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Outra Visão do Mundo

FRANZ HALÁSZ APRESENTA
OBRAS DO COMPOSITOR
CARLOS SEIXAS TRANS-
POSTAS PARA GUITARRA
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DE 29 DE JUNHO A 19 DE
JULHO

O "nosso" S. João das Fontaínhas
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A Arte e o GostoA Arte e o GostoA Arte e o GostoA Arte e o GostoA Arte e o Gosto
             À medida ....

FESTAS POPULARES TÊM INÍCIO NO PRÓXIMO DIA 21 E TERMINAM A 24 DE JUNHO.

O bairrismo que caracterizou as
gentes das Fontaínhas já não é
o mesmo, mas o que existe, vai
sendo suficiente para que ano

após ano, a festa em torno do
popular S. João saia à rua. Este
ano, troca-se a praceta das
Fontaínhas pelo Campo Bernar-

dino Gomes, onde actuará o
grupo rock UHF. Mas há mais:
folclore, marchas luminosas e a
habitual animação de rua. pág.5pág.5pág.5pág.5pág.5

Rancho de S. André
teima em não acabar

Os 25 anos dos
Bombeiros
Voluntários

É já no próximo dia 30 de Junho
que a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vila das
Aves faz a festa dos seus 25 anos
de existência. O programa e outras
iniciativas comemorativas da data,
nesta edição.

VILA DAS AVES  PÁGINA  4

O "Bronze" para
Tiago Lima e

Ricardo Rodrigues
DESPORTO  PÁGINA  9

VILA DAS AVES  PÁGINA  4

Associação
Comercial abriu
núcleo nas Aves

A Associação Comercial e Indus-
trial do concelho de Santo Tirso
quer intervir no tecido empresarial
e comercial de Vila das Aves, com
vista à sua modernização. Ideias
apresentadas na sessão de aber-
tura do núcleo da freguesia da
referida associação, realizada no
passado dia 31 de Maio.
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Fábrica e Loja nº 1
Rua da Boa-Vista, nº 211
4795-042 Aves
Telefone 252873254

Loja nº 2
Largo de Conde S.Bento
4795-014 Aves
(Em frente à Igreja)
Telefone 252873528Av. 4 de Abril de 1955 - Cº Comercial Abril - Loja AJ 4795-025  AVES

Telefone / Fax 252874933

Crédito Habitação
Crédito Pessoal
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Gestor de Seguros

Gest CondominusGest CondominusGest CondominusGest CondominusGest Condominus
Administração e Organização

de Condomínios

Uma administração
profissional
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Deixem-me começar este editorial com uma citação que ilustra à maravilha
os nossos estád(i)os de alma, neste preciso momento  em que as imagens
do Mundial de Futebol nos chegam frescas e instantâneas das neblinas
do Oriente. No conto “O Fintabolista”, Mia Couto, um “tuga” com alma
de moçambicano, começa por evocar, nestes termos, aquele emblemático
jogo no Wembley que a memória não nos trai:

“Engigantecidos ficámos quando o nosso patrício Eusébio fintou o
universo até penetrar nos relvados no Campeonato Mundial. Wembley e
Maracanã passaram a estadiozitos no bairro da nossa infância. O nosso
pé sonhava com chuteiras e cada chuto disputava cabeçalhos nos jornais.”

Digamos que, se o Mundial de Inglaterra determina nos tempos
modernos um primeiro desafio da mundialização de que estávamos
arredados há muito, o actual na Coreia e no Japão, por subtis estratégias
publicitárias, surge como a oportunidade de desforra, sob o lema “vingar
a história”. E é um facto que tanta expectativa mexe com os nossos brios
e com os nossos complexos históricos. A começar pelo nome de “Tugas”
com que designámos esta Selecção. Quem esteve no teatro de operações
da Guiné sabe muito bem o “desafio” que opunha os “tugas” aos “turras”
(Tugas), na boca dos nossos opositores guineenses, era um pejorativo
de colonialistas portugueses; enquanto “turras”, na nossa boca,  era uma
simplificação grosseira de terroristas), desafio que nem era ingénuo nem
pacífico, como bem sabemos. Creio que noutras ex-colónias, Tugas ou
Portugas funcionava como  corruptela de portugueses e adequava-se
bem à brejeirice da anedota com que os naturais mimavam o colonizador.
Era a inevitável contrapartida jocosa e crítica dos dominados contra os
dominadores.

Mas voltemos ao Mundial e aos “tugas” que, neste preciso momento
em que comemorámos mais um Dia de Portugal catapultam todas as
sinergias de um povo que, por momentos, sabe-se lá se por todo o mês,
troca as polémicas locais, a crise e o aumento do IVA pela oportunidade
histórica de afirmação de uma “portugalidade” recalcada mas que sabemos
dispersa por todo o mundo ou, como diria Camões", pelo mundo em
pedaços repartida”. Com a devida vénia e o devido respeito, o Dia de
Portugal, não se celebra este ano em Beja com discursos e condecorações
oficiais mas no Estádio de Jeonju na Coreia no frente a frente com a
Polónia, um embate em que se joga o tudo por tudo para manter vivas as
aspirações de qualificação de uma selecção que põe brilhos nos olhos
de muitos milhões de portugueses e de seus descendentes um pouco
por todo o mundo. Encantámo-nos com o caloroso regresso a Macau e
a onda de afecto e entusiasmo com que nos abriu as portas do oriente.
O embate amigável e vitorioso com a China encheu-nos as medidas e
aumentou as nossas melhores expectativas de sucesso. Mas logo o desaire
que uma equipa modesta como a dos Estados Unidos nos infligiu só
pôde ter por efeito espicaçar os nossos brios e mobilizar todas as ganas
da alma destes magníficos que só esperamos não nos desiludam.

E porque ainda tudo está em aberto no momento em que escrevo e,
porque , para o pior e para o melhor, somos um povo de excessos e
precisamos de estar precavidos contra o nosso “engano de alma ledo e
cego que a fortuna não deixa durar muito” também não resisto a terminar
como comecei com outra citação de Mia Couto do mesmo conto
“Fintabolista”: “Falta-nos a concretização- dizia o sr. Herberto, nosso ilustre
treinador, um goês cinquentão, que suspeitávamos nunca ter sequer
assistido a uma partida de futebol.

Queixava-se assim: “Vocês só fintam, não rematam”. E suspirava:” somos
uma equipa de fintabolistas!

Entre esforçados empates e involuntárias vitórias lá conseguimos chegar
à finalíssima do campeonato inter-bairros.”

Oxalá aquele epíteto não sirva à equipa e com humildade e
determinação e alguma sorte à mistura possamos continuar a sonhar e,
porque não, chegar à finalíssima deste Mundial. |||||

Por(tuga)lidades
O filme “Costa do Castelo” será
apresentado esta quinta-feira (dia
13), pelas 15 horas, na Biblioteca
Municipal de Santo Tirso, repetindo
a sessão, no mesmo horário a 27
deste mês de Junho, numa iniciativa
dirigida para todos os públicos.

Para os mais novos, na Hora do
Conto, no dia 18, pelas 10h30, o
espaço é de “O Lobo e os Sete
Cabrititos”, uma das histórias infantis
mais famosas dos Contos de Grimm,
seguindo-se, no dia 20, à mesma
hora, “A Menina Coração de
Pássaro”, de Luísa Costa.

De outro âmbito, mas igualmente
na biblioteca Municipal, realiza-se
no dia 15, às 17 horas um concerto
com a Orquestra de Cordas da
ARTAVE, dirigida pelo  Professor Jan
Pipal, apresentando como solista
Mafalda Nejmeddine (cravo), que
interpretará obras de G. Fr. Telemann
(Concerto em Lá Maior, Adágio,
Allegro, Grave e Allegro), J. V. Stamitz
(Concerto em Ré Maior para Cravo
e Orquestra, Allegro, Andante poco
Adágio e Allegro Assai), G. Holst
(St . Paul’s Suite, Jig, Ostinato,
Intermezzo e Finale) e A. Dvorak
(Valsa em Lá Maior, Valsa em Ré
Maior). |||||

Em reunião camarária realizada na
passada quarta-feira, dia 29 de
Maio, o executivo camarário deli-
berou o seguinte:

Aprovar – ao abrigo da competência
prevista na alínea d) do nº 2 do
art.º 64º da Lei 169/99, de 18 de
Setembro, na redacção introduzida
pela Lei 5-A/2002, de 11 de
Janeiro – a primeira alteração às
Grandes Opções do Plano e
Orçamento de 2002-06-10.

Aprovar as cláusulas contratuais
relativas ao empréstimo a celebrar
com a CGD, até ao montante de
798 076, 63 Euros (160 mil
contos) destinado a financiar a
reparação dos prejuízos resultantes
das intempéries ocorridas desde
Novembro de 2000. Refira-se que
a contratação deste empréstimo já
havia obtido a respectiva autorização
da Assembleia Municipal.

Atribuir subsídios, no valor de 25
474,69 Euros (5.095 contos) às
seguintes freguesias e instituições:

Junta de Freguesia de S. Ma-Junta de Freguesia de S. Ma-Junta de Freguesia de S. Ma-Junta de Freguesia de S. Ma-Junta de Freguesia de S. Ma-
mede de Negrelosmede de Negrelosmede de Negrelosmede de Negrelosmede de Negrelos para ajudar
a custear as despesas com a exe-
cução de um muro de contenção
de terras, no lugar da Várzea. JuntaJuntaJuntaJuntaJunta
de Freguesia de Rebordõesde Freguesia de Rebordõesde Freguesia de Rebordõesde Freguesia de Rebordõesde Freguesia de Rebordões para
ajudar a custear as despesas com a
pavimentação da rua do Solhão.
Junta de Freguesia de AreiasJunta de Freguesia de AreiasJunta de Freguesia de AreiasJunta de Freguesia de AreiasJunta de Freguesia de Areias
para ajudar a custear as despesas
com a aquisição de um tractor e
reboque. Associação de Ciclis-Associação de Ciclis-Associação de Ciclis-Associação de Ciclis-Associação de Ciclis-
mo do Pmo do Pmo do Pmo do Pmo do Portoortoortoortoorto para ajudar a custear
as despesas com a organização do
1º Grande Prémio de ciclismo de
Santo Tirso. AAAAAssociassociassociassociassociaçãçãçãçãção Ao Ao Ao Ao Avvvvvenseenseenseenseense
(aa78) para ajudar a custear as
despesas com a organização da IV
Gala de Artes Marciais.

Atribuir subsídios, no valor de 119
050 Euros (23.867 contos) a 52
associações desportivas e culturais
e comissões de festas e romarias do
concelho. |||||

Deliberações
Camarárias

O assunto já teve algum destaque neste jornal (ver edição n.º 252 de
2002) mas, ao que parece, as autoridades continuam a não se interessarem
pelo assunto, daí que talvez valha a pena recordar o assunto. Há mais de
uma década que o proprietário do n.º 367, do Lugar de Sobrado (S. André),
em Vila das Aves, autorizou que a sua propriedade fosse atravessada pelas
condutas de águas pluviais. Só que a autorização de então, transformou-se
numa dor de cabeça para as quatros famílias que habitam o prédio construído
no local, pois desde 24 de Janeiro que à porta de casa não tem outra coisa
se não um grande buraco.

Ao que tudo indica, as referidas condutas encontram-se partidas, e a
água que agora corre livremente, arrasta consigo boa parte de terra, sobre a
qual se procederá à pavimentação, em cimento, da rampa de acesso ao
referido prédio. Com desintegração das terras, a referida rampa cedeu, abrindo-
se um grande buraco mesmo à porta de casa, o que vai exigindo dos
moradores cuidados redobrados. Buraco esse que por lá permanece sem
que ninguém faça o que quer que seja para que o problema seja solucionado.
Até quando?

Outra vez o buraco
do prédio n.º 367

Advinha-se agitado o próximo
Sábado, dia 15, em Vila das Aves.
Logo pela manhã, a Associação
Humanitária dos Bombeiros Volun-
tários dará início ao seminário
“Emergência pré-hospitalar no Vale
do Ave”, a realizar no Cine-Aves,
numa autêntica jornada de trabalho
que começa às 9h30, terminando
já depois das 18 horas.

Por sua vez, nas instalações do
Infantário de Vila das Aves realiza-
se um Arraial Minhoto com o
objectivo de angariar fundos para a
aquisição de equipamento para o
novo ATL. O referido arraial começa
às 15 horas e será animado pelo
grupo musical JB7 e o artista
brasileiro Ronaldinho.

A noite, por sua vez, é de gala...
mas de Artes Marciais. A Secção de
Karate da Associação Avense apre-
senta a IV edição da “Grande Gala
de Artes Marciais”, a partir das 21h30,
na praceta das Fontaínhas. |||||

Sábado  bem
agitado

Música,
Cinema e Contos

na Biblioteca
Municipal
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1. 1. 1. 1. 1.  ARTÉRIAS LOCAIS QUE IRÃO SER CONTEMPLADAS
NESTE PROJECTO URBCOM
Rua Conde Vizela, Rua Silva Araújo, Rua General Humberto
Delgado, Rua 25 de Abril, Rua 4 de Abril de 1955, Largo Dr.
Braga da Cruz, Rua de S. Miguel, Urbanização das Fontaínhas,
Rua do Bombeiro, Rua João Bento Padilha, Alameda Arnaldo
Gama e Avenida Silva Araújo.

2.2.2.2.2.  DESPESAS QUE OS COMERCIANTES PODERÃO VER
FINANCIADAS
Constituem despesas elegíveis as realizadas em investimento
corpóreo e incorpóreo com: realizaçãorealizaçãorealizaçãorealizaçãorealização de obras na fachada
dos estabelecimentos, até ao limite de 50% do investimento
elegível, de acordo com as fichas individuais e critérios de
licenciamento apresentados no estudo global; aquisição ou
alteração de toldos e reclamos luminosos, de acordo com as
fichas individuais e critérios de licenciamento apresentados no
estudo global; realização de obras de adaptação ou necessárias
à alteração de “lay-out” e de redimensionamento do interior
do estabelecimento, incluindo as destinadas a melhorar as
condições de segurança, higiene e saúde, até ao limite de 50%
do investimento elegível; aquisiçãoaquisiçãoaquisiçãoaquisiçãoaquisição de equipamento de
exposição, visando a melhoria da imagem e animação dos
estabelecimentos e adequada identificação, localização e
apresentação dos produtos; aquisiçãoaquisiçãoaquisiçãoaquisiçãoaquisição de máquinas e
equipamentos, incluindo “hardware/software”, introdução de
tecnologias de informação e comunicação, investimentos em
serviços pós-venda e outros que se mostrem essenciais ao
exercício da actividade nas diversas áreas da empresa;
despesas despesas despesas despesas despesas com acções de marketing no ponto de venda,
incluindo vitrinismo; elaboraçãoelaboraçãoelaboraçãoelaboraçãoelaboração de estudos, diagnósticos,
projectos de arquitectura, engenharia, design e do processo de
candidatura, até ao limite de 6% do investimento elegível e até
ao montante máximo de 6000 euros;  equipamentos sociais
obrigatórios por determinação legal; aquisição de marcas,
patentes e alvarás; intervenção de TOC ou ROC, relativa à
emissão da “declaração de despesa de investimento”; custoscustoscustoscustoscustos
com garantias bancárias suportadas pelo promotor e exigidas
nos termos do contrato.

3.3.3.3.3. CRITÉRIOS DE SELECÇÃO
As candidaturas das empresas serão avaliadas através do
indicador “Qualidade do Projecto” (QP), tendo em consi-deração
dois critérios: a)a)a)a)a) atractividade do estabelecimento; b)b)b)b)b)
restruturação funcional da empresa.

A QP será forte quando o valor do investimento elegível
afecto às áreas de impacte consideradas de forte atractividade
e ou forte reestruturação funcional for superior a 40% do
investimento elegível total, sendo necessário que o valor do
investimento elegível, repartido pelas áreas de impacte do outro
critério seja representativo de, pelo menos, 10% do investimento
elegível total. Nos restantes casos a QP será média.

4. 4. 4. 4. 4. APOIO FINANCEIRO
O incentivo é concedido sob a forma de incentivo não
reembolsável, de acordo com a classificação obtida pela
Qualidade do Projecto.

5. 5. 5. 5. 5. LIMITES DE INCENTIVO
Os incentivos a conceder às empresas não podem ultrapassar
os 100.000 euros por empresa beneficiária, durante um período
de três anos, contados a partir da data da aprovação do primeiro
incentivo. Consideram-se para este montante os incentivos
concedidos no âmbito de outros sistemas de incentivo, ao
abrigo  dos auxílios de minimis dos auxílios de minimis dos auxílios de minimis dos auxílios de minimis dos auxílios de minimis nas condições definidas
pela Comissão Europeia. |||||

Associação Comercial procura intervir
no Tecido empresarial de Vila das Aves
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No passado dia 31 de Maio, a Associação
Comercial e Industrial do Concelho de
Santo Tirso (ACIST) abriu com alguma
solenidade uma delegação em Vila das
Aves. Para o efeito, assinou um protocolo
com a Junta de Freguesia que dispôs de
uma sala no rés do chão do seu edifício
para que aí venha a funcionar, para já a
título provisório. Para assinalar esta abertura,
promoveu uma apresentação pública do
“Plano Operacional da Economia” e
nomeadamente dos Projectos tendentes
a qualificar e modernizar o urbanismo
comercial integrados no programa
URBCOM em que foram intervenientes os

Sistema de Incentivos a Projectos
de Urbanismo Comercial

SESSÃO DE ABERTURA DO
NÚCLEO DE VILA DAS AVES DA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DO CONCELHO DE

SANTO TIRSO

especialistas Carlos Saraiva (especialista em
projectos de investimento) e José Diogo
(consultor). Na Mesa de Honra marcaram
presença além de Carlos Valente, pre-
sidente da Junta de Freguesia de Vila das
Aves e de Rui Matos, presidente da ACIST
que solenemente assinaram o protocolo
de cedência da sala para a delegação, o
presidente da Câmara de Santo Tirso,
Castro Fernandes a quem coube a
apresentação pública de um projecto de
parceria com esta Associação que visa
promover a requalificação urbanística de
uma vasta área de Vila das Aves e dar
oportunidade aos comerciantes e serviços
que nela estão implantados para pro-
cederem à revitalização e modernização
das suas instalações com dotações
orçamentais e financiamentos conside-
ráveis que podem ir até 50% dos seus
investimentos, a exemplo do que já
aconteceu em Santo Tirso.

Na oportunidade o presidente da
Câmara referiu quais as artérias que irão
sofrer esta intervenção urbanística cujo

Projecto Global está a ser preparado pelos
técnicos camarários e a partir do qual os
comerciantes locais poderão depois
apresentar candidaturas. Deve referir-se
que tal Projecto para vir a ser financiado
ao abrigo deste Quadro Comunitário de
Apoio terá que ser subscrito e apoiado
por 50% dos comerciantes desta zona o
que constitui à partida um desafio conjunto
que oxalá venha a ser ganho e que
naturalmente vai requerer da ACIST um
forte empenhamento no terreno no
sentido de vencer as resistências e conven-
cer os seus associados a tirar o máximo
partido desta oportunidade. Cumpre dizer
que nesta sessão inaugural o empresariado
local marcou escassíssima presença o que
não é de bom augúrio. A ACIST terá a
delegação aberta às terças e quintas-feiras
(entre as 14h00 e as 17h30) na sala do
rés do chão, ala direita da sede da Junta
de Freguesia de Vila das Aves e com
certeza vai ter o melhor acolhimento e vai
intervir decisivamente junto dos seus
associados. |||||
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NARCISO & COELHO, LDA.
Serralharia Especializada em Caixilharia de

Alumínio e todos os trabalhos para Construção

Civil

TELEFONE 252820350 - FAX 252820359

Rua da Indústria, nº 24 - VILA DAS AVES



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

Restaurante     "O Espeto""O Espeto""O Espeto""O Espeto""O Espeto"
JÁ ABRIU COM NOVA GERÊNCIA.

Refeições económicas.
Frango no churrasco, vitela assada, cabrito e muitos outros pratos.

Servem-se refeições para fora.

Rua 25 de Abril, nº 25 - T-móvel 966386829 / 914269647OCULISTA

Outra Visão do Mundo

J.O.R.G.E

Doença dos Olhos
Drª Conceição Dias

Rua Augusto Marques, 66 1º

Sala 3

Vila das Aves

Médica Especialista
Marcação de Consultas

Telef: 252942483

Tel: Arm./Res. 252873784-Fax: 252873784
Telm: 917269314 / 917211926

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

Armazém Sede:
Lotº Carreiró - 4795-171

Rebordões
Santo Tirso

Rua da Quintinha - Lugar do Cancelo - 4795 Rebordões
Telm. 919585334 - Telf. 252874310

Francisco Xavier
Martins Carneiro
Alves

SEMINÁRIO - 1SEMINÁRIO - 1SEMINÁRIO - 1SEMINÁRIO - 1SEMINÁRIO - 15 DE JUNHO5 DE JUNHO5 DE JUNHO5 DE JUNHO5 DE JUNHO
Como divulgado na imprensa escrita
e falada da região e de harmonia
com a programação afixada nos
lugares habituais, este evento é por
certo inédito no nosso meio e tam-
bém ele, está inserido nas come-
morações das bodas de Prata da

O dia mais festivo do aniversário da
Associação Humanitária e Bombeiros
é já de conhecimento da população
de Vila das Aves e das restantes oito
freguesias da nossa área de interven-
ção a saber: Rebordões, S.Tomé de
Negrelos, Roriz, S.Martinho, S. Salvador,
S.Mamede, Vilarinho e Lordelo.

A Direcção, Comando, Corpo
Activo e Fanfarra esperam que os
avenses participem e assistam aos fes-
tejos, mostrando assim o seu bairrismo
e apoio à instituição neste dia tão
alegre e memorável. Está decorrido
apenas um quarto de século após a
fundação (1977) e a Associação Hu-
manitária conta já com vastíssimo his-
torial de serviços humanamente pres-
tados pelos nossos homens da paz.

Depois de muitas canseiras e dedi-
cação dos voluntários e de suas direc-
ções, a Instituição dispões de um real
valor humano recheado de um bom
grupo de homens e mulheres notavel-
mente empenhados em abnegado
sentido altruísta e disponibilizam
graciosamente, parte dos seus tempos
livres em prol da causa e à comu-
nidades.

Ajudar a fazer o bem é magna-
nimamente belo e salutar!!! Parabéns
Voluntários. A actual frota de viaturas,
algumas das quais é necessário e
urgente a sua remodelação, const-
ituem por si um valor incalculável,
aliado ao grandioso património
imóvel, Quartel - sede inaugurada em
1994 - acrescido agora, com a
valorização adjacente construção da
CLIFIMED - clínica dos bombeiros,
cujos trabalhos se prevêem fiquem
acabados em fins de Setembro, para
de seguida entrar em laboração.

No âmbito das actividades anuais
a decorrer, hoje fazemos referência a

08h00: Girândolas de foguetes08h00: Girândolas de foguetes08h00: Girândolas de foguetes08h00: Girândolas de foguetes08h00: Girândolas de foguetes
09h00: Hastear das bandeiras09h00: Hastear das bandeiras09h00: Hastear das bandeiras09h00: Hastear das bandeiras09h00: Hastear das bandeiras
10h45: Romagem ao cemitério10h45: Romagem ao cemitério10h45: Romagem ao cemitério10h45: Romagem ao cemitério10h45: Romagem ao cemitério
11h15:  Missa,  em sufrágio pelos11h15:  Missa,  em sufrágio pelos11h15:  Missa,  em sufrágio pelos11h15:  Missa,  em sufrágio pelos11h15:  Missa,  em sufrágio pelos
Bombeiros falecidos (Fanfarra, CorpoBombeiros falecidos (Fanfarra, CorpoBombeiros falecidos (Fanfarra, CorpoBombeiros falecidos (Fanfarra, CorpoBombeiros falecidos (Fanfarra, Corpo
Activo, Comando e Direcção caminhamActivo, Comando e Direcção caminhamActivo, Comando e Direcção caminhamActivo, Comando e Direcção caminhamActivo, Comando e Direcção caminham
em cortejo até à Igreja Matriz)em cortejo até à Igreja Matriz)em cortejo até à Igreja Matriz)em cortejo até à Igreja Matriz)em cortejo até à Igreja Matriz)
15h00: Guarda de Honra (recepção aos15h00: Guarda de Honra (recepção aos15h00: Guarda de Honra (recepção aos15h00: Guarda de Honra (recepção aos15h00: Guarda de Honra (recepção aos
convidados)convidados)convidados)convidados)convidados)
15h30. Benção de novas viaturas15h30. Benção de novas viaturas15h30. Benção de novas viaturas15h30. Benção de novas viaturas15h30. Benção de novas viaturas
15h45: Sessão Solene - Salão Nobre15h45: Sessão Solene - Salão Nobre15h45: Sessão Solene - Salão Nobre15h45: Sessão Solene - Salão Nobre15h45: Sessão Solene - Salão Nobre
(preside o Secretário de Estado da Admi-(preside o Secretário de Estado da Admi-(preside o Secretário de Estado da Admi-(preside o Secretário de Estado da Admi-(preside o Secretário de Estado da Admi-
nistração Interna, Luís Pais de Sousa)nistração Interna, Luís Pais de Sousa)nistração Interna, Luís Pais de Sousa)nistração Interna, Luís Pais de Sousa)nistração Interna, Luís Pais de Sousa)
17h00: Desfile apeado e motorizado17h00: Desfile apeado e motorizado17h00: Desfile apeado e motorizado17h00: Desfile apeado e motorizado17h00: Desfile apeado e motorizado
(Rua Bento Padilha, Srª da Conceição,(Rua Bento Padilha, Srª da Conceição,(Rua Bento Padilha, Srª da Conceição,(Rua Bento Padilha, Srª da Conceição,(Rua Bento Padilha, Srª da Conceição,
S.José, Visitação e Cruzeiro de Romão)S.José, Visitação e Cruzeiro de Romão)S.José, Visitação e Cruzeiro de Romão)S.José, Visitação e Cruzeiro de Romão)S.José, Visitação e Cruzeiro de Romão)
18h30: Copo d’água.18h30: Copo d’água.18h30: Copo d’água.18h30: Copo d’água.18h30: Copo d’água.

Comemorações
dos 25 anos -

Bodas de Prata
duas que se realizaram no passado
dia 26 de Maio e lembrar o Seminário
para o dia 15 de Junho (sábado). |||||
D IVULGAÇÃODIVULGAÇÃODIVULGAÇÃODIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO     DADADADADA     AHBVVDAAHBVVDAAHBVVDAAHBVVDAAHBVVDA

PROGRAMA - 30 DE JUNHO

Prova organizada mais uma vez pelo
Departamento Desportivo. Estiveram
presentes cerca de 250 concorrentes
(ambos os sexos) em representação
de 42 Corporações de Bombeiros de
várias regiões do país: Alentejo, Estre-
madura, Beiras, Douro, Minho, etc. A
Comissão organizado sob a coorde-
nação de António Marques e Armin-
do Carneiro e a colaboração de ou-
tros. Sensibilizados agradecem às
firmas, casas comerciais e pessoas sin-
gulares que ajudaram monetariamen-
te para que este evento se efectuasse.
A todos muito obrigado.

O convívio começou logo no dia
anterior (sábado) com a chegada de
bastantes participantes vindos de
distâncias maiores e pernoitaram nas
instalações do quartel e pensões da

Realizada pela primeira vez sob o tema
“O Bombeiro Voluntário” foram rece-
bidas 412 quadras o que prova a boa
anuência dos concorrentes a este
tipo de concurso, que por certo veio

Associação Humanitária. A iniciativa
realiza-se no auditório do Cine-Aves,
gentilmente cedido por Manuel
Ferreira Martins.

O tema: “Emergência Pré-
Hospitalar no Vale do Ave” contém
vários itens e o debate ocupará todo
o dia, com inicio às oito horas da

manhã e termina cerca das 18 horas
da tarde.

FANFFANFFANFFANFFANFARRAARRAARRAARRAARRA
Vai participar no Desfile de Fanfarras,
nas comemorações do 75 anos dos
Bombeiros Famalicenses no dia 16 de
Junho pelas 16 horas. ||||| DIV. AHBAHBAHBAHBAHBVVVVVVVVVVAAAAA

Mão de Deus, ante o cenário
De chamas de fogo eterno
O Bombeiro Voluntário
Faz outro céu do inferno.

Quadra Vencedora -  1º  Prémio,Quadra Vencedora -  1º  Prémio,Quadra Vencedora -  1º  Prémio,Quadra Vencedora -  1º  Prémio,Quadra Vencedora -  1º  Prémio,
(Dalila) Felismina Fera, de Fafe

Concurso de Quadras
dificultar o apuramento classificativo
ao júri, constituído por Maria Helena
T. Miguel (cons. Dir. Escola Secun-
dária) e dos poetas avenses Fernan-
des Valente Sobrinho e Afonso

Bastos, a quem a Associação muito
agradece a colaboração prestada.
Prémios aos cinco melhores classi-
ficados: 250 Euros, atribuido por
Augusto Ferreira Moreira Garcia;
200 Euros, pelos Bombeiros de Vila
das Aves; 150 Euros, por Joaquim
Ferreira de Abreu; 100 Euros,
atribuido por Luís Ferreira Pinto; 50
Euros por Lázaro Costa Coelho. Fo-
ram ainda atribuídos 10 Menções
Honrosas. A casa um dos 15 classi-
ficados e ao júri, foi entregue o diplo-
ma comprovativo das suas partici-
pações e a medalha comemorativa,
mandada cunhar propositadamente
para este aniversário. |||||

Membros do juri e o presidente da Associação Humanitária

3ª Prova de Atletismo Inter-Bombeiros
zona. O vencedor principal, Duarte
Marques, é bombeiro na Corporação
de Rio Maior.

Foi agradável e divertido aplaudir
e observar o fulgor da maior, mas
outros houve que estavam ali para
mostrarem a vontade, mas as pernas...
Tratou-se de uma jornada de franca
confraternização e de amizade, que
julgamos a todos agradou.

Prémios e taças foram quase todas
oferecidas, graças ao empenho e
dedicação dos organizadores para
serem atribuídas aos melhores clas-
sificados nos vários escalões com-
petitivos. A todos os delegados de
controlo e responsáveis das Corpo-
rações foi entregue documentação
das classificações. Receberam a
medalha das comemorações como

prova de participação, todos os
presentes. Finalizou o convívio com
o almoço servido e preparado na
cozinha do bar social. |||||
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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

Outra Visão do Mundo

J.O.R.G.E
Rua 25 de Abril, 337 - 4795-023 AVES - Tel./Fax: 252941105

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

O bairrismo que desde sempre caracterizou
as gentes da “aldeia” das Fontaínhas, com
o passar dos anos esmoreceu. Disso não
tem dúvidas Avelino Ferreira, um dos gran-
des responsáveis pela organização das
Festas de S. João. Hoje são poucos os jo-
vens que querem colaborar na organização
dos festejos, mas, ainda assim, Avelino
Ferreira não se pode queixar: este ano
arrasta consigo uma equipa de mais ou
menos 25 pessoas que tem trabalhado
para que nos dias 21, 22, 23 e 24 de
Junho o Santo Popular seja mais uma vez
homenageado e que a festa saia definiti-
vamente à rua.

Para a edição de 2002, algumas novi-
dades. O grande concerto da noite de
sábado (22 de Junho), que este ano con-
tará com a presença do grupo UHF, terá
lugar no Campo Bernardino Gomes e não,
como em anos anteriores, na praceta da
Urbanização das Fontaínhas. “Não quere-
mos tirar a festa da praça” esclarece Aveli-
no Ferreira, argumentando esta mudança
de local com razões de segurança, por um
lado, e pelo facto da praça se ter “tornado
pequena”. Outra das novidades, passa pela
ornamentação e iluminação da Rua Mon-
senhor José Ferreira. É aqui que os juizes
da festa (Paulo Pinheiro e Maria Odete
Magalhães) moram, revelando-se os
restantes moradores generosos no apoio
aos festejos, - “não houve casa que desse
menos de vinte euros”, esclarece Avelino
Ferreira - e como tal, a Rua será toda orna-
mentada, e a Marcha de S. João, também
passará por lá, sofrendo, por isso, ligeiras
alterações face ao trajecto efectuado no
ano passado (ver caixa). A ornamentação
da Rua Monsenhor José ferreira, junta-se
assim à da Avenida 4 de Abril de 1955,
Rua do Infante, Rua de S. João e Rua dos
Bombeiros Voluntários.

O custo das Festas de S. João ronda os
8 mil contos. Um parte desta verba é conse-
guida através de peditório realizado de
porta a porta e cujo resultado não vai,
habitualmente, além dos 1.200 contos. O
grosso do apoio provem, portanto, da
Câmara Municipal, Junta de Freguesia,
comerciantes e industrias de Vila das Aves.
Confessa Avelino Ferreira que este ano a
sempre difícil tarefa de angariação de
verbas não correu nada mal, sublinhando,
entre outros, o contributo da Junta de Fre-
guesia, lamentando apenas que da parte
desta última não haja um acompanha-
mento mais próximo de todo o processo
inerente à realização destas festas.

DIA 21 DE JUNHODIA 21 DE JUNHODIA 21 DE JUNHODIA 21 DE JUNHODIA 21 DE JUNHO (Sexta-feira) (Sexta-feira) (Sexta-feira) (Sexta-feira) (Sexta-feira)
21h00: actuações do Grupo Etnográ-21h00: actuações do Grupo Etnográ-21h00: actuações do Grupo Etnográ-21h00: actuações do Grupo Etnográ-21h00: actuações do Grupo Etnográ-
fico das Aves, Rancho Folclórico S.fico das Aves, Rancho Folclórico S.fico das Aves, Rancho Folclórico S.fico das Aves, Rancho Folclórico S.fico das Aves, Rancho Folclórico S.
Mamede de Negrelos e Rancho InfantilMamede de Negrelos e Rancho InfantilMamede de Negrelos e Rancho InfantilMamede de Negrelos e Rancho InfantilMamede de Negrelos e Rancho Infantil
da Escola de Quintão II.da Escola de Quintão II.da Escola de Quintão II.da Escola de Quintão II.da Escola de Quintão II.

DIA 22 DE JUNHODIA 22 DE JUNHODIA 22 DE JUNHODIA 22 DE JUNHODIA 22 DE JUNHO (Sábado) (Sábado) (Sábado) (Sábado) (Sábado)
22h00: Actuação do grupo rock UHF22h00: Actuação do grupo rock UHF22h00: Actuação do grupo rock UHF22h00: Actuação do grupo rock UHF22h00: Actuação do grupo rock UHF.....

DIA 23 DE JUNHODIA 23 DE JUNHODIA 23 DE JUNHODIA 23 DE JUNHODIA 23 DE JUNHO (Domingo) (Domingo) (Domingo) (Domingo) (Domingo)
22h00 Grandiosas Marchas Lumi-22h00 Grandiosas Marchas Lumi-22h00 Grandiosas Marchas Lumi-22h00 Grandiosas Marchas Lumi-22h00 Grandiosas Marchas Lumi-
nosas. Participam: Rancho Tricanas danosas. Participam: Rancho Tricanas danosas. Participam: Rancho Tricanas danosas. Participam: Rancho Tricanas danosas. Participam: Rancho Tricanas da
Lapa; Fanfarra dos Bombeiros de VilaLapa; Fanfarra dos Bombeiros de VilaLapa; Fanfarra dos Bombeiros de VilaLapa; Fanfarra dos Bombeiros de VilaLapa; Fanfarra dos Bombeiros de Vila
das Aves; Escola da Ponte; Infantáriodas Aves; Escola da Ponte; Infantáriodas Aves; Escola da Ponte; Infantáriodas Aves; Escola da Ponte; Infantáriodas Aves; Escola da Ponte; Infantário
de Vi la das Aves ;  Banda do Galode Vi la das Aves ;  Banda do Galode Vi la das Aves ;  Banda do Galode Vi la das Aves ;  Banda do Galode Vi la das Aves ;  Banda do Galo
(Barcelos). Trajecto Marcha de S. João:(Barcelos). Trajecto Marcha de S. João:(Barcelos). Trajecto Marcha de S. João:(Barcelos). Trajecto Marcha de S. João:(Barcelos). Trajecto Marcha de S. João:
saída da Avenida de Paralela (cruza-saída da Avenida de Paralela (cruza-saída da Avenida de Paralela (cruza-saída da Avenida de Paralela (cruza-saída da Avenida de Paralela (cruza-
mento), entra na Avenida 4 de Abril demento), entra na Avenida 4 de Abril demento), entra na Avenida 4 de Abril demento), entra na Avenida 4 de Abril demento), entra na Avenida 4 de Abril de
1955, desce depois pela Rua do Infante,1955, desce depois pela Rua do Infante,1955, desce depois pela Rua do Infante,1955, desce depois pela Rua do Infante,1955, desce depois pela Rua do Infante,
contorna o Largo da Mariana, seguin-contorna o Largo da Mariana, seguin-contorna o Largo da Mariana, seguin-contorna o Largo da Mariana, seguin-contorna o Largo da Mariana, seguin-
do pela Rua de S. Honorato em direcçãodo pela Rua de S. Honorato em direcçãodo pela Rua de S. Honorato em direcçãodo pela Rua de S. Honorato em direcçãodo pela Rua de S. Honorato em direcção
ao local do futuro Centro de Saúde.ao local do futuro Centro de Saúde.ao local do futuro Centro de Saúde.ao local do futuro Centro de Saúde.ao local do futuro Centro de Saúde.
Daí, na Avenida 4 de Abril de 1955,Daí, na Avenida 4 de Abril de 1955,Daí, na Avenida 4 de Abril de 1955,Daí, na Avenida 4 de Abril de 1955,Daí, na Avenida 4 de Abril de 1955,
segue depois em direcção à Rua Luíssegue depois em direcção à Rua Luíssegue depois em direcção à Rua Luíssegue depois em direcção à Rua Luíssegue depois em direcção à Rua Luís
de Camões, vira na Rua Monsenhorde Camões, vira na Rua Monsenhorde Camões, vira na Rua Monsenhorde Camões, vira na Rua Monsenhorde Camões, vira na Rua Monsenhor
José Ferreira, saindo na Avenida 4 deJosé Ferreira, saindo na Avenida 4 deJosé Ferreira, saindo na Avenida 4 deJosé Ferreira, saindo na Avenida 4 deJosé Ferreira, saindo na Avenida 4 de
Abril de 1955 e termina novamente naAbril de 1955 e termina novamente naAbril de 1955 e termina novamente naAbril de 1955 e termina novamente naAbril de 1955 e termina novamente na
Avenida de Paradela.Avenida de Paradela.Avenida de Paradela.Avenida de Paradela.Avenida de Paradela.

DIA 24 DE JUNHO DIA 24 DE JUNHO DIA 24 DE JUNHO DIA 24 DE JUNHO DIA 24 DE JUNHO (Segunda-feira)(Segunda-feira)(Segunda-feira)(Segunda-feira)(Segunda-feira)
20h00: Missa na Capela de S. João.20h00: Missa na Capela de S. João.20h00: Missa na Capela de S. João.20h00: Missa na Capela de S. João.20h00: Missa na Capela de S. João.

O "nosso" S. João
das Fontaínhas

O programa deste ano faz-se
entre a tradicional animação
musical, com a participação de
alguns grupos de folclore para
além da actuação dos UHF, e a
não menos tradicional animação
de Rua com os carroceis a anima-
rem os quatro dias de festa. Para a
noite de Domingo, dia 23, a realização
da “Grandiosa Marcha Luminosa” com
a participação, entre outros, da Escola da
Ponte e do Infantário de Vila das Aves. A
estas duas instituições é facultado pela
organização um carro alegórico, ficando
a ornamentação do mesmo a cargo de
cada uma delas sendo-lhes atribuída uma
verba de cerca de 50 mil escudos para as
despesas. No desfile, estarão ainda
presentes o Rancho Tricanas da Lapa e a
Banda do Galo, de Barcelos; “vamos buscar
fora o que não conseguimos na terra”,
explica Avelino Ferreiro esta participação
vinda de outras paragens.

O S. JOO S. JOO S. JOO S. JOO S. JOÃÃÃÃÃO E AS FESO E AS FESO E AS FESO E AS FESO E AS FESTTTTTAS DAS DAS DAS DAS DA VILA VILA VILA VILA VILAAAAA
As festas de S. João das Fontaínhas
realizam-se há mais de meio século. Nos
primórdios, os festejos assumiam
essencialmente um carácter religioso, ao
contrário do que acontece actualmente,
circunscrevendo-se a iniciativa ao cimo da
actual Rua do Infante onde era instalada
uma cascata, venerando-se aí o popular S.
João, não regressando as bairristas gentes
das Fontaínhas a casa sem antes “saltarem
à fogueira que no recinto se fazia e ardia
até de madrugada”.

Mas a festa que noutros tempos era
quase em exclusivo da “aldeia” das Fon-
taínhas, é agora de toda a freguesia, Não
sendo, contudo as “saudosas festas da
Vila” que alguns desejariam ver novamente
celebradas, como noutros tempos. Avelino
Ferreira afirma inclusive que “já é tempo
de as começar a fazer novamente”, não
concordando, contudo, que as mesmas
anulem as festas de S. João, sugerindo antes
que o retomar das festas da Vila se façam
em meados do mesmo de Junho, termi-
nando com as festas de S. João. Fica a
ideia e, por outro lado, a convicção de
que as Festas em honra do Santo popular
não vão acabar. Equipa de trabalho para
a edição de 2003 já existe, e mesmo
que no futuro haja mais dificuldades
em encontrar pessoas que as organize,
Avelino Ferreira acredita que mesmo
esmorecido, o bairrismo que ainda
persiste será suficiente para realizar
os festejos de S. João, mesmo que
em moldes mais modestos. |||||

PROGRAMA

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

no melhor local da Vila
desde T1 = 59.855 E (12.000  cts) - T2 = 78.810 E (15.800 cts)-desde T1 = 59.855 E (12.000  cts) - T2 = 78.810 E (15.800 cts)-desde T1 = 59.855 E (12.000  cts) - T2 = 78.810 E (15.800 cts)-desde T1 = 59.855 E (12.000  cts) - T2 = 78.810 E (15.800 cts)-desde T1 = 59.855 E (12.000  cts) - T2 = 78.810 E (15.800 cts)-

T3 = 108.738 E (21.800 cts) - LojasT3 = 108.738 E (21.800 cts) - LojasT3 = 108.738 E (21.800 cts) - LojasT3 = 108.738 E (21.800 cts) - LojasT3 = 108.738 E (21.800 cts) - Lojas
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Rancho de S. André de Sobrado
teima em não desaparecer

No último sábado, o  Rancho de S.No último sábado, o  Rancho de S.No último sábado, o  Rancho de S.No último sábado, o  Rancho de S.No último sábado, o  Rancho de S.
André levou a cabo o seu primeiro Festi-André levou a cabo o seu primeiro Festi-André levou a cabo o seu primeiro Festi-André levou a cabo o seu primeiro Festi-André levou a cabo o seu primeiro Festi-
val de Folclore. Convocou, para isso,val de Folclore. Convocou, para isso,val de Folclore. Convocou, para isso,val de Folclore. Convocou, para isso,val de Folclore. Convocou, para isso,
alguns grupos provenientes de outrasalguns grupos provenientes de outrasalguns grupos provenientes de outrasalguns grupos provenientes de outrasalguns grupos provenientes de outras
paragens, como o Rancho de Santaparagens, como o Rancho de Santaparagens, como o Rancho de Santaparagens, como o Rancho de Santaparagens, como o Rancho de Santa
Maria de Negrelos, de Roriz, e, entreMaria de Negrelos, de Roriz, e, entreMaria de Negrelos, de Roriz, e, entreMaria de Negrelos, de Roriz, e, entreMaria de Negrelos, de Roriz, e, entre
outros, o Rancho de Rosas de Amoreira,outros, o Rancho de Rosas de Amoreira,outros, o Rancho de Rosas de Amoreira,outros, o Rancho de Rosas de Amoreira,outros, o Rancho de Rosas de Amoreira,
de Coimbra. O público juntou-se à festa,de Coimbra. O público juntou-se à festa,de Coimbra. O público juntou-se à festa,de Coimbra. O público juntou-se à festa,de Coimbra. O público juntou-se à festa,
e já depois das onze da noite podee já depois das onze da noite podee já depois das onze da noite podee já depois das onze da noite podee já depois das onze da noite pode
assistir a actuação do grupo da casa,assistir a actuação do grupo da casa,assistir a actuação do grupo da casa,assistir a actuação do grupo da casa,assistir a actuação do grupo da casa,
apresentando no iníc io  da suaapresentando no iníc io  da suaapresentando no iníc io  da suaapresentando no iníc io  da suaapresentando no iníc io  da sua
actuação o tema “Avanti, Sobradoactuação o tema “Avanti, Sobradoactuação o tema “Avanti, Sobradoactuação o tema “Avanti, Sobradoactuação o tema “Avanti, Sobrado
avanti”. A iniciativa contou com a pre-avanti”. A iniciativa contou com a pre-avanti”. A iniciativa contou com a pre-avanti”. A iniciativa contou com a pre-avanti”. A iniciativa contou com a pre-
sença de Joaquim Pereira, em repre-sença de Joaquim Pereira, em repre-sença de Joaquim Pereira, em repre-sença de Joaquim Pereira, em repre-sença de Joaquim Pereira, em repre-
sentação da Junta de Freguesia de Vilasentação da Junta de Freguesia de Vilasentação da Junta de Freguesia de Vilasentação da Junta de Freguesia de Vilasentação da Junta de Freguesia de Vila
das Aves, e da vereadora da autarquiadas Aves, e da vereadora da autarquiadas Aves, e da vereadora da autarquiadas Aves, e da vereadora da autarquiadas Aves, e da vereadora da autarquia
t irsense ,  Ana Maria  Ferreira .  Nat irsense ,  Ana Maria  Ferreira .  Nat irsense ,  Ana Maria  Ferreira .  Nat irsense ,  Ana Maria  Ferreira .  Nat irsense ,  Ana Maria  Ferreira .  Na
ocasião, a vereadora da cultura reafirocasião, a vereadora da cultura reafirocasião, a vereadora da cultura reafirocasião, a vereadora da cultura reafirocasião, a vereadora da cultura reafir-----
mou o apoio da Câmara Municipal aomou o apoio da Câmara Municipal aomou o apoio da Câmara Municipal aomou o apoio da Câmara Municipal aomou o apoio da Câmara Municipal ao
folclore, e em especial ao grupo anfi-folclore, e em especial ao grupo anfi-folclore, e em especial ao grupo anfi-folclore, e em especial ao grupo anfi-folclore, e em especial ao grupo anfi-
trião, pelo trabalho que vem desenvol-trião, pelo trabalho que vem desenvol-trião, pelo trabalho que vem desenvol-trião, pelo trabalho que vem desenvol-trião, pelo trabalho que vem desenvol-
vendo de revitalização do grupo. Paravendo de revitalização do grupo. Paravendo de revitalização do grupo. Paravendo de revitalização do grupo. Paravendo de revitalização do grupo. Para
além disso, fez votos para que esta sejaalém disso, fez votos para que esta sejaalém disso, fez votos para que esta sejaalém disso, fez votos para que esta sejaalém disso, fez votos para que esta seja
a primeira de muitas edições Festivala primeira de muitas edições Festivala primeira de muitas edições Festivala primeira de muitas edições Festivala primeira de muitas edições Festival
do Rancho de S. André.do Rancho de S. André.do Rancho de S. André.do Rancho de S. André.do Rancho de S. André.
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É dos grupos de folclore mais antigos
da freguesia e aquele que, apesar das
adversidades, vem dando mostras de
querer permanecer em actividade por
muito mais tempo. Reza a história –
se bem contada – que terá sido
fundado em 1955, distinguido-se
pelo seu repertório original, inspirado
nas gentes de S. André de Sobrado e
obviamente no seu Santo.

O HISTÓRICO RANCHO DE
S. ANDRÉ DE SOBRADO

ORGANIZOU NO PASSADO
SÁBADO O SEU PRIMEIRO
FESTIVAL DE FOLCLORE,

DANDO MOSTRAS DE
VITALIDADE, TEIMANDO EM

NÃO ACABAR

Conta-nos Maria Auxília que na
sua origem terão estado os cortejos
realizados na paróquia com vista a
angariação de verbas para as obras
do patronato. Nessa altura, as dife-
rentes “aldeias” da freguesia das Aves
faziam-se representar com os seus
grupos e, entre as quais, a de Sobrado.
O Rancho de S. André terá por isso,
começado deste impulso, definindo
como objectos principais a ocupação
dos jovens, por um lado, e a dinami-
zação do lugar de S. André, por outro.
Está inserido na região de Entre Douro
e Minho e com ela se identifica, mas
graças a Dulcidio Pinheiro ganhou um
cunho próprio que muito contribuiu
para levar o nome da freguesia e do
lugar de S. André, bem alto. Dulcidio
Pinheiro foi desde os primeiros anos
o responsável máximo do grupo e,
contrariamente ao que se possa pen-
sar, não era, sequer, de Vila das Aves,
antes da Póvoa de Varzim. Mas a ele
se devem as danças e os cantares

originais e os textos dedicados a S.
André e ao seu povo. É, naturalmente,
uma referência incontornável do
historial do grupo e cujo legado se
tenta agora recuperar.

Depois dos bons momentos
vividos sobretudo na década de
sessenta, com o aproximar dos anos
setenta, dá-se o desmembramento do
Rancho, deixando a história de rezar
os seus feitos até 1995, altura em
que os seus antigos componentes
resolvem reactivar o grupo. Desde
sempre ligada ao Rancho de S. André
(seu pai, Joaquim Francisco Ferreira,
foi, de resto, um dos fundadores)
Maria Auxíla é actualmente um dos
elementos da designada Comissão
Instaladora que desde Dezembro do
ano passado vai comandando os
destinos do grupo, juntamente com
Luís Baltazar, Maria Luisa, Armindo
Oliveira e Avelino Lemos. Revela-se
incansável no trabalho que se impõem
desenvolver para que o grupo se

mantenha. “Era um rancho de muita
categoria, agora é uma imitação”,
afirma, com modéstia, sublinhando
depois todo o trabalho que tem vindo
a ser feito na tentativa, sempre, de se
recuperar o repertório. O que se
cantava e dançava noutros tempos é
o que o grupo tem vindo a recuperar.
Tão somente. Tarefa difícil, de resto,
pois, explica Maria Auxília, muitos dos
trajes estragaram-se, outros desapa-

recerem e para além disso, não existe
partituras nem quaisquer documentos
aos quais possam socorrer. Resta a
memória. E assim tem sido, já que uma
parte dos actuais  elementos do grupo,
já por lá andavam nos tempos áureos
do Rancho de S. André. Com dedica-
ção e esforço, lá se vai, portanto, avi-
vando a memória e concretizando-se
as coreografias e os cantares de
outros tempos no nosso tempo.

Neste momento, são à volta de cin-
quenta os elementos do grupo, mais
mulheres que homens, pois estes
últimos nem sempre são fáceis de
cativar para as danças do folclore. O
elemento mais velho conta já com 65
anos de idade, havendo, natural-
mente a preocupação de chamar os
mais novos para o grupo, pensando-
se assim na sua continuidade: “quem
nos dera a nós ter mais gente nova”,
reclama Maria Auxília, lamentando,
por outro lado, que os jovens nem
sempre tenham em muito boa con-
sideração o folclore. “Mas isto é o
nosso património”, sublinha, argumen-
tando a sua importância com exem-
plos de Universidades que começam,
também elas, a ter os seus Ranchos.

No caso do Rancho de S. André,
Maria Auxília  não tem dúvidas que,
quem o salvou foi a amizade que ain-
da une antigos componentes. Desdo-
bram-se em tarefas várias, confec-
cionando os próprios elementos do
grupo os seus trajes até porque “tudo
isto fica caro” e não existem verbas
suficientes para dar resposta a todas
as necessidades. Há tocadores que
vem de fora e que é preciso pagar,
existem depois as despesas com as
deslocações ou com a organização
de eventos, como o Festival de Folclore
cuja primeira edição realizou-se no
último sábado dia 8. O trabalho tem
sido árduo, mas os resultados já se
fazem sentir, ao serem convidados,
cada vez mais a participar em iniciativas
ligadas ao folclore. No dia 15 deste
mês, por exemplo, deslocam-se a
Coimbra, em Agosto, apresentam-se
na freguesia vizinha de S. Pedro de
Bairro, participando depois, a 10 do
mesmo mês, no Festival Concelhio. O
Rancho de S. André, que no início
teve como local de ensaio a “eira do
senhor Luís Beja” e que por tantos
outros sítios passou, encontra agora
“porto seguro” na própria residência
de Maria Auxília. É aí que todos os
sábados os elementos se juntam para
“desanuviar um bocado” através das
danças e dos cantares do folclore.
Apesar do muito trabalho, a maior
compensação, afirma-nos Maria Auxília
resulta da “alegria” proporcionada por
estes encontros, com os amigos, com o
passado, com as tradições. |||||
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Maria Auxília



Rua das Rosas - 4Rua das Rosas - 4Rua das Rosas - 4Rua das Rosas - 4Rua das Rosas - 47777795-195-195-195-195-1111111 1 1 1 1 VVVVVILILILILILAAAAA     DDDDDASASASASAS A A A A AVESVESVESVESVES

TTTTTeleeleeleeleelefffffone/Fone/Fone/Fone/Fone/Fax 252 94ax 252 94ax 252 94ax 252 94ax 252 941 5351 5351 5351 5351 535

Filip
Aves

Comércio de Materiais de Construção, Lda.

OCULISTA

J.O.R.G.E

Outra Visão do Mundo

entreMARGENS
PÁGINA 8

15 DE JUNHO DE 2002
ConcelhoConcelhoConcelhoConcelhoConcelho: Festival Internacional de Guitarra de Santo Tirso

FARIAUTO
de José Mendes da Cunha Faria
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Encontram-se abertas as inscrições
de jovens, com idades com-
preendidas entre os 12 e os 25
anos, para o Programa de Ocu-
pação de Tempos Livres (OTL),
organizado pelo Instituto Português
da Juventude (IPJ). As inscrições
podem ser efectuadas até ao
próximo dia 15 de Junho, na Dele-
gação Regional do Porto, nas
Câmaras Municipais, nos Postos de
Informação Juvenil e Loja do Cida-
dão. Em Vila das Aves, as inscri-
ções podem ser feitas no Posto de
Informação Juvenil instalado no
edifício-sede da Associação Aven-
se, a funcionar no horário compre-
endido entre as 15h00 e as
20h00, de segunda a sexta.

Na Câmara Municipal de Santo
Tirso, as inscrições podem ser for-
malizadas no Gabinete de Empre-
go e Formação Profissional, a fun-
cionar no edifício camarário. Para
este ano, a edilidade tirsense resol-
veu abrir o programa OTL às se-
guintes áreas: percursos pedestres,
vigilância de matas, posto e feira
de artesanato, segurança rodoviá-
ria, apoio à infância e ambiente.

Mas, para além dos projectos
apresentados pela autarquia, nesta
edição do OTL são mais de 400
os projectos espalhados por todos
os concelhos do distrito do Porto,
em áreas tão diversas como o apoio
a idosos e crianças, cultura, patri-
mónio, combate à exclusão social
e promoção da saúde, entre outros.
Todos os projectos realizam-se
entre 1 de Julho e 15 de Setembro
do corrente ano, tendo os parti-
cipantes direito a uma bolsa horária,
seguro de acidentes pessoais e
certificado de participação.

O programa OTL tem  como
objectivos a ocupação dos tempos
livres dos jovens, a sensibilização
para a prática do voluntariado, o
contacto experimental com activi-
dades profissionais e a promoção
de hábitos de participação social e
cívica, contribuindo para o proces-
so de educação dos jovens. |||||

Programa de
Ocupação de

Tempos
Livres

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ
15 DE JUNHO

ANOUSHKA SHANKARANOUSHKA SHANKARANOUSHKA SHANKARANOUSHKA SHANKARANOUSHKA SHANKAR (Índia) (Índia) (Índia) (Índia) (Índia)
Musica Tradicional. Quinteto (Cítara eMusica Tradicional. Quinteto (Cítara eMusica Tradicional. Quinteto (Cítara eMusica Tradicional. Quinteto (Cítara eMusica Tradicional. Quinteto (Cítara e
instrumentos tradicionais)instrumentos tradicionais)instrumentos tradicionais)instrumentos tradicionais)instrumentos tradicionais)
29 DE JUNHO (SÁBADO) | 22H00.29 DE JUNHO (SÁBADO) | 22H00.29 DE JUNHO (SÁBADO) | 22H00.29 DE JUNHO (SÁBADO) | 22H00.29 DE JUNHO (SÁBADO) | 22H00.
Auditório ARTAuditório ARTAuditório ARTAuditório ARTAuditório ARTAAAAAVE – Caldas da Saúde.VE – Caldas da Saúde.VE – Caldas da Saúde.VE – Caldas da Saúde.VE – Caldas da Saúde.
Bilhetes a 10 Euros (50% de descontoBilhetes a 10 Euros (50% de descontoBilhetes a 10 Euros (50% de descontoBilhetes a 10 Euros (50% de descontoBilhetes a 10 Euros (50% de desconto
para portadores do cartão jovem)para portadores do cartão jovem)para portadores do cartão jovem)para portadores do cartão jovem)para portadores do cartão jovem)

FRANZ HÁLASZFRANZ HÁLASZFRANZ HÁLASZFRANZ HÁLASZFRANZ HÁLASZ (Alemanha) (Alemanha) (Alemanha) (Alemanha) (Alemanha)
Música Portuguesa Séc. XVIIIMúsica Portuguesa Séc. XVIIIMúsica Portuguesa Séc. XVIIIMúsica Portuguesa Séc. XVIIIMúsica Portuguesa Séc. XVIII
Guitarra ClássicaGuitarra ClássicaGuitarra ClássicaGuitarra ClássicaGuitarra Clássica
30 DE JUNHO (DOMINGO) | 21H3030 DE JUNHO (DOMINGO) | 21H3030 DE JUNHO (DOMINGO) | 21H3030 DE JUNHO (DOMINGO) | 21H3030 DE JUNHO (DOMINGO) | 21H30
Auditório Eng. Eurico de Melo – SantoAuditório Eng. Eurico de Melo – SantoAuditório Eng. Eurico de Melo – SantoAuditório Eng. Eurico de Melo – SantoAuditório Eng. Eurico de Melo – Santo
Tirso. Bilhetes a 5 EurosTirso. Bilhetes a 5 EurosTirso. Bilhetes a 5 EurosTirso. Bilhetes a 5 EurosTirso. Bilhetes a 5 Euros

Os sons da Índia por
Anoushka Shankar e

a obra de Carlos
Seixas revisitada por

Franz Hálasz
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Os sons tradicionais da Índia fazem-
se ouvir, pela primeira vez, no Festival
Internacional de Guitarra de Santo
Tirso. O arranque do certame acon-
tece a 29 de Junho com a presença
de Anoushka Shankar. No segundo
dos dois concertos agendados para
o primeiro fim-de-semana desta nona
edição do certame tirsense, a sur-
presa chega-nos através do Guitar-
rista alemão Franz Halász ao transpor
para guitarra obras de Carlos Seixas.

ANOUSHKA SHANKARANOUSHKA SHANKARANOUSHKA SHANKARANOUSHKA SHANKARANOUSHKA SHANKAR
Não se pode dizer que Anoushka
Shankar seja um nome particular-
mente sonante entre nós, des-
conhecendo-se tão pouco se a instru-
mentista tenha algum dia pisado solo
nacional. Mas seja como for, é esta
a aposta da direcção artística do
Festival Internacional de Guitarra de
Santo Tirso para o concerto inaugural
do certame, a ter lugar no auditório
da ARTAVE, a 29 de Junho. Uma
aposta que se poderá revelar acertada
até porque o momento parece ser o
mais apropriado para esta primeira
incursão pelos sons da música
tradicional indiana. E depois, mesmo
se de Anouska pouco se sabe, existe
pelo menos  a garantia de que
melhor professor não poderia ter tido,
nos seus estudos de cítara, do que
o seu próprio pai, o lendário Ravi
Shankar, também conhecido como o
“Sitar Man”. E se mais garantias fos-
sem necessárias, bastaria que nos
debruçássemos superficialmente pela
sua agenda de concertos previstos
ou já realizados nesta temporada
para que se dissipassem todas as

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE GUITARRA DE SANTO

TIRSO. DE 29 DE JUNHO A
19 DE JULHO

dúvidas. Apenas como curiosidade,
refira-se que durante os meses de
Abril e Maio Anouska Shankar reali-
zou mais de uma dezena de espec-
táculos nos Estados Unidos, apre-
sentando-se a 23 deste mês em
Londres, pouco antes, portanto, do
concerto a realizar no âmbito do
Festival de Santo Tirso, seguindo
depois para Itália onde actuará a 5
de Julho, em Génova.

Anoushka conta apenas com 20
anos de idade, tendo iniciado os
seus estudos de cítara aos nove. A
sua estreia profissional aconteceu em
Nova Deli, contando então com 13
anos, tendo participado na mesma
altura, em 1995, na gravação do
álbum “In celebration”, de Ravi
Shankar. Dois anos depois, interpretou
o Concerto n.1 para cítara composto
pelo seu pai, com a Orquestra
Sinfónica de Londres, dirigida pelo
maestro Zubin Mehta. Em 98
acompanhou o flautista Jean-Pierre
Rampal na cítara e no piano e em
Julho do ano seguinte, fez a estreia
de uma obra de Ravi Shankar para
violoncelo e cítara, em duo com
Mstislav Rostropovich. Em 2000 foi
a primeira mulher a apresentar-se no
Centro Ramakrishna de Calcutá e no
ano seguinte fez a sua estreia na
direcção orquestral, em Nova Deli.
Em termos discográficos, gravou em
1998 o álbum “Anoushka”, em
2000 o disco “Anourag”, onde Ravi
Shankar, para além de compor todos
os temas, acompanha-a, também em
cítara, na facha a “Pancham Se Gara”.
Também em 2000 é ditado o registo
do concerto realizado a 6 de
Outubro por Anoushka Shankar no
Carnegie Hall (EUA).

FRANZ HALÁSZFRANZ HALÁSZFRANZ HALÁSZFRANZ HALÁSZFRANZ HALÁSZ
O Guitarrista alemão Franz Halász
apresenta-se pelo segundo ano
consecutivo em Santo Tirso, inte-
grando a programação do Festival de
Guitarra. No concerto realizado na
edição de 2001, apresentou-se em

palco com Débora Halász, com-
binando de forma única a guitarra
clássica e o cravo. Desta vez, o
guitarrista alemão apresentará pela
primeira vez em Portugal as trans-
crições feitas para guitarra do reper-
tório do compositor português do
século XVIII Carlos Seixas.

Embora com nacionalidade
alemã, Franz Halász nasceu nos
Estados Unidos. Junto da crítica
especializada, Halász é conhecido
como “simplesmente eletrificante”,
tendo a revista inglesa “Gramo-
phone” considerado-o como “o mais
impressionante guitarrista surgido
nos últimos tempos”. A sua carreira
ganhou impulso internacional ao
vencer sucessivamente em 1993 os
concursos “Andrés Segóvia” na
Espanha e “Seto Ohashi” no Japão.
Durante os últimos anos foi capa das
mais importantes revistas especia-
lizadas como a “Classical Guitar”
(Inglaterra), a “Gendai Guitar” (Japão)
ou a “Gitarre & Laute” (Alemanha).

Franz Halász é chefe do departamento
de guitarra da Faculdade de Música
de Nürnberg-Augsburg, leccionando
com regularidade em várias insti-
tuições de prestígio como Manhattan
School em Nova York ou a Royal
Academy de Estocolmo. Recentemente
foi-lhe atribuído pelo Ministério de
Arte e Ciência de Munique o Prémio
de Música do ano 2000. |||||

Anoushka Shankar
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CIRCUITO DE BRAGA 2

Tal como foi noticiado no entreMMMMMARARARARARGENSGENSGENSGENSGENS, decorreu nos dias 31 de
Maio e 1 de Junho, em Moscovo, na Rússia o Campeonato Europeu
de Karate Tradicional organizado pela European Tradicional Karate
Federation (E.T.K.F.). A representar Portugal estiveram presentes quatro
atletas: Mário Faria, Vítor Gouveia e os avenses Ricardo Rodrigues e
Tiago Lima, da secção de karaté da Associação Avense. Em individuais
Tiago Lima foi aos quartos de final ao passo que na prova de kumite
equipas, seniores, Portugal ficou num honroso terceiro lugar com os
atletas já referidos.
Vila das Aves, o concelho e esta vasta região foram dignamente
representados pelos karatecas da Associação Avense Ricardo Rodrigues
e Tiago Lima que assim conquistam mais duas medalhas europeias,
resultantes de grande esforço e dedicação. Todos os karatecas avenses
ficaram contentes com o bom desempenho do Ricardo e do Tiago.
Para além dos quatro competidores, foram ao Europeu o seleccionador
nacional Ivo Silva, o árbitro José Ramos, o presidente da Federação
Karate Tradicional Portugal, Rómulo Machado e José Martins, médico
da Federação e do Torneio anual de kumite equipas realizado em Vila
das Aves. ||||

No Troféu Datsun 1200, o piloto Avense, Helder Pimenta, depois de ter conseguido alcançar um lugar na final,No Troféu Datsun 1200, o piloto Avense, Helder Pimenta, depois de ter conseguido alcançar um lugar na final,No Troféu Datsun 1200, o piloto Avense, Helder Pimenta, depois de ter conseguido alcançar um lugar na final,No Troféu Datsun 1200, o piloto Avense, Helder Pimenta, depois de ter conseguido alcançar um lugar na final,No Troféu Datsun 1200, o piloto Avense, Helder Pimenta, depois de ter conseguido alcançar um lugar na final,
entre quase uma centena de participantes, concluiu a prova num brilhante 19º lugarentre quase uma centena de participantes, concluiu a prova num brilhante 19º lugarentre quase uma centena de participantes, concluiu a prova num brilhante 19º lugarentre quase uma centena de participantes, concluiu a prova num brilhante 19º lugarentre quase uma centena de participantes, concluiu a prova num brilhante 19º lugar.....
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A cidade dos Arcebispos acolheu
no passado fim de semana mais uma
jornada do Campeonato Nacional
de Velocidade, num programa
variado e muito animado por cinco
disputadas corridas.

No Sábado o Troféu(Hyundai)
Enduransport marcou a diferença
com uma corrida de resistência
(4Hrs.) onde a chave do sucesso -
mais do que na rapidez, residia na
regularidade e estratégia de box.

As equipas são formadas por um
mínimo de 3 e um máximo de 5
pilotos que repartem entre si os vários
turnos de condução - normalmente

em períodos de 20 a 25 minutos.
A luta foi acesa entre as equipas

Castros Marnel, Carglass e Auto
Terrível, tendo o trio formado pelos
pilotos Nuno Pires, José Pires e Jorge
Castro(Team Castros Marnel) saído
vitoriosa ao fim das quatro horas de
prova.

O dia de Domingo, foi despor-
tivamente marcado pelo Troféu
Datsun 1200.Cerca de nove dezenas
de participantes, repartidos por pilotos
de várias gerações, tornaram este
troféu uma animação constante que
suscita as atenções generalizadas.

As várias(3) mangas de
qualificação, sempre muito renhidas,
apuraram em os 39 “magníficos” que

acederam à final.
As 12 voltas que compunham

esta final , teve honras de en-
cerramento do programa desportivo
que decorreu na pista Vasco Sameiro.
Aí, o piloto Manuel Gião, ao sagrar-
se vencedor, deixou bem patente que
não é por acaso que lidera esta
competição quando estão disputadas
três corridas.

No troféu Honda(Civic) BPI
Promoção, em destaque continua
Raquel Lages, que apesar do 7º
lugar alcançado “em casa” per-
manece na liderança desta com-
petição nacional - inédito no
panorama desportivo automóvel
Português. |||||

“Troféus Datsun 1200
e Hyundai deram o

mote...”

CAMPEONATO EUROPEU DE KARATE

Ricardo
Rodrigues e
Tiago Lima
medalhas de

Bronze
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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

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

FC Rebordões
I Quadrangular

Camadas Jovens

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

de todas as qualidades. Cera, coroas de
flores

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

VILA DAS AVES

A FUNERÁRIA DAS AVESassine e
divulgue

entreMARGENS
entremargens@clix.pt

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.

 

 

 

Av. 27 de Maio – Curvaceira – Apartado 63
4795-545 Vila de Negrelos – 252 820 260OCULISTA
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Lugar Monte Fojo - Lote 8 - 4765 -076 Carreira VNF
Telf. 252980550 - Fax 252980555

Redes de Gás
Estudos e Projectos
Aquecimento Central
Instalação e comércio de Sanitários

AAAAAVICANOVICANOVICANOVICANOVICANO COMÉRCIO DE GÁS, LDA.

MÉDICA ESPECIALISTA
GENECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

(Doenças das Senhoras - Gravidez e Parto)
CONSULCONSULCONSULCONSULCONSULTTTTTASASASASAS: 3º e 6ª feiras
MMMMMARARARARARCAÇÕESCAÇÕESCAÇÕESCAÇÕESCAÇÕES: das 14h00 às 18h00 2ª, 3ª, 4ª e 6ª

Urbanização das Fontaínhas - Bloco Torre, 18 - 2F
Vila das Aves - Telefone 252874508

JUNIORES

CD Aves 1 - Felgueiras 2
Jogo no Campo Bernardino Gomes,
em Vila das Aves.
ÁÁÁÁÁRBITRORBITRORBITRORBITRORBITRO: Rui Costa.
CD ACD ACD ACD ACD AVESVESVESVESVES: Bruno, Zé, Paulão, Renato,
Miguel (Pelayo, 70'), Daniel, Ivan
(Alexandre, 75'), Hélder, Rui Lima,
Paulinho, Vieira (Martins, 33') .
TTTTTrrrrreinaeinaeinaeinaeinadordordordordor: Marcos Nunes.
MMMMMARARARARARCADORCADORCADORCADORCADOR: Hélder aos 11'.
CCCCCARTARTARTARTARTÃÃÃÃÃOOOOO     AMAMAMAMAMARELARELARELARELARELOOOOO: Zé 58', Rui Lima
63', Hélder 72'.
CCCCCARTARTARTARTARTÃÃÃÃÃOOOOO     VERMELHOVERMELHOVERMELHOVERMELHOVERMELHO: Bruno 33'.

Os avenses neste jogo podiam
pontuar mas a sorte continua
madrasta. Dominaram a primeira
meia hora de jogo e mereciam pelo
menos outro resultado. Aos 33', o
árbitro numa atitude bastante
discutível expulsou Bruno o guarda-
redes e ficou quase escrito o
resultado final do jogo.

Os avenses a jogarem com 10 e
uma arbitragem sorrateiramente a
beneficiar os visitantes.

Uma palavra para a equipa de
arbitragem que sendo do nacional
demonstraram muita vaidade e
pouco sentido de justiça e
humildade.

Salgueiros 5 - CD Aves 0
Jogo no Estádio Vidal Pinheiro, em
Paranhos.
ÁÁÁÁÁRBITRORBITRORBITRORBITRORBITRO: Daniel Brito (recortado na
assistência).
CD ACD ACD ACD ACD AVESVESVESVESVES: Martins, Zé, Paulão, Renato,
Miguel, Daniel, Ivan, Hélder, Rui Lima

(César, 76'), Vítor, Vieira (Pedro, 70').
TTTTTrrrrreinaeinaeinaeinaeinadordordordordor: Marcos Nunes.
CCCCCARTARTARTARTARTÃÃÃÃÃOOOOO     AMAMAMAMAMARELARELARELARELARELOOOOO: Zé 73', Rui Lima
74'.

Neste jogo já sem interesse de
discutir algo a não ser o resultado
do jogo mas pelo desenrolar da
partida nem o resultado eram capa-
zes de discutir. Os avenses entraram
em campo quase batidos. A reacção
ao jogo do Salgueiros foi quase nula
e com muita pouca convicção.

Na segunda parte deram mais
um ar da sua graça mas sem afligir
muito o Salgueiros. Boa arbitragem.

INFANTIS - SUB-13

CD Aves 5 - Infesta 1
Jogo no Campo Bernardino Gomes,
em Vila das Aves.
ÁÁÁÁÁRBITRORBITRORBITRORBITRORBITRO: Serafim Guedes.
CD ACD ACD ACD ACD AVESVESVESVESVES: João Pedro, Lopes (Rui
Correia, 44'), Rui Castro, Pimenta
(Filipe, 28'), Vitor Gomes, Ratinho,
Moura (Vivi, 39'), Benício, Cobala,
Figo e Pedrinho. TTTTTrrrrreinaeinaeinaeinaeinadordordordordor: Nuno
Dias.
MMMMMARCADORESARCADORESARCADORESARCADORESARCADORES: Benicío 22', Figo 28'
e 48', Lopes 38', Cobala 59'.
Esta equipa de infantis é sem dúvida
a equipa avense a praticar bom
futebol e continua jogo a jogo a
confirmar tal desiderato, embora
sendo jovens já mostram muita
maturidade no jogo. Este não foi
excepção à regra e lá houve mais
um bom jogo de futebol e um
goleada. Boa arbitragem.

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

Depois da gostosa ressaca que
foi a vitória na Taça das Taças o FC
Rebordões entrou descontraído no
Quadrangular por si organizado.
Resultados 1ª volta:
Monte Córdova 1 - Santiaguense 1

resultado final 4, 3 penal.
FC Rebordões 4 - S.Mamede 4
resultado final 4, 5 em penal.
Para 3º e 4º lugar:
FC Rebordões 1 - Santiaguense 1
resultado final 5, 4 em penal.

Para 1º e 2º lugar:
Monte Córdova 5 - S.Mamede 0

O FC Rebordões agradece às
associações presentes a sua
participação.

|||||     FIRMINOFIRMINOFIRMINOFIRMINOFIRMINO     PPPPPAAAAACHECOCHECOCHECOCHECOCHECO

Campo do Futebol Clube de Rebordões (foto de arquivo).Campo do Futebol Clube de Rebordões (foto de arquivo).Campo do Futebol Clube de Rebordões (foto de arquivo).Campo do Futebol Clube de Rebordões (foto de arquivo).Campo do Futebol Clube de Rebordões (foto de arquivo).
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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

 RAF RAF RAF RAF RAFAEL OLEGAEL OLEGAEL OLEGAEL OLEGAEL OLEGÁRIO GOÁRIO GOÁRIO GOÁRIO GOÁRIO GOMESMESMESMESMES
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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
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Era suposto falarmos hoje da nova
fronteira que se depara à Humani-
dade e que tem a ver com a possi-
bilidade de se interferir com a progra-
mação normal do mecanismo celular,
no sentido de o induzir num ca-
minho diferente do qual estava ini-
cialmente consagrado. Esse caminho
poderia derivar para a clonagem ou
para a obtenção de uma massa de
células que poderiam ser aprovei-
tadas para suprir a falta de outras
células em tecidos ou órgãos mal-
funcionantes, por lesão, traumatismo,
atrofia iatrogénica, ou outra. Estão
recordados? Bom, não sejam então
defraudadas as expectativas e
debrucemo-nos um pouco mais
sobre este assunto.

Ora, sobre a “boa-intenção” da
utilização de tais massas de células
parece não haver dúvidas de que, a
ser assim, estaríamos, obviamente,
perante uma evolução e um apro-
veitamento científico de indiscutível
valor. O mesmo parece não acontecer
com a outra faceta, a da clonagem,
ou, também, do recurso à terapia
génica para fins menos claros, sendo
sobre esta que importa dissecar
alguns factos e algumas situações.
Assim acontece porque, já o comen-
tei e reafirmo, na história do Homem,
a ideia, omnipresente, de subverter
os avanços científicos e tecnológicos
em prol da superioridade (em diver-
sas formas e a diversos níveis, sempre
com o fim último de mandar, domi-
nar, subjugar até) de uns em detri-
mento de outros, sempre caminhou
a par da dita evolução científica e
tecnológica. E, justamente à data a
que escrevo (no intervalo de uma
ida de Londres  à Califórnia), faço-o
influenciado por factos como a par-
tida para o sonho asiático da “Selec-
ção de todos nós”, logo ensombrada
pelo doping (?!) de um dos seus
atletas, Daniel Kenedy; a deturpação
da verdade desportiva aquando do

||||| TEXTO:     JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     PPPPPAAAAACHECOCHECOCHECOCHECOCHECO

Ouvi contar a história de um navio
à deriva, cuja tripulação adoecera por
falta de água potável. O telegrafista
lançava sucessivos apelos: “S.O.S.,
precisamos de água!. . . S.O.S.,
precisamos de água!” Até que um
outro navio lhe respondeu: “Enchei
os tanques com água!” Sequioso e
angustiado, o telegrafista repetiu o
lancinante apelo: ”S.O.S., precisamos
de água!” Então, a tripulação do outro
navio completou a mensagem:
“Enchei os tanques com água!... Estais
a navegar em água doce”.

Bela metáfora dos que optam por
não se deixarem morrer de sede à
beira da água! Como os viajantes
solidários que, numa certa escola,
navegam o sonho de ajudar as
crianças a serem pessoas mais sábias
e felizes. Quase a desembarcar num
porto de saudade, estou convicto de
que a viagem valeu a pena. E de que
a nova tripulação há-de manter o
rumo e segurar o leme, sempre que
os ventos não soprem de feição. Os
novos navegantes hão-de continuar
a proteger as crianças do naufrágio
nos mares de ignorância que nos
cercam.

Num re-ligare curricular essencial,
as crianças hão-de continuar a
aprender que a palavra “cultura”
começa com um c de Cristo e de
Corão. Por isso, estas crianças não
serão, no futuro, gente intolerante
como aqueles que insultam aquilo
que não conseguem entender.

Estamos a viver tempos sombrios,
em que ódios ocultos e “fundamen-
talismos” encontram eco numa certa
comunicação social que dá guarida
a actos de difamação. Mas, mesmo
em tempos sombrios como os que
atravessamos, não se deve responder
ao ódio com o ódio, nem utilizar a
calúnia contra a calúnia. Senão, os
criticados seriam iguais aos seus
detractores. É preciso reagir serena-
mente, porque o tempo sempre se
encarrega de repor a verdade e os
tribunais de punir os detractores.

Os adeptos do chamado ensino
“tradicional”, aqueles que querem

“Tradicionalistas, intolerância
e fundamentalismo”

“Um homem faz o que deve fazer – apesar das consequências pessoais, apesar dos obstáculos,

perigos e pressões – e é essa a base de toda a moralidade humana”. (John F. Kennedy)

impor a todas as escolas um modelo
igual, ainda não terão entendido
que há mais que um modo de apren-
der e ensinar? Sem pretender estabe-
lecer paralelos, ainda não perce-
beram que, se do Médio Oriente à
América do Sul, a intolerância, a
guerra e a fome assassinam milhões
de Einsteins de tenra idade, no
mundo dito civilizado, a Escola mata
prematuramente outros tantos?

Os engenheiros que conceberam
as câmaras de gás e os médicos que
coordenavam o genocídio nos cam-
pos da morte nazis andaram na esco-
la “tradicional” e foram “bons alunos”.
Acrescentaria que Milosevic e Le Pen
também por lá andaram e que Hitler
aprendeu a ler, escrever e contar. Com
a devida distância, o que leva os
“fundamentalistas” de hoje a recorrer
à mentira para enganar pais de
alunos e voltá-los contra o que é
diferente?

Em tempos sombrios, os “funda-
mentalistas” da escola “tradicional”
(os que não admitem mais do que
um modo de fazer escola e exigem
que as escolas sejam todas iguais)
revelam o seu ódio à diferença.
Janusz Korszak, que foi professor e
pereceu nas garras da besta nazi,
escreveu: “a escola é um pobre
comércio de medos e ameaças,
boutique de bugigangas morais,
botequim onde é servida uma ciência
desnaturada, que intimida, confunde
e entorpece.” Se Janusz não tivesse
acabado os seus dias num campo
de extermínio dos anos quarenta, se
lhe fosse concedido viver nos nossos
dias, não precisaria de retirar sequer
uma vírgula à sua frase, para que ela
se mantivesse actual.

Aqueles que, através dos tempos
e no seu tempo, se aperceberam do
cheiro nauseabundo da decomposi-
ção da escola “tradicional” e ousaram
reinventá-la acabaram vítimas da igno-
rância e da maldade. A perse-guição
ao que é diferente não é um fenómeno
recente. O grande Pestalozzi foi hu-
milhado. Tolstoi assistiu impotente ao
encerramento da sua escola, por
ordem do czar. Ferrer, que acreditava
ser possível colocar humanidade no

acto de aprender e ensinar, foi perse-
guido e assassinado no dealbar do
século XX. O Estado Novo não par-
tilhava dos ideais da Escola Oficina
e, só por isso, Adolfo Lima conheceu
as agruras do Tarrafal. A lista é ex-
tensa e o drama continua. Neste can-
tinho da Europa Comunitária do
século XXI, bem junto de nós, ainda
que sob outras formas, novas inqui-
sições e perseguições ao que é
diferente continuam.

Sabemos ao que nos conduziu
um ensino “tradicional” unicamente
centrado no ensino da Língua e na
Matemática. O modelo moral da
escola “tradicional” aliena o aluno e
produz efeitos negativos na sua
personalidade. E as escolas “tradi-
cionais” (quase todas!) já nem os
programas de Língua Portuguesa e
Matemática ensinam.

Mas a falência do modelo não
significa que seja necessário o seu
total abandono. A Escola Tradicional
também tem as suas virtudes. Não
se poderá descurar, por exemplo, o
papel da repetição e da memória.
Nem se estabeleça falsas dicotomias
entre “tradicional e moderno”, entre
“conservador e inovador”, pois o
“aprender a ler, escrever e contar”
não é incompatível com o aprender
a pensar, com o aprender a ser, nem
com o aprender a aprender os outros.

Os projectos diferentes sempre se
sujeitaram à erosão da inveja e das
conjunturas. Aquando da primeira
apresentação da Nona Sinfonia de
Beethoven, os “tradicionalistas” da-
quele tempo chamaram “aberração”
ao último dos seus andamentos. O
“inovador” trecho que hoje é conhe-
cido como “Hino da Alegria” foi repe-
tidamente censurado. Nesses tempos
sombrios como nos de hoje, os de-
tractores do génio opunham-se a que
se cantasse que “o Homem é para
todo o Homem um irmão” e que “a
alegria é a filha querida dos deuses”.
Mas, como diria o Rubem, se o opti-
mismo é da natureza do tempo e a
esperança é da natureza da eterni-
dade, sejamos esperançosos, saiba-
mos resistir. Atrás de tempos sombrios
tempos claros hão-de vir. |||||

CLONAGEM:
Realidade ou a vã

ilusão de
superioridade

último grande prémio (penúltimo,
talvez, à data desta publicação) de
Fórmula 1; e notícias como esta:
“atletas ‘geneticamente modificados’”,
da edição cibernauta do “Diário de
Notícias”. Tudo junto, acabou por me
dar o mote para escalpelizar mais um
pouco acerca desta temática do foro
genético, desta feita, numa vertente
mais desportiva.

Com efeito, podemos ser todos
contemplativos com o desespero de
Daniel Kenedy ao ver-se arredado
do palco do mundial (para já não
falar da «desobrigação» de representar
o seu país); mas talvez seja difícil nutrir
o mesmo sentimento pela ingenui-
dade (!) dele, enquanto atleta de alta
competição, não assumir uma postura
mais crítica e vigilante em relação a
todo e qualquer tipo de medicamento
que tome, ou que seja levado a tomar.
Isto é tanto mais sensível quanto o
facto de se estar na “calha” de fazer
parte de uma lista de convocados.
Seja como for, será por estas e por
outras que “Uma geração de supe-
ratletas poderá aparecer ainda esta
década (...)”, como é dito no artigo
acima citado. Como será isto possível?
Tão “simplesmente” através da terapia
génica (a que me referi logo no início),
ao serviço da Engenharia Genética.
E a década a que se refere a notícia
é ainda esta que agora estamos a
iniciar, sendo o evento desportivo que
poderá servir de tubo de ensaio a
tal “recriação” os próximos Jogos
Olímpicos, por alturas de 2008.
Assim, “esta técnica poderá ser usada
para melhorar a performance dos
atletas, sendo quase impossível de
detectar (. . .)”, segundo Peter
Schgerling, especialista na matéria, do
Centro de Pesquisa Muscular, Co-
penhaga, Dinamarca, citado na mes-
ma notícia. Por forma a entendermos
melhor do que se trata, dir-se-á que
é uma técnica que visa evitar a detec-
ção de substâncias proibidas,
recorrendo para tal à “injecção de
cópias de genes1 naturalmente pre-
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sentes no corpo, como os que codi-
ficam factores de crescimento2 ou a
testosterona3. Essas cópias, no
entanto, serão geneticamente modifi-
cadas para codificarem a produção
de quantidades acrescidas de subs-
tância natural”, ainda do mesmo arti-
go. Mais concretamente, “injectar no
atleta o gene codificador da eritro-
poitina (EPO)4, (...)”, ou “do gene que
controla a produção do factor de
crescimento endotelial 5(...)”, idem.

Fantástico, mas ... aterrador! Perante
isto, dentre em pouco tempo, exemplos
como o de Daniel Kenedy farão parte
da «idade da pedra».

Por outro lado, não obstante «este
tipo de “terapia” nunca ter sido testa-
da e poder ser até perigosa», fará isso
alguma diferença perante a hipótese
de ser o maior, o melhor, o que man-
da, enfim, o primeiro? Se ainda por
cima dispusermos de um método
«virtualmente impossível de detectar»,
o que nos impedirá? - Acham que
precisarei de responder?

Pois é, se ainda por cima já agora
assistimos, em público, pela televisão,
milhões e milhões de pessoas, incré-
dulos mas inoperantes, uma equipa
(a Ferrari) alterar a verdade desportiva
mandando -literalmente- um corredor
ser deixado ultrapassar por outro, qual
brincadeira sega entre miúdos, que
os impedirá de, em laboratório, à
surdina, “fabricar de uma forma
natural” aquilo que -às tantas- todos
nós desejamos ver? - Definitivamente,
não precisarei de responder! |||||

1 1 1  1  1  Unidade hereditária localizada num ponto
definido (locus) de um CROMOSSOMA, que
controla uma determinada função específica no
organismo, através da codificação de mensageiros
- proteínas específicas. Podem ser vários genes a
emitir informação para a codificação de uma
mesma proteína. O composto químico essencial
na composição de um gene é o ADN.
CROMOSSOMA: estrutura filiforme que se encontra
no núcleo das células. Existe um número definido
para cada espécie animal ou vegetal. Estruturas
essencialmente constituídas por ácido
desoxirribonucleico (ADN), e com uma
importância fundamental na transmissão das
características hereditárias de geração em geração.

2 2 2 2 2 Nome genérico de determinadas substâncias de
natureza muito diversa, com efeitos biológicos e/
ou bioquímicos bem definidos, cuja composição
química exacta nem sempre é identificável.

3 3 3 3 3 Hormona esteroide masculina segregada pelas
células intersticiais dos testículos. Estimula o
desenvolvimento dos órgãos masculinos, é
responsável pelo aparecimento dos caracteres
sexuais masculinos secundários e favorece a síntese
de proteínas no organismo.

44444 Substância que provoca o aumento de glóbulos
vermelhos, permitindo ao atleta dispor de mais
oxigénio no sangue.

55555 Ver 2 e: substância que alarga os vasos sanguíneos,
permitindo aos desportistas um afluxo acrescido
de sangue para os músculos.

NOTAS

CARTAS AO DIRECTOR

O MOVIMENTO CÍVICO DE VILA
DAS AVES, tomou conhecimento atra-
vés de um edital público, emanado
da Câmara Municipal de Santo Tirso,
afixado na Junta de Freguesia para
efeitos de reclamação, dando conhe-
cimento que em 6 de Março do ano
corrente foi apresentada  em reunião
de Câmara pelo senhor Presidente
Castro Fernandes uma proposta a
qual teve a aprovação dos vereadores
socialistas e os votos contra da
oposição.

A 22 de Abril a referida proposta
foi levada á Assembleia Municipal
tendo a votação favorável da maioria
socialista.

Esta proposta consta do seguinte:
11111..... Desafectação de um terreno do
domínio público com a área de 272
m2, sito no lugar de  Sobrado, com
vista a ser anexado ao lote nº.21 do
loteamento de Ringe cujo o promotor
é  o senhor Augusto Ferreira Moreira
Garcia.

2.2.2.2.2. Este terreno tem instalado actual-
mente os equipamentos de captações
de água de poços, que durante
dezenas de anos, abasteceram parte
importante desta Vila e que a con-
sumar-se esta negociata o património
da freguesia sairá mais uma vez

CastroCastroCastroCastroCastro
FernandesFernandesFernandesFernandesFernandes
prejudicaprejudicaprejudicaprejudicaprejudica

Vila das AvesVila das AvesVila das AvesVila das AvesVila das Aves

defraudado de um bem inestimável
como é a água, tudo isto, em favor
de interesses inconfessáveis e
particulares.

33333. Ao tomarmos conhecimento
desta posição por parte do senhor
Presidente da Câmara, mais uma vez
concluímos estarmos perante uma
arbitrariedade, que entendemos
como uma verdadeira afronta aos
interesses da freguesia que o mesmo
será dizer á população desta terra.

44444. A razão de ser deste protesto,
prende-se com o facto do terreno
em questão ser dotado de equipa-
mento para exploração de água, que
de futuro poderia ser utilizada nos
serviços de bombeiros, na rega de
jardins, assim como, no abasteci-
mento de possíveis lagos, chafarizes
e eventualmente para encher pis-
cinas públicas no âmbito da fregue-
sia, evitando deste forma que a Junta
de Freguesia disponha no futuro de
verbas para pagamento de água a
uma empresa privada.

Findo prazo de reclamação no
próximo dia 18 deste mês, o Movi-
mento Cívico estará atento ao
desenrolar dos acontecimentos, des-
de já, chama a atenção e sensibiliza
a opinião pública para a  gravidade
do assunto.

Desde logo, responsabilizamos a
Câmara Municipal na pessoa do seu
Presidente pelos eventuais danos,
causados a esta freguesia.

O que terá levado Castro Fernan-
des a tomar tal iniciativa? ||||| AAAAA     DIRECDIRECDIRECDIRECDIREC-----
ÇÃÇÃÇÃÇÃÇÃOOOOO     DDDDDAAAAA     ASSOCIAÇÃASSOCIAÇÃASSOCIAÇÃASSOCIAÇÃASSOCIAÇÃOOOOO     DODODODODO     MMMMMOOOOOVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTOOOOO
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só nesse sentido os publicamos desde que escritos sem agressividades verbais ousó nesse sentido os publicamos desde que escritos sem agressividades verbais ousó nesse sentido os publicamos desde que escritos sem agressividades verbais ousó nesse sentido os publicamos desde que escritos sem agressividades verbais ousó nesse sentido os publicamos desde que escritos sem agressividades verbais ou
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Assunto: pedido de publicação de
Declaração da Junta de Freguesia.

“Aliás já o eng. Aníbal estava a ganhar“Aliás já o eng. Aníbal estava a ganhar“Aliás já o eng. Aníbal estava a ganhar“Aliás já o eng. Aníbal estava a ganhar“Aliás já o eng. Aníbal estava a ganhar
a tempo inteiro na Junta.”a tempo inteiro na Junta.”a tempo inteiro na Junta.”a tempo inteiro na Junta.”a tempo inteiro na Junta.”
A propósito desta afirmação que
não corresponde à verdade e de
outras que escuso comentar conti-

das no INFOMAIL do PS de Vila
das Aves distribuído aos avenses,
solicito a V. Exª., se digne publicar a
Declaração da Junta de Freguesia
de Vila das Aves que comprova que
apenas exerci funções de Presidente
de Junta em regime de meio tempo
desde 1998 a 2001, nunca a tem-
po inteiro. ||||| ANÍBALANÍBALANÍBALANÍBALANÍBAL     MAGALHÃESMAGALHÃESMAGALHÃESMAGALHÃESMAGALHÃES

MOREIRAMOREIRAMOREIRAMOREIRAMOREIRA

EsclarecimentoEsclarecimentoEsclarecimentoEsclarecimentoEsclarecimento

NOTA DO DIRECTOR

entremargens@clix.pt
escreva-nos!
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Assistência Médica Internacional - AMI
Apartado 521 - Carnaxide
2795 LINDA-A-VELHA

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

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

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

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

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

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

*****
QUERCUS
Apartado 5
4001 PORTO CODEX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LLLLLar Far Far Far Far Familiar da Tamiliar da Tamiliar da Tamiliar da Tamiliar da Trrrrranquilidaanquilidaanquilidaanquilidaanquilidadedededede
Aves - 252942031
SOS SIDASOS SIDASOS SIDASOS SIDASOS SIDA 800208002080020800208002011111040040040040040
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Preço Assinatura Anual
10 Euros
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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 ;
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Luís Américo Carvalho Fernandes

CONSELHO DE REDACÇÃOCONSELHO DE REDACÇÃOCONSELHO DE REDACÇÃOCONSELHO DE REDACÇÃOCONSELHO DE REDACÇÃO

Adélio Castro, José Manuel Machado,

Luís António Monteiro.

COLCOLCOLCOLCOLABORARAM  NESABORARAM  NESABORARAM  NESABORARAM  NESABORARAM  NESTETETETETE

NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO

  José Alves de Carvalho, Francisco

Correia, José Pacheco,  AHBVVDA,

Dominique Alves, José Luís Costa,

Maria José Dias, Celso Campos, José

Machado, Adriana Reis.

COBRANÇA E PUBLICIDADECOBRANÇA E PUBLICIDADECOBRANÇA E PUBLICIDADECOBRANÇA E PUBLICIDADECOBRANÇA E PUBLICIDADE

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

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

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

A. Leal (Roriz)(Roriz)(Roriz)(Roriz)(Roriz).

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

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

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

Orlando Carneiro, José Brandão, Firmino
Pacheco, Fernando Fernandes.
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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
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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

Senhor procura trabalho como
ajudante de cozinha ou balcão,

na área de Vila das Aves
Contactar  telemóvel

964675328.

Senhor procura em part-timeSenhor procura em part-timeSenhor procura em part-timeSenhor procura em part-timeSenhor procura em part-time
ou full-timeou full-timeou full-timeou full-timeou full-time ocupação como

motorista ou para desempenho
de outra função. Contactar:

252871163

Precisa-se de vendedorPrecisa-se de vendedorPrecisa-se de vendedorPrecisa-se de vendedorPrecisa-se de vendedor
à comissão.à comissão.à comissão.à comissão.à comissão.

Dá-se carteira de clientes.Dá-se carteira de clientes.Dá-se carteira de clientes.Dá-se carteira de clientes.Dá-se carteira de clientes.

Telf. 252873640

S.O.S.S.O.S.S.O.S.S.O.S.S.O.S.
SEGURANÇASEGURANÇASEGURANÇASEGURANÇASEGURANÇA

Precisa-se para loja de Santo Tirso e
S.Tomé de Negrelos

VVVVVendedorendedorendedorendedorendedores: com viaes: com viaes: com viaes: com viaes: com viaturturturturtura pra pra pra pra própria,ópria,ópria,ópria,ópria,
experiência em vendasexperiência em vendasexperiência em vendasexperiência em vendasexperiência em vendas

Oferece-se: ordenado base, comissões,
ajudas de custo.

Contactos: 962797063

PPPPPASSASSASSASSASSAAAAA-SE-SE-SE-SE-SE
Supermercado na melhor zona, a trabalhar bem, totalmente, recheadoSupermercado na melhor zona, a trabalhar bem, totalmente, recheadoSupermercado na melhor zona, a trabalhar bem, totalmente, recheadoSupermercado na melhor zona, a trabalhar bem, totalmente, recheadoSupermercado na melhor zona, a trabalhar bem, totalmente, recheado

com frutaria, talho, congelados, têxteis, etc.Bom estacionamento.com frutaria, talho, congelados, têxteis, etc.Bom estacionamento.com frutaria, talho, congelados, têxteis, etc.Bom estacionamento.com frutaria, talho, congelados, têxteis, etc.Bom estacionamento.com frutaria, talho, congelados, têxteis, etc.Bom estacionamento.
TTTTTelemóelemóelemóelemóelemóvvvvvel 9el 9el 9el 9el 9111114444411111333331111199999111114 ou 94 ou 94 ou 94 ou 94 ou 91111188539978853997885399788539978853997

PPPPPassa-se - Quiosqueassa-se - Quiosqueassa-se - Quiosqueassa-se - Quiosqueassa-se - Quiosque
Bem localizado no centro de

Vila das Aves
Contacto: 917535512 -

252841285

Compra-seCompra-seCompra-seCompra-seCompra-se
apartamentos, moradias, casas para
restauro e terrenos no centro ou

arredores
Contacto: 916144504 -

252841285

VVVVVendem-seendem-seendem-seendem-seendem-se
apartamentos no centro da

cidade
Contacto: 916144504 -

252841285

Promoção da semanaPromoção da semanaPromoção da semanaPromoção da semanaPromoção da semana
Moradia em pedra para restauro

* 880 m2, bom estado a 5m de Vila das Aves
Contacto: 917535512 - 252841285

VVVVVende-se Quintinhaende-se Quintinhaende-se Quintinhaende-se Quintinhaende-se Quintinha
* bons acessos / bom preço
em S.Martinho do Campo

Contacto: 918684834 -
252841285

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

falecidosfalecidosfalecidosfalecidosfalecidos
Maio

LLLLLororororordelodelodelodelodelo
1 - Manuel Ribeiro Guimarães
Travessa da Mimosa, com 73 anos
5 - Maria Ferreira da Silva
Rua Estrada Nacional 105, com 83
anos
9 - José Oliveira Coelho
Rua da Costa, com 68 anos
9 - Maria Conceição Ferreira Costa
Rua do Monte de Baixo, com 69
anos
11 - António Rodrigues
Rua do Monte, com 85 anos

||||| DOMINGOS RIBEIRO

Vila das AVila das AVila das AVila das AVila das Avvvvveseseseses
5 - Duarte Malheiro Cabral
Lar Tranquilidade, com 100 anos
9 - António Silva Costa
Rua de S.José, com 73 anos
11 - Maria Leonor Pereira Freitas
Calçada do Caramulo, com 78 anos
10 - Armindo Domingos Costa
Pacheco
Rua Santo André, com 63 anos
10 - Eduarda Machado da Rocha
Calçada de S.Sebastião, com, 66 anos
28 - José Duarte Correia
Rua do Campo Grande, com 53
anos

O entreMARGENS envia às
famílias enlutadas as mais
sentidas condolências.

Rua Stº Honorato, nº 47 - R/C  - 4795-114 Vila das Aves
Telefone 252875021/22 - Fax 252875023 - duoventila@sapo.pt

Ar condicionado
Ventilação
Aspiração Central
Sonorização Profissional
Som Ambiente
Telecomunicações
Sistemas de detecção de Incêndios
CCTV Vigilância / Alarmes
Satélites (sistema digital)
Automatismos
Material eléctrico
Iluminção

AGÊNCIA FUNERÁRIAAGÊNCIA FUNERÁRIAAGÊNCIA FUNERÁRIAAGÊNCIA FUNERÁRIAAGÊNCIA FUNERÁRIA
DE RIBA DE ADE RIBA DE ADE RIBA DE ADE RIBA DE ADE RIBA DE AVE, LDA.VE, LDA.VE, LDA.VE, LDA.VE, LDA.

Sede:Rua 25 de Abril, 413 - 4765-264 Riba de Ave
Telf.: 252982032 / 252981187 - Telem.: 917586874 / 919683829

de
LUÍS E AURÉLIO

SERSERSERSERSERVIÇO PERMVIÇO PERMVIÇO PERMVIÇO PERMVIÇO PERMANENTE E IMEDIAANENTE E IMEDIAANENTE E IMEDIAANENTE E IMEDIAANENTE E IMEDIATTTTTOOOOO

Rua 25 de Abril, 323 - 4795-023 Vila das Aves
Telf. / Fax 252873244 Telemóvel 917296475

Mercedes C250 TD Station - Full Extras
Ano 1997
Audi A6 TDI 110 cv - Full Extras
Ano 1997
Audi A3 1.9 TDI - c/ extras
Ano 1996
BMW 325 TDS Touring - Full Extras
Ano 1996
Audi A4 Avant TDI 110cv - Full Extras
Aano 1996

Várias viaturas em stock

MULTIMARCAS

Comércio de
Automóveis
novos e usados
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DiversosDiversosDiversosDiversosDiversos

GANHE UM ALMOÇO PARA DUAS PESSOASGANHE UM ALMOÇO PARA DUAS PESSOASGANHE UM ALMOÇO PARA DUAS PESSOASGANHE UM ALMOÇO PARA DUAS PESSOASGANHE UM ALMOÇO PARA DUAS PESSOAS
Os premiados devem identif icar-se junto do respectivo restaurante.Os premiados devem identif icar-se junto do respectivo restaurante.Os premiados devem identif icar-se junto do respectivo restaurante.Os premiados devem identif icar-se junto do respectivo restaurante.Os premiados devem identif icar-se junto do respectivo restaurante.

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

quinzena de  Junho foi o nosso  estimado
assinante, António Pereira de Oliveira,
residente na Rua da Indústria, nº 703, 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 Maio  foi o nosso estimado
assinante, António Ferreira, residente em
Sandim, São Mamede de Negrelos.

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

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

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

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

Vila das Aves

FOTO AFOTO AFOTO AFOTO AFOTO AVIZVIZVIZVIZVIZ
de José Meireles

No Estrela do Monte **** Estrela do Monte **** Estrela do Monte **** Estrela do Monte **** Estrela do Monte ****
O  feliz contemplado nesta 1ª

quinzena de Junho foi o nosso  estimado
assinante, Avelino Ferreira Fernandes,
residente na rua das Rosas, nº 107,  em Vila
das Aves.

* 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

SEGCONTAS
Gabinete de Contabilidade
Castro & Castro, Lda.

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

Tel. 252 87 24 38 - Fax 252 87 14 12

Agora também em Roriz

SEGCONTAS II
Lugar da Costa

4795 Roriz

Salvé 10-06-2002
A menina Inês MargaridaInês MargaridaInês MargaridaInês MargaridaInês Margarida, natural

e res idente em Póvoa de Lanhoso
completou seis lindas primaveras. Tua
avó Nandinha e avó Lino, felicitam-te
com muitos parabéns e amizade junto
do irmão Joãozinho e de teus pais.

JUNTO AO ESTÁDIO DO AVES
Já abriu!... Na Vila das Aves

Finalmente podem escolher!... Sala de Código Virtugal. Atendimento
personalizado. Sala de Testes Multimédia.

Visite-nos e faça a sua inscriçãao, não se arrependerá.

Rua Martins Ribeiro, 197- 4795-035 Vila das Aves - Tel. 252875644Rua Martins Ribeiro, 197- 4795-035 Vila das Aves - Tel. 252875644Rua Martins Ribeiro, 197- 4795-035 Vila das Aves - Tel. 252875644Rua Martins Ribeiro, 197- 4795-035 Vila das Aves - Tel. 252875644Rua Martins Ribeiro, 197- 4795-035 Vila das Aves - Tel. 252875644

Anedota
- Diga-me o presente do indicativo do
verbo arbitrar.
- Eu arbitro, tu arbitras, ele arbitra...
- Muito bem. Agora, o futuro.
- Eu estarei no hospital, tu estarás no
hospital, ele  estará no hospital...

||||| ||||| ||||| ||||| ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     COSCOSCOSCOSCOSTTTTTAAAAA

Desilusão
Já minha caneta não escreve.
Resvala nas vertentes das montanhas da minha poesia.
Na fluidez das gotas da chuva,
Já não se escrevem meus pensamentos.
No meu peito covernoso, há pedras.. .
Pedras recalcadas pelas vivências;
Vivências que me atormentam...
Peço ao Céu, que se revolte e
Aos trovões que ribombem...
Arrebentem meu peito
E as transformem em: CRISTAIS.
                               |||||                               |||||                               |||||                               |||||                               |||||FERNANDAFERNANDAFERNANDAFERNANDAFERNANDA     GARCIASGARCIASGARCIASGARCIASGARCIAS

A Noite é dos que
se amam
Traz para os meus olhos
O teu olhar dominante
E faz-me cativa de ti...

Mas vem agora!
A noite não tarda
A noite é dos olhares brilhantes
Apaixonantes

Sedutores
Vem, agora!

Traz para os meus braços
O teu protector abraço
E faz-me sentir dentro de ti...
Vem, agora!

A noite não tarda
A noite é dos corpos envolventes...

Vem para mim
Com a labareda dos teus beijos, assim...
Com esse calor
Que queima a ardência do amor

A noite é das bocas quentes
Dos beijos molhados
E dos amantes ardentes
Que sabem amar, apaixonados.

Vem, mas vem agora!

A noite não espera
O calor perde-se e arrefece
O energia entorpece
E quem espera adormece
Depois de uma noite de espera...

||||| ||||| ||||| ||||| ||||| MARIAMARIAMARIAMARIAMARIA     JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     DIASDIASDIASDIASDIAS

S.João dos
Namorados

S . João es tá  fe l i zS . João es tá  fe l i zS . João es tá  fe l i zS . João es tá  fe l i zS . João es tá  fe l i z

Em noite de ta l  fol iaEm noite de ta l  fol iaEm noite de ta l  fol iaEm noite de ta l  fol iaEm noite de ta l  fol ia

B r inca com os namoradosBr inca com os namoradosBr inca com os namoradosBr inca com os namoradosBr inca com os namorados
Só por ver tanta alegr iaSó por ver tanta alegr iaSó por ver tanta alegr iaSó por ver tanta alegr iaSó por ver tanta alegr ia

Os pares de namoradosOs pares de namoradosOs pares de namoradosOs pares de namoradosOs pares de namorados

VVVVVããããão junt inhos fo junt inhos fo junt inhos fo junt inhos fo junt inhos fes te ja res te ja res te ja res te ja res te ja r

Sa l tando à noi te a foguei raSa l tando à noi te a foguei raSa l tando à noi te a foguei raSa l tando à noi te a foguei raSa l tando à noi te a foguei ra

E todo o dia a dançarE todo o dia a dançarE todo o dia a dançarE todo o dia a dançarE todo o dia a dançar

Levam nas mãos os ba lõesLevam nas mãos os ba lõesLevam nas mãos os ba lõesLevam nas mãos os ba lõesLevam nas mãos os ba lões
E os arcos dos fes te josE os arcos dos fes te josE os arcos dos fes te josE os arcos dos fes te josE os arcos dos fes te jos

Regressam já  abraçadosRegressam já  abraçadosRegressam já  abraçadosRegressam já  abraçadosRegressam já  abraçados

E bocas presas em bei josE bocas presas em bei josE bocas presas em bei josE bocas presas em bei josE bocas presas em bei jos

Depois vão ao seu a l tarDepois vão ao seu a l tarDepois vão ao seu a l tarDepois vão ao seu a l tarDepois vão ao seu a l tar

Os pares de namoradosOs pares de namoradosOs pares de namoradosOs pares de namoradosOs pares de namorados

P romete r  fe l i c idadeP romete r  fe l i c idadeP romete r  fe l i c idadeP romete r  fe l i c idadeP romete r  fe l i c idade
Quando forem já  casados .Quando forem já  casados .Quando forem já  casados .Quando forem já  casados .Quando forem já  casados .

                                             |||||                                              |||||                                              |||||                                              |||||                                              ||||| ADRIANAADRIANAADRIANAADRIANAADRIANA     REISREISREISREISREIS

OCULISTA

J.O.R.G.E

Outra Visão do Mundo

RENAULRENAULRENAULRENAULRENAULT AT AT AT AT AVESVESVESVESVES
Os Filhos do RussoOs Filhos do RussoOs Filhos do RussoOs Filhos do RussoOs Filhos do Russo

Nova gerência com anos de experiência e competência no bem servirNova gerência com anos de experiência e competência no bem servirNova gerência com anos de experiência e competência no bem servirNova gerência com anos de experiência e competência no bem servirNova gerência com anos de experiência e competência no bem servir.....

Temos chapeiro especializado em reconstrução de viaturas antigas trabalhando
a chapa; chapeiro especializado na Renault francesa em banca de chassi
Renault e multimarcas; pintor especializado em pinturas de água recozidas
igual à origem; mecânica geral com equipamento multimarcas; lavagem e
aspiragem manual diariamente; serviço de pronto socorro 24 horas.

Rua de Santa ClarRua de Santa ClarRua de Santa ClarRua de Santa ClarRua de Santa Clara - 4a - 4a - 4a - 4a - 47777795-195-195-195-195-1111112 Vila das A2 Vila das A2 Vila das A2 Vila das A2 Vila das Avvvvves - Contaes - Contaes - Contaes - Contaes - Contactos: dia -ctos: dia -ctos: dia -ctos: dia -ctos: dia -
25287252872528725287252875656565656111119 - noite: 9689 - noite: 9689 - noite: 9689 - noite: 9689 - noite: 9681111166666111111111136 / 96736 / 96736 / 96736 / 96736 / 967999991111177777000001111155555Rua Silva Araújo (Junto ao mercado) -

Telf. 252941861 - AVES

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.

RESTAURANTE
CHURRASQUEIRA

"O TROVOADA""O TROVOADA""O TROVOADA""O TROVOADA""O TROVOADA"

Salvé 31-05-2002
Esteve de parabéns no passado dia 31 de Maio a senhora Maria
Alda Coelho Alves dos Santos, residente na Calçada da Boavista,
em Lordelo. Teu marido, filhos e netos com muito amor e carinho
desejam-te muitas felicidades e que esta data se repita por muitos
anos na sua companhia.
Parabéns e beijinhos.



Ganhe um almoço
para duas pessoas
nos Restaurantes:

Estrela do Monte
Sobreiro
Adega Regional 2000

veja na página anteriorveja na página anteriorveja na página anteriorveja na página anteriorveja na página anterior
����������������������������������������

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

Rua VRua VRua VRua VRua Visconde de Negrelos  -  Edif .  S .Tisconde de Negrelos  -  Edif .  S .Tisconde de Negrelos  -  Edif .  S .Tisconde de Negrelos  -  Edif .  S .Tisconde de Negrelos  -  Edif .  S .Tomé -  Loja 2 -  4795-547 SÃO TOMÉ DE NEGRELOS -  Tomé -  Loja 2 -  4795-547 SÃO TOMÉ DE NEGRELOS -  Tomé -  Loja 2 -  4795-547 SÃO TOMÉ DE NEGRELOS -  Tomé -  Loja 2 -  4795-547 SÃO TOMÉ DE NEGRELOS -  Tomé -  Loja 2 -  4795-547 SÃO TOMÉ DE NEGRELOS -  Telef . /Fax:  252872982 Telef . /Fax:  252872982 Telef . /Fax:  252872982 Telef . /Fax:  252872982 Telef . /Fax:  252872982 T-Móvel  917823841-Móvel  917823841-Móvel  917823841-Móvel  917823841-Móvel  917823841

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

entreMARGENS
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CulturaCulturaCulturaCulturaCultura

Duas produções norte-americanas
a dominar as propostas de cinema
em exibição no Cine-Aves, em Vila
das Aves, realizadas por dois impor-
tantes cineastas da actualidade.

SALA DE PÂNICOSALA DE PÂNICOSALA DE PÂNICOSALA DE PÂNICOSALA DE PÂNICO
O filme estreou em finais de Maio
em Portugal e é exibido nos pró-
ximos dias 22, 23 e 24 em Vila
das Aves. Trata-se da mais recente
proposta do realizador David
Fincher, que conhecemos de pelí-
culas como “Sete Pecados Mortais”
(1995), “Clube de Combate” de
1999, tendo feito a sua estreia na
longa duração com Alien 3.

Em “Sala de Pânico”, a actriz Jodie
Foster é convocada para primeiro
plano (ainda que numa segundo
opção, uma vez que foi Nicole
Kidman a iniciar as rodagens, tendo
contudo que ser substituída por
motivos de saúde), interpretando o
papel de um mulher que se vê irre-
mediavelmente obrigada a refugiar-

No mês de quase todas as feiras dedicadas ao livro, Santo Tirso não é

excepção, mantendo-se até 15 de Junho a sexta edição da Feira do Livro.

Inaugurada na passada sexta-feira, dia 7 de Junho, a iniciativa decorre na

Praça Conde S. Bento, contando este ano com a presença de 24 expositores,

provenientes das editoras mais conhecidas do país. O espaço da feira funciona

no horário compreendido entre as 16h30 e as 23 horas, de segunda a

sexta, abrindo uma hora mais cedo aos Sábados e Domingos, mantendo, no

entanto a hora de encerramento.

Mas para além dos livros, há também animação musical ao longo dos

nove dias de feira. Na edição deste ano, às actuações do Rancho Infantil e

Juvenil de S. Tiago de Rebordões, junta-se esta sexta-feira, dia 14, a actuação

de Cidália Nunes, num espectáculo agendada para as 21h30. No dia de

encerramento – a 15 de Junho - será a vez de José Morais apresentar-se no

recinto da feira, com actuação agendada para 17h30, encerrando esta sexta

edição da Feira do Livro às 19 horas. |||||

Feira do Livro

SALA DE PÂNICOSALA DE PÂNICOSALA DE PÂNICOSALA DE PÂNICOSALA DE PÂNICO, de David Fincher, de David Fincher, de David Fincher, de David Fincher, de David Fincher.....
Com: Jodie FosterCom: Jodie FosterCom: Jodie FosterCom: Jodie FosterCom: Jodie Foster, Kristen Stewart e,, Kristen Stewart e,, Kristen Stewart e,, Kristen Stewart e,, Kristen Stewart e,
Forest WhitakerForest WhitakerForest WhitakerForest WhitakerForest Whitaker, entre outros., entre outros., entre outros., entre outros., entre outros.
Sessões às 21h30 nos dias 21, 22 e 23Sessões às 21h30 nos dias 21, 22 e 23Sessões às 21h30 nos dias 21, 22 e 23Sessões às 21h30 nos dias 21, 22 e 23Sessões às 21h30 nos dias 21, 22 e 23
de Junho. Sessão ás 15 horas no diade Junho. Sessão ás 15 horas no diade Junho. Sessão ás 15 horas no diade Junho. Sessão ás 15 horas no diade Junho. Sessão ás 15 horas no dia
23. Cine-Aves.23. Cine-Aves.23. Cine-Aves.23. Cine-Aves.23. Cine-Aves.

STAR WARS: EPISÓDIO II, ATAQUESTAR WARS: EPISÓDIO II, ATAQUESTAR WARS: EPISÓDIO II, ATAQUESTAR WARS: EPISÓDIO II, ATAQUESTAR WARS: EPISÓDIO II, ATAQUE
DOS CLONESDOS CLONESDOS CLONESDOS CLONESDOS CLONES, de George Lucas. Com:, de George Lucas. Com:, de George Lucas. Com:, de George Lucas. Com:, de George Lucas. Com:
Ewan McGregorEwan McGregorEwan McGregorEwan McGregorEwan McGregor, Hayden Christensen,, Hayden Christensen,, Hayden Christensen,, Hayden Christensen,, Hayden Christensen,
Natalie Portman, entre outros.Natalie Portman, entre outros.Natalie Portman, entre outros.Natalie Portman, entre outros.Natalie Portman, entre outros.
Sessões às 21h30 nos dias 28, 29 e 30Sessões às 21h30 nos dias 28, 29 e 30Sessões às 21h30 nos dias 28, 29 e 30Sessões às 21h30 nos dias 28, 29 e 30Sessões às 21h30 nos dias 28, 29 e 30
de Junho. Sessão ás 15 horas no diade Junho. Sessão ás 15 horas no diade Junho. Sessão ás 15 horas no diade Junho. Sessão ás 15 horas no diade Junho. Sessão ás 15 horas no dia
30. Cine-Aves.30. Cine-Aves.30. Cine-Aves.30. Cine-Aves.30. Cine-Aves.

Propostas da sétima arte

se, juntamente com a filha, numa
divisão blindada que descobrem na
casa que haviam alugado, concebida
precisamente para refúgio dos
habitantes face a qualquer ameaça
exterior. È o que acaba por acontecer,
com a entrada de três assaltantes
na casa.

Embora concebido e rodado
antes dos acontecimentos de 11 de
Setembro, o certo é que o filme de
Fincher tem conhecido aproxi-
mações ao referido atentado, pelo
clima de tensão e de pânico que
corporiza nesta história passada no
coração de Nova Iorque. Um filme
a ver com atenção recomendando-
se inclusive, que não se perca o
fabuloso genérico.

ATATATATATAAAAAQUE DOS CLQUE DOS CLQUE DOS CLQUE DOS CLQUE DOS CLONESONESONESONESONES
O episódio II da Guerra das Estrelas
regressa mais uma vez pela mão de
George Lucas, desta vez com “Ata-
que dos Clones”. Para os espe-
cialistas, esta segunda investida re-

presenta o verdadeiro regresso à
saga “Star Wars”, depois do fracasso
em que resultou o filme de há três
anos, realizado igualmente por Lucas
“A Ameaça Fantasma”. Desta vez,
evita-se as batalhas de vídeojogos,
apresentando-se um argumento mais
rico e complexo, não faltando, por
outro lado, muitos robots e seres alie-
nígenas completamente virtuais. |||||

Jodie FosterJodie FosterJodie FosterJodie FosterJodie Foster
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