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AREIAS

Servir a região
em espírito
de família Entrevista a Germano Rodrigues, presidente da

Junta de Freguesia de Areias. Pág. I e II
Eleito pelo Partido Socialista, e a cumprir o segundo mandato
à frente dos destinos da freguesia de Areias, Germano
Rodrigues, nesta entrevista, elege a Centro de Saúde como

    uma das grandes apostas de futuro.

Presidente da Junta lamenta
falta de indústria na freguesia

Colégio das Caldinhas

Cinco escolas dão corpo ao colé-
gio das Caldinhas, cuja acção edu-
cativa ultrapassa as fronteiras de
Santo Tirso e Famalicão. Pág. IV e V

Medalha de Mérito
Desportivo nos 50 anos do
do Caldas Futebol Clube

DESPORTO. PÁGINA VI
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Na recta final do segundo mandato,
Germano Quintas Rodrigues, presi-
dente da Junta de Areais, ainda não
sabe se se volta a candidatar ao car-
go. Com 65 anos, já reformado, afir-
ma que só aceitou candidatar-se em
2001 à Junta de Areias porque ti-
nha disponibilidade para se dedicar
à freguesia embora assegure que é
autarca mas não profissional da polí-
tica. Bem disposto, orgulhoso dos seus
quatro filhos e dos netos, afirma, com
não menos orgulho, que nasceu cres-
ceu e sempre viveu em Areias.

Tendo em conta que fez parte do
executivo da junta logo após o 25 de
Abril e que agora passados mais de
30 anos é presidente, que diferen-
ças vê?
Há muita diferença. Após o 25 de
Abril não havia as condições que exis-
tem hoje, como é natural. Refiro-me
ao nível de ensino das pessoas, ago-
ra temos saneamento básico que na
altura era impensável, todas as infra-
estruturas, enfim é uma diferença
enorrme. Hoje as pessoas são mais
reivindicativas, algumas, com falta de
conhecimento, vão longe demais nas
reivindicações, mas é mesmo assim. Ho-
je as pessoas têm uma participação acti-
va nos desígnios da freguesia.

Novo Centro de
Saúde é “fazer
a história
do futuro”

Entrevista com Germano Rodrigues, presidente da Junta
de Freguesia de Areias

Em retrospectiva, como são as pes-
soas de Areais?
As pessoas de Areias são muito uni-
das. Temos um grupo de escuteiros
com 130 elementos, temos três asso-
ciações, temos o Futebol Clube de
Caldas que faz agora 50 anos, te-
mos a Associação Recreativa da Tor-
re, temos a associação paroquial onde
se fazem festas, temos farmácia, ban-
co, temos muitos cafés, muitas casas
comerciais e isso tudo une as pesso-
as, é portanto uma freguesia muito
unida.

Há obras na freguesia que a oposi-
ção afirma que já deveriam estar fei-
tas e ainda não estão, falam princi-
palmente no cemitério.
No caso do cemitério a verdade é
que houve uma concessão (demasi-
ada) de sepulturas a pessoas que não
tinham, ou seja, o cemitério tornou-
se pequeno. É claro que todas as pes-
soas querem ter a sua sepultura para
velar os seus entes queridos, e foi
então que começamos a pensar no
alargamento do cemitério, mas isto
tudo não é fácil. Implica arranjar um
terreno, e depois é uma área que fi-
cará privada de certas construções.
Fez-se uma ampliação para salvaguar-
dar a iminência de quem não tivesse
sepulturas. Neste momento já está feito
o contrato de compra e venda de ter-

ELEITO NO PS E A CUMPRIR O SEGUNDO MANDATO À
FRENTE DOS DESTINOS DA FREGUESIA DE AREIAS,
GERMANO RODRIGUES ELEGE A CENTRO DE SAÚDE COMO
UMA DAS GRANDES APOSTAS DE FUTURO

A freguesia de Areias situa-se no extremo

norte do concelho de Santo Tirso na mar-

gem direita do Rio Ave.

Em 1936 a freguesia de Areias pertenceu

ao concelho de Landim, só mais tarde

passou a fazer parte do concelho de San-

to Tirso.

Com cerca de 2600 habitantes, esta fre-

guesia alberga duas grandes instituições

conhecidas em todo o país: o Colégio das

Caldinhas e as Termas das Caldas da Saú-

de.

Do património cultural da freguesia des-

tacam-se o lugar da Sra. da Torre, local

onde é possível encontrar ruínas de um

antigo castro luso-romano, e uma capela

com adro miradouro – Miradouro da Se-

nhora da Torre.

Como desafio, fica a pergunta: como se

designam os habitantes de Areias?

S. Tiago de Areias
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reno e em breve devem começar as
obras. É claro que um novo cemitério
é uma urgência, mas deixou de ser
tão urgente porque há dois anos foi
ampliado.

Relativamente à casa mortuária, foi
apresentado o projecto no Salão
Nobre da Junta, mas ainda não co-
meçaram as obras. Por que razão?
Há problemas de estrutura que às
vezes as pessoas que não estão por
dentro das coisas não compreendem.
A Casa Mortuária é uma obra que já
está em concurso público e tem as
suas exigências. Depois de ser anun-
ciada aqui pelo senhor presidente da
Câmara, apareceram certos problemas
de pormenor que alteraram um pou-
co o projecto inicial, para melhor, deve
dizer-se. Assim, entre este mês e o
próximo devem dar-se início às obras.

E o que se passa com os apartamen-
tos da habitação social?
Esses apartamentos comportam 24

residências, mas faltavam as estrutu-
ras de água e saneamento, que estão
neste momento a ser concluídas. Es-
tas estruturas passam por terrenos
privados e essa negociação não foi
fácil, só há um mês é que consegui-
mos resolver.

Que obras foram feitas e que obras
estão projectadas para o futuro?
As obras da junta dependem direc-
tamente da câmara, porque a Junta
de Areias não tem receitas próprias.
Mas há uma grande obra que se vai
fazer em Areias aqui ao lado da sede
da Junta de Freguesia que é o Cen-
tro de Saúde. As obras começam este
ano, vai servir todas a freguesias de
Além Rio, com várias especialidades;
é uma obra de vulto e pouca gente
tem conhecimento disso. Isto é que é
fazer a história do futuro. Quando às
obras feitas, foram várias, mas a da
Avenida do Estádio é uma obra que
tem muito significado, as obras en-
volventes à igreja também foram mui-

to importantes, o Centro de Dia, o
saneamento básico, rede de água…
são obras com vista para o futuro. Te-
nho é pena que aqui não haja mais
indústria, para haver mais emprego.

Como é a relação com os membros
da oposição.
Têm tido uma atitude democrática.
Cada um tem a sua opinião, mas
estamos cá todos para defender a fre-
guesia.

Mas a oposição diz que faz propos-
tas, mas que são sempre chumbadas.
Os três membros nunca fizeram ne-
nhuma. É preciso saber se algum dia
fizeram alguma proposta!

Eles dizem que propuseram baixar
a taxa da água.
Mas isso não faz parte das compe-
tências da Junta de Freguesia! Entre-
tanto a taxa diminuiu, mas a junta já
tinha demonstrado em assembleia o
seu descontentamento em relação ao

preço da água, mas eles já devem ter-
se esquecido disso. Eu escrevi para a
Indáqua e para o senhor presidente
da Câmara, porque também não me
identificava com aquele preço, porque
também sou cidadão. E claro que há
um inconveniente que é o facto do
concelho vizinho, que é Vila Nova de
Fa-malicão, ter um preço de ligação
de 90 euros e aqui em Santo Tirso ser
de 500 e tal euros, mas é assim em
todo o concelho não é só aqui em
Areias, mas agora já passou para me-
tade desse valor. A junta de fregue-
sia não tem poder para resolver isso.

Areias tem duas instituições ímpa-
res que é o Instituto Nun’Alvres e as
Termas Caldas da Saúde. O que é que
a freguesia tem a ganhar com elas?
São uma referência, não para Areias
mas para o próprio concelho. Há uma
relação institucional e pessoal com o
Instituto muito forte. O colégio tem
dois mil e tal alunos, tem uma re-
putação ímpar, e por isso eu acho que
o grau de formação das pessoas de
Areias é melhor do que o de muitas
freguesias do concelho. Desde 1976
o Instituto Nun’ Alvres tem uma raiz
pedagógica muito forte e isso é um
benefício para todos nós. Mas há um
plano de pormenor que foi feito, e já
devia ter sido feito há 20 anos, que
é para fazer o alargamento das aces-
sibilidades ao Instituto que é muito
importante. As Termas das Caldas sig-
nifica postos de trabalho, significa
movimento e, curiosamente, tem mais
gente a frequentá-las de fora do que
gente daqui.

Em forma de provocação, o facto do
vice-presidente da Câmara Municipal
ser arenense beneficia a freguesia?
Olhe, eu digo o contrário (risos). Eu
acho que às vezes sou prejudicado
em muitas coisas. (risos) O senhor
vice-presidente já está na Câmara há
muito tempo, e com certeza que se
estiver ao alcance dele ajudar-nos,
ajuda. É até um dever dele. Mas isto
passa tudo pela presidência da câ-
mara, como é óbvio. Há um bom re-
lacionamento, que se deve manter,
porque para além do lugar que ocu-
pamos também somos amigos e não
há como evitar isso.

Vai-se recandidatar?
Neste momento ainda não vou falar
nisso. Há regras políticas e portanto
ainda não decidi. Depende do mo-
mento. ||||||

Hoje as pessoas são mais
reivindicativas, mas al-
gumas, com falta de co-
nhecimento, vão longe de-
mais nas reivindicações

A Casa Mortuária está em
concurso público. Assim,
entre este mês e o próxi-
mo devem dar-se início às
obras.

Tenho é pena que  aqui
não haja mais indústria,
para haver mais emprego.

Eu acho que o grau de
formação das pessoas de
Areias é melhor do que o
de muitas freguesias do
concelho de Santo Tirso.
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Diz o presidente da junta local, Ger-
mano Rodrigues, na entrevista publi-
cada neste suplemento, que “o grau
de formação das pessoas de Areias
é melhor” do que o verificado nou-
tras freguesias do concelho atribuin-
do o “feito” ao Colégio das Caldinhas.
Faltam, naturalmente, os dados para
“atestar” da veracidade ou não da afir-
mação do autarca mas, mesmo se a
despropósito, se se quiser estabele-
cer um paralelismo, dir-se-á que pelo
menos o edifício que corporiza a ac-
ção educativa da Companhia de Je-
sus marca indubitavelmente a paisa-
gem de Areias (ver imagem de capa).
E sabe-se ainda, que a sua acção ul-
trapassa em muito as fronteiras da fre-
guesia. O senso comum é suficiente
para que se perceba a real importân-
cia do Colégio das Caldinhas – com
as suas cinco escolas – na educação
e formação da população local.

“Não é fácil”, responde P.e Jorge
Sena, director-geral do colégio quan-
do se lhe pergunta se conseguiria
imaginar esta região sem o mesmo.
“As Caldinhas está aqui há 70 e tal
anos, começou e cresceu numa épo-
ca em que não havia mais nada em
termos culturais. Pouco havia aqui à
volta”, sublinha. Apesar desta consci-
ência não deixa de ser desarmante
que depois o máximo responsável por
esse mesmo colégio fale das suas di-
ferentes escolas, e em especial o Ins-
tituno Nun’Alvres, com orgulho, sim,
e reconhecendo o seu importante pa-
pel na comunidade, mas com modés-
tia e sem esconder os problemas e
dificuldades comuns aos de qualquer
outro estabelecimento de ensino.

O que distingue, então, o Colégio
das Caldinhas? O “modelo de edu-
cação”? Sim mas, e acreditando nas
palavras de P.e Jorge Sena, muito do
que se passa fora da sala de aula.
“As matérias das aulas são comuns a
qualquer escolas e há professores bons
aqui e outros menos bons como há
em qualquer outra escola. A diferen-
ça está na forma como procuramos
envolver os alunos em actividades que

Colégio das Caldinhas

Servir a região em espírito de família

consideramos importantes para a sua
formação”. Há sempre muitas coisas
a acontecer, não apenas durante a
semana, mas inclusive aos fins-de-
semana. “Eles próprios [alunos] se
responsabilizam por organizar activi-
dades e essa dinâmica faz com que
vistam a camisola. Isto é uma segun-
da casa para eles. E assim, educá-los
e formá-los é mais fácil e se obtêm
melhores resultados”. Pergunte-se –
aconselha-nos P.e Jorge Sena – aos
antigos alunos o que eles recordam
com mais saudade e a resposta será
“as imensas actividades que o colé-
gio faz, extra aulas”.

AS CINCO ESCOLAS
O Instituto Nun’Alvres (mais conhe-
cido pela sigla INA) é a mais antiga
das escolas. Instalou-se na freguesia
de Areias em 1932. Não foi a primei-
ra nem a segunda escolha da Com-
panhia de Jesus. Tentou Lisboa, Coim-

bra, Porto mas foi nesta freguesia de
Santo Tirso que encontrou “porto se-
guro” para retomar a sua acção edu-
cativa. “O antigo hotel das termas es-
tava praticamente sem utilização e a
família proprietária do mesmo, a fa-
mília Sousa Cruz, muito conhecida
aqui em santo Tirso, disponibilizou
este equipamento ao colégio. O edi-
fício foi melhorado e ampliado e aqui
ficámos”, conta Pe. Jorge Sena, ressal-
vando o facto de até 1972 o institu-
to funcionar em regime de internato,
atraindo alunos de todo o país entre
os quais, nomes bem conhecidos dos
portugueses como o escritor Alçada
Batista, o eterno candidato a rei, D.
Duarte ou mesmo o presidente do
Futebol Clube do Porto,  Pinto da Costa.

A grande mudança dá-se em
1972; a partir dessa altura, o Colégio
das Caldinhas passa sobretudo a ser-
vir a população da região. “O Estado
precisava de escolas nesta zona e sa-
bendo que o INA tinha qualidade
aceitou estabelecer uma parceria con-
nosco, financiando a escola e em con-
trapartida nós passamos a acolher os
alunos da região gratuitamente. Nes-
sa altura funcionava ainda e só o
instituto, ou seja, “uma escola de en-
sino normal, desde o primeiro ao 12º
ano”, refere o mesmo responsável.

Mas depressa verificou-se que a
aposta devia também passar pelo en-
sino profissional e artístico, surgindo
então a chamada Oficina que actual-
mente tem quatro cursos profissionais,
especialmente na área dos audiovi-
suais, e, mais tarde a Artave; “uma es-
cola profissional de música, muito con-
ceituada e muito conhecida na região”
e cuja qualidade das orquestras já

P.E JORGE SENA, DIRECTOR-GERAL DO COLÉGIO
SUBLINHA O PROPÓSITO DA INSTITUIÇÃO “SERVIR A
REGIÃO E FAZÊ-LO EM ESPÍRITO DE FAMÍLIA,
CRIANDO UMA GRANDE EQUIPA COM OS ACTUAIS E
ANTIGOS ALUNOS, PAIS, EDUCADORES…
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lhes permite actuar em locais como o
Centro Cultural de Belém e a Casa
da Música, evidencia P.e Jorge Sena.
Quarta escola: Centro de Cultura
Musical ou, por outras palavras, “um
conservatório de música que faculta
aos alunos o ensino do canto ou de
um instrumento musical especifico em
tempo extracurricular”. O CCM tem
três pólos, localizando-se o mais re-
cente na freguesia de Bairro (Famali-
cão) mais concretamente na Funda-
ção Castro Alves. E, finalmente, um
jardim infantil chamado de Associa-
ção Pró-infância que acolhe crianças
desde os dois aos seis anos de idade.

E aqui chegados, depressa se con-
clui que, de facto, o edifício que mar-
ca a paisagem na freguesia de Areias
já não serve de “metáfora” para defi-
nir a amplitude da acção do Colégio
das Caldinhas, instituição que, no fun-
do, abarca todas estas escolas como
se de uma grande família se tratasse.
Em causa está, pelo menos, um univer-
so de mais de dois mil e 500 alu-
nos. E na sua arquitectura, menos
serve ainda, o referido edifício, de me-
táfora para o que a seguir nos diz P.e
Jor-ge Sena: “tudo o que é criar estru-
turas rígidas é contra o nosso espíri-
to e a nossa orientação, temos de criar
estruturas flexíveis que respondam à
mudança. E hoje as mudanças são
rapidíssimas e há que discernir quais
são as necessidades do momento”.

E de “momento” os desafios pas-
sam pelo Centro de Cultura Musical,
por melhorar as condições físicas das
escolas, por criar um espaço com maior
dignidade para a orquestra e – reco-
nhecendo o mesmo responsável como
sendo o seu grande sonho – criar
espaços desportivos no exterior. “Te-
mos que criar mais campos de jogos
para que os alunos nos intervalos e
nas actividades de fim-de-semana
possam praticar desporto. Estamos com
2500 alunos, imagine, e temos três
espaços de jogo, não chega”. Con-
versações nesse sentido têm havido,
mas o acordo final para a aquisição
de terreno é que ainda não chegou.

E mais uma vez se fala em activi-
dades “para além das aulas” e mais
uma vez se fala em servir a região
que, como sublinha o P.e Jorge Sena
é principal propósito do Colégio. “Ser-
vir a região e fazê-lo em espírito de
Família, criando uma grande equipa
com os actuais e antigos alunos, os
pais, os educadores… com grande pro-
ximidade entre todos. Essa proximi-
dade facilita muita coisa e é enrique-
cedora para os alunos”, conclui. |||||||

||||| TEXTO: CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA     SOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHO*****

Fundado por um grupo de pessoas,
algumas deles ainda hoje com liga-
ções ao clube, só em 1980 é que o
Caldas Futebol Clube é legalizado
como associação.

Vocacionado para prática do des-
porto, sobretudo junto dos mais jo-
vens, na época de 1962/1963 os
jogos decorriam no campo do colé-
gio. Pouco tempo depois, em 1975,
com a organização dos arquivos do
clube e implementação do pagamen-
to de quotas, o clube sentiu um gran-
de impulso, mas só em 1990 é que
se fez um registo definitivo.

Apesar do desporto principal do
clube ser o futebol, houve tempos em
que o clube tinha equipas de atletis-
mo, karate, ciclismo e ténis de mesa.
Hoje em dia dedicam-se ao futebol
11 de escolas e infantis e tem equi-
pas inscritas na A.F. Porto e a equipa
seniores de futebol amador partici-
pa no campeonato concelhio ama-
dor, equipa que se manteve neste

Festejos do cinquentenário
do Caldas Futebol Clube

                      FUNDADO EM 10 DE JUNHO DE 1959 COMEMORA AGORA AS BODAS DE OURO. 50 ANOS DEPOIS, A
BOLA AINDA ROLA  NO ESFÉRICO DO CALDAS FUTEBOL CLUBE DA FREGUESIA DE AREIAS

campeonato ininterruptamente.
Há cerca de 50 crianças a prati-

car desporto no Caldas Futebol Clu-
be e 25 seniores, não apenas de
Areais, mas também das freguesias
de Sequeirô, Palmeira e Avidos.

A sede do clube funciona nas ins-
talações da Casa do Povo das Cal-
das da Saúde, onde funciona um bar
patente ao público em geral e onde
as pessoas podem jogar bilhar, car-
tas, damas, dominó…

Todos os anos são realizados con-
vívios para sócios e amigos do clu-
be, arraiais, exposições de fotografia,
noites de fados, festa de Natal, etc.
Mas este ano há um motivo adicio-
nal para comemorar, os 50 anos do
Caldas Futebol Clube.

Das comemorações do cinquen-
tenário decorreu já um torneio de
Escolas de Futebol entre o Caldas,
Aves, Tirsense e Raimonda e um tor-
neio de infantis com as equipas do
Caldas, Trofense, Tirsense e Raimonda.

Mas o dia mais importante nas
celebrações do aniversário do Cal-

das Futebol Clube será a 10 de Ju-
nho quando for apresentado o livro
com a história do clube e a apresen-
tação de um filme. A manhã das co-
memorações termina com um almo-
ço de gala altura escolhida para a
entrega de medalhas comemorativas.
Aos sócios com mais de 25 anos
terão direito a uma medalha de pra-
ta. À noite todos os arenenses po-
derão dar um pezinho de dança jun-
to à sede do clube, durante o espec-

táculo da banda Onda M, que lá
estará para animar a festa.

Enquanto se preparam para esse
dia tão especial, com a ajuda da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, o Cal-
das Futebol Clube sobrevive às cus-
tas das quotas pagas pelos sócios e
também de alguns donativos junta-
mente com o habitual subsídio da
Câmara Municipal de Santo Tirso e
da Junta de Freguesia de Areias.||||||
*COM LUDOLUDOLUDOLUDOLUDOVINAVINAVINAVINAVINA     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

ADELINO SOUSA, PRESIDENTE DO CALDAS FUTEBOL CLUBE

Caldas Futebol Clube
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Acolhendo alunos de Santo Tirso, Trofa
e Famalicão, o Colégio A Torre dos
Pequeninos, situado na freguesia de
Areias, assume-se como um estabe-
lecimento de ensino particular espe-
cializado na Infância, tendo iniciado
a sua actividade em 2000. Actual-
mente acolhe cerca de 200 alunos,
dos 6 meses aos 10 anos, gerando
25 postos de trabalho a tempo intei-
ro e 5 a tempo parcial. Amilcar Sousa,
director Executivo do colégio aponta-
nos algumas razões que fazem a di-
ferença do projecto educativo de ex-
celência da Torre dos Pequeninos

Qual a razão da instalação da Torre
dos Pequeninos em Areias?
Os promotores do projecto eram pro-
prietários do terreno e de uma antiga
unidade têxtil que aí esteva instalada
pelo que se entendeu ser uma boa
forma de converter uma fábrica desac-
tivada num novo espaço. Se existis-
sem mais pessoas a pensar desta for-
ma, não teríamos a paisagem do Vale
do Ave “inundada” de antigos edifícios
fabris abandonados e degradados.

É de Santo Tirso que provém a maio-
ria de alunos ou esta influência ul-
trapassa os limites do concelho?
O maior número de alunos é de San-
to Tirso (60%). No entanto temos tam-
bém muitos alunos da Trofa (temos
inclusive transporte para a Trofa) e Fa-
malicão. Há um denominador comum
no perfil dos nossos pais: são pessoas
bem (in)formadas, exigentes e entendem
a infância como um pilar essencial e
estruturante na formação da pessoa.

O que distingue o Colégio da Torre
dos Pequeninos dos restantes esta-
belecimentos de ensino?
As diferenças são tantas mas sinteti-
zando, diria que começam logo pela
visão e definição clara do nosso Pro-
jecto Educativo: pais e colaboradores
são informados de Quem Somos, O que
Pretendemos e Para Onde e Como Vamos!
Sendo algo óbvio, não existem mui-
tas escolas a valorizar essa definição

"Um estabelecimento de ensino não deve nem
pode ser um depósito de crianças"

Colégio Torre dos Pequeninos

ENTREVSITA COM AMILCAR SOUSA, DIRECTOR EXECUTIVO DO COLÉGIO A TORRE DOS PEQUENINOS, NA FREGUESIA DE AREIAS DESDE 2000

e clarificação, simplesmente porque
não são capazes de determinar qual
o seu caminho, qual a sua proposta
e projecto de educação. Depois, há
uma diferenciação clara em termos de
liderança e modelo de gestão, em ter-
mos de competência e capacidade de
trabalho dos recursos humanos. A as-
sociação de todos estes factores aca-
ba por criar um serviço com uma qua-
lidade inigualável traduzida por um
conjunto de práticas cujo mérito é
amplamente reconhecido.

É com muita satisfação que vejo
hoje, escolas de maior dimensão e (su-
postamente) com maior massa crítica
a adoptar as nossas metodologias e
projectos de trabalho. É um bom sinal.

Ainda neste âmbito, qual o papel que
está confinado aos pais em todo este
processo?
O envolvimento e responsabilização
activo dos pais, da família e dos res-
tantes educadores, é um dos nossos
eixos fundamentais de actuação.

Um estabelecimento de ensino, em
especial os que lidam com alunos de
tenra idade, não deve nem pode ser
um depósito de crianças. O exercício
da maternidade e paternidade devem
constituir projectos de vida de dedi-
cação plena. Não há escola nem pro-
fessor que substitua o papel da famí-
lia como célula base da sociedade. A
excelência e complexidade da missão
a que nos propomos são de tal ordem
que exigem a atenção e o envolvimen-
to de todas as partes. Esse compro-
misso de envolvimento designamos
por responsabilização activa.

O colégio define-se como sendo “ex-
clusivamente vocacionado para a in-
fância”. É intenção da administração
ficar por aqui ou alargar às fases pos-
teriores de ensino?
No curto prazo esse cenário está ex-
cluído. A nossa prioridade é consoli-
darmos e continuarmos a afirmar-nos
na Infância. Em breve os pais terão a
possibilidade de optar, nos restantes
ciclos, por uma escola de grande pres-

tígio da região e que partilha a nossa
matriz humanista.

Apostando num ensino de excelên-
cia, na certificação do seu sistema de
gestão, em valências de qualidade...
tudo isto não faz da Torre dos Peque-
ninos uma projecto “caro” e portan-
to inacessível à população em geral?
Essa questão é um embuste. Um alu-
no no ensino público custa, em mé-
dia, 5000 Euros/ano, na Torre dos
Pequeninos não chega a 2.500 Euros.
É urgente explicar aos portugueses,
entre outros, que um aluno no ensi-
no privado custa menos de metade
do que um aluno numa escola públi-
ca; que as Instituições Particulares de
Solidariedade Social são financiadas em
cerca de 40% pelo estado (através de
isenções e benefícios fiscais e dos
Acordos de Cooperação) e que a gran-
de maioria está longe de prestar um
serviço público/social de qualidade.

É urgente criar a consciência cívi-
ca de que o nosso sistema de ensino
não precisa de mais recursos, mas de
mais e melhor organização e de mo-
delos de gestão modernos, que in-
troduzam dinâmicas de avaliação e
concorrência entre os diferentes ope-
radores (públicos e privados). O en-
sino é o único sector chave da soci-
edade portuguesa que não possui
uma entidade reguladora, indepen-
dente do Estado, visando a inspec-
ção e fiscalização dos diversos ope-
radores. Precisamos de um estado me-
nos prestador de serviços e mais
fiscalizador e regulador.

A Torre dos Pequeninos foi a pri-
meira instituição de ensino privado
a ser certificada, mas essa certificação
ainda não chega ao primeiro ciclo
do ensino básico. Como está este pro-
cesso e qual o significado que atri-
bui à certificação já alcançada?
É verdade. Depois de nós muitas ou-
tras escolas se seguiram e outras per-
seguem esse objectivo. Para nós a
Certificação sempre foi encarada co-
mo algo natural que decorre do facto

de termos uma estrutura bem organi-
zada, que cumpre todos os requisitos
legais, que obtém elevados graus de
eficiência e satisfação dos clientes, pos-
suindo mecanismos de monitorização
e controlo visando a melhoria contí-
nua. A certificação do 1º Ciclo será
obtida muito em breve, temos já todo
o sistema de gestão implementada é
apenas necessário pedir a respectiva
certificação. O Colégio é um bom exem-
plo de como se podem obter excelen-
tes resultados com parcos recursos. |||||

"É urgente explicar aos
portugueses, que um
aluno no ensino privado
custa menos de metade do
que numa escola pública".

"A nossa prioridade é
consolidarmos e continu-
armos a afirmar-nos na
Infância".
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Queixa-se que apresentam propostas
mas que são recusadas pela Junta de
Freguesia. Acredita que primeiro era
preciso mudar a Câmara para que as
coisas mudassem em Areias. Aponta
o dedo ao atraso das obras da casa
mortuária e da inauguração da habi-
tação social. Com 42 anos, Júlio Fer-
nandes é o rosto da oposição na fre-
guesia de Areais e não se abstém de
dizer que se as pessoas não votarem
noutro partido nunca vão saber a di-
ferença.

O actual executivo está no poder há
dois mandatos. O que pensa sobre a
sua actuação?
A nossa Junta não tem feito absolu-
tamente nada. Nós temos apresenta-
do várias propostas, mas como eles
têm maioria não aprovam nenhuma.
Tivemos sempre uma política de fazer
uma oposição construtiva e não
destrutiva, temos tentado ajudar, mas
eles não querem, não aceitam.

Mas que propostas são essas?
Há pouco tempo propusemos uma
redução nas taxas da água porque
aqui a água é muito cara. A nossa pro-
posta era para que se propusesse à
Câmara que as pessoas pagassem
conforme os seus rendimentos. A Jun-
ta, pura e simplesmente votou contra e
também não deu nenhuma explicação.

Como oposição e cidadão da fregue-
sia de Areias, quais são para si as
principais necessidades de Areias?
Necessidades temos muitas! (risos)
Temos muitas estradas que deviam ser
alargadas e recuperadas, temos o pro-
blema do cemitério que se vem a ar-
rastar há já vários anos. Era para ser
ampliado. O presidente da Câmara ti-
nha dito que ia ser ampliado e não
foi! Agora cortaram o jardim e cria-
ram meia dúzia de campas porque o
cemitério já estava a ficar lotado. Ou-
tra necessidade é a capela mortuária,
que nos foi prometida! Aliás há dois
anos esteve cá o presidente da Câma-
ra e apresentou o projecto na junta,
no salão nobre, mas até hoje ainda
não começou nada. E depois há os
apartamentos sociais que estão pron-
tos há dois anos e ainda nem inau-
gurados foram…

Mas qual é o problema para que ain-
da não se tenham inaugurado essas
habitações?
Penso que estão à espera do final do
ano, na altura das eleições. As infra-
estruturas estão todas prontas. Havia
o problema do saneamento, mas isso
também já está resolvido. A verdade
é que ainda não disseram quando é
que pensam proceder à inauguração.

Se fosse presidente da Junta quais
seriam então as suas prioridades?
Criar infra-estruturas essenciais para

cativar pessoas para virem morar para
Areias. Não temos nada que cative
jovens para a freguesia, muito pelo
contrário.

As freguesias têm sempre que gerir
um orçamento muito baixo, o que
acha que poderiam fazer com pouco
dinheiro?
Poderiam, por exemplo, ser criados
mais eventos desportivos, porque te-
mos um campo de futebol que está a
servir o Tirsense e não está devida-
mente aproveitado.

Acha que aqui também acontece
como na vizinha freguesia de Palmei-
ra em que os jovens “fogem” para as
freguesias vizinhas?
Os jovens de Areais fazem a vida
toda em Famalicão, nem para Santo
Tirso vão!

Mas Areias tem dois grande “moto-
res” que são o Instituto Nun’Alvres e
as Termas das Caldas da Saúde…
Sim, mas as Termas têm andado “muito
em baixo”. Criaram um plafon em que
obrigam as pessoas a comprar um
cartão que é bastante caro e as pes-
soas não têm possibilidades. Se fosse
mensal talvez cativasse mais gente, mas

Entrevista com Júlio Fernandes, lider da oposição
social-democrata na freguesia de Areias

"Os jovens de Areias
fazem a vida toda
em Famalicão,
nem para
Santo Tirso vão!"
PARA O LÍDER DA OPOSIÇÃO, DE POUCO VALE MUDAR A
JUNTA DE FREGUESIA SE O PODER CAMARÁRIO SE
MANTIVER NAS MÃOS DOS SOCIALISTAS

mara e se por acaso ganhássemos a
junta, acontecia-nos como Sequeirô,
que queria dinheiro e o presidente
da Câmara não dava. As obras feitas
aqui na freguesia são feitas pela Câ-
mara, mas há que ver que o vice-pre-
sidente da Câmara é aqui de Areais
e puxa sempre um bocadinho. É a
única freguesia de Além-Rio em que
a Câmara tem feito alguma coisa.

Como vê os próximos anos, caso o
actual presidente volte a ganhar?
Acho que isto vai piorar ainda mais,
porque o Governo central como não
tem dinheiro para dar às câmaras e
elas endividadas como estão, isto vai
piorar e muito!

Vai ser candidato nas próximas elei-
ções?
Vamos ver. Vamos reunir e depois se
as pessoas estiverem de acordo, em
princípio estarei disponível. Mas o
grande problema aqui com as elei-
ções é que os jovens não vão votar.
Há uma enorme taxa de abstenção.
Mas quero dizer às pessoas que se
não mudarem, nunca vão saber se
somos ou não melhores do que os
que lá estão, é preciso dar-nos uma
oportunidade. |||||||

"Nós temos apresentado
várias propostas, mas
como eles [junta de Arei-
as] têm maioria
não aprovam nenhuma".

É preciso "criar infra-
estruturas para cativar
pessoas para virem morar
para Areias. Não temos
nada que cative os jovens,
muito pelo contrário.

assim são só mesmo os idosos que
frequentam as termas, o que é uma
pena porque as termas têm gimnodes-
portivo, fitness, só que os jovens não
têm dinheiro para fazer uso das infra-
estruturas que lá têm.

Para as pessoas que vão ler esta en-
trevista o que lhes gostaria de di-
zer?
Gostaria de dizer que primeiro é pre-
ciso mudar a câmara. O Dr. João
Abreu e o Sr. Alírio têm ajudado mui-
to Areias, têm visitado regularmente
a freguesia e têm ajudado em tudo o
que podem. Se não mudarmos na Câ-
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O director executivo fala em “registos
de inovação” e, todos somados, fize-
ram das Termas das Caldas da Saú-
de, em 1994, “o primeiro balneário
da era moderna”. Sujeita a uma re-
modelação “de alto a baixo” levada a
cabo no final dos anos 80, com a
ajuda de peritos estrangeiros, nome-
adamente franceses, de “umas termas
típicas do termalismo do final do sé-
culo passado” passou a região a ter
uma termalismo de referência, intro-
duzidos que foram “muitos factores
diferenciadores e inovadores no mer-
cado”, segundo deu conta ao Entre
Margens Adosindo Ferreira, o direc-
tor executivo. Entre esses factores de
inovação destacam-se, o abandono
da actividade sazonal passando as
termas a funcionar todo o ano, a cri-
ação de um corpo de profissionais e
a promoção de actividades comple-
mentares onde o termalismo surge
associado a outro tipo de serviços,
como o sauna, o banho turco, o gi-
násio, as massagens.

Mas 15 anos depois, a comuni-
dade local, autarcas e investidores,
ainda não despertaram para o po-
tencial que as Termas das Caldas da
Saúde representam. Falta oferta hote-
leira, faltam respostas ao nível da res-
tauração e todo um conjunto de mais
valias comercias e culturais que po-
deriam ajudar a atrair mais público

Autarcas e investidores ainda não despertaram
para o potencial que as Termas representam

nível das vias respiratórias e dos
proble-mas músculo-esqueléticos.
Adosindo Ferreira recorda a recente
comemoração do Dia Mundial da
Asma, problema que afecta mais de
600 mil portugueses, sendo o
termalismo, uma das opções de trata-
mento. Lamenta no entanto que em
Portugal vigore um sistema de saúde
que promove o medicamento e não
tenha em consideração os tratamen-
tos termais quando estes são uma das
soluções. E, a este respeito, não tem
dúvida de que muito pouparia o Es-
tado se compar-ticipasse – assim como
o faz em relação aos produtos farma-
cêuticos – o tratamento termal de pro-
blemas como o da Asma, e sem a
acção agressiva que os medicamen-
tos representam no organismo. “Mas
o nosso sistema de saúde alimenta
um sistema de dependência de
fármacos” talvez porque, afirma ainda
Adosindo Ferreira, “mesmo somadas
todas as termas do país, estas são
menos poderosas, tem menos recur-
sos, do que o mais pequeno dos la-
boratórios de produtos farmacêuticos”.

Ainda sobre as potencialidades das
águas das Caldas da Saúde, o mes-
mo responsável refere que este “não
está esgotado”, ressalvando o facto
de as águas termais serem “particu-
larmente boas para problemas de pele”,
constituindo esta mais valia uma das
áreas a explorar de forma mais vincada
no futuro. |||||

às termas e fazê-lo permanecer na
região por períodos de tempo mais
ou menos longos. “Há muito a fazer.
E começa pelas autoridades, pelas
autarquias que tem de saber aprovei-
tar este potencial”. Mas na opinião
de Adosindo Ferreira não é isso o
que tem acontecido o que talvez aju-
de a explicar estes dados: a grande
maioria – à volta dos 90 por cento –
dos termalistas “fazem uma utilização
das termas em regime de ambulató-
rio”. Ou seja, deslocam-se 20, 30 qui-
lómetros e regressam após os trata-
mentos, ao final do dia. Chegam da
Trofa, Maia, Porto, Gaia, Matosinhos
e naturalmente de Santo Tirso e
Famalicão. Por outro lado, “é muito
menos significativo o número de pes-
soas que chegam de mais longe por-
que falta-nos aqui uma série de equi-
pamentos, inclusivamente hoteleiros”.

Para o mesmo responsável, e numa
região deprimida como é o Vale do
Ave muito por culpa da crise do têxtil,
“o turismo podia ser uma alternativa
de valor acrescentado”. E nesta or-
dem de ideias, defende Adosindo
Ferreira, o “balneário termal tem mui-
to potencial de crescimento em maté-
ria de recursos hídricos e em matéria
terapêutica, agora o que é preciso é

que se criem infra-estruturas. Não bas-
ta um hotel, as coisas não acabam
por aí. Os acessos, a própria área en-
volvente…estamos cheios de constran-
gimentos. Era preciso que a montan-
te e a jusante das termas houvesse
espaços para permitir a criação de zo-
nas verdes, de áreas de estaciona-
mento de unidades hoteleiras".

A MAIS VALIA DAS TERMAS
Se há quinze anos, e na sequência da
remodelação feita no balneário, as
Termas das Caldas da Saúde se im-
punham pela inovação e variedade
dos serviços prestados, actualmente,
outros balneários ombreia com o das
Caldas da Saúde, acabando os pri-
meiros por se imporem pelas infra-
estruturas de apoio que continuam
em falta na freguesia e no próprio mu-
nicípio de Santo Tirso. Adosindo Fer-
reira sublinha, porém, um factor di-
ferenciador: a qualidade dos serviços
prestados, alicerçados em anos de ex-
periência dos seus profissionais. “Para
as nossas indicações terapêuticas, a
qualidade dos nossos serviços tem sido
o argumento principal para que conti-
nuemos a ter bastante procura”. Ado-
sindo Ferreira vai mais longe e subli-
nha mesmo que “ao nível das vias res-
piratórias, há tratamentos em que so-
mos os únicos a fazê-los em Portugal”.

Nas termas das Caldas da Saúde
há duas áreas onde a mais-valia te-
rapêutica da água é maximizada: ao

ALVO DE UMA PROFUNDA REMODELAÇÃO EM 1994, AS TERMAS DAS CALDAS DA SAÚDE ANSEIAM AINDA, 15 ANOS DEPOIS, QUE AUTARCAS E INVESTIDORES
LOCAIS DESCUBRAM O POTENCIAL DO TERMALISMO E APOSTEM NESTA ÁREA PARA DESENVOLVER AS CAPACIDDES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO

Termas das Caldas da Saúde

“Para as nossas indicações
terapêuticas, a qualidade
dos nossos serviços tem
sido o argumento princi-
pal para que continuemos
a ter bastante procura”.

"O nosso sistema de saúde
alimenta a dependência
de fármacos” e não tem
em consideração
os tratamentos termais

“O turismo podia ser uma
alternativa de valor
acrescentado”.

NAS IMAGENS, ALGUMAS DAS VALÊNCIAS DAS TERMAS DAS CALDAS DA SAÚDE: O TRATAMENTO ÀS VIAS RESPIRATÓRIAS, O DUCHE VICHY E O GINÁSIO

ADOSINDO FERREIRA, DIRECTOR
EXECUTIVO DAS TERMAS DAS CALDAS DA

SAÚDE SUBLINHA A NECESSIDADE DE
UNIDADES HOTELEIRAS NA FREGUESIA
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