
entreMARGENS
O JORNAL DE VILA DAS AVES 15 DE JANEIRO DE 2002 N.º246

Rua das Paredes Alagadas,
 Lº 1 R/C Dtº - Lj 304

4815-288 Moreira de Cónegos
Telf. 253 584444 - Fax: 253 584444

cozinhas, mobiliário de banho,
materiais de construção

Autorizado a circular em
invólucro de plástico fechado

Autº 23 de 2023/97 RCN AVENÇA PORTE PAGO

PORTUGAL
TAXA PAGA

DEVESAS
4400 V.N.Gaia

DIRECTOR: LUÍS AMÉRICO FERNANDES: LUÍS AMÉRICO FERNANDES: LUÍS AMÉRICO FERNANDES: LUÍS AMÉRICO FERNANDES: LUÍS AMÉRICO FERNANDES APAPAPAPAPARTARTARTARTARTADOADOADOADOADO 19-4796-908 VILA DAS AVES. TELFTELFTELFTELFTELF. E F. E F. E F. E F. E FAX.:AX.:AX.:AX.:AX.: 252 872 953  EMAIL:EMAIL:EMAIL:EMAIL:EMAIL: entremargens@clix.pt PROPRIEDADE:PROPRIEDADE:PROPRIEDADE:PROPRIEDADE:PROPRIEDADE: COOPERATIVA CULTURAL DE ENTRE-OS-AVES 0,500,500,500,500,50 EUROSEUROSEUROSEUROSEUROS (100$00)100$00)100$00)100$00)100$00)

Exposição e Vendas: Av. Conde Vizela, Telf. 252820320 Fax 252820327 AVES Rua Ferreira de Lemos, Telf. 252855182/252850605 SANTO TIRSO Assistência Técnica: R. Ponte Velha, Telf. 252851985 SANTO TIRSO

SOLUÇÕES PROFISSIONAIS DE AR CONDICIONADO

                    - TÉLE FERREIRAS - TÉLE FERREIRAS -
DIVISÃO MÓVEIS DE COZINHA

Estudos e Projectos - Orçamentos - Montagens
Climatização de Habitações - Escritórios - Fábricas.Climatização de Habitações - Escritórios - Fábricas.Climatização de Habitações - Escritórios - Fábricas.Climatização de Habitações - Escritórios - Fábricas.Climatização de Habitações - Escritórios - Fábricas.

Agente e instadador
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             À medida ....

Deseja
Boas Festas
e Feliz Ano

Novo

PÁGINA  3, 4 E 5

Pelouro da Cultura
para Ana Maria

Ferreira
Cultura, Educação e Relações
Internacionais; são as áreas de
gestão municipal confinadas à
nova vereadora do PS. Com a
saída de Lino Lagoa, o vereador
António Verne acumula o
pelouro da Saúde.

CONCELHO PÁGINA  4

Adelino Moreira
toma posse como

Presidente de Junta
O novo presidente da Junta de
Freguesia de S. Martinho do
Campo recusa-se a fazer lança-
çamento de primeiras pedras. Na
freguesia, diz o autarca, já existem
umas poucas que até ao mo-
mento ainda não "frutificaram".

S. M. CAMPO  PÁGINA  4

Assembleia de
Freguesia de V. Aves

tomou posse
Carlos Valente tomou posse
como presidente da Junta de Vila
das Aves. A cerimónia, concor-
rida quanto baste, realizou-se no
passádo dia 5 de Janeiro.
António Castro assume cargo de
deputado, eleito pelo PS

VILA DAS AVES  PÁGINA  3

Santo Tirso põe
Estado Português

em Tribunal
Na origem desta acção está a
criação do município da Trofa
que Castro Fernandes afirma ter
causado elevados prejuízos ao
concelho de origem. Santo Tirso
reclama recompensa na ordem
dos 73 milhões de contos.

CONCELHO PÁGINA  4

Tempos de
mudança na

linha férrea

Circulação de comboios interrompida
até final de 2003

Obras no troço Santo Tirso - Guimarães
vão custar cerca de 90 milhões de Euros

(18 milhões de contos)

FREGUESIAS  PÁGINA  7

Jovem actor
avense em

digressão pelos
palcos italianos

Amândio Pinheiro vai con-
solidando um percurso teatral
fora de série, colaborando com
as mais importantes companhias
de teatro nacionais. Fora de
portas, neste momento, en-
contra-se em digressão por Italia
com a peça "A Gaivota", ence-
nada pelo lituano Eimuntas
Nekrosius, a partir de um clássico
de Anton Tchekov.

CULTURA  PÁGINA  16
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Outra Visão do Mundo

J.O.R.G.E

O Agrupamento 0004 de Vila das
Aves, realizou mais um Sarau de Reis,
desta feita o 16º, que decorreu no
Salão Paroquial, no passado dia 5
deste mês. A casa tornou-se pequena
para todas as pessoas que se juntaram
a assistir a uma noite de “reisadas”.
Ano após ano tem-se constatado que
o que começou como uma brincadeira
“uma brincadeira a sério”, dizia o sr.
Padre Nuno, se tornou num grande
acontecimento social, que todos os
anos atrai até si enumeras pessoas e
junta diversas associações da Vila. Este
ano estiveram 15.

Das associações presentes a gran-
de parte delas são crianças, e este
ano não foi excepção, ao palco subi-
ram os alunos, pais e professores da
Escola da Ponte, Escola de Cense, o
Grupo de Catequese e o Grupo Coral
Infantil que se juntou ao Grupo Coral
de Vila das Aves. Presentes estiveram
também o Grupo Jovens Renascer,
Associação Avense, Grupo Coral de
Delães, Associação de S.Miguel, o
Rancho de Santo André, o Grupo
Etnográfico das Aves e um grupo que
no ano passado surpreendeu todos
com a sua estreia, os Amigos dos Escu-
teiros e é claro os sempre presentes
utentes do Lar Familiar da Tranquilida-

Cumpriu-se a Tradição
no 16º Sarau de Reis

de. Este ano também se registou uma
estreia muito especial; o grupo de
ucranianos, residentes nas Aves, que
se juntaram e nos mostraram um
pouco da sua cultura e foi com um
enorme prazer que os aplaudimos.

Durante o Sarau foram ainda
vendidas umas rifas, que iam sendo
sorteadas entre as actuações, tendo
sido os prémios oferecidos por
diversos comerciantes da nossa Vila.

Após a actuação dos Escuteiros
de Vila das Aves e para finalizar foi
entregue ao Presidente da Junta de

Freguesia, Carlos Valente, à madrinha
da alcateia, Dª. Felisbina e ao Pároco
da freguesia uma pequena lembrança
fabricada pela equipa de Caminheiros.

E assim terminou mais uma noite
de reisadas, provando que a tradição
ainda é o que era e prometendo que
para o ano à mais, com certeza. |||||
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NONONONONOTTTTTAAAAA::::: o entreMARGENS agradece a
Manuel Américo a cedências das
fotografias.
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Depois do consumismo da quadra natalícia em que os escudos se
sumiram desenfreadamente das nossas mãos, como que entrámos numa
amnésia passageira ao recebermos as novas moedas e notas e, como
turistas recém-chegados a um país que não conhecíamos, damos
connosco com os olhos em bico a ver  a cor do dinheiro, a virar e a
revirar as moedas, a apurar a textura e o valor das notas e, sobretudo,
como há muito o não fazíamos, a fazer cálculos ao dinheiro e à vida.
Como por graça se diz, entrámos na Eurolândia e, se as moedas

Do Euro aos
desafios que o

futuro nos reserva

Quando verdadeiramente nos
dermos conta de que somos
um País periférico e frágil face
aos nossos parceiros dinâmicos
e ricos do centro e do norte,
teremos forçosamente que
inventar um TGV que nos
aproxime dos padrões de vida
dessa progressiva Europa.

cresceram em catadupa nas
nossas carteiras, só agora nos
apercebemos   realmente de co-
mo o nosso nível de vida é dos
mais baixos da Comunidade.
Quase nem tivemos saudades
do Escudo e nem será preciso
tê-las mas, quando verdadeira-
mente nos dermos conta de que
somos um País periférico e frágil
face aos nossos parceiros dinâ-
micos e ricos do centro e do
norte, teremos forçosamente que
inventar um TGV (combóio de
alta velocidade) que nos apro-
xime dos padrões de vida dessa
progressiva Europa.

Muito em breve, uma Convenção Europeia para o Futuro da Europa,
presidida pelo francês Giscard d’Estaing, irá discutir e apontar novas
metas e objectivos para uma verdadeira Constituição europeia. Portugal,
contudo, encontra-se numa crise institucional de que, na melhor das
hipóteses, só em Março saberemos o desfecho. Podemos e devemos
desejar aos partidos políticos que não se fechem nas suas fortalezas,
nos seus ideários, na sua contabilidade eleitoralista mas tenham a
coragem de propor e ousar reformas de fundo e, sobretudo, um rumo
para o país. E se é verdade que por todos eles perpassa  um movimento
de renovação e de arejamento, também há sintomas de enquistamento
e de esquizofrenia de que tivemos reflexos a nível local com um “Info-
Mail” do Secretariado do PS de Vila Das Aves. Em vez de acicatarem
ódios e lutas fratricidas, conflitos mesquinhos entre bons e maus e de
assim cansarem o eleitorado com lamúrias de mau perder lancem pontes
de diálogo e de colaboração uns com os outros e com a sociedade
civil e os cidadãos. Só assim se vencerá a abstenção e a passividade.

Falei no TGV e não sem despropósito, já que a acanhada Via estreita
mais que centenar fechou para obras e o combóio deixou de circular.
Muita coisa vai mudar de fisionomia naquela zona histórica que já foi
o centro da nossa Vila mesmo estando na periferia. É de esperar que
dentro de um ano e meio a circulação entre Guimarães - Porto já se
faça a outra velocidade em via larga electrificada, que as passagens de
nível dêem lugar a passagens superior e inferior, que uma nova estação
proporcione óptimas condições de serviço e de acolhimento. E também
que a Quinta do Verdeal, agora sem pretextos para mais demoras, se
transforme num parque de lazer apetecível, que a feira tenha outra
localização e que a baixa da Vila venha a ter nos próximos anos a
dignidade, a requalificação  urbana e o progresso que já teve e que
merece. São desafios que os novos autarcas não podem deixar de
encarar e de realizar.
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Bombeiros de Vila das
Aves comemoram 25

anos de vida
No decorrer do corrente ano, e já a partir deste
mês, vão estar em curso mensalmente várias e
renovadas actividades de forma a que o sentido
comemorativo do XXV aniversário da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila
das Aves esteja sempre presente em todas elas.

Em 1977, no dia 2 de Julho é oficialmente
concretizada a fundação da Associação
Humanitária, cuja finalidade era “criar e ajudar a
manter um corpo de bombeiros, para socorrer
feridos e doentes e proteger , por qualquer forma,
vidas humanas e bens”. Com dinâmica e todo o
empenho dos fundadores, a instituição começa a
surgir fisicamente pouco tempo depois.

Assim, no próximo dia 30 de Junho (domingo),
vai comemorar-se os 25 anos da fundação da
AHBVVA. A primeira iniciativa do vasto programa
em elaboração começou já, com a distribuição da
campanha de calendário de parede e recolha de
donativos dos avenses, pelo que se espera que
contribuam generosamente.

Se por lapso os calendários não chegarem
pessoalmente a todos, poderão ser adquiridos na
secretaria do Quartel em horas de expediente e aí
mesmo, poderão deixar o donativo que entendam
por bem.
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Cantar dos Reis
Desde há bastantes anos que a Direcção, Comando
e Bombeiros Voluntários formavam um grupo
cantante e em Janeiro visitavam habitações para
cantarem os reis. Esta tarefa nunca foi fácil, porque
o frio, chuva e as deslocações, por vezes,
dificultavam a sua continuidade...

Assim, há cerca de 3 anos, unanimemente
resolveu-se tentar reunir um grupo de pessoas e
casais no Pavilhão do Quartel para participarem
no jantar de convívio social, onde a música e boa
disposição a todos anima.

Este ano vamos ter entre nós o Grupo Recreativo
Candalense (Gaia) que irá abrilhantar a festa com
a peça de teatro “Pátio das Malandrices”, musicado
e cantado ao vivo.

Os convites foram já entregues e esperamos
boa participação dos convidados e que todos
passem uma boa parte dessa noite em ambiente
acolhedor, divertido e familiar, onde ao mesmo
tempo por certo irão contribuir, ajudando os
Bombeiros de Vila das Aves. Este espectáculo
insere-se dentro do programa das comemorações
dos 25 Anos de Vida por Vida.

AGRADECIMENTO
A Festa de Natal que se organizou em 15 de
Dezembro, decorreu em ambiente festivo, fraterno
e muito alegre. Os responsáveis do evento, muito
sensibilizados agradecem às casas comerciais que
ofertaram alguns dos bens essenciais para a confec-
ção da Ceia de Natal e também às empresas e pes-
soas amigas da Associação e dos Bombeiros que
tão generosamente contribuíram monetariamente
com o envio dos seus donativos já na nova moeda.
A todos o nosso muito obrigado. ||||| DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃODIVULGAÇÃODIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO
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Aníbal Moreira já não é mais o
presidente de junta de Vila das
Aves. O representante máximo do
executivo local responde agora
pelo nome de Carlos Valente;
encabeçou a lista do PSD nas
últimas autárquicas, fez jus ao seu
nome conquistando uns confor-
táveis 50,5% de votação e, no
passado sábado, dia 5 de Janeiro,
tomou posse como presidente de
Junta; cargo que assumirá em
“part-time”.

A cerimónia, essa, foi con-
corrida quanto baste, revelando-
se o salão nobre pequeno para
tanto público, o que se compre-
ende até porque o período per-
mite que ainda se cantem vitórias
e nestas ocasiões, ao presidente
eleito, ainda se lhe dá os para-
béns. Carlos Valente agradeceu
a “confiança depositada” e espera
agora contar “com o apoio de
todos os avenses. No seu pri-
meiro e breve discurso como
presidente de Junta, prometeu
disponibilidade aos membros da
Assembleia de Freguesia para
“debater todos os assuntos” e
afirmou que o novo executivo
“está aberto às sugestões que a
população queira fazer chegar”.

Os deputados do PS, por sua
vez, estão dispostos a colaborar
mas “dentro de um espírito de
lealdade”. O deputado eleito pelo
partido, Rui Ribeiro, dando voz à
“bancada” socialista, adiantou
contudo, que a oposição não dei-
xará “de estar atenta às promessas
feitas” até porque a postura a
adoptar será a da “defesa intran-
sigente dos interesses de Vila das
Aves” e “no respeito pelo valores
democráticos”.

Da cerimónia de tomada de
posse, não constava a intervenção
do público, mas ainda assim, o

EXECUTIVO LIDERADO
POR CARLOS VALENTE

TOMOU POSSE NO
PASSADO SÁBADO, DIA 5

DE JANEIRO. DO PS,
ANTÓNIO CASTRO

ASSUME CARGO DE DE-
PUTADO NA ASSEMBLEIA

DE FREGUESIA
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novo presidente da Assembleia
de Freguesia fez-lhe a vontade. E
o primeiro a falar foi, o ex-presi-
dente de Junta, Aníbal Moreira
que começou por fazer um apelo,
ou seja, que os agora eleitos
“despissem” a camisola dos inte-
resses partidários e a substituís-
sem pela dos interesses de Vila
das Aves. Assim afirmou ter feito
o ex-autarca que, na agora quali-
dade única de cidadão promete
estar atento e crítico se assim o
achar necessário: “saio da Junta
de freguesia contente porque
ganhou quem eu achei que
merecia ganhar, mas não vou, de
forma alguma, abdicar dos meus

direitos de cidadão”. E no início
de mais um mandato, registam-
se ainda os sábios apelos à
coragem e à garra feitos pelo
André, que nesta freguesia todos
bem conhecem, para que Vila das
Aves “seja mais rica”.

A última palavra, coube a
Alberto Carneiro que na quali-
dade presidente da Assembleia
de Freguesia enalteceu a “cora-
gem” de todos quantos contri-
buíram para pôr uma equipa PSD
à frente dos destinos de Vila das
Aves, votando contra o poder
instituído. Esperando agora que
a confiança depositada não seja
defraudada. |||||
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... e o André apela à coragem
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PLANEAMENTO E
DIVULGAÇÃO EXTERNA DO

MUNICÍPIO; OS DOIS
PONTOS QUE CASTRO

FERNANDES REFERE COMO
ORIENTADORES DA

POLÍTICA CAMARÁRIA

O presidente eleito (ainda que já
desempenhasse idênticas funções desde
finais de 1999), mudou, mas a política
de atribuições de pelouros, mantêm-se
inalterável. E nesta perspectiva, aos
vereadores do PSD nenhuma área de
gestão municipal lhes foi confinada.
Adepto de que a gestão municipal seja
cometida a quem ganha, Castro
Fernandes, explica esta não atribuição
de pelouros ao vereadores sociais
democratas, pelo facto de a população
ter mandatado, através do voto “de forma
clara” o PS. Assim sendo, a assunção
das áreas de gestão municipal são
“cometidas aos edis eleitos enquanto
inscritos na lista do Partido Socialista”.

A novidade dá pelo nome de Ana
Maria Ferreira, vereadora eleita pelo PS
que terá a seu cargo os pelouros da
educação, cultura e relações interna-
cionais. Por outro lado, e com a saída
de Lino Lagoa, a saúde passa para as
mãos de António Verne, o conhecido
vereador do desporto, pelouro que, de
resto, mantém, acumulando ainda as
áreas do turismo, juventude acção social
e defesa do consumidor. Orlando
Moinhos, o ex-vereador da cultura, passa
a ter como área de gestão municipal, os
designados serviços urbanos, para além
dos serviços municipalizados e o das
contra-ordenações e execuções fiscais.

A habitação, o ambiente, as obras
municipais, o planeamento e gestão ur-
banística e o desenvolvimento econó-
mico estarão a cargo do presidente da
Câmara Municipal, que, assume ainda a
coordenação geral para além de
conjuntamente com o vice-presidente,
Luís Freitas, coordenar a área das Finan-
ças. E para alem das finanças, Luís Freitas
terá a seu cargo as áreas do trânsito e
serviços gerais, a protecção civil e
segurança, ficando a seu cargo, igual-
mente, a ligação às Juntas de Freguesia
e Assembleia Municipal. ||||| JACJACJACJACJAC
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Castro Fernandes, o
presidente, pela

primeira vez, eleito
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Como faz questão de sublinhar o au-
tarca de Santo Tirso, Castro Fernandes,
eleito pela primeira vez presidente de
Câmara Municipal, tomou posse no
passado dia 5 de janeiro, bem como
os restantes elementos que compõem
o executivo e a Assembleia Municipal
de Santo Tirso.

A cerimónia decorreu dentro da
normalidade, com o público a encher
por completo o salão nobre da Câma-
ra Municipal e de ouvidos atentos
ao discurso do autarca eleito que co-
meçou por destacar o poder demo-
crático local, como um “dos maiores
factores de progresso do nosso país
e do concelho”. E nesta perspectiva,
foi recordando as transformações por
que passou o município numa “mais
valia assinalável do desenvolvimento
sustentável local” Ainda assim, não
deixou Castro Fernandes de sublinhar
os parcos 7 a 8% do Orçamento de
Estado que são transferidos para a
Administração Local. “Na nossa
opinião”, afirma o autarca, “tal poderia
ter sido resolvido com um real proces-
so de descentralização adminis-trativa,
infelizmente, o país não o quis e
continuamos a depender quase na
totalidade do Terreiro do Paço...”

Para o futuro, Castro Fernandes
evidencia dois aspectos: o planea-
mento e a divulgação externa do
município. Sobre o primeiro, e no que
diz respeito ao Ordenamento do
Território, a prioridade vai para a
revisão do Plano Director Municipal:
“tarefa difícil que exige o desenvol-
vimento do espírito de cidadania, para
saber diferenciar o interesse particular
de cada cidadão do interesse colecti-
vo”. Para além disso, refere a necessi-
dade de se entender o PDM  ”não
como um instrumento que limita os
direitos individuais”, mas como “um
plano positivo, que constitui a cartilha
orientadora da actividade municipal,

definindo áreas de investimento arti-
culadas entre si e especialmente
localizadas”. Mais “o PDM e o Plano
de Actividades da Câmara Municipal
têm que estar articulados, porque só
deste modo”, acredita o autarca tirsen-
se, “se garante a concretização do
primeiro, e se dá ao segundo, a coe-
rência e complementaridade eficaz”.
Neste contexto, falta depois a obtenção
de meios financeiros que constitui
“uma das principais frentes de trabalho
da administração autárquica”.

Quanto ao segundo aspecto, o da
divulgação externa do município,
Castro Fernandes fala da necessidade
da divulgação mediática dos produtos
que Santo Tirso tem para oferecer:
vamos desenvolver os projectos de
marca, aqueles que fazem a diferença,
acarinhá-los e promovê-los para que
se tornem o cartão de visita de Santo
Tirso”. E entre eles, destaca o autarca,
a recuperação das margens do Ave,
os percursos pedestres, a arqueologia
entre outros. |||||
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Vereadores
do PSD

“sem pasta”
SAI LINO LAGOA, ENTRA ANA
MARIA FERREIRA. NATURAL

DE S. MARTINHO DO CAMPO,
A NOVA VEREADORA FICA COM
OS PELOUROS DA EDUCAÇÃO

E DA CULTURA. AOS
VEREADORES DA OPOSIÇÃO

NÃO LHES RESTA OUTRA
COISA SENÃO FAZER...

OPOSIÇÃO!
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Os vereadoresOs vereadoresOs vereadoresOs vereadoresOs vereadores
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NA ORIGEM DESTA ACÇÃO ESTÁ,
AINDA, A CRIAÇÃO DO

MUNICÍPIO DA TROFA QUE
CASTRO FERNANDES AFIRMA

TER CAUSADO AVULTADOS
PREJUÍZOS AO CONCELHO DE

ORIGEM

Uma das questões abordadas por Castro
Fernandes no discurso de tomada de
posse foi a da unidade territorial do
concelho; uma questão que, afirma o
autarca será defendida “contra ventos e
marés”, seguramente a pensar nos “danos”
causados pela criação do município da
Trofa. E é precisamente resultante desse
processo que o Município de Santo Tirso
accionou o Estado, “com vista ao
ressarcimento dos prejuízos causados com
a criação do novo município”.

Esta acção contra o Estado português,
toma por base o princípio de que a criação
de qualquer novo município se faça de
forma a que o concelho de origem não
seja prejudicado. O que, para Castro
Fernandes, não aconteceu, de forma
alguma, em relação a Santo Tirso: “fomos
machadados em 30 e tal por cento do
território” e idêntica percentagem ao nível
da população, com avultados prejuízos
actuais e vindouros.

A recompensação pedida, tendo em
conta a perda de verbas decorrente da
criação do município da Trofa ascende,
quase, aos 73 milhões de contos. Castro
Fernandes aguarda agora, “com sereni-
dade a decisão dos tribunais”, revelando-
se confiante na equipa de advogados que
acompanha o processo. Processo este que
deu entrada em tribunal no início de
Dezembro último, mas para que autarca
não fosse acusado de aproveitamento
político, até porque o período era de
campanha eleitoral, o anúncio foi feito
apenas aquando da sua tomada de posse,
esclareceu Castro Fernandes. ||||| JAJAJAJAJACCCCC

Município
de Santo
Tirso põe
Estado

Português
em Tribunal

Presidente de Junta promete acabar
com as agoirentas primeiras pedras
NA CERIMÓNIA DE

TOMADA DE POSSE DO
NOVO EXECUTIVO DE S.

MARTINHO DO CAMPO, O
NOVO PRESIDENTE DE

JUNTA, ADELINO
MOREIRA, PROMETEU

TRABALHO E DEDICAÇÃO
MAS RECUSOU-SE A FAZER

CERIMÓNIAS DE
LANÇAMENTO DE

PRIMEIRAS PEDRAS
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Umas das surpresas do acto elei-
toral de Dezembro último traduziu-
se na vitória do candidato do PSD
à presidência da Junta de Freguesia
de S. Martinho do Campo. Chama-
se Adelino Moreira, tem 44 anos
e, resultante desse acto eleitoral, é
desde o passado dia 7 de Janeiro
o presidente da Junta daquela
freguesia. Uma data que Adelino
Moreira não deixou de classificar
de “histórica”, ou não conseguisse
o autarca “sem promessas e sem
malabarismos” derrotar o seu maior
adversário, o histórico do PS
Benjamim Rodrigues, que até então
ocupou o cargo de presidente de
Junta durante 20 anos.

Adelino Moreira acredita “que
o povo não é lorpa e que tem os
olhos bem abertos” e por isso soube
dar a vitória a quem apenas pro-
meteu “trabalho e dedicação”. Mas
o PS já pensa doutra forma, e
segundo o deputado António
Andrade “por ironia do destino” é
que a maioria dos votos dos
campenses foi, desta vez, para o PSD
e por isso mesmo, de presidente
de Junta Benjamim Rodrigues passa
a deputado da oposição na Assem-
bleia de Freguesia. Uma oposição
que, de acordo com as declarações
de António Andrade será “forte,
limpa e honesta”. E tudo isto, claro
está, para melhorar S. Martinho do
Campo; uma freguesia que, diz o
deputado do PS, o novo presidente
de Junta “não conhece”, pois nela
não vive há mais de 30 anos. Mas
para Adelino Moreira declarações
deste género “não passam de

desaforos que não merecem
resposta”, mas ainda assim, sempre
vai sublinhando o facto de ter
nascido na freguesia, de a sua
empresa ter sede a 500 metros
do edifício da Junta e, ao mesmo
tempo, vai recordando a sua
passagem gloriosa pela Presidência
do Futebol Clube de S. Martinho
do Campo, levando-o à segunda
divisão nacional.

Para o futuro, a prioridade passa
pelas questões relacionadas com

a rede de esgotos e a distribuição
de água ao domicílio. De acordo
com o novo autarca local, não se
percebe o porquê das afirmações
de que a rede de esgotos está
concluída quando “na sala de
visitas” da freguesia os esgotos
correm pela avenida abaixo. “Fazer
mais e melhor” por S. Martinho do
Campo não acredita ser Adelino
Moreira tarefa difícil, mesmo tendo
em conta que a presidência da
Câmara Municipal continua socia-

lista. Do novo presidente de Junta
podem esperar os campenses,
trabalho e dedicação, assim pro-
mete Adelino Moreira, que se
recusa, contudo a fazer cerimónias
de lançamento de primeiras pedras.
A última fez-se há mais ou menos
nove meses -  a do complexo Habi-
tacional de S. Martinho do Campo
– sem que a “pedra” tenha dado
qualquer “fruto”. Em declarações
ao entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS, Adelino
Moreira diz que cerimónias do
género “esta terra já tem umas pou-
cas” sem que delas tivesse resul-
tado qualquer obra, daí que para
o autarca já se tornaram em “maus
agoiros”. E deles quer ver-se livre
o novo presidente de Junta, até
porque ao que julga saber “não
há adubo que fortifique nenhuma
pedra”, preferindo, portanto, as
inaugurações.

A cerimónia de tomada de
posse, realizada no passado dia
7 de Janeiro, para além de alguns
percalços no processo de eleição
dos restantes elementos do exe-
cutivo e da mesa da Assembleia
de Freguesia, fica também marcada
pelo sublinhar do trabalho feito
pelo anterior executivo, sobretudo
o impulso dado para que a cons-
trução do Lar e Centro de Dia
venha a ser uma realidade a
breve prazo. Em evidência esteve
igualmente Benjamim Rodrigues
pelo trabalho desenvolvido ao
longo dos últimos 20 anos tiran-
do, e de acordo com o deputado
do PS, António Andrade, a
freguesia do obscurantismo a que
estava votada. |||||
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Presidente de Junta de Rebordões não
se sente diminuído por ter ganho

apenas por quatro votos de diferença No dia 15 de Dezembro, realizou-
se um jantar de Natal organizado
pela direcção da União Desportiva
de Roriz, para todos os seus atletas
e alguns familiares e amigos.

Antecipando a quadra natalícia,
tratou-se de uma verdadeira ceia
familiar que contou com a presença,
na quase totalidade, das equipas
de futebol dos escalões infantil,
juvenil e sénior, e ainda da equipa
feminina. A equipa das meninas, a
treinar há apenas dois meses, já
está perfeitamente integrada no
ambiente do clube e a sua presença
neste jantar foi muito aplaudida.

Participaram também no jantar
alguns pais dos atletas e familiares
e amigos da direcção do clube, para
além da presença muito apreciada
dos treinadores das várias equipas.

Como convidados especiais, a
U.D. Roriz contou com a presença
do pároco de Roriz, P.e Eugénio, e
com José Gonçalves, grande amigo
e patrocinador do clube, através da
sua empresa JMM Gonçalves.

O jantar decorreu num clima
animado, apesar do frio que fazia
naquela noite, e teve o seu ponto
alto com o discurso do presidente
do clube, Francisco Bessa, que
fazendo o balanço do ano que
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A cerimónia de tomada de posse oco-
rreu no passado dia 13, pelas 11h00.
Esta teve início com a leitura da acta
pelo Presidente da Junta de Freguesia
que, sozinho, procedeu à eleição dos
órgãos da Junta e a Assembleia de
Freguesia. Para a Junta local procedeu-
se à votação, por voto secreto, de duas
listas: a lista A do PS e a lista B do
Movimento de Cidadões por Rebor-
dões. A lista A era composta por
Manuel Oliveira, presidente; João
Castro, secretário; Joaquim Machado,
tesoureiro. A lista B, por sua vez, era
composta Manuel Oliveira, presidente;
Carlos Saldanha, secretário; Manuel
Pimenta, tesoureiro. O resultado foi
de 5-4 ganhando a lista A, pelo PS.
Para a Assembleia de Freguesia só foi
apresentada uma lista que ganhou
por 5 votos a favor e 4 votos brancos.

Depois de proceder à instalação
da Assembleia de Freguesia o pre-
sidente da Junta reeleito tomou parte
na mesa do executivo da Junta.

Uma vez cumprimentado o público
presente, o presidente da Assembleia
convidou-os a pronunciarem-se
sendo o presidente da Junta, Manuel
Oliveira, o único que usou da palavra.

O autarca local iniciou o seu
discurso referindo alguns pontos do
seu manifesto eleitoral, tais como a
primordial importância que iria dar à
rede viária, ao Pavilhão Gimno-
desportivo, ao parque desportivo da
Vergadela e ao abastecimento de água
à parte baixa da freguesia. Ao referir-
se ao resultado eleitoral salientou o
facto de não se sentir diminuído por
ter ganho apenas por quatro votos.

Manuel Oliveira apresentou-se
nesta tomada posse com forte sentido
penalizador em relação a associações
e entidades que  na sua opinião não
favorecem o desenvolvimento de Re-
bordões, muito pelo contrário, aju-
daram ao seu estado crítico. Neste
âmbito incluiu a EDP como uma enti-

JUNTA DE FREGUESIA
REELEITA TOMOU POSSE
EM CERIMÓNIA SIMPLES

COM ESCASSA PRESENÇA DE
REBORDOENSES

dade que pelo  atraso que coloca nas
suas acções, prejudica o bom funcio-
namento de certas zonas da Vila. Do
mesmo modo referiu a Port Gás e a
Águas do Cávado por danificaram
muitos caminhos da freguesia e que
ainda hoje não se encontram
rectificados.

Rebordões é uma das freguesias
do concelho de S.Tirso mais rica em
associações recreativas e de âmbito
cultural, facto referido pelo presidente,
Manuel Oliveira, que criticou a pos-
tura destas (referindo-se inclusive à
Tuna Musical de Rebordões), em rela-
ção à Junta de Freguesia que muitas
vezes é acusada por certas atitudes
das quais, na sua opinião, nem conhe-
cimento tinha. Salientou ainda que
“certos presidentes de associações
usam estas como trampolim para
outros interesses”. No final do seu

discurso deu um voto de apreço ao
aparecimento do Movimento de Cida-
dãos por Rebordões e que a oposição
que este possa desenvolver só lhe dá
motivos para fazer mais e melhor, já
que a concorrência a isso obriga. |||||
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COMPOSIÇÃO

Festa de Natal da
U.D. de Roriz

Homem Edifício Lameiras
Loja 6 - DELÃES
Telf. 252 933 831

agora termina, congratulou-se com
a grande evolução das equipas, quer
em termos humanos quer
desportivos. Fazendo referência aos
projectos futuros, o presidente
agradeceu o apoio incondicional de
José Gonçalves, que tem sido
fundamental para o crescimento do
clube.

O outro discurso da noite foi
feito pelo P.e Eugénio, que em breve
palavras salientou a importância da
prática desportiva no desenvol-
vimento equilibrado dos jovens, nas
suas vertentes física e humana.
Aplaudiu ainda a tarefa da U.D.R.
na ocupação dos tempos livres dos
jovens de Roriz e a estreia da
primeira equipa feminina do clube.

O momento mais aguardado da
noite foi o sorteio de quatro bolas
de futebol, autografadas pelos
jogadores das quatro equipas de
futebol e respectivos treinadores e
direcção do clube.

Para terminar, todos os atletas e
treinadores receberam uma
lembrança de Natal. Para José
Gonçalves estava reservada uma
prenda especial, tentando demons-
trar a gratidão do clube pela sua
dedicação e apoio, desde longa
data. |||||
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COM O INÍCIO DAS OBRAS NA LINHA FÉRREA, O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PASSOU A SER
ASSEGURADO POR AUTOCARROS. PARA O FINAL DE 2003, ESPERA-SE O REGRESSO AOS COMBOIOS

Circulação de Comboios
interrompida até final de 2003
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O início das obras de remodelação
da linha férrea entre Santo Tirso e
Guimarães já esteve previsto para o
Verão de 2001, calculando-se o
montante envolvido, na altura, em 13
milhões de contos. Mas isto são
contas do passado. Agora que as
obras, finalmente, começaram, pre-
vêem-se investimentos na ordem dos
18 milhões de contos. Pelo menos
uma coisa não mudou, a data prevista
para a conclusão das mesmas, ou seja,
finais de 2003.

Numa resposta politicamente
correcta, Xavier Campos, um dos
responsáveis da Refer (Rede Ferro-
viária Nacional) explica que a data
prevista para a conclusão dos
trabalhos “tem e não tem a ver com a
realização do Euro 2004”. Por um
lado, garante que “nada foi feito” ten-
do como resultado pressões devido
ao campeonato de futebol, mas por
outro, afirma existir o compromisso
de as obras estarem terminadas antes
da data do referido evento, que terá
na cidade berço um dos seus pólos.

Os trabalhos de modernização da
linha de Guimarães vêm na sequência
das intervenções já concluídas entre
Lousado e Santo Tirso, e visa a “opti-
mização da oferta do transporte ferro-
viário” aumentando a sua capacidade,
fiabilidade e segurança. A intervenção
no troço entre Santo Tirso e Guima-
rães (num percurso de 25 km) inclui
a reconversão da actual via estreita
em via larga, a electrificação do novo
traçado, a remodelação de estações
e apeadeiros e a supressão de um
total de 65 passagens de nível. Para
além disso, e do programa de obras
consta ainda a construção de 50
passagens desniveladas, quatro viadu-
tos, um túnel e uma nova ponte ferro-
viária (Caniços).

Uma vez concluída toda esta
intervenção, fica assegurada a inte-
gração da linha de Guimarães na rede
ferroviária principal em via larga, com
origem na linha do Minho. De acordo
com os dados fornecidos pela Refer,
a circulação dos comboios passará a
ser feita a 90 quilómetros por hora,
contra os actuais 40, e isto tendo em
conta as condicionantes locais,
nomeadamente a sinuosidade do
traçado, a densidade de aglomerados

populacionais e de instalações fabris,
a proximidade constante dos rios Ave
e Vizela e a orografia dos terrenos
envolventes à linha. Feitas as contas,
uma viagem entre Santo Tirso e o Porto
passa a demorar apenas 35 minutos,
quando actualmente são necessários
60 minutos para se fazer idêntico
percurso.

Ainda de acordo com as infor-
mações veiculadas pela Refer, a
melhoria do serviço será também
sentida ao nível dos espaços de
acolhimento dos passageiros, resultan-
te da remodelação e/ou construção
das estações de Caniços, Vila das Aves
(que será dotada de 110 lugares de
estacionamento automóvel), Lordelo,
Vizela e Guimarães, e dos apeadeiros
de Giesteira, Cuca, Pereirinhas, Nespe-
reira e Covas.

A remodelação do troço compre-
endido entre Santo Tirso e Guimarães
teve início na passada segunda-feira,
dia 7 de Janeiro - estando, desde essa
data, interrompida a circulação de
comboios - e irá prolongar-se por um

período de 20 meses. Compreende
duas empreitadas: a primeira corres-
pondente ao percurso entre Santo
Tirso e Lordelo, já adjudicada e
consignada; a segunda entre aquela
freguesia e Guimarães, já adjudicada.
Esta intervenção envolve um investi-
mento global de cerca de 90 milhões
de euros (18 milhões de contos),
incluindo projecto, realização da obra,
fiscalização e expropriações. |||||
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NOVOS CORPOS GERENTES
DA LIGA DE AMIGOS DO

HOSPITAL DE SANTO TIRSO
TOMOU POSSE

Vila das Aves... no Brasil

A Liga de Amigos do Hospital de Santo
Tirso (LAHST) tem nova Direcção. Ao
enfermeiro José Luís, que esteve à frente
da LAHST desde a sua fundação, sucede
um outro enfermeiro, Fernando Marques.

A tomada de posse do novo
presidente, e demais elementos da
direcção, teve lugar na sede da liga, na
passada sexta-feira, dia 11 de Janeiro,
numa cerimónia simples onde se louvou
o trabalho desenvolvido pelo “amigo” Zé
Luís, ao longo de praticamente 16 anos,
e se reafirmou a confiança depositada
no “jovem” Fernando Marques. Não
pretendendo prometer “nada de especial”
o novo presidente, ainda assim, deixou
pelo menos a promessa de “trabalho”,
“dedicação” e “empenho”. O objectivo é
fazer sempre melhor, admitindo Fernando
Marques, contudo, que “vai ser difícil”
tendo em conta o reconhecido e exemplar
trabalho desenvolvido pela anterior
Direcção. As apostas continuam na
humanização, com um corpo voluntário
que se quer o mais activo possível, e numa
maior ligação entre o Conselho de
Administração do Hospital e as pessoas,
refere Fernando Marques. Por outro lado,
e embora acreditando que a solução
ideal seria a da construção de uma nova
unidade hospitalar, há muito reclamado,
o novo presidente da liga vai-se
mostrando consciente de que será difícil
Santo Tirso ter um novo hospital nos
próximos tempos.

Fernando
Marques sucede

a José Luís
Martins na

presidência da
LAHST

Para o enfermeiro José Luís Martins o
dia em que deixa o cargo de presidente
e a Direcção da Liga não é feito de
tristezas. Muito pelo contrário. O “amigo
Zé Luís”, como é conhecido, dizia-se feliz
numa altura como esta pois, afirma
“devemos neste mundo desprendermo-
nos das coisas porque precisamos de
ideias novas e não há nada tão belo
que uma renovação na nossa equipa”.
Zé Luís abandona a LAHST mas refere
que continuará a estar atento e pronto
para ajudar aqueles que o solicitem. Para
o final da sua breve intervenção, os
agradecimentos: ao povo de Santo Tirso,
“que sempre soube ser generoso”, aos
voluntários, à nova equipa directiva da
Liga e ao “amigo” e “talentoso” Fernando
Marques. ||||| JACJACJACJACJAC

DIRECÇÃODIRECÇÃODIRECÇÃODIRECÇÃODIRECÇÃO: Fernando Manuel Costa:  Fernando Manuel Costa:  Fernando Manuel Costa:  Fernando Manuel Costa:  Fernando Manuel Costa
Marques ,  pres idente ;  Car los  NunoMarques ,  pres idente ;  Car los  NunoMarques ,  pres idente ;  Car los  NunoMarques ,  pres idente ;  Car los  NunoMarques ,  pres idente ;  Car los  Nuno
Sampaio Soares, vice-presidente; CarlosSampaio Soares, vice-presidente; CarlosSampaio Soares, vice-presidente; CarlosSampaio Soares, vice-presidente; CarlosSampaio Soares, vice-presidente; Carlos
Alberto Couto Silva, secretário; José AntónioAlberto Couto Silva, secretário; José AntónioAlberto Couto Silva, secretário; José AntónioAlberto Couto Silva, secretário; José AntónioAlberto Couto Silva, secretário; José António
Moreira Matos, tesoureiro. Manuel FariaMoreira Matos, tesoureiro. Manuel FariaMoreira Matos, tesoureiro. Manuel FariaMoreira Matos, tesoureiro. Manuel FariaMoreira Matos, tesoureiro. Manuel Faria
Abreu, Carlos Sousa, José Maria MartinsAbreu, Carlos Sousa, José Maria MartinsAbreu, Carlos Sousa, José Maria MartinsAbreu, Carlos Sousa, José Maria MartinsAbreu, Carlos Sousa, José Maria Martins
Alves, Paula Cristina Soares e CristinaAlves, Paula Cristina Soares e CristinaAlves, Paula Cristina Soares e CristinaAlves, Paula Cristina Soares e CristinaAlves, Paula Cristina Soares e Cristina
Martins Palmeira, vogais.Martins Palmeira, vogais.Martins Palmeira, vogais.Martins Palmeira, vogais.Martins Palmeira, vogais.
CONSELHO FISCAL:CONSELHO FISCAL:CONSELHO FISCAL:CONSELHO FISCAL:CONSELHO FISCAL: Gonçalo Ferreira Gonçalo Ferreira Gonçalo Ferreira Gonçalo Ferreira Gonçalo Ferreira
Carvalho, presidente; Agostinho Ferreira,Carvalho, presidente; Agostinho Ferreira,Carvalho, presidente; Agostinho Ferreira,Carvalho, presidente; Agostinho Ferreira,Carvalho, presidente; Agostinho Ferreira,
vice-presidente; José Torres Nunes Costa,vice-presidente; José Torres Nunes Costa,vice-presidente; José Torres Nunes Costa,vice-presidente; José Torres Nunes Costa,vice-presidente; José Torres Nunes Costa,
secre tár io ;  António  Joaquim Si lvasecre tár io ;  António  Joaquim Si lvasecre tár io ;  António  Joaquim Si lvasecre tár io ;  António  Joaquim Si lvasecre tár io ;  António  Joaquim Si lva
Pinheiro, vogal.Pinheiro, vogal.Pinheiro, vogal.Pinheiro, vogal.Pinheiro, vogal.
ASSEMBLEIA GERALASSEMBLEIA GERALASSEMBLEIA GERALASSEMBLEIA GERALASSEMBLEIA GERAL:  António  Júl ia:  António  Júl ia:  António  Júl ia:  António  Júl ia:  António  Júl ia
Cardoso Miranda, presidente; ManuelCardoso Miranda, presidente; ManuelCardoso Miranda, presidente; ManuelCardoso Miranda, presidente; ManuelCardoso Miranda, presidente; Manuel
Fernando Silva Carneiro, vice-presidente;Fernando Silva Carneiro, vice-presidente;Fernando Silva Carneiro, vice-presidente;Fernando Silva Carneiro, vice-presidente;Fernando Silva Carneiro, vice-presidente;
Mário  Augusto  Mart ins ,  secre tár io ,Mário  Augusto  Mart ins ,  secre tár io ,Mário  Augusto  Mart ins ,  secre tár io ,Mário  Augusto  Mart ins ,  secre tár io ,Mário  Augusto  Mart ins ,  secre tár io ,
Norberto Martins Gomes e Maria OdeteNorberto Martins Gomes e Maria OdeteNorberto Martins Gomes e Maria OdeteNorberto Martins Gomes e Maria OdeteNorberto Martins Gomes e Maria Odete
Pinheiro, vogais.Pinheiro, vogais.Pinheiro, vogais.Pinheiro, vogais.Pinheiro, vogais.

ÓRGÃOS DIRECTIVOS

ESCOLA DA PONTE
DISTINGUIDA COM

MENÇÃO HONROSA NO
CONCURSO DE JORNAIS

ESCOLARES

Viveu-se intensamente o início do
ano lectivo na  nova Escola Básica
Integrada. Foram tempos difíceis,
três meses de adaptação a novas
realidades, pois não é tarefa fácil
passar de uma escola “primária”
(de quatro anos) para uma EBI
(que vai até ao 9º ano).

Durante este período, ainda se
viveram momentos que foram
reflexos de um projecto com 25
anos. As crianças da Escola da
Ponte foram a Lisboa, para receber
o galardão ECO-ESCOLAS, um
reconhecimento concedido ape-
nas às escolas que reunam as
exigências que a “Bandeira Azul
da Europa” instituiu. E, mais uma
vez, a Ponte foi distinguida – desta
feita, com uma menção honrosa –
no concurso de jornais escolares
do Jornal O Público.

Entre muitos eventos dignos
de referência, assume particular
importância a conclusão de um
projecto de investigação. Profes-
sores e investigadores da Áustria,
Espanha e Islândia trabalharam
com os professores da Escola da
Ponte questões relacionadas com
a criação de condições de sucesso
educativo para todas as crianças
e, em particular, daquelas que são
consideradas como alunos com
necessidade educativas especiais.
Esta investigação, que mereceu o
apoio financeiro da União Euro-
peia, incidiu em práticas escolares
reconhecidas como inovadoras,
no objectivo de estabelecer orien-
tações para professores e técnicos
da Educação. Os materiais pro-
duzidos foram divulgados em
muitos países, através de vídeo e
livros de apoio aos professores.
A partir de Dezembro de 2001,
estão disponíveis, em língua
inglesa, na Internet, no site http//
www.uoc.edu/in3/projectes/etai/.

A nova EBI continuou a
acolher muitos visitantes e a
receber convites para falar do seu
projecto em conferências, seminá-
rios, congressos. Longe da nossa
vila, perante auditórios esgotados,
com muitas pessoas querendo
ouvir falar sobre o trabalho feito
na Escola da Ponte, é agradável

ouvir comentários como o proferi-
do por um responsável autárquico
de Matosinhos: “se tivéssemos uma
Escola da Ponte no nosso con-
celho, seria motivo de grande
orgulho para nós, estenderíamos
uma passadeira vermelha à sua
entrada”.

Uma escola de Vila das Aves
está no centro das atenções. E, no
dia 24 de Janeiro de 2002, a EBI
de Aves/S. Tomé de Negrelos será
uma das três escolas portuguesas
apresentadas como exemplo de
qualidade, no Forum Qualidade
e Avaliação na Educação, que terá
lugar em Lisboa. Mas o que mais
surpreendeu foi o entusiasmo com
que a escola foi acolhida no Brasil.
Correspondendo ao convite de
uma associação e de uma univer-
sidade, a Escola da Ponte foi o as-
sunto de várias palestras. Ficou a
satisfação de saber que Vila das
Aves é falada (por bons motivos!...)
mesmo para além do Atlântico.

O livro sobre a Escola da Ponte,
que o pedagogo Rubem Alves
publicou no Brasil publicou no
Brasil, tem esgotado sucessivas
edições. Nada como as palavras
de Rubem Alves para ilustrar o que

os brasileiros pensam: “Estou mui-
to alegre porque estamos rece-
bendo a visita da Escola da Ponte,
aquela sobre que escrevi, em
Portugal: a escola com que sempre
sonhei sem imaginar que pudesse
existir... (...) O segredo da Escola
da Ponte não se encontra nos seus
princípios pedagógicos. Ele se
encontra nas relações entre pes-
soas que ali convivem e trabalham.
(...) Na Escola da Ponte não há
uma pessoa que tenha a última
palavra. O poder não pertence a
ninguém; pertence a todos. As
ideias não são monopólio de
ninguém. São propriedade de
todos. E se todos participam, em
igualdade, do cuidado desse
jardim, o solo não é propício para
o desenvolvimento da grande
praga, responsável pelo envene-
namento das relações humanas:
a inveja. Não digo que ela não
exista... Mas, se aparece, brota
mirrada, envergonhada, não tem
tempo de se transformar em
maledicência e conspiração, é fácil
de ser arrancada. (...) A Escola da
Ponte é um broto verde, um
anúncio de jardim no meio do
deserto.” |||||
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OCULISTA
J.O.R.G.E

Outra Visão do Mundo

Av. 4 de Abril de 1955 - Cº Comercial Abril - Loja AJ 4795-025  AVES
Telefone / Fax 252874933

Crédito Habitação
Crédito Pessoal

RAFAEL LOPESRAFAEL LOPESRAFAEL LOPESRAFAEL LOPESRAFAEL LOPES
Gestor de Seguros

Gest CondominusGest CondominusGest CondominusGest CondominusGest Condominus
Administração e Organização

de Condomínios

Uma administração
profissional



SEDE: Santo Tirso - Rua Ferreira de Lemos , 296
FILIAL: Vila das Aves - Av. Com. Silva Araújo CL

FILIAL: Ponto Varius - Baarcelos
Telf. 2528500400 / 252941973 / 253834264

Limpeza a seco, limpeza de carpetes, tratamento de peles, tinturaria,
serviço hoteleiro e têxtil

OCULISTA
J.O.R.G.E
Outra Visão do Mundo

TORNEIO DE KARATE
No próximo dia 2 Fevereiro, a secção de Karate da Associação

Avense(aa78)levará a cabo mais um Torneiro de Kumite Equipas. Como
habitualmente, esta oitava edição terá lugar no pavilhão da Escola EB2/3
de Vila das Aves, a partir das 21 horas. A iniciativa conta com a participação
de equipas provenientes de Norte a Sul do país, estando em prova as
categorias de kadetes e juniores/seniores. A entrada é gratuita.

II Liga – 17ª Jornada

F. C. Penafiel 2 -  C. D. Aves 1

A SAGA CONTINUA !A SAGA CONTINUA !A SAGA CONTINUA !A SAGA CONTINUA !A SAGA CONTINUA !

II LIGA
ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados

Felgueiras 3 - Moreirense 0
Naval 3 - Nacional 1

Perafita 3 - Académica 3
Ovarense 5 - Aves 0

Oliveirense 3 - Chaves 1
Portimonense 2 - Espinho 1

Campomaiorense 1 - U.Lamas 0
Maia 2 - Rio Ave 4

Leça 3 - Est. Amadora 1
Class i f icaçãoClass i f icaçãoClass i f icaçãoClass i f icaçãoClass i f icação

JJJJJ PPPPP
Académica 18 38
Nacional 18 35
Chaves 18 31
Campomaiorense 17 29
Portimonense 17 28
Moreirense 18 26
Est. Amadora 18 26
U. Lamas 18 26
Ovarense 18 24
Naval 18 23
CD ACD ACD ACD ACD AVESVESVESVESVES 1111188888 2222211111
Espinho 18 21
Maia 17 19
Rio Ave 17 17
Oliveirense 18 17
Penafiel 18 15
Felgueiras 13 12

PRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADA
Est. Amadora - Felgueiras

Moreirense - Naval
Nacional - Penafiel

Académica - Ovarense
CD Aves - Portimonense

Espinho - Campomaiorense
U. Lamas - Maia
Rio Ave - Leça

Comércio de Calçado
Vila das Aves

Telf.: 252874871

Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril,
em Penafiel.
ÁÁÁÁÁRBITRORBITRORBITRORBITRORBITRO: Elmano Santos, do Funchal.
PPPPPENAFIELENAFIELENAFIELENAFIELENAFIEL: Sérgio Leite, Celso, Paulo Torres
(João Paulo, 35'), Marafona, Rui Gomes,
Everton, Nelson (Orlando, 64'), Gama,
Lukima, Lelo Oliveira (Miguel, 90'),
Marco Almeida. TTTTTrrrrreinaeinaeinaeinaeinadordordordordor: Neca.
CD ACD ACD ACD ACD AVESVESVESVESVES: Paulo Jorge, Neves, Paulo Sousa,
Emanuel, Paquito, Karlier, Josivalter (Doda,
82'), Vinagre, Brito (Octávio, 82'), Grau,
Raúl Meireles. TTTTTrrrrreinaeinaeinaeinaeinadordordordordor: Luís Agostinho.
MMMMMARARARARARCADORESCADORESCADORESCADORESCADORES: Gama 16', Josivalter 20',
Everton 87'.
CCCCCARTARTARTARTARTÕESÕESÕESÕESÕES     AMAMAMAMAMARELARELARELARELARELOSOSOSOSOS: Paulo Sousa 15',
Paulo Torres 18', Gama 53', Marafona 65',
Neves 78'.

TTTTTEXEXEXEXEXTTTTTOOOOO: : : : : ISMISMISMISMISMAELAELAELAELAEL     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA.....
FFFFFOOOOOTTTTTOOOOO: : : : : VVVVVASCOASCOASCOASCOASCO     OLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRA.....

Nesta partida a contar para o
campeonato da II Liga de Futebol
Profissional o Desportivo das Aves
encarava este encontro como o reencontro
com os bons resultados, incluindo, por
isso mesmo, na sua equipa inicial um
dos reforços adquiridos nesta nova época
de inscrições.

O desenrolar do encontro iria
contrariar as aspirações do Avenses que
iniciaram o jogo muito retraídos no seu
reduto muito por força da entrada em
campo superior do Penafiel, os primeiros
16’ foram de algum sufoca para a turma
visitante o que culminou no 1º golo na
partida, aos 16’ bola bombeada para a
área Avense, Paulo Jorge com a bola à sua
mercê falha e Gama não enjeita e desvia
para o fundo da baliza. Este golo parece
ter efeito tonificador na equipa do Aves
que não esmorece e chega ao golo do
empate, lance muito confuso na àrea do
Penafiel, a bola sobra para Paquito que
endossa para a área e Jocivalter na
esquerda empata o encontro.

A 1ª parte continua com as duas
equipas investidas em alcançar o golo da
vitória mas o lance que marcou a diferença
foi mesmo por parte da turma Avense que
encontrou algum ascendente neste final
da primeira parte, Raul Meireles, em
jogada individual, depois de passar por
dois adversários remata a rasar o poste da
Baliza de Sérgio Leite.

No reatamento da partida nenhuma
alteração por parte dos treinadores da
duas equipas, o Penafiel entra novamente
melhor em campo e cria situações de
muito perigo que eram, ainda assim, bem
anuladas pelos defesas ou pelo guarda
redes do Aves, o Aves tentava a todo o
custo sacudir a pressão e chegar á área do
Penafiel mas os Penafidelenses estavam

muito fortes e determinados.
Ainda assim nos minutos finais o Aves,

em lances de contra ataque consegue
chegar com perigo ao reduto adversário,
aos 39’ Jocivalter totalmente isolado
permite o corte a Marco Almeida. Nos 8’
finais do encontro Luís Agostinho efectua
duas substituições, faz entrar Otávio e
Doda, dois atacantes que demonstravam
a aposta de Luís Agostinho no tudo por
tudo.

Aos 41’ e 42’, com o Aves balanceado
no ataque, assistiu-se ao crescer e queda
do Desportivo, primeiro defesa da tarde
para o Guardião do Penafiel e de seguida,
num lance de puro contra ataque, o golo
da vitória Penafidelense, Orlando faz a
faixa até à linha de fundo e cruza para a
área onde aparece Everton oportuníssimo
a ditar a vitória. O Banco do Desportivo
levanta-se em forma de protesto por causa
de uma pretensa falta sobre Raul Meireles

não sancionada.
O Aves não desiste e a partida acaba

por terminar com o Desportivo a
pressionar bastante o Penafiel mas algo
inconsequentemente. O Aves sai
derrotado numa partida nada fácil,
recheada de passes errados, muitas faltas
e muitas interrupções. O Penafiel sai justo
vencedor e o Aves começa a sentir alguns
calafrios na tabela classificativa, em 9
jogos disputados, 2 empates e 7 derrotas.

APÓS PESADA DERROTA DOAPÓS PESADA DERROTA DOAPÓS PESADA DERROTA DOAPÓS PESADA DERROTA DOAPÓS PESADA DERROTA DO
CLUBE DESPORTIVO DAS AVES,CLUBE DESPORTIVO DAS AVES,CLUBE DESPORTIVO DAS AVES,CLUBE DESPORTIVO DAS AVES,CLUBE DESPORTIVO DAS AVES,
LUÍS AGOSTINHO APRESENTOULUÍS AGOSTINHO APRESENTOULUÍS AGOSTINHO APRESENTOULUÍS AGOSTINHO APRESENTOULUÍS AGOSTINHO APRESENTOU

PEDIDO DE DEMISSÃO.PEDIDO DE DEMISSÃO.PEDIDO DE DEMISSÃO.PEDIDO DE DEMISSÃO.PEDIDO DE DEMISSÃO.
Por dificuldades de última hora, de que

pedimos desculpa, não nos foi possível
apresentar qualquer registo do último jogo
entre o Ovarense e o CD Aves, que se
saldou numa pesada derrota deste por 5-
0. Assumindo o desaire do Clube e a
descida vertiginosa na classificação Luís
Agostinho apresentou o seu pedido de
demissão. No próximo número
procuraremos dar uma perspectiva
aprofundada destes momentos de crise
que esperamos sejam ultrapassados com
sinais claros de recuperação.

D E S P O R T O
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C.D. Aves: C.D. Aves: C.D. Aves: C.D. Aves: C.D. Aves: continua com as derrotas



I DIVISÃO DE HONRAI DIVISÃO DE HONRAI DIVISÃO DE HONRAI DIVISÃO DE HONRAI DIVISÃO DE HONRA
ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados

S.Martinho 1 - Campo 1
CCCCCLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃO JJJJJ PPPPP
1. S.Pedro Cova 17 44
2. Lixa 17 35
3. Campo 17 34
4. Caíde Rei 17 28
5. Sousense 17 27
18. S.Martinho 17 11

Próxima JornadaPróxima JornadaPróxima JornadaPróxima JornadaPróxima Jornada
S.Martinho - Barrosas

I DIVISÃOI DIVISÃOI DIVISÃOI DIVISÃOI DIVISÃO
ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados

Rio Moínhos 2 - Vilarinho 1
CCCCCLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃO JJJJJ PPPPP
1. Gens 17 35
2. Vilarinho 17 33
3. Alfenense 17 33
4. Melres 17 31
5. Est. Fânzeres 17 28
6. Vila Meã 17 27

Próxima JornadaPróxima JornadaPróxima JornadaPróxima JornadaPróxima Jornada
Baião - Vilarinho

JUNIORESJUNIORESJUNIORESJUNIORESJUNIORES - I Divisão - Série 2
ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados

Tirsense 6 - Rebordosa 2
CD Aves 1 - Pedrouços 0

CCCCCLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃO JJJJJ PPPPP
1. CD Aves 15 39
2. Felgueiras 15 35
3. Tirsense 15 31

PRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADA
Tirsense - CD Aves

JUVENIS JUVENIS JUVENIS JUVENIS JUVENIS - I Divisão - Série 2
ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados

Pedrouços 1 - CD Aves 2
Tirsense 3 - Paredes 1

S.Martinho 1 - Lourenço Douro 1
CCCCCLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃO JJJJJ PPPPP
1. Paços Ferreira 15 38
2. Gondomar 15 36
3. Freamunde 14 34
6. Tirsense 14 29
8. CD Aves 15 20
16. S. Martinho 15 8

PRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADA
S.Martinho - Paços Ferreira
Tirsense - Lourenço Douro
CD Aves - S.Pedro Cova

INICIADOSINICIADOSINICIADOSINICIADOSINICIADOS - I Divisão - Série 2
ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados

Rebordosa 2 - CD Aves 2
Tirsense 1 - Freamunde 2

CCCCCLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃO JJJJJ PPPPP
1. FC Porto 15 36
2. Amarante 15 36
3. P. Ferreira 15 33
14. CD Aves 15 12
16. Tirsense 14 5

PRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADA
Tirsense - Cerco Porto
CD Aves - Valmesio

INICIADOSINICIADOSINICIADOSINICIADOSINICIADOS - II Divisão - Série 3
ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados

Areais 6 - Roriz 1
CD Aves 1 - Alfenense 3

CCCCCLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃO JJJJJ PPPPP
1. Alfenense 12 33
2. S.Martinho 12 30
3. Sp. R. Tinto 11 30
6. CD Aves 14 20
10. Roriz 14 3

PRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADA
S.Martinho - CD Aves

JUNIORESJUNIORESJUNIORESJUNIORESJUNIORES - 1ª Divisão

Rebordosa 0 - CD Aves 1
Campo Fernando Santos, Rebordosa
ÁÁÁÁÁRBITRORBITRORBITRORBITRORBITRO: Jaime Pimenta.
CD ACD ACD ACD ACD AVESVESVESVESVES: Bruno, Zé, Paulão, Renato, Paulo
Carneiro, Daniel (Braulio 75'), Ivan,
Hélder, Rui Lima, Paulinho, Pedro (César
70'). TTTTTrrrrreinaeinaeinaeinaeinador:dor:dor:dor:dor: Marcos Nunes.
MMMMMARARARARARCADORCADORCADORCADORCADOR: Paulinho 4'.
CCCCCARTARTARTARTARTÕESÕESÕESÕESÕES     AMAMAMAMAMARELARELARELARELARELOSOSOSOSOS: César 72' E Rui Lima
90'.

Os avenses continuam a sua
caminhada como lideres isolados na sua
série. Neste jogo os avenses impuseram a
sua classe como equipa empenhada em
se representar com o maior brio possível,
num campo tradicionalmente difícil. Os
avenses falharam muitas oportunidade,
inclusive um pénalti, na 1ª parte, na
segunda parte controlou melhor o jogo.
Nos últimos  quinze minutos o Rebordosa
tentou salvar  a honra da casa mas foi
debalde as suas aspirações.

Boa arbitragem.

CD Aves 1 – Pedrouços 0
ÁÁÁÁÁRBITRORBITRORBITRORBITRORBITRO: Vitor Costa.
CD ACD ACD ACD ACD AVESVESVESVESVES: Bruno, Paulão (Vieira 74’),
Renato, Paulo, Carneiro, Daniel Ivan,
Hélder, Rui Lima (Igor 86’), Paulinho, Pedro
(César 41’). TTTTTrrrrreinaeinaeinaeinaeinadordordordordor: Marcos Nunes.
MMMMMarararararcacacacacadordordordordoreseseseses: Paulinho g.p. aos 90’.
CCCCCARTARTARTARTARTÃÃÃÃÃOOOOO     AMAMAMAMAMARELARELARELARELARELOOOOO: Paulinho 68’, Daniel
76’.

Esta jornada foi o virar de página do
campeonato de juniores e os avenses estão
no 1º lugar isolados com  quatro postos
do segundo. No que respeita ao jogo foi
muito difícil durar esta equipa de
Pedrouços apresentou um esquema de
jogo de uma muralha defensiva e no
ataque eram rápidos e perigosos. Os
avenses viram-se e desejaram-se para
ultrapassar a super muralha mas água
mole em pedra dura... e foi o que
aconteceu aos 90’ quando a bola se
encaminhava para ultrapassar a linha de
jogo e um defesa fez de guarda-redes
assinalando-se a respectiva penalidade
onde foi feita justiça no resultado.

Boa arbitragem.

CAMPEONACAMPEONACAMPEONACAMPEONACAMPEONATTTTTO CONCELHIOO CONCELHIOO CONCELHIOO CONCELHIOO CONCELHIO
FUTEBOL AMADORFUTEBOL AMADORFUTEBOL AMADORFUTEBOL AMADORFUTEBOL AMADOR

1ª D1ª D1ª D1ª D1ª DIVISÃOIVISÃOIVISÃOIVISÃOIVISÃO

ARC Areias 1 - FC Rebordões 1ARC Areias 1 - FC Rebordões 1ARC Areias 1 - FC Rebordões 1ARC Areias 1 - FC Rebordões 1ARC Areias 1 - FC Rebordões 1
Realizado que foi mais uma jornada

do campeonato no passado dia 22/12/
2001, o FC Rebordões deslocou-se ao
campo do Areais para defrontar a
Associação Recreativa de Areias. Foi com
agrado que vimos finalmente o FC
Rebordões a engrenar e com uma exibição
minutos a minuto agradável. O empate a
uma bola soube-nos a pouco dadas as
oportunidades criadas durante o encontro.

FC Rebordões 2 - ARFC Rebordões 2 - ARFC Rebordões 2 - ARFC Rebordões 2 - ARFC Rebordões 2 - AR
Santiagense 2Santiagense 2Santiagense 2Santiagense 2Santiagense 2

Mais uma jornada e mais um empate
para o FC Rebordões. Realmente custa
um bocado mas esperamos que a equipa
ganhe mais um pouco de confiança para
que os resultados apareçam e que sejam
favoráveis.

TAÇA INTERTAÇA INTERTAÇA INTERTAÇA INTERTAÇA INTER-CONCELHIA-CONCELHIA-CONCELHIA-CONCELHIA-CONCELHIA
2ª Mão  da 1ª eliminatória

Montesinhos FC 3Montesinhos FC 3Montesinhos FC 3Montesinhos FC 3Montesinhos FC 3
FC Rebordões 2FC Rebordões 2FC Rebordões 2FC Rebordões 2FC Rebordões 2

Numa tarde de sábado fria não foi
impedimento para as largas dezenas de
rebordoenses que se deslocaram até
Tagilde, freguesia de Vizela, para apoiarem
calorosamente o FC Rebordões nesta 2ª
mão da Taça Inter-Concelhia, a qual tinha
vencido o primeiro jogo por 1-0.

O Montesinhos que já no primeiro
jogo tinha demonstrado ser uma equipa
de respeito, não deixou os seus créditos
por mãos alheias. Depois de uma primeira
parte equilibrada, a segunda foi de cortar
a respiração com o resultado a alternar a
cada minuto que passava. E deixo aqui
um exemplo: 1-0; 1-1; 2-1; 2-2 e
finalmente, 3-2, o que deu desta forma a
passagem à eliminatória seguinte ao FC
Rebordões.

À equipa e a todos os apoiantes que
a Tagilde se deslocaram os nossos
agradecimentos pelo apoio concedido.

Agradecemos também ao
Montesinhos FC pela forma como fomos
recebidos na sua sede social no final do
encontro, para um pequeno lanche e um
franco convívio.

AF PAF PAF PAF PAF Portoortoortoortoorto
2ª Divisão Distrital Juniores2ª Divisão Distrital Juniores2ª Divisão Distrital Juniores2ª Divisão Distrital Juniores2ª Divisão Distrital Juniores
A Rio Tinto 1 - FC Rebordões 0

IV CampeonatoIV CampeonatoIV CampeonatoIV CampeonatoIV Campeonato
Concelhio de FConcelhio de FConcelhio de FConcelhio de FConcelhio de Futebolutebolutebolutebolutebol

Cinco FCinco FCinco FCinco FCinco Femininoemininoemininoemininoeminino
5ª Jornada

ACCSS Campo 1 - Tarrio “A” 5
Mourinhense 6 - CD Aves 1
Reguenga 0 - CDSS Campo 1

Class i f icaçãoClass i f icaçãoClass i f icaçãoClass i f icaçãoClass i f icação JJJJJ PPPPP
AD Tarrio “A” 5 12
AD Mourinhense 3 7
AD Tarrio “B” 4 6
CDSS Campo 3 6
AD Reguenga 4 6
Centro Convívio SS 3 4
AM Ringe 1 3
CD Aves 4 3
CR Burgães 5 0

KARATECAS AVENSES COM EXCELENTES RESULTADOS
NA TAÇA CENTRO PORTUGUÊS DE KARATE (C.P.K.)

AF Porto - I Divisão
Rio Moinhos 2 – Vilarinho 1
ÁÁÁÁÁRBITRORBITRORBITRORBITRORBITRO: Leandro Pinto.
VVVVVILARINHOILARINHOILARINHOILARINHOILARINHO: Cláudio, Alfredo , Calina
(Nuno 53’), Kipulo, Rui, Ricardo, Quim
(Miguel 84’), Serginho, Lima, Sousa,
Tourê. Treinador: Isaque.
MMMMMARARARARARCADORCADORCADORCADORCADOR: Tourê 46’.
CCCCCARTARTARTARTARTÃÃÃÃÃOOOOO     AMAMAMAMAMARELARELARELARELARELOOOOO: Lima 15’, Tourê 25’,
Sousa 35’, Serginho 44’, Kipulo 32’,
Ricardo 65’, Sousa 75’, Alfredo 80’ –
expulso.

Jogo de fraca qualidade em virtude do
estado do terreno que estava muito
empapado. Adivinhava-se um jogo
bastante difícil para o Vilarinho e o facto é
que o Rio Moinhos marcou aos 15’ por
pénalti e assim chegou ao intervalo.

Na segunda parte o Vilarinho empatou
logo aos 46’ mas passado 3’ o Rio Moinhos
voltou a repor a verdade do jogo. O Rio
ainda teve oportunidade de aumentar por
duas vezes mas a boa intervenção de
Cláudio evitou o pior.

O árbitro foi a figura central do jogo.
Mostrou cartões demais ao Vilarinho e de
menos ao Rio Moinhos e ainda teve uma
intervenção especial. Depois de exibir o
cartão amarelo a Serginho volta a trás, vai
falar com o auxiliar e manda entrar
novamente o jogador e expulsa Alfredo
quando na realidade final quem deveria
ser expulso era o adversário nº 4.

Resultado certo com arbitragem de fraco
nível.

| | | | || | | | || | | | || | | | || | | | |MANUELMANUELMANUELMANUELMANUEL     CUNHACUNHACUNHACUNHACUNHA

1ª DIVISÃO - 7ª JORNADA1ª DIVISÃO - 7ª JORNADA1ª DIVISÃO - 7ª JORNADA1ª DIVISÃO - 7ª JORNADA1ª DIVISÃO - 7ª JORNADA
Guimarei 0 - CPR Vizela 1
Mourinhense 2 - ARCA 2

ABCD 5 - ADSM Negrelos 0
FC Rebordões 2 - Santiaguense 2

FC Caldas 1 - Pombinhas 1
CCCCCLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃO JJJJJ PPPPP
ABCD 7 18
ARCA 7 13
AADR Santiaguense 7 12
AD Mourinhense 6 10
AD Guimarei 6 8
FC Rebordões 7 7
UDSM Negrelos 6 6
AP Pombinhas 7 5
FC Caldas 7 5
CPR Vizela 6 4
2ª DIVISÃO - 9ª JORNADA2ª DIVISÃO - 9ª JORNADA2ª DIVISÃO - 9ª JORNADA2ª DIVISÃO - 9ª JORNADA2ª DIVISÃO - 9ª JORNADA

Ringe 1 - Refojos 6
AB 92 2 - AR Negrelos 4

CCCCCLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃO JJJJJ PPPPP
AR Sequeirô 9 21
AR Negrelos 9 21
AD Refojos 9 20
AB 92 9 18
AR Areal 9 13
AD Tarrio 8 12
AD Lamelas 9 8
AD Reguenga 8 6
AR Torre 9 5
AR Ringe 9 4

CAMADAS JOVENS - AF PORTO

JUVENISJUVENISJUVENISJUVENISJUVENIS - 1ª Divisão - Série 2

CD Aves 4 - Gondomar 3
Campo Bernardino Gomes, Aves.
ÁÁÁÁÁRBITRRBITRRBITRRBITRRBITROOOOO: Pedro Lamas.
CD ACD ACD ACD ACD AVESVESVESVESVES: Ricardo, Rui, Luís, Grossa,
Miguel, Bruno, Daniel (Eliseo 23'), José
Carlos, Rocha (Hermínio, 23'), Pedro
Orlando. Treinador: Duarte Franco.
MMMMMARCADORESARCADORESARCADORESARCADORESARCADORES: Viana 7', Hermínio 27' e
70', Ivo 65' e 79', Pedro 68', Orlando
80'.
CCCCCARTARTARTARTARTÃÃÃÃÃOOOOO     AMAMAMAMAMARELARELARELARELARELOSOSOSOSOS: Bruno 52', Eliseo 74',
Hermínio 76' e 77' (vermelho).

Os juvenis do Aves receberam os
lideres da série, o Gondomar. Este no início
tive um certo ascendente mas foi sol de
pouco dura, pois os avenses fazendo as

honras da casa não derem veleidades ao
adversário impondo-se com determinação
batendo o Gondomar sem apelo nem
agrado.

Boa arbitragem.
| | | | || | | | || | | | || | | | || | | | | FERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Campeonatos Juvenis

Apoie as
Camadas Jovens

comprando os
sorteios da bola

A Associação Centro Português de
Karate organizou uma competição com o
nome de Taça C.P.K. nas categorias de
pré-infantis, infantis, iniciados e juvenis,
feminino e masculino. Esta competição
decorreu no dia 5 de Janeiro, no Pavilhão
Municipal da Carapinheira, com mais de
200 atletas do norte, centro e sul do país.
As provas foram de katas nos 3 primeiros
escalões e de kata e kumite nos juvenis.

A Associação Avense esteve
representada com atletas da sua secção

de karate Shotokan, tendo obtido excelentes
resultados com 8 lugares de pódio. Lara
Teixeira 2º lugar katas iniciados feminino;
João Meireles 1º lugar katas iniciados
masculino, nas categorias de juvenis os
resultados foram Barbara Machado 1º lugar
kumite feminino, Cátia Ribeiro 3º lugar
katas feminino, David Pereira 3º lugar
kumite menos 55 kg., Filipe Monteiro 1º
lugar kumite menos 60 kg., Jorge Machado
3º lugar katas e 1º lugar kumite menos 65
kg. Estes karatecas estiveram muito bem,

com muita vontade para vencer. Não
foram aio pódio Elisário Moreira e Inês
Ribeiro e Nazaré Lopes mas fizeram uma
prova positiva.

Estes jovens karatecas com este
desempenho dignificaram o seu clube,
Vila das Aves, o concelho e toda a região,
levando o nome de Vila das Aves a ser
bastante falado. Para esta deslocação a
Carapinheira que é perto de Montemor-
o-Velho a Mundialista disponibilizou 3
viaturas para os karatecas avenses.

PEDITPEDITPEDITPEDITPEDITÓRIOÓRIOÓRIOÓRIOÓRIO
A Direcção do FC Rebordões informa

que, apesar de ainda faltarem pequenos
pormenores a acertar, o peditório
efectuado para a reparação do posto de
transformação eléctrica rendeu
aproximadamente 600 mil escudos. A
Direcção, a todos agradece.

| | | | || | | | || | | | || | | | || | | | |F IRMINOFIRMINOFIRMINOFIRMINOFIRMINO     PPPPPAAAAACHECOCHECOCHECOCHECOCHECO

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

FFFFFOOOOOTTTTTO VÍDEOO VÍDEOO VÍDEOO VÍDEOO 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 "LORDLORDLORDLORDLORD"

Telefs.: 252 875 440/1/2 - Fax: 252 875 358
Av. Conde Vizela, 130 - 4795-004 Vila das Aves

peças de origem

A. Marques
& Freitas, lda.
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Vende-se ou Aluga-se

LOTES E ARMAZÉNS INDUSTRIAIS COM ÁREAS DE 800 A 3.000 M2

ZONA INDUSTRIAL DA BARCA - VILA DAS AVES

IMOERV - Imobiliária da Ervosa, LdªIMOERV - Imobiliária da Ervosa, LdªIMOERV - Imobiliária da Ervosa, LdªIMOERV - Imobiliária da Ervosa, LdªIMOERV - Imobiliária da Ervosa, Ldª
Telf.: 252850050/1/2
Telem.:  966672381
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 RAF RAF RAF RAF RAFAEL OLEGAEL OLEGAEL OLEGAEL OLEGAEL OLEGÁRIO GOÁRIO GOÁRIO GOÁRIO GOÁRIO GOMESMESMESMESMES

EDIFICIO BOEDIFICIO BOEDIFICIO BOEDIFICIO BOEDIFICIO BOM NOM NOM NOM NOM NOME ME ME ME ME . L. L. L. L. LOOOOOJA “P”JA “P”JA “P”JA “P”JA “P” . R. JO. R. JO. R. JO. R. JO. R. JOÃÃÃÃÃO BENTO BENTO BENTO BENTO BENTO PO PO PO PO PADILHAADILHAADILHAADILHAADILHA

SEGURSEGURSEGURSEGURSEGUROS   E  CRÉDITOS   E  CRÉDITOS   E  CRÉDITOS   E  CRÉDITOS   E  CRÉDITOSOSOSOSOS
rafael-gomes@clix.pt   telf.  252 87252 87252 87252 87252 875 605 / 606    5 605 / 606    5 605 / 606    5 605 / 606    5 605 / 606    fax  252 87 252 87 252 87 252 87 252 875 6075 6075 6075 6075 607

tm  999991 71 71 71 71 750 150 150 150 150 14 334 334 334 334 33

apartado 114   .   4796 – 908  vila das aves

RRRRRGGGGGSEGURSEGURSEGURSEGURSEGUROSOSOSOSOS

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

Comunicado a propósito de um “info Mail e de uma
campanha de difamação contra o entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS

OCULISTA

Outra Visão do Mundo

J.O.R.G.E

entreMARGENS

assine e
divulgue

O Secretariado de PS de Vila das Aves
fez sair um “info mail” a dizer ao povo
que o penalizou que se deixou mano-
brar por “falsos apoiantes do PS, vira-
casacas e camaleões” que se rende-
ram assim aos encantos do PSD. ”Que
o povo de Vila das Aves registe este
facto”, clamam os socialistas avenses.

E num outro ataque despropo-
sitado que ultimamente pegou moda,
apontam os socialistas o dedo ao
jornal “entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS” como o segun-
do responsável pela sua derrota, nos
seguintes termos:

“Foi também notório o partidarismo
tomado por um dos jornais locais- O
entreMargens, que não soube ser
isento e optou claramente por uma
das candidaturas ao nível local e con-
celhio, postura que não se estranha
já que era notória a parcialidade da
linha editorial desde há longos meses
o que levou mesmo à apresentação
de uma queixa à Alta Autoridade para
a Comunicação Social.”

Agradecemos o peso e a impor-
tância que nos atribuem mas é óbvio
que   não podemos   deixar de refutar
terminantemente tais  afirmações:

1º1º1º1º1º “Foi notório o partidarismo
tomado... pelo entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS que não
soube ser isento e optou claramente
por uma das candidaturas ao nível
local e concelhio...”

Peguem nos jornais do entre-
MARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS do último ano e constatem
se ele não esteve presente em tudo o
que foi conferências de imprensa,
acontecimentos culturais, visitas e
inaugurações promovidas pela Câma-
ra Municipal de Santo Tirso com o
devido destaque. Comparem mesmo

o destaque que demos a algumas
iniciativas nomeadamente a eventos
culturais como “À conversa com...” e
o Festival de Guitarra e façam o
paralelo com outros jornais do Con-
celho. Em contrapartida de publicidade
institucional recebemos da Câmara
apenas 134.500$ ao longo do ano,
uma verba com certeza ridícula quan-
do comparada com a que terão rece-
bido outros periódicos da sede do
Concelho e não só. Aliás isso motivou
em Abril  passado uma queixa ao Sr.
Presidente da Câmara em que lhe
manifestávamos o nosso repúdio pela
marginalização a que a Câmara
submetia os nossos leitores privando-
os de publicidade e informação
autárquica indispensável.

Já na campanha autárquica, o PS
de Vila Das Aves conseguiu criar
artificialmente certos “casos” para ferir
o jornal enquanto órgão com credi-
bilidade e aceitação local: a pretensa
“carta censurada” foi um tiro no pró-
prio pé de quem a forjou e divulgou
como divulgou; o não preenchimento
de um espaço que estava reservado
à sua candidatura e de que todas as
candidaturas usufruíram em perfeita
igualdade foi um lapso imperdoável
da sua própria candidatura, como
ficou devidamente explicitado, mas
que serviu malevolamente ao candi-
dato Castro Fernandes  de pedra de
arremesso contra o jornal em comício
de fim de campanha, sem que par-
ceiros da candidatura com responsa-
bilidade o corrigissem como deviam.
Por sua vez a queixa à Alta Autoridade
para a Comunicação Social serviu ape-
nas ao mesmo candidato para “lavar
com uma mão o que sujou com a

outra” já que toda a gente sabe que
as palavras que proferiu de que “altos
responsáveis de Vila Das Aves se
comportavam como autênticos Ben
Ladens” só se dirigiam a quem o
entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS nomeou e disso não
restam dúvidas e não vai ser a AACS,
independentemente de virmos a ser
ou não penalizados, que o vai des-
mentir. Não deixa, no entanto, de ser
significativo da capacidade de con-
vivência do candidato com a impren-
sa livre e democrática que um dos
pressupostos da queixa apresentada
seja o seguinte: “ao publicar a notícia
sob um título tão bombástico e especu-
lativo, o jornal “entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS” tam-
bém não salvaguardou o rigor e a
objectividade da informação, prefe-
rindo dar continuidade às atitudes
que quase sempre tem tomado para
com a Câmara Municipal e o seu pre-
sidente.” Quererão confundir tal “ob-
jectividade da informação” com uma
imprensa dócil, tutelada e subserviente
a que estão habituados? Será por isso
que desejam e se propõem criar um
órgão de comunicação “independente”
para a Vila das Aves? A ver se vai!

2º2º2º2º2º Mostrem, já agora, com provas
concretas que este periódico “optou
claramente por uma das candidaturas
ao nível local e concelhio”. E se as
têm, porque não as apresentaram
oportunamente junto da Comissão
Nacional de Eleições? Não teriam as
demais candidaturas mais argumentos
para se queixarem de tratamento desi-
gual se tivermos em conta  as  inici-
ativas de um presidente da Câmara
em exercício e em campanha simul-
taneamente até final da campanha ?

3º 3º 3º 3º 3º “Era notória a parcialidade da
linha editorial desde há longos
meses”, dizem também. Afinal a que
é que chamam parcialidade? A
atenção e interesse com que  se-
guimos e acompanhámos as fracturas
de um executivo local eleito pelo PS e
em conflito aberto com um executivo
municipal do mesmo partido? Acu-
sam-nos de quê? De darmos voz a
posições de uma maior autonomia e
independência para a nossa terra? De
uma postura interveniente e incó-
moda em certos conflitos de interesse
entre particulares e instituições
autárquicas locais, de que é exemplo
a Quinta dos Pinheiros? Ou muito
simplesmente por termos colunistas
e “opinadores” de quem não gostam
porque os questionam com veemência
e que, por não serem capazes de
responder com idêntica frontalidade,
bem gostariam que fosse o Director
ou a Redacção a pôr-lhes travão ou
a bani-los mesmo?

A verdade é que a situação autárquica
da nossa freguesia e até certo ponto
a do Concelho é outra e os nossos
socialistas ainda não se ajustaram à
nova realidade. Assim, nunca será
demais lembrar aos Srs. do Secre-
tariado que a credibilidade dos líde-
res, dos partidos e das instituições
políticas está constantemente à prova
e a precisar de necessárias reformas
e este “info mail” em nada contribui
para a recuperação da credibilidade
perdida de um grande partido como
o PS e de um seu pequeno secre-
tariado local. || | | | OOOOO     DIRECDIRECDIRECDIRECDIRECTTTTTOROROROROR     EEEEE     OOOOO

CONSELHOCONSELHOCONSELHOCONSELHOCONSELHO     REDREDREDREDREDAAAAACCCCCTTTTTORIALORIALORIALORIALORIAL

QUERERÃO CONFUNDIR “OBJECTIVIDADE DA INFORMAÇÃO” COM UMA IMPRENSA DÓCIL, TUTELADA E SUBSERVIENTE ?

O entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS     errou

No último número do nosso
jornal, na página 3, no quadro
respeitante à votação para a
Assembleia de Freguesia de Vila
das Aves, o CDS-PP registou 252
votos e não 14 votos como, por
lapso, ficou escrito. Na pagina
4, no último quadro, onde vem
repetido Vilarinho, deve ler-se,
obviamente, Vila das Aves, com
Carlos Valente como presidente
eleito. Por sua vez, na página 5
o quadro referente à votação para
a Assembleia Municipal, por
lapso, repete os valores
apresentados no quadro
referente à votação para a
Câmara Municipal, pelo que
cumpre aqui registar os dados
correctos da votação para a
Assembleia Municipal: PS, 48,2%
(19.380 votos); PSD, 40,4%
(16.658 votos); CDU, 5,3%
(2.211 votos); e CDS-PP, 4,1%
(1.712 votos).  Aos leitores, aqui
fica o nosso pedido de
desculpas.
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Loja: Telf. 252872240 - Largo da Tojela - 4795-018 Vila das Aves
Oficina de Reparação: Telf.: 252941560 - Rua de Ringe, 255 - Vila das Aves

Venda e
Reparação de

Electrodomésticos

Frigorificos, Máquinas e Fogões, Ldª
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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.

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

||||| OPINIÃO:     FRANCISCOFRANCISCOFRANCISCOFRANCISCOFRANCISCO     CORREIACORREIACORREIACORREIACORREIA

Pouco antes da passagem de
mais um dia sem carros e to-
mando como exemplo a cidade
do Porto - capital de todas as
renovações, mais o seu trânsito
caótico, para desespero de
todos aqueles que por lá têm
que passar (e completamente
à revelia de qualquer decreto-
lei sobre ruído ambiental e das
mais elementares regras de
qualidade de vida), aprese-
ntaram-se estatísticas “a torto e
a direito”. Uma delas apontava
no sentido de que diariamente
e em números redondos en-
tram naquela cidade 300 mil
veículos, num fluxo de vaivém,
número este que dava para
constituir uma fila tão estupi-
damente grande que se torna
desnecessária a sua exactidão
em número de quilómetros.

Bom, é óbvio que isto é um
número assustador mas não
podia ser de outra maneira, se-
não vejamos: que alternativas
se colocam às pessoas? Nen-
humas; o comboio perdeu a sua
importância utilitária. Desde
sempre associado ao transporte
massivo, como não podia deixar
de ser, foi perdendo a sua utili-
dade por inoperância e falta de
renovação atempada, muito por
culpa -sem dúvida- da “perso-
nalização” do automóvel. Como
se isso não bastasse, no caso
em apreço, atendendo à impe-
rativa renovação e reconversão
de linhas como as do Norte e
do Minho (desde sem-pre
excepção à regra), por força do
Euro-2004, vieram complicar
ainda mais aquele problema.

O Metro vai andando, o
mesmo é dizer na proporção
errada da sua imprescindi-
bilidade. Depois da luta tenaz
empreendida pelo ex-Pre-
sidente da Câmara, Fernando
Gomes (honra lhe seja feita),

||||| OPINIÃO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     PPPPPAAAAACHECOCHECOCHECOCHECOCHECO

Novo ano, vida nova. Agora, resta esperar
que a nova Junta de Freguesia defenda,
intransigentemente, os interesses da nossa
terra. Da nova Assembleia de Freguesia, exige-
se o acompanhamento e a avaliação dos actos
do executivo. Dos deputados que nos
representam na Assembleia Municipal, que
não repitam a triste e inútil figura de alguns
dos seus antecessores, que cumpriram
mandatos sem apresentarem uma única
proposta, sem abrirem a boca, apenas
levantando o braço quando lhes era pedido
que o levantassem. Da Câmara Municipal exige-
se a conclusão urgente das obras que se
arrastam há muitos anos e a concretização
de outras que, também há muitos anos,
deveriam ter sido feitas. Da nova maioria,
humildade e cumprimento de um programa.
Ao PS é requerido o apuramento de respon-
sabilidades, a reparação dos erros cometidos,
a abertura do partido a novos militantes, e a
uma prática política verdadeiramente demo-
crática e socialista. Dos avenses é esperado o
apoio atento e crítico à política desenvolvida
pelos autarcas agora eleitos.

As autarquias devem estar ao serviço dos
cidadãos e estes devem exigir  a transparência
dos actos dos eleitos. Pedir contas a quem
elegemos é um dos mais elementares direitos
numa democracia representativa. A partici-
pação dos cidadãos não pode esgotar-se no
acto de votar. Quero acreditar que todos os
que votaram nas últimas eleições autárquicas
terão lido e analisado os programas das
diversas listas de candidatos. Quero crer que
irão exigir o seu cumprimento, ao longo dos
próximos quatro anos.

Contavam-me, em pequenino, a história do
molho de varas. Nesta, como nos “Três Mos-
queteiros”, o mesmo lema: “um por todos e
todos por um”. Será desta vez que o povo
desta vila vai entender a moral da história?
Ou permaneceremos cativos da nossa falta
de mobilização, da nossa proverbial
passividade?

Herdámos uma tradição de dependência
que não questionamos e que alguns até
procuram manter para benefício pessoal. É ur-
gente, por isso, recuperar referências e valores
culturais que estejam assentes na solida-
riedade, no serviço ao próximo. O reforço do
sentido de comunidade contribuirá para que
as multidões deixem de ser uma presa tenta-
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TINTAS
PAÇOS  D’ALÉM

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

Reconstruir
dora nas garras de políticos sem escrúpulos.

Somos uma comunidade de contradições.
Às contradições ideológicas poderíamos jun-
tar a tensão entre uma tradição de ruralidade
e o impacto de uma intensa e desordenada
industrialização. Poderíamos evocar a depen-
dência eclesiástica, judicial e administrativa,
conformes às vicissitudes da História. Com
tantas e tão variadas tutelas, sofremos ao longo
de séculos um processo de desgaste de
identidade. Se, a tudo isto somarmos a nossa
doentia tendência para pensarmos a Vila das
Aves pela dimensão da nossa aldeia, teremos
muitos motivos para ponderar se deveremos
continuar a permitir que nos dividam, ou se
afirmaremos (finalmente!) uma participação
cívica e política que nos devolva, ou ajude a
refazer uma comunidade que se perdeu nos
atalhos do tempo.

Quem disponibiliza algumas horas para
conversar sobre o nosso futuro comum? Cada
cidadão deve assumir a parte de responsa-
bilidade que lhe cabe na comunidade em que
vive. Terá de responder a perguntas cruciais:
Que futuro desejo para a minha terra? Que
Vila das Aves deixarei às novas gerações?

Depois – e este depois poderá ser lido
como quanto mais cedo melhor – urge promo-
ver uma intervenção de longo prazo,
subordinada a uma rigorosa definição dos
problemas que nos afectam, a uma clara
definição de objectivos, a um levantamento
exaustivo de recursos, e a estratégias
exequíveis e ade-quadas. Dito de outro modo,
urge levantar um verdadeiro projecto de
desenvolvimento, que conduza Vila das Aves
à dignidade a que tem direito e que lhe tem
sido negada.

Até 2005, ainda haverá muito tempo. Mas
é preciso começar já, unindo o que está
disperso, não ignorando que haverá sempre
quem nos queira dividir. E se nos juntássemos
na homenagem que vai ser prestada a Aníbal
Moreira? E se lhe manifestássemos o reconhe-
cimento de que é merecedor?

Durante quinze anos, este avense consa-
grou grande parte do seu tempo à gestão da
nossa autarquia, constituindo-se num exemplo
de saudável bairrismo e dedicação. É preciso
afirmar publicamente que ainda há avenses
com letra maiúscula. É preciso afirmar
publicamente que, se nos abstrairmos das
diferenças de credos e convicções, (todos e
sem excepção) nos orgulhamos do que nos
une: o sermos avense. |||||

O Porto e o trânsito
como exemplo

para conseguir de todas as
partes o aval necessário a um
projecto desta envergadura, eis
que este mesmo projecto (desta
feita sem o protagonismo da-
quele, embalado que foi em
promessas de pé-de-orelha
que resultaram em nada mais
do que cândidas paixonetas)
é alvo duma vergonhosa dis-
puta (tão patética, quanto infan-
til), exacerbada por alterações
da conjuntura político-parti-
dária da Área Metropolitana,
resultando naquilo que então
eu classifiquei como “Demago-
gia a «Metro» no... Porto”, num
texto de opinião oportunamen-
te publicado num jornal nacio-
nal. Quem perde mais uma
vez? Tudo e todos. Desde re-
cursos, até ao progresso, pas-
sando inevitavelmente palas
pessoas.

Ao nível de “carreiras” ou
Bus, o serviço é deficiente e na-
turalmente inflacionado pelo
“estaleiro” em que foi conver-
tida a cidade no últimos dois
anos.

Sendo estes os problemas
mais visíveis, outros, como é
óbvio, se podiam acrescentar,
como é o caso do estrangula-
mento de novas vias circulan-
tes em pontos já de si conges-
tionados, o carácter incompleto
de algumas dessas vias, a falta
de estacionamento periférico e
-tantas e tantas vezes- o cresci-
mento a “grosso” em detrimen-
to da organização e da cons-
trução de acessos a um nível
primário.

É óbvio que o Porto surge
aqui como exemplo máximo
dos problemas citados. Muitos
deles estão, infelizmente, pre-
sentes em muitas das cidades
e vilas limítrofes, não tendo es-
tas, contudo, a “desculpa” da
Metrópole. Mais grave, ainda,
é verificar que alguns destes
vícios e erros se continuam a

perpetuar em cidades novas,
quando deviam ser estas a dar
um sinal claro de terem apren-
dido com o passado, aprovei-
tando a “emancipação” para
constituírem uma “pedrada no
charco”.

Por outro lado, uma outra
razão para esta mole avassala-
dora de trânsito tem a ver com
as políticas autárquicas que
insistem em concentrar tudo o
que é serviços e actividades
principais ao nível das cidades
sedes dos concelhos, compe-
tindo, assim, com o tão criticado
“centralismo lisboeta”! curiosa-
mente (ou não!), são estes os
mesmos que defendiam o
modelo de Regionalização pro-
posto, embora isto seja “farinha
de outro saco” que a seu tempo
poderá ser aberto!

O critério de desenvolvi-
mento parece ser, assim, o facto
de quantas mais pessoas se
conseguir trazer para o centro
das cidades, seja por uma
questão de empregabilidade, seja
por uma questão logística, seja
por uma questão de lazer, tanto
melhor, ou seja, tanto mais
desenvolvida, tanto maior, logo
tanto mais importante, numa
lógica tanto mais central e no-
minal quanto distante das reais
necessidades das populações.

Concerteza que todas estas
questões podiam ser analisadas
sob várias perspectivas, muitas
das quais eu não abarco, des-
cansando assim -à partida- na
opinião daqueles devidamente
habilitados para o efeito. O que
me interessa aqui escalpelizar
por (de)formação profissional
actual (não obstante uma for-
mação inicial mais científica) são
os vícios  de forma destas polí-
ticas em termos de gestão estra-
tégica no que à qualidade de
vida das populações diz respei-
to. Será este, então, o mote para
uma outra opinião. |||||
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Outra Visão do Mundo
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falecidosfalecidosfalecidosfalecidosfalecidos
DezembroDezembroDezembroDezembroDezembro

TTTTTrespassa-serespassa-serespassa-serespassa-serespassa-se
Café Snack-BarCafé Snack-BarCafé Snack-BarCafé Snack-BarCafé Snack-Bar

bem localizado

4765 Bairro

Telm. 918847199

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

O ENTRE MARGENS
envia às famílias

enlutadas as mais
sentidas condolências.

Lordelo

20 - Manuel Ferreira
Rua do Fondão, com 81 anos

21 - André Fernando Ribeiro Almeida
Rua do Areal, com 12 anos
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Aves
2 – Maria Celeste de SousaMaria Celeste de SousaMaria Celeste de SousaMaria Celeste de SousaMaria Celeste de Sousa

Rua Silva Araújo, com 82 anos

8 – João Alves da Cunha João Alves da Cunha João Alves da Cunha João Alves da Cunha João Alves da Cunha

Rua Srª de Fátima, com 85 anos

15 – MMMMManuel Dias Fanuel Dias Fanuel Dias Fanuel Dias Fanuel Dias Ferrerrerrerrerreireireireireiraaaaa

Rua dos Aves

16 – JoaJoaJoaJoaJoaquim Carneirquim Carneirquim Carneirquim Carneirquim Carneiro Mo Mo Mo Mo Meireireireireireleseleseleseleseles

rua de Bom Nome, com 79 anos

18 – Albina Coelho MAlbina Coelho MAlbina Coelho MAlbina Coelho MAlbina Coelho Maaaaachachachachachadododododo

Alameda Arnaldo Gama, com 62 anos

20 – Margarida Silva MachadoMargarida Silva MachadoMargarida Silva MachadoMargarida Silva MachadoMargarida Silva Machado

Rua Pe. Silva Gonçalves, com 88 anos

23 – Sérgio Narciso SampaioSérgio Narciso SampaioSérgio Narciso SampaioSérgio Narciso SampaioSérgio Narciso Sampaio

FerreiraFerreiraFerreiraFerreiraFerreira

Avª Silva Araújo, com 35 anos

23 – António Magalhães CarvalhoAntónio Magalhães CarvalhoAntónio Magalhães CarvalhoAntónio Magalhães CarvalhoAntónio Magalhães Carvalho

Canidelo, V.N. Gaia, com 78 anos

31 – MMMMMararararargarida da Silvgarida da Silvgarida da Silvgarida da Silvgarida da Silva Ma Ma Ma Ma Maaaaachachachachachadododododo

Trav. Dª Maria Arminda, com 9 anos

31 – Deolinda MDeolinda MDeolinda MDeolinda MDeolinda Maaaaachachachachachadododododo

Avª de Paradela, com 92 anos

Passa-sePassa-sePassa-sePassa-sePassa-se
Salão CabeleireiroSalão CabeleireiroSalão CabeleireiroSalão CabeleireiroSalão Cabeleireiro
Devidamente equipado

com alvará
Bom Preço

Telf.: 252843845
Telem.: 966479588

MóveisMóveisMóveisMóveisMóveis
CoelhoCoelhoCoelhoCoelhoCoelho

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

entreMARGENS
PÁGINA 14

15 DE JANEIRO DE 2002
DiversosDiversosDiversosDiversosDiversos

José Maria MaiaJosé Maria MaiaJosé Maria MaiaJosé Maria MaiaJosé Maria Maia
(Vila das Aves)

Missa 1º AnivMissa 1º AnivMissa 1º AnivMissa 1º AnivMissa 1º Aniversário do Fersário do Fersário do Fersário do Fersário do Falecimentoalecimentoalecimentoalecimentoalecimento

A Família manda celebrar missa do 1º
aniversário do falecimento do seu ente
querido, que se realizará no próximo dia 26
de Janeiro, na Igreja Paroquial de Vila das
Aves, pelas 18h00.
Ficam , desde já, gratos a todos aqueles que
compareçam a esta eucaristia.

Margarida da Silva MartinsMargarida da Silva MartinsMargarida da Silva MartinsMargarida da Silva MartinsMargarida da Silva Martins
(Trav. D.Maria Arminda, nº 25)

06-03-1910
31-12-2001

AAAAAGRADECIMENTGRADECIMENTGRADECIMENTGRADECIMENTGRADECIMENTOOOOO

A Família na impossibilidade de o fazer pessoalmente
vem por este meio expressar o mais profundo
reconhecimento a todos quantos se dignaram tomar
parte,  no Funeral e Missa de 7º dia do falecimento do
seu ente querido, ou que dos mais variados modos se
lhe associaram no doloroso transe.

SérSérSérSérSérgio Nargio Nargio Nargio Nargio Narciso Sampaio Fciso Sampaio Fciso Sampaio Fciso Sampaio Fciso Sampaio Ferrerrerrerrerreireireireireiraaaaa
(Avª Silva Araújo)

19-01-1966
23-12-2001

AAAAAGRADECIMENTGRADECIMENTGRADECIMENTGRADECIMENTGRADECIMENTOOOOO

A Família na impossibilidade de o fazer pessoalmente
vem por este meio expressar o mais profundo
reconhecimento a todos quantos se dignaram tomar
parte,  no Funeral e Missa de 7º dia do falecimento do
seu ente querido, ou que dos mais variados modos se
lhe associaram no doloroso transe.

Funeral a cargo: Funerária das Aves de Maria da Anunciação.

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
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JANEIRO DE 2002JANEIRO DE 2002JANEIRO DE 2002JANEIRO DE 2002JANEIRO DE 2002

TIRAGEM MENSAL  4.000 EXEMPLARES

Preço Assinatura Anual
10 Euros (2.000$00)
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DIRECDIRECDIRECDIRECDIRECTTTTTOROROROROR

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 Alves de Carvalho,  José Luís

Costa, Francisco Correia, José

Pacheco,  AHBVVDA.

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).

COCOCOCOCOMPOSIÇÃMPOSIÇÃMPOSIÇÃMPOSIÇÃMPOSIÇÃO E  PO E  PO E  PO E  PO E  PAAAAAGINAÇÃGINAÇÃGINAÇÃGINAÇÃGINAÇÃOOOOO
Ludovina Rosa, José Alves Carvalho.

- DESPORT- DESPORT- DESPORT- DESPORT- DESPORTO -O -O -O -O -
COORDENADOR: Ismael Silva.

REPORTER FOTOGRÁFICO: Vasco Oliveira.
COLABORAÇÃO: J.M. Machado,  Edmundo
Costa, Domingos Neto,  Joaquim Fernandes,

Orlando Carneiro, José Brandão, Firmino
Pacheco, Fernando Fernandes.
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NARCISO & COELHO, LDA.
Serralharia Especializada em

Caixilharia de Alumínio

e todos os trabalhos para Construção Civil

TELEFONE 252820350 - FAX 252820359
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CAFÉ . SNACK-BAR . PASTELARIACAFÉ . SNACK-BAR . PASTELARIACAFÉ . SNACK-BAR . PASTELARIACAFÉ . SNACK-BAR . PASTELARIACAFÉ . SNACK-BAR . PASTELARIA

Servimos francesinhas para foraServimos francesinhas para foraServimos francesinhas para foraServimos francesinhas para foraServimos francesinhas para fora

Rua Silva Araújo C. C. York - Loja 1
4795 - Vila das Aves

GANHE UM ALMOÇO PARA DUAS PESSOASGANHE UM ALMOÇO PARA DUAS PESSOASGANHE UM ALMOÇO PARA DUAS PESSOASGANHE UM ALMOÇO PARA DUAS PESSOASGANHE UM ALMOÇO PARA DUAS PESSOAS
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 SOBREIRO *** SOBREIRO *** SOBREIRO *** SOBREIRO *** SOBREIRO ***
O  feliz contemplado nesta 1ª

quinzena de  Janeiro foi o nosso  estimado
assinante,  Simão Carlos Coelho da Silva,
residente em Cerqueda, São Mateus de
Oliveira.

* 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 Janeiro foi o nosso estimado
assinante, Manuel da Silva Azevedo,
residente em Aldares, São Mamede
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 (salvo os sorteados que residam no estrangeiro).

Senhor procura trabalho como
ajudante de cozinha

ou balcão, na área de Vila das
Aves

Contactar  telemóvel
964675328.

QUIOSQUE DAS AVES
de  Joaquim Sousa Ferreira
JORNAIS E REVISTAS

Rª dos Correios - Telef. 252872706
4795-054 Aves OCULISTA

J.O.R.G.E

Outra Visão do Mundo

Senhora viúva, vivendo só, procura pessoa idónea paraSenhora viúva, vivendo só, procura pessoa idónea paraSenhora viúva, vivendo só, procura pessoa idónea paraSenhora viúva, vivendo só, procura pessoa idónea paraSenhora viúva, vivendo só, procura pessoa idónea para
companhia e apoio nos trabalhos domésticos. Dispõe decompanhia e apoio nos trabalhos domésticos. Dispõe decompanhia e apoio nos trabalhos domésticos. Dispõe decompanhia e apoio nos trabalhos domésticos. Dispõe decompanhia e apoio nos trabalhos domésticos. Dispõe de

instalações independentes. Dão-se e pedem-se referências.instalações independentes. Dão-se e pedem-se referências.instalações independentes. Dão-se e pedem-se referências.instalações independentes. Dão-se e pedem-se referências.instalações independentes. Dão-se e pedem-se referências.
Tel. 252942487 (de manhã e à noite).

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

Vila das Aves

FOTO AFOTO AFOTO AFOTO AFOTO AVIZVIZVIZVIZVIZ
de José Meireles

Senhora faz arranjos de costura e
passa a ferro (entrega e domícilio)

Tel.: 252873569 Telm.
919351954

AUTO ELÉCTRICA
AVENSE, LDª

Reparações Eléctricas em
Automóveis

AGENTE DAS BATERIAS - TUDOR
E MAGNETI MARELLI
AUTORÁDIOS - SONY -

BLAUPUNKT - GRUNDIG
Instalações de Alarmes
Telefone/Fax - 252942195

ENDEREÇO POSTAL - Rua 25 de Abril, 53
4795-023 AVES Rua 25 de Abril, 323 - 4795-023 Vila das Aves

Telf. / Fax 252873244 Telemóvel 917296475

Mercedes C220D Station-Full Extras
1997
Mercedes C220CDI - Full Extras
1998
Mercedes 300 SL - Full Extras
1997
VW Golf IV TDI - Full Extras
1998
Audi A4 Avant TDI - Full Extras
1996
Audi 80 TDI Avant - C/ Extras
1994

MULTIMARCAS

Comércio de
Automóveis
novos e usados

SEGCONTAS
Gabinete de Contabilidade
Castro & Castro, Lda.
Seguros

Urbanização e Edíficio das Fontaínhas, Loja 13
4795-021 Vila das Aves

Tel. 252 87 24 38 - Fax 252 87 14 12
e-mail: Segcontas@clix.pt

Agora também em Roriz

SEGCONTAS II
Lugar da Costa

4795 Roriz
Tel. 252881650 - Fax: 252881651

CRISTIANO DA SILVA PEREIRA FERREIRA MACHADO
Rua 25 de Abril, 366 - 4795-023  AVES - Telef. 252941105 - 252942087

AnedotasAnedotasAnedotasAnedotasAnedotas
Durante a instrução de tiro o sargento

resmunga para o recruta:
- Para onde vão os tiros? Nenhum

acertou no alvo!
- Não sei, meu sargento! - respondeu

o recruta, nervoso - eles daqui estão a sair
bem.

Garoto rico: - Hoje eu recebi do meu
pai uma boa mesada.

Garoto pobre: - E eu recebi duas
cadeiradas!

- Que se passa com a tua mulher?
Zangaram-se?

- Não, simplesmente casou-se com
outro.

- Como assim?
- Eu disse-lhe que tinha um tio muito

rico.
- E que tem isso a ver?
- Agora é minha tia!

- Deseja casar com a minha filha?
- A minha resposta dependerá da sua

situação financeira.
- Isso agora é que é pior, porque a

minha situação financeira dependerá da
sua resposta!

Um avarento assiste à missa e no
sermão, o celebrante desenvolve o tema
de caridade.

- Esplêndido! - diz o avarento, ao sair
da missa. Até tenho vontade de estender
a mão a pedir esmola.

Professor: o que é o vento?
Aluno: - É o ar quando está com pressa.

|||||     JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     COSCOSCOSCOSCOSTTTTTAAAAA

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
2º CARTÓRIO NOTARIAL DE SANTO TIRSO

SEGUNDO CARTSEGUNDO CARTSEGUNDO CARTSEGUNDO CARTSEGUNDO CARTÓRIO NOÓRIO NOÓRIO NOÓRIO NOÓRIO NOTTTTTARIAL DE SARIAL DE SARIAL DE SARIAL DE SARIAL DE SANTANTANTANTANTO TIRSOO TIRSOO TIRSOO TIRSOO TIRSO
A CARA CARA CARA CARA CARGO DGO DGO DGO DGO DA NOA NOA NOA NOA NOTTTTTÁRIA LIC. MÁRIA LIC. MÁRIA LIC. MÁRIA LIC. MÁRIA LIC. MARIA ODETE FREITARIA ODETE FREITARIA ODETE FREITARIA ODETE FREITARIA ODETE FREITAS RIBEIRAS RIBEIRAS RIBEIRAS RIBEIRAS RIBEIROOOOO

Certifico para efeitos de publicação que por escritura lavrada em 18 de Dezembro
de dois mil e um, a folhas 45, do livro de notas 174-F, deste Cartório, foi feita uma
justificação notarial na qual JOSÉ MARIA MARTINS MENDES, NIF  156
060 809 e mulher, LEOPOLDINA DA COSTA DIAS, NIF 190 808 918, casados
em comunhão de adquiridos, ele natural da freguesia de Roriz, deste concelho, onde
residem no lugar de Samoça e ela da freguesia de Ribeirão, concelho de Vila Nova de
Famalicão, declararam:

Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, de um prédio
urbano destinado a habitação, composto de casa de cave e rés-do-chão, com a área
coberta de noventa e três metros quadrados e sessenta decímetros e quintal com a
área de trezentos e dezasseis metros quadrados e quarenta decímetros, sito no lugar de
Samoça, freguesia de Roriz, deste concelho, a confrontar do norte com caminho de
servidão, do sul com caminho público, do nascente com António Martins Mendes e
do poente com Armando Martins de Almeida, não descrito na Conservatória do
Registo Predial deste concelho e inscrito na matriz, em nome do justificante, sob o
artigo 792, com o valor patrimonial e atribuído de trezentos e sessenta e um mil
oitocentos e noventa e cinco escudos.

Que não possuem título formal que legitime o domínio do referido prédio em
virtude do mesmo ter sido por eles adquirido verbalmente, a Manuel Mendes e
mulher, Joaquina Martins, residentes que foram no lugar de Samoça, da indicada
freguesia de Roriz, por volta do ano de mil novecentos e setenta e dois.

Que, desde então, passaram a exercer sem interrupção naquele prédio, todos os
poderes de facto inerentes ao direito de propriedade, portando-se como seus verdadeiros
donos, habitando-o, pagando as contribuições devidas, convictos de exercerem o
mencionado direito à vista de toda a gente e sem oposição de ninguém.

Que a posse assim exercida e mantida em seu próprio nome de forma pacífica,
contínua e pública durante mais de vinte anos lhes facultou a aquisição do mencionado
prédio por usucapião, título que, por sua natureza não é susceptível de ser comprovado
pelos meios normais.

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE SANTO TIRSO, 19 de Dezembro de

dois mil e um.
A Ajudante

Alcina da Conceição de Araújo Lopes

Menina procura emprego
com 12º ano, carta de condução, curso de informática, curso de organização de

produção em tinturaria têxtil.
Bons conhecimentos escritos e falados de alemão e inglês.

Telf.: 252872311 - Telem. 936701976

DECOFLOR
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teleteleteleteletele fffffone 25287one 25287one 25287one 25287one 2528720202020201111155555
telemóvel 939365045telemóvel 939365045telemóvel 939365045telemóvel 939365045telemóvel 939365045

444447777795 Vila das A95 Vila das A95 Vila das A95 Vila das A95 Vila das Avvvvveseseseses

Brindes publicitários
Prestígio / Personalizados

Fatos de Trabalho
Publicidade

Rua João Bento Padilha - Edifício Bom Nome, Loja T - 4795-076  Aves
Telefone 252872015 Telem. 919365045 Email: filibrind@clix.pt
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Ganhe um almoço
para duas pessoas
nos Restaurantes:

Sobreiro

Adega Regional 2000
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Doença dos Olhos

Drª Conceição Dias
R. Augusto Marques, 66 1º Sala 3

4795-036  Vila das Aves

Médica Especialista
Marcação de Consultas

Telef: 252942483

ROLMÁQUINASROLMÁQUINASROLMÁQUINASROLMÁQUINASROLMÁQUINAS

Telf. 252873509 / 942281 - Fax 252942281
Av. Silva Araújo, Loja H-I-J - Apartado 29 - 4795-908 VILA DAS AVES

ROLAMENTOS E MÁQUINAS, LDA

OCULISTA

J.O.R.G.E
Outra Visão do Mundo

Jovem actor
avense em

digressão por
palcos

italianos

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

É com natural orgulho que
Isaura Coelho fala do filho,
Amândio Pinheiro. Nesta altura,
o jovem actor já deverá ter pas-
sado por algumas dezenas de
salas de espectáculo italianas,
integrado no elenco de “Il
Gabbiano” (A Gaivota); peça
encenada pelo lituano Eimuntas
Nekrosius, a partir de um clás-
sico de Anton Tchekov, estreada
em Julho do ano passado, na
Bienal de Veneza.

Aos 27 anos, cumpridos a

AMÂNDIO PINHEIRO VAI
CONSOLIDADO UM

NOTÓRIO PERCURSO
TEATRAL COLABORANDO

COM AS MAIS
IMPORTANTES

COMPANHIAS TEATRAIS
DO PAÍS

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido no
âmbito das exposições, a Associação Avense (aa78)
inaugura no próximo dia 25 (sexta-feira) deste mês
de Janeiro, a partir das 22 horas, mais uma iniciativa
do género, a partir do trabalho desenvolvido por
Carolina Cameira, de Santo Tirso. A mostra inclui um
conjunto de obras onde são aplicadas as mais variadas
técnicas, desde a pintura à colagem, sendo também
variado o número de materiais utilizados. Com o título
genérico de “beginning”, a exposição estará patente
no Cubo das Artes, até 17 de Fevereiro, podendo ser
visitada no horário compreendido entre as 15 e às
19 horas de terça a domingo.

Paralelamente, a Associação Avense tem em curso
uma reorganização de ficheiros, à qual, até ao
momento, apenas responderam pouco mais de três
dezenas de sócios. Tendo em conta a continua falta
de pagamento de quotas por parte de um conjunto
considerável de associados, a direcção da aa78 viu-
se forçada a reorganizar o seu ficheiro, estabelecendo
o final de 2001 como limite para a devida actualização
de quotas. Tendo em conta, contudo, a fraca adesão
por parte deste últimos, registada até ao momento, a
aa78 irá prolongar esse mesmo prazo até 1 de
Fevereiro. A data coincide com a realização da
Assembleia Geral, agendada para as 21h30 desse
dia, na qual se irá proceder à eleição e substituição
de alguns elementos da Direcção da aa78, registando-
se igualmente, nessa altura, o abandono por parte de
José Carvalho do cargo de presidente da Direcção. |||||

Exposição, reorganização
de ficheiro de sócios e

Assembleia Geral na Associação
Avense

21 de Dezembro último, Amân-
dio Pinheiro pelo menos, segu-
ramente, de uma coisa já não
se queixa: da falta de trabalho.
De resto, assim o confirma Isaura
Coelho que já raras vezes recebe
o filho na pacatez de sua casa,
no lugar de Cense, em Vila das
Aves, onde o actor viveu até aos
17 anos. Agora, vão sendo mais
frequentes as deslocações da
família a Lisboa, sempre que um
novo espectáculo “devolva”
Amândio Pinheiro aos palcos. É
aí que se sentirá em “casa” e é
aí que vai consolidando o seu
percurso como actor.

Conta-nos Isaura Coelho
que nada em particular a levara
a pensar que este seria o per-
curso do seu filho. Pelo interesse
revelado em relação à pintura,
mais facilmente o imaginou a
estudar Belas Artes do que
teatro, mas quis o destino, ou lá
o que isso é, que uma espécie
de profecia feita por uma das
professoras de Amândio
Pinheiro - que dizia que o rapaz

“ou dava actor ou então não
dava nada” – se concretizasse.
Depois de concluídos os estu-
dos secundários, feitos em Santo
Tirso, Amândio Pinheiro teve que
decidir: ou ia para junto dos pais,
iniciando-se no mercado de
trabalho, na Suíça, pois é aí que
se ganha dinheiro, ou então,
permanecendo por cá, haveria
que arranjar o que fazer ou o
que estudar. Decidiu-se, com
alguma preocupação para os
pais, pela Escola do Balleteatro
do Porto. Aí esteve apenas um
ano, fazendo posteriormente,
também no Porto, o Curso Su-
perior de Teatro. Na cidade in-
victa, ainda participou nalgumas
peças, nomeadamente com o
grupo “As boas raparigas...”, mas,
e uma vez concluído o curso
superior, depressa se instalou na
capital. Não que tivesse sido esse
o objectivo, quando respondeu
afirmativamente ao convite para
integrar algumas das iniciativas
teatrais da Expo98, mas porque
a partir desta experiência foram

surgindo os contratos e os
convites para participar nesta ou
naquela peça.

Numa e noutra cidade foi
somando os papeis, integrando
as mais váriadas companhias
teatrais, sem nunca manter com
nenhuma delas, contudo, qual-
quer ligação exclusiva. Alguns
exemplos: integrou, ao lado de
Isabel Ruth e Pedro Laginha, entre
outros o elenco de “Área de
Risco” de Paulo Filipe, para o
Centro de Arte Moderna; fez
parte do elenco de “Romeu e
Julieta”, numa encenação de
Jorge Fraga, no Teatro da Trin-
dade, em 1999. Em 2000, tam-
bém no Teatro da Trindade
participou em “Folha de Cálculo”,
numa encenação de Bruno
Schiappa. Ao lado do actor
Diogo Dória, fez em 2001 “É
bonito”, que o primeiro encenou,
a partir de uma peça da francesa
Nathalie Sarute. Também em
2001, e novamente com Digo
Dória, Amândio Pinheiro aven-
tura-se na encenação ao apre-
sentar a peça “Fausto” a partir
de textos de Goethe e Thomas
Mann.

Com a produção teatral con-
tinuamente centrada em Lisboa
e Porto, é natural que Amândio
Pinheiro permaneça para muitos,
ainda no anonimato. O grande
público, esse, rege-se mais, à falta
de outras oportunidades, pela
televisão e este tem sido um meio
onde o actor avense raramente
aparece. É natural, portanto, que
mesmo em Vila das Aves o actor
seja, antes de mais reconhecido
pelos anúncios publicitários nos
quais participou, nomeadamente
o do BPI, onde o actor “aliciado”
pelas condições vantajosas para
a compra de carro novo ofere-
cidas pelo banco, abandona o
velho automóvel em plena
portagem. Ainda em termos
televisivos, registe-se a parti-
cipação de Amândio Pinheiro
no telefilme a estrear em breve
na SIC com o título “8_8”, rea-
lizado por Edgar Pêra. Mas, neste
momento, e o se quisermos ver
em palco, só mesmo em Itália.
Aí participou num curso minis-
trado por Eimuntas Nekrosius e
acabou por ser um dos dois
actores portugueses convidados
pelo encenador lituano a parti-
cipar na peça “A Gaivota”; um
trabalho de final de curso que
depressa se tornou, graças à
enorme receptividade junto do
público italiano, num espec-
táculo a apresentar em cerca de
oitenta cidades italianas. |||||

Amândio Pinheiro (ao centro) com
o elenco de "Uma noite Mágica"
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