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Agente e instadador
oficial

A Arte e o GostoA Arte e o GostoA Arte e o GostoA Arte e o GostoA Arte e o Gosto
             À medida ....

União Desportiva
de S. Mamede de

Negrelos
Prestes a comemorar as bodas de
prata, o União  Desportva de  S.
Mamede de Negrelos, com arte e
talento, vai conseguindo superar
as adversidades do dia-a-dia e,
assim, proporcionar a prática do
futebol naquela localidade.

Mudanças na
Juventude Popular

de Santo Tirso
Pedro Moutinho da Costa foi
eleito, no passado dia 18, pre-
sidente da Comissão Política
Concelhia da Juventude Popular.
Depois das polémicas, a nova
equipa quer restabelecer a "honra
e o prestigio da JP".
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Novas tecnologias
de Informação e

Comunicação
Associação de Moradores do
Complexo Habitacional de Ringe
e Associação Avense assinaram
protocolos com o Instituto Portu-
guês da Juventude com o intuito
de estimular a criação de espaços
públicos de acesso à Internet.
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Assembleia Geral
dos moradores de

Sobrado sem efeito
A falta de comparência por parte
dos moradores, inviabilizou a
realização da Assembleia Geral
Extraordinária da Comissão de
Moradores de Sobrado. Baltazar
Dias, presidente da Comissão,
diz-se "sem ânimo".
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"Se as pessoas não fizessem a
ligação à rede publica de
abastecimento de água,
empresas como a Indáqua
não conseguiam aguentar-
se no mercado"

"A legislação obriga-nos a
um número elevado de
análises, feitas periodi-
camente ao longo de todo
ano. Esta é uma água du-
plamente controlada."

ENTREVISTA COM PAULO
NUNES, DIRECTOR GERAL
DA INDÁQUA-SANTO TIRSO

A ligação à
rede

pública de
água é

obrigatória
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População de S. Pedro de Bairro surpreendida:
pároco deixou a freguesia e seus fiéis

ALEGADO ENVOLVIMENTO AFECTIVO COM PAROQUIANA ESTARÁ NA
ORIGEM DESTA TOMADA DE DECISÃODESPORTO  PÁGINA  11
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Electrobombas

Precisa-se de electricistas e

ajudantes
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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL

||||| EDITORIAL: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMERICOAMERICOAMERICOAMERICOAMERICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Vamos a votos dentro de 15 dias num ambiente de muita pouca
serenidade, de grande pessimismo e de muita perplexidade quanto ao
futuro. A falta de saúde, o descalabro da educação, a ineficácia de
meios das forças Armadas para cumprirem as suas missões, a derrapagem
dos custos do Euro 2004, o estado pantanoso da economia e das
finanças públicas e um nunca mais acabar de diagnósticos que o país
real tem dificuldades de compreender, digerir e integrar catarticamente!
Envoltos que estamos nas teias e malhas do 2204 é quase uma ofensa
nacional que políticos de responsabilidade venham agora pôr em causa
“o brilharete” ou admitir sequer que ainda vamos a tempo de estabelecer
com nossos “hermanos” um pacto ibérico, um compromisso mútuo
para ultrapassarmos a nossa escassez de recursos! Como é possível
enganarmo-nos ao ponto de assumirmos compromissos que a razão
desaconselharia e que só uns quantos ”velhos do restelo”ousaram
criticar? Que juízo fazer da nossa classe política que, um dia na governa-
ção, outro na oposição ou  vice-versa não tem a percepção do que é a
margem suportável de investimentos que não comprometa o futuro de
qualquer Câmara ou mesmo do país? E porque se hão-de assumir
encargos tão generosos para com os interesses do futebol e ter que
recorrer a campanhas de solidariedade e a "dádivas de viúva" para
suprir os investimentos necessários para que um hospital público possa
acelerar o tratamento de crianças em listas de espera? Será que o País
real compreende à boca das urnas tantas polémicas, tantos equívocos,
tantos desconchavos a ponto de conseguir distinguir e avaliar as difere-
nças reais entre os projectos políticos em presença, a coerência das
suas propostas e a capacidade dos seus líderes para operar uma verda-
deira mudança? E a verdade é que precisamos todos de acreditar que
em democracia o voto lúcido e coerente pode inspirar confiança no fu-
turo, mesmo que a coerência já não se meça por fidelidades ideológicas
mas por pactos que apontem soluções credíveis para os piores males
que nos afligem. E só por isso vamos a votos e vale ainda a pena optar
e votar.

No plano local, à falta de realizações ou sequer de indícios claros
de progresso em relação a certas promessas eleitorais, surgem rumores
de certas megalomanias que nem os próprios poderes autárquicos mais
chegados estão capazes de poder confirmar ou desmentir. Em artigo
publicado em 22/02, no JN, o arquitecto portuense Manuel Correia
Fernandes , a pretexto destes rumores de que vai surgir isto aqui, vai ser
construído aquilo acolá , dizia: “é assim que as mais das vezes nos são
dadas notícias do que vai acontecendo na nossa cidade! Porquê? Para
quê? Como? Quanto custa? Quanto nos custa? São questões menores,
impertinentes, incómodas. Só os “Velhos do Restelo” as levantam.” No
Porto ou em Vila das Aves urge criar movimentos de opinião e de resis-
tência à implantação de megalomanias que descaracterizem o crescimento
urbano equilibrado, que ponham em causa ou fragilizem ainda mais
um comércio local ainda mal sustentado e não comprometam a fluidez
de trânsito interna e as acessibilidades a eixos viários fundamentais
para sairmos desta quase ilha em que estamos confinados. Principalmente
não consintamos que aqueles que elegemos para darem pareceres
fundamentais no que toca à ocupação do solo urbano sejam colocados
perante factos consumados. E se há conluios locais para levar avante
tais imposições, ponderemos bem quem são os avenses legítimos que
amam a sua terra. Não serão certamente os que, no bojo de um qualquer
modernaço “cavalo de Tróia”, querem seduzir-nos com gasolina barata
e fantasias consumistas de fim de semana mesmo no centro da Vila. |||||
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Ao contrário do que se tem tornado
hábito, o acto eleitoral do próximo
mês de Março - referente à eleição
da Assembleia da República – reali-
za-se no Quartel dos Bombeiros
Voluntários de Vila das Aves. A sede
da Junta de Freguesia revelou-se pe-
quena perante a afluência às urnas
registada nas autárquicas de Dezem-
bro último e, por isso, no próximo
dia 17 de Março a votação irá acon-
tecer nas 7 secções de voto a criar
no Quartel dos Bombeiros Volun-
tários da freguesia. |||||

Seguramente os automobilistas já deram conta do estado em que se encontra
a Rua D. Afonso Henriques, mas os responsáveis autárquicos é que talvez
ainda não. E por isso mesmo, aqui fica a imagem e o recado para que se trave
rapidamente a desintegração daquela rua, cujos paralelos de que é feita são
já um entrave à normal condução dos automobilistas; o perigo vai aumentando
à medida que os paralelos vão saindo do lugar.

Eleitores
avenses

escolhem pró-
ximo Primeiro

Ministro no
quartel dos
Bombeiros

Paralelos fora do sítio

Actividades para 2002 da
Associação de S. Miguel Arcanjo

Está já delineado o programa de
actividades da Associação de S.
Miguel Arcanjo para o corrente ano.
Para além das habituais reuniões de
Direcção, que acontecem todos os
primeiros Domingos de cada mês -
a partir das 9h30, no auditório do
patronato - já no próximo mês de
Março a colectividade levará a cabo
a também habitual visita pascal aos
doentes, marcando depois presença
nas cerimónias a realizar no âmbito
de mês de Maria (Maio). Mas para
já, os dirigentes da associação ape-
lam aos associados para que
participem da Comunhão Pascal, a
24 de Março.

A 16 de Junho associados, seus

OCTOGÉSIMO
ANIVERSÁRIO CELEBRA-SE A

15 DE NOVEMBRO

familiares e amigos juntam-se para
mais um passeio, sendo este ano
Forjães o destino previsto, que,
recorde-se é a terra de origem do
Pároco de Vila das Aves. No mês
seguinte, inicia-se o peditório para
a Festa de S. Miguel, a tradicional
festa em honra do padroeiro de Vila
das Aves que este ano acontece nos
dias 27, 28 e 29 de Setembro. Uma
semana antes, na noite de 21 de
Setembro, realiza-se o Sarau Cultural
que se tem vindo a impor como uma
espécie de mostruário das diferentes
actividades culturais desenvolvidas
pelas colectividades da freguesia.

A eleição da nova Direcção
acontece em Outubro tomando
posse a 3 de Novembro, data para
a qual a colectividade tem prevista a
realização do tradicional magusto.
Finalmente, a 15 de Novembro, a
Associação de S. Miguel Arcanjo
comemora os oitenta anos.

Grupo
Etnográfico das
Aves reúne em

Assembleia Geral
O Grupo Etnográfico das Aves
reúne em Assembleia Geral no
próximo Domingo, dia 3 de Março,
a partir das 10h30. A sessão terá
lugar na sede do referido agru-
pamento (fundado em 1955),
constando da ordem de trabalhos
os seguintes pontos: primeiro,
apresentação de contas de 2001;
segundo, quinze
minutos para se
discutirem assuntos
de interesse do gru-
po; terceiro, eleição
dos Corpos Geren-
tes para o corrente
ano. |||||
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Entre eleições (...)
Perguntas e  dúvidas

incómodas
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Venda e
Reparação de

Electrodomésticos

Frigorificos, Máquinas e Fogões, Ldª

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
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São necessárias mais inscrições, cotiza-
ções e não só, quando as famí-lias ou
pessoas começam a precisar que os seus
familiares sejam socorridos pelos bom-
beiros transportando-os às Clínicas ou
Hospitais e SÓ aíSÓ aíSÓ aíSÓ aíSÓ aí se inscrevem e tornam-
se SÓCIOSSÓCIOSSÓCIOSSÓCIOSSÓCIOS efectivos, beneficiando logo
de regalias imediatas. Os Bombeiros,
nunca se escusam a prestar assistência!!!

AULASAULASAULASAULASAULAS - presentemente continua na
Sala de Formação do Quartel a conclu-
são do 9º ano de escolaridade obrigató-
ria para os voluntários. Neste momento
as disciplinas de português, matemática
e os cursos de informática R.VR.VR.VR.VR.V.C..C..C..C..C. (r(r(r(r(re-e-e-e-e-
conhecimento e validação de com-conhecimento e validação de com-conhecimento e validação de com-conhecimento e validação de com-conhecimento e validação de com-
petência)petência)petência)petência)petência), estão a chegar ao fim.

Dentro de espírito e programa festivo das
Comemorações dos 25 ANOS DE25 ANOS DE25 ANOS DE25 ANOS DE25 ANOS DE
VIDA POR VIDAVIDA POR VIDAVIDA POR VIDAVIDA POR VIDAVIDA POR VIDA a satisfação e
bairrismo dos avenses seguem muito de
perto os serviços e actividades que a
associação Humanitária dos Bombeiros
de Vila das Aves estão a desenvolver.
Como se esperava, foram colocados no
Quartel pela Casa dos Reclames os
PAINÉIS alusivos às COCOCOCOCOMEMMEMMEMMEMMEMO-O-O-O-O-
RAÇÕESRAÇÕESRAÇÕESRAÇÕESRAÇÕES que, um avense e grande ami-
go dos bombeiros vai suportar os custos.

Pessoalmente, recebemos já palavras
de elogios e telefonemas a dar-nos
parabéns pela ideia. Com natural em-
penho e interesse no seleccionado
programa, a Direcção está a tentar dar o
melhor seguimento a todos os eventos
até ao próximo Natal, dia do encer-
ramento das festividades.

A comemoração do XXV ANI-XXV ANI-XXV ANI-XXV ANI-XXV ANI-
VERSÁRIOVERSÁRIOVERSÁRIOVERSÁRIOVERSÁRIO após a Fundação dos
Bombeiros em Vila das Aves, a partir daí
a tarefa de implementação começa a ser
consolidada, onde a população defini-
tivamente se apercebe vir a possuir um
serviço social e humano, desde há muito
esperado.

Nunca é demais lembrar os seus
Fundadores e reconhecer-lhes mérito e
dedicação logo nos primeiros tempos
de acção.

25 Anos - Bombeiros em
Festa

Clínica
Brevemente começarão na CACACACACAVEVEVEVEVE do
Quartel os preparativos para a instalação
provisória da Clínica dos Bombeiros.Clínica dos Bombeiros.Clínica dos Bombeiros.Clínica dos Bombeiros.Clínica dos Bombeiros.
Mais tarde e de harmonia com o projecto
em fase adiantada, será construído um
edifício de raiz no terreno situado em
frente e pertença da nossa instituição.

Os responsáveis deste departamento
estão já a elaborar o programa para as
várias actividades ligadas a este sector,
tais como “PR“PR“PR“PR“PROOOOOVVVVVA DE AA DE AA DE AA DE AA DE ATLETISMTLETISMTLETISMTLETISMTLETISMO”O”O”O”O”
inserida nas comemorações a realizar no
dia 26 de Maio (parte da manhã), etc.
Já estão a ser preparados os convites às
equipas colectivas e a concorrentes indi-
viduais, cujo programa dentro em breve
divulgaremos. Os Bombeiros estão e vão
continuar em festa e a Vila das Aves vai
colaborar e sentir-se muito orgulhosa.

Concurso de Quadras
Já estão a ser recebidos trabalhos cujo
prazo de entrega finaliza em 30 de Abril.
Na parte da tarde do dia 26 de Maio,
será feita a distribuição dos prémios.

Secção Desportiva

Angariação de Fundos:
Calendários

Continua a decorrer a distribuição por
equipas de bombeiros e fanfarra, mas
esperava-se mais generosidade da
população, dado os encargos finan-

Oficialmente na nova moeda (EURO)
estão a ser preenchidos, no compu-ta-
dor, os respectivos RECIBOSRECIBOSRECIBOSRECIBOSRECIBOS. Dentro de
dias os senhores associados vão ser visi-
tados pelos cobradores para recolha da
cobrança, agora de 6 EUROS6 EUROS6 EUROS6 EUROS6 EUROS anuais.

Esperamos que todos os sócios enten-
dam e colaborem para bem da Asso-
ciação. |||||     DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃODIVULGAÇÃODIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO     DADADADADA     AAAAA.....HHHHH.....BBBBB.....VVVVV.....VVVVV.....DDDDD.....AAAAA.....

Cotização e Recibos

Novos Sócios

Na passada quarta-feira, dia 20
de Fevereiro, e na presença do Se-
cretário de Estado da Juventude e
do Desporto, Miguel Fontes, duas
colectividades do concelho de S.
Tirso assinaram protocolos com o
Instituto Português da Juventude.
E ambas de Vila das Aves: a Asso-
ciação de Moradores do Comple-
xo Habitacional de Ringe, e a As-
sociação Avense. A cerimónia
realizou-se na Casa das Artes (Por-
to) e em causa está o programa
“Geração Milennium”, instituído
com o propósito de “estimular a
criação, desenvolvimento e promo-
ção de espaços públicos de acesso
e formação em Tecnologias de In-
formação e Comunicação, dirigidos
aos jovens”.

E para que tal promoção seja
conseguida, ao abrigo deste pro-
grama são disponibilizados, "pon-
tos de acesso à Internet e ferra-
mentas tecnológicas, gratuitamente
ou a custos controlados”, entran-
do em linha de conta objectivos
como o de “apoiar pessoas ou gru-
pos desfavorecidos no contacto e
utilização das Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação; e a promo-
ção e divulgação da informação
da área da juventude e do despor-
to, através da Internet”.

A cedência de equipamentos,
neste âmbito, é feita em duas distin-
tas modalidades; os designados
“espaços Millennium”, compostos
por um mínimo de quatro e um
máximo de oito computadores liga-
dos em rede; e os “pontos Mille-
nnium, compostos por um máxi-
mo de dois computadores para
acesso público à Internet. É esta
última, a modalidade a implantar
no Polo da Associação de Mora-
dores do Complexo Habitacional

Associação de Moradores de Ringe e
Associação Avense assinaram Protocolos
com Instituto Português da Juventude

AS DUAS COLECTIVIDADES
AVENSES APOSTAM NAS

NOVAS TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO. AO ABRIGO
DO PROGRAMA GERAÇÃO
MILLENNIUM, O ACESSO À

INTERNET FICA
FACILITADO

Obras no Quartel
Há dias reiniciaram-se as obras de aca-
bamentos, começando pela conclusão
da nova Sala da FSala da FSala da FSala da FSala da Fanfanfanfanfanfarrarrarrarrarraaaaa, trabalhos e
arranjos noutros sectores e pinturas
gerais, etc.

ceiros que a Associação tem constan-
temente. Os bombeiros de Vila das Aves
são por certo uma das instituições mais
úteis à comunidade, mas também a mais
carenciada!!!

A N O S
DE VIDA
P O R
V I D A

BOMBIROS - VILA DAS AVESBOMBIROS - VILA DAS AVESBOMBIROS - VILA DAS AVESBOMBIROS - VILA DAS AVESBOMBIROS - VILA DAS AVES
FUNDAÇÃO: 1977 - 2002 (2 DE JULHO)FUNDAÇÃO: 1977 - 2002 (2 DE JULHO)FUNDAÇÃO: 1977 - 2002 (2 DE JULHO)FUNDAÇÃO: 1977 - 2002 (2 DE JULHO)FUNDAÇÃO: 1977 - 2002 (2 DE JULHO)

de Ringe. De acordo com Sofia
Guido, Assistente Social da  colec-
tividade, com a implantação deste
programa a comunidade passa a
dispor de dois computadores
ligados à Internet; um facto que, e
de acordo com as suas declara-
ções, traduz-se numa oportuni-
dade que é dada aos mais jovens
sensibilizando-os para as novas
tecnologias da informação, como
importante ferramenta de trabalho.

No que concerne à Associação
Avense, a cedência de compu-
tadores é feita na modalidade de
“Espaço Millennium”, sendo quatro
o número de equipamentos que a
colectividade passa a ter à disposi-
ção dos seus associados e público
em geral. Ao abrigo do protocolo
assinado com o Instituto Português
da Juventude, a colectividade torna
possível a “utilização gratuita do
equipamento para toda a popula-

ção, em especial crianças e jovens,
exceptuando-se os eventuais
custos com comunicações e con-
sumíveis”. E porque de um “espa-
ço” se trata, este equipamento será
também disponibilizado gratuita-
mente à Federação das Novas
Tecnologias de Informação para
que no local possa proceder à
realização de acções de formação.
De resto, idênticas iniciativas foram
já levadas a cabo pelas duas enti-
-dades, em Vila das Aves, nos tem-
pos do programa Inforjovem. O
espaço Millennium da Associa-
ção Avense, que se prevê esteja a
funcionar já a partir de Março,
será implantado numa das salas
do actual edifício-sede da colecti-
vidade - Cubo das Artes -, na
Urbanização das Fontaínhas. O
presente protocolo é válido pelo
período de um ano, sendo reno-
vável por iguais períodos. |||||     JACJACJACJACJAC
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SERVEM-SE REFEIÇÕES PARA FORA

CAFÉ E CHURRASCARIA "MIRAVES" entreMARGENS

assine e divulgue

O anúncio foi largamente
publicitado, mas foram pou-
cos – muito poucos mesmo -
os que compareceram ao
apelo da Comissão de Mora-
dores da Aldeia de Sobrado.
E por esse facto, a Assembleia
Geral Extraordinária prevista
para o passado dia 16 de
Fevereiro, ficou sem efeito.

Da aldeia de Sobrado,
recorde-se, fazem parte os lu-
gares do Caramulo, de Ringe
e do Campo Grande. Muitos
dos problemas destas popula-
ções são discutidos nas As-
sembleias da Comissão de

Custosa
água

A empresa Indáqua tem feito chegar a
grande parte dos moradores de Sobrado
uma carta onde dá conta da boa nova; ou
seja, de que brevemente a população “irá
dispor de água com qualidade e em
quantidade”.

Mas nessa mesma carta, e para que tal
aconteça, os responsáveis da empresa
concessionária adiantam ser necessário que
cada morador proceda à execução até 30
de Abril de uma “caixa para a instalação do
contador” devendo esta localizar-se “na
zona de entrada contígua com a via pública”.
Só assim, adianta-se no mesmo ofício, a
Indáqua “poderá colaborar na execução do
serviço de ligação do ramal à caixa do
contador, restando depois, “formalizar o
contrato de fornecimento de água”.

Abraços com o montante, na ordem dos
70 mil escudos, a pagar pelo ramal de abas-
tecimento, que dizem ser de valor muito
elevado, os moradores de Sobrado não vêm
igualmente com bons olhos o facto de terem,
eles próprios de providenciar e construção
de caixa para contador. Para além disso, há
ainda quem se questione da obrigatoriedade
da ligação ao sistema público de rede de
água.

Em declarações ao entreMARGES, Carmen
Pinto, moradora na Rua das Alminhas, só
encontra uma palavra para definir o montante
a pagar pela ligação à rede pública: “um
exagero”. E por isso mesmo afiram que essa
ligação só será feita “caso seja obrigada”,
até porque, esclarece, mora naquele local
há 20 anos e nunca teve falta de água.
“Não percebo porque se exige tanto dinheiro,
nós já pagamos tantos impostos... para quê?,
Para investir em Monumentos?... aquilo não
dá de comer a ninguém”, desabafa Carmen
Pinto.

Mas se no caso desta moradora, água
foi coisa que nunca faltou, já o mesmo não
podem dizer os moradores do Alto da
Bandeira. Aí, chega-se ao mês de Setembro,
e já não há água para ninguém. E por isso,
não têm outro remédio senão o de fazer a
exigida ligação à rede publica. Benjamim da
Cunha e José Rebelo, dois habitantes daque-
la zona, não têm duvidas de que o abaste-
cimento público de água é muito bem-vindo,
concordando igualmente que o custo a pa-
gar por isso é, contudo, muito caro. ||||| JACJACJACJACJAC

MORADORES DE SOBRADO
DIZEM SER UM EXAGERO O
MONTANTE A PAGAR PELA

LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DE
ÁGUA

Abertas as inscrições
para a Feira das

Tasquinhas e
Concurso Concelhio

de Vinho Verde
Até ao próximo dia 8 de Março, encontram-
se abertas as inscrições, para todos os con-
correntes interessados em participar nas
edições de  2002 da Feira das Tasquinhas
e do Concurso Concelhio de Vinho Verde
Engarrafado e da Produção; ambas as
iniciativas da responsabilidade da Câmara
de S. Tirso.

De acordo com os dados fornecidos
pelo gabinete de imprensa da autarquia
tirsense, à 7ª edição das Feira das
Tasquinhas - evento gastronómico a
realizar de 24 de Abril e 1 de Maio -
podem participar os estabelecimentos de
restauração e bebidas e as associações sem
fins lucrativos do concelho; ficando estas
últimas restringidas, todavia, à divulgação
e promoção da doçaria típica da região.

No Concurso Concelhio de Vinho
Verde Engarrafado e da Produção – evento
que decorre a 1 de Maio pela oitava vez
consecutiva - podem concorrer os vitivi-
nicultores e os vitivinicultores-engar-
rafadores sediados no concelho desde que
estejam inscritos na Comissão da Viticul-
tura da Região dos Vinhos Verdes, sejam
titulares da marca a concurso, apresentem
o vinho de acordo com as características
físico-químicas e organolépticas legais de
vinho verde, possuam, no mínimo, 2 500
litros de vinho por cada categoria a
concurso e tenham o vinho acondicionado
em garrafas devidamente rolhadas, rotula-
das e seladas. Cada concorrente só pode
inscrever-se com um vinho branco, um tinto
e um vinho da casta espadeiro.

Para mais esclarecimentos os interes-
sados devem dirigir-se aos Serviços de
Turismo desta Câmara Municipal. |||||

Internet “à borla” nas
Junta de Freguesia

Segundo noticiou o Diário de Noticias, na
sua edição de 16 de Fevereiro, o Ministério
da Ciência e da Tecnologia vai financiar a
instalação de postos públicos de acesso à
Internet nas Juntas de Freguesia.

Para tal, foi recentemente assinado um
protocolo entre o referido ministério e a
Associação Nacional de Freguesias
(ANAFRE), resultando desta parceria a
comparticipação em 75 por cento dos
custos pela aquisição do material infor-
mático, reembolsando também o Ministério
de Mariano Gago as Juntas de Freguesias
dos custos efectivos da ligação à Internet,
no período livre e gratuito ao público. |||||

Assembleia da Comissão
de Moradores de

Sobrado sem efeito

A NÃO COMPARÊNCIA
DE MORADORES

INVIABILIZOU
REALIZAÇÃO DA

ASSEMBLEIA
EXTRAORDINÁRIA

Moradores, mas na última
reunião foi mais o que ficou
por dizer, pois o número
irrisório dos que comparece-
ram, num universo de “2000
mil almas” a isso condicionou.

O presidente da Comis-
são, Baltazar Dias, dizia-se sem
ânimo: “eu sei que há por aí
muitas pessoas cheias de
problemas, mas infelizmente
não comparecem, não partici-
pam”. E por isso, perante os
poucos que se fizeram repre-
sentar, Baltazar Dias ponde-
rava a hipótese de pedir a
demissão. Às ausências do
público em geral, juntou-se as
dos Presidentes da Junta e
Assembleia de Freguesia de
Vila das Aves, respectivamente,
Carlos Valente e Adalberto
Carneiro que, de acordo com
Baltazar Dias, haviam sido
convidados a estar presentes
nesta reunião extraordinária.

Da ordem de trabalhos

constava a questão do apoio
a prestar ao Rancho de Santo
André que, segundo a opinião
do presidente da Comissão de
Moradores, desde há sete
anos a esta parte vai dando
provas de um “novo vigor” e
de “grande dinamismo”. Mas
na impossibilidade de a
Assembleia se realizar, nada
disto ficou resolvido, ainda
assim, um dos problemas que
mais tem preocupado a popu-
lação daqueles locais foi sen-
do levemente aflorado: os
valores envolvidos com a che-
gada da rede pública de água
(ver texto e entrevista) e os
contratos a assinar com a em-
presa concessionária, Indáqua.

Em breve, nova tentativa da
Comissão de Moradores da
Aldeia de Sobrado deverá
reunir em Assembleia Geral
Extraordinária, esperando-se
nessa altura que a população
compareça. ||||| JACJACJACJACJAC
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Em consequência do contrato de
concessão - por um período de 25
anos - celebrado com a Câmara
Municipal de Santo Tirso, desde
Novembro de 1999 que o Serviço
Público de Abastecimento de Água
aos concelhos de Santo Tirso e Trofa
é feito pela empresa Indáqua. A ade-
são por parte do público inicialmente
prevista pela empresa, era de 100 por
cento, mas como refere Paulo Nunes,
Director Geral da Indáqua-Santo Tirso,
a adesão dos consumidores está
muito aquém do esperado.

Em que ponto se encontram as obrasEm que ponto se encontram as obrasEm que ponto se encontram as obrasEm que ponto se encontram as obrasEm que ponto se encontram as obras
de execução da rede pública de água?de execução da rede pública de água?de execução da rede pública de água?de execução da rede pública de água?de execução da rede pública de água?
A Indáqua partiu para a concessão
com um volume de investimento
próximo dos 4 milhões de contos.
Desses 4 milhões de contos, já foram
investidos quase um milhão de contos
em diversas obras no concelho. As
principais dizem respeito ao sistema
de abastecimento de água das Fregue-
sias de Roriz, que totaliza 254 mil
contos, S. Martinho do Campo, com
parte da rede de abastecimento já
executada, correspondente a 26 mil
contos. As freguesias de Areias e
Palmeira também representam já um
volume de obras na ordem dos 30
mil contos, entre outras. A obra em
curso em Vila das Aves é, neste
momento, a de maior envergadura
num investimento de 215 mil contos;
cerca de 30 mil contos foram já
executadas em 2001.
A determinada altura, as previsões daA determinada altura, as previsões daA determinada altura, as previsões daA determinada altura, as previsões daA determinada altura, as previsões da
Indáqua indicavam que até 2004, 90%Indáqua indicavam que até 2004, 90%Indáqua indicavam que até 2004, 90%Indáqua indicavam que até 2004, 90%Indáqua indicavam que até 2004, 90%
da população estaria ligada à rededa população estaria ligada à rededa população estaria ligada à rededa população estaria ligada à rededa população estaria ligada à rede
pública. Tendo em conta o curso actualpública. Tendo em conta o curso actualpública. Tendo em conta o curso actualpública. Tendo em conta o curso actualpública. Tendo em conta o curso actual
das obras, esta é ainda uma metadas obras, esta é ainda uma metadas obras, esta é ainda uma metadas obras, esta é ainda uma metadas obras, esta é ainda uma meta
possível de alcançar?possível de alcançar?possível de alcançar?possível de alcançar?possível de alcançar?
Houve atrasos significativos no início
e houve também a necessidade de
um reformulação do nosso plano de
investimentos de acordo com a nossa
nova realidade pelo que essa meta,
até 2004, poderá não ser atingida,
mas  não ficaremos muito aquém... mas
tudo dependerá de como as coisas
correrem daqui para a frente. Actual-
mente as coisas estão a correr a bom

“A ligação à rede publica de água
é, efectivamente, obrigatória”

ENTREVISTA COM PAULO
NUNES, DIRECTOR GERAL
DA INDÁQUA-SANTO TIRSO

ritmo, sem os percalços do início...
Com que tipo de percalços ?Com que tipo de percalços ?Com que tipo de percalços ?Com que tipo de percalços ?Com que tipo de percalços ?
Nomeadamente ao nível das adjudi-
cações aos nossos construtores. Pro-
blemas derivados dos custos das
obras, que nós supúnhamos que fos-
sem menores mas que resultaram
superiores, de forma a que houve
necessidade de reformular toda a
nossa política.
Para o cidadão comum, o primeiroPara o cidadão comum, o primeiroPara o cidadão comum, o primeiroPara o cidadão comum, o primeiroPara o cidadão comum, o primeiro
contacto com a Indáqua faz-se numacontacto com a Indáqua faz-se numacontacto com a Indáqua faz-se numacontacto com a Indáqua faz-se numacontacto com a Indáqua faz-se numa
altura em a empresa solicita que estealtura em a empresa solicita que estealtura em a empresa solicita que estealtura em a empresa solicita que estealtura em a empresa solicita que este
leve a cabo a construção da caixa paraleve a cabo a construção da caixa paraleve a cabo a construção da caixa paraleve a cabo a construção da caixa paraleve a cabo a construção da caixa para
colocação de contadorcolocação de contadorcolocação de contadorcolocação de contadorcolocação de contador, para se proceder, para se proceder, para se proceder, para se proceder, para se proceder
à execução do ramal de ligação. E peloà execução do ramal de ligação. E peloà execução do ramal de ligação. E peloà execução do ramal de ligação. E peloà execução do ramal de ligação. E pelo
que nos é dado a conhecerque nos é dado a conhecerque nos é dado a conhecerque nos é dado a conhecerque nos é dado a conhecer, um ramal-, um ramal-, um ramal-, um ramal-, um ramal-
tipo custará à volta dos 70 mil escudos.tipo custará à volta dos 70 mil escudos.tipo custará à volta dos 70 mil escudos.tipo custará à volta dos 70 mil escudos.tipo custará à volta dos 70 mil escudos.
Não é exagerado o preço pedido àsNão é exagerado o preço pedido àsNão é exagerado o preço pedido àsNão é exagerado o preço pedido àsNão é exagerado o preço pedido às
pessoas?pessoas?pessoas?pessoas?pessoas?
Eu julgo que não. Acredito que o
impacte dos 75 contos do custo do
ramal se sinta por ser um valor que
está já um bocado fora dos custos
de construção. Quando nós construí-
mos uma casa, mais 75 contos para
o ramal não tem muito significado.
Ou seja, o problema põe-se principal-
mente quando a habitação já está
construída há vários anos, e portanto
75 contos de uma só vez, compre-
ende-se que para as pessoas seja um
valor alto e difícil de ser suportado
por algumas famílias. Mas não é ser
um valor exagerado; está dentro dos
valores que são normais para este tipo
de trabalho.

Há pouco falava da nossa nova
realidade, quando falava dos inves-
timentos, e essa nova realidade o que
é que é?, é nós termos partido do
pressuposto de que no final das obras
nós tínhamos um percentagem de
adesão a 100 %, quando na realida-
de isso não veio a acontecer, e portan-
to isto fez com que nós tivéssemos
que reformular todo o nosso plano
de actuação.
E essa adesão situa-se em que níveis?E essa adesão situa-se em que níveis?E essa adesão situa-se em que níveis?E essa adesão situa-se em que níveis?E essa adesão situa-se em que níveis?
O ano passado andou à volta dos
10 %. O que fica muito aquém do
prvisto.
Para a Indáqua isto pressupõe o quê?Para a Indáqua isto pressupõe o quê?Para a Indáqua isto pressupõe o quê?Para a Indáqua isto pressupõe o quê?Para a Indáqua isto pressupõe o quê?
Uma maior aposta na sensibilização?Uma maior aposta na sensibilização?Uma maior aposta na sensibilização?Uma maior aposta na sensibilização?Uma maior aposta na sensibilização?
Concerteza. Há um trabalho de sen-
sibilização a fazer junto da população
para lhes mostrar as mais-valias que
têm em se se ligarem à rede publica.
Para muitas pessoas, habituadas aPara muitas pessoas, habituadas aPara muitas pessoas, habituadas aPara muitas pessoas, habituadas aPara muitas pessoas, habituadas a
consumirem a água dos seus poços semconsumirem a água dos seus poços semconsumirem a água dos seus poços semconsumirem a água dos seus poços semconsumirem a água dos seus poços sem
prestar contas a ninguém, torna-seprestar contas a ninguém, torna-seprestar contas a ninguém, torna-seprestar contas a ninguém, torna-seprestar contas a ninguém, torna-se
complicado depois depararem-se comcomplicado depois depararem-se comcomplicado depois depararem-se comcomplicado depois depararem-se comcomplicado depois depararem-se com

os valores que lhes são pedidos para seos valores que lhes são pedidos para seos valores que lhes são pedidos para seos valores que lhes são pedidos para seos valores que lhes são pedidos para se
ligarem à rede publica. Mesmo pare-ligarem à rede publica. Mesmo pare-ligarem à rede publica. Mesmo pare-ligarem à rede publica. Mesmo pare-ligarem à rede publica. Mesmo pare-
cendo caricata a comparação, fica maiscendo caricata a comparação, fica maiscendo caricata a comparação, fica maiscendo caricata a comparação, fica maiscendo caricata a comparação, fica mais
caro ter acesso a um bem essencial comocaro ter acesso a um bem essencial comocaro ter acesso a um bem essencial comocaro ter acesso a um bem essencial comocaro ter acesso a um bem essencial como
a água, do que ter acesso à TV Cabo...a água, do que ter acesso à TV Cabo...a água, do que ter acesso à TV Cabo...a água, do que ter acesso à TV Cabo...a água, do que ter acesso à TV Cabo...
... Bom, cada negócio tem os seus custos
e... digamos, cada um tem a sua
metodologia para que se torne, pelo
menos, rentável...
Há facilidades a conceder às pessoasHá facilidades a conceder às pessoasHá facilidades a conceder às pessoasHá facilidades a conceder às pessoasHá facilidades a conceder às pessoas
para suavizar o custo dessa ligação?para suavizar o custo dessa ligação?para suavizar o custo dessa ligação?para suavizar o custo dessa ligação?para suavizar o custo dessa ligação?
Há. Por considerarmos que 75 contos

é um valor difícil de suportar de uma
só vez nós estamos a possibilitar que
se pague em prestações, durante um
ano. Neste processo de sensibilização
e de informação estamos também a
facultar uma série de documentos
para que o consumidor fique o mais
elucidadas possível, para procederem
ao contrato e fazerem tudo o que é
da sua responsabilidade. A nossa
facilidade, neste momento, é o
pagamento em prestações e também

oferecemos alguns serviços mediante
a colaboração dos consumidores.
Uma das dúvidas mais frequentes,Uma das dúvidas mais frequentes,Uma das dúvidas mais frequentes,Uma das dúvidas mais frequentes,Uma das dúvidas mais frequentes,
prende-se com a obrigatoriedade desteprende-se com a obrigatoriedade desteprende-se com a obrigatoriedade desteprende-se com a obrigatoriedade desteprende-se com a obrigatoriedade deste
serviço. As pessoas não têm outraserviço. As pessoas não têm outraserviço. As pessoas não têm outraserviço. As pessoas não têm outraserviço. As pessoas não têm outra
alternativa, têm mesmo que executaralternativa, têm mesmo que executaralternativa, têm mesmo que executaralternativa, têm mesmo que executaralternativa, têm mesmo que executar
essa ligação?essa ligação?essa ligação?essa ligação?essa ligação?
Têm que a fazer, é obrigatório.
Já se depararam com casos de recusaJá se depararam com casos de recusaJá se depararam com casos de recusaJá se depararam com casos de recusaJá se depararam com casos de recusa
total por parte do consumidor?total por parte do consumidor?total por parte do consumidor?total por parte do consumidor?total por parte do consumidor?
Por vezes há. Mas nesta fase estamos
numa campanha de sensibilização.
Nós não vamos partir, pelo menos de
imediato, para situação de litígio. A
lei geral obriga a isso, o nosso regula-
mento, de forma mais clara, aponta
nesse sentido, a ligação é, efectiva-
mente obrigatória.

Se as pessoas não se ligassem, não
haveria qualquer empresa deste tipo
que se conseguisse aguentar no
mercado. Todas os investimento da
Indáqua, assim como de qualquer
outra empresa deste género, é feito
com determinados pressupostos, e um
desse pressupostos é o de que as pes-
soas têm que se ligar à rede de água.
Uma das garantias da Indáqua é a deUma das garantias da Indáqua é a deUma das garantias da Indáqua é a deUma das garantias da Indáqua é a deUma das garantias da Indáqua é a de
que a água é de qualidade. De que forque a água é de qualidade. De que forque a água é de qualidade. De que forque a água é de qualidade. De que forque a água é de qualidade. De que for-----
ma é que a empresa garante isto?ma é que a empresa garante isto?ma é que a empresa garante isto?ma é que a empresa garante isto?ma é que a empresa garante isto?
A legislação obriga-nos a um número
elevado de análises, feitas periodi-
camente ao longo de todo ano. Esta
é uma água duplamente controlada.
É controlada na origem, pela empresa
que faz o abastecimento em alta e
depois, existe o controle feito pela
Indáqua no processo de distribuição
aos consumidores. Nós publicamos
trimestralmente os resultados do
controle analítico que podem ser
consultados por qualquer consu-
midor; é esta a forma de provar que a
água é de qualidade.
Os consumidores  habi tualmenteOs  consumidores  habi tualmenteOs  consumidores  habi tualmenteOs  consumidores  habi tualmenteOs  consumidores  habi tualmente
consultam esse dados?consultam esse dados?consultam esse dados?consultam esse dados?consultam esse dados?
Não, é raro consultarem as análises.
Mas estão disponíveis não só em S.
Tirso mas em todas as delegações.
Quanto custa ao cliente da Indáqua aQuanto custa ao cliente da Indáqua aQuanto custa ao cliente da Indáqua aQuanto custa ao cliente da Indáqua aQuanto custa ao cliente da Indáqua a
água que consome?água que consome?água que consome?água que consome?água que consome?
Depende do escalão de consumo. O
mínimo é 67 escudos por metro cúbi-
co. Pode ir até aos 318 depende dos
escalões de consumo. Mas 67 escu-
dos por metro cúbico é muitíssimo
barato. É um valor que já pressupõe a
adesão a 100 por cento, ou seja, foi
estipulado com base na adesão total.
O que esta acontecer é que é um valor
preocupante para a empresa pois os
valores de adesão são muito  baixos.
Das taxas praticadas pela empresa,Das taxas praticadas pela empresa,Das taxas praticadas pela empresa,Das taxas praticadas pela empresa,Das taxas praticadas pela empresa,
existe algum valor que entra nos cofresexiste algum valor que entra nos cofresexiste algum valor que entra nos cofresexiste algum valor que entra nos cofresexiste algum valor que entra nos cofres
da Câmara de Santo Tirso?da Câmara de Santo Tirso?da Câmara de Santo Tirso?da Câmara de Santo Tirso?da Câmara de Santo Tirso?
Como sabe a concessão é feita me-
diante determinados aspectos. A
Indáqua, pelo número de metros
cúbicos que vende mensalmente dá
à câmara uma valor que constitui, no
fundo, a renda da concessão. O que
nestes negócios é usual. |||||

Paulo Nunes
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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

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

Realizou-se no dia 20 de fevereiro, a
quarta reunião ordinária do actual exe-
cutivo camarário. Da qual resultaram, en-
tre outras, as seguintes deliberações:

Adjudicar, pelo montante de 4.7419.66
EUR (952 contos), a conclusão da em-
preitada “rectificação do caminho público
1.098 entre a ponte sobre o Rio San-
guinhedo e o entroncamento com a EN
104, em Fontiscos - Santo Tirso”.
Ratificar o contrato-programa celebrado
entre o Município de S. Tirso e o Minis-
tério da Administração Interna, tendo por
objecto a cooperação técnica e financeira
para a constituição e equipamento da
Polícia Municipal de S. Tirso.
Aprovar o contrato de comparticipação
financeira e cooperação técnica no âmbito
do Programa Operacional Emprego,
Formação e Desenvolvimento Social para
a execução da segunda fase do projecto
NAID - Núcleo de Apoio à Integração
do Deficiente (instalações e equipamento).
Atribuir - depois de homologada a classi-
ficação final dos candidatos - a 14 jovens
alunos universitários do concelho uma
bolsa de estudo, a atribuir mensalmente,
no valor de 74,82 EUR (15 contos).
Dar parecer favorável à criação de um
Parque Zoológico na Quinta do Cabo,
em Roriz.

SUBSÍDIOSSUBSÍDIOSSUBSÍDIOSSUBSÍDIOSSUBSÍDIOS
Atribuir subsídios, no valor global de
42.713.27 EUR (8.563 contos), às se-
guintes instituições concelhias: Junta deJunta deJunta deJunta deJunta de
Freguesia de RebordõesFreguesia de RebordõesFreguesia de RebordõesFreguesia de RebordõesFreguesia de Rebordões, pavimenta-
ção da Rua de S. João; Junta de Fregue-Junta de Fregue-Junta de Fregue-Junta de Fregue-Junta de Fregue-
sia de S. Tiago da Carreirasia de S. Tiago da Carreirasia de S. Tiago da Carreirasia de S. Tiago da Carreirasia de S. Tiago da Carreira,  obras
de drenagem de águas pluviais na Aveni-
da da igreja; Junta de Freguesia deJunta de Freguesia deJunta de Freguesia deJunta de Freguesia deJunta de Freguesia de
GuimareiGuimareiGuimareiGuimareiGuimarei; arranjo urbanístico do Adro
da Igreja; Associação Amigos doAssociação Amigos doAssociação Amigos doAssociação Amigos doAssociação Amigos do
SanguinhedoSanguinhedoSanguinhedoSanguinhedoSanguinhedo, ajudar a custear despesas
com a aquisição de mobiliário para os
moínhos da Ponte Velha; Escola deEscola deEscola deEscola deEscola de
FFFFFriãriãriãriãriães nº 2es nº 2es nº 2es nº 2es nº 2 (Santo Triso), ajudar a cus-
tear despesas com a aquisição de uma
máquina fotocopiadora; Associação deAssociação deAssociação deAssociação deAssociação de
Estudantes da Escola SecundáriaEstudantes da Escola SecundáriaEstudantes da Escola SecundáriaEstudantes da Escola SecundáriaEstudantes da Escola Secundária
TTTTTomaz Pomaz Pomaz Pomaz Pomaz Pelaelaelaelaelayyyyyooooo, ajudar a custear despesas
com a viagem de finalistas a Palma de
Maiorca; J. Freguesia de S. SalvadorJ. Freguesia de S. SalvadorJ. Freguesia de S. SalvadorJ. Freguesia de S. SalvadorJ. Freguesia de S. Salvador
do Campodo Campodo Campodo Campodo Campo, ajudar a pagar a renda do
salão onde funciona a sede provisória
da Junta de Freguesia; J. Freguesia deJ. Freguesia deJ. Freguesia deJ. Freguesia deJ. Freguesia de
RorizRorizRorizRorizRoriz, ajudar a custear as despesas com
a aquisição de mobiliário para as novas
instalações da sede de Junta.

SUBSÍDIOS ÀS ESCOLASSUBSÍDIOS ÀS ESCOLASSUBSÍDIOS ÀS ESCOLASSUBSÍDIOS ÀS ESCOLASSUBSÍDIOS ÀS ESCOLAS
Atribuir subsídios, no valor global de
7.375,46 EUR (1.479 contos), às escolas
básicas do concelho para fazer face às
despesas com o aquecimento das salas
de aula (gás).

Deliberações
Camarárias Mudanças na

Juventude Popular de
Santo Tirso

PEDRO COSTA, O NOVO
PRESIDENTE DA

JUVENTUDE POPULAR
APONTA COMO
PRIORIDADE O

RESTABELECIMENTO DA
HONRA E PRESTÍGIO DA

COMISSÃO POLÍTICA

Presidente, Pedro Moutinho da Costa.Presidente, Pedro Moutinho da Costa.Presidente, Pedro Moutinho da Costa.Presidente, Pedro Moutinho da Costa.Presidente, Pedro Moutinho da Costa.
Vice-presidentes: Marco Olavo RiosVice-presidentes: Marco Olavo RiosVice-presidentes: Marco Olavo RiosVice-presidentes: Marco Olavo RiosVice-presidentes: Marco Olavo Rios
Vieira, Hélder Ricardo Gomes Peixoto,Vieira, Hélder Ricardo Gomes Peixoto,Vieira, Hélder Ricardo Gomes Peixoto,Vieira, Hélder Ricardo Gomes Peixoto,Vieira, Hélder Ricardo Gomes Peixoto,
José Duarte Pereira da Costa. Vogais:José Duarte Pereira da Costa. Vogais:José Duarte Pereira da Costa. Vogais:José Duarte Pereira da Costa. Vogais:José Duarte Pereira da Costa. Vogais:
Fabíola Mara Mirra Malheiro, CelsoFabíola Mara Mirra Malheiro, CelsoFabíola Mara Mirra Malheiro, CelsoFabíola Mara Mirra Malheiro, CelsoFabíola Mara Mirra Malheiro, Celso
Pimenta da Sila, Ana Cátia SimõesPimenta da Sila, Ana Cátia SimõesPimenta da Sila, Ana Cátia SimõesPimenta da Sila, Ana Cátia SimõesPimenta da Sila, Ana Cátia Simões
Castro Lopes, Ricardo Manuel AlvesCastro Lopes, Ricardo Manuel AlvesCastro Lopes, Ricardo Manuel AlvesCastro Lopes, Ricardo Manuel AlvesCastro Lopes, Ricardo Manuel Alves
da Silva e César Magalhães Maia.da Silva e César Magalhães Maia.da Silva e César Magalhães Maia.da Silva e César Magalhães Maia.da Silva e César Magalhães Maia.

Conselheiros Distritais:  AntónioConselheiros Distritais:  AntónioConselheiros Distritais:  AntónioConselheiros Distritais:  AntónioConselheiros Distritais:  António
Peixoto,  Beatriz Machado, JoãoPeixoto,  Beatriz Machado, JoãoPeixoto,  Beatriz Machado, JoãoPeixoto,  Beatriz Machado, JoãoPeixoto,  Beatriz Machado, João
Moreira ,  L i l i ta  Moura e  SaraMoreira ,  L i l i ta  Moura e  SaraMoreira ,  L i l i ta  Moura e  SaraMoreira ,  L i l i ta  Moura e  SaraMoreira ,  L i l i ta  Moura e  Sara
Carvalho.Carvalho.Carvalho.Carvalho.Carvalho.

Conselheiros Nacionais: Beatriz Mac-Conselheiros Nacionais: Beatriz Mac-Conselheiros Nacionais: Beatriz Mac-Conselheiros Nacionais: Beatriz Mac-Conselheiros Nacionais: Beatriz Mac-
hado, Marcos Vieira e Sara Carvalho.hado, Marcos Vieira e Sara Carvalho.hado, Marcos Vieira e Sara Carvalho.hado, Marcos Vieira e Sara Carvalho.hado, Marcos Vieira e Sara Carvalho.
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A Ricardo Rossi sucede Pedro
Moutinho da Costa na presidência
da Comissão Política Concelhia da
Juventude Popular de Santo Tirso.
Depois de algumas controvérsias, e
outras tantas trocas de acusações,
os populares escolheram no passa-
do dia 18 de Fevereiro os nomes
que passam a constituir a Comissão
Política, com 62 votos e 3 brancos.
O novo presidente da Juventude
Popular reside na Freguesia de
Água Longa e é estudante de Direi-
to.  Nas autárquicas de Dezembro
último foi candidato à Assembleia
Municipal e também à Assembleia
de Freguesia de Água Longa. Da
sua equipa, fazem ainda parte nomes
como Marco Vieira (de Vila das
Aves), Helder Peixoto e José Duarte
da Costa, entre outros.

Para Henrique Pinheiro Macha-
do, presidente da Mesa do Plenário
Concelhio da JP, esta é uma equipa
feita de militantes com provas dadas
e com “a experiência política de elei-
ções anteriores”. Para além disso,
alega terem dado “um sinal claro
de que a mudança se impunha e
que a Juventude Popular encontrou
o caminho para crescer e se afirmar
de novo como a maior e a melhor
juventude partidária do concelho
de Santo Tirso”. Henrique Pinheiro
Machado afirma mesmo ser “preciso
limpar o nome da Juventude Popular”
referindo-se aos recentes e polémi-
cos acontecimentos vividos no seio
da Comissão Concelhia que “preju-
dicaram o partido na opinião
pública”

E é também de “mudança” que

Pedro Costa nos fala. Em declara-
ções ao entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS, o novo
presidente da Juventude Popular,
recusa o termo “ruptura” para carac-
terizar o momento actual face ao
passado recente vivido no seio do
partido a nível concelhio, afirmando
tratar-se antes de uma “pequena
viragem” até porque, admite Pedro
Costa, a anterior equipa também
trabalhou bem. Contudo aponta
como objectivo primordial da recém-
eleita Comissão “o restabelecer de

toda a honra e prestígio da
Juventude Popular”.  Consciente do
trabalho que urge desenvolver,
Pedro Costa sublinha por outro lado
a importância “fundamental” de um
representatividade de jovens de
todas as freguesias do concelho na
JP. Quanto à apresentação das linhas
com que se cose o programa da
Juventude Popular, essa fica para mais
tarde, remetendo Pedro Costa o
assunto para o Jantar de Tomada
de Posse que deverá acontecer

muito em breve. Ainda assim foi
afirmando que algum desse trabalho
passa por continuar a cativar mais
jovens para o partido; uma tarefa
que diz não estar a ser “muito difícil”:
“os jovens estão entusiasmados,
vêem no CDS a melhor solução”.

LEGISLLEGISLLEGISLLEGISLLEGISLAAAAATIVTIVTIVTIVTIVASASASASAS
Também a 18 de Fevereiro, no Porto,
deram-se a conhecer a lista de can-
didatos a deputados pelo Distrito
do Porto às eleições legislativas de
17 de Março. Encabeçada por
Basílio Horta, dessa lista constam
também os nomes de Fernando
Ferreira (o 18º da lista), que foi
candidato pelo CDS/PP à presidência
da Câmara de Santo Tirso nas
últimas autárquicas, e de Henrique
Pinheiro Machado (24ª), presidente
da Concelhia de S. Tirso do partido
e actual presidente de Junta de
Freguesia de S. Tomé de Negrelos.
Entre outros compromissos elitorais,
os populares apostam no respeito
“em todas as circunstâncias, do
direito à vida, à dignidade e à
integridade pessoal de todos os
Homens” e querem ver dignificada
e prestigiada as forças armadas,
“enquanto garante da soberania e
independência nacionais”.

Ainda no que diz respeito ás
legislativas de Março, pelo Círculo
Eleitoral do Porto, das listas das
outras forças políticas à a destacar
a presença dos candidatos tirsenses
José Alberto Ribeiro (24º) e Claudia
Monteiro (39º), pela CDU, numa
lista encabeçada por Honório Novo.
Quanto ao Partido Socialista, e
depois do afastamento de Joaquim
Couto, a lista, encabeçada por
Alberto Martins, permanece sem
representação tirsense. Por sua vez,
Pacheco Pereira encabeça a liista do
PSD pelo Círculo do Porto integra
os tirsenses Abílio Costa (que surge
no 10º lugar) e Carlos Oliveira
(31º). |||||
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MAGALHÃES OCULISTA
Óptica médica

Consultas de oftalmologia, por médico dos olhos, optometria
contactologia, e testes grátis, por pessoal diplomado. Marque a sua
consulta em Magalhães Oculista na Rua D.Nuno Álvares Pereira, nº
157 (frente à feira), em vila das Aves ou pelo telf. 252872021. Ou vá
a Magalhães Oculista, na Rua dr. Abílio Torrres, nº 1180, em Caldas de
Vizela ou pelo telf. 253481652. Fazemos os seus óculos novos em 15
minutos, por pesssoal habilitado. Descontos especiais a todos os
beneficiários. Se tem problemas visuais consulte-nos. MagalhãesMagalhãesMagalhãesMagalhãesMagalhães
Oculista para ver a vida com outros olhos. Visite-nos.Oculista para ver a vida com outros olhos. Visite-nos.Oculista para ver a vida com outros olhos. Visite-nos.Oculista para ver a vida com outros olhos. Visite-nos.Oculista para ver a vida com outros olhos. Visite-nos.

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

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

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

de: PPPPPaulo Gonçalvaulo Gonçalvaulo Gonçalvaulo Gonçalvaulo Gonçalveseseseses (Director Clínico e Proprietário)

Clínica Veterinária
de Vila das Ade Vila das Ade Vila das Ade Vila das Ade Vila das Avvvvveseseseses

OCULISTA

J.O.R.G.E

Outra Visão do Mundo
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Oficialmente, praticamente nada se sabe.
A hierarquia da Igreja “também só ouviu
falar do caso”, os elementos da paróquia
de S. Pedro de Bairro, para já não respon-
dem aos jornalistas, como se o pudor
tomasse conta do assunto, mas parado-
xalmente, pelo menos na referida fregue-
sia do concelho de Famalicão, os popula-
res não falam de outra coisa.

E com um caso destes em mãos, o
tema de conversa não poderia ser outro:
Ademar Carvalho, pároco da freguesia
de S. Pedro de Bairro desde 1998, aban-
donou a paróquia e, ao que tudo indica,
o exercício do sacerdócio. E tudo por cau-
sa do seu alegado envolvimento afectivo
com um mulher daquela freguesia, que,
garantem os populares, não terá sequer
30 anos, é escuteira e também estudante
de advocacia. Fosse por estes ou por ou-
tros dotes, o certo é que a mulher de que
se fala, terá mesmo levado a que o pároco
de Bairro comprometesse o seu voto de
castidade. Pelo menos, dela assim fala uma
grande parte de outras mulheres, como
se “o pecado” e a “tentação” se fizesse
única e exclusivamente no feminino.

No mínimo, a notícia foi recebida com
surpresa. Desde terça-feira da semana
passada (19 de Fevereiro), que o pároco
havia deixado de celebrar missa. Como
os populares, do sacerdote, só têm a dizer
o melhor - até pela dedicação que desde
sempre demonstrou para com os seus
paroquianos - nunca ninguém havia de
se lembrar de semelhantes razões para
tal ausência. Mas a notícia chegou - sabe-
se lá de onde - na manhã de quinta-feira
e caiu como uma bomba no seio da
comunidade local. “Nós fiquemos burras”,
respondeu quase a uma só voz um grupo
de quatro mulheres que sem grandes
rodeios falou do assunto ao entre-
MARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS.

Sobre o sacerdote, nada há a apontar:
é “simpático”, “prestativo” e está sempre
disponível para os fiéis: “ele até ao
Hospital ia ver os doentes”, garantem-nos.
E para além disso, conhecem-lhe bem a
capacidade empreendedora, pela forma
como deu continuidade às obras da

||||| texto: PPPPPADREADREADREADREADRE     FERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDO     DEDEDEDEDE     AZEVEDOAZEVEDOAZEVEDOAZEVEDOAZEVEDO     ABREUABREUABREUABREUABREU

Nunca mais esquecerei a figura que andei a fazer pelas ruas da
cidade polaca de Czestochowa: como estava a chover calcei os
únicos sapatos que levei, e quando eu subia o monte Jasnav
Gora para visitar o célebre Santuário Mariano reparei que as
solas dos sapatos tinham descolado à frente, e inexplicavelmente;
além de ter ficado um pouco envergonhado, muito mais fiquei
preocupado, pois na mala que tinha ficado no quarto do Hotel
Patria só restavam sapatilhas para o prometido e esperado Verão
de Agosto de 1998. Depois de ter andado à procura de uma
loja, lá comprei um par de sapatos; andava eu com eles calçados
quando à meia-noite de quinta-feira, dia vinte e um de Fevereiro
p.p., no meu quarto, reparei que os dois já tinham na parte inferior
três rasgões! E comecei logo a pensar em ti, Padre Ademar! É que
eu tinha chegado de uma reunião nocturna com cinco paroquianos
teus! Quatro deles eram dirigentes do Agrupamento do C.N.E. de
Bairro, e que não mereciam a minha resposta negativa para a
abertura solene das comemorações dos 60 anos da sua fundação;
mas tu, quando me telefonaste nesse mesmo dia para o “fixo” (e
costumavas ligar para o móvel...) não quiseste ser verdadeiro e
sincero, por mais que eu te dissesse que aos teus (e meus) queridos
Escuteiros tal necessidade pastoral não teria reciprocidade do
Assistente da Junta de Núcleo de Famalicão. Disse-te o que horas
depois lhes disse: Banden Powell, fundador do escutismo, quando
tudo parecia correr mal e havia de suportar desilusões, aconselhava
cantar : “persevera, persevera, persevera, persevera”.

Não sei se as tuas desilusões nasceram do eclipse dos quarenta
que este ano vai fazer; só sei que foste ordenado presbítero sem
ilusões, pois já tinhas quase vinte e oito anos!

Olha, Padre Ademar, nessa mesma quinta-feira alguns
paroquianos meus que estiveram no funeral por mim celebrado,
já sabiam do que em Bairro se tinha passado! Eu ainda tentei
novamente falar contigo, antes da reunião com os teus paroquianos,
mas o teu número do “móvel” já não estava atribuído!

Aos Sacerdotes desta zona pastoral que estiveram contigo a
confessar na segunda-feira em Pedome, e na terça-feira em Santa
Maria de Oliveira, és devedor da mínima fraternidade sacerdotal
pedida pelo Vaticano II, pois alguns leigos teus já sabiam aquilo
que os colegas deviam também saber ou antes, ou depois ou
concomitantemente; mas quando se pretende somente um
“misseiro” então já não há a pastoral credibilidade no interlocutor
laical. Meu caro Padre Ademar, gostei muito da meditação que
fizeste sobre a transfiguração, e que veio publicado no jornal
exactamente no dia seguinte à nossa conversa; não te esqueças
de que no monte Tabor, Moisés e Elias desapareceram depois de
cumprirem o seu dever que era apontar Jesus transfigurado como
o Messias profetizado. Certamente já choraste e a Deus imploraste
a divina compaixão, pois compadecidos estão os teus queridos
paroquianos, os teus sempre amigos colegas e os nossos legítimos
superiores, mas já que falei na hierarquia quero-te recordar aquilo
que eu li (e jamais esqueci) no Primeiro de Janeiro de 26-07-
1971, ano em que eu terminei o meu curso teológico: um membro
do Tribunal da Rota, e a pedido da Congregação para a Doutrina
da Fé, fez um grande inquérito acerca das saídas dos Padres,
sobretudo na idade dos 35 a 40 anos; ora um Padre contrário
ao celibato declarou ao inquiridor que “a Igreja prefere rolar com
pneus furados em vez de tirar os pregos da estrada”.

Padre Ademar, embora a gente tenha “inspecções periódicos e
obrigatórias”, o certo é que eu te agradeço o bem que me fizeste,
pois a simbologia dos sapatos me ajudou a rever a triste figura
que às vezes ando a fazer.

Como estamos na Quaresma, quem for capaz de compreender
faça o favor de se... converter. |||||

O Padre e os SapatosPároco de S. Pedro de
Bairro abandona Paróquia
ALEGADO ENVOLVIMENTO

AFECTIVO COM UMA MULHER
LEVA PADRE ADEMAR

CARVALHO A ABNDONAR O
SACERDÓCIO

paróquia. E precisamente, sobre as obras,
recorda um dos populares contactados
pelo entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS, que no último Do-
mingo em que celebrara missa na fre-
guesia, Ademar Carvalho havia proce-
dido à apresentação das contas, adian-
tando nessa altura que as obras iam
agora parar por falta de dinheiro. Mas
com o sucedido, já há quem veja esta
“apresentação de contas” como um pre-
núncio do que depois veio a acontecer.
Se para casar ou não, para já, oficialmen-
te nada se sabe, mas ainda assim, na
sua edição de Domingo, 24 de Fevereiro,
o diário “Público”, garantia em título, que
“Padre de Famalicão abandona paróquia
para casar”.

Se o padre regressasse à paróquia,
seriam muitos a recebê-lo de braços aber-
tos mas há quem o apenas aceite “sozinho”.
No meio desta estória toda, a mulher é
quase sempre a “que tenta” e a única
responsável pelo sucedido; pelo menos
assim se vai traduzindo o ponto de vista...
feminino, sobre o assunto. Em terra de
muitas “tentações” garantem-nos, o próximo
pároco, “que seja”, afirmam “um velhote”.

Na sequência da intenção, ao que nos
foi dado a conhecer, já demonstrada pelo
pároco de abandonar o sacerdócio,
seguir-se-á, certamente o pedido ao papa
da recondução do sacerdote ao estado
laical. Por outro lado, há agora que se
proceder à colocação de um novo padre
na freguesia de Bairro, o que deverá,
contudo, só acontecer em Julho. |||||

A tomada de posse de Ademar CarvalhoA tomada de posse de Ademar CarvalhoA tomada de posse de Ademar CarvalhoA tomada de posse de Ademar CarvalhoA tomada de posse de Ademar Carvalho
como pároco da freguesia de S. Pedro decomo pároco da freguesia de S. Pedro decomo pároco da freguesia de S. Pedro decomo pároco da freguesia de S. Pedro decomo pároco da freguesia de S. Pedro de
Bairro aconteceu  a 30 de Agosto de 1998.Bairro aconteceu  a 30 de Agosto de 1998.Bairro aconteceu  a 30 de Agosto de 1998.Bairro aconteceu  a 30 de Agosto de 1998.Bairro aconteceu  a 30 de Agosto de 1998.
Na altura, foram muitos os movimentosNa altura, foram muitos os movimentosNa altura, foram muitos os movimentosNa altura, foram muitos os movimentosNa altura, foram muitos os movimentos
da Paróquia de Bairro e população emda Paróquia de Bairro e população emda Paróquia de Bairro e população emda Paróquia de Bairro e população emda Paróquia de Bairro e população em
geral que se juntou para a cerimónia degeral que se juntou para a cerimónia degeral que se juntou para a cerimónia degeral que se juntou para a cerimónia degeral que se juntou para a cerimónia de
boas-v indas ,  sendo igualmente  deboas-v indas ,  sendo igualmente  deboas-v indas ,  sendo igualmente  deboas-v indas ,  sendo igualmente  deboas-v indas ,  sendo igualmente  de
assinalar a presença de habitantes daassinalar a presença de habitantes daassinalar a presença de habitantes daassinalar a presença de habitantes daassinalar a presença de habitantes da
Freguesia de Landim, sua freguesia deFreguesia de Landim, sua freguesia deFreguesia de Landim, sua freguesia deFreguesia de Landim, sua freguesia deFreguesia de Landim, sua freguesia de
origem, onde, de resto, resideorigem, onde, de resto, resideorigem, onde, de resto, resideorigem, onde, de resto, resideorigem, onde, de resto, reside
Foi ordenado padre em 1989 exercendoFoi ordenado padre em 1989 exercendoFoi ordenado padre em 1989 exercendoFoi ordenado padre em 1989 exercendoFoi ordenado padre em 1989 exercendo
desde essa data funções no Semináriodesde essa data funções no Semináriodesde essa data funções no Semináriodesde essa data funções no Semináriodesde essa data funções no Seminário
Menor de Braga. Tinha 35 anos quandoMenor de Braga. Tinha 35 anos quandoMenor de Braga. Tinha 35 anos quandoMenor de Braga. Tinha 35 anos quandoMenor de Braga. Tinha 35 anos quando
tomou posse como pároco de Bairro.tomou posse como pároco de Bairro.tomou posse como pároco de Bairro.tomou posse como pároco de Bairro.tomou posse como pároco de Bairro.

P.E ADEMAR CARVALHO
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D E S P O R T O
TAÇA C.P.K. SENIORES

KARAKARAKARAKARAKARATECASTECASTECASTECASTECAS
AAAAAVENSES EMVENSES EMVENSES EMVENSES EMVENSES EM
EVIDÊNCIAEVIDÊNCIAEVIDÊNCIAEVIDÊNCIAEVIDÊNCIA

A Associação Centro Português de
Karate (C.P.K.) organizou, no
passado dia 23 de Fevereiro, a sua
taça na categoria de seniores. Esta
prova decorreu no Pavilhão
Eduardo Gomes, em Pombal.
Estiveram presentes os melhores
karatecas desta Associação, do
norte e sul do país.

O Karate Shotokan de Vila das
Aves, Secção da Associação
Avense, esteve presente com 4
atletas e dois árbitros, os karatecas
avenses obtiveram excelentes
resultados: três primeiros lugares
e um segundo. De realçar que só
um deles é senior, dois juniores e
um cadete. O cadete Miguel Lopes
só participou em katas. Elisário
Moreira 1º lugar kumite menos
60kg., Ricardo Rodrigues 2º lugar
kumite menos 80 kg., Tiago Lima
1º lugar kumite menos 75 kg. E
1º open.

Com estes resultados em
seniores é a continuação da senda
de vitórias dos karatecas mais
jovens. Vila das Aves é repre-
sentada de uma forma superior em
todas as provas de karate. Para estes
resultados tem havido muita
dedicação e treino dos karatecas
avenses.

RALLRALLRALLRALLRALLYE DE SANTO TIRSOYE DE SANTO TIRSOYE DE SANTO TIRSOYE DE SANTO TIRSOYE DE SANTO TIRSO

ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES DO

COMPLEXO HABITACIONAL
DE RINGE

1º TORNEIO DE1º TORNEIO DE1º TORNEIO DE1º TORNEIO DE1º TORNEIO DE
SUECASUECASUECASUECASUECA

A Associação de Moradores do
complexo Habitacional de Ringe vai
levar a cabo o seu 1º Torneio de Sueca
cujo início dos jogos esta previsto para
o dia 15 de Março, na sua sede. As
inscrições estão abertas a sócios  (5
euros) e não sócios (10 euros) com mais
de 16 anos.

As inscrições podem ser feitas na
A.M.C.H. Ringe e estão abertas até ás
21 horas do dia 8 procedendo-se meia
hora depois ao sorteio dos jogos que se
realizarão às sextas e sábados à noite.

Os prémios a atribuir serão: 1ª
prémio – trofeus mais 150 euros; 2º
prémio – trofeus mais 75 euros; 3º
prémio – trofeus mais 40 euros.
Lembranças para todos.
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Automobilismo: Automobilismo: Automobilismo: Automobilismo: Automobilismo: Rallye de Santo Tirso vai para a estrada

TROFÉU DATROFÉU DATROFÉU DATROFÉU DATROFÉU DATSUN 1200TSUN 1200TSUN 1200TSUN 1200TSUN 1200
“FENÓMENO HISTÓRICO”“FENÓMENO HISTÓRICO”“FENÓMENO HISTÓRICO”“FENÓMENO HISTÓRICO”“FENÓMENO HISTÓRICO”

Foi nos idos anos de 1971 que este troféu ganhou
uma enorme expressão e contribuiu para o sucesso das
corridas de velocidade nos circuitos deste País.

Santinho Mendes(1971), Joaquim Moutinho(1972)
e Pedro Cortez(1973), foram vencedores desta competição
com um automóvel que entusiasmou e marcou a década.

O Clube Aventura, desde sempre inovador nas suas
organizações, ao decidir reeditar este troféu estava longe
de imaginar a verdadeira onda de interesse que se formou
em torno deste regresso. Esta foi uma das fórmulas mais
acessíveis que muitos pilotos encontraram para
permanecer ou regressar ao activo e atinge já uma cifra
superior a uma centena de interessados.

Os carros poderão sofrer alguma alterações (poucas)
de motor, essencialmente resultantes da dificuldade de
obtenção de material de origem, mas na sua essência,
tudo será reduzido ao mínimo de custos e sempre visando
a total igualdade para os participantes.

Não são permitidas transformações de vulto que
desvirtuem a ideia de correr com um carro antigo, onde
tudo seja de origem ou então igual para todos.

Estão previstas oito corridas, a disputar nos circuitos
do Estoril e de Braga, bem como na Rampa de Murça. A
apresentação está prevista para o circuito de Braga em
08/09 Março.

ARMINDO ARAÚJO
CONTINUA A BRILHAR
Com um arranque auspicioso, só alguma falta de sorte impediu A. Araújo de
encerrar do melhor modo a sua magnífica prestação ao longo da prova inaugural
do Campeonato Nacional de Rallyes - o Casino da Póvoa Rallye.
Depois de ter dominado os acontecimentos logo na especial de abertura, na qual
foi o melhor piloto da F3 (carros de tracção convencional a duas rodas) e assegurou
ainda o segundo posto da geral, Armindo Araújo deixou bem vincado que é já
capaz, de a qualquer momento, poder obter um resultado de destaque em termos
de geral no Campeonato Nacional de Rallyes, bem como na luta pela F3.
Piloto deste concelho, vencedor em 2000 do Campeonato Nacional de Promoção,
continuou em 2001 na rota das vitórias conquistando o Troféu Citroen Saxo de
rallyes.
Pela frente tem agora o desafio de quatro provas em pisos de terra onde espera
retirar todo o potencial do Citroen Saxo “Kit Car” : “...este carro é de certeza“...este carro é de certeza“...este carro é de certeza“...este carro é de certeza“...este carro é de certeza
mais complicado de conduzir neste tipo de piso, mas espero que amais complicado de conduzir neste tipo de piso, mas espero que amais complicado de conduzir neste tipo de piso, mas espero que amais complicado de conduzir neste tipo de piso, mas espero que amais complicado de conduzir neste tipo de piso, mas espero que a
minha adaptação seja tão conseguida como foi em asfalto...”minha adaptação seja tão conseguida como foi em asfalto...”minha adaptação seja tão conseguida como foi em asfalto...”minha adaptação seja tão conseguida como foi em asfalto...”minha adaptação seja tão conseguida como foi em asfalto...”

A prova de abertura do
Campeonato Nacional de Rallyes -
Promoção, vai ter lugar no próximo
dia 9 de Março.

Contando com o apoio do CAST
- Clube Automóvel de Santo Tirso e
da Câmara Municipal de Santo Tirso,
o Sport Clube do Porto apresenta
uma prova com uma estrutura mais
reduzida em relação à do ano
anterior, com apenas duas passagens
em cada troço.

Outra das novidades é o parque
de assistências, que passa agora a

ser no recinto da feira de Santo Tirso.
Ainda que com um percurso

desportivo mais reduzido, a
organização conta uma vez mais com
um elevado número de entidades e
instituições para assegurar a
orientação e controlo do trânsito,
segurança, comunicações, condições
de assistência e intervenção.

Neste capítulo, também os
Bombeiros de Vila das Aves
participam novamente na prova.

Igualmente importante, é a
colaboração e comportamento do

público nos troços, para que a prova
se repita nesta zona por muitas
edições futuras...

Horário da Prova:Horário da Prova:Horário da Prova:Horário da Prova:Horário da Prova:
Sábado 9 de MarçoSábado 9 de MarçoSábado 9 de MarçoSábado 9 de MarçoSábado 9 de Março
10.18 – N. Sra. Assunção 1
10.41 – S. Tomé de Negrelos 1
11.12 – N. Sra. Assunção 2
11.35 – S. Tomé de Negrelos 2
14.53 - Sta. Cristina 1
15.16 – Serra 1
15.44 – Sta. Cristina 2
16.12 – Serra 2

Com a eliminação da classificativa
de Roriz - a principal surpresa, e a
redução dos troços de Negrelos e
Santa Cristina, a parte competitiva da
prova consta apenas de 40 Km’s.
Estas alterações não são totalmente
do agrado de António Paiva, o
director de prova, que referiu “é o“é o“é o“é o“é o
esquema possível mediante osesquema possível mediante osesquema possível mediante osesquema possível mediante osesquema possível mediante os
condicionalismos condicionalismos condicionalismos condicionalismos condicionalismos (da Federação
face ao traçado anterior -
n.d.r .) . . .entretanto temos. . .entretanto temos. . .entretanto temos. . .entretanto temos. . .entretanto temos
esperança de no futuro poderesperança de no futuro poderesperança de no futuro poderesperança de no futuro poderesperança de no futuro poder
incluir novos troços . . . ”incluir novos troços . . . ”incluir novos troços . . . ”incluir novos troços . . . ”incluir novos troços . . . ”
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C.D. Aves: C.D. Aves: C.D. Aves: C.D. Aves: C.D. Aves: com boas perspectiva

Comércio de Calçado
Vila das Aves

Telf.: 252874871

II LigaII LigaII LigaII LigaII Liga
Resultados

Ovarense 1 – Penafiel 1
Oliveirense 0 – Naval 2

Portimonense 0 – Felgueiras 0
Campomaiorense 0 – Moreirense 1

Maia 1 – Nacional 2
Leça 3 – Académica 3
Rio Ave 2 – CD Aves 1
U.Lamas 2 – Chaves 1

Espinho 0 – Est. Amadora 1

CCCCCLASSIFICAÇÃOLASSIF ICAÇÃOLASSIF ICAÇÃOLASSIF ICAÇÃOLASSIF ICAÇÃO JJJJJ PPPPP
Nacional 24 45
Académica 24 45
Moreirense 24 44
Campomaiorense 24 40
Chaves 24 37
Portimonense 24 37
Est. Amadora 24 36
U. Lamas 24 35
Rio Ave 24 32
CD AVESCD AVESCD AVESCD AVESCD AVES 2 42 42 42 42 4 3 23 23 23 23 2
Naval 24 31
Leça 24 31
Maia 24 27
Ovarense 24 27
Espinho 24 26
Felgueiras 24 23
Oliveirense 24 20
Penafiel 24 19

II Liga – 24ª Jornada

RIO AVE F. C. 2 - C. D. AVES 1

APAPAPAPAPAAAAATIA E CONFORMAÇÃOTIA E CONFORMAÇÃOTIA E CONFORMAÇÃOTIA E CONFORMAÇÃOTIA E CONFORMAÇÃO

Jogo no estádio dos Arcos, em Vila do
Conde.
ÁÁÁÁÁRBIRORBIRORBIRORBIRORBIRO: Emanuel Câmara, do Funchal.
Rio ave: Bizarro, Niquinha, Peu, Bruno
Mendes, Miguelito, Israel (Luís Coentrão,
46’), Mércio, Ado, Rui Manuel (Cílio Sousa,
71’), Gama (Rui Ramos, 90’), Nuno Sousa.
TTTTTrrrrreinaeinaeinaeinaeinadordordordordor: Horácio Gonçalves.
CD ACD ACD ACD ACD Avvvvveseseseses: Paulo Jorge, Rochinha (Grau,
63’), Moreau, Mendonça (Zaidan, 36’),
Quim da costa (Paulo Sousa, 89’), Emanuel,
Jocivalter, Octávio, Filipe anunciação, Doda,
Tozé. TTTTTrrrrreinaeinaeinaeinaeinadordordordordor: Carlos Garcia.
MMMMMARARARARARCADORESCADORESCADORESCADORESCADORES: Peu 20’, Nuno Sousa 47’,
Tozé 85’.
CCCCCARTARTARTARTARTÃÃÃÃÃOOOOO     AMAMAMAMAMARELARELARELARELARELOOOOO: Israel 16’, Mendonça
21’, Moureau 65’, Quim da Costa 86’, Luís
Coentão 89’, Paulo Jorge 90’, Zaidan 92’.CCCCC
CCCCCARTARTARTARTARTÃÃÃÃÃOOOOO     VERMELHOVERMELHOVERMELHOVERMELHOVERMELHO: Niquinha 91’.

II Liga – 23ª Jornada

C. D. Aves 3 - Leça F. C. 2

FUTEBOL AFUTEBOL AFUTEBOL AFUTEBOL AFUTEBOL ATÉ AO FIMTÉ AO FIMTÉ AO FIMTÉ AO FIMTÉ AO FIM
Jogo no campo do Estádio do clube
Desportiva das Aves.
ÁÁÁÁÁRBITRORBITRORBITRORBITRORBITRO: Luís Lameira, Beja.
C.D. AC.D. AC.D. AC.D. AC.D. AVESVESVESVESVES: Paulo Jorge, Neves, Moureau,
Mendonça, Quim costa, Rochinha,
Emanuel (Paulo Sousa, 78’), Brito (Filipe
Anunciação, 30’), Octávio, Haruna Doda
(Tozé, 58’), Jocivalter. TTTTTrrrrreinaeinaeinaeinaeinadordordordordor: Carlos
Garcia.
LLLLLEÇAEÇAEÇAEÇAEÇA: Tozé, Mesquita (Wender, 18’), Zé da
Rocha, Justiniano, sardinha (Jelic, 18’),
Zacarias, Serifo, Fabrício, Pedro Cervantes
(Constantino, 46’), _Noverça, Charly.
MMMMMARCADORESARCADORESARCADORESARCADORESARCADORES::::: Emanuel aos 5’ de g.p.,
Octávio aos 45’, Moureau 68’ g.p., Noverça
aos 70’ e Tozé 73’.
CCCCCARTARTARTARTARTÃÃÃÃÃOOOOO     AMAMAMAMAMARELARELARELARELARELOOOOO. Zacarias 19 e 90’,
Justiniano 52’, Filipe anunciação 54’, Charly
62’, Neves 68’, Serifo 80’, Zé da Rocha 81’.
CCCCCARTARTARTARTARTÃÃÃÃÃOOOOO     VERMELHOVERMELHOVERMELHOVERMELHOVERMELHO: Zacaria 90’ por
acumulação de amarelos.

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

Como seria de esperar o Aves entra em
campo a dominar as operações e a instalar-

se todo no ataque. Fruto disso mesmo,
acercando-se várias vezes da área contrária,
Octávio é derrubado dentro desta aos 5’,
por Sardinha, no lado direito, junto á linha
frontal e é assinalada grande penalidade.
Emanuel não enjeita e faz o 1-0 para o
Aves aos 6’.

Mesmo sem jogar um futebol bonito e
concludente, o Aves consegue controlar a
partida em todos os sectores, levando o
Leça a jogar somente em contra – ataque.

Aos 22’ grande jogada de perigo para o
Leça. Noverça aparece, infantilmente para
a defesa do Aves, totalmente isolado na
área avense, a receber a bola após um
ressalto, rematando para defesa seguríssima
de Paulo Jorge, que não consegue ainda
assim segurar o esférico, a bola sobra para
Welder que remata à barra. O Leça, após a
substituição de dois atletas, equilibra o
encontro e leva muito perigo ao reduto
Avense.

A partir do minuto 25 a partida entra
numa apatia algo generalizada. Sem se
perceber bem porquê o Aves, agora, não
consegue imprimir o seu futebol
dominador. Só em lances de alguma
inspiração individual consegue criar perigo.
Aos 39’ Octávio sofre falta no lado direito
do ataque, Neves converte o livre, a bola
sobra para Moreau que endossa para o
segundo poste  e Rochinha nas alturas
remata para defesa de Tozé. Perdida flagrante
para a equipa do Aves.

Até final do primeiro tempo notou-se
uma tentativa de crescimento por parte do
Desportivo local. E o primeiro lance perigoso
do segundo tempo foi para o Leça, livre
muito bem marcado de Charly a que se
opôs a não menos brilhante defesa de Paulo
Jorge. Aos 5’ Jogada de contra - ataque do
Aves, Octávio lança Filipe Anunciação na
esquerda, este faz todo o corredor, envia
para o segundo poste e Neves com tudo
para fazer o golo atira às malhas laterais.

Perdida incrível por parte do Aves. Mas
volvido somente 1’ Octávio não perdoa e
faz mesmo: o 2-0 para a equipa da casa.
Aos 16’ Jogada de Emanuel na direita, após
deixar um adversário pelo caminho dá
atrasado para Neves, que coloca para
Octávio e este atira à barra. O Aves tenta
superiorizar-se e os calafrios junto à área
Leçeira tornam-se uma constante. Volvidos
4’ nova oportunidade para o Aves. O lance
começa em Paulo Jorge que após um atraso
de bola coloca fortemente na frente, a bola
sobra para Emanuel que centra para
Jocivalter e este por duas vezes falha o
terceiro para o Aves, primeiro permite a
defesa a Tozé e no seguimento, remata ao
lado. As perdidas de golo por parte do Aves
iam-se sucedendo e a tranquilidade ainda
não estava conseguida. E como o futebol
tem destas coisas, aos 25’ golo do Leça.
Livre na esquerda por Fabricio, a bola a
embater no aglomerado de jogadores na
área Avense e Moreau a trair Paulo Jorge e a
fazer o 2-1 para os visitantes contra a
corrente.

Logo de seguida poderia ter aparecido

o 3º golo do Aves. Jocivalter é solicitado á
entrada da área, passa pelo guarda redes
Leçeiro e sozinho, atira às malhas laterais.

O Aves não consegue marcar e isso sai
muito caro. Aos 27’, de Livre, Noverça
remata para defesa de Paulo Jorge e com
total apatia por parte dos defesas locais,
surgem 3 avançados do Leça para a recarga
e Jelic, mais oportuno, transforma em golo.

O clima negro começava a pairar sobre
o estádio do Desportivo das Aves, mas
rápido esmoreceu. De canto marcado por
Emanuel aos 29’, Tozé dá o melhor
seguimento ao lance e faz o 3-2. O Aves
mostrava que com um pouco mais de
concentração e determinação a vitória não
lhe escaparia. O jogo estava aberto e as
duas equipas estavam apostadas em
alcançar mais um tento.

Aos 40’ mais uma bola no ferro.
Jocivalter muito bem a cobrar um livre a
castigar falta sobre Tozé à entrada da área,
fazendo a bola embater no bico da baliza
Leçeira. Logo de seguida, Jelic, esteve perto
de fazer o Empate, solicitado no centro da
área Avense, cabeceia por cima.

O Aves sai justo vencedor deste
encontro e dá prenda especial ao
aniversariante treinador Carlos Garcia que
festejava nesse dia o seu 52º Aniversário.

Serifo (jogador do Leça) » A queixar-se
da arbitragem  e da sua profunda
indignação em relação ao comportamento
incorrecto por parte do árbitro que agrediu
verbalmente os Jogadores Leçeiros.
Visivelmente Emocionado Serifo balbuciou
alguns dos nomes proferidos pelo juiz da
partida como Palhaços, Nabos, etc.

Carlos Garcia (treinador do Desp. Aves)
» Jogo emotivo e muito disputado. O Aves
teve algumas dificuldades, conseguiu
contornar e matar o jogo no contra – ataque,
com grande querer e vontade, perante um
adversário difícil. Vitória justa mas muito
sofrida.

O Rio Ave, a jogar perante o seu público,
não se fez rogado e entrou muito ofensivo
no encontro. Ainda assim as jogadas de
real perigo ião aparecendo somente em
lances de bola parada e sempre para os
locais.

Aos 18’ após defesa para canto de Paulo
Jorge, em que a defesa do Aves claudicou
bastante, após a conversão, Peu, sozinho no
meio dos centrais Avenses, não perde a
oportunidade para pôr a equipa da casa a
ganhar. Estava feito o 1-0 para o Rio Ave.
Um golo que apareceu justamente, visto
ser a equipa da casa quem mais procurava
o golo. Volvidos somente 3’, de livre, Peu
remata rasteiro a que se opôs Paulo Jorge
negando o segundo para a equipa de Vila
do Conde.

O Aves estava com muitas dificuldades
em impôr o seu futebol. As incursões
atacantes por parte dos locais são
perigosíssimas e, não fosse Paulo Jorge, o
Aves poderia estar em maior desvantagem
no marcador.

A partir do minuto 25 o Aves tenta
sacudir alguma da pressão mas continuava
algo inconsequente no ataque.

Aos 35’ o Rio Ave tem grande

TEXTEXTEXTEXTEXTTTTTOOOOO: : : : : ISMISMISMISMISMAELAELAELAELAEL     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA.....
FFFFFOOOOOTTTTTOOOOO: : : : : VVVVVASCOASCOASCOASCOASCO     OLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRA.....

oportunidade, Rui Manuel, arrecada a bola
no bico esquerdo da área Avense e remata
violentamente para defesa de Paulo Jorge,
que não segurando, permite o embater da
bola na barra.

A primeira jogada de perigo para o Aves
apareceu somente aos 37’. Emanuel ganha
a bola na direita do ataque, cruza para a
área e Doda, com oposição de um central
Vila Condense, remata ao lado da baliza
de Bizarro. O Aves mostrava intento em
alterar o rumo dos acontecimentos e o
intervalo chegaria mesmo com o Desportivo
a tentar equilibrar o encontro.

No reatamento o esforço Avense do
final da primeira parte revelarse-í-a inglório.
Logo no 1’ o Rio Ave consegue o seu
segundo golo. Após cruzamento na
esquerda, Nuno Sousa cabeceia, com a
defesa do aves ainda a recolocar-se no
terreno, fazendo a bola beijar as redes da
baliza Avense. Aos 3’ poderia ter surgido o
golo do Aves. De livre, Jocivalter remata
levando a bola a rasar a barra da baliza de
Bizarro.

Decorridos 24’ desde o reatamento boa
oportunidade para o Aves. Jocivalter a
converter um livre na zona frontal, a bola a
embater na barreira e a sobrar para o mesmo
Jocivalter, que remata à barra.

Desde o minuto 25 o Aves consegue
restabelecer o equilíbrio e acercar-se com
mais perigo da baliza do Rio Ave.

A luta pela posse do meio – campo era
o mais evidente, o que levava os
intervenientes a cometerem muitas faltas.

Fruto disso mesmo, aos 41’, Grau
converte um livre á entrada da área, a bola
bate na barreira e sobra para Octávio que
deixa para Tozé e este remata com êxito,
reduzindo vantagem dos locais e fazendo
o 2-1 para o Aves.

A partida terminaria volvidos 9 minutos
deste lance com nada mais a realçar do
encontro.

O Rio Ave sai justo vencedor  de uma
partida onde nem sempre esteve evidente
o seu domínio e notando-se que o Aves
esteve muito aquém do seu desempenho
nos últimos encontros.

Ourivesaria Ourivesaria Ourivesaria Ourivesaria Ourivesaria FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Rua Silva Araújo - Telf. 252942218                                                4795-120 AVES

Onde a qualidade é ponto de honra em:

ouro, pratas, jóias, relógios.

PRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADA
Estrela Amadora – Ovarense

Penafiel – Oliveirense
Naval – Portimonense

Felgueiras – Campomaiorense
Moreirense – Maia
Nacional – Leça

Académica – Rio Ave
CD Aves – U.Lamas
Chaves - Espinho
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Apoie as
Camadas Jovens

comprando os
sorteios da bola

 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

Vila das Aves
EDÍFICIO PRAÇA DA TOJELAEDÍFICIO PRAÇA DA TOJELAEDÍFICIO PRAÇA DA TOJELAEDÍFICIO PRAÇA DA TOJELAEDÍFICIO PRAÇA DA TOJELA

no melhor local da Vila

T1 - T2 - T3 - T3+1 - Lojas
Largo Eva Machado Guimarães à Tojela

Telm. 933709749
Um Empreendimento BARCELCONSTRÓI, LDA

 

 

 

Av. 27 de Maio – Curvaceira – Apartado 63
4795-545 Vila de Negrelos – 252 820 260
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28 DE FEVEREIRO DE 2002
DesportoDesportoDesportoDesportoDesporto: resultados, classificações.

CAMADAS JOVENS
AF PORTO

JUNIORESJUNIORESJUNIORESJUNIORESJUNIORES - I Divisão

FFFFFelgueirelgueirelgueirelgueirelgueiras 4as 4as 4as 4as 4
CD ACD ACD ACD ACD Avvvvves 0es 0es 0es 0es 0

Jogo no Campo da Zona Desportiva de
Felgueiras.
ÁÁÁÁÁRBITRORBITRORBITRORBITRORBITRO: Vitor Costa.
CD ACD ACD ACD ACD AVESVESVESVESVES: Bruno, Zé, Paulão, Renato,
Paulo, (Braulio, 40'), Daniel, Ivan, Hélder,
Rui Lima (César, 73'), Paulinho, Vieira
(Pedro, 56'). TTTTTrrrrreinaeinaeinaeinaeinadordordordordor: Marcos Nunes.
MMMMMARARARARARCADORESCADORESCADORESCADORESCADORES: Raul 59', Magno 73', João
Martinho 88', Raul 90'.
CCCCCARTARTARTARTARTÃÃÃÃÃOOOOO     AMAMAMAMAMARELARELARELARELARELOOOOO: Bruno 24', Rui Lima
69'.

Na primeira derrota da época neste
campeonato a equipa nunca se encontrou.
Os jogadores fizeram passes errados e o
espírito de luta ficou cá fora. No inverso
o Felgueiras fez um jogo de raça e de luta.
Resultado bastante pesado para os
pergaminhos avenses desta prova.
Arbitragem irregular.

CD ACD ACD ACD ACD Avvvvves 3es 3es 3es 3es 3
Gondomar 1Gondomar 1Gondomar 1Gondomar 1Gondomar 1

Jogo no Campo Bernardino Gomes.
ÁÁÁÁÁRBITRORBITRORBITRORBITRORBITRO: Marinho santos.
CD ACD ACD ACD ACD AVESVESVESVESVES: Bruno, Zé, Paulão, Renato,
Paulo, Daniel, Ivan, Hélder (Vieira, 74’),
Rui Lima, Paulinho, Pedro (Braulio, 77’),
TTTTTrrrrreinaeinaeinaeinaeinadordordordordor: Marcos Nunes.
MMMMMARARARARARCADORESCADORESCADORESCADORESCADORES: Rui Lima aos 21’, Pedro aos
44’ e Ivan aos 55’.
CCCCCARTARTARTARTARTÃÃÃÃÃOOOOO     AMAMAMAMAMARELARELARELARELARELOOOOO: Rui lima aos 39’ e
89’.
CCCCCARTARTARTARTARTÃÃÃÃÃOOOOO     VERMELHOVERMELHOVERMELHOVERMELHOVERMELHO: Paulinho.

Num jogo difícil os avenses fizeram
um bom jogo controlando a partida com
bastante mobilidade em todos os sectores.
Fizeram 3 golos mas outros ficaram por
marcar. O Gondomar deu excelente
replica e marcou o golo de honra mesmo
ao cari do pano. Boa arbitragem.

INICIADOSINICIADOSINICIADOSINICIADOSINICIADOS

CD ACD ACD ACD ACD Avvvvves 0es 0es 0es 0es 0
Marco 2Marco 2Marco 2Marco 2Marco 2

Jogo no campo Bernardino Gomes.
ÁÁÁÁÁRBITRRBITRRBITRRBITRRBITROOOOO: Mário Valente.
CD ACD ACD ACD ACD AVESVESVESVESVES: Pedro Rompante, Daniel (Vitor
42'), Bruno, Ricardo, Rui Queirós, André,

Rui Pedro, Roberto, Zé Pedro, Ivan e
Cristão. TTTTTrrrrreinaeinaeinaeinaeinadordordordordor: Adelino Carneiro.
MMMMMARCADORESARCADORESARCADORESARCADORESARCADORES: Matos 7', Bruno 50'.
CCCCCARTARTARTARTARTÃÃÃÃÃOOOOO     AMAMAMAMAMARELARELARELARELARELOOOOO: Cristião 68', delegado
do Aves aos 55'.

A equipa dos iniciados do Aves
encontra-se muito mal classificada na
prova e todos os jogos são uma final para
não descerem de divisão. A
responsabilidade pesou nos atletas pois
praticaram um futebol atabalhoado e sem
nexo jogando mais com o coração do
que com a cabeça. Com esta derrota mais
cavam o fosso da descida.

Arbitragem irregular.

INFINFINFINFINFANTISANTISANTISANTISANTIS

Rio ARio ARio ARio ARio Avvvvve 1e 1e 1e 1e 1
CD ACD ACD ACD ACD Avvvvves 1es 1es 1es 1es 1

Jogo em vila do conde
ÁrbitrÁrbitrÁrbitrÁrbitrÁrbitrooooo: Raul Teixeira.
CD ACD ACD ACD ACD AVESVESVESVESVES: João Nunes, Rui Correia, Rui
Castro, Hélder Filipe, Vitor Gomes (Rafael,
43’), Ratinho, Luís Maia, Benicio, Cobala
(Márcio, 57’), Hugo, Pedrinho. TTTTTrrrrreinaeinaeinaeinaeinador:dor:dor:dor:dor:
Nuno dias.
MMMMMARCADORARCADORARCADORARCADORARCADOR: adversário na própria baliza
aos 51’.

Os jovens atletas avenses
ultrapassaram sem derrota no campo dos
vilacondenses. Fizeram um excelente jogo
com a bola a correr para todos os sectores.
O vento que se fazia sentir no local de
jogo estragou em parte o jogo dos atletas,
Em jogo jogado os avenses foram
superiores tecnicamente mas o empate
não deslustra. Boa arbitragem.

| | | | || | | | || | | | || | | | || | | | | FERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADOS EADOS EADOS EADOS EADOS E
CLASSIFICAÇÕESCLASSIFICAÇÕESCLASSIFICAÇÕESCLASSIFICAÇÕESCLASSIFICAÇÕES

JUNIORES JUNIORES JUNIORES JUNIORES JUNIORES – I Divisão – Série 2
ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados

Tirsense 1 – Felgueiras 0
CD Aves 3 – Gondomar 1

CCCCCLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃO JJJJJ PPPPP
1. CD Aves 21 54
2. Felgueiras 21 43
3. Tirsense 21 43

PRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADA
Gondomar – Tirsense
Penafiel – CD Aves

JUVENISJUVENISJUVENISJUVENISJUVENIS – I Divisão – Série 2
ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados

Tirsense 2 – Penafiel 3
S.Martinho 0 – Freamunde 6

Paredes 5 – CD Aves 3
CCCCCLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃO JJJJJ PPPPP
1. Freamunde 21 55
2. Gondomar 21 52
6. Tirsense 21 38
8. CD Aves 21 29
16. S.Martinho 21 8

PRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADA
Freamunde – Tirsense

Gondomar – S.Martinho
CD Aves – Lourenço Douro

AF PORTOAF PORTOAF PORTOAF PORTOAF PORTO
I Divisão Honra

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados
Caíde Rei 3 – S.Martinho 1

CCCCCLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃO JJJJJ PPPPP
1. S.Pedro Cova 23 51
2. Lixa 23 49
3. Caíde Rei 23 42
17. S.Martinho 23 19

PRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADA
S.Martinho – Castelo Maia

I Divisão
ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados

Melres 1Melres 1Melres 1Melres 1Melres 1
Vilarinho 0Vilarinho 0Vilarinho 0Vilarinho 0Vilarinho 0

Jogo em Melres.
VILARINHOVILARINHOVILARINHOVILARINHOVILARINHO: Cláudio, Calina,
Norberto, Alfredo, Serginho (Vitinha, 60’),
Emanuel (Nuno, 85’), Quim, Rui (Miguel,
65’), Tourê, Ricardo, Kipulo. TTTTTrrrrreinaeinaeinaeinaeinador:dor:dor:dor:dor:
Isaque.
CCCCCARTARTARTARTARTÃÃÃÃÃOOOOO     AMAMAMAMAMARELARELARELARELARELOOOOO: Serginho 30’, Kipulo
44’.

O Vilarinho não conseguiu os seus
objectivos que era pontuar, o Melres foi a
equipa mais objectiva e a que mais
procurou o golo o Vilarinho defendeu o
que pôde até aos 80 minutos porque na
marcação de um canto sofreu o golo que
ditou a derrota, não estando a defesa isenta
neste deslize.
Boa arbitragem.

|||||     MANUELMANUELMANUELMANUELMANUEL     CUNHACUNHACUNHACUNHACUNHA

CCCCCLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃO JJJJJ PPPPP
1. Gens 23 48
2. Vilarinho 23 45
3. Melres 23 42

PRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADA
Vilarinho – Vila Meã

IV CAMPEONATO
CONCELHIO DE FUTEBOL

CINCO FEMININO
9ª Jornada

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados
Ringe 3 - Reguenga 0
CD Aves 0 - Tarrio B 3

CCCCCLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃO JJJJJ PPPPP
AM Ringe 6 18
AAD Tarrio A 8 18
CDSS Campo 6 12
AD Reguenga 7 11
AD Tarrio B 7 9
AD Mourinhense 5 8
CCSS Campo 6 8
CD Aves 8 3
CR Burgães 7 0

FC REBORDÕESFC REBORDÕESFC REBORDÕESFC REBORDÕESFC REBORDÕES
TAÇA INTER-MUNICIPAL

FC Rebordões 4 - Aguçadoura 1

INICIADOSINICIADOSINICIADOSINICIADOSINICIADOS – I Divisão – Série 2
ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados

Paços Ferreira 1 – Tirsense 1
FC Porto 3 – CD Aves 0

CCCCCLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃO JJJJJ PPPPP
1. amarante 21 51
2. FC Porto 21 50
14. CD Aves 21 16
16. Tirsense 20 8

PRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADA
Tirsense – S.Pedro Coca

CD Aves – FC Maia

INICIADOSINICIADOSINICIADOSINICIADOSINICIADOS – II Divisão – Série 3
ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados

Águas Santas 5 – Roriz 1
Sp. Rio Tinto 3 – S.Martinho 2

CCCCCLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃO JJJJJ PPPPP
1. Alfenense 16 45
Sp. Rio Tinto 15 39
3. S.Martinho 16 37
6. CD Aves 17 24
10. Roriz 16 4

PRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADAPRÓXIMA JORNADA
Roriz – Nogueirense

S.Martinho - Alfenense

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

peças de origem

A. Marques
& Silva Freitas, Lda.

FC Rebordões 2FC Rebordões 2FC Rebordões 2FC Rebordões 2FC Rebordões 2

AR PAR PAR PAR PAR Pombinhas 2ombinhas 2ombinhas 2ombinhas 2ombinhas 2
4-5 em pénaltis

Depois de uma arbitragem vergonhosa
o FC Rebordões foi desta forma afastado
da taça... Parabéns aos vencedores.

AF PAF PAF PAF PAF Portoortoortoortoorto
2ª Divisão2ª Divisão2ª Divisão2ª Divisão2ª Divisão

Distrital JunioresDistrital JunioresDistrital JunioresDistrital JunioresDistrital Juniores
SC Salgueiros 3 - FC Rebordões 1
FC Rebordões 0 - Est. Fânzeres 2

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

Depois de um resultado à tangente
de 2-1 na Aguçadoura - Póvoa de Varzim,
da primeira mão, o FC Rebordões encarou
este jogo com certas cautelas devido em
parte à má prestação que está a dar no
campeonato concelhio deste época.

E depois de ter de jogar em campo
neutro devido a uma castigo de certa
forma estranho foi o FC Rebordões jogar
a S.Paio de Guimarei e que jogo fez!
Entrando a todo o gás com convicção
força e acima de tudo muito querer
depressa chegou ao 2-0 acabando por
permitir o 2-1 ainda na primeira parte,
resultado a que se chegou ao fim dos 90

minutos apesar de durante tudo o jogo
terem existido oportunidades que por
mera infelicidade não foram concretizadas.
Desta forma se foi para o desempate no
prolongamento e aí veio ao de cima o
trabalho que se faz durante a semana ...
preparação física e endurance acabando
o FC Rebordões por levar de vencida esta
excelente equipa da Aguçadoura FC por
4-1 passando desta forma clara para as
meias finais desta competição.

Aos atletas do FC Rebordões
desejamos boa sorte para que continuem
cada vez com mais garra defendendo as
cores da sua terra.

entreMARGENS
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FOTOS: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

A União Desportiva de S.Mamede de
Negrelos é a colectividade desportiva
mais representativa na freguesia de
S.Mamede e que está prestes a come-
morar as suas Bodas de Prata, em 28
de Novembro próximo. Poucos são já
os fundadores que ainda fazem parte
dos seus quadros directivos, sendo
de realçar a presença do actual pre-
sidente de Junta, José Luís Barbosa.

Apesar de não ter ainda conse-
guido instalações para ter uma sede
própria, é proprietária do Campo de
Jogos onde realiza as suas actividades
e onde tem a funcionar um bar. As
reuniões de direcções vão-se fazendo
todos os dias quando os seus
elementos se encontram ou então na
casa do seu patrocinador de sempre,
o Café Brasil.

Ilídio Coelho, presidente da União
Desportiva há já dois mandatos (de
dois anos cada), está com sérias
intenções de abandonar o cargo nas
próximas eleições porque considera
que quatro anos à frentes do clube
são suficientes e há que dar lugar a
outros para que se tente fazer melhor

entreMARGENS
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28 DE FEVEREIRO DE 2002
Desporto:Desporto:Desporto:Desporto:Desporto: União Desportiva de S.Mamede de Negrelos

UNIÃO DESPORTIVA DE S.MAMEDE DE NEGRELOS
COM ARTE E TALENTO LÁ SE VAI CONSEGUINDO QUE UMA PEQUENA COLECTIVIDADE SUPERE AS ADVERSIDADES E

CONSIGA SOBREVIVER NUMA TAMBÉM PEQUENA FREGUESIA.

Ilídio Coelho nem sempre foi adeptoIlídio Coelho nem sempre foi adeptoIlídio Coelho nem sempre foi adeptoIlídio Coelho nem sempre foi adeptoIlídio Coelho nem sempre foi adepto
de futebol mas, agora, os sábados nãode futebol mas, agora, os sábados nãode futebol mas, agora, os sábados nãode futebol mas, agora, os sábados nãode futebol mas, agora, os sábados não
têm o mesmo sabor  se  não fortêm o mesmo sabor  se  não fortêm o mesmo sabor  se  não fortêm o mesmo sabor  se  não fortêm o mesmo sabor  se  não for
acompanhar os jogos. Amigo dasacompanhar os jogos. Amigo dasacompanhar os jogos. Amigo dasacompanhar os jogos. Amigo dasacompanhar os jogos. Amigo das
colec t iv idades  da terra  ecolec t iv idades  da terra  ecolec t iv idades  da terra  ecolec t iv idades  da terra  ecolec t iv idades  da terra  e
principalmente da União, Il ídioprincipalmente da União, Il ídioprincipalmente da União, Il ídioprincipalmente da União, Il ídioprincipalmente da União, Il ídio
Coelho foi convidado a ser presidenteCoelho foi convidado a ser presidenteCoelho foi convidado a ser presidenteCoelho foi convidado a ser presidenteCoelho foi convidado a ser presidente
do clube, convite que não recusou edo clube, convite que não recusou edo clube, convite que não recusou edo clube, convite que não recusou edo clube, convite que não recusou e
que apesar do muito trabalho que temque apesar do muito trabalho que temque apesar do muito trabalho que temque apesar do muito trabalho que temque apesar do muito trabalho que tem
tido nos últimos quatro anos não ostido nos últimos quatro anos não ostido nos últimos quatro anos não ostido nos últimos quatro anos não ostido nos últimos quatro anos não os
dá por  mal  empregues ,  porquedá por  mal  empregues ,  porquedá por  mal  empregues ,  porquedá por  mal  empregues ,  porquedá por  mal  empregues ,  porque
conseguiu melhorias das quais seconseguiu melhorias das quais seconseguiu melhorias das quais seconseguiu melhorias das quais seconseguiu melhorias das quais se
sente orgulhoso. Nessas melhoriassente orgulhoso. Nessas melhoriassente orgulhoso. Nessas melhoriassente orgulhoso. Nessas melhoriassente orgulhoso. Nessas melhorias
estão sobretudo a instalação da águaestão sobretudo a instalação da águaestão sobretudo a instalação da águaestão sobretudo a instalação da águaestão sobretudo a instalação da água
nos balneários conseguida através denos balneários conseguida através denos balneários conseguida através denos balneários conseguida através denos balneários conseguida através de
um poço de furo que foi feito com umum poço de furo que foi feito com umum poço de furo que foi feito com umum poço de furo que foi feito com umum poço de furo que foi feito com um
orçamento reduzido e com a ofertaorçamento reduzido e com a ofertaorçamento reduzido e com a ofertaorçamento reduzido e com a ofertaorçamento reduzido e com a oferta
de toda a instalação eléctrica por partede toda a instalação eléctrica por partede toda a instalação eléctrica por partede toda a instalação eléctrica por partede toda a instalação eléctrica por parte
de um patrocinadorde um patrocinadorde um patrocinadorde um patrocinadorde um patrocinador. No campo de. No campo de. No campo de. No campo de. No campo de
jogos os balneários foram melhoradosjogos os balneários foram melhoradosjogos os balneários foram melhoradosjogos os balneários foram melhoradosjogos os balneários foram melhorados
com instalação de sanitários, bancoscom instalação de sanitários, bancoscom instalação de sanitários, bancoscom instalação de sanitários, bancoscom instalação de sanitários, bancos
suplentes ,  bal izas  e  no bar  fo isuplentes ,  bal izas  e  no bar  fo isuplentes ,  bal izas  e  no bar  fo isuplentes ,  bal izas  e  no bar  fo isuplentes ,  bal izas  e  no bar  fo i

ainda. Esta pequena colectividade
depara-se, também ela, como hoje em
dia em qualquer associação, com o
problema da sucessão nos cargos
directivos. De treze membros eleitos
só quatro estão ainda empenhados
em solucionar os problemas do clube
e em desenvolver e melhorar as escas-
sas instalações do campo e os
problemas que advém das compe-
tições. “O trabalho é sempre para os
mesmos”, refere-nos Ilídio Coelho.

Considera o dirigente da União
que ao ser-se “presidente de um
pequeno clube perde-se muito
dinheiro”, “muitos tempos perdidos”
que faziam muito falta a uma pessoa
que trabalha por conta própria. “Por
vezes é necessário deixar o nosso
trabalho para ir resolver problemas do
clube” que apesar de pequeno não
deixa de ter problemas diários com
necessidade de acompanhamento.
Todos as vezes que há jogos fora há
que organizar as coisas de maneira a
saber como irão os atletas, se é
necessário assegurar transportes ou
se eles próprios o fazem, como
geralmente acontece.

Como pequeno clube que é, conta
apenas com cerca de 120 sócios da

terra. E pequenos são também os
subsídios e patrocínios, sendo que a
Câmara Municipal habitualmente
atribui um subsídio anual de 220
contos para o clube e outro para os
árbitros, e a Junta de Freguesia, 50
contos. Com orçamentos que rondam,
por época, alguns milhares de contos
as principais despesas da União
Desportiva andam em volta do seu
campo e da sua única actividade que
é o Futebol de Onze. Conta com 25
atletas a praticar esta modalidade e
gostariam muito de ter outras
actividades que envolvessem miúdos,
mas as “limitações tornam-se muita
pesadas para apenas quatro pessoas”.

Das actividades extras do clube os
Jogos de Primavera e o Torneio de
Futebol Anual costumam envolver
bastante a comunidade negrelense.
Nos jogos de primavera participam
quase todos os miúdos da terra que
anualmente procuram participar com
muita garra e sinal disso é que no
ano passado conseguiram o primeiro
lugar em dois escalões etários. Em
relação ao torneio de futebol  é dos
eventos mais lucrativos para a União
Desportiva e que leva a Negrelos
bastante público. |||||

“Gostava muito pouco de
futebol quando fui eleito

presidente da União”
construída uma cozinha onde em diasconstruída uma cozinha onde em diasconstruída uma cozinha onde em diasconstruída uma cozinha onde em diasconstruída uma cozinha onde em dias
de jogo se fazem uns petiscos quede jogo se fazem uns petiscos quede jogo se fazem uns petiscos quede jogo se fazem uns petiscos quede jogo se fazem uns petiscos que
melhoram substancialmente  asmelhoram substancialmente  asmelhoram substancialmente  asmelhoram substancialmente  asmelhoram substancialmente  as
receitas do barreceitas do barreceitas do barreceitas do barreceitas do bar.....

Estas obras mínimas saldaram-seEstas obras mínimas saldaram-seEstas obras mínimas saldaram-seEstas obras mínimas saldaram-seEstas obras mínimas saldaram-se
num investimento na ordem dos 700num investimento na ordem dos 700num investimento na ordem dos 700num investimento na ordem dos 700num investimento na ordem dos 700
contos que apesar de serem bastantecontos que apesar de serem bastantecontos que apesar de serem bastantecontos que apesar de serem bastantecontos que apesar de serem bastante
necessárias para o clube poucasnecessárias para o clube poucasnecessárias para o clube poucasnecessárias para o clube poucasnecessárias para o clube poucas
condições de relevo tiveram para ocondições de relevo tiveram para ocondições de relevo tiveram para ocondições de relevo tiveram para ocondições de relevo tiveram para o
campo que não deixa de  es tarcampo que não deixa de  es tarcampo que não deixa de  es tarcampo que não deixa de  es tarcampo que não deixa de  es tar
implantado num lugar calmo, airosoimplantado num lugar calmo, airosoimplantado num lugar calmo, airosoimplantado num lugar calmo, airosoimplantado num lugar calmo, airoso
e muito bonito mas que não teme muito bonito mas que não teme muito bonito mas que não teme muito bonito mas que não teme muito bonito mas que não tem
condições  dignas de um campocondições  dignas de um campocondições  dignas de um campocondições  dignas de um campocondições  dignas de um campo
desportivo sendo simplesmente umdesportivo sendo simplesmente umdesportivo sendo simplesmente umdesportivo sendo simplesmente umdesportivo sendo simplesmente um
quadrado sem medidas, em terraquadrado sem medidas, em terraquadrado sem medidas, em terraquadrado sem medidas, em terraquadrado sem medidas, em terra
batida e sem vedações. As autoridadesbatida e sem vedações. As autoridadesbatida e sem vedações. As autoridadesbatida e sem vedações. As autoridadesbatida e sem vedações. As autoridades
competentes no âmbito desportivocompetentes no âmbito desportivocompetentes no âmbito desportivocompetentes no âmbito desportivocompetentes no âmbito desportivo
deveriam ter em conta as pequenasdeveriam ter em conta as pequenasdeveriam ter em conta as pequenasdeveriam ter em conta as pequenasdeveriam ter em conta as pequenas
freguesias onde a pratica desportivafreguesias onde a pratica desportivafreguesias onde a pratica desportivafreguesias onde a pratica desportivafreguesias onde a pratica desportiva
por vezes é pouca porque não existempor vezes é pouca porque não existempor vezes é pouca porque não existempor vezes é pouca porque não existempor vezes é pouca porque não existem
condições nem instalações que a issocondições nem instalações que a issocondições nem instalações que a issocondições nem instalações que a issocondições nem instalações que a isso
propiciem. propiciem. propiciem. propiciem. propiciem. |||||

Ilídio CoelhoCampo de Jogos
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De acordo com a Constituição, em
17 de Março, elege-se 230
deputados para a Assembleia da
República. As eleições são assim,
“Assembleia da República”...! Ora de
algum tempo a esta parte, os media
inventaram a figura “Candidato a
Primeiro Ministro”, (que não consta
na ordem jurídico constitucional).
A ideia pegou de estaca, e hoje
assiste-se na sociedade Portuguesa
a um grande embuste! Já estamos a
ter custos por isso, pois como se
sabe o facto de o Eng. Guterres ter
pedido a demissão não implicava a
queda do governo, a Constituição
prevê estes casos, e havia no quadro
da Assembleia da República outras
opções. Não foi isso que aconteceu,
e o Presidente da República não teve
outro remédio se não marcar novas
eleições.

Outras opções, teriam impedido
a quase paralisia do País durante
quatro meses numa altura
extremamente difícil da conjuntura
internacional. Mas é no essencial a
cultura que vai passando do
“Candidato a Primeiro Ministro”,
que empurrou o País para as
eleições e não está demonstrado
que as mesmas não possam alterar
substancialmente e correlação de
forças e sendo assim, maiores são
os custos. Andam a brincar com
coisas sérias!

A expressão “Candidato a
Primeiro Ministro” é uma fraude,
também porque como se sabe os
putativos “Candidatos a Primeiro
Ministro” concorrem no circulo
eleitoral de Lisboa e de Aveiro. Ora
todos os outros círculos eleitorais
não têm “Candidato a Primeiro
Ministro”, como é? Vale a pena ir
votar, se não temos no Porto
“Candidatos a Primeiro Ministro”?
É claro que vale a pena ir votar,

Mistificação
porque o que vamos fazer é eleger
deputados pelo nosso circulo
eleitoral, que por sua vez se juntarão
na Assembleia da República com
os eleitos dos outros círculos para
nomear ou eleger o Primeiro
Ministro que pode ou não pode ou não pode ou não pode ou não pode ou não ser o
do partido mais votado, tudo
dependerá da correlação de forças
que se formar.

Por outro lado, coloca-se outra
questão não menos importante.
Uma parte muito significativa de
Portugueses não votam nos dois
partidos PS e PSD, então como não
é crível que o Sr. Carvalhas, o Sr.
Portas, ou o Sr. Louçã sejam Primeiro
Ministros, está-se a empurrar este
eleitorado a ficar em casa, pois o
Primeiro Ministro só?só?só?só?só? pode ser o
Sr. Ferro Rodrigues ou o Sr. Durão
Barroso!... Fraude, disse ele!...

Em 17 de Março os eleitores
da Vila das Aves vão eleger os
deputados pelo círculo eleitoral do
Porto. Pelo PS, o Sr. Alberto Martins,
pelo PSD, o Sr. Pacheco Pereira, pela
CDU o Sr. Honório Novo, pelo CDS/
PP, o Sr. Basílio Horta, e pelo BE, o
Sr. Teixeira Lopes. São estes os
primeiros nomes das respectivas
listas.

“Candidatos a Primeiro Ministro”
é o regresso do Sebastianismo, do
homem providencial, do Messias,
do poder num homem só de má
memória, por isso alerta eleitores,
escolham deputados sérios e
capazes, e terão também um bom
Primeiro Ministro. Em Portugal
apenas para a Presidência da
República é que se vota num só
homem, o que vamos fazer é eleger
gente que vai fazer ou fiscalizar as
leis, uma Assembleia Legislativa!

O resto é poeira para confundir
incautos!... ||||| ABELABELABELABELABEL     RODRIGUESRODRIGUESRODRIGUESRODRIGUESRODRIGUES     DADADADADA
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CARTAS AO DIRECTOR

Kiss
||||| OPINIÃO: FRANCISCOFRANCISCOFRANCISCOFRANCISCOFRANCISCO     CORREIACORREIACORREIACORREIACORREIA

Obviamente que não vamos  falar aqui
do significado que aquele estran-
geirismo sugere, tão pouco se irá falar
de música!

Aquilo não é mais do que o con-
junto das iniciais de expressão “keep
it simple, stupid”, cuja tradução em
português e à “letra” é “mantem as
coisas simples, «estúpido»”. É uma
expressão muito utilizada nos mean-
dros do marketing e que pretende
transmitir a ideia de não complicar
aquilo que é – ou pode ser – fácil,
simples e, imediato.

Vem isto a propósito – como não
podia deixar de ser – das próximas
eleições legislativas (que à data de
publicação deste texto estarão, de
facto, muito próximas).

“Como não podia deixar de ser”,
porquê? É obrigatório falar-se deste
tema? Julgo que sim, e quanto mais
melhor, porque no despertar deste
novo milénio os portugueses têm pela
frente um momento difícil, muito
difícil, de reflexão, de ponderação e
escolha, determinante para a imagem
do país interna e externa, e à sua
sustentabilidade económica. E, por
favor, não me venham com os clichés
habituais de “velhos do restelo” ou
“retransmissores” dos ecos da “direita”
porque neste momento são casos a
mais para serem ocultados por esses
falsos argumentos, senão vejamos: é
a saúde e a educação; a defesa e a
justiça; a reforma administratva do
estado; o Euro 2004; a RTP e as priva-
tizações; a OTA; o Metro... e tantos
outros numa escala nacional ou local(
de difícil separação dada a impor-
tância dos assuntos e a sua reper-
cussão em ambos os domínios).Assim
porque se discute eternamente o
“sexo dos anjos” em matéria de saúde
quando, por exemplo, muito antes de
se tirarem coelhos da cartola,
importava isso sim acabar com os 30
% (!) de desperdício na actividade
hospitalar. Isto são dados perfeita-
mente identificados, públicos, sabiam?
O mesmo acontecerá com a educa-

ção; que reforma curricular, sustentará
o facto de questões cruciais como a
verticalidade do ensino continuar a
ser discutida desde há vinte e poucos
anos? E a Defesa? Porque continua
tratada como uma enteada e um
fardo? Que desfecho será possível
esperar da asfixia financeira, quase
ostracizante, a que tem sido votada?
Não sabemos todos que o único
caminho possível é o de umas Forças
Armadas (F.A.) modernas, redimen-
sionadas, é certo, mas devidamente
apetrechadas, em tempo útil, para
responderem pela soberania do país
e fazerem face aos inúmeros compro-
missos internacionais, mormente
aqueles decorrentes das diversas
organizações a que Portugal pertence?
E a justiça? Porque será que um parla-
mento grandemente constituído por
gente ligada ao direito, insiste em
panaceias e face liftis quando o que
se exige é uma cirurgia profunda? Veja-
se, nomeadamente, o direito comer-
cial, uma autêntica manta de retalhos!
Da reforma administrativa do país o
melhor é não falar!

O Euro-2004! Toda a gente fala,
agora, do Euro 2004, afinal havia
outra (perdoem-me o ridículo da
comparação)  havia outra conta-
bilidade, havia outros orçamentos
nuns casos, noutros nem por isso,
outras conversas, outras promessas,
enfim... o pântano – muito bem dito!

É claro que à luz dos compromis-
sos assumidos o Euro 2004 assumiu
um foro de desígnio nacional, ponto
final, parágrafo!

A contradição não existe. O que
existe é que mais uma vez estamos a
fazer algo, não se sabe muito bem à
custa de que sacrifícios futuros (e
actuais!),”ad hoc”  e mais com laivos
de arrufos e amuos , do que com
sentido nacional, realista e em verda-
deira sintonia  com a comunidade,
isto para já não falar da própria
imagem que perpassa para o exterior.

Não será só por isto, mas decisi-
vamente influenciada por isto que um
ilustre empresário que me foi apresen-
tado numa recente “acção de forma-

ção” levada a cabo pela Associação
Empresarial de Portugal (AEP), me con-
fessava que como se já não bastasse
a dificuldade que há para fazer vingar
os nossos produtos lá fora acresce   a
imagem do própria país que passa
pela desorganização, delapidação da
economia e falta de seriedade política
actual. Isto é grave, meus senhores!

Portanto (e ficando por aqui em
matéria de exemplos), o caminho que
se afigura ao povo português é muito
simples: ou assume as suas responsa-
bilidades, decorrentes da  atitudes que
tomou aquando das eleições autár-
quicas, ou envergonha-se dela voltan-
do tudo à estaca zero, pontapé para a
frente que alguém há-de marcar. Quer
isto dizer que o povo português vai
ter de escolher entre um partido
socialista que se diz renovado, que se
quer reinventado, que se mostra
(como melhor deu a entender João
Cravinho) cabisbaixo pelos erros
cometidos, liderado por aquele que -
na minha opinião - foi o único então
ministro a fazer política de esquerda
(no sentido humanista desta) ao tempo
de Guterres; ou, pelo contrário,
credibilizar a alternância através do
PSD quando este só agora (o mesmo
é dizer, a pretexto destas eleições) se
procurou credibilizar, solidificar, em
torno de um líder (bom ex-ministro,
no meu entender) que nunca foi líder,
verdadeiramente e cuja capacidade
para ffenar o apelo também despesista
de uma direita sedenta de poder, não
está ainda muito bem definida.

Ninguém diz que a escolha é fácil,
porém, uma coisa é certa, indepen-
dentemente dos vendedores de
grandiloquentes promessas e dos
“fazedores” de opinião, estejamos
todos consciente de uma coisa – o
dinheiro acabou, e é sobre isto que
importa meditar para que, por entre
nomes e ideias, saibamos o que nos
espera, a bem – no limite do tal “pelo-
tão da frente”, seja lá o que isso for.

Fiquem bem, e como diria um grato
professor que um dia tive, “kiss” (agora
sim) para quem for de kisses, e um
abraço para quem for de abraços. |||||
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||||| OPINIÃO: CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

DESAFIODESAFIODESAFIODESAFIODESAFIO: É para responder a um desafio,
lançado pelo director deste jornal, o prof.
Luís Américo, que escrevo estas linhas.
Tentarei, dentro daquilo que me for
possível, manter uma regularidade nestas
“inflexões”.

CONTRA-PODERCONTRA-PODERCONTRA-PODERCONTRA-PODERCONTRA-PODER: : : : : Já lá vai o tempo –
embora ainda se discuta nestes termos –
em que se dizia que a comunicação social
era o quarto-poder. Agora diz-se que é o
quinto, o sexto ou, até, que não tem poder
nenhum. Mas não é uma discussão
académica que pretendo lançar. Apenas
quero reforçar que não é necessário dar
mais importância à imprensa do que
aquela que realmente terá. Vem isto a
propósito do “info-mail” que todos os
avenses receberam recentemente em sua
casa e onde a Câmara de Santo Tirso
informava do processo intentado pela
Alta Autoridade para a Comunicação
Social  (AACS) ao “Entre Margens”. Não
havia necessidade de usar meios públicos
para divulgar uma questão que, penso, é
menor. Há tanta coisa que mereceria
melhor divulgação pública por parte do
município e que interessaria aos avenses.
Por exemplo, seria útil saber – dois meses
após ter sido reconduzido – o que é que
já fez para concretizar aquelas quatro ou
cinco obras que pretende fazer nas Aves.
Disso é que deveríamos ser informados.

RAZÃORAZÃORAZÃORAZÃORAZÃO: É inegável que o “Direito de
Resposta” solicitado pelo Dr. Castro
Fernandes não foi devidamente cumprido
dentro dos trâmites legais e é natural a
decisão da AACS. Mas acho que não
fica bem a um presidente da Câmara
“declarar guerra” a um órgão de
comunicação social regional. Mas só neste
contexto é que vi a promessa socialista
avense de criação de um jornal local
independente. Desde quando é que um
jornal criado por uma força política pode
ser independente? A intenção mantém-
se? Espero que não. O “Entre Margens”
vem melhorando de qualidade – quer no
aspecto gráfico, quer informativo, e o
município deveria “enterrar o machado
de guerra” e colaborar com a cooperativa
que o tutela, no sentido de o dotar dos
meios técnicos e humanos que possibilite
o evitar de falhas – próprias de um
pequeno jornal – como a do “Direito de
Resposta”.

SUCASUCASUCASUCASUCATTTTTASASASASAS: Uma pequena chamada de
atenção para os responsáveis. Na avenida
Conde Vizela e na rua 25 de Abril há
duas viaturas abandonadas há meses. São
duas das mais movimentadas artérias da
vila e onde o estacionamento é um bem
raro. Tratem de notificar os proprietários
e, se não os houver, removam-nos. |||||

||||| TEXTO:     JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     PPPPPAAAAACHCOCHCOCHCOCHCOCHCO

Cense 23 de Fevereiro de 2002
meu querido Toninho espero que
esta te vá encontrar de boa sau-
dinha que nós em Cense estamos
sempre na mesma como dantes
ainda bem que nunca pior graças a
Deus o rio ora vai roxo ora castanho
é conforme e igual ao que o compa-
dre viu quando cá esteve e que
abalou sem poder dar banho à
minhoca novidades novidades
fique sabendo que não as há pra
dar só no dia 10 de Fevereiro é
que festejámos o aniversário da pri-
meira pedra que o senhor presiden-
te da câmara lançou aqui na bouça
de Cense e olhe que eu até acreditei
que não dava tempo para prantar
umas tronchudas até virem os
trolhas pela minha rica saúde que
é verdade que acreditei as casas pró
povo não haviam de tardar a apare-
cer veja lá já lá se foi um ano eu
quase fiquei sem coives pelo Natal
e segunda pedra viste-a o que lá
mais se vê é mato e pneus velhos e
aquilo está tudo cheio de bicharia
que o Tónio Beato até me contou
que um dia destes se foi aliviar no
meio dos codessos e ficou sem pinta
de sangue quando uma cobra lhe
roçou as partes eu vou todos os
dias à caixinha do correio a ver se
chegam novidades das casas mas
da parte do senhor presidente só
vêm queixinhas contra um jornal os
senhores da câmara devem ter mais
que fazer a gente ouviu dizer que
gastaram o bago todo a fazer uns
chafarizes e o compadre sabe que
ele não é elástico eu até já pedi ao

Carta de Cense

Inflexões

Zé da Tininha para me levar de
mota a Santo Tirso para ver os
melhoramentos mas ele ficou de
cama vai para dois meses e só agora
arribou depois das melhoras o Zeca
só bebe café do Senegal porque
como ele diz uma aldrabice nunca
vem só e que até o vinho anda
albrabado que até já lhe azedou
as entranhas e o mandou prás
urgências que nem o Aves ele pôde
ver a jogar o Zeca da Tininha tem
sistema nervoso da parte do pai que
também era de se dar dos nervos e
por vias de não poder enfardar no
árbitro quem pagou as favas foi a
patroa ora é por causa do Zeca que
eu lhe estou escrevendo querido
compadre para ver se arranja por
aí uns remédios para o homem
como lhe dizia é mesmo verdade
já fez um aninho que o senhor
engenheiro que pediu o nosso voto
cá veio lançar uma pedra trouxe o
senhor abade mais o senhor
engenheiro da junta e muito povo
deitou discurso e disse que íamos
ter casa novas mas já lá vai mais
de um ano e a gente não enxerga
nada nem a pedra enxergamos o
Zeca da Tininha até disse que a
primeira pedra deve ter sido atirada
com força a mais e deve ter ido pa-
rar ao outro lado do rio olha o
que disseste o Neca da Rosinha
que é um homem temente a Deus
mas que perde as estribeiras quando
julga que alguém está a dizer mal
do senhor engenheiro amandou-
lhe logo que o Zeca era um inocente
e um grande panão e que só perdia
por não estar calado devo dizer-
lhe compadre que ainda há pouco

houve aqui eleições das políticas e
ainda anda muito povo com os
azeites o Zeca disse que o Neca
tivesse tento na língua que ele já
estava a ficar com os nervos o Neca
respondeu-lhe que o sistema
nervoso do Zeca era castigo de
Deus e que era muito bem feito para
não andar a dizer mal de quem só
queria o nosso bem o Zeca aí
advertiu e muito bem acho eu que
não se devia falar do altíssimo à
balda e que o haver criaturas como
o Neca era prova de o Cristo ainda
não tinha vindo ao mundo exco-
mungado para cima lambe-botas
para baixo e o Zeca diz que o Neca
estava feito com os de Santo Tirso
e os da situação palavra que disses-
te que grande pranto armaram logo
ali uma zaragata feia e diz o Zeca
que jura por aqueles olhos que a
terra há-de comer que um dia ainda
vai ir a Santo Tirso alagar aquilo
tudo que as necessidades não são
prantadas à porta deles senão atão
acham que a gente somos todos
uma cambada de analfabetos e que
ainda havia de deixar de pagar a
décima e que uma ponte para Re-
bordões nem pensar e que a façam
depois de ele fechar os olhos por-
que já estamos perto demais de
Santo Tirso e é deixá-los lá estar
sossegadinhos, e que se abríssemos
bem os olhinhos dávamos com os
pés nos gajos e levávamos a nossa
vida sozinhos e que quem manda
na gente bem lá toma, nem manda
nem sai de lá de cima e respondia
o Neca que o Zeca bebesse menos
que já era o espadal que estava a
falar que já não era ele que fosse a

Balazar benzer-se que bem precisa-
do andava que o Tilinho da Maria
até tinha dito no fim da missa do
galo que somos uns mal agradeci-
dos e que se os de Santo Tirso têm
aqueles tanques de água uns cober-
tos outros por cobrir e mais um
parque com uma daquelas coisas
de água a cair por ali abaixo que é
lindo de se ver e que tem um nome
que é o mesmo que uma coisa ruim
que a gente ganha nos olhos e mais
uns chafarizes novos e tudo o mais
a nós que ele saiba também ninguém
ainda nos roubou a bouça onde
jogamos o chincalhão ao domingo
e que era tudo inveja e por aí adian-
te e que se o resto do povo lá pelas
Aves andava de bico calado o mel-
hor era ficarmos nós também sosse-
gadinhos no nosso canto que o
calado ainda é o melhor o Quim
Sapateiro que está sempre a meter
o nariz em tudo disse logo que os
senhores que mandam nunca se
enganam e que nós é que somos
uns estafermos de umas más línguas
e que escusávamos de pen-sar muito
nestas coisas que para pensar temos
os políticos como vê vossemecê
meu compadre nós em Cense esta-
mos sempre na mesma como dantes
ainda bem que nunca pior graças a
Deus o rio ora vai roxo ora castanho
é conforme e igual ao que o compa-
dre viu quando cá esteve e que aba-
lou sem poder dar banho à minhoca
e adei o que é que a gente há-de
fazer fique bem e ponha mais um
cobertor na cama que a comadre tem
telefonado a dizer que aí pelas ale-
manhas tem andado muito frio sau-
dades do seu compadre e amigo |||||

"... como vê vossemecê meu compadre nós em Cense estamos sempre na mesma como dantes ainda
bem que nunca pior graças a Deus o rio ora vai roxo ora castanho é conforme e igual ao que o
compadre viu quando cá esteve e que abalou sem poder dar banho à minhoca..."
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Passa-sePassa-sePassa-sePassa-sePassa-se
Salão CabeleireiroSalão CabeleireiroSalão CabeleireiroSalão CabeleireiroSalão Cabeleireiro
Devidamente equipado

com alvará
Bom Preço

Telf.: 252843845
Telem.: 966479588

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

Nº 249 - 28 DENº 249 - 28 DENº 249 - 28 DENº 249 - 28 DENº 249 - 28 DE
FEVEREIRO DE 2002FEVEREIRO DE 2002FEVEREIRO DE 2002FEVEREIRO DE 2002FEVEREIRO DE 2002

TIRAGEM MENSAL  4.000 EXEMPLARES

Preço Assinatura Anual
10 Euros

PROPRIEDADE: Cooperativa Cultural dePROPRIEDADE: Cooperativa Cultural dePROPRIEDADE: Cooperativa Cultural dePROPRIEDADE: Cooperativa Cultural dePROPRIEDADE: Cooperativa Cultural de
Entre-os-Aves, C.R .L .Entre-os-Aves, C.R .L .Entre-os-Aves, C.R .L .Entre-os-Aves, C.R .L .Entre-os-Aves, C.R .L .
NIPC: 50NIPC: 50NIPC: 50NIPC: 50NIPC: 501 849 9551 849 9551 849 9551 849 9551 849 955

Direcção da CCEA: Direcção da CCEA: Direcção da CCEA: Direcção da CCEA: Direcção da CCEA: PresidentePresidentePresidentePresidentePresidente:::::
Joaquim Fânzeres Azevedo Pontes;Joaquim Fânzeres Azevedo Pontes;Joaquim Fânzeres Azevedo Pontes;Joaquim Fânzeres Azevedo Pontes;Joaquim Fânzeres Azevedo Pontes;
TTTTTesouresouresouresouresoureireireireireirooooo: Ludo: Ludo: Ludo: Ludo: Ludovina Rosa R. Si lvvina Rosa R. Si lvvina Rosa R. Si lvvina Rosa R. Si lvvina Rosa R. Si lva ;a ;a ;a ;a ;
SecretárioSecretárioSecretárioSecretárioSecretário: José Manuel Alves de: José Manuel Alves de: José Manuel Alves de: José Manuel Alves de: José Manuel Alves de

Carva lho .Carva lho .Carva lho .Carva lho .Carva lho .
Direcção, Administração e Redacção:Direcção, Administração e Redacção:Direcção, Administração e Redacção:Direcção, Administração e Redacção:Direcção, Administração e Redacção:

LLLLLararararargo da Tgo da Tgo da Tgo da Tgo da Tojela - Edº da Junta deojela - Edº da Junta deojela - Edº da Junta deojela - Edº da Junta deojela - Edº da Junta de
FFFFFrrrrreguesia - Apartaeguesia - Apartaeguesia - Apartaeguesia - Apartaeguesia - Apartado 1do 1do 1do 1do 19 - 49 - 49 - 49 - 49 - 47777796-90896-90896-90896-90896-908

Vila das AVila das AVila das AVila das AVila das Avvvvves  - Tes  - Tes  - Tes  - Tes  - Teleeleeleeleele fffffone e Fone e Fone e Fone e Fone e Fax:ax:ax:ax:ax:
252872528725287252872528729532953295329532953

ENTRE MARGENSENTRE MARGENSENTRE MARGENSENTRE MARGENSENTRE MARGENS
     O JORNAL DE VILA DAS AVES

Inscrito na D.G. da C.S.Sob
o nº112933

Depósito Legal: 170823/01

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, Francisco

Correia, José Pacheco,  AHBVVDA,

Maria José Dias, José Luís Costa,

Dominique Alves, José Machado, ana

Guardado.

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.

FOFOFOFOFOTTTTTOCOOCOOCOOCOOCO MPOS IÇÃMPOS IÇÃMPOS IÇÃMPOS IÇÃMPOS IÇÃO E  MO E  MO E  MO E  MO E  M ONTONTONTONTONTAAAAAGEMGEMGEMGEMGEM
Jornal ENTRE MARGENS

IMPRESSÃO CICIMPRESSÃO CICIMPRESSÃO CICIMPRESSÃO CICIMPRESSÃO CIC: Centro de Impressão: Centro de Impressão: Centro de Impressão: Centro de Impressão: Centro de Impressão
Coraze - E . Raínha, 4º PisoCoraze - E . Raínha, 4º PisoCoraze - E . Raínha, 4º PisoCoraze - E . Raínha, 4º PisoCoraze - E . Raínha, 4º Piso
373737373720 Oliv20 Oliv20 Oliv20 Oliv20 Olivei re i re i re i re i ra de Azeméisa de Azeméisa de Azeméisa de Azeméisa de Azeméis

TTTTTel . :  256600588   Fel . :  256600588   Fel . :  256600588   Fel . :  256600588   Fel . :  256600588   Fax . :256600589ax. :256600589ax. :256600589ax. :256600589ax. :256600589

S. PEDRO RORIZ - S. PEDRO RORIZ - S. PEDRO RORIZ - S. PEDRO RORIZ - S. PEDRO RORIZ - A. Leal
S.PEDRO DE BAIRRO - S.PEDRO DE BAIRRO - S.PEDRO DE BAIRRO - S.PEDRO DE BAIRRO - S.PEDRO DE BAIRRO - David Martins

LORDELOLORDELOLORDELOLORDELOLORDELO - Domingos Ribeiro
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DiversosDiversosDiversosDiversosDiversos

FARIAUTO
de José Mendes da Cunha Faria

PRONTO SOCORRO PERMANENTE
CHAPEIRO . PINTURA . MECÂNICA

GERAL

ROMÃO  VILA DAS AVES
Telefs. Ofic. 252871309

Resid. 252941985

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

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

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

Auto Fúnebres de luxo para todo o
país e estrangeiro

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

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
Telf. 252874798 - 4795 Vila das Aves

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.

Procura em part-Procura em part-Procura em part-Procura em part-Procura em part-
time ou full-timetime ou full-timetime ou full-timetime ou full-timetime ou full-time
ocupação como motorista
ou para desempenho de
outra função. Contactar:

252871163

ANIVERSANIVERSANIVERSANIVERSANIVERSÁRIOÁRIOÁRIOÁRIOÁRIO
Estarão de parabéns, no próximo

mês de Março, nos nossos assinantes:
No dia 1, AAAAAvvvvvelino Felino Felino Felino Felino Ferrerrerrerrerreireireireireiraaaaa

PPPPPeixeixeixeixeixoooootototototo, residente na Rua do Cabo,
em Roriz.

No dia 7, a esposa dea esposa dea esposa dea esposa dea esposa de
Carvalho Domingos,Carvalho Domingos,Carvalho Domingos,Carvalho Domingos,Carvalho Domingos, residente em
Toulouse, França.

No dia 9, Abílio JorAbílio JorAbílio JorAbílio JorAbílio Jorge Pge Pge Pge Pge Pererererereireireireireiraaaaa
TTTTTorrorrorrorrorreseseseses, residente em Ilanz, Suíça.

No dia 16, PinheirPinheirPinheirPinheirPinheiro Mo Mo Mo Mo Manuelanuelanuelanuelanuel ,
residente em Colomiers, em França e
Ermelinda FErmelinda FErmelinda FErmelinda FErmelinda Ferrerrerrerrerreireireireireira da Cunhaa da Cunhaa da Cunhaa da Cunhaa da Cunha,
residente em Rio Doce, no Brasil.

No dia 19, José Lúcio da SilvJosé Lúcio da SilvJosé Lúcio da SilvJosé Lúcio da SilvJosé Lúcio da Silvaaaaa
GomesGomesGomesGomesGomes, residente na Travessa do
Ribeiro de Ringe, 71, Aves.

No dia 23, a esposa, Dªa esposa, Dªa esposa, Dªa esposa, Dªa esposa, Dª
Cândida, de António PCândida, de António PCândida, de António PCândida, de António PCândida, de António Pererererereireireireireiraaaaa
FFFFFernandesernandesernandesernandesernandes, residente na Rua Srª. da
Conceição, nº 495, Aves.

No dia 24, Albano MeirelesAlbano MeirelesAlbano MeirelesAlbano MeirelesAlbano Meireles
CostaCostaCostaCostaCosta, residente em Dettingen Erms,
Alemanha.

No dia 25, FFFFFernando Antónioernando Antónioernando Antónioernando Antónioernando António
Barbosa de OliveiraBarbosa de OliveiraBarbosa de OliveiraBarbosa de OliveiraBarbosa de Oliveira, residente em
Nordlingen, Alemanha.

No dia 26, Raul JoaquimRaul JoaquimRaul JoaquimRaul JoaquimRaul Joaquim
Marques BastosMarques BastosMarques BastosMarques BastosMarques Bastos, residente na Rua
D.Nuno Alvares Pereira, nº 76, Aves;
a esposa, Dª Maria Luísa, dea esposa, Dª Maria Luísa, dea esposa, Dª Maria Luísa, dea esposa, Dª Maria Luísa, dea esposa, Dª Maria Luísa, de
Luís FLuís FLuís FLuís FLuís Frrrrreitas Peitas Peitas Peitas Peitas Pererererereireireireireiraaaaa, residente na
Rua Infante D.Henrique, nº 158, Aves
e a esposa, Dª. Goretti, de Ar-esposa, Dª. Goretti, de Ar-esposa, Dª. Goretti, de Ar-esposa, Dª. Goretti, de Ar-esposa, Dª. Goretti, de Ar-
mindo Amorim Ribeiromindo Amorim Ribeiromindo Amorim Ribeiromindo Amorim Ribeiromindo Amorim Ribeiro, residente
na R. Santo Honorato, nº 225, Aves.

No dia 27, NarNarNarNarNarciso Abrciso Abrciso Abrciso Abrciso Abreueueueueu
FFFFFerrerrerrerrerreireireireireira Ma Ma Ma Ma Marararararquesquesquesquesques, residente no
Largo F. Machado Guimarães, nº 87,
Aves.

No dia 31, José P José P José P José P José Pererererereireireireireira,a,a ,a ,a ,
residente em Emsdettenresidente em Emsdettenresidente em Emsdettenresidente em Emsdettenresidente em Emsdetten,
Alemanha.

No dia 31, António José daAntónio José daAntónio José daAntónio José daAntónio José da
Costa AlvesCosta AlvesCosta AlvesCosta AlvesCosta Alves, residente na Rua
Antero de Quental, nº 93, Aves.

UM SORRISO

Salvé 20-02-2002
Competou uma linda primavera a menina

Inês Maria Pinheiro SilvaInês Maria Pinheiro SilvaInês Maria Pinheiro SilvaInês Maria Pinheiro SilvaInês Maria Pinheiro Silva, residente na
Rua de Bom Nome.

Teus avós paternos, com muito amor e
carinho, desejam-te muitos parabéns e que
esta linda data se repita por muitos e longos
anos.

Beijinhos.

Um sorriso não custa dinheiro,
contudo ele vale demasiado.

Ele acontece rapidamente, mas a
sua memória fica para sempre.

Ele não pode ser pedido,
emprestado ou roubado, mas é algo
de muito bom para todos, até ele
desaparecer.

Quando uma criança vai pela
primeira vez para a escola, ela vai
receosa, não sabe o que vai
acontecer, mas se a professora ou
funcionária escolar a receber com
um sorriso, ela relaxa e o seu
nervosismo desaparece.

Se estamos doentes e vamos ao
médico ou ao hospital, se o médico
ou enfermeiras sorriem para o
paciente e têm palavras simpáticas,
o paciente relaxa.

Também na altura da procura do
primeiro emprego, se as pessoas
forem recebidas com um sorriso,
ficam mais confiantes, mesmo que
não consigam atingir o objectivo, fica
a esperança.

Um sorriso não tem hora nem
lugar, ele pode aparecer em qualquer
sítio em que as pessoas se
encontrem.

Sem dúvida, é algo de muito bom
para comunicarmos uns com os
outros. Portanto, sorria sempre que
essa força, que é contagiante e ajuda
a afastar a tristeza, semeia a
possibilidade das pessoas
comunicarem umas com as outras.

Vamos sorrir!

| | | | || | | | || | | | || | | | || | | | |MARIAMARIAMARIAMARIAMARIA     TEREZATEREZATEREZATEREZATEREZA     NUNESNUNESNUNESNUNESNUNES     ROSAROSAROSAROSAROSA

AAAAASSOCIAÇÃOSSOCIAÇÃOSSOCIAÇÃOSSOCIAÇÃOSSOCIAÇÃO     DEDEDEDEDE M M M M MORADORESORADORESORADORESORADORESORADORES     DODODODODO C C C C COMPLEXOOMPLEXOOMPLEXOOMPLEXOOMPLEXO H H H H HABITACONALABITACONALABITACONALABITACONALABITACONAL     DEDEDEDEDE R R R R RINGEINGEINGEINGEINGE

Aluga salão para festasAluga salão para festasAluga salão para festasAluga salão para festasAluga salão para festas
com palco e barcom palco e barcom palco e barcom palco e barcom palco e bar

Telefone 252873668 - Telem. 933157961



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 2ª

quinzena de  Fevereiro foi o nosso  estimado
assinante,  Tito Fernandes Oliveira, residente
na Rua da Indústria, nº 720, em Bairro.

* 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 2ª

quinzena de Fevereiro foi o nosso
estimado assinante, Joaquim da Cunha
Sousa Rompante, residente em Cartomil,
em Roriz.

*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).

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

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

Vila das Aves

FOTO AFOTO AFOTO AFOTO AFOTO AVIZVIZVIZVIZVIZ
de José Meireles

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

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
Rua JoãRua JoãRua JoãRua JoãRua João Bento Po Bento Po Bento Po Bento Po Bento Paaaaadilhadilhadilhadilhadilha

Edifício Bom Nome - Loja TEdifício Bom Nome - Loja TEdifício Bom Nome - Loja TEdifício Bom Nome - Loja TEdifício Bom Nome - Loja T
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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: filbrind@clix.pt
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No Estrela do Monte **** Estrela do Monte **** Estrela do Monte **** Estrela do Monte **** Estrela do Monte ****
O  feliz contemplado nesta 2ª

quinzena de Fevereiro foi o nosso  estimado
assinante, De Sousa Vitor, residente em
Rothrist, Suiça.

* Restaurante Estrela do Monte* Restaurante Estrela do Monte* Restaurante Estrela do Monte* Restaurante Estrela do Monte* Restaurante Estrela do Monte
Lugar da Barca - MonteLugar da Barca - MonteLugar da Barca - MonteLugar da Barca - MonteLugar da Barca - Monte

TTTTTelf: 252 982607elf: 252 982607elf: 252 982607elf: 252 982607elf: 252 982607

Senhor procura trabalho como
ajudante de cozinha

ou balcão, na área de Vila das
Aves

Contactar  telemóvel
964675328.

entreMARGENS
PÁGINA 15

28 DE FEVEREIRO DE 2002
DiversosDiversosDiversosDiversosDiversos

ANEDOTASANEDOTASANEDOTASANEDOTASANEDOTAS
Pergunta o examinador da polícia:
- Diga-me: se você encontrasse um grande
ajuntamento e quisesse dissolvê-lo, como
procederia?
- Tiro o boné e faço imediatamente um
peditório!...

Quando o semi-careca dizia que queria
risca ao lado, o barbeiro perguntou:
- A lápis ou a esferográfica?

- Há quantos anos é que você vem cá a
casa namorar a minha filha?
- Há cinco...
- Pois bem, meu caro, é tempo de escolher:
ou a mão da minha filha ou o pé do pai.

- Ninguém contribui tanto como o meu
pai para levantar as classes trabalhadoras.
- Então pertence a muitas obras sociais e
de fomento?
- Não. Possui uma fábrica de
despertadores.

Catequista: - que fizeram S.José e Nossa
Senhora quando perderam o menino
Jesus?
Petiz: Rezaram um terço a Santo António.
É assim que minha avó faz quando perde
alguma coisa.

||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     COSCOSCOSCOSCOSTTTTTAAAAA

DICIONÁRIO DA SOCIEDADE
CAPITALISTA EM PORTUGAL

EEEEE
ExploraçãoExploraçãoExploraçãoExploraçãoExploração: meio para empresário e
amigos enriquecerem de uma maneira
fácil. Sinónimo: trabalho.
EmpresárioEmpresárioEmpresárioEmpresárioEmpresário: pessoa que enriquece à
custa do trabalhador. Sinónimo:
explorador/esclavagista.
EmpregadoEmpregadoEmpregadoEmpregadoEmpregado: pessoa que trabalha em
troca de uma miséria. Sinónimo:
explorado/escravo.
ExtremasExtremasExtremasExtremasExtremas: extremamente rico /
extremamente miserável.
EscândaloEscândaloEscândaloEscândaloEscândalo: extremas.
Excluídos: quem for contra esse sistema
injusto.
EmpregoEmpregoEmpregoEmpregoEmprego: só que alguns privilegiados.
Contrário: trabalho.
EgoísmoEgoísmoEgoísmoEgoísmoEgoísmo: meio para ter dinheiro mais
rapidamente: Contrário: altruísmo.
EscravagismoEscravagismoEscravagismoEscravagismoEscravagismo: desde a sua abolição,
continua a ser utilizado sob a forma
escondida do trabalho.

(continua)
||||| DODODODODOMINIQUEMINIQUEMINIQUEMINIQUEMINIQUE     ALALALALALVESVESVESVESVES

FALSA EXPRESSÃO!FALSA EXPRESSÃO!FALSA EXPRESSÃO!FALSA EXPRESSÃO!FALSA EXPRESSÃO!
Ver-te! Aprumado e todo altivo
De frente, firme no semblante
Ao meu corpo dá, forte arrepio
Cruzando o meu olhar nesse instante.

Desvio minha cara, p’ró lado
O sangue pára; todo meu corpo
Da cabeça aos pés fica gelado
Inerte, duro; parece morto!

Olho de novo! Dás um sorriso
A mim transmites, boa simpatia
Mostrando os brancos dentes a brilhar

Penso! Nada mais será preciso
Para que eu, n’ele sorria
E nova amizade ali começar.

|||||     FFFFF. . . . . GARCIASGARCIASGARCIASGARCIASGARCIAS

UM HOMEM, UMUM HOMEM, UMUM HOMEM, UMUM HOMEM, UMUM HOMEM, UM
PALHAÇO E UM POETAPALHAÇO E UM POETAPALHAÇO E UM POETAPALHAÇO E UM POETAPALHAÇO E UM POETA
A vida dum palhaço é uma canção
Fazendo rir quando chora o coração.
O palhaço vai sorrindo a cada passo
E rindo em cada espaço.
Homem, eterno viajante do Universo,
Caminheiro da ciência e da transformação
Criada pela sua forte personalidade,
Destinado a dar ao Mundo muita satisfação!
O homem, o Palhaço e o Poeta,
Caminhando pelas escaladas das lembranças
Dos dias e das noites, em que os seus pés
Se afundaram na areia macia dos belos palcos!
Hoje pensando na vida, no passado e nos factos
Da sua vivência e do sol que lhe dá energia e
vitalidade
Dos fortes desejos de existir e criar;
Com seu grande talento e saber
Chegou com gestos de expressão
À dor da Humanidade!
O palhaço de olhos ternos e alma pura,
Deu a vida fazendo rir toda a gente
Mas ninguém sente,
Que o poeta de olhar triste, vai sorrindo
docemente
Com a alma sedenta de amor!...
O palhaço lá via rindo para afastar a solidão
Procurando associar-se às amizades
Transmitindo a todos muitas felicidades.
Assim, o Homem, o Palhaço e o Poeta,
Vão viajando no tempo,
Do tempo e do passado...
Mesmo com mudanças e incertezas,
Na certeza do tempo,
E anseios de aventura,
Mas com honra e liberdade
O poeta solidificou
A união com a humanidade
E ao contemplar a natureza
Não ocultou
O lado doce da ternura
Desse Homem, desse Palhaço e desse Poeta!...

(Dedicado ao sr. Eurico Dias)
||| | || | | | || | | | || | | | || | | | |MARIAMARIAMARIAMARIAMARIA     JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     DIASDIASDIASDIASDIAS



Ganhe um almoço
para duas pessoas
nos Restaurantes:

Estrela do Monte
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 252871484
Av. Silva Araújo, Loja H-I-J - Apartado 29 - 4796-908 VILA DAS AVES

ROLAMENTOS E MÁQUINAS, LDA

OCULISTA

J.O.R.G.E
Outra Visão do Mundo

ELECTRO SILELECTRO SILELECTRO SILELECTRO SILELECTRO SILVVVVVAAAAA
de FERNANDO MANUEL CAMPOS SILVA

Material eléctrico para construção e indústria
Material para pichelaria / Material rega

Todo o material para aquecimento central
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Material de Bronze e Cobre IBPIBPIBPIBPIBP
Caldeiras a gasóleo EcoflamEcoflamEcoflamEcoflamEcoflam
Ar Condicionado HaierHaierHaierHaierHaier

O Seu AtendimentoO Seu AtendimentoO Seu AtendimentoO Seu AtendimentoO Seu Atendimento
Com QualidadeCom QualidadeCom QualidadeCom QualidadeCom Qualidade

||||| TEXTO:     LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Por iniciativa do núcleo de Braga da
Associação Portuguesa de Veteranos de
Guerra, da  Associação de Grupos
Especiais (GE) e Associação  de Grupos
Especiais de Paraquedistas (GEP) teve lugar
em Santo Tirso, no passado dia 24 do
corrente pelas 15 horas uma sessão de
esclarecimento que  contou com uma
verdadeira mobilização de antigos
combatentes de toda a região norte que
“tomaram de assalto” o salão de festas dos
Bombeiros Voluntários Tirsenses que se
revelou exíguo para o efeito. Embora tenha
começado mais tarde devido aos
condicionalismos de falta de espaço e
deficiências com a aparelhagem sonora,
uma vez reposta alguma calma e
normalidade, os presentes acolheram com
a atenção devida o desenrolar das
intervenções e dos esclarecimentos. O
primeiro dos oradores, com palavras
inflamadas de cariz nacionalista e alguns
ressaibos de ideologia passadista com
alusões “à raça lusitana” incarnada em
Viriato e abastardada ao longo da história
por ”raças más” que nela se foram
incorporando e ínvias referências a filhos
da mesma Pátria, guerreiros e heróis  uns,
foragidos e exilados outros, pisou um
“terreno armadilhado” que certamente não
foi do agrado de muitos que, no entanto,
não deixaram de reconhecer-lhe a
intenção legítima  de reivindicar para um
numeroso estrato da população
portuguesa, que se sacrificou no
cumprimento de um dever, um justo
reconhecimento que um estado
democrático com um quarto de século
ainda  não reconheceu na justa medida.
Seguidamente um médico e dirigente da

Antigos Combatentes da Guerra
do Ex-Ultramar mobilizam-se

para novos combates
EX-COMBATENTES LUTAM

AGORA PELA SUA DIGNIFICAÇÃO
E RECONHECIMENTO DO

ESFORÇO QUE
DESEMPENHARAM

(APVG) soube expor com competência e
seriedade as razões e os sintomas do que
vai sendo  conhecido como “Stress pós-
traumático de guerra” e que, mais cedo ou
mais tarde, de forma mais ou menos
exacerbada, vai atingindo os ex-militares que
estiveram sujeitos ao esforço de guerra bem
como os seus mais próximos, razão
bastante para que, segundo as
recomendações da OMS (Organização
Mundial de Saúde) lhes venha a ser
reconhecida uma reforma antecipada para
os 55 anos; referiu ainda que, nos termos
de um protocolo já estabelecido com o
Estado, esta associação irá levar a cabo um
estudo sociológico por todo o país com a
colaboração das Autarquias e das
embaixadas dos países em que há
emigrantes, no sentido de se compreender
melhor os condicionalismos de vida dos
antigos combatentes do ex-ultramar tendo
em vista respostas mais eficazes aos seus
problemas quer em termos de tratamento
quer de assistência  social. Para já soube-
se que em Santo Tirso será implantado um
núcleo de apoio.

De entre muitos outros esclarecimentos
que foram prestados, os mais focados foram
sem dúvida os que dizem respeito à recente
aprovação do Regime Jurídico dos períodos
de prestação de Serviço militar de Ex-
combatentes  para efeitos de aposentação
e reforma, ficando bem vincada no entanto
a preocupação por muitas situações que
nele ainda não foram contempladas e um
conjunto de reivindicações por que esta
Associação irá lutar e que fazem parte de
um caderno reivindicativo. Pelo interesse
de que tais matérias se revestem para os
interessados directos e seus familiares,
prometemos não só divulgar o teor deste
importante regime jurídico de aposentação
e reforma como outras informações que
as Associações que os representam queiram
enviar-nos.

Aos que queiram contactar directamente
com a APVG  aqui deixamos o respectivo
endereço e telefone:  Associação
Portuguesa de Veteranos de Guerra, Largo
das Carvalheiras, 52-54 – 4700- 419
Braga- tel. 253 260 933.

A 22 de Fevereiro, um pouco
por todo o mundo, os Escu-
teiros comemoram o aniversário
do seu fundador,  Baden-
Powell.

Os Escuteiros de Vila das
Aves escolhem, propositada-
mente, todos os anos esta data
para juntamente com a come-
moração realizarem as suas
promessas escutistas. Sendo
assim, no passado Sábado dia
23, realizaram na Igreja Matriz

Como habitualmente o car-
naval em Roriz saiu às ruas
no passado dia 12 de Feve-
reiro. Desta vez apenas o
carnaval de Fontão propici-
ou às pessoas, numa tarde
solarenga, momentos de
folia e alegria carnavalesca.

O cortejo saiu por volta
das 15 horas percorrendo
às aldeias de Samoça, Ribei-
ro e Fontão, onde terminou
perto das 19 horas. Dos
participantes saliência para
as várias escolas de samba,
as amazonas gigantes,
muitos tambores e muitas
caricaturas.

O carnaval em Roriz ter-
minou com uma sessão de
fogo de artifício bastante
apreciado pelo público pre-
sente e pelos rorizenses. |||||

Promessas Escutistas

de Vila das Aves uma Vigília, na
qual cinco Lobitos, doze Explora-
dores, catorze Pioneiros e seis
Caminheiros fizeram as sua
promessa.

Durante a celebração, animada
musicalmente pelo próprio Agrupa-
mento com as tradicionais músicas
escutistas, e à medida que os
Princípios, as Máximas e as Leis do
Escuta iam sendo mencionadas,
todos os presentes puderam visuali-
zar, através de um vídeo-projector

montado especialmente para o
efeito, ilustrações alusivas às
mesmas, dando, assim,  mais
vida à cerimónia.

É com um enorme orgulho
que os Dirigentes vêem, deste
modo, os seus elementos pro-
gredir e seguirem a sua ca-
minhada escutista, que todos
desejamos que seja longa e
construtiva. |||||  DEPDEPDEPDEPDEP. . . . . COMUNICACOMUNICACOMUNICACOMUNICACOMUNICA-----
ÇÃOÇÃOÇÃOÇÃOÇÃO     SOCIALSOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL /  /  /  /  / AGRUPAGRUPAGRUPAGRUPAGRUP . 0004. 0004. 0004. 0004. 0004
VILVILVILVILVILAAAAA     DDDDDASASASASAS     AAAAAVESVESVESVESVES.

Carnaval em Roriz
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DiversosDiversosDiversosDiversosDiversos: ex-combatentes mobilizaram-se para sessão de esclarecimento, em S. Tirso



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /ActionJackson
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AdobeSongStd-Light
    /AdobeThai-Bold
    /AdobeThai-BoldItalic
    /AdobeThai-Italic
    /AdobeThai-Regular
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AlbertaExtralight
    /Algerian
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /Athletic
    /BaskOldFace
    /Bauhaus93
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellGothicStd-Light
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Compass
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /CurlzMT
    /EccentricStd
    /EditionRegular
    /EdwardianScriptITC
    /EileensMediumZodiac-Regular
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EuroSig
    /FelixTitlingMT
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-BoldCondensed
    /Garamond-BoldCondensedItalic
    /Garamond-BookCondensed
    /Garamond-Italic
    /Garamond-LightCondensed
    /Garamond-LightCondensedItalic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboStd
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozGoProVI-Medium
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KozMinProVI-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /Medici
    /MesquiteStd
    /MicrosoftSansSerif
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MSOutlook
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MT-Extra
    /MVBoli
    /MyriadPro-Black
    /MyriadPro-BlackIt
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Light
    /MyriadPro-LightIt
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OldEnglishTextMT
    /OldStyle1HPLHS
    /OldstyleItalicHPLHS
    /OldstyleSmallCapsHPLHS
    /Onyx
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /RosewoodStd-Regular
    /SanfordBook
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /StencilStd
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /Zodiac
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [816.378 1048.819]
>> setpagedevice


