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PÁGINA 8

Contestação
VILARINHO

Alguns populares da freguesia de
Vilarinho concentraram-se na
semana passada na conhecida
como Ponte da Fundição, que liga
aquela freguesia do concelho de
Santo Tirso, a Moreira de Cónegos
(concelho de Guimarães). Os
populares contestam o facto de as
obras de demolição daquela ponte
e posterior edificação da nova
travessia se iniciarem sem que lhes
seja assegurada uma passagem
alternativa para peões. As obras
foram suspensas, até ser encon-
trada solução para o problema.

Escola de Quintão I, o parente pobre dos
estabelecimentos de ensino de Vila das Aves
PROFESSORES DIZEM-SE CADA VEZ MAIS DESMOTIVADOS COM A SITUAÇÃO DE ABANDONO A QUE A ESCOLA ESTÁ VOTADA
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PSD
apresenta

um
"Valente"

candidato à
Junta de Vila

das Aves
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Feira Medieval
S. PEDRO DE RORIZ

O Rancho Folclórico de S. Pedro
de Roriz levou a cabo, pela quarta
vez consecutiva, mais uma edição
da Feira Medieval. A iniciativa teve
lugar na desiganada Eira da Maca-
ca, no passado domingo, dia16 de
Setembro. Os grupos de folclóre
marcaram forte presença.

PÁGINA 16

Hipermercado
LORDELO

Dentro de um ano, a freguesia de
Lordelo estará equipada com uma
superfície comercial, composta por
um hipermercado e galerias
comerciais, do conhecido grupo
E.Leclerc. Com isto, perto de
centena e meia de novos postos
de trabalho surgem nesta região.

PÁGINA7

C. D. Aves
DESPORTO

No jogo frente ao clube da Maia,
o Desportivo das Aves somou
mais uma vitória, numa partida a
contar para a 5ª jornada do
Campeonato Nacional da II Liga.
2-1 foi o resultado. Com mais esta
vitória, o clube conquista o primeiro
lugar do campeonato.

PÁGINA 9

Rede de água
CONCELHO

As obras de abastecimento de
água em curso no concelho
ultrapassam os 700 mil contos. Em
Vila das Aves teve início esta
semana mais uma empreitada,
num investimento que ronda os
300 mil contos. A autarquia
tirsense, assinalou o momento
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Fábrica e Loja nº 1
Rua da Boa-Vista, nº 211
4795-042 Aves
Telefone 252873254

Loja nº 2
Largo de Conde S.Bento
4795-014 Aves
(Em frente à Igreja)
Telefone 252873528

Maria da Anunciação R. Alves Costa
Funerais e trasladações para todo o País e
estrangeiro. Urnas de mogno para jazigos e

de todas as qualidades. Cera, coroas de
flores

Telef. 252941467 - Fax 252942382
Rua do Engenho (Estação)

VILA DAS AVES

A FUNERÁRIA DAS AVES

Má educação para com os
frequentadores do Cine-Aves

É já no próximo dia 27 deste mês
que têm início as festividades em
honra do padroeiro de Vila das
Aves, organizadas pela Associação
de S. Miguel Arcanjo. A iniciativa,
que se prolonga até dia 30 do
mesmo mês, compõe-se de um vasto
número de actividades, de-
senvolvidas em paralelo com as
diferentes cerimónias religiosas. O
destaque recai, invariavelmente, no
Sarau Cultural, a 29 de Setembro,
contando este ano com múltiplas
presenças da "prata" da terra. A
entrega de prémios aos vencedores
do 13º de Quadras Populares
completa o programa desta iniciativa.

PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA
Quinta-feira dia 27Quinta-feira dia 27Quinta-feira dia 27Quinta-feira dia 27Quinta-feira dia 27: Confissões;
Igreja Matriz: das 9h30 às 11horas
e das 18h. às 19h30. Lar da
Tranquilidade: das 11h30 às
12h30. Duas sessões de fogo a
anunciar as festas.

Sábado, dia 29Sábado, dia 29Sábado, dia 29Sábado, dia 29Sábado, dia 29: Dia de S. Miguel
Arcanjo. 07h30:07h30:07h30:07h30:07h30: Eucaristia;
08h0008h0008h0008h0008h00: Reabertura do sagrado
Lausperene. Entrada do Grupo Zés
P’reiras que percorrerão as ruas da
vila. 111119h009h009h009h009h00: encerramento do
sagrado Lausperene, com missa
cantada pelo Grupo Coral de Vila
das Aves. 222221h001h001h001h001h00: Sarau Cultural
com a participação do Rancho Infantil
e Grupo de Flautas da Escola
Quintão II, Grupo de Teatro Avis-
cena, Grupo Musical Pacificando,
Grupo Coral da aa78 e Grupo
Coral de Vila das Aves. Entrega de
prémios aos vencedores de quadras
populares de S. Miguel Arcanjo. No
final, um copo d’água servido aos
participantes e convidados.

Domingo, dia 30Domingo, dia 30Domingo, dia 30Domingo, dia 30Domingo, dia 30: 08h.08h.08h.08h.08h.: Entrada
da Banda de Música de Pevidém,
que percorrerá em marcha as ruas
até à Igreja Matriz, onde dará um
pequeno concerto. 08h30:08h30:08h30:08h30:08h30: Euca-
ristia na Igreja Matriz. 111111h11h11h11h11h155555: Missa
na Igreja Matriz, cantada pelo
Grupo Coral das Aves.111114h004h004h004h004h00:
Entrada da Banda de Música de
Fermentelos. 15h005h005h005h005h00: Oração da
tarde seguindo-se uma Grandiosa
procissão com andores. |||||

Festas ao
Padroeiro S.

Miguel
Arcanjo

No próximo sábado, dia 22 de Setembro, pelas 22 horas, na Associação
Avense (Cubo das Artes) será inaugurada uma exposição de fotografia de
Sofia Machado, com título “sorvos de água”. A mostra, constituída por um
total de 25 imagens, a preto e branco, mantém-se até 21 de Outubro,
podendo ser visitada entre as 16h e as 23 horas de Terça a Sábado. |||||

“Sorvos de
água”

Sábado, dia 15 de Setembro. Com o aproximar das 15 horas, alguns
possíveis espectadores, dirigem-se até à bilheteira do Cine-Aves, na
expectativa de aí obterem bilhete para assistirem à exibição do filme “Planeta
dos Macacos” de Tim Burtom. No cartaz, anunciava-se a sessão para as 15
horas. Quarenta minutos depois das três da tarde, a bilheteira permanecia
fechada, assim como a porta de acesso à sala de cinema. Da parte dos
responsáveis, nenhuma explicação foi dada para o sucedido.

Como é obvio, alterações forçadas de programação ou mesmos problemas
técnicos são perfeitamente desculpáveis. Agora, o que não é desculpável,
é que nenhuma explicação e pedido de desculpas tenha sido formulado
pelos responsáveis do cinema. E depois não se queixem se um dia a sala
estiver “às moscas”! Lamentável. |||||
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Um enorme calafrio nos corre ainda a espinha só de recordar o
pesadelo que a 11 de Setembro sacudiu Nova Iorque e o mundo.
Mal refeitos ainda da tragédia de uma ponte que a força dos elementos
aliada à incúria dos responsáveis fizeram ruir para desgraça de muitas
vidas inocentes, fomos surpreendidos em directo com o horripilante
atentado aos símbolos do poder americano com um “genocídio”
macabro ainda por calcular. Aquelas torres, émulas da flamejante
Tocha da Liberdade, ali a arderem e a implodirem perante tanta
impotência por acção de um comando suicída de uma perversidade
e “simplicidade nunca antes vistas, fazem-nos meditar na fragilidade
das nossas Democracias face ao terrorismo. A questão que agora

As frágeis
“torres" do
nosso poder

Aquelas torres, émulas da
flamejante Tocha da
Liberdade, ali a arderem e a
implodirem perante tanta
impotência por acção de um
comando suicída de uma
perversidade e “simplicidade"
nunca antes vistas, fazem-
nos meditar na fragilidade
das nossas Democracias face
ao terrorismo. A questão que
agora forçosamente nos
colocamos todos é a da
dimensão e do desenho da
resposta e, seguramente que
a vingança pura e nua de
modo algum será a que lhes
vai salvar a face.

forçosamente nos colocamos
todos é a da dimensão e do
desenho da resposta e, segu-
ramente que a vingança pura
e nua de modo algum será a
que lhes vai salvar a face.
Compungidamente, façamos
nossas as lágrimas dos novai-
orquinos e as suas mais que
legítimas aspirações de Justiça
e que Deus ou a Consciência
moderem a arrogância dos
“falcões” que já esfregam as
mãos perante uma inusitada
escalada de violência que
muitos mais calafrios nos
poderá vir a causar!

Com estes calafrios crava-
dos na espinha já quase nos
não sobram palavras para
outras “guerras” mais ou me-
nos pacíficas como são as do
nosso quotidiano, aqui e
agora, “guerras de alecrim e
manjerona” quando compa-
radas que, apesar de tudo,
ainda vão sendo as que dão
um pouco de sal à nossa
pacata cidadania avense.

Começam a revelar-se “os valentes” que ousam dar a cara e o flanco
às listas concorrentes aos orgãos legítimos ( e quase sempre
depreciados) do Poder das Freguesias a sufragar em Dezembro
próximo. Os Partidos políticos deverão sentir-se honrados com as
escolhas que fazem e de modo algum menosprezados se alternativas
surgirem (agora também legítimas) por parte de cidadãos
independentes. Que apareçam pois as listas e os candidatos, baralhem
e tornem a baralhar, mostrem com franqueza e generosidade os
trunfos que possuem que o Povo lá estará para jogar a cartada definitiva
e fazer a festa do bastião do nosso poder local. |||||

Na avenida Conde Vizela, em Vila das Aves, bem próximo das Bombas de
Gasolina, a água do esgoto vai-se acumulando na berma da estrada. A
fotografia ilustra bem a situação: a céu aberto, a água de cheiro
nauseabundo vai escapando por entre a tampa de saneamento básico.
Até quando? |||||

Esgoto a céu aberto
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Quinta do Loureiro

RESTAURANTE

Largo Feira do Cô - Penamaior - Paços de Ferrreira
Telf. 255866467

com gerência de J. Carneiro
Serve casamentos, baptizados, comunhões, e outras festas.,

na sala do 1º andar com capacidade até 150 pessoas.
No rés-do-chão sala com capacidade para 120 pessoas.

Aberto todos os dias excpeto às 4ªs feiras.
Marcações pelo telefone 255866467

O Terraço

Com grande surpresa, o nome de Carlos Valente, começou, na passada
semana a circular entre as vozes mais atentas a estes fenómenos da política
local, como candidato do PSD à Junta de Freguesia de Vila das Aves. Nesta
altura, e depois de muito se especular sobre o assunto, já não restam
duvidas; Carlos Valente é, de facto, o candidato que os sociais democratas
escolheram para a freguesia, esperando agora o partido, que o candidato
faça jus ao seu nome.

Em breves declarações ao entreMARGENS, Carlos Valente mostrou-se
preocupado com a situação política que se vive em Vila das Aves,
nomeadamente com o “cúmulo” a que se chegou, em que o executivo
local, ainda que independente, apesar de eleito pelo mesmo partido da
Câmara Municipal entra em “choque directo” com uma autarquia que,
afirma o candidato, “tinha a obrigação de fazer muito mais pela freguesia”.

E é com o propósito de fazer muito mais pela freguesia que Carlos
Valente decidiu aceitar o convite feito pelo PSD, admitindo ainda que,
também pesou na sua decisão, o facto de Aníbal Moreira se assumir como
não candidato à junta de Vila das Aves, assim como o tesoureiro da
mesma, e seu irmão, José Manuel Carvalho Fernandes.

Deste modo, Carlos Valente candidata-se pelo PSD à Junta de Freguesia,
mas como independente. Contudo, diz sentir-se confortável no partido e,
ao mesmo tempo, positivamente impressionado com as propostas do PSD
verbalizadas nas declarações de Assoreira. “Só lamento que o seu discurso
desta noite não chegue a mais pessoas”, refere Carlos Valente que se
mostrou igualmente confiante na sua vitória em Vila das Aves: “esta é uma
candidatura para ganhar”, sublinhou. |||||

ASSOREIRA CANDIDATA-SE,
PELO PSD, À CÂMARA

MUNICIPAL E EURICO DE
MELO À ASSEMBLEIA

MUNICIPAL. NO JANTAR DE
APRESENTAÇÃO DOS

CANDIDATOS LARANJAS,
AMBOS SE MOSTRARAM

CONFIANTES NA VITÓRIA.

O “Valente” candidato
do PSD à Junta das Aves
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A opinião não deixa de ser suspeita,
mas para os sociais democratas, o
discurso de Assoreira veio reafirmar
a ideia de que o candidato escolhido
pelo PSD traduz, de facto “a verdadeira
oportunidade de mudança”. Paulo
Ferreira, presidente da Comissão
Política Concelhia de Santo Tirso, no
fundo, já o havia dito, ao repetir por
diversas vezes que “desta vez é a valer”.
É claro que a afirmação só ganhará

pleno sentido em Dezembro próximo,
quando os resultados das eleições
autárquicas ditarem a sorte dos sociais
democratas, mas, seja como for, pelo
menos crentes na vitória, lá isso estão;
Assoreira, por exemplo, foi continua-
mente apresentado “como futuro
presidente da Câmara de Santo Tirso”.

Baseando-se nos 20 anos de
poder socialistas da autarquia tirsense
- os tais que fazem com que Castro
Fernandes assuma como slogan a
frase “temos obra feita” e que
Assoreira diz ser “muito pouca obra
para 20 anos de governação” - o
candidato laranja, foi, sobretudo, apre-
sentando ideias que acredita serem
essenciais para o progresso do con-
celho. Começou por falar da necessi-
dade de “transparência dos serviços
públicos” e de uma administração
municipal que se quer mais “rápida e
acessível” e que recupere a confiança
dos cidadãos. E, também para os cida-
dãos, Assoreira sublinhou a urgência
em “se diversificar a oferta de empre-
go” assim como de “aumentar o volu-

me de negócios”. E nestes, como
noutros assuntos, impõe-se uma
maior intervenção das freguesias. Para
o candidato laranja, “as freguesias e
os seus executivos têm de participar
no desenvolvimento do concelho”.

Ao nível do ordenamento do
território, Assoreira, foi preconizando
a ideia de se revitalizarem os espaço
naturais, assim como o das zonas
rurais e, por outro lado, desenvolver
as “centralidades” já existentes. Mas,
alerta o candidato, “estejam descansa-
dos, a nossa política urbana e de orde-
namento não passa pela construção
de muralhas de betão”.

Tema recorrente, em qualquer
campanha, é a questão dos idosos e
da política de acção social. Algo que
para Assoreira “vive-se e constrói-se
no dia-a-dia”. Por esta ordem de
ideias, o candidato, não contesta, mui-
to pelo contrário, os passeios ofereci-
dos pela autarquia tirsense, “nestas
alturas, aos idosos do concelho, que
diz serem “necessários e louváveis.
Contudo, não chegam, porque, afirma,
são “esporádicos” e não se enqua-
dram numa política social adequada.
Esquecida, não foi, igualmente, a
juventude, o que de resto seria difícil
dado o elevado número de jovens
presentes neste jantar. Para Assoreiara
importa “criar condições para que os
jovens fiquem, no concelho”

Da habitação à política social, da
educação à política cultural; os temas
foram sucedendo no discurso de
Assoreira. Um discurso longo e de
confiança na vitória. Pelo meio, algu-
mas considerações sobre o candidato
socialista e actual autarca de Santo
Tirso. Para Assoreira, ao candidato
Castro Fernandes “falta coragem para
enfrentar a verdade do seu fracasso”.

Realizado na última segunda feira,
dia 17 de Setembro, o jantar de apre-
sentação dos candidatos à presidência
da Câmara e Assembleia Municipal
de Santo Tirso, contou com as presen-
ças do Major Valentim Loureiro, presi-
dente da mesa da Assembleia Distrital
do PSD, do enfermeiro José Luís
Martins, mandatário da candidatura
de Assoreira e, entre outros, de
Durão Barroso, presidente do partido.
Foi, de resto, a Durão Barroso que
coube fechar os discursos da praxe.
Depois de ao longo de todo o dia
ter estado no concelho, e após o
entusiasmo vivido no jantar, Barroso
dizia-se satisfeito, sobretudo, pela
dinâmica e confiança demonstrada
pelo PSD de Santo Tirso. |||||

“Desta vez é a valer”

David Assoreira e Durão Barroso

Carlos ValenteCarlos ValenteCarlos ValenteCarlos ValenteCarlos Valente

CANDIDATOS DO PSD ÀS JUNTAS DE FREGUESIA
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DEPOIS DE SUBMETIDA A OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO, A ESCOLA DE QUINTÃO II
APRESENTA-SE AGORA COMO NOVA E PRONTA PARA MAIS UM ANO ESCOLAR. DESDE A

PASSADA TERÇA-FEIRA QUE MAIS DE 200 CRIANÇAS USUFRUEM DAQUELE ESPAÇO.
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Escola de Quintão II vê
número de alunos aumentar
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No início de mais um ano escolar, os
ânimos na Escola de Quintão II são,
seguramente, bem melhores do que
os registados no anterior ano lectivo.
As obras de requalificação daquele
estabelecimento de ensino estão prati-
camente concluídas, e por isso mes-
mo, a escola apresenta-se como nova
para receber os seus alunos.

Da responsabilidade da autarquia
tirsense, estas obras de renovação e
requalificação são sobretudo visíveis
nos espaços exteriores. Há uma nova
pista de atletismo, um renovado cam-
po de jogos, espaços devidamente
delimitados para actividades relaciona-
das com a agricultura e, entre outras
mais valias, jogos tradicionais
marcados no pavimento do recreio
da escola. A Câmara de Santo Tirso
terá gasto mais de 40 mil contos nesta
empreitada da qual fazem igualmente
parte as obras de arranjo no interior
do edifício, principalmente nas
outroras degradadas casas de banho.
A configuração das salas mantêm-se,
bem como na da maioria dos restantes
espaços, com excepção da cozinha e
salas de arrumos que sofreram
grandes alterações.

Em virtude, ou não, das obras de
requalificação do edifício, o certo é
que no início de mais um ano lectivo,
Quintão II vê o número de alunos
aumentar. Este crescimento já se vinha
a sentir em anos anteriores, mas desta
vez, a entrada de 25 a 30 novos
alunos levou mesmo à criação de uma
nova turma, e consequentemente, a
entrada de um novo professor. Feitas
as contas, Quintão II passa a ter nove
turmas do ensino básico, correspon-
dendo, no seu conjunto, a um total
de 206 alunos, aos quais se juntam
25 crianças do ensino pré-primário,
para além da sala de apoio perma-
nente que tem seis alunos com defi-
ciência profunda. Com isto, o corpo
docente passa a ser constituído por
doze professores e duas educadoras.

Questionada sobre as razões
deste aumento de alunos, Constança
Lima, presidente do Concelho
Executivo da Escola de Quintão II,
aponta sobretudo o crescimento de
que tem sido, igualmente, alvo, a zona
central da freguesia. Por outro lado,
refere o estado degradado em que
se encontra a Escola de Quintão I,
que faz com que alguns pais optem
por Quintão II para colocarem os seus
filhos, bem como a passagem de

alguns alunos da Escola da Ponte para
este estabelecimento de ensino. A par
destas razões, refere ainda Constança
Lima o modo de funcionamento da
escola que tem sido do agrado dos
encarregados de educação e, inclu-
sive, o verificado ao nível da cantina,
que este ano passa a ser gerida por
um empresa, ainda que as refeições
continuem a ser confeccionadas na
escola e pelas funcionárias da mesma.

Novidade constitui, igualmente, o
facto de Quintão II estar a partir de
agora associada em Agrupamento de
Escolas, à EB 2/3 de Vila das Aves e
a Quintão II. Uma integração que a
presidente do Conselho Executivo
classifica de “bastante benéfica”, sobre-
tudo pelo intercâmbio de professores
e consequente interajuda que se
poderá vir a estabelecer em áreas
como a educação musical e a expres-
são plástica. Sintomático desta integra-
ção passará a ser o Jornal Escolar,
que resultará do trabalho conjunto
de todos os estabelecimentos de
ensino do agrupamento.

Outra prevista novidade para este
ano lectivo na Quintão II, passa pela
implantação do ensino do Inglês. Pelo
menos, é nesse sentido que se
trabalha. |||||

Câmara
Municipal de
Santo Tirso

adquire
terreno para
construção

de Centro de
Saúde de

Vila da Aves
A Câmara Municipal de Santo Tirso
investiu mais de 82 mil contos na
compra dos terrenos necessários
para que a Administração Regional
de Saúde do Norte execute a obra
do novo Centro de Saúde de Vila
das Aves.

Parte destes terrenos (2 034
m2) já haviam sido cedidos à ARS
Norte realizando-se dentro de dias
a escritura da parte restante,
fazendo com que a área total dos
terrenos para o novo centro de
saúde e arruamentos envolventes
atinja aproximadamente os 5 496
metros quadrados.

À Câmara Municipal de Santo
Tirso competirá também a execução
dos arruamentos envolventes (com
todas as infra-estruturas) num
investimento que vai ultrapassar os
30 000 contos.

No passado mês de Agosto a
Administração Regional de Saúde
do Norte deliberou (em reunião
realizada no dia 22) a abertura
do concurso público para o novo
Centro de Saúde de Vila das Aves.

Entre os investimentos da
Câmara Municipal de Santo Tirso
e o investimento do Estado o custo
da obra ultrapassará os 200 mil
contos.

De acordo com o gabinete de
Imprensa da Câmara Municipal de
Santo Tirso, depois de todos os
problemas levantados “fica provado
que afinal havia solução para o
assunto e a Câmara Municipal
ultrapassou em muito as suas
competências, dado que a
aquisição de terrenos para os
novos centros de saúde é da
competência do ministério

respectivo e não das câmaras
municipais”.

Ainda segundo a mesma fonte
“as razões que levaram a Câmara
Municipal a investir na aquisição
destes terrenos mais de 82 000
contos devem-se ao facto de, com
esta atitude, se poder acelerar o
processo da construção do novo
Centro de Saúde de Vila das Aves,
criando as condições para que em
breve se possa adjudicar a obra”|||||
.

Do Gabinete de Imprensa da
Câmara Municipal de Santo Tirso,
recebemos a seguinte nota de
imprensa que reproduzimos na
integra.

“Subsídios extraordinário
totalizam 4 190 contos. Numa das
últimas reuniões camarárias, a
Câmara Municipal de Santo Tirso
deliberou atribuir à Junta de
freguesia de Vila das Aves dois
subsídios extraordinários, tota-
lizando a quantia de 4 190
600$00.

Um dos subsídios – no
montante de 1 790 600$00 –
foi atribuído para resolver os
problemas da Junta de Freguesia
relacionados com as despesas de
expediente administrativo e
constitui uma excepção em todo
o Município de Santo Tirso.

O outro subsídio foi atribuído
para pagamento dos vencimentos
do funcionário da biblioteca da
Junta de Freguesia e totalizou a
importância de 2 400 000$00,
constituindo também uma
excepção em relação às outras
freguesias.

Importa recordar que a Câmara
Municipal não costuma deliberar
a atribuição de subsídios a quem
não os solicita – o que não
aconteceu no caso presente – ou
a quem os solicita fora de prazo
dando conhecimento prévio à
população de que o que foi feito
o foi a expensas próprias de uma
única entidade”. ||||| GIRPGIRPGIRPGIRPGIRP

Atribuição de
subsídios à

Junta de
freguesia de
Vila das Aves
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No início de mais um ano escolar, o
entreMargens esteve à conversa com
essa entidade a que chamam de corpo
docente, no caso em particular, o da
escola de Quintão I. Mesmo que as
afirmações aqui citadas tenham sido
proferidas individualmente, as ideias
transmitidas são partilhadas pelo
grupo de professores que, sabe-se lá
porquê, ainda se empenha para que
um dia aquela escola tenha melhor
sorte.

DESMDESMDESMDESMDESMOOOOOTIVTIVTIVTIVTIVAÇÃAÇÃAÇÃAÇÃAÇÃOOOOO
E terá sido a “sorte”, ou se preferirem
o “acaso” a trazer até Vila das Aves
as professoras que em Quintão I assu-
mem a difícil tarefa de introduzir o
cada vez mais reduzido número de
alunos no universo das letras. E
dizemos “trazer até Vila das Aves”, pois
ao contrário de outros tempos,
nenhuma das professoras de Quintão
I reside na freguesia, nem tão pouco
no concelho, vêm antes do distrito
de Braga. “Há seis anos existia um
corpo docente estável nesta escola”,
constituído na sua maioria por profes-
sores de Vila das Aves, mas a realida-
de agora é bem diferente; uma situa-
ção que faz com que a presidente do
conselho executivo se esforce a cada
ano que passa na tentativa de  conven-
cer as colegas a permanecer naquela
escola pelo menos por mais um ano.
“Os efectivos não trabalham aqui”. E
porquê?, questionamos. E a resposta
encontra sentido na palavra “desmoti-
vação”; porque é, de facto, esse o
sentimento partilhado por aqueles que
um dia ousaram fazer o que quer que
fosse para que as autoridades se em-
penhassem em tornar aquela escola
à altura dos impostos que os encarre-
gados de educação pagam, como
quaisquer outros, mas que nesta
freguesia têm sorte desigual.

“Há cinco anos tínhamos 195 alu-
nos, hoje são apenas 70”. Em relação
ao anterior ano lectivo, a escola regis-
tou um decréscimo de mais de uma
dezena de alunos. Uma situação que
se tem vindo a repetir desde há
alguns anos a esta parte, fazendo com
que Quintão I pelo menos de uma
coisa não se queixe: da falta de espa-
ço. Quatro salas para igual número
de turmas, e idêntico número de salas

A ESCOLA ESTÁ DEGRADADA, O RECREIO NÃO OFERECE SEGURANÇA, O NÚMERO DE ALUNOS DIMINUI A CADA ANO QUE PASSA E, TAMBÉM A CADA ANO QUE
PASSA, VAI-SE ACENTUANDO O DESÂNIMO DE QUEM LÁ TRABALHA. É ASSIM A REALIDADE VIVIDA NA ESCOLA DE QUINTÃO IESCOLA DE QUINTÃO IESCOLA DE QUINTÃO IESCOLA DE QUINTÃO IESCOLA DE QUINTÃO I, UMA SITUAÇÃO QUE, AO QUE
PARECE, NÃO TEM SIDO “SUFICIENTEMENTE GRAVOSA” PARA QUE AS AUTORIDADES COMECEM A OLHÁ-LA  DE OUTRA FORMA. NO ÂMBITO DOS
ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DE VILA DAS AVES, QUINTÃO I É SEGURAMENTE “O PARENTE POBRE”, COMO POBRES SÃO A MAIORIA DOS ALUNOS QUE A
FREQUENTAM.

disponíveis para o que quer que seja.
Ou melhor, apenas três, porque uma
das salas há três ano que foi requi-
sitada pela Câmara de Santo Tirso para
aí proceder à criação do ensino pré-
primário. Mas o certo é que a ideia
parece ter sido isso mesmo, primária,
ou melhor “sem pernas para andar”
pois de ensino "pré", até à data, nem
vê-lo.... mas a sala lá está, à espera...
tal como a escola, por melhor sorte!

DEGRADAÇÃODEGRADAÇÃODEGRADAÇÃODEGRADAÇÃODEGRADAÇÃO
No início de mais um ano escolar,
um pedido estranho chega à Junta
de Freguesia: as professoras de
Quintão I solicitam a recolha de
seringas que entretanto se foram
amontoando nas traseiras do edifício.
No estado de degradação em que a
escola se encontra, talvez não seja
de estranhar. Mesmo assim, a situação
não deixa de ser no mínimo
preocupante. E depois, não ajuda
nada o facto de o recreio da escola
ser utilizado como local de passagem
para muitas pessoas estranhas à
mesma. E de pouco vale fechar a

corrente os portões da escola;
depressa não falta quem os arrombe.
Aquele espaço sempre funcionou
como local de passagem. “Há 20 anos
que é assim”, e, contra esta evidência,
pouco, ou nada, há a fazer.

E degradada que está, a escola de
Quintão I já há muito que se tornou
num alvo fácil. Ultimamente os ladrões
têm preferido levar comida, talvez
porque material digno de furto já não
exista. Na ocasião, um computador
permanecia ainda encaixotado, mas
no dia em que começar a ser utilizado
pelos alunos, talvez seja de prever que
mais cedo ou mais tarde, outras mãos
o passem a utilizar: “90% dos assal-
tantes desta escola são familiares dos
nossos alunos; pais, tios, padrastos...”.
E numa escola onde já existem dois
vidros partidos, um terceiro não
causará grande alarido!

Com isto, é natural que as profes-
soras de Quintão I se questionem
sobre o porquê da desigualdade de
tratamento, sobre o porquê de a
escola estar a ser votada ao abandono
pelas autoridades responsáveis, sobre

o porquê de a escola, seguramente a
necessitar de uma intervenção prio-
ritária, não ser considerada como tal.
... E como se já não fossem poucos os
problemas, em Quintão I as árvores
já não são podadas há cinco anos,
as raízes de uma delas vão dando
cabo de um muro e a rede, que su-
postamente deveria vedar aquele espa-
ço, é frequentemente destruída. Existe
ainda nas proximidades um campo
onde se encontra um poço que os
alunos, aproveitando-se do facto de
se não encontrar tapado, descem
pelas escadas que o mesmo apresenta
num dos seus lados. O proprietário,
esse, não o tapa nem veda o terreno,
e os encarregados de educação não
querem saber do assunto. Nas trasei-
ras do edifício cresce um verdadeiro
matagal, agora bem mais perigoso do
que nunca, ou não tivessem desco-
berto os toxicodependentes aquele
local, sombrio quanto baste  para
determinadas práticas.

POBREZA
“A escola está a seleccionar os meni-

nos pobres”. Vêm, na sua maioria, do
lugar da Barca e do Bairro de Ringe.
Os pais que colocam os filhos em
Quintão I sabem que “o menino pode
aí entrar sujo” que o facto não causa-
rá estranheza entre os colegas. Para
além disso, são pais “pouco exigentes”
que “raramente colaboram com a
escola” mas que prontamente aí
aparecem quando chega a altura de
receber o subsídio para a ajuda na
compra do material escolar. “Têm
graves dificuldades económicas” e
uma perspectiva diferente do que é
educação. Para alguns deles, uma aula
de educação física constitui uma
“perda de tempo”, como igual perda
de tempo constitui uma ida ao cinema,
por exemplo.

E no meio de todos estes
problemas, encontram-se os alunos,
cada um com a sua história, que os
professores vão conhecendo de perto.
“Claro que temos de compreender e
aceitar que determinado aluno
chegue atrasado quando sabemos
que lá em casa se dorme à vez por
falta de espaço”.|||||

Quintão I, o parente
pobre das escolas de Vila

das Aves
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Na tarde da passada quarta-feira, dia
12 de Setembro, a autarquia tirsesnse
procedeu à cerimónia de assinatura
do auto de consignação das emprei-
tada relativa as obras de abastecimen-
to de água em Vila das Aves. Ao
contrário do que vem sendo hábito,
a cerimónia não teve lugar no salão
nobre da Câmara Municipal, antes no
local exacto das obras, que o mesmo
é dizer, na Rua do Cruzeiro.

Em total ambiente de trabalho, o
documento lá foi sendo assinado por
Castro Fernandes, presidente da
autarquia tirsense, por Marcos Levi
Ramalho, presidente da empresa
concessionária “Indáqua” por José
Mota, empreiteiro responsável pela
execução desta empreitada.

De acordo com os dados forne-
cidos pelo gabinete de imprensa da
autarquia tirsense, “ao todo vão ser
executados 28 quilómetros de con-
dutas, numa rede de abastecimento
de água que vai abranger a totalidade
dos habitantes de Vila das Aves e que
vai custar mais de 300 mil contos”.

Na ocasião, Castro Fernandes -
referindo-se de igual modo às obras
de saneamento, também em curso
naquela zona, adjudicadas em 370
mil contos - afirmou tratar-se “clara-
mente da maior obra realizada de
uma só vez no concelho de Santo
Tirso; são quase 700 mil contos de
investimentos”, sublinhou.

Aproveitando a presença dos
jornalistas, Castro Fernandes foi
exaustivamente enumerando as
muitas obras que neste momento se
emncontram em curso no que diz
respeito ao abastecimento de água e
em redes de drenagem de águas
residuais. Para além das já referidas
obras em curso em Vila das Aves, na
Freguesia de Roriz encontra-se pra-
ticamente concluída a obra de abaste-
cimento de água que contemplou a
instalação de 22 Km de condutas,
com um custo de 237 mil contos,

MAIS DE 300 MIL CONTOS É
QUANTO VAI CUSTAR MAIS

UMA EMPREITADA RELATIVA À
INSTALAÇÃO DA REDE DE

ÁGUA EM VILA DAS AVES. OS
TRABALHOS TIVERAM INÍCIO
NA PASSADA  QUARTA-FEIRA,

NA RUA DO CRUZEIRO.

Obras de abastecimento de água em curso
no concelho ultrapassam os 700 mil contos

proporcionando o abastecimento de
água proveniente do Sistema Multi-
municipal a cerca de 2000 habitantes
da freguesia.

Nas Freguesias de Areias, Lama,
Palmeira e Sequeirô, da globalidade
da empreitada prevista executar, que
abrange cerca de 59 Km de condutas
a instalar, deu-se início aos trabalhos
de instalação de 2.531 metros de
conduta de abastecimento de água
na Estrada Nacional 204, obra adju-
dicada pelo montante aproximado de
50. 000 contos.

Em Santo Tirso , por sua vez,
decorrem obras de remodelação da
rede de distribuição de água. A exten-
são de condutas a instalar é de 1.700
metros e o custo desta remodelação
é de cerca de 30.000 contos.

Abrangendo as Freguesias de S.
Tomé de Negrelos, Roriz e S. Martinho
do Campo, foi já adjudicada a obra a
desenvolver na estrada Municipal
643 inclui a instalação da conduta
de abastecimento de água cujo
montante importará em 40.000
contos.

Ao nível do abastecimento de
água, as obras em curso totalizam um
investimento na ordem dos 707 mil

contos. Investimentos estes que se
fazem no sentido de levar água de
maior qualidade às populações. O
processo, contudo, só fica concluído
quando o público em geral solicitar a
ligação das suas habitações à rede
pública de água. Uma ligação que
comporta os seus custo, mas que a
empresa Indáqua se diz disponível
para facilitar esse processo.

Ao nível do saneamento, o
montante em obras em curso ronda
os 600 mil contos, destacando-se,
para além da empreitada de Vila das
Aves,  a instalação da rede de
drenagem de águas residuais, numa
extensão de 612 metros, e um custo
na ordem dos 60.000 contos na
Estrada Nacional 104, no âmbito das
obras de Rectificação deste traçado.
Por outro lado, na Estrada Municipal
643, foi adjudicada a instalação de
colector de saneamento, que terá um
custo da ordem dos 50 mil contos.

Ao nível das obras de drenagem
de águas pluviais, a autarquia destaca
ainda  a empreitada a ter lugar na
freguesia de S. Martinho do Campo,
que se encontra em fase de
adjudicação, sendo o seu montante
de 350 mil contos.|||||

Tal como noticiamos na ultima
edição do entreMARGENS, a
cidade de Santo Tirso estará
parcialmente fechada ao trânsito
automóvel, no fim-de-semana de
22 e 23 de Setembro em virtude
da iniciativa “na cidade sem o meu
carro”, à qual a autarquia tirsense
aderiu este ano, à semelhança de
51 outras cidades do país.

Assim, e no período compre-
endido entre as 00h00 do dia 22
e as 24h00 do dia 23 de Setembro,
os automobilistas vão ser convida-
dos pela Câmara Municipal a
deixarem os seus carros em casa e
a deslocarem-se a pé ao centro da
cidade ou recorrendo aos transpor-
tes públicos ou a outro tipo de
transporte alternativo como a
bicicleta, os patins, a trotinete, etc...
Nestes dias, o trânsito estará encer-
rado nos seguintes locais: Praça
Conde de S. Bento; Largo Coronel
Baptista Coelho; Rua Sousa Trepa;
Rua José Luís de Andrade; Rua Eça
de Queirós; Rua Joaquim A Pires
de Lima; Rua A A Pires de Lima e
Praceta Alto da Feira.

Paralelamente, e como forma de
aumentar a atractividade da zona
pedonal a autarquia tirsense prepa-
rou um vasto programa de anima-
ção denominado “Pró O

2
 (oxigénio)

melhorar e o ruído terminar, vais
pr’á cidade passear...” constituído por
dez acções de índole cultural e
lúdica, das quais destacamos as
seguintes:

“RECIT“RECIT“RECIT“RECIT“RECITÁLIAÁLIAÁLIAÁLIAÁLIA”””””
Espectáculo de teatro com os
actores André Gago e Marcantónio
Del Carlo, agendado para o dia 22
de Set,  pelas 21h30  e a ter lugar
no Largo Coronel Baptista Coelho.
Os dois actores – bem conhecidos
das novelas Olhos de Água e Filha
do Mar - vestem a pele de dois
cozinheiros que representam várias
personagens da história comum a
Portugal e Itália. Os dois disputam
entre si os favores do público. A

cena degenera em discussão e
reconciliação, tendo início as
narrativas sob a forma de histórias
luso-italianas.

“O P“O P“O P“O P“O PASSEIO DOS BEBÉS”ASSEIO DOS BEBÉS”ASSEIO DOS BEBÉS”ASSEIO DOS BEBÉS”ASSEIO DOS BEBÉS”
O carácter lúdico e didáctico está
presente nesta acção pela colocação
de Mobiles Gigantes na Rua,
coloridos, que giram, giram, sem
parar..., pela descoberta pelos mais
novos.. . dos brinquedos.. . , pela
música, a alegria, a dança, o
movimento acontecem com as caixas
de música personalizadas e pelos
Animadores – palhaço, mágico e
bailarina a encantar os mais novos...
e fazer sorrir os mais velhos.

A Rua Dr. A. A. Pires de Lima vai
assim iluminar-se. A acção decorre
durante o período da campanha “A
cidade sem o meu carro”.

“PEÇAS PERDIDAS”“PEÇAS PERDIDAS”“PEÇAS PERDIDAS”“PEÇAS PERDIDAS”“PEÇAS PERDIDAS”
A acção consiste na constituição de
3 equipas, com três elementos cada
(idade indefinida) que partirão à
aventura, à procura de peças per-
didas. Procura de peças de uma bici-
cleta (desmontada) mais equipa-
mento e acessórios de ciclista (cami-
sola, calções, óculos, luvas, ...), através
de algumas pistas. As peças +
equipamento + acessórios estarão
“escondidas” em 12 lojas do comér-
cio local existente na zona sem
tráficos automóvel. Há que juntar as
peças e a bicicleta reconstituir, sem
esquecer os equipamentos + aces-
sórios, para um verdadeiro ciclista
se tornar. Os mais rápidos ganharão
a bicicleta.

Esta acção terá lugar no eixo
central da zona sem tráfego
automóvel, no dia 22 de Set., das
09:00h às 13:00h. A acompanhar
estarão animadores e “cronome-
tradores” profissionais – o ciclotu-
rismo de Santo Tirso. Há inscrições
em vários pontos: Posto de Turismo
de Câmara de Municipal; sector de
Metrologia, no Mercado Municipal;
Gabinete de Atendimento Público
da Câmara Municipal nas horas de
expediente ate´ao dia 20 Setembro.

“HÁ MÚSICA NO AR”“HÁ MÚSICA NO AR”“HÁ MÚSICA NO AR”“HÁ MÚSICA NO AR”“HÁ MÚSICA NO AR”
Recorrer à música como um dos
meios de comunicação mais encan-
tador e por excelência aquele
capaz de agitar a mente mais
adormecida e preenchê-la, de
magia e de sonho. Dar opor-
tunidade aos visitantes/cidadãos
de escutar alguns sons é a ideia.
A acção terá lugar nos dias 22 e
23 setembro, das 10:00h –
13:00h e das 15:00h – 19:00h, e
percorrerá as ruas da zona sem
tráfego automóvel. Neste sentido
vários músicos irão animar porque
há música no ar. ||||| GIRPGIRPGIRPGIRPGIRP

Pró O
2

(oxigénio)...
NO ÂMBITO  DA INICIATIVA

COMUNITÁRIA “DIA
EUROPEU SEM CARROS –

2001”, SANTO TIRSO
FECHA-SE AO TRANSITO E

APRESENTA DEZ
PROPOSTAS DE ANIMAÇÃO

LÚDICO-CULTURAL
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Av. 27 de Maio – Curvaceira – Apartado 63
4795-545 Vila de Negrelos – 252 820 260

Grande superfície
comercial surge em Lordelo

Se tudo correr como o previsto, os
habitantes da freguesia de Lordelo, e
não só, passam a contar, a partir do
próximo Verão, com uma nova super-
fície comercial. O grupo E.Leclerc
instala-se na freguesia, mais concre-
tamente no lugar de Mide, passando
aí a funcionar um hipermercado entre
outras mais valias comerciais.

O terreno disponibilizado para o
efeito, tem uma área de 30 mil m2.
Destes, 2mil m2 serão ocupados por
um hipermercado, bazar de venda de
produtos têxteis e outro direccionado
para o mercado de electrodomésticos,
cultura e vídeo. Para além disso, será
ainda criada uma galeria comercial
constituída por 12 lojas, e instaladas
bombas de gasolina.

De acordo com as declarações de
Paulo Trindade, futuro administrador
desta nova zona comercial - que
assume a designação de “Lordelo DIS”

DENTRO DE UM ANO, A FREGUESIA DE LORDELO ESTARÁ
EQUIPADA COM UMA SUPERFÍCIE COMERCIAL DO

CONHECIDO GRUPO E.LECLERC E COM ISTO, PERTO DE
CENTENA E MEIA DE NOVOS POSTOS DE TRABALHO

SURGEM NA REGIÃO.

Realizou-se no passado domingo, em S.Mamede de Negrelos, um
cortejo de oferendas a favor das obras da residência paroquial.

A população organizou-se e dividiu a freguesia em quatro zonas:
Barreiro, Moinhos, Rojais e Targelo por forma a melhor ordenar o
cortejo.

O cortejo chegou à Igreja Matriz por volta das 14 horas  e cerca
de uma hora depois deu-se início ao leilão. Ao tudo eram seis carros
de oferendas, onde se podia ver um pouco de tudo, desde os
tradicionais açafates com bolinhos e recheados de boas merendas
até aos carros de madeira (paus).

A tarde decorreu alegre e com bastante público a assistir e a comprar,
até porque o dia convidava a uma tarde bem passada. |||||J.F.

Telf: 252843265 Telm 938357160 - Rua do Paço, nº 26 - GMR LORDELO

FOTO VÍDEO de Artur Machado Ferreira, Ldª
Reportagens fotográficas com vídeo.

Duas casas a mesma Gerência...
com o mesmo atendimento, requinte e simpatia

Especializado em churrascaria.
Servem-se diárias económicas e refeições para fora.

Serviços de casamentos e outras festas.
Preços Especiais para casamentos e outras eventos.

RESTAURANTERESTAURANTERESTAURANTERESTAURANTERESTAURANTE "LORD"

(distribuição) - o processo esta bem
encaminhado. O licenciamento por
parte da Câmara Municipal de
Guimarães já foi deferido, bem como
todas as autorizações necessárias para
a instalação deste tipo de
equipamentos. Os trabalhos de
terraplanagem deverão ter início em
Novembro, prolongando-se até ao
início do próximo ano. De Janeiro em
diante terão lugar as obras de
construção do edifício, que, espera-
se, abrirá as suas portas ao público
em Agosto de 2002. Ainda de
acordo com as informações recolhidas
junto de Paulo Trindade, que detém
98% das acções da “Lordelo.DIS”,
estamos perante investimentos que
rondam os dois milhões de contos.

Natural da freguesia, Paulo Trin-
dade aponta sobretudo razões afec-
tivas para a implantação desta grande
superfície comercial em Lordelo, ao

mesmo tempo que se revela pouco
preocupado com o facto do
hipermercado Lidl já se encontrar
instalado na freguesia vizinha de Vila
das Aves, apontando como elemento
de diferenciação o facto do  E.Leclerc
trabalhar com marcas nacionais.

Por outro lado, e quando ques-
tionado sobre o aspecto fortemente
concorrencial que a implantação do
hipermercado certamente repre-
sentará, sobretudo para o designado
comercio tradicional, Paulo Trindade,
desvalorizando a questão, refere-se
ao E.Leclerc como apenas “mais um
concorrente”, preferindo, antes,
valorizar os aspectos positivos que o
mesmo trará para a região. Por uma
lado, a criação de 140 novos postos
de trabalho, por outro, o facto de vir
a absorver os bens produzidos na
região. Para além disso, acrescenta
ainda que todos os lucros resultantes
da exploração desta superfície
comercial serem posteriormente
investidos na freguesia.

Os trabalhadores a recrutar para
os 140 novos empregos serão da vila
de Lordelo e das freguesias vizinhas,
como Riba d’Ave, S. Martinho e, entre
outras Moreira de Cónegos. |||||     JACJACJACJACJAC
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 AUTO
STO ANDRÉ

de
José  André P. Coelho de Macedo

REPARAÇÕES GERAIS EM
AUTOMÓVEIS

OFICINA "A" RENAULT
Rua Fábrica de Papel (Curvaceira)
4795-620 Vila S.Tomé de Negrelos

Tel. 252941071 Telm 918190043
E-mail autosantoandre@sapo.pt

SA

Telemóvel 933197294 - Rua de Cense, 823
4795-049 VILA DAS AVES

SERRALHARIA
MONTEIRO

Manuel Francisco Fernandes Monteiro

A FUNERÁRIA GODINHO
de Abílio Godinhode Abílio Godinhode Abílio Godinhode Abílio Godinhode Abílio Godinho

Rua Silva Araújo - Vila das Aves
Telef. 252 941202 - 252 941316

Filial: Lugar da Arnozela - S.Martº  Campo
Telef. 252841731 - Telm. 919366189

Auto Fúnebres de luxo para todo o
país e estrangeiro

Cortejo de
Oferendas  em
S.Mamede de

Negrelos

Rua Silva Araújo (Junto ao mercado) - Telf. 252941861 -
AVES

RESTAURANTE CHURRASQUEIRA

"O TROVOADA""O TROVOADA""O TROVOADA""O TROVOADA""O TROVOADA"
de de de de de António Fernandes FonsecaAntónio Fernandes FonsecaAntónio Fernandes FonsecaAntónio Fernandes FonsecaAntónio Fernandes Fonseca

ESPECIALIDESPECIALIDESPECIALIDESPECIALIDESPECIALIDADEADEADEADEADE: Bacalhau à Trovoada, rojão à
Trovoada.

Diárias e refeições para fora.
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Tel: Arm./Res. 252873784-Fax: 252873784
Telm: 917269314 / 917211926

Filiais: Nº 1 - Paredes : 255782856  * Nº 2 - Gondomar: 224839978
Nº 3 - V.N.Famalicão: 252319044

Armazém Sede:
Lotº Carreiró - 4795-171

Rebordões
Santo Tirso

Moda Jovem  Homem - Senhora
SPORTSWEAR

Homem

C.C. da Tojela -
Loja 7 - Telef. 252874624

Vila das Aves

Rua João Bento Padilha
Loja K (Bom Nome)

Telf. 252874634 AVES

População de Vilarinho leva à
suspensão das obras na Ponte da Fundição

||||| TEXTO E FOTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Não foram muitos os trabalhadores
que na passada quinta-feira, dia 13
de Setembro, se concentraram na
conhecida Ponte da Fundição, que liga
as freguesias de Vilarinho (concelho
de Santo Tirso) e Moreira de Cónegos
(concelho de Guimarães), mas foram,
isso sim, em número suficiente para
impedir o início dos trabalhos de
demolição da referida travessia para
posterior construção de nova ponte,
precisamente naquele local.

Os populares não se dizem contra
esta obra, muito pelo contrário.
Reclamam, contudo, que lhes seja
assegurada uma passagem enquanto
estiverem em curso os trabalhos de
demolição e construção da nova
ponte. Para a maioria dos trabalha-
dores presentes nesta pequena
manifestação, o corte do transito
naquela via implica que o tempo que
geralmente necessitam para chegar
aos respectivos locais de trabalho
passe dos habituais dez a quinze
minutos para cerca de uma hora. É
que as alternativas não são anima-
doras: o lugar mais próximo em que
lhes é possível fazer a passagem entre
uma e outra margem, dista do local
cerca de 500 metros, tratando-se de
uma ponte particular, mais precisa-

de junta realizada nessa semana,
tendo-se elaborado uma proposta no
sentido do empreiteiro proceder à
construção de uma passagem para
peões em madeira. Segundo Abílio
Martins, é evidente que “a Câmara
Municipal de Santo Tirso e a Câmara
de Guimarães, bem como a junta de
Freguesia de Vilarinho e Moreira de
Cónegos estão do lado do povo,
tendo agora os presidentes de câmara
de tomar medidas nesse sentido pois
as juntas não têm poder para isso”.

Seja como for, o certo é que os
representantes autárquicos, até ao
final da tarde não se haviam deslocado
ao local. Em vez disso, não faltaram
os agentes da GNR, na tentativa de
apaziguar os exaltados ânimos da
população. E no meio da confusão,
houve mesmo quem declarasse ser
melhor passar “desta para melhor”,
supostamente, que é como quem diz,
abandonar a freguesia de Vilarinho
o Concelho de Santo Tirso e juntar-
se ao recém criado município de
Vizela. |||||

ALGUNS POPULARES DA
FREGUESIA DE VILARINHO

CONCENTRARAM-SE NA
SEMANA PASSADA NA

CONHECIDA COMO PONTE
DA FUNDIÇÃO, QUE LIGA A
FREGUESIA A MOREIRA DE
CÓNEGOS. CONTESTAM O

INÍCIO DAS OBRAS DE
DEMOLIÇÃO E POSTERIOR

CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA
PONTE SEM LHES SER

ASSEGURADA UMA
PASSAGEM ALTERNATIVA
PARA PEÕES ENQUANTO
DECORREM AS OBRAS.

mente da Empresa Têxtil de Vizela, e
cujos responsáveis terão já dado
permissão para que a mesma possa
ser utilizada para esse efeito, apenas
a peões.

Contudo, a situação torna-se mais
grave sobretudo para os que
habitualmente utilizam a Ponte da
Fundição duas e três vezes ao dia.
Para ultrapassar o problema, a maioria
sugere a construção de uma passagem
em madeira, para peões. Mas, ao que

parece, esta é uma solução dispen-
diosa e pouco viável (ver caixa).

Alheios à polémica, os trabalha-
dores da empresa responsável pela
obra, só ansiavam por dar início aos
trabalhos. Mas os populares não
estiveram com meias medidas, e desde
as 13h15 da referida quinta-feira que
iam impedindo o começo das obras,
ao mesmo tempo que aguardavam
que as autoridades responsáveis se
deslocassem ao local, ou seja,

representantes das Câmaras Munici-
pais de Santo Tirso e Guimarães. Na
ocasião, e ao que o entreMARGENS
pode apurar junto do secretário da
Junta de Freguesia de Vilarinho, Abílio
Martins, o presidente do executivo
local, ter-se-á deslocado nesse
momento a Santo Tirso para, em con-
junto com o presidente da autarquia,
estudar uma solução. Ainda segundo
a mesma fonte, o problema já havia
sido alvo de discussão em reunião

Definitivamente, a solução para oDefinitivamente, a solução para oDefinitivamente, a solução para oDefinitivamente, a solução para oDefinitivamente, a solução para o
problema não passará pela cons-problema não passará pela cons-problema não passará pela cons-problema não passará pela cons-problema não passará pela cons-
trução de uma passagem alternativatrução de uma passagem alternativatrução de uma passagem alternativatrução de uma passagem alternativatrução de uma passagem alternativa
para peões. Em declarações aopara peões. Em declarações aopara peões. Em declarações aopara peões. Em declarações aopara peões. Em declarações ao
entreMARGENS, Armindo Vieira,entreMARGENS, Armindo Vieira,entreMARGENS, Armindo Vieira,entreMARGENS, Armindo Vieira,entreMARGENS, Armindo Vieira,
presidente da Junta de Freguesia depresidente da Junta de Freguesia depresidente da Junta de Freguesia depresidente da Junta de Freguesia depresidente da Junta de Freguesia de
Vilarinho, adiantou que “tecni-Vilarinho, adiantou que “tecni-Vilarinho, adiantou que “tecni-Vilarinho, adiantou que “tecni-Vilarinho, adiantou que “tecni-
camente” a obra seria praticamentecamente” a obra seria praticamentecamente” a obra seria praticamentecamente” a obra seria praticamentecamente” a obra seria praticamente
impossível e para além dissoimpossível e para além dissoimpossível e para além dissoimpossível e para além dissoimpossível e para além disso
implicaria avultados custos. Aimplicaria avultados custos. Aimplicaria avultados custos. Aimplicaria avultados custos. Aimplicaria avultados custos. A
solução, “negociada” para já apenassolução, “negociada” para já apenassolução, “negociada” para já apenassolução, “negociada” para já apenassolução, “negociada” para já apenas

com a Câmara Municipal de Santocom a Câmara Municipal de Santocom a Câmara Municipal de Santocom a Câmara Municipal de Santocom a Câmara Municipal de Santo
Tirso, passa pela colocação deTirso, passa pela colocação deTirso, passa pela colocação deTirso, passa pela colocação deTirso, passa pela colocação de
transportes que assegurem atransportes que assegurem atransportes que assegurem atransportes que assegurem atransportes que assegurem a
deslocação das pessoas para osdeslocação das pessoas para osdeslocação das pessoas para osdeslocação das pessoas para osdeslocação das pessoas para os
respectivos locais de trabalho.respectivos locais de trabalho.respectivos locais de trabalho.respectivos locais de trabalho.respectivos locais de trabalho.
Enquanto a resolução do problemaEnquanto a resolução do problemaEnquanto a resolução do problemaEnquanto a resolução do problemaEnquanto a resolução do problema
não estiver devidamente definida,não estiver devidamente definida,não estiver devidamente definida,não estiver devidamente definida,não estiver devidamente definida,
as obras mantêm-se suspensas.as obras mantêm-se suspensas.as obras mantêm-se suspensas.as obras mantêm-se suspensas.as obras mantêm-se suspensas.

Ainda de acordo com asAinda de acordo com asAinda de acordo com asAinda de acordo com asAinda de acordo com as
declarações do presidente da junta,declarações do presidente da junta,declarações do presidente da junta,declarações do presidente da junta,declarações do presidente da junta,
o custo da obra ronda os 59 milo custo da obra ronda os 59 milo custo da obra ronda os 59 milo custo da obra ronda os 59 milo custo da obra ronda os 59 mil

contos, pagos em partes iguais pelascontos, pagos em partes iguais pelascontos, pagos em partes iguais pelascontos, pagos em partes iguais pelascontos, pagos em partes iguais pelas
autarquias de Santo Tirso eautarquias de Santo Tirso eautarquias de Santo Tirso eautarquias de Santo Tirso eautarquias de Santo Tirso e
GuimarGuimarGuimarGuimarGuimarããããães. Fes. Fes. Fes. Fes. Faz parte da empraz parte da empraz parte da empraz parte da empraz parte da empreitaeitaeitaeitaeitadadadadada
a demolição da actual passagema demolição da actual passagema demolição da actual passagema demolição da actual passagema demolição da actual passagem
“que já se apresentava muito“que já se apresentava muito“que já se apresentava muito“que já se apresentava muito“que já se apresentava muito
degradada”, revelando-se perigosadegradada”, revelando-se perigosadegradada”, revelando-se perigosadegradada”, revelando-se perigosadegradada”, revelando-se perigosa
principalmente para o trânsito deprincipalmente para o trânsito deprincipalmente para o trânsito deprincipalmente para o trânsito deprincipalmente para o trânsito de
pesados, e a construção de novapesados, e a construção de novapesados, e a construção de novapesados, e a construção de novapesados, e a construção de nova
ponte, com um perfil de 7ponte, com um perfil de 7ponte, com um perfil de 7ponte, com um perfil de 7ponte, com um perfil de 7,5m e,5m e,5m e,5m e,5m e
passeios de ambos os lapasseios de ambos os lapasseios de ambos os lapasseios de ambos os lapasseios de ambos os lados de 1dos de 1dos de 1dos de 1dos de 1,5m,5m,5m,5m,5m
cada. |cada. |cada. |cada. |cada. |||||JACJACJACJACJAC

HIPÓTESE DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA PEÕES POSTA DE LADO
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Rua 25 de Abril, 323 - 4795-023 Vila das Aves
Telf. / Fax 252873244 Telemóvel 917296475

Mercedes E 220 Diesel - Full Extras
1996
Audi A3 1.9 TDI 110 cv - Full Extras
1998
Audi 80 TDi Avant - C/ Extras
1994
BMW 318 TDS Touring - Full Extras
1998
Audi A4 1.9 TDI 110 cv - Full Extras
1997

MULTIMARCAS

Comércio de
Automóveis
novos e usados

Telf.: 252 875 081 OCULISTA
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Partida a contar para a 5ª jornada
do campeonato nacional da II Liga,
no principio do jogo cumpriu-se um
1minuto de silêncio em memória das
pessoas que morreram no atentado
de 11 de Setembro nas Torres Gémeas
em Nova Iorque. Partida que foi muito
equilibrada para ambas as partes. Foi
o Aves quem criou mais ocasiões de
perigo em ambas as partes, num jogo
muito jogado a meio campo. Aos 20
minutos Oscar sofre falta à entrada
da área e Neves num livre directo
remata há barra; logo na jogada

JJJJJOGOOGOOGOOGOOGO     NONONONONO E E E E ESSSSSTTTTTÁDIOÁDIOÁDIOÁDIOÁDIO     DODODODODO C C C C CLUBELUBELUBELUBELUBE

DDDDDESPORTIVOESPORTIVOESPORTIVOESPORTIVOESPORTIVO     DASDASDASDASDAS A A A A AVESVESVESVESVES

ÁRBITRÁRBITRÁRBITRÁRBITRÁRBITROOOOO: Jacinto Paixão (Évora),
auxiliado por Paulo Carrinho e Devesa
Neto.
DESPORTIVDESPORTIVDESPORTIVDESPORTIVDESPORTIVO DO DO DO DO DAS AVESAS AVESAS AVESAS AVESAS AVES: Tó Luís,
Neves, Filipe Anunciação, Rochinha,
Quim Costa cap., Emanuel, Paulo Sousa
(Zaidan, 61'), Octávio (Naddah, 54'),
Óscar (Brito, 52'), Cristophe Grau,
Paquito. TTTTTrrrrreinaeinaeinaeinaeinadordordordordor: Luís Agostinho.
MAIAMAIAMAIAMAIAMAIA: Debenest, Rica, João Carlos, Hélio,
Rodrigo, Dirceu (Wesley, 30'), Sandro, Majo
Cap., Sérgio Pinto (Kika, 82'), Cássio, Yuri
(Edilson, 72'). TTTTTrrrrreinaeinaeinaeinaeinadordordordordor: Mário Reis.
MARCADORESMARCADORESMARCADORESMARCADORESMARCADORES: Filipe
Anunciação22', Yuri 31' e Neves 79'.
CARTCARTCARTCARTCARTÕES AMÕES AMÕES AMÕES AMÕES AMARELARELARELARELARELOSOSOSOSOS: Rochinha
25', Rica 18', Cássio 48' e João Carlos
50'.

II Liga - 5ª JornadaII Liga - 5ª JornadaII Liga - 5ª JornadaII Liga - 5ª JornadaII Liga - 5ª Jornada

Desportivo das ADesportivo das ADesportivo das ADesportivo das ADesportivo das Avesvesvesvesves
conquista o primeiro lugarconquista o primeiro lugarconquista o primeiro lugarconquista o primeiro lugarconquista o primeiro lugar

C.D. AVES 2 - MAIA 1

seguinte na cobrança de um canto
Filipe Anunciação aparece oportuno
e cabeceia para o fundo das redes
adversária. Daí em diante só se viu o
Aves mas o Maia contra a corrente
do jogo, num lance confuso dentro
da área  17, desmarca-se  e faz assim
o primeiro para o Maia aos 34
minutos. A partir daqui registram-se
alguns bons lances que podiam ter
colmatado em golo para o Aves. Na
segunda metade do jogo registraram-
se grandes lances para ambas as
partes: aos 22 minutos Paquito, de

fora da área, com um potente remate
manda a bola à barra da baliza
adversária; o Aves estava motivado
com as entradas de Brito e de Naddah
que vieram refrescar o ataque e aos
32 minutos Brito é carregado á
entrada da área, Neves chamado a
marcar o livre directo, remata colocado
sem hipóteses para o guardião da
equipa visitante elevando assim o
marcador para 2-1, resultado que se
manteve inalterável até ao fim do jogo,
quase no termo da partida a equipa
do Maia criou muita pressão à

defensiva Avense. O Árbitro esteve
quase sempre impecável só mostrou
um cartão amarelo que levantou
muitas dúvidas. Boa arbitragem.

Nota MaisNota MaisNota MaisNota MaisNota Mais:
Quim da CostaQuim da CostaQuim da CostaQuim da CostaQuim da Costa: Esteve sempre

impecável na cobertura dos seus
adversários cortando sempre a bola
sempre que possível.

MajorMajorMajorMajorMajor: Sempre Impecável,
segurando quase sempre a bola a
meio campo, ajudou a criar algumas
situaçõesde perigo à defensiva avense.
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Electrobombas

Precisa-se de electricistas e
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NOVIDADE

URGÊNCIAS 24 HORAS - Telm 936648517. Telf.252 871 112
Aberto: Dias Úteis: 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h30

Sábados das 10h00 às 13h00
Rua 25 de Abril, nº 89 Loja 4 (ao lado da Farmácia Coutinho) - Vila das Aves

Vacinações - Desparasitações - Clínica e Cirurgia Geral - Domicilios -
Raio X - Análises Clínicas - Tosquias e Banhos - Internamentos

de: ����� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������� (Director Clínico e Proprietário)

Clínica Veterinária
�� ���� ��� ������ ���� ��� ������ ���� ��� ������ ���� ��� ������ ���� ��� ����

FFFFF.C. REBORDÕES.C. REBORDÕES.C. REBORDÕES.C. REBORDÕES.C. REBORDÕES

II LIGA  - 4ª JORNADA

Campomaiorense 0Campomaiorense 0Campomaiorense 0Campomaiorense 0Campomaiorense 0
Aves 2Aves 2Aves 2Aves 2Aves 2

ÁRBITROÁRBITROÁRBITROÁRBITROÁRBITRO: Carlos Amado auxiliado por
João Ai-Ai e José Ramalho ,4ºÁrbitro:
Rui Costa.
Estádio Capitão César Correia em Campo
Maior.
CAMPOCAMPOCAMPOCAMPOCAMPOMMMMMAIORENSEAIORENSEAIORENSEAIORENSEAIORENSE: Paulo Sérgio;
Patacas, Duka, Beke, Miguel Vaz; Nuno
Gomes (Wellington, 45'), Nauzet, Plaza
(Jorginho, 38'),; Carlos Martins (Vargas,
62'), Devigor, Paulo Vida.  TTTTTrrrrreinaeinaeinaeinaeinadordordordordor:
Diamantino Miranda
DESPORTIVDESPORTIVDESPORTIVDESPORTIVDESPORTIVO DO DO DO DO DAS AVESAS AVESAS AVESAS AVESAS AVES: Tó Luís;
Neves, Filipe Anunciação, Rochinha,
Quim Costa; Emanuel, Paulo Sousa;
Octávio (Brito,21'), Oscar,  Cristophe
Grau (Naddah, 65'), Paquito (Jocivalter,
86'). TTTTTrrrrreinaeinaeinaeinaeinadordordordordor: Luís Agostinho
 MARMARMARMARMARCADORESCADORESCADORESCADORESCADORES: Paquito 55' e por
Neves 73'.
CARTCARTCARTCARTCARTÕES AMÕES AMÕES AMÕES AMÕES AMARELARELARELARELARELOSOSOSOSOS: Carlos
Martins (45'), Nauzet (68'); Octávio(17'),
Quim Costa (40') e Rochinha (59').

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
J P

DesportivDesportivDesportivDesportivDesportivo Ao Ao Ao Ao Avvvvveseseseses 55555 1111122222
Nacional 5 11
Desp. Chaves 5 10
Académica 5 10
Campomaiorense 5 9
Portimonense 5 9
Est. Amadora 4 8
Leça F.C. 5 8
Naval 4 7
U. Lamas 5 5
Ovarense 4 4
Moreirense 4 4
Rio Ave 5 4
Sp. Espinho 5 4
F.C. Maia 5 2
Penafiel 4 1
Oliveirense 5 1
Marco/Felg. 0 0

PRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADA
(23-09-200(23-09-200(23-09-200(23-09-200(23-09-2001)1)1)1)1)

Penafiel - Est. Amadora
Ovarense - Naval

Portimonense - Moreirense
Campomaiorense - Nacional

Maia - Académica
Leça - Desp. Aves

Rio Ave - Desp. Chaves
U. Lamas - Sp. Espinho

Oliveirense - Marco/Felgueiras
*

(30-09-200(30-09-200(30-09-200(30-09-200(30-09-2001)1)1)1)1)
Penafiel - Ovarense
Naval - Oliveirense

Marco/Felgueiras - Portimonense
Moreirense - Campomaiorense

Nacional - Maia
Académica - Leça

Desp. Aves - Rio Ave
Desp. Chaves - U. Lamas

Est. Amadora - Sp. Espinho

A.FA.FA.FA.FA.F . PORT. PORT. PORT. PORT. PORTOOOOO
JUNIORES - I Divisão - Série 2 - 1ª Jornada

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados
Aves 3 - Tirsense 2

Rebordosa 4 - Paredes2
Freamunde 3 - Cerco Porto 0

Sport Rio Tinto - 1 Valmesio 1
Gondim 0 - Felgueiras 2
Marco 2 - Gondomar 1

Valonguense 2 - Penafiel 2
Pedrourços 1 - Amarante 1
PRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADA

Tirsense - Pedrouços
Paredes - Aves

Cerco Porto - Rebordosa
Valmesio - Freamunde

Felgueiras - Sport Rio Tinto
Gondomar - Gondim

Penafiel - Marco
Amarante - Valonguense

entreMARGENS
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Comemoração do 7º Aniversário e
Eleição da Miss Núcleo / 2001

para todos os sócios e amigos do
núcleo. Nesse jantar estarão presentes
o Presidente do Sporting, Dias da
Cunha, a Madrinha do Núcleo, Isabel
Trigo de Mira, representantes da SAD,

eternas glórias do Sporting, do ex.
capitão Iordanov e de um jogador do
actual plantel do clube.

Nesse mesmo dia irão proceder à
Eleição da Miss Núcleo/2001.

SPORTING CLUBE DE
PORTUGAL NÚCLEO DAS AVES

O SCP/Núcleo de Vila das Aves
comemorou no dia 16 do corrente 7
anos de existência. Para a comemora-
ção, a Direcção, leva a efeito no pró-
ximo dia 22 de Setembro um jantar

JUVENIS - I Divisão - Série 2 - 1ª Jornada
ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados

Paços Ferreira 0 - São Martinho 0
Lourenço Douro 0 - Tirsense 1

Paredes 0 - Rebordosa 2
Valonguense 2 - Penafiel 0
Amarante 2 - Freamunde 3
Trofense 2 - Gondomar 3
Felgueiras 2 - Pedrouços 1

S.Pedro Cova 2 - Desp. Aves 0
PRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADA

São Martinho - S.Pedro Cova
Tirsense - Paços Ferreira

Rebordosa - Lourenço Douro
Penafiel - Paredes

Freamunde - Valonguense

Gondomar - Amarante
Pedrouços - Trofense

Desp. Aves - Felgueiras

INICIADOS - I Divisão
Série 2 - 1ª Jornada

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados
Amarante 3 - P.Ferreira 1

FC Maia 4 - S.Pedro Cova 0
FC Porto 9 - Folgosa 0
Marco 0 - Varziela 1

Cerco Porto 2 - Tirsense 0
Ermesidne 4 - Felgueiras 2
Paredes 2 - Rebordosa 1

Valmesia 2 - Desp. Aves 0
PRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADA

P. Ferreira - Valmesia
S.Pedro Cova - Amarante

Folgosa - FC Maia
Varziela - FC Porto

Tirsense - Marco
Felgueiras - Cerco Porto
Rebordosa - Ermesinde

Desp. Aves - Paredes

II DIVISÃO - Série 1 - 2ª Jornada
ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados

Milheirós 10 - Mamedenses 2
Roriz 0 - S.Martinho 5
Areias 1 - Alfenense 3

Desp. Aves 4 - Águas Santas 1
PRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADA

Meilheirós - Roriz
S.Martinho - Areias

Nogueirense - Desp. Aves
Mamedenses - Águas Santas

Fim-de-semana RadicalFim-de-semana RadicalFim-de-semana RadicalFim-de-semana RadicalFim-de-semana Radical

Escola de Futebol FintasEscola de Futebol FintasEscola de Futebol FintasEscola de Futebol FintasEscola de Futebol Fintas

No último fim de semana deste mês,
a Associação Avense levará a cabo a
iniciativa a que designou por “Setembro
Radical”, porque radicais são os desportos
a praticar nos dias 29 e 30.

Ao todo são quatro os desportos a
levar a cabo em diferentes espaços da
freguesia. Assim, no sábado, dia 29, ao
início da tarde, começa-se com o
Paintball, na Quinta do Verdial e, mais
tarde, será a vez do Rappel, a ter lugar, em
princípio na Torre dos Bombeiros

Voluntários de Vila das Aves.
No Domingo, na urbanização das

Fontaínhas joga-se Matraquilhos
Humanos, seguido do Slide, a partir do
novo edifício-sede da Junta de Freguesia.
Em paralelo com estas actividades, será
ainda possível fazer escalada, na parede
montada no espaço de desportos radicais
da urbanização.

As inscrições podem ser feitas na
Associação Avense, no horário 16h-23
horas de terça a sábado.

Em Oliveira de S. Mateus,
encontram-se abertas as inscrições
para a Escola de Futebol Fintas. Se
tens entre 6 e 10 anos, inscreve-te
e aparece no dia 22 de Setembro,
nas instalações da Sacramento

Têxteis, para o primeiro treino. A
orientação técnica e pedagógica
estará a cargo de professores
Licenciados em Edu-cação Física e
desporto. A escola oferece
equipamento e uma bola de futebol.

I DIVISÃO HONRA - 2ª Jornada
ResultadosResul tadosResul tadosResul tadosResul tados

Caíde Rei 0 - S.Pedro Cova 2
Castelo Maia 2 - Alpendorada 2

Padroense 1 - Perosinho 1
Leverense 2 - Regilde 1

S.Martinho 0 - Aliados 3
Lixa 3 - Barrosas 1

Sousense 0 - Campo 1
Perafita 0 - Ataense 3

Oliveira Douro 0 - Coimbrões 0
CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

J P
Aliados 2 6
Ataense 2 6
S.Pedro Cova 2 6
Campo 2 6
Perosinho 2 4
Alpendorada 2 4
Lixa 2 3
Perafita 2 3
Leverense 2 3
Regilde 2 3
Padroense 2 1
Coimbrões 2 1
Barrosas 2 1
O.Douro 2 1
Castelo Maia 2 1
S.Martinho 2 1
Sousense 2 0
Caíde Rei 2 0

PRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADA
Caíde Rei - Castelo Maia
Alpendorada - Padroense

Perosinho - Leverense
Regilde - S.Martinho

Aliados - Lixa
Barrosas - Sousense

Campo - Perafita
Ataense - Oliveira Douro
S.Pedro Cova - Coimbrões

A.FA.FA.FA.FA.F. Porto. Porto. Porto. Porto. Porto
I DIVISÃO

ResultadosResul tadosResul tadosResul tadosResul tados
Raimonda 1 - Zebreirense 1
Sobrado 1 - Balselhense 0
Folgosa Maia 2 - Baltar 0

Várzea Douro 3 - Medense 1
Aparecida 1 - Gens 1

Rio Moínhos 1 - Vila Meã 1
Baião 3 - Melres 0

Estrelas Fânzeres 1 - Vilarinho 1
Alfensnese 1 - Cristelo 0

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO
J P

Sobrado 2 6
Alfenense 2 6
Folgosa Maia 2 6
Vila Meã 2 4
Vilarinho 2 4
Raimonda 2 4
Gens 2 4
Várzea Douro 2 3
Baião 2 3
Melres 2 3
Est. Fânzeres 2 2
Cristelo 2 1
Rio Moinho 2 1
Aparecida 2 1
Zebreirense 2 1
Balselhense 2 0
Medense 2 0
Baltar 2 0

PRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADA
Raimonda - Sobrado

Balselhense - Folgosa Maia
Baltar - Várzea Douro
Medense - Aparecida
Gens - Rio Moínhos

Vila Meã - Baião
Melres - Estrelas Fânzeres

Vilarinho - Alfenense
Zebreirense - Cristelo

CAMADAS JOVENSCAMADAS JOVENSCAMADAS JOVENSCAMADAS JOVENSCAMADAS JOVENS

Depois de umas merecidas férias o F.C.
Rebordões volta a dar notícias a todos os
estimados leitores do entreMARGENS
para informar de toda a actividade que de
novo volta a existir dentro da colectividade.

No que diz respeito aos juniores, que
já iniciaram a competição, vão ter como
adversários os seguintes clubes: Ermesinde,
Alfenense, S.Martinho, Areias,
Mamedenses, Salgueiros, Rio Tinto,
Fânzeres, Milheirós, Folgosa e
Nogueirense.

No primeiro jogo o resultado foi:
Ermesinde 6 - F.C. Rebordões 0.

O próximo jogo será Rebordões /
Alfenense, no Campo de Jogos de Roriz.

Este jogo realizar-se-á em Roriz devido ao
atraso nas obras que estão a decorrer no
parque de jogo de Rebordões a fim de
melhorar as condições, não só dos atletas
como também da assistência. Esperamos
dar por concluídos esses melhoramentos
o mais rápido possível.

Este mês deu-se também início aos
trabalhos da equipa sénior que uma vez
mais vai tentar a conquista do título. Para
eles a Direcção pede um pouco de
paciência devido às obras.

A todos os leitores do entreMARGENS
o F.C. Rebordões deseja um bom ano
desportivo.

|||||Firmino Pacheco

Aves - Tirsense (3-2). Da marcação deste livre nasce o segundo golo dos Aves.



J.O.R.G.E
Outra Visão do Mundo

OCULISTA

15 DE SETEMBRO DE 2001
PÁGINA11opiniãoopiniãoopiniãoopiniãoopiniãoentreMARGENS

||||| OPINIÃO:     JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     PPPPPAAAAACCHECOCCHECOCCHECOCCHECOCCHECO

CARTCARTCARTCARTCARTASASASASAS
Manifesto a minha gratidão ao
senhor Jorge Ribeiro (que creio não
ter o prazer de conhecer) por ter escri-
to a sua carta ao director. Perdoar-
lhe-ei algumas insinuações escusadas,
porque quero acreditar que a escreveu
de “boa fé” e não a mando de alguém.
Mas aconselho-o a pôr mais cuidado
naquilo que escreve.

Os erros em que incorre na sua
carta só podem ter uma explicação: o
senhor Ribeiro não leu os (muitos)

Lugar de Aldeia Nova - São Tomé Negrelos - Telefone 252941607

de Artur Máximo (Morrecedo)

Aldeia Nova - S.Tomé de Negrelos
Especialidade em Grelhados

Almoços, Jantares e churrascos diários

��� ����� ���� � ���� ��� ����
SERVEM-SE REFEIÇÕES PARA FORA

CAFÉ E CHURRASCARIA "MIRAVES"

���������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������
��������������������������������������������������

TELECEL * TMN * OPTIMUSTELECEL * TMN * OPTIMUSTELECEL * TMN * OPTIMUSTELECEL * TMN * OPTIMUSTELECEL * TMN * OPTIMUS
TELETOC - Comercialização de Equipamentos de Telecomunicações, Ldª

Av. 4 de Abril de 1955 - C.Comercial Abril - Loja BI - 4795-025 AVES
Telefone 252 872425 FAX 252 872425

Cartas e boletins

artigos que escrevi neste jornal. Se leu
apenas um, não saberá que o conteú-
do dos restantes respondeu à sua
carta mesmo antes de o senhor
Ribeiro ter pensado em escrevê-la.
Não quero maçar os leitores. Por isso,
cordialmente convido o senhor
Ribeiro para uma conversa com tempo
suficiente para lhe explicar o que lhe
falta saber. E, eventualmente, o senhor
Ribeiro ajudar-me-á a compreender
algo que eu não saiba.

Relativamente ao conteúdo útil da
carta, embora mereça um longo
comentário, apenas acrescentarei
breves considerações. O senhor
Ribeiro transforma dezenas de contos
em centenas de contos e põe no
mesmo caso obras da câmara e obras
da responsabilidade de outras
instituições. Confunde investimento
com planeamento e não refere o
escândalo da concentração do inves-
timento na cidade de Santo Tirso.
Parece não perceber que a maior parte
das obras agora lançadas já deveriam
estar concluídas no mandato
concluído em 1997. E, se as ditas
obras só vão estar prontas nos
próximos anos, saberá dizer-me onde
estão as obras feitas pela câmara neste
mandato? Não percebe o senhor
Ribeiro que três anos de abandono
causaram um enorme prejuízo à nossa
vila e que é vergonhoso uma câmara
encher as nossas caixas de correio
com cartas a anunciar um futuro
centro de saúde, quando este já
deveria estar pronto há muitos anos?

Não acredito que o senhor Ribeiro
seja tão ingénuo que não perceba que
as cartas cheias de “milhares de con-
tos” (propaganda da câmara paga
pelos munícipes!) e a enxurrada de
“obras” lançadas no último ano de
mandatos de quatro anos apenas
visam ludibriar os eleitores e ganhar
eleições para que tudo continue na
mesma.

Antigamente, perto do final do
mandato, a caça ao voto culminava
na inauguração de um chafariz. Hoje,
são outros os “chafarizes” e não me
espantaria se o local onde vai ser

erigida a estátua do S. Miguel come-
çasse a ser arranjado em Setembro e
o pomposo anúncio desta “grande
obra” fosse feito na festa do nosso
padroeiro...

Contrariamente ao que o senhor
Ribeiro afirma, eu fundamento sempre
tudo o que escrevo, ainda que num
estilo eivado de alguma ironia. Se eu
não escrevesse a verdade, já há muito
tempo teriam conseguido calar-me.
Prova disso é o facto de serem escas-
sas as “contestações” aos meus artigos
(e já vão em centenas). Para além de
raras, essas “contestações” é que não
têm fundamento. E a câmara que,  com
paixão, defende na sua carta, essa
nem responde. Por isso, considero que
o senhor Ribeiro escolheu muito mal
a fonte de informação que “funda-
menta” a sua carta. Que credibilidade
pode ter um “boletim informativo”,
onde o seu proprietário até poderia
escrever que investiu milhões na cons-
trução da auto-estrada para Braga, ou
que fez o projecto da Torre de Belém,
se ninguém pode escrever a sua
contestação no mesmo boletim? Mas,
já que o autor da carta recorreu ao
boletim da câmara para “fundamen-
tar” o seu discurso deu-me ensejo
para analisar o dito.

BOLETIMBOLETIMBOLETIMBOLETIMBOLETIM
Chegam aos pares à caixa do correio
e  nem em tempo de férias nos dão
tréguas. Observo as legendas, que são
muito diversificadas e criativas. Na
capa, em letras garrafais: “O Professor

Doutor Augusto Santos Silva com o
Engenheiro Castro Fernandes”. Sim, já
os conhecia. E que mais? Abro o
boletim...

Na página 2, mais uma fotografia
do presidente da câmara e um editorial
onde o presidente escreve sobre a
“eficácia” da câmara e de “acções
desenvolvidas em prol da qualidade
de vida da população”(não vejo de
que modo um boletim deste tipo pode
contribuir para a nossa qualidade de
vida, mas está bem...).

Na página 3, dá-se conta de uma
visita do presidente da ARS Norte

(realizada em Maio), e lá está outra
vez o senhor engenheiro na fotografia.
Para onde quer que vá, o senhor
engenheiro não escapa ao flash das
máquinas.

As páginas 4 e 5 fazem o relato
de uma reunião (realizada em Março)
e eis a fotografia do senhor engenhei-
ro a usar da palavra.

Na página 6, o senhor engenheiro
visita a Palmeira em quatro fotografias:
“à saída da escola”, em “visita às
habitações sociais”, na “Rua do Beiral”,
“à saída da igreja”.

Na página 7, o “Presidente da
Câmara visita Burgães” (não diz
quando, mas supõe-se que terá sido
em 2001). Não podia faltar a foto da
praxe do senhor engenheiro em “visita
à capelinha de N. S. de Fátima”. E por
aí adiante...

Nas restantes páginas, o senhor
engenheiro aparece sorridente, medi-
tabundo, afável, compenetrado, ou
solene, a beijar criancinhas, a descer-
rar lápides, a distribuir medalhas, em
mais 31 (!) sugestivas fotos. Se não
me engano, o recorde pertence ao
“Comunicar” n.º 7, pois, nas escassas
quatro páginas que constituem esse
boletim, o senhor engenheiro aparece
nada mais nada menos que em treze
fotografias. Uma média de 3,25 por
página é uma autêntica proeza! Até
diria um autêntico “álbum de família”!

Se isto não é sintoma de culto de
personalidade, não sei o que isso é.
E, relativamente ao conteúdo escrito
útil, por mais que tente, não consigo

encontrá-lo. O boletim só tem
melhorado (e pouco) no aspecto
gráfico.

O boletim terá por intenção
proporcionar um conhecimento
profundo da vida do município? Visa
a promover uma aproximação crítica
ou a participação dos cidadãos a que
se destina? Não. Aliás, parece tratar
os leitores como analfabetos e
amnésicos. Muitas ilustrações, páginas
inteiras só com fotografias, legendas
curtas e sem interesse, pouco texto e
laudatório, como convém...

O boletim divulga informação

actualizada e pertinente? Não. As
notícias são recessas, os assuntos são
clonados de um boletim para outro,
a informação é requentada  e pouco
ou nada acrescenta ao que já se sabia.
Se nos desse informação pertinente
e actualizada, ainda se justificaria a
despesa, mas nem isso faz. Diz-nos o
que a câmara fez, o que não fez mas
pensa fazer, o que outros fizeram,
onde o presidente da câmara esteve,
quem veio ter com ele, um autêntico
jet set da política... E parece que
ninguém se apercebe do ridículo, da
demagogia, da falta de pudor.

O boletim veicula informação
isenta? Claro que não. Ou não fosse
concebida por um gabinete ao serviço
do executivo municipal que
desconhece a palavra “autocrítica”. O
boletim é um mero instrumento de
propaganda. Nem uma palavra que
possa pôr em causa os méritos e o
desempenho da vereação. Segundo
o boletim, a câmara é um mar de rosas.
A acreditar no boletim, a nossa câmara
é uma jóia e faz milagres com os
poucos recursos de que dispõe. Os
verbos mais utilizados – para além do
“visitar e receber” – são “construir,
incentivar, beneficiar, dinamizar,
modernizar, contribuir, conceder,
apoiar, implementar, desenvolver”...

Eu quero lá saber o que é que o
senhor engenheiro “inaugura” ou “vi-
sita”! Quero é obras. E quem faz obras
não precisa de tanto as publicitar.

Os supermercados e outras
empresas inundam-nos as caixas de

correio, procurando vender o seu
produto. A câmara faz o mesmo, mas
com uma agravante: enquanto que
quem paga o papel, a confecção e a
distribuição da propaganda de um
supermercado é o supermercado,
quem paga a propaganda da câmara
sou eu, enquanto contribuinte.

Quanto custa aos munícipes e
contribuintes este inútil Boletim?
Quanto custa a sua confecção e
distribuição? Muito dinheiro! Muito
do nosso dinheiro!

A estratégia é sempre a mesma.
Num primeiro boletim, o senhor
presidente aparece a prometer uma
obra. No boletim seguinte (decorridos
alguns meses), o senhor presidente
vem dizer que essa obra vai a concurso.
Mais um boletim, e ali está o senhor
presidente a informar que a obra foi
a concurso. Mais um boletim, e o
senhor presidente vem dar notícia de
que o concurso dessa mesma obra
foi encerrado. Outro boletim, e eis o
senhor presidente a dizer que (ele, o
próprio, o presidente e mais ninguém
senão o presidente) adjudicou a obra
que tinha prometido num boletim,
alguns anos antes. Novo boletim e o
autarca informa-nos de que  a obra
foi (finalmente) adjudicada. Alguns
meses depois, o autarca surge numa
fotografia, a lançar a primeira pedra.
Em dois ou três boletins subse-
quentes, a dita obra aparece em foto-
grafias que testemunham as suas
diferentes fases. Finalmente, lá está a
inevitável foto com um presidente
sorridente a inaugurar a obra que
tinha prometido dois ou três mandatos
antes. Multipliquemos por cem esta
sequência terceiro-mundista e
teremos uma noção aproximada do
desperdício dos  dinheiros públicos.

Tantos quilos de papel mal
empregado! Eu cá faço a minha parte.
Junto os boletins aos molhos de papel
sem valor. E, porque me preocupo com
a preservação das árvores, procedo
ao seu reaproveitamento, transfor-
mando os boletins em combustível
para a lareira, nos dias frios de
Inverno. Mas como chegam aos
montes, não consigo queimá-los
todos. Envio o resto para a reciclagem,
através dos serviços de recolha da
câmara municipal. A uma câmara que
se diz preocupada com a conservação
do meio ambiente não ficaria mais
barato mandar também os boletins
directamente para o lixo? |||||

"O boletim [da câmara Municipal de Santo Tirso] terá por intenção proporcionar um conhecimento profundo da vida do município?
Visa a promover uma aproximação crítica ou a participação dos cidadãos a que se destina? Não. Aliás, parece tratar os leitores como
analfabetos e amnésicos. Muitas ilustrações, páginas inteiras só com fotografias, legendas curtas e sem interesse, pouco texto e
laudatório, como convém..."
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||||| OPINIÃO: EUGÉNIAEUGÉNIAEUGÉNIAEUGÉNIAEUGÉNIA     MARTINSMARTINSMARTINSMARTINSMARTINS

A família tem o direito de escolher livremente
as escolas que consideram mais adequadas para
os seus filhos.

A escola tem sido pressionada para um papel
cada vez mais decisivo na preparação dos jovens
para vida activa, e esta preparação, considerada
por muito portugueses, como a mais importante
das funções da escola; por um lado, porque
tem vindo a ganhar cada vez mais importância
na ascensão social dos jovens de estratos sociais
“populares”; por outro porque é inquestionável
a importância dos certificados (diplomas)
escolares para a manutenção ao acesso às
posições sociais mais elevadas.

A escola para todos é, sem dúvida, um dos
maiores desafios da última década. É-nos pedida
a transformação da escola num local de
aprendizagem em que a igualdade de
oportunidade seja a criação de condições para
assegurar a todos a dignificação e a maximização
de valores sociais sem nos reconhecerem as
carências e as dificuldades no exercício da
profissão de professor.

Se a escola não possibilitar ao jovem o

||||| OPINIÃO: FRANCISCOFRANCISCOFRANCISCOFRANCISCOFRANCISCO     CORREIACORREIACORREIACORREIACORREIA

Foi isso que aconteceu no dia 11 de
Setembro de 2001. Este dia ficará para
sempre recordado como o dia mais
trágico do início do novo século, nada
de bom augurando para o longo (?)
caminho, cronológico, que à sua frente
se depara.

Acabado de chegar ao meu país
e ainda mal refeito do jet lag imposto
por umas agressivas treze horas de
viagem a juntar a sete horas de
diferença de fuso horário, mal podia
acreditar no que ouvia e logo de
seguida constatava pelas televisões.
Por momentos fui atravessado por
uma sensação de dejá vu regressan-
do à minha adolescência, imagi-
nando-me sentado numa cadeira de
cinema assistindo ao “Dia Seguinte”,
ou então, mais recentemente, ao
“Assalto ao arranha-céus” ou “ Força
Delta”, ou até mesmo “Pearl Harbor”.
Mas não, era tudo verdade! Realidade
nua e crua, tão mortífera quanto
inverosímil! E doeu! E a dor, nestes
casos, é tanto maior quanto o facto
de se conhecer a beleza, magistral e
imponente, daquelas torres, bem
como da área envolvente.

Ainda por cima, tudo isto surge

ENSINAR MORAL E RELIGIÃO NA ESCOLA (1)
conhecimento de todo o leque possível de
respostas, privá-lo-á desse confronto necessário
para o amadurecimento das suas opções de
vida. A Escola tornar-se-á responsável por uma
visão menos profunda, e tantas vezes elementar
e primitivo da existência humana, não realizando
nesse caso, os seus objectivos.

Uma escola moderna que se reclame de um
projecto educativo aberto e global não pode
deixar de tornar possível esta “procura de
sentido”, de abrir caminho para esta “região do
ser” que faz parte integrante de todo o homem.

É perfeitamente normal que a escola, aceite
definir e executar o seu projecto educativo de
modo a sensibilizar os jovens às preocupações
de tipo e religioso, e de os assistir na
investigação das significações que dão sentido
à vida e aos acontecimentos.

Pela própria natureza, a religião é um universo
de significações. Fundamentalmente, a atitude
religiosa corresponde a uma re-leitura e a uma
re-interpretação do mundo, do homem e do
transcendente.

Será de lastimar que a escola, sobre o pretexto
de argumentos ultrapassados e sem consistência,
feche este campo de significações dos jovens

que se encontram na idade de elaborar um
sentido para o mundo.

A escola educa através do ambiente
educativo e através da assimilação sistemática,
crítica, histórica e dinâmica da cultura. É
impossível compreender a nossa cultura sem
um estudo da religião cristã.

Cabe à escola transmitir o património cultural
cristão de que está impregnada a nossa cultura
e deve oferece-lo, pelo menos aos crentes, com
toda a sua verdade e realidade.

A nossa cultura ocidental é profundamente
apoiada e informada por crenças, costumes, ritos,
festas e valores e modos de vida impregnados
de cristianismo. É impossível interpretá-los em
profundidade sem este ponto de referência.

A escola terá, pois de transmitir o património
cristão oferendo aos jovens os elementos do
meio ambiente da nossa cultura. Contudo, a
Igreja como sociedade humana que é tem o
direito e o dever de educar, através da “instrução
catequética que ilumina e fortalece a fé, alimenta
a vida, segundo o espírito de Cristo, leva a uma
participação consciente e activa no mistério de
Cristo e impele à acção apostólica”. A Igreja es-
tá presente nas escolas através da aula de Edu-

cação Moral Religiosa Católica por um “chama-
mento” dos pais feito à Igreja Católica para que
esta colabore com eles na execução do projecto
educativo que escolheram para os seus filhos.

No entanto, o estado não pode obter
qualquer tipo de monopólio escolar ou de
discriminação entre os diferentes tipos de
educação, para que os pais possam livremente
escolher o tipo de educação e ensino que
pretendem para os seus filhos, podendo, desta
maneira, ir ao encontro dos valores morais e
religiosos das famílias. O estado tem o dever
de cooperar com os pais, criando condições
dignas para o exercício desse direito e sendo,
como é, constitucionalmente incompetente em
matéria religiosa, pede à Igreja que garanta quer
a autenticidade católica dos programas, quer a
idoneidade e formação dos professores que ele
próprio nomear para o efeito.

A escola tem que se preocupar, não apenas
com a educação para a vida profissional, mas
com a educação integral do cidadão, isto é para
os outros papéis que a vida lhes destina; a
educação do cidadão não fica assegurada com
a prossecução dos objectivos tradicionais das
disciplinas do saber e das expressões. |||||

Terror
justamente numa altura em que eu
regressava bastante apreensivo pelas
notícias que se me depararam na
imprensa local de Singapura (Cidade-
Estado que tive oportunidade de
visitar) que davam conta da presença
recente de Bin Laden na vizinha
Indonésia, confirmando, de alguma
forma, que o “Príncipe do Terror” se
arvora também do papel de “Paladino
do Islão”, numa campanha tenaz e
organizada de granjear apoios para
a sua causa, a um nível e a uma
dimensão que talvez só agora o
Ocidente se dê conta.

No entanto, e ainda sem conseguir
pôr de lado a emoção (pelo menos à
data a que escrevo), tão-pouco
querendo enveredar pelos lugares-
comuns largamente enfatizados
sobretudo pelas televisões, assim
como fazer a apologia da “ Morte em
directo” tão do agrado -infelizmente-
também sobretudo das televisões
(demonstrando estas, apesar de tudo,
uma outra verdade que, igualmente,
tem tanto de real como de assustador

que é o facto do Mundo no seu todo
cada vez mais parecer ser um lugar
pouco seguro), parece-me que a
questão principal que se coloca ao
Mundo, em particular às “Nações
Civilizadas” (sempre mais conotadas
com o Ocidente), em termos dos
valores que lhe são mais caros, é que
o futuro se lhes apresenta incerto,
senão vejamos. O problema é desde
logo verdadeiramente global, isto é,
deixou de se ter a sensação de que a
guerra ou a guerrilha, o banditismo
ou o terrorismo acontecem apenas
“por aí...”, para poder vir a acontecer
ao pé da nossa porta, ou até mesmo
dentro das nossas portas. Isto é
terrível e já não se experienciava desde
a última guerra mundial, agora -de
novo- tão relembrada e comentada.
Infelizmente, nos nossos dias, a
Europa já reviveu a angústia desses
dias com o conflito da ex-Jugoslávia,
depois alargado (se é que assim se
pode dizer) à Macedónia. Aqui,
porém, há a “vantagem” de ser possível
identificar o agressor facilitando o

imediatismo da represália. Tudo isto
coloca de imediato uma grande inter-
rogação no “processo” de globaliza-
ção, chamando a atenção sobre se a
mesma não se tem vindo a preocupar
sobretudo com questões económicas
capaz de tornar mais ricos “os mes-
mos” esquecendo -está visto- as ques-
tões de segurança e defesa, para já
não falar (liricamente, para alguns) na
correcção de assimetrias e injustiças.

Por outro lado e chegados a este
ponto, convém referir de uma forma
peremptória e inequívoca que
concordo em absoluto que os Estados
Unidos devem agir implacavelmente
para com os autores desta barbárie,
sejam eles autores directos, co-autores
ou meros agentes facilitadores. Ser-
se brando ou permissivo para com
terroristas, guerrilheiros ou bandidos,
sejam eles da ETA, ou dos taliban,
portanto, a Ocidente ou a Oriente, é
o mesmo que avalizar esta “nova
forma de guerra” hipotecando a paz
e a prosperidade. Mas, devo repetir, é
por estas razões que subscrevo a

firmeza das atitudes que venham a
ser tomadas, não pelo “simples” facto
de terem sido os EUA a ser atacados.

É lógico que poderá parecer fria e
incongruente esta afirmação, mas
acho que a par da solidariedade entre
povos, devemos (deveríamos, pelo
menos) -todos- fazer um esforço para
resistir à tentação fácil da resposta
imediata, às cegas, sendo que para
mais quem se encontra agora ferido
é o habitual “senhor” da guerra nos
diferentes cenários onde ela vai tendo
lugar. Ao invés, seria bom repen-
sarem-se estratégias, acordos, alianças,
que pudessem contribuir para um
novo equilíbrio mundial.

Acaso nos devemos esquecer que
foram os norte-americanos os respon-
sáveis pela criação e alimentação da
“besta” através de toda uma filmografia
hollywoodesca aproveitada pelos seus
próprios pares de quem o sinistro
Timothy McVeigh foi figura de cartaz,
e sobretudo pela formação, treino, e
disponibilização de recursos finan-
ceiros e bélicos a figuras macabras
como Saddam Hussein, os taliban e
o seu mentor Osama Bin Laden? Por
muito duro que seja é esta a realidade
dos factos, os quais urge aceitar e
enfrentar assumindo uma vez por
todas a jornada -megalómana, é certo-
de encontrar o ponto de equilíbrio
sob pena de nos limitarmo-nos a fazer
a contabilidade dos mortos, sabendo
de antemão que mais dia menos dia
tal se repetirá... algures. |||||

"11 de Setembro de 2001. Este dia ficará para sempre recordado como o dia mais trágico do início
do novo século, nada de bom augurando para o longo (?) caminho, cronológico, que à sua frente

se depara."
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Vila das Aves, com más ruas e
passeios, falta mais sinalização,
passadeiras e rotundas, lixo
amontoado em várias localidades da
Vila, ervedo e silvedo, torna-se um
tormento constante para quem nela
circula.

Este conjunto de anomalias, que
acabo de enumerar, estão à vista de
todos os avenses! Para que isto deixe
de acontecer, era bom que os
próximos candidatos à junta de
freguesia desta Vila, tomassem em
consideração este rol de pequenas
grandes coisas, que a todos afecta,
de um certo modo, após um
prolongado e rigoroso Inverno, em
que tudo ficou cada vez pior.

Como estes problemas, de difícil
recuperação, em curto espaço de
tempo, era salutar que as pessoas para

Hora de pedir perdão!
Perdão, Deus de Céu, por vos ofender
Neste ciclo contínuo e vicioso:
Pecar e fazer pecar outro Ser
Em actos de adultério amoroso!

Perdão, ó Lua, por eu maldizer
Teu luar tão suave e luminoso,
Quando mostrava o que eu queria esconder
Naquelas noites de amor tão gostoso!...

Perdão, extinta mão, se eu, sem querer,
Algum dia fui rebelde ou maldoso...
Contigo, e te fizera sofrer
Além do teu viver já tão penoso!...

Perdão, queridos filhos, que eu quis ver
Desfrutar d’um viver calmo e ditoso...,
Se eu não soube, ou não pude oferecer,
Esse sol tão brilhante e radioso!...

Perdão, meus amigos, se eu perecer
Deste mundo já tão fastidioso...
E ficarem as pazes por fazer
Por ser o capricho tão orgulhoso!

Perdão... Perdão... Perdão...

A.ValdevezA.ValdevezA.ValdevezA.ValdevezA.Valdevez

A injustiça inunda

O lago turvo de histórias da vida;

Há quem solte gargalhadas com a desgraça alheia;

Há quem coma marisco

Olhando nos olhos quem não têm pão para a ceia;

Vejo boiarem destroços

De casamentos outrora felizes

Nos ribeiros que atravessam a aldeia;

Vejo gente pobre e gente fina:

“très chique, madame!”

e vejo cobardes a cada esquina!

Ah, mas a criação divina

Colocou os poetas entre nós

Neste Mundo (pântano lamacento)

E dotando-os de sentimento

Deu-lhes um bem precioso: a voz!

Grita poeta! Que a ti ninguém te cale!

Deixa que o teu coração fale,

Tens asas para voar

Ver de cima o que te rodeia,

Fala poeta, teu dever é gritar

Até rasgares os tímpanos

Desses incólumes ingénuos e reles

Que ainda não perceberam

Que este mundo não é só deles!

Podem matar-te, mas nunca silenciar-te,

Ainda depois de morto teus escritos viverão

E tuas palavras ainda falarão,

A memória da tua luta

Residirá ainda nos ouvidos

De quem hoje te escuta.

Por isso, hei-de gritar e cumprir o meu dever,

Já que fazer muito mais não posso,

Vou gritar até os fazer perceber,

Que o mundo não é só deles: é deles e... nosso!

Sónia NogueiraSónia NogueiraSónia NogueiraSónia NogueiraSónia Nogueira

as próximas eleições autárquicas,
escolhessem candidatos capazes de
colmatarem estes inconvenientes, e
não como de costume, votarem no
partido, que tais resultados, podem
ser infrutíferos, para o bom
andamento, do bem-estar e progresso
desta terra. Porque se estamos mal,
pior ficaremos, se assim as pessoas o
entenderem. Optar, pois, em pessoas
capazes e com capacidades
intelectuais e dignas do cargo que
vão desenvolver, no seu percurso
designado, para esses efeitos.

Câmara e Junta de freguesia, devem
entender-se, mas talvez com mudança,
porque, quando uma câmara gasta a
maior fatia na sua cidade, os restantes
do concelho não podem sair da cepa
torta, como vai acontecendo.

Deseja-se, portanto, como deve ser,
candidatos a tempo inteiro e não para
trabalhar, só, como de costume, de
quatro em quatro anos! ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     DEDEDEDEDE

BRITBRITBRITBRITBRITOOOOO     GONÇALGONÇALGONÇALGONÇALGONÇALVESVESVESVESVES

Anomalias na
freguesia das Aves

Desespero
Meus olhos são violetas roxas
Denegridos de tanto, eu chorar
Os lenços brancos, parecem trouxas
Do meu peito, suspiros enxugar

Os cristais, pelo meu rosto rolam
A boca tem sabor a águas salgadas
De tantas lágrimas que eles choram
Minhas mãos de limpar, estão cansadas

No meu pobre corpo tão corcovado
Sinto o real pelo da saudade
Cedo na vida, está tombado

Que será que me faz tanto chorar?
Sou nova. Não é a minha idade.
É o desespero de ninguém me amar!

FFFFF. Garcias. Garcias. Garcias. Garcias. Garcias

Hoje, dia 5 de Setembro, fui ver o
jardim que se encontra nas traseiras
da Escola. Com um aspecto de total
degradação, ia pensando na necessi-
dade urgente de limpeza para os alu-
nos poderem, brevemente ali brincar.
De repente, parei estupefacta, perante
o que vi: caixas vermelhas dizendo

Jardim de chuto na
Escola de Quintão
nº 1 (1º ciclo) de

Vila das Aves

“Kit” e “para uso exclusivo de
toxicodependentes”; um limão inteiro
e outro partido revelando ter sido
utilizado de véspera; um boiãozinho
de plástico transparente e intacto
contendo um líquido semelhante ao
soro fisiológico; um lenço de papel
ensanguentado; dejectos.

Apelo a todos, sobretudo às
entidades competentes, para que
tudo seja feito no sentido de
assegurar a integridade física e
mental dos alunos.

Segurança na Escola, precisa-se!
||||| UMAUMAUMAUMAUMA     PROFESSORAPROFESSORAPROFESSORAPROFESSORAPROFESSORA

Grita, Poeta!
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     O JORNAL DE VILA DAS AVES
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o nº112933
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Luís Américo Carvalho Fernandes

CONSELHO DE REDACÇÃOCONSELHO DE REDACÇÃOCONSELHO DE REDACÇÃOCONSELHO DE REDACÇÃOCONSELHO DE REDACÇÃO

Adélio Castro, José Manuel Machado,

Luís António Monteiro.

COLCOLCOLCOLCOLABORARAM  NESABORARAM  NESABORARAM  NESABORARAM  NESABORARAM  NESTETETETETE

NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO

  José Pacheco, José Alves de

Carvalho,  José Luís Costa, José

Machado, Aurélio Pereira, Adriana

Reis, Delfim Dias, Mª Tereza N. Rosa.

COBRANÇA E PUBLICIDADECOBRANÇA E PUBLICIDADECOBRANÇA E PUBLICIDADECOBRANÇA E PUBLICIDADECOBRANÇA E PUBLICIDADE

 Domingos Araújo (Vila das(Vila das(Vila das(Vila das(Vila das

AAAAAvvvvves);es);es);es);es); Jorge Ferreira de Sousa

(Rebordões e Delães)(Rebordões e Delães)(Rebordões e Delães)(Rebordões e Delães)(Rebordões e Delães);

A. Leal (Roriz)(Roriz)(Roriz)(Roriz)(Roriz).
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Ludovina Rosa, José Alves Carvalho.
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Machado,  Edmundo Costa, Domingos Neto,
Joaquim Fernandes, Orlando Carneiro, José

Brandão, Firmino Pacheco.
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S.PEDRO DE BAIRRO - S.PEDRO DE BAIRRO - S.PEDRO DE BAIRRO - S.PEDRO DE BAIRRO - S.PEDRO DE BAIRRO - Alexandre Sá

ENDEREÇOSENDEREÇOSENDEREÇOSENDEREÇOSENDEREÇOS
Assistência Médica Internacional - AMI
Apartado 521 - Carnaxide
2795 LINDA-A-VELHA

*****
OIKOS
Avª Visconde de Valmor, 35 - 3º Dtº
1000 LISBOA

*****
Associação Portuguesa Deficientes - A.P.D.
Largo do Rato
1200 LISBOA

*****
DECO
Praça Pedro Nunes, 16
4000 PORTO

*****
Família Cristã
Rua D.Pedro de Cristo, 10
1700 LISBOA

*****
Associação dos Inquilinos do Norte
Rua da Firmeza, nº 107
4000 PORTO

*****
Associação Portuguesa Defesa Consumidor
Avº Defensores de Chaves, 21 - 1º Dtº
1000 LISBOA

*****
QUERCUS
Apartado 5
4001 PORTO CODEX

TELEFONES ÚTEISTELEFONES ÚTEISTELEFONES ÚTEISTELEFONES ÚTEISTELEFONES ÚTEIS
FFFFFa rmác i a sa rmác i a sa rmác i a sa rmác i a sa rmác i a s

Negrelos - Ferreira - 252941166
Aves - Coutinho - 252941290
S.Martº Campo-Popular - 252841284
Rebordões - 252856043
Vilarinho - 252841479
Lordelo - Paiva - 252941288
Riba d’Ave - 252982124
Delães - 252931216
Bairro - 252932678

Hospi ta isHospi ta isHospi ta isHospi ta isHospi ta is
Santo Tirso - 252856011
      Linha Azul - 252855851
Guimarães - 253515040
Riba d’Ave - 252900800
Famalicão -                        252300800

Centros de SaúdeCentros de SaúdeCentros de SaúdeCentros de SaúdeCentros de Saúde
Santo Tirso - 252853094
Negrelos - 252941468
      Linha Azul - 252871333
S. Martº Campo - 252841128
Delães - 252907030

Bombei rosBombei rosBombei rosBombei rosBombei ros
Aves -                                       252820700
Santo Tirso
Vermelhos - 252852491
Amarelos - 252830500
Vizela - 253584293/4
Riba d’Ave - 252900200

G N RG N RG N RG N RG N R
Santo Tirso - 252858844
Aves - 252873276
Riba d’Ave - 252982385
Lordelo - 252941115

Estação Camº de FerroEstação Camº de FerroEstação Camº de FerroEstação Camº de FerroEstação Camº de Ferro
Aves - 252942886
Lordelo - 252562226
Santo Tirso - 252866774

Juntas de FreguesiaJuntas de FreguesiaJuntas de FreguesiaJuntas de FreguesiaJuntas de Freguesia
Rebordões - 252872010
S.Tomé Negrelos - 252941263
Roriz - 252881383
S. Martº Campo - 252841268
Lordelo - 252941033
Bairro 252931008
Riba d’Ave - 252982903
Delães - 252931796
Aves - 252941313

Câmara MunicipalCâmara MunicipalCâmara MunicipalCâmara MunicipalCâmara Municipal
Santo Tirso - 252830400
Guimarães - 253410444
Vª Nª Famalicão - 252312119

Instituto do EmpregoInstituto do EmpregoInstituto do EmpregoInstituto do EmpregoInstituto do Emprego
Santo Tirso - 252857456
Guimarães - 253514800
Vª Nª Famalicão - 252311121

Repartição de FinançasRepartição de FinançasRepartição de FinançasRepartição de FinançasRepartição de Finanças
Santo Tirso - 252851383
Aves - 252871145
Vª Nª Famalicão - 252316633
Guimarães - 253413092

Segurança SocialSegurança SocialSegurança SocialSegurança SocialSegurança Social
Santo Tirso - 252856081
S. Martº Campo - 252841421
Guimarães - 253412426
Vª Nª Famalicão - 252311294

LLLLLar Far Far Far Far Familiar da Tamiliar da Tamiliar da Tamiliar da Tamiliar da Trrrrranquilidaanquilidaanquilidaanquilidaanquilidadedededede
Aves - 252942031
SOS SIDASOS SIDASOS SIDASOS SIDASOS SIDA 800208002080020800208002011111040040040040040

O ANO EUROPEU DASO ANO EUROPEU DASO ANO EUROPEU DASO ANO EUROPEU DASO ANO EUROPEU DAS
LÍNGUAS 200LÍNGUAS 200LÍNGUAS 200LÍNGUAS 200LÍNGUAS 20011111  é uma iniciativa
da União Europeia e do Conselho
da Europa: a Europa é um mundo
de línguas. As competências
linguísticas são importantes para a
compreensão mútua, para a
estabilidade democrática, para o
emprego e para a mobilidade dos
cidadãos: as línguas abrem
caminhos.

O Ano Europeu das Línguas
pretende chamar a atenção para o
papel que a aprendizagem das
línguas pode desempenhar no
plano do entendimento mútuo, da
tolerância, do respeito pelas
identidades e pela diversidade
cultural.

Motivar os mais novos na
aprendizagem das línguas,  envolver
os adultos na consolidação das
aprendizagens já adquiridas é o vec-
tor principal subjacente à iniciativa.

A prática das línguas abre
perspectivas.  Quando se compre-
ende a língua  de alguém aprecia-
se melhor essa pessoa e a sua
cultura.

Toda a gente pode aprender a
falar e a compreender  uma nova
língua. Nunca é tarde demais ou
cedo demais. A aprendizagem das
línguas é um processo para toda a
vida.

A prática das línguas permite
apreciar melhor as viagens e fazer
amigos.

Os conhecimentos linguísticos
podem melhorar as perspectivas de
carreira. São indispensáveis em muitos
empregos e frequentemente são
sinónimos de promoção mais rápida
e salário mais elevado.

Os cidadãos da União Europeia
têm direito a viver e trabalhar em
qualquer lugar da União: é muito mais
fácil utilizar este direito quando se fala
a língua.

A prática das línguas é essencial
para a participação activa nos
processos democráticos.

A melhor maneira de participar no
Ano Europeu das Línguas 2001
consiste em começar a aprender uma
nova língua estrangeira  ou  melhorar
os conhecimentos que já se tem...

APRENDIZAGEM PRECOCEAPRENDIZAGEM PRECOCEAPRENDIZAGEM PRECOCEAPRENDIZAGEM PRECOCEAPRENDIZAGEM PRECOCE
DAS LÍNGUASDAS LÍNGUASDAS LÍNGUASDAS LÍNGUASDAS LÍNGUAS

Quanto mais cedo uma criança
inicia a aprendizagem de uma língua
estrangeira, mais rápidos são os
progressos. As possibilidades de criar
uma Europa dos Cidadãos serão
muito maiores se estes cidadãos
tiverem a possibilidade de aprender
línguas estrangeiras já no ensino
primário.

No Cantão de Zurique, na Suíça,

as autoridades escolares querem
que, até ao final de 2003 todas as
escolas passem a ensinar o inglês,
como primeira língua estrangeira,
logo a partir dos sete anos. Esta ideia
está a gerar uma onda de críticas
porque na Suíça há quatro línguas
nacionais ( alemão, francês, italiano
e romanche) e a hegemonia do
Inglês pode ser o princípio do fim
da diversidade linguística. Os
defensores da ideia acham que
aprender inglês é obter uma
competência essencial, tal como a
matemática. Nos países nórdicos, por
exemplo, as universidades têm cursos
ministrados exclusivamente em
inglês.

Segundo um estudo recente
sobre os conhecimentos linguísticos
que devem ser ministrados, 70% dos
inquiridos acham que “todos devem
saber falar inglês”.

( do “Público” de 25/4/2001).

APRENDER INGLÊS  NA VILAAPRENDER INGLÊS  NA VILAAPRENDER INGLÊS  NA VILAAPRENDER INGLÊS  NA VILAAPRENDER INGLÊS  NA VILA
DDDDDAS AAS AAS AAS AAS AVESVESVESVESVES

O Instituto de Vila das Aves (
Edifício Torre, Loteamento das
Fontaínhas) é uma escola de línguas
em que  a aprendizagem de inglês
desde os sete/oito anos é uma
realidade para dezenas de crianças
e jovens. Contacte-nos pelo telefone
252 873602.

pub.pub.pub.pub.pub.
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GGGGGANHE UM ALMANHE UM ALMANHE UM ALMANHE UM ALMANHE UM ALMOÇO POÇO POÇO POÇO POÇO PARA DUAS PESSOARA DUAS PESSOARA DUAS PESSOARA DUAS PESSOARA DUAS PESSOASASASASAS
Os premiados devem identif icar-se junto do respectivo restaurante.Os premiados devem identif icar-se junto do respectivo restaurante.Os premiados devem identif icar-se junto do respectivo restaurante.Os premiados devem identif icar-se junto do respectivo restaurante.Os premiados devem identif icar-se junto do respectivo restaurante.

No Zé da Rampa *** Zé da Rampa *** Zé da Rampa *** Zé da Rampa *** Zé da Rampa ***
A  feliz contemplada nesta 1ª quinzena

de Setembro  foi a nossa estimada  assinante
nº 770, Lucinda da Silva, residente na Rua
das Carvalheiras, em Vila das Aves.

* Restaurante Zé da Rampa* Restaurante Zé da Rampa* Restaurante Zé da Rampa* Restaurante Zé da Rampa* Restaurante Zé da Rampa
CarvCarvCarvCarvCarvalheiralheiralheiralheiralheiras * Vila das Aas * Vila das Aas * Vila das Aas * Vila das Aas * Vila das Avvvvveseseseses

TTTTTelf:252 94elf:252 94elf:252 94elf:252 94elf:252 941111155555111117 / 252 877 / 252 877 / 252 877 / 252 877 / 252 8711111044044044044044

No SOBREIRO *** SOBREIRO *** SOBREIRO *** SOBREIRO *** SOBREIRO ***
O  feliz contemplado nesta 1ª

quinzena de  Setembro foi o nosso  estimado
assinante, Francisco Manuel Machado
Peixoto, residente na Avª. Albino Marques,
em Delães.

* Restaurante Sobreiro* Restaurante Sobreiro* Restaurante Sobreiro* Restaurante Sobreiro* Restaurante Sobreiro
AAAAAvª Silvvª Silvvª Silvvª Silvvª Silva Pa Pa Pa Pa Pererererereireireireireira - 4a - 4a - 4a - 4a - 47777765 Bairr65 Bairr65 Bairr65 Bairr65 Bairro-o-o-o-o-

TTTTTelf:  252 93elf:  252 93elf:  252 93elf:  252 93elf:  252 9311111043 / 252 9059043 / 252 9059043 / 252 9059043 / 252 9059043 / 252 90591111100000

Na  Adega Regional 2000*** Adega Regional 2000*** Adega Regional 2000*** Adega Regional 2000*** Adega Regional 2000***
O feliz contemplado nesta 1ª

quinzena de Setembro foi o nosso
estimado assinante, Alberto Costa
Monteiro, residente no lugar da
Curvaceira, em S.Tomé de Negrelos.

*Adega Regional 2000*Adega Regional 2000*Adega Regional 2000*Adega Regional 2000*Adega Regional 2000
Lugar de FLugar de FLugar de FLugar de FLugar de Fontãontãontãontãontão - 4o - 4o - 4o - 4o - 47777795 Roriz95 Roriz95 Roriz95 Roriz95 Roriz

TTTTTelf: 252 88elf: 252 88elf: 252 88elf: 252 88elf: 252 8811111903903903903903

Devem os premiados raclamar o seu jantar no prazo de 3 semanas.

Senhora procura trabalho de serviços
domésticos e cozinha, na área de Vila das Aves.

Contactar  telemóvel 964675328.

AnedotasAnedotasAnedotasAnedotasAnedotas

Senhora oferece-se para todo o serviço doméstico incluíndo
cozinhar e tomar conta de idosos ou crianças se necessário.
Preferencialmente na zona de Vila das Aves e Santo Tirso.

Telefone 252941511

QUIOSQUE DAS
AVES

de  Joaquim Sousa Ferreira
JORNAIS E REVISTAS
Rª dos Correios - Telef.

252872706
4795-054 Aves

OCULISTA
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Outra Visão do Mundo

Precisa-sePrecisa-sePrecisa-sePrecisa-sePrecisa-se
empregada doméstica de preferencia com carta de condução;

idade 30/40 anos
contactar telefone 252900971

FARIAUTO
de José Mendes da Cunha Faria

PRONTO SOCORRO PERMANENTE
CHAPEIRO . PINTURA . MECÂNICA

GERAL

ROMÃO  VILA DAS AVES
Telefs. Ofic. 252871309

Resid. 252941985

Patrão:
- José, eu não te disse que

arejasses o meu gabinete? Afinal,
deixaste-o fechado e o fumo não
saiu.

Criado:
- Se não saiu foi porque não quis,

eu deixei a chave na porta.

Num comício atiraram uma
ferradura ao orador e este diz:

- O entusiasta que me atirou com
um dos seus sapatos faça o favor
de o vir buscar.

- Quero pedir o divórcio, senhor
doutro. Meu marido atirou-me com
quantas palavras há.

- Não é exagero da senhora?
- Não é, não. Ele atirou-me com

um dicionário à cabeça!

Falava-se de transmigração das
almas.

- Tu não tens ideia de já teres
sido outra coisa?

- Palavra que tenho!
- De teres sido o quê?
- De ter sido... asno.
- Quando?
- Quando te emprestei os mil

escudos que ainda não me pagaste...

Na farmácia:
- Que tem de mais barato para a

constipação?
- Lenços de papel, minha senhora!

- Vende camisas de noite?
O novo empregado:
- Não, minha senhora. À noite o

estabelecimento fica sempre fechado.
|||||José Luís Costa

NARCISO & COELHO, LDA.
Serralharia Especializada em

Caixilharia de Alumínio

e todos os trabalhos para Construção Civil

TELEFONE 252820350 - FAX 252820359

Rua da Indústria, nº 24 - VILA DAS AVES

Laboratórios * AVIZ-COLOR
R.Silva Araújo - Tel. 252941348

Vila das Aves

FOTO AFOTO AFOTO AFOTO AFOTO AVIZVIZVIZVIZVIZ
de José Meireles

VVVVVendo Mendo Mendo Mendo Mendo Moooooto Yto Yto Yto Yto Yamaha 535 cm3 Viramaha 535 cm3 Viramaha 535 cm3 Viramaha 535 cm3 Viramaha 535 cm3 Viraaaaago - Prgo - Prgo - Prgo - Prgo - Pretaetaetaetaeta
Contactar telemóvel 933642460Contactar telemóvel 933642460Contactar telemóvel 933642460Contactar telemóvel 933642460Contactar telemóvel 933642460 PROCURA-SE

Cão rafeiro pequeno (com 10 kg.), cor preta
com manchas castanhas, focinho, partes de

baixo, patas e ponta do rabo brancos.
Dá pelo nome de Bettencort.

Contactar telefone 252872953

Crónica de uma visita
|||| CRÓNICA:     LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Fala-se hoje muito justamente na
valorização da “Geira” romana que
permitiu que os súbditos dos Césares
se deslocassem até ao extremo da
Galécia ligando cidades como Lêon,
Astorga e Braga e, muito justamente
também aspira-se a fazer desse troço
viário da antiguidade, ainda bem
conservado na região do Gerês,
Património da Humanidade. Razões
religiosas, culturais e turísticas fizeram
com que procurassem as Instituições
ibéricas assinalar, recuperar e valorizar
os Caminhos de Santiago. Pois as
“Geiras” romanas, juntamente com os
marcos miliários que assinalavam as
distâncias e bem visíveis ainda quem
desce o Gerês, já na Galiza para além
da Portela do Homem, e outras
referências descobertas ou por
descobrir que serviam as legiões
romanas em trânsito, são estruturas
viárias com dois milénios de
existências e justificam idêntico
empenhamento e interesse.

Foi com prazer que aproveitando
a estadia na Galiza rumei até Astorga
e eventualmente Léon buscando
motivos de relacionamento e encaixe
neste “puzle” que é a história comum
de portugueses e espanhóis, o
passado e o presente da nossa
condição de povos ibéricos. E ao
prazer de conhecer novas paisagens
juntou-se também a emoção de
descobrir uma estação arqueológica
já muito próxima de Ponferrada: as
minas de ouro romanas das Médulas
também muito justamente conside-

radas Património da Humanidade.
Subindo ao ponto mais alto desta
estação por entre pequenas aldeias
de um tipicismo único com casas
cobertas de ardósia, descobrimos
montículos de terra avermelhada a
emergir por entre a vegetação e que
são o que resta de um “formigueiro”
que varreu estas encostas mineraliferas
em busca do ouro com que os
romanos cunhavam as suas moedas
e embelezavam os bustos de suas
matronas. Com que pertinácia, labor
de braços mas também saber
tecnológico estes paladinos da
civilização Ibérica se internaram nestas
montanhas a explorar o precioso
minério é algo que fica bem
documentado nas galerias e mos-
truários pedagógicos que os
responsáveis puseram à disposição

dos visitantes como nos percursos
didácticos que organizam pela região
para quem dispuser de algum tempo
para o efeito! Os recursos tecnoló-
gicos que os romanos dispuseram
para este trabalho de gigantes
baseavam-se tanto quanto pude
apurar, numa complexa rede de
estruturas hidráulicas que permitiam
não só canalizar a água para o alto
do monte como bombeá-la através de
finíssimos veios e estruturas de vasos
comunicantes para dentro dos morros
provocando um congestionamento e
consequente desmoronamento de
aluviões que por sua vez eram lavados
e filtrados até à exaustão.

Compensado e maravilhado com
tal estação arqueológica que aliás
podemos revisitar e melhor conhecer
através do “site” que a Internet coloca

à nossa disposição, pude compor o
tal “puzle” e estabelecer os nexos que
nos fazem encurtar distâncias que,
hoje percorremos comodamente como
turistas e que os romanos percorreram
também, não pelos nosso lindos
olhos ou pelo iodo das nossas praias
atlânticas mas pela notícia do minério
escondido no nosso sub-solo.
Quanto à maravilhosas urbes roma-
nas, que foram construindo, preciosas
na sua arquitectura e sábio urba-
nismo, há que considerá-los como o
repouso do viajante, do guerreiro e
do civilizador mas provavelmente não
teriam investido nelas tanto fausto e
urbanidade se as ubérrimas riquezas
do nosso solo e sub-solo ibéricos o
não tivessem propiciado.
Site das Médulas:http://www.bierzonet.
es/ieb médulas
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nos Restaurantes:

Zé da Rampa
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Castro Fernandes, presidente da
Câmara Municipal de Santo Tirso,
procedeu no passado dia 10 do
corrente mês, à assinatura da

Autarquia  doa terreno ao Centro de Acção Social
escritura pública, através da qual a
autarquia doa ao Centro de Acção
Social de Acolhimento à Terceira
Idade de Roriz, sito no lugar da

Ribeira, daquela freguesia.
Com uma área de 2 745 metros

quadrados, e avaliada em mais de
duas dezenas de milhar de contos,

a referida parcela de terreno destina-
se à construção de um Centro de
Dia, lar e creche, infra-estrutura esta
que vais custar 185 mil contos,

avançando a autarquia tirsense na
altura com um subsídio de 18 500
contos, a ser pago à medida do
andamento das obras.|||||

Pelo quarto ano consecutivo, em S.
Pedro de Roriz realizou-se mais uma
edição da Feira Medieval. Mas, ao
contrário do que vem sendo hábito,
o adro da Igreja daquela freguesia
deixou de ser o local dos
acontecimentos e das recriações de
outros tempos. Este ano, a escolha
da organização recaiu na designada
Eira da Macaca.

De acordo com as declarações de
Angela Costa, secretária do Rancho
Folclórico de S. Pedro de Roriz - a
entidade organizadora do evento -
“por questões religiosas, as festas que
não sejam da Igreja não devem ser
feitas no adro”, assim terá entendido
o pároco da freguesia; uma ideia que
a organização respeitou, e tal como
já havia acontecido aquando da

DEBAIXO DE UM SOL ABRASADOR, TEVE LUGAR NA EIRA DA MACACA, EM S. PEDRO DE
RORIZ, MAIS UMA EDIÇÃO DA FEIRA MEDIEVAL. UMA INICIATIVA DO GRUPO FOLCLÓRICO

DAQUELA FREGUESIA, REALIZADA NO PASSADO DOMINGO, DIA 16 DE SETEMBRO.

realização do Festival de Folclore, a
Eira da Macaca passou a servir
também de cenário para esta Feira
Medieval. O espaço “até é mais
adequado”, refere Angela Costa, e
acrescenta, “é um sítio mais amplo e
tem estacionamento”.

Uma das características desta feira,
passa pela presença de diferentes
grupos de folclore, que antes de se
apresentarem em palco, desfilam pelas
ruas da freguesia, juntamente com os
elementos da organização. Depois, no
palco montado no local, as danças e

os cantares tradicionais desta e
doutras regiões do país, ganham voz
e corpo com as suas actuações. Este
ano, ouviu-se o Rancho Folclórico do
Grupo Alegre e Unido de Beijouca,
de Leiria, o Rancho Folclórico do
Hospital de S.to António, do Porto e
o Rancho Folclórico de Santiago de
Lobão, S.ta Maria da Feira. Também
este ano o grupo organizador não
actuou, pois resolveu dedicar-se as
questões inerentes à organização
desta iniciativa e à venda de produtos.

Trajados a rigor, nas diversas

tendas instaladas no local, os elemen-
tos do Rancho Folclórico de Roriz iam
vendendo os mais variados bens
alimentares. Maria José Nunes, ensaia-
deira do grupo, por exemplo, ocupava-
se da venda de cebolas, feijão, milho,
entre outros produtos, e, ao que
parece, o negócio não ia nada mau.
Ao lado, vendia-se o pão de milho
caseiro, mais à frente, os doces
regionais. E como noutros tempos,
uns vendiam patos e galinhas, outros,
os mais variados produtos hortícolas,
outros ainda, castanhas assadas. E

como não poderia deixar de ser, ainda
mais num dia com sol abrasador, o
vinho tinto, a acompanhar, ou não, a
bola de carne, entre outras iguarias.

Os produtos são oferecidos pelos
populares da freguesia de Roriz, rever-
tendo as receitas a favor do Rancho
Folclórico. De resto o apoio das pes-
soas, de uma ou outra forma tem sido
importante: uns colaboram na organi-
zação da feira e muitos mais visitam-
na todos os anos, não apenas os
habitantes daquela freguesia, mas
também das terras vizinhas. “As pes-
soas tem-nos sempre acolhido muito
bem”, refere Angela Costa. Ao apoio
popular, junta-se ainda o da Câmara
Municipal de Santo Tirso e da Junta
de Freguesia de Roriz. Para o ano, há
mais. |||||

Feira de outros tempos, no nosso tempo

Angela Costa na venda de doces regionaisAngela Costa na venda de doces regionaisAngela Costa na venda de doces regionaisAngela Costa na venda de doces regionaisAngela Costa na venda de doces regionais
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