a que se refere a lei que o presidente Marcelo mandou ao 
Tribunal Constitucional. 10 A rocha com que foram construídas as casas das 
aldeias ditas de.... 11 Objeto cerâmico usado na cobertura das casas. 13 Região 
a norte onde choveu forte há uns dias. 14 Nota musical. 16 Transpire. 18 Um 
campeão argentino do Benfica. 19 Dizia-se do banqueiro do BES que era o ... 
22 Forma do imperativo do verbo ir. 23 Escândio (s.q.). 24 Há quem diga que 
o governo está em .... 25 O endereço de internet. 26 Emitir som. 28 Sistema de 
armaze-namento em rede (inglês). 29 Coisa oferecida a Deus. 31 Órgão da visão. 
34 Porco. 35 Rústico. 36 A sétima arte. 39 Sobrenome da ex-gestora da TAP que 
foi secretária de estado. 40 O Francisco fundador do Expresso.

VERTICAIS 1  O semanário que completou 50 anos. 2 Expressão de surpresa. 3 
Estação de rádio portuguesa. 4 A autoridade que nos cobra os impostos. 5 Não 
dos ingleses. 6 Sindicato dos trabalhadores da AT. 7 Moeda do Japão. 8 Diz que 
o bacalhau o quer. 9 Forma do imperativo do verbo ir. 12 Símbolo químico do 
holmio. 13 O ministro que entregou o Tesouro à indemnizada gestora ex-TAP.
15 Ocultava. 16 O amigo português de Lula que foi à posse. 17 A empresa 
que pagou a indemnização à ex-futura secretária do Tesouro. 20 Diretiva 
europeia para os serviços digitais. 21 A secretaria de Estado que Medina 
entregou à gestora que foi da TAP. 22 Município transmontano de que se falou 
recentemente a propósito de escolhas para o governo. 27 Não são hotéis, mas 
são para turistas. 30 O santo do ver para crer. 32 Livro eletrónico para queixas. 
33 Apoio linguístico em linha (ingles). 36 Banda do cidadão. 37 Abreviatura de 
Países Baixos. 38 Hora matutina

SOLUÇÃO DO PROBLEMA ANTERIOR 

HORIZONTAIS:2 LOURES, 7 CA, 9 LEME,
11 ADORAR, 13 EM, 14 IR, 16 RUE,
17 MARROCOS, 19 CD, 20 SAS,
 21 SELHO, 23 MESSI, 25 LIE, 26 AE,
 27 IPO, 28 SIM, 29 PNIB, 31 ATA, 32 IT, 
33 ALGES, 35 TIROL, 38 RIR, 
39 TANGERINA.

VERTICAIS: 1 ALEMA, 2 LM, 3 OEIRAS,
4 RA, 5 EDROS, 6 SOUSEL, 7 CA,
 8 ARADO, 10 EMA, 12 RE, 15 ROSSI,
18 RSE, 19 CHEIAS, 22 LISTERI,  23 
MENTI, 24 IPMA, 26 APITO, 30 BROA, 
31 AGIR, 34 LRE, 36 RT, 37 LN.

JOSÉ PEREIRA DA COSTA
 79 ANOS

17-12-2022

ROSA FERNANDES PEREIRA
  89 ANOS

19-12-2022

DEOLINDA FERREIRA DIAS
 84 ANOS

17-12-2022

JOSÉ CARLOS RIBEIRO MAIA
 50 ANOS

 16-12-2022

 MARIA FERNANDA
 CARNEIRO E MELO

97 ANOS
 21-12-2022

ALZIRA ALICE AZEVEDO
 ALMEIDA MACHADO

89 ANOS
 24-12-2022

MARIA JÚLIA ALVES CARNEIRO
87 ANOS

  27-12-2022

MARIA ALICE MOREIRA NETO
97 ANOS

01-01-2023

ARMANDO PINTO DE MELO
 80 ANOS

03-01-2023
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DISCOS

TEXTO MIGUEL MIRANDA

É comum ouvirmos que uma 
determinada personalidade 
estava à frente do seu tempo. 

Por vezes, a expressão é usada de 
forma abusiva, mas quando aplicada 
a Laura Nyro parece-nos muito 
adequada. A interligação de géneros 
musicais, a maneira de cantar e, so-
bretudo, o modo peculiar de compor 
não tinham paralelo na sua época. 
Gravou “Eli and the Thirteenth Con-
fession” com apenas 20 anos e a ad-
miração aumenta ao sabermos que 
todos os temas são da sua autoria. 
Algumas versões feitas por outros 
artistas foram grandes êxitos. Aliás, 
se recuarmos cronologicamente 
para quando ela era ainda menor, 
ampliamos a sua faceta precoce com 
“And When I Die”, uma canção apro-
veitada por Peter, Paul and Mary e 
por Blood, Sweat & Tears.

A fotografia da capa contradiz 
a instrumentação animada que 
ouvimos neste disco de 1968. Sem 
repousar, a voz dela está em todo 
o lado com umas dinâmicas muito 
próprias que tão bem a caracteri-
zam. Tantas mudanças rítmicas 
poderão ser / não ser enfadonhas 
(riscar o que não interessa). Somos 
beneficiados pelas múltiplas audi-
ções e, por isso, acompanhamos 
com prazer as suas alterações de 
andamento e de timbre. A enxurra-
da vocal, ousada e impetuosa, segue 
um percurso livre sem amarras 
rígidas impostas pelas normas con-
vencionais. Essa liberdade estilística, 
alicerçada num impressionante 
fôlego, recolheu inúmeros elogios 
de colegas de profissão, como Joni 
Mitchell, Elton John, Todd Rundgren 

Enxurrada 
vocal com 
dinâmicas 
próprias

ou, talvez algo surpreendente, Alice 
Cooper.

Há um nome que se destaca 
claramente na ficha técnica: David 
Geffen. Creditado como agente e 
amigo, é o mesmo que se tornou 
um magnata gigante na indústria do 
entretenimento. No filme “Inventing 
David Geffen”, de 2012, fala de toda 
a envolvência com a compositora 
americana. Aí ficamos a saber de 
vários pormenores, como o facto da 
edição original em vinil ter o folheto 
das letras perfumado. No mesmo 
período temporal, foi vendido um 
exemplar mono promocional, ainda 
selado, por 500 dólares. Foi uma 
fase para reavivar memórias. Com 
uma apresentação emotiva de Bette 
Midler, a entrada no Rock and Roll 
Hall of Fame no mesmo ano ajudou 
a relembrar o talento de Nyro que 
havia falecido em 1997, vítima de 
cancro do ovário.

Gostaria de ver a lista com todos os 
álbuns sugeridos nesta rubrica? 
Esta aventura sónica começou em
janeiro de 2011. Pode consultar aqui:
https://rateyourmusic.com/list/
migas711/dentro-de-portas/

TV & STREAMING
TELEVISÃO
The Lying Life of Adults de 
Edoardo De Angelis [Netflix]
Abandonados de António 
Monteiro Cardoso [RTP Play]
Julia Child 
de Daniel Goldfarb [HBO Max]

CINEMA
The Worst Person in the World 
de Joachim Trier [FilmIn]
Barbarian
de Zach Cregger [Disney +]
Uma Mulher Sob Influência
de John Cassavetes [FilmIn]
White Noise 
de Noah Baumbach [Netflix]
Days of Being Wild 
de Wong Kar-wai [RTP Play]

JORGE REBELO
 - 913465108 -

jrebeloconsultores@hotmail.com

Igreja Matriz de Vila 
das Aves acolhe 
Concerto de Reis
TEXTO PAULO R. SILVA

Em época de Reis, com vários gru-
pos tradicionais a encantar as ruas 
em noites gélidas, a Igreja Matriz 
de Vila das Aves vai receber um 
concerto especial.

Este sábado, dia 14 de janeiro, 
a igreja avense acolhe, pelas 21 ho-
ras, um concerto de Reis com as 
atuações do Grupo Coral de Vila 
das Aves, do Coral da Misericórdia 
de Santo Tirso e do Voxx Quarteto.

Passando por temas do French 
Carol, mas também de composi-
tores como John Williams, John 
H. Hopkins Jr., ou José Firmino, 
Mário Sampayo Ribeiro e Ennio 
Morricone, sem esquecer alguns 
dos mais belos temas de tradição 
popular desta quadra natalícia, o 

evento gratuito é organizado pelo 
Grupo Coral de Vila das Aves com 
o apoio da Câmara Municipal de 
Santo Tirso. 

A entrada livre.

Sábado, dia 14 de janeiro, pelas 21 horas. Entrada livre.

Laura Nyro
Eli and the 
Thirteenth Confession

Moradia c/ terreno 
para restaurar
Resende
28.000€

Moradia para restauro
Negrelos - Santo Tirso
70.000€

Moradia 
para restauro
Penafiel
65.000€

Moradia a 5 minutos 
de Famalicão
c/ terreno e bonito jardim
375.000€

Moradia p/ 3 famílias
Roriz - Santo Tirso
179.000€

Loja comercial
Santo Tirso 
(ao Centro de Saúde)
60.000€
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DIA 13 SEXTA-FEIRA
Céu muito nublado
Vento fraco
Mínima 8º
Máxima 15º

DIA 15 DOMINGO
Chuva fraca
Vento fraco
Mínima 6º
Máxima 14º

DIA 14 SÁBADO
Aguaceiros
Vento fraco
Mínima 12º
Máxima 16º
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regional e generalista 
da região do Vale do Ave
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TEXTO PAULO R. SILVA

Novo ano, novos preços, mas no 
caso das faturas do lixo e do sa-
neamento, as tarifas para o ano de 
2023 vão ficar inalteradas por mais 
um ano. 

Assim, relativamente aos resí-
duos urbanos, o executivo munici-
pal aprovou em reunião de câmara 
a continuidade do tarifário em vigor 
desde 2019.

Segundo informação da autar-
quia tirsense, este tarifário repre-
senta uma redução no preço do lixo 
de dois por cento para consumido-
res até 15 metros cúbicos abrangi-
dos pela rede pública de água, e de 
10 por cento para os consumidores 
com cinco metros cúbicos beneficiá-
rios do serviço de recolha domiciliá-
ria, nomeadamente em Santo Tirso 
e Vila das Aves.

Desta forma, um consumidor 
médio (escalão 7,9 m3) vai man-
ter a descida de 7,7 por cento na 
recolha porta a porta (Santo Tirso 
e Vila das Aves), pagando em 2023 
uma fatura de 7,66 euros por mês, 
em vez dos 8,30 euros que supor-
tava antes de 2019. Já o consumidor 
médio com recolha coletiva (fora de 
Santo Tirso e Vila das Aves), man-
tém a descida de 5,23 por cento, o 
que significa uma fatura de 6,16 eu-
ros, contra os 6,50 pagos em 2019.

No caso do saneamento, a Câ-

mara de Santo Tirso juntou-se aos 
restantes municípios que integram 
a parceria com a Águas do Norte 
(Trofa, Amarante, Cinfães, Baião, 
Arouca, Celorico de Basto e Fafe) 
para rejeitar o aumento do tarifário 
proposto pela empresa.

Em virtude de tal decisão, as 
tarifas da água e saneamento irão 
manter os valores de 2020, sendo 
assim evitados aumentos na ordem 
dos treze por cento no preço do sa-
neamento.

Quanto ao tarifário da água, as 
notícias não são tão animadoras. A 
análise ao tarifário da Indaqua reve-
la que para um utilizador doméstico 
tipo, de 10 metros cúbicos por mês, 
a fatura final deverá comportar um 
aumento na ordem dos 7,5 por cen-
to (ver tarifário completo publicado 
nesta edição, na página 5). 

Câmara de Santo Tirso juntou-se aos restantes municípios 
na recusa do aumento das tarifas da Águas do Norte, 
operador da rede de saneamento. Tarifário 
de resíduos mantém-se inalterado desde 2019. 

Tarifas do lixo e 
saneamento 
sem alteração


