
entreMARGENS
O JORNAL DE VILA DAS AVES 30 DE JUNHO DE 2002 N.º257

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

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

cozinhas, mobiliário de banho,
materiais de construção

Autorizado a circular em
invólucro de plástico fechado

Autº 23 de 2023/97 RCN AVENÇA PORTE PAGO

PORTUGAL
TAXA PAGA

DEVESAS
4400 V.N.Gaia

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

Lugar da Tojela Telef: 252872360
4795-018               Vila das Aves

OCULISTA

J.O.R.G.E

Outra Visão do Mundo

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

SOLUÇÕES PROFISSIONAIS DE AR CONDICIONADO

                    - TÉLE FERREIRAS - TÉLE FERREIRAS -

DIVISÃO MÓVEIS DE COZINHA
Estudos e Projectos - Orçamentos - Montagens

Climatização de Habitações - Escritórios - Fábricas.Climatização de Habitações - Escritórios - Fábricas.Climatização de Habitações - Escritórios - Fábricas.Climatização de Habitações - Escritórios - Fábricas.Climatização de Habitações - Escritórios - Fábricas. Agente e instadador
oficial

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

As imagens da
Marcha do
"nosso" S. JoãoO

S. Martinho do
Campo festeja
os cinco anos

de Vila
Até ao próximo dia 29 de Junho, S. Martinho do
Campo prossegue com as comemorações do
quinto aniversário da sua elevação à categoria de
Vila. O início dos festejos - levados a cabo por um
considerável número de colectividades da
freguesia - realizou-se no passado dia 20,
assinalando-se a data com a apresentação da
página de Internet da Junta Local. PÁGINA 7PÁGINA 7PÁGINA 7PÁGINA 7PÁGINA 7

JUNTA DE FREGUESIA NA INTERNET

Um novo jornal
para cinco

freguesias de S.
Tirso

NÚMERO ZERO DO QUINZENÁRIO

"NOTÍCIAS DO VALE",  JÁ NAS BANCAS

Roriz, Vilarinho, S. Mamede de Negrelos, S.
Salvador do Campo e S. Martinho do Campo;
são estas as cinco freguesias às quais o novo
projecto editorial pretende dar cobertura.
"Notícias do Vale", assim se chama o novo jornal
do concelho de Santo Tirso, tem como director,
José Queijo Barbosa. PÁGINA 7PÁGINA 7PÁGINA 7PÁGINA 7PÁGINA 7

Béla Fleck no
Festival de Guitarra

de Santo Tirso

O mais célebre tocador de banjo,
Béla Fleck, e o seu grupo, The
Flecktones, protagonizam aquele
que promete ser um dos grandes
concertos da IX edição do Festival
de Guitarra. Oriundo dos Estados
Unidos, o quarteto actua a 6 de
Julho, no auditório da Artave.

CONCELHO  PÁGINA  8

Na terra natal do
pároco de Vila

das Aves
Associados de S. Miguel e seus
familiares descolaram-se a Forjães;
terra natal do pároco das Aves, em
mais uma iniciativa desta colecti-
vidade que comemora este ano o
seu 80º aniversário.

VILA DAS AVES  PÁGINA  4

Bombeiros de Vila
das Aves celebram

25 anos
A festa do 25º aniversário da
Associação Humanitária é já no
próximo Domingo, dia 30.

VILA DAS AVES  PÁGINA  3



EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL

entreMARGENS
PÁGINA 2

30 DE JUNHO DE 2002
DiversosDiversosDiversosDiversosDiversos

Outra Visão do Mundo

J.O.R.G.E
OCULISTA

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

Avenida Conde de Vizela, nº 200 - 4795 Vila das Aves
Telf. 252941637 - Fax 252874587 Telm. 966222420

António Luís Ferreira & Filho, Lda.António Luís Ferreira & Filho, Lda.António Luís Ferreira & Filho, Lda.António Luís Ferreira & Filho, Lda.António Luís Ferreira & Filho, Lda.
construção civil e serralharia civil

Cursos de
Alfabetização

Revitalizado
fontanário

da Rua
Silva

Araújo

ACAMPAMENTO DE
AGRUPAMENTO

Assembleia de
Freguesia de
Vila das Aves

No próximo Sábado, 29 de Junho,
reúne em sessão ordinária a Assem-
bleia de Freguesia de Vila das Aves,
mais uma vez a ter lugar no Salão
de Festas do Patronato, a partir das
15 horas. Da ordem de trabalho
constam os seguintes pontos: 1,
eleição de vogal para o executivo
da Junta de Freguesia; 2, informa-
ções do executivo; 3, outros
assuntos de interesse. |||||

SESSÃO ORDINÁRIA A 29
DE JUNHO

A Coordenação Concelhia do
Ensino Recorrente pretende pôr a
funcionar em todas as freguesias do
Concelho, no próximo ano lectivo,
cursos de: Alfabetização (aprender
a ler e escrever), de conclusão da
4ª Classe e de conclusão do 6º
Ano, para maiores de 15 anos.
Os interessados devem inscrever-se
nas Juntas de Freguesia até ao dia
15 de Julho. |||||

Criado nos anos trinta  (a placa sinalizadora assinala 1937) o fontanário da
Rua Silva Araújo, noutros tempos muito importante para a melhoria das
condições de vida da época, foi votada nas décadas mais recentes ao desuso
para não dizer total abandono.

Recentemente a Junta de Freguesia revitalizou o fontanário que não tendo
agora a importância de antigamente muito alegrou os moradores do lugar e
poderá até ter alguma serventia na questão de rega ou lavagem de carros.
Esperemos que a iniciativa se repita noutros lugares da freguesia. |||||

AVISO

Agenda Cultural

Realiza-se no próxima dia 6 de Julho a segunda grande gala desportiva
organizada pelo ginásio oamis. Esta decorrerá no Polivalente dos Bombeiros
Voluntários de Vila das Aves por volta das 21h30 e está integrada nas
comemorações do 25º aniversário da Associação Humanitária. A gala contará
com exibições de karate, dança moderna, ginástica educativa, ruy-san-ryu,
danças de salão. msculação, culturismo, aeróbica, step e localizada. A entrada
é gratuita. |||||

À semelhança do que acontece em municípios vizinhos como o de Guimarães
ou Famalicão, Santo Tirso passa a partir de agora a dispor, também, de uma
agenda cultural. Com periodicidade bimensal, esta publicação tem como
objectivo difundir junto da população as várias iniciativas que diferentes
instituições do município concretizam, informando também os habitantes
sobre os equipamentos que têm ao seu dispor.

Espectáculos, feiras, exposições, encontros desportivos entre outras iniciativas
são, nesta Agenda de Santo Tirso, devidamente calendarizadas, e cujo número
zero, referente aos meses de Junho e Julho já se encontra disponível.
Nesta primeira edição, em destaque surgem as
festas populares e o Festival Internacional
de Guitarra. Referira-se, contudo, que o
modo como os eventos estão
ordenados não é a melhor, fazendo
com que a sua consulta não possa
ser feita com a devida facilidade e
rapidez. Ainda uma última nota para o pouco
criativo grafismo. |||||

O Agrupamento de Vila das Aves,
orgulha-se dos seus 69 anos de
existência, e como tal irá juntar-se
nos próximos dias 13 e 14 de Julho,
numa acampamento com o tema “A
Caminho dos 70.. .” . O Acam-
pamento terá lugar na Quinta da D.
Ermelinda em Paradela e será
preenchido com actividades para
todas as secções. No sábado à noite
será celebrada a Eucaristia no
campo, seguindo-se o Fogo de
Conselho, para o qual desde já
convidamos todos os familiares e
amigos que queiram assistir. O
acampamento só terá termino ao fim
da tarde de domingo. || | | | DEPDEPDEPDEPDEP.....
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A Caminho
dos 70

2ª Gala Desportiva

||||| TEXTO: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Com as festas dos Santos Populares, o ciclo do Verão faz a sua aparição
e transforma radicalmente o ritmo e a atmosfera do nosso viver colectivo.
Com esta “sagração do Verão”, ainda por cima sob os auspícios de três
santos pouco dados a folganças e a excessos, quis o povo e a tradição,
à semelhança do que aconteceu com o Natal, sacralizar rituais profanos
e pagãos que antes prefiguravam o astro-rei como fonte e origem da
vida. Não há dúvida que os povos das civilizações primitivas divinizaram
o Sol e erigiram um calendário na base da observação empírica do seu
nascer e do seu ocaso, das suas rotas e dos seus arcos e definiram os
solstícios e os equinócios e em função disso determinaram as suas
festas e os seus ócios.

Moldados que somos pelos ritmos solares nas coordenadas em
que nos é dado viver geograficamente, consideramo-nos afinal como
povos “temperados” ou de brandos costumes e até nos gabamos de
que os obstinados rigores nos não atormentam nem por excesso nem
por defeito. O modelo quadrangular das “Quatro Estações” com os
seus andamentos bem demarcados mas com continuidade e gradual
progressão como acontecia nos concertos clássicos, parece ter dado
lugar, por pressão de uma sociedade consumista e pós-industrial a um
modelo solar dual, decalcado dos dias e das noites, da luz e da sombra,
do trabalho e do ócio. Arredados do viver rural e naturalista de outros
tempos com episódios demarcados que tinham no “nascer e no cair da
folha” visibilidade própria com as suas festas específicas, os seus odores
e os seus sabores característicos, nada mais nos resta do que viver até
à exaustão os rituais do triunfo do Verão como se de um dia pleno e
longo se tratasse (e que, na melhor das hipóteses, vai de Junho a
Novembro com o verão de S. Martinho) comendo e bebendo até à
saciedade os frutos que o sol amadurou e dulcificou, antes que um
mortiço e enervante Inverno nos mergulhe na mansão da noite e da

Aí está o Verão com os
seus truques de
publicidade, com as suas
esplanadas de prazer,
com as suas canecas de
cerveja refrescante, com
as estradas à desgarrada
e perigos acrescidos!

sombra. Como Jano bifronte, o Ve-
rão e o Inverno fazem lembrar aque-
la efígie bastante divulgada que, con-
forme se vira e revira, aparenta um
rosto bonacheirão e satisfeito ou
uma máscara macilenta e ascética.

Pois aí está o verão com todos
seus mitos e excessos, incluindo
aquele contra o qual os mais avisa-
dos nos previnem mas que teimamos
em considerar como elixir da beleza
e da eterna juventude, o da expo-
sição e do bronzeamento dos raios
solares! Aí está o Verão com os seus

dias longos e, por estranho que pareça, com as suas noites ainda mais
longas e convidativas! Aí está o Verão com os seus truques de
publicidade, com as suas esplanadas de prazer, com as suas canecas
de cerveja refrescante, com as estradas à desgarrada e perigos acrescidos!
Entramos numa vaga libertária de fugir a sete pés ao que é a nossa
existência quotidiana em busca de evasões e de sonhos e muitas vezes
nem nos damos conta dos atropelos a que nos sujeitamos e sujeitamos
os demais!  Aí está, fatidicamente exposta à gula das chamas, por incúria
ou por instinto malévolo, a floresta portuguesa! E quando nós, alheados
das consequências nefastas de um cigarro mal apagado ou de um
aprazível churrasco na orla de uma mata, recolhemos ao nosso sossego
quotidiano, algures, infatigáveis e correndo riscos imprevisíveis, os
bombeiros voluntários lutam contra as chamas que todos os anos
consomem e delapidam um património natural incalculável. Bem vistas
as coisas, “ um pouco mais de sol e somos brasa”, como dizia o poeta!
Se é essa a nossa “têmpera” latina, o verão, é bem verdade, comunica-
nos uma alegre inconsciência mas tenhamos ao menos consciência
disso! |||||

Um pouco mais de
sol e somos brasa
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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

FARIAUTO
de José Mendes da Cunha Faria

PRONTO SOCORRO PERMANENTE
CHAPEIRO . PINTURA . MECÂNICA

GERAL

ROMÃO  VILA DAS AVES
Telefs. Ofic. 252871309

Resid. 252941985

No final do Seminário organizado pela
Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Vila das Aves, sobre a
“Emergência pré-hospitalar no Vale do
Ave”, Geraldo Garcia, presidente da
direcção, mostrava-se satisfeito com os
resultados mesmo que, e de acordo com
as suas palavras, o seminário não tenha
sido muito rico em perguntas, “mas foi
rico em esclarecimentos”, sublinhou

Mas, seja como for, e entre os muitos
esclarecimentos, o que talvez mais
perguntas tenha suscitado, relacionou-se
com os aspectos da “condução em
emergência”, um tema trazido para esta
iniciativa realizada no Cine-Aves por
António Cardoso, em representação da
Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP). E
o caso não terá sido para menos, até
porque, segundo António Cardoso, em
muitos dos quartéis de bombeiros
nacionais “começa-se sem formação” a
conduzir veículos de emergência, fazendo

É já no próximo domingo, 30 de Junho, que ocorre o dia mais
festivo das comemorações dos 25 anos – Bodas de Prata.

A Direcção, comando, Corpo Activo e Fanfarra esperam que
toda a população se associe às várias cerimónias comemorativas,
pois a festa também é de todos os avenses.

PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA
MANHÃMANHÃMANHÃMANHÃMANHÃ: Iniciam-se às 8 horas com girândola de fogo, seguido
do hastear das bandeiras. Às 10h45 em cortejo, todo o pessoal
encaminha-se para a Igreja Matriz, dirigindo-se directamente
em romagem ao cemitério a visitar as sepulturas de bombeiros e
beneméritos falecidos, depositando ramos de flores em sinal de
saudade. De seguida, Missa às11h15 em sufrágio pelos falecidos.
De notar que todas nas cerimónias só estarão Bombeiros de
Vila das Aves.

TTTTTARDEARDEARDEARDEARDE::::: 1 1 1 1 15h005h005h005h005h00, recepção aos convidados e Guarda de Honra,
benção de novas viaturas e sessão solene. Preside o Secretário de
Estado da Administração Interna, Luís Pais de Sousa. 111117h00,7h00,7h00,7h00,7h00,
Desfile apeado e motorizado. Ao contrário do que, por lapso,
foi anunciado na última edição, a concentração de todas as
viaturas far-se-á junto ao Estádio. O desfile começa a organizar-
se junto à escola de Bom Nome, seguindo o itinerário: Rua da
Visitação, João B. Padilha, Bombeiro Voluntário, onde está instalada
a Tribuna de Honra, Avª 4 de Abril e próximo da escola e infantário
das Fontaínhas começa a destroçar e caminham até ao Cruzeiro
de Romão. 111118h00,8h00,8h00,8h00,8h00, copo d’água. |||||

Comemorações
dos 25 anos dos

Bombeiros
Voluntários de
Vila das Aves

Realiza-se no dia 6 de Julho (sábado), pelas 21 horas, junto ao
Estádio do Aves um simulacro. Neste acontecimento vão estar
presentes 3 viaturas, autocarro, carro cisterna, um automóvel e
ocupantes.

Para resolver este resgate estarão vários bombeiros preparados
com maquinismo e desencarcerador, ambulância, carros de fogo,
etc. Este exercício foi programado pelo comando da nosso
Corporação de Bombeiros e vai-lhes permitir analisar as
capacidades de intervenção em casos reais.

Podem assistir, embora à distância, quem quiser, mas não
devem obstruir os movimentos de resgate aos voluntários.

Em reunião camarária realizada na
passada quarta-feira, dia 12 de Junho,
o executivo de Santo Tirso deliberou o
seguinte:

:: Adjudicar, pelo preço de Eur. 61 569
(12.344 contos), à Universidade do
Minho a elaboração de projectos de
requalificação das Estradas Nacionais
204-5 e 209-2 e a prestação de servi-
ços de assessoria técnica aos projectos
das Estradas Nacionais 105-2 e 310.

:: Adjudicar pelo preço de Eur. 7.320
(1464 contos) a conclusão da emprei-
tada de rectificação do traçado da Estra-
da Nacional entre S. Tirso e o nó da A3.

:: Adjudicar o direito de ocupação de
espaços públicos para instalações de
esplanadas abertas, com pavilhão de
apoio, no Parque dos Carvalhais (três)
e na Avenida Unisco Godiniz (uma),
em Santo Tirso.

:: Aprovar a celebração de contracto de
cessão de créditos entre o Município
de Santo Tirso e a empresa Serurb-
Serviços Urbanos L.da. Pelo presente
contrato o Município de Santo Tirso
cede à SERURB os créditos que detém
sobre o Município da Trofa, relativos
aos serviços de recolha, transporte e
tratamento de resíduos sólidos urbanos.

:: Reconhecer o interesse público de
um empreendimento a executar em S.
Tiago da Carreira para efeitos e
utilização não agrícola de solos
integrados em zona de Reserva Agrícola
Nacional (RAN). No local proceder-se-
á ao arranjo urbanístico do adro da
igreja, à ampliação do cemitério, à
construção do Centro de Dia, etc.

:: Aprovar a actualização dos valores
mínimos do custo de construção por
m2 para efeitos de cálculo do montante
das taxas a pagar pelo licenciamento
de obras particulares. Assim, os valores
variam entre os Eur. 125 para anexos
de apoio à habitação até aos Eur. 300
para habitação e os Eur. 250 para
comércio e serviços.

:: Atribuir subsídios no valor de Eur.
26,356,09 (5.271 contos) às seguin-
tes freguesias: Junta de FreguesiaJunta de FreguesiaJunta de FreguesiaJunta de FreguesiaJunta de Freguesia
de Rorizde Rorizde Rorizde Rorizde Roriz, para ajudar a custear as des-
pesas com a execução da drenagem
de águas pluviais na Rua dos Bentos;
Junta de Freguesia de LamelasJunta de Freguesia de LamelasJunta de Freguesia de LamelasJunta de Freguesia de LamelasJunta de Freguesia de Lamelas, para
ajudar a custear as despesas com a
execução de um muro de suporte no
Lugar da Portela. |||||

Deliberações
Camarárias

Simulacro

Clinica dos Bombeiros
Decorrem em bom ritmo as obras da CLIFIMED, pelo que
esperamos que em Setembro comecem a laborar, atendendo
aos futuros utentes em tratamentos de Fisioterapia e outros.

Vila das Aves desde há muito tempo que necessitava de
uma casa de saúde do género e de muita utilidade para a
população, evitando-se assim deslocações desnecessárias e
dispendiosas. ||||| DIVULGAÇÃO DA AHBVVDAAHBVVDAAHBVVDAAHBVVDAAHBVVDA

“Nem todos podem ser condutores
de veículos de emergência"

SEMINÁRIO SOBRE
EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR

com que por vezes “nem o condutor nem
a vítima cheguem vivos ao destino”. Para
António Cardoso “os condutores portu-
gueses na generalidade não têm capaci-
dade para conduzir veículos de emer-
gência”. Importa para isso “ter um perfil
adequado”, referindo mesmo a necessi-
dade de os bombeiros terem “caracterís-
ticas superiores aos dos condutores
normais”. Desta forma, aos bombeiros que
se apresentem em cursos de condutores
de ambulâncias, não se lhes exige apenas
práticas de condução, passam também por
entrevistas e testes psicológicos, pois “nem
todos podem ser condutores de veículos
de emergência”.

A "condução de ambulâncias”, foi
apenas um dos muitos aspectos da
“emergência pré-hospitalar” abordado
pelo último painel de convidados para
este seminário que reuniu profissionais
das mais variadas áreas. A iniciativa
prolongou-se por todo o dia de sábado,
15 de Junho, e integrou-se no vasto pro-
grama comemorativo do 25º aniversário
da Associação Humanitária dos Bom-
beiros de Vila das Aves. ||||| JAJAJAJAJACCCCC
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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 / 914269647
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No passado dia 9 do corrente mês,
pelas 15 horas e após ter colaborado
na Festa da 1ª Comunhão das crian-
ças, o Grupo Coral partiu rumo à terra
dos nossos compadres alentejanos,
mais exactamente, com destino a Porta-
legre e Marvão.  Contaram com a pre-
ciosa colaboração da Câmara Munici-
pal de S. Tirso que disponibilizou o
transporte. Acompanhados dos nos-
sos familiares mais próximos e pelo
pároco chegámos ao destino por volta
das 20 horas. Acolheu-nos um sol
radioso que contrastava com o tempo
cinzento e chuvoso que se fez sentir
por todo o dia . Cinzento era o tempo
embora durante a viagem tudo fosse
azul. O sr. Pe. Fernando, embora
aproveitando também para compen-
sar o sono perdido, lá nos foi ajudan-
do com sensibilidade e sabedoria nas
meditações e orações da reza do terço
e o director artístico soube fazer a
aproximação a Portalegre com a
recitação da “Toada de Portalegre” de
José Régio, o poeta  de Vila do Conde
que se tornou cidadão honorário des-
ta cidade do Alto Alentejo. No meio
de tudo isto, muitas canções, muitas
anedotas e alegria quanto baste!

Em chegados a Portalegre, foi tratar
das acomodações num pequeno hotel
já sob reserva e partir à descoberta
da cidade e também de algo para
jantar. Já mais ou menos satisfeitos e
em ambiente de agradável convívio
era o momento de “passar pelas bra-
sas” não sem antes o amigo Bessa

Passeio Anual do Grupo
Coral de Vila das Aves

nos ter deliciado, não com o javali e
o vinho de bom corpo alentejano que,
desses o Alfredo foi quem tirou melhor
proveito, mas com as suas brincadeiras
e boa disposição habituais.

No dia 10 de Junho, bem cedo e
de novo acompanhados por lumino-
so sol partimos em direcção a Marvão,
vila muito antiga, com a fortaleza e
seu castelo altaneiro, muito limpa,
muita bela, no alto de uma colina com
horizontes deslumbrantes em toda a
volta. Terra que é um livro de história
, terra onde se guerrearam cristãos e
muçulmanos e onde se caldearam
influências das três civilizações de que
somos feitos, cristã, muçulmana e
judaica. Regressados a Portalegre,
enquanto almoçávamos pudemos
assistir ao jogo Portugal-Polónia que
para além das expectativas que  causou
foi de um convívio e entusiasmo
inexcedíveis! Depois do repasto regres-
samos à estrada. Paragem obrigatória
em Constância, à beira Tejo para uma
singela homenagem a Camões.
Visitámos a Casa-Memória que está
a ser alvo de intervenção tendente a
transformá-la em Museu. Encontrámos
no local o Ministro da Cultura e por
pouco não assistíamos ao cortejo
histórico com que os ribatejanos desta
Vila homenageiam o nosso vate.

A chegada verificou-se pelas 22
horas com toda a gente feliz e
enriquecidos interiormente. Alguns
componentes já se perguntaram
quando seria o próximo passeio na
expectativa de que seja tão bom como
este porque melhor será impossível. |||||

PASSEIO ANUAL DA
ASSOCIAÇÃO DE S. MIGUEL

Os associados da Associação de S.
Miguel Arcanjo, seus familiares e
amigos marcaram presença no já tra-
dicional passeio que a colectividade
tem vindo a organizar todos os anos
por esta altura. Há um ano, Braga
foi um dos locais escolhido, prestan-
do-se aí homenagem ao conterrâneo
P.e António Sérgio. Desta vez, o
homenageado foi o próprio pároco
de Vila das Aves, definindo-se como
primeiro destino do passeio, reali-
zado a 16 de Junho, Forjães, terra
natal do P.e Fernando Abreu.

A partida aconteceu por volta das
8h30, em três autocarros cedidos,
pela Câmara de S. Tirso. Uma vez
chegados a Forjães, e depois de um
primeiro café para recuperar forças,
realizou-se uma breve cerimónia de
boas-vindas na sede da Junta de
Freguesia, onde os associados de S.
Miguel foram recebidos por Silvio
Abreu, presidente da Junta de For-
jães e irmão do pároco de Vila das
Aves. Aos avenses, Silvio Abreu falou
de António Rodrigues Alves Faria;
uma figura incontornável no pro-
gresso daquela terra, nas primeiras
décadas do Século XX. Rodrigues de
Faria nasceu em 1871, tendo imigra-
do, ainda jovem para o Brasil. Por
terras de Vera Cruz fez fortuna, o
que o levou, e uma vez já regressado
a Forjães, a adquirir uma assinalável
quantidade de bens, consistindo
contudo a sua maior obra a dotação
daquela freguesia de uma Escola de
Ensino Primário, que funcionou até
inícios dos anos 90. Nesta altura, e
por iniciativa da Câmara de Esposen-
de, é elaborado um projecto de
adaptação da escola a Centro Social
e Cultural, onde se localiza actual-
mente a sede da Junta de Freguesia.
O edifício foi inaugurado em Agosto
de 2001, e comporta ainda sala de
exposições, auditório, sala multimé-
dia e, desde dez de Junho, uma bibli-
oteca. O edifício, que o próprio presi-
dente da Câmara de Esposende já
considerou como “o melhor equipa-
mento cultural do concelho”, foi natural-
mente dado a conhecer por Silvio Abreu
aos associados de S. Miguel, numa visita
guiada à qual se juntaria pouco depois
o pároco  das Aves.

Ainda no período da manha,
assistiu-se à celebração da Eucarística
na bonita igreja de Forjães, numa

Na terra natal do pároco
de Vila das Aves

cerimónia celebrada por P.e José
Granja e por P.e Fernando e na qual
o presidente da Associação de S.
Miguel, José Maria Monteiro su-
blinhou representar esta deslocação
a Forjões uma forma de homenagear
o pároco da freguesia de Vila das
Aves e a família, no caso, a do pró-
prio P.e Fernando, procedendo-se,
depois de terminada a Eucaristia, a
uma Romagem ao cemitério onde
se encontram sepultados os pais do
pároco de Vila das Aves.

Depois de uma manhã feita, no
essencial, de cerimónias religiosas,
a tarde pautou-se pelo convívio
entre associados e seus familiares,
deslocando-se os participantes deste
iniciativa até ao Monte de Santa
Luzia e ao seu imponente Mosteiro,
tal como estipulava o programa. Este
foi, de resto, o local escolhido para
esperado almoço, passando-se aí
boa parte da tarde, possibilitando-
se assim a visita ao referido Mostei-
ro. E à sua sombra, entoaram-se as
cantigas populares com os associados
e amigos de S. Miguel a fazer a festa.

A chegada a Vila das Aves estava
prevista para as 19 horas, mas aca-
bou por acontecer bem mais tarde.
Viana do Castelo e Monte da Fran-

queira, constituíram outros pontos
de paragens deste passeio da Asso-
ciação de S. Miguel. |||||     JACJACJACJACJAC
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ACIST e Câmara unem esforços para a
dinamização do comércio tradicional
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Simpatia, serviço, tradição e tranqui-
lidade. São estas as palavras-chave e
as características com as quais se pre-
tende dinamizar o comércio em Santo
Tirso. Nas últimas semanas, estes
mesmos termos associados a imagens
sugestivas de cada um dos seus
significados, foram sendo publicitados
em locais estratégicos e nalguns jor-
nais do concelho através de cartazes
que nos remetiam para a ideia de
“comércio” com elementos gráficos a
sugerirem o tradicional “saco de com-
pras”. E mais os cartazes não “diziam”,
até porque o propósito inicial desta
campanha passava por levar as pes-
soas a interrogarem-se sobre o que
estava, no fundo, a ser publicitado. O
“mistério” foi, no entanto, desvendado
no passado dia 11 de Junho, numa
sessão de esclarecimento promovida
pela Associação Comercial do Con-
celho de S. Tirso e a Câmara Muni-cipal.

Os referidos ter-
mos tem a
particu-

CAMPANHA PROMOCIONAL
APRESENTADA EM
CONFERÊNCIA DE

IMPRENSA REALIZADA A 11
DE JUNHO

laridade de começaram, dois deles,
por “S” e os outros dois por “T”, propo-
sitadamente destacados nos diferen-
tes cartazes, remetendo-nos para as
inicias de “Santo Tirso”. Na mesma
sessão, ficou ainda a saber-se que o
comércio no concelho terá uma mas-
cote, cujo nome será encontrado
através da realização de um qualquer
concurso de ideias; que até 2004,
uma série de ícones irão aparecer no
referido cartaz /saco de compras, iden-
tificando, por exemplo, “a semana da

criança”, ou o “festival de Ve-
rão”. Em síntese, uma

e s t r a t é g i a
promo-

cional,

assente num conceito gráfico unifor-
me, cujo objectivo passa por dinamizar
e revitalizar o comércio no concelho,
por intermédio, também, de um vasto
conjunto de actividades de animação
a desenvolver nos próximos dois
anos, no âmbito do programa
URBCOM, com a ACIST e a Câmara
Municipal a unirem esforços com o
objectivo de fazer com que se compre
cada vez mais no concelho e no co-
mércio tradicional. A frase slogan des-
ta campanha promocional é, de resto,
simples e directa nos seus propósitos:
“compre no nosso comércio”.

Para o dirigente da Associação Co-
mercial, Luís Gonzaga Ferreira, os
próximos dois anos serão “anos de
festa” com a realização de iniciativas
várias, promoção de eventos, anima-
ção de rua de forma a que o comércio
tradicional saia a ganhar. Paralela-

mente, garante o dirigente da ACIST,
a formação não será descurada,

até porque neste momento de-
correm já “14 cursos de forma-
ção ligados ao comércio e à
indústria”.

Por sua vez, para o autarca
de Santo Tirso, Castro Fernan-
des, as actividades apresenta-
das “são de grande interesse”,
acrescentando que “de uma for-
ma ou de outra todos podemos

participar nelas” contribuindo
assim para “valorizar mais o espaço

público, privilegiar mais os espaços
comerciais, a cidade e o concelho”
Para além disso, referiu ainda o facto
de o sector terciário - relativo ao
comércio e serviços - desempenhar
um papel cada vez mais importante
na economia do concelho, sendo por
isso  fulcral a sua dinamização. |||||
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Se não soubéssemos, dificilmente
adivinharíamos que na iniciativa “à
conversa com...”, a convidada da
passada sexta-feira, dia 21 de
Junho, foi a mais carismática das
deputadas do Partido Comunista
Português. E isto pela simples razão
de que Odete Santos pouco ou na-
da falou sobre essa sua condição
política, optando por expor as suas
ideias sobre as ainda e sempre
actuais questões dos direitos das
mulheres e o direito à igualdade,
numa altura em que o Movimento
Feminista começa a reivindicar o
direito à diferença. “Quando ouvi
falar disto, arrepiei-me toda”, admite
Odete Santos, e acrescenta “porque
as diferenças que assinalam servi-
ram para descriminar”.

A deputada não esquece “factos
que ensombraram” a sua vida, en-
quanto jovem e já depois dos 30,
com uma legislação que assentava
na ideia de que a natureza feminina
“era débil e que a mulher racioci-
nava pouco”. “Quando andava na
3ª classe”, recorda Odete Santos,
“Salazar fez sair um diploma que di-
zia que às mulheres não era exigido
fazer a 4ª classe”, porque de facto,
sublinha, “entendia-se que a mulher
não precisa de fazer muito”.

Entre outros, o célebre livro de
Simone Beauvoir, “O segundo sexo”,
“acompanhou” a deputada neste
seu colóquio, afirmando-se convicta,
como Beauvoir o afirmou, que “não
se nasce mulher, tornamo-nos mulhe-
res”. Ou seja, a discriminação assente
em razões de natureza cultural e
social e não biológicas. Provavel-
mente o porquê de, e como afirmou

“As mulheres do norte
são mais respeitadas que

as mulheres do sul”
À CONVERSA COM A

DEPUTADA ODETE SANTOS

a deputada no início deste colóquio,
“as mulheres do norte serem mais
consideradas e respeitdas do que
as mulheres do sul”. A entrada das
mulheres no mercado de trabalho
na indústria têxtil e o fenómeno da
imigração, que inevitavelmente trou-
xe novas responsabilidades para a
mulher que por cá permanecia junto
com os filhos e com encargos
acrescidos, podem ajudar a explicar
essa diferença.

Defensora intransigente da des-
penalização do aborto, Odete San-
tos entende a questão como um au-
toritarismo do Estado em relação à
mulher e ao seu corpo. Considera
respeitaveiss as diferentes leituras
sobre quando começa a vida, mas
não admite que a visão dos outros
seja imposta a todas as mulheres.

E para além do Aborto, Odete
Santos, mais por iniciativa do
público que a interrogou sobre a
temática, não escapou à problemática
da Educação Sexual nas Escolas e
à “intromissão” da Igreja no assunto.
De educação católica Odete Santos
afirmou contudo achar inaceitável
que a Igreja “imponha as suas ideias
e convicções ao Estado e através
dele se imponha a toda a comu-
nidade”, não vendo com bons olhos
o modelo de “abstinência” que a
Igreja pretende veicular.

“À conversa com...” terminou já
bem próximo das nove da noite, ou
seja, mais de duas horas de conver-
sa com a deputada do PCP, numa
sessão não tão concorrida como a
realizada anteriormente - com a jor-
nalista Judite de Sousa -, mas de
interesse acrescido, sobretudo pela
faceta que nem sempre é a mais
veiculada pelos órgãos de infor-
mação, de Odete Santos. No final,
a própria deputada dizia estar a
gostar muito de estar ali... à con-
versa com...”. |||||
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Redes de Gás
Estudos e Projectos
Aquecimento Central
Instalação e comércio de Sanitários

AAAAAVICANOVICANOVICANOVICANOVICANO COMÉRCIO DE GÁS, LDA.

Doença dos Olhos
Drª Conceição Dias

Rua Augusto Marques, 66 1º

Sala 3

Vila das Aves

Médica Especialista
Marcação de Consultas

Telef: 252942483
Rua da Quintinha - Lugar do Cancelo - 4795 Rebordões

Telm. 919585334 - Telf. 252874310

Francisco Xavier
Martins Carneiro
Alves

Mais uma vez, alguns sócios e simpatizantes do grande clube nortenho, o
FC Porto, reuniram-se para confraternizarem e recordar velhos tempos.

Este encontro realizou-se no dia 8 de Junho, no Restaurante Sol da
Agra, onde se juntaram quase 100 pessoas, festa esta que já se realiza há
vários anos. Apesar da época não ter sido favorável ao clube estas pessoas
juntaram-se num clima de grande animação, onde trocaram ideias sobre o
futebol actual.

A festa contou ainda com a presença de simpatizantes de S.Martinho
do Campo que alegraram a festa com uma secção de fogo preso.

A organização agradece a todos que estiveram presentes e que ajudaram
no bom funcionamento desta grande festa. |||||

Realizou-se no passado dia 9 de
Junho o 10º aniversário do convívio
da Boavista até ao S. Bento da Porta
Aberto. O convívio teve o seguinte
itinerário: pelas 7h15 saída da
Boavista; 7h30 Missa; 8h20
romagem ao cemitério onde foi
colocada uma coroa de flores onde
se podia ler “Sentida homenagem aos

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

Crédito Habitação
Crédito Pessoal

RAFAEL LOPESRAFAEL LOPESRAFAEL LOPESRAFAEL LOPESRAFAEL LOPES
Gestor de Seguros

Gest CondominusGest CondominusGest CondominusGest CondominusGest Condominus
Administração e Organização

de Condomínios

Uma administração
profissional
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A Câmara de Santo Tirso assinou com
a Associação Bandeira Azul da
Europa (ABAE) uma declaração pela
qual as duas entidades se compro-
metem a dar continuidade e a apro-
fundar a parceria que desenvolvem
no âmbito do programa Eco-Escolas.

Actualmente no município tirsense
existem dez escolas inscritas no
referido programa, estando a edilidade
interessada em colaborar na imple-
mentação de “um verdadeiro espírito
eco-escola nas dominantes do exercí-
cio da cidadania participativa, da edu-
cação ambiental e do agir local”. Os
estabelecimentos de ensino aderentes
são. EB1 de Santo António; EB1 da

Confraternização dos moradores
do lugar da Boavista, em Lordelo

falecidos da Boavista, dos Amigos do
X Convívio”. Pelas 8h50 rumou-se
então em direcção a Braga, Santa
Maria de Bouro, S.Bento da Porta
Aberta, com almoço no Gerês, Póvoa
do Lanhoso e novamente Lordelo.

A organização agradece a
colaboração do  Senhor Reitor e das
pessoas de outros lugares da Vila que

lhes deram os parabéns. Afinal vale a
pena o trabalho. Lamenta contudo,
que nem todos os boavisteiros
aderissem, pois andaram de porta a
porta e falaram com toda a gente para
participar no convívio. Para o ano
espera-se uma melhor adesão de
todos, pois certeza irão reflectir
melhor. ||||| DOMINGOSDOMINGOSDOMINGOSDOMINGOSDOMINGOS     RIBEIRORIBEIRORIBEIRORIBEIRORIBEIRO

Eco-escolas
Costa, n.1; EB1 das Pombinhas; EB1
de Giestal, n.1; EB1 de Giestal, n.º 2
/ Jardim de Infância de Vila das Aves,
nº2; Jardim de Infância de Vila das Aves
, nº1; EB1 de Rechã/Jardim de Infância
de Portelas; escola Secundária D. Dinis e
EBI das Aves/S. Tomé de Negrelos.

Seguindo uma metodologia cons-
tituída por sete passos - da auditoria
à avaliação -, o programa vai abordar
na generalidade temáticas tão diversas
como água, resíduos e energia explo-
rando, todavia, sub-temas como a
agricultura biológica, espaços exteri-
ores, ruída e transportes.

O programa será cordeando a três
níveis: na escola através do professor

coordenador (que desenvolverá
reuniões, auditoras, visitas de estudo,
elaboração de cartazes, dramatizações,
exposições entre outras actividades);
a nível nacional pela Associação
Bandeira Azul da Europa (com a elabo-
ração e fornecimento de materiais de
apoio, organização de seminários para
professores e autarcas, promoção de
concursos); e a nível Europeu pela
Fundação para a Educação Ambiental,
promovendo a integração das escolas
nacionais na rede europeia e o
intercâmbio de experiências.

Refira-se que a nível nacional são
cerca de 350 os estabelecimentos de
ensino que aderiram, desde o ano
lectivo de 1996/1997 ao programa
Eco-escolas, colocando Portugal na
lista dos países que mais bandeiras
verdes recebeu. ||||| GIRPGIRPGIRPGIRPGIRP

F. C. Porto em festa, na freguesia de Roriz

Festas em Honra de
S.Pedro de Bairro

Dias 29 e 30 de Junho de 2002
SÁBADO - 29 DE JUNHO
08h00: Salva de Morteiros
09h00: Entrada do Grupo de Zés Pereiras “Os Divertidos” que
percorrerão as ruas da freguesia.
19h00: Missa em honra de S.Pedro.
21h00: Marchas populares que sairão junto à bomba de gasolina,
passado pela Avª Silva Pereira, Estrada Nacional em direcção à Igreja.
No final será entregue uma lembrança a todos os grupos que participem
nas marchas.
22h00: Grandioso espectáculo de variedades com as seguintes
participações: grupo Musical UKAPA e MARCUS e suas bailarinas.
00h30: Grande sessão de fogo preso e de artifício.

DOMINGO - 30 DE JUNHO
09h00: Entrada da Banda de Música de Ponte de Lima.
11h00:  Celebração da Missa Solene em honra de S.Pedro, com sermão
cantada pelos grupos GNG (jovens) e FUNDAÇÃO CASTRO ALVES.
16h00: Cerimónias religiosas, saído de seguida a majestosa Procissão
em honra de S.Pedro.
No final actuará o Grupo Musical BAANDAMAD alienadamente com
a referida Banda de Música até às 20h00.
No final será entregue o testemunho da Festa para o Ano 2003,
seguindo-se uma grandiosa sessão de fogo de artifício.
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Outra Visão do Mundo

O concelho de Santo Tirso passa a
contar com mais um jornal. Chama-se
“Notícias do Vale” e foi lançado no
âmbito das comemorações do quinto
aniversário da elevação à categoria de
Vila de S. Martinho do Campo.

Roriz, Vilarinho, S. Mamede de
Negrelos, S. Salvador do Campo e,
naturalmente, S. Martinho do Campo
passam a partir de agora a ter cobertura
jornalística através do referido quin-
zenário. Assume-se como um jornal de
informação local, de vocação regiona-
lista e cultura democrática” e pretende
informar com “objectividade, clareza,
imparcialidade e independência”. Tem
sede, provisória, garantem, no edifício
da Junta de S. Martinho. O director, José
Queijo Barbosa, diz tratar-se de um
projecto arrojado, mas está confiante na
sua viabilidade. È isso que também
espera o presidente de S: Martinho do
Campo que ao, entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS,,,,, diz estar
tranquilo perante as criticas que possam
ser veiculadas pelo jornal : Quando as
pessoas lançam criticas que são injustas,
a responsabilidade é de quem as lança
e o peso fica com essas pessoas; quando
elas são justas, porque nós não fazemos
tudo bem feito, nós estaremos atentos
para corrigir. Acho que o Jornal é funda-
mental, serve o progresso destas cinco
freguesias e a critica é bem vinda e
naturalmente ficamos satisfeito quando
levam ao conhecimento do público as
iniciativas que as juntas das freguesias
fazem. Eu não tenho medo do jornal”.

José Queijo Barbosa, presidente do
Conselho Executivo da EBI de S.
Martinho do Campo, passa a partir de
agora a ter a seu cargo a direcção do
“Notícias do Vale” . Em discurso directo,
fala-nos deste novo desafio, que admite
ter aceito com agrado.

Como é que surge este desafio de liderarComo é que surge este desafio de liderarComo é que surge este desafio de liderarComo é que surge este desafio de liderarComo é que surge este desafio de liderar
um jornal?um jornal?um jornal?um jornal?um jornal?
O desafio surgiu da parte de um grupo
de cidadãos destas cinco freguesias que
tiveram a vontade de criar um jornal e
que tem  aqui, de facto, o seu espaço pró-
prio. Numa segunda fase fizeram-me o
convite para ficar como director, por ser
uma pessoa já ligada a este meio – há
oito anos que exerço aqui a minha pro-
fissão – daí que foi com muito agrado
que acedi a ficar como director deste jornal.

S. Martinho celebra
quinto o aniversário da

sua elevação a Vila

||||| TEXTO E FOTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     AAAAA. . . . . DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Ao quinto aniversário a Vila de S.
Martinho do Campo festejou a
preceito a data, com um vasto
número de iniciativas levadas a
cabo pelas colectividades da terra.
A ideia partiu do actual presidente
de Junta, Adelino Moreira, que no
âmbito das cerimónias comemo-

O PROGRAMA DE FESTAS
COMEÇOU NO PASSADO
DIA 20, PROLONGANDO-

SE ATÉ 29 DE JUNHO.
COLECTVIDADES DA
FREGUESIA FAZEM A

FESTA

Um novo jornal para
cinco freguesias

LANÇAMENTO DO
QUINZENÁRIO “NOTÍCIAS DO

VALE”

Quando se pensa num jornal num meioQuando se pensa num jornal num meioQuando se pensa num jornal num meioQuando se pensa num jornal num meioQuando se pensa num jornal num meio
como este, pensa-se também na suacomo este, pensa-se também na suacomo este, pensa-se também na suacomo este, pensa-se também na suacomo este, pensa-se também na sua
viabilidade económica. A este nível comoviabilidade económica. A este nível comoviabilidade económica. A este nível comoviabilidade económica. A este nível comoviabilidade económica. A este nível como
vê o futuro deste quinzenário?vê o futuro deste quinzenário?vê o futuro deste quinzenário?vê o futuro deste quinzenário?vê o futuro deste quinzenário?
Considero que este é um projecto arroja-
do, mas também acho que uma pessoa
não avança, seja a que nível for, se não
houver projectos arrojados. É um meio
que tem em termos de população um
número considerável de habitantes capaz
de aguentar um jornal desta natureza.
Acho, por isso que em termos de viabili-
dade é perfeitamente um projecto exequí-
vel. Claro que é preciso um trabalho de
marketing para que as pessoas venham
ao encontro deste projecto. E depois, o
custo também não é nada de muito
excessivo e estou convencido que o
jornal tem pernas para andar.
Nos meios mais pequenos, são maiores asNos meios mais pequenos, são maiores asNos meios mais pequenos, são maiores asNos meios mais pequenos, são maiores asNos meios mais pequenos, são maiores as
pressões. Como tenciona lidar com essaspressões. Como tenciona lidar com essaspressões. Como tenciona lidar com essaspressões. Como tenciona lidar com essaspressões. Como tenciona lidar com essas
pressões?pressões?pressões?pressões?pressões?
[Antes de responder directamente à
questão, Queijo Barbosa refere que o
jornal encontra-se provisoriamente na
sede da Junta de S. Martinho, afirmando
que logo que haja oportunidade passará
para uma sede própria]. Eu penso que o
desafio que me lançaram a mim foi já
um pouco nesse sentido. Embora exerça
a minha profissão aqui há oito anos,
não sou natural daqui, ou seja tenho
um pouco de equidistância para de
algum modo gerir em termos editoriais
de uma forma imparcial. Por princípio eu
actuo dessa maneira na minha profissão
e como director do jornal será esse um
dos meus propósitos, a bandeira da
imparcialidade e a objectividade em
termos de notícias. ||||| JACJACJACJACJAC

dente da Junta que se diz apostado
em “quebrar clivagens”: “nós não
estamos aqui para fazer política,
estamos aqui para desenvolver S.
Martinho e esperemos que as
pessoas compreendam isto; não
importa quem lance a ideia, ou
quem faz, o que interessa é que se
faça e se possível bem feito”.

As festas do quinto aniversário
da elevação à categoria de Vila de
S. Martinho do Campo tiveram iní-
cio na passada quinta-feira, dia 20
de Junho e terminam no próx-imo
sábado, dia 29, com uma Marcha
de S. João. O primeiro dia de festa
fica marcado pela apresentação do
“site” da junta de freguesia. Uma
iniciativa que para Adelino Moreira
representa “o espírito completa-
mente aberto” e a “dinâmica apos-
tada no futuro” do actual executivo.

A página da Junta de S. Mar-
tinho está acessível através do site
da Associação Nacional de Fregue-
sias (www.anafre.pt) disponibilizan-
do-se nele um vasto conjunto de
serviços e informações, em áreas
como a educação, o desporto, a
cultura entre outras. O objectivo
passa por divulgar no referido o
site tudo o que diga respeito a S.
Martinho do Campo constituindo-
se igualmente como um espaço
aberto para todas associações e
empresas da freguesiade. A breve
prazo, espera a Junta local que os
campenses possam fazer requeri-
mentos através do “site”, numa
tentativa de “aproximação, o mais
possível, da população”.

Ainda no âmbito deste primeiro
dia de festa, procedeu-se ao lan-
çamento do número zero do quin-
zenário “Notícias do Vale” (ver texto
nesta página) e a abertura da expo-
sição de pintura e gravura, patente
no Salão Nobre da Junta local,
onde se reúnem trabalhos de
jovens artistas plásticos daquela
freguesia. A vereadora da educa-
ção e cultura da Câmara Municipal,
Ana Maria Ferreira, marcou presen-
ça nesta sessão comemorativa do
quinto aniversário da Vila de S.
Martinho, onde não faltou sequer
o bolo de aniversário. |||||

rativas sublinhou por diversas ve-
zes a “nova dinâmica” que a fre-
guesia vai ganhando, acreditan-do
que o bairrismo dos campenses
saia fortalecido com iniciativas
deste género.

A propósito das reuniões
preparatórias dos festejos da eleva-
ção a Vila, Adelino Moreira refere
a surpresa de todos perante o
número de colectividades exis-
tentes na freguesia e que respon-
deram ao desafio: “todos ficamos
mais ou menos surpreendidos de
ter aqui, em S. Martinho, cerca de
25 associações; ninguém tinha
conhecimento da existência de
tantas colectividades”. E o “mérito”
dos festejos que decorrem na
freguesia é sobretudo destas mes-
mas colectividades, refere o presi-
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Internet de borla
todos os dias da

semana
Depois da abertura do Posto de Atendimento
ao Cidadão, a Central de Camionagens de
Santo Tirso ganha novo motivo de interesse
ao ser inaugurado o designado Espaço
Internet, a funcionar em instalações cedidas
pela autarquia de Santo Tirso.

A cerimónia de abertura realizou-se na
manha de sexta-feira, dia 21 de Junho,
estando desde essa data aberto a todos
quantos queiram, gratuitamente, aceder às
“maravilhas” da Internet. No referido espaço
encontram-se disponíveis sete computadores,
conectados, obviamente com a “aldeia
global”, e equipados com “webcam”. Nos dias
úteis, a abertura faz-se às 10 da manhã,
encerrando-se o espaço às 22 horas, fun-
cionando também, em horário mais redu-
zido, ao fim-de-semana e feriados.

A abertura deste espaço em Santo Tirso
surge no âmbito de uma candidatura
Intermunicipal feita ao nível da Associação
de Municípios do Vale do Ave, à Iniciativa
Internet do Ministério da Ciência e Tecno-
logia. A comparticipação financeira conse-
guida ao nível deste programa ultrapassa
os 200 mil contos para a abertura destes
espaços Internet, a realizar também noutros
concelhos da AMAVE.

A manutenção do espaço inaugurado
em S. Tirso está assegurada até 2004,
encontrando-se igualmente a autarquia
acreditada para a concessão de diplomas
de competências básicas em tecnologias de
informação, uma vez que o referido espaço
encontra-se dotado de uma sala com o
objectivo de aí se realizar formação ao nível
das novas tecnologias.

A cerimónia de abertura, que contou com
a presença de Castro Fernandes, presidente
da Câmara de S. Tirso, foi concorrida quanto
baste, sendo de assinalar que grande parte
dos primeiros utilizadores não eram “os jo-
vens do costume”, mas idosos que se revela-
ram predispostos a navegar nestas bem mais
calmas ondas da Internet. O próprio presi-
dente da Câmara foi dando algumas expli-
cações sobre a dinâmica de funcionamento
da já considerada como uma das mais impor-
tante ferramenta de trabalho dos nosso dias. |||||

O Banjo de Béla
Fleck entre

muitas guitarras
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A fusão de estilos musicais, tendo
o jazz como referência principal,
constitui o mote de apresentação
do quarteto Béla Fleck & The
Flecktones, criado em 1989, sendo
actualmente Béla Fleck conside-
rado o mais importante dos inter-
pretes de banjo. O quarteto chega-
-nos dos Estados Unidos e é
constituído por Jeff Coffin (saxo-
fone), Victor Wooten (baixo) e Futre
Man (percussão), para além do
próprio Béla Fleck; músico nascido
em Nova York, onde iniciou os
seus estudos de banjo aos 15
anos desenvolvendo depois uma
intensa carreira musical, realizando
enumeras gravações, quer com os
Flecktones quer a solo, sendo o
único músico nomeado para os
Grammys nas categorias de jazz,
bluegrass, pop, country, composição
e world music. Com o álbum
“Outbound” gravado em 2000
com os Flecktones, Béla Fleck ganha
o seu quinto Grammy, no caso,
para o melhor álbum de jazz
contemporâneo.

Adepto confesso da variedade,
Béla Fleck gravou em 2001
“Perpetual Motion”, um álbum acús-
tico, onde o músico norte-ameri-
cano se aventura pelo repertório
de Bach, Beethoven e, entre outros
Debussy. Uma incursão pela música

clássica transposta para banjo,
provando uma vez mais o eclec-
tismo de Béla Fleck, superiormente
demonstrado, de resto, com os
Flecktones cuja música se faz da
combinação de estilos: do jazz à
pop, do blues ao funk.

O quarteto de Béla Fleck é,
obviamente uma das grandes apos-
tas desta nona edição do Festival
de Guitarra organizado pela autar-
quia tirsesne e pelo centro de
Cultura Musical. O concerto dos
Flecktones está agendado para o
próximo dia 6 de Julho, um dia
depois da presença em Santo Tirso
de Manuel Barrueco e Franco
Platino para um concerto que,
segundo os organizadores do
certame “promete ser o aconte-
cimento do ano na guitarra clássi-
ca”. Barrueco é natural de Santiago
de Cuba, onde iniciou os seus
estudos de guitarra quando tinha
apenas oito anos. É hoje reconhe-
cido como um dos mais importantes
guitarristas do mundo, sublinhan-
do-se a sua versatilidade, aventu-
rando-se pela interpretação de
obras de compositores clássicos, por
um lado, e por outro, colaborando
com os grandes nomes do jazz,
como Keith Jarret ou Chik Korea.
Franco Platino, por sua vez, chega-
-nos de Itália, onde iniciou os
estudos de guitarra aos dez anos.
Até ao momento foi já vencedor
de inúmeros concursos interna-
cionais de guitarra, tendo concluí-
do recentemente o “Arts Dploma”
do conservatório de Música
Peabody, sob a orientação de
Manuel Barrueco.

No terceiro fim-de-semana de
concertos, a música chega-nos do
Brasil, a 7 de Julho, com o Quarteto
Brasileiro de Violões, também
conhecido como o “dream team”. E
o caso, diga-se, não será para me-
nos, pois os guitarristas que cons-
tituem o quarteto são dos mais
brilhantes: Paul Galbraith, os irmãos
Everton e Edelton Gloeden e
Tadeu do Amaral. O quarteto tem
com o objectivo a interpretação do
repertório original, a pesquisa e a
realização de transcrições de obras
de várias épocas e estilos, explo-
rando as possibilidades de combi-
nações de guitarras de seis cordas
com o projecto de construção de
instrumentos especiais iniciado por
David Rubio e Paul Galbraith.

A presença portuguesa nesta
nona edição do festival faz-se com
a presença, a 11 de Julho, de José
Paulo Galvão, num concerto de
Guitarra Barroca. Paulo Galvão
nascido em 1967, concluiu o
Curso de Viola dedilhada do

Conservatório Nacional Lisboa em
1991, e mais tarde o curso de
Alaúde e Guitarra Barroco, ambos
os cursos sob a orientação de
Manuel Morais. Estudou ainda na
Hungria tendo igualmente feito
cursos de aperfeiçoamento em
França, Estados Unidos, México e
Suécia. Como solistas tem apre-
sentado recitais de musica por-
tuguesa antiga num trabalho de
investigação e interpretação de
grande seriedade.

Referência ainda para o concerto
do dia 14 de Julho, com a dupla
Juan Falú e Ricardo Moyano, da
Argentina, que trazem para este cer-
tame a música popular latino-
americana. Juan Falú é um profun-
do conhecedor das raízes musicais
da sua terra que assumem novas
linguagens pela sua caapassidade
de immproviso, “compondo em
tempo real”. Moyano é outro
improvisador e virtuosos guitarrista
argentino, formado, contudo, no
Real Conservatório de Madrid. |||||

IX EDIÇÃO DO FESTIVAL
DE GUITARRA DE SANTO

TIRSO

Franco Platino
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O veterano piloto francês, campeão
do mundo em 1994, venceu final-
mente em Portugal. Aos 43 anos
de idade, o resultado do 130º rallye
da carreira do gaulês, foi a vitória
que ainda lhe faltava.

Líder incontestado do primeiro
ao último troço, o piloto do Toyota
Corolla WRC deixou o 2º clas-
sificado, o Italiano Adrea Aghini em
Subaru Impreza WRC, a mais de dois
minutos e meio de diferença!

O último lugar do pódio, insta-
lado em Macedo de Cavaleiros,
foi ocupado pelo melhor Portu-
guês, Miguel Campos em Peugeot
206 WRC.

A organização a cargo do ACP
Sports, montou uma prova com
aliciantes renovados e totalmente
inovadora em terras do Nordeste
Transmontano.

D E S P O R T O
entreMARGENS
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AutomobilismoAutomobilismoAutomobilismoAutomobilismoAutomobilismo

Uma vez mais ficou provado que vale(sempre) a
pena o Circuito de Vila do Conde...

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     MMMMMANUELANUELANUELANUELANUEL     MMMMMAAAAACHADOCHADOCHADOCHADOCHADO

Extenso mas muito animado em
competitividade, o programa de corridas
do passado fim de semana em Vila do
Conde, foi disputado sobre o espectro
de ser esta a derradeira vez que se corria
no único circuito citadino Português da
actualidade.

Na emblemática pista urbana “Princesa
do Ave” começaram por correr os pilotos
do recém chegado troféu Honda(Civic)
BPI CUP, que suscitou as atenções gerais
ao proporcionar duas belas corridas.
Entre os Juniores da Promoção, Pedro
Vilar foi o vencedor e ameaça agora
destronar da liderança desta competição,
a piloto Bracarense Raquel Lages. Nos
Seniores, Francisco Carvalho averbou
mais uma vitória e saiu de Vila do Conde
com a sua liderança mais reforçada.

No troféu Troféu Renault Clio, José
Pedro Leite, com a vitória que alcançou
em Vila do Conde, saltou para a lideran-
ça daquele que é talvez, o mais disputado
troféu de Velocidade. Igualmente
animada foi a luta pelos lugares
secundários, onde estiveram em foco os
pilotos do Team da Auto Pintura Trofense

“Adeus  vs  Até já ?...”

- Luís Barros(3º) e Vasco Campos(6º).
Menos participada foi a corrida do

troféu Toyota Yaris que apenas conseguiu
reunir dez pilotos. Sendo esta categoria
tradicionalmente uma fórmula muito
procurada por todos aqueles que desejam
iniciar-se na competição de velocidade,
este ano a tradição já não é o que era...
Ainda assim, neste “viveiro”, o jovem piloto
de Murça, António Rodrigues, mostrou
porque é “filho de peixe”...

O encerramento do programa
desportivo ficou a cargo do veículos
clássicos, que reuniram entre si mais de
sete dezenas(!) de pilotos participantes.
Repartidos por quatro corridas, houve de
tudo para todos os gostos. Revivendo um
passado mais ou menos longínquo,
estiveram de novo em pista as belas
máquinas do período histórico
compreendido entre ao anos 65 a 71,
pós históricos, grupos 5 e 6, bem como,
os grupos B1 e B2.

Todos este pilotos, mais ou menos
veteranos, que não faltaram à chamada
contribuíram decisivamente para que o
público se mantivesse de olhos fixos na
pista já a noite pairava em Vila do Conde.
Quiçá pela última vez... |||||

Com mais este triunfo na F3, o terceiro em quatro provas, Armindo Araújo/ Miguel Ramalho, deram mais um passo rumo
à conquista do título na categoria reservada aos veículos de tracção convencional (F3).

RALLYE DE PORTUGAL

Didier Auriol ... supère!
Pela primeira vez em 36 edi-

ções o Rallye de Portugal não
integrou o calendário do Cam-
peonato do Mundo de Rallyes,
mas ainda assim, o rallye saiu
abrilhantado com as presenças
internacionais dos pilotos D.
Auriol e A. Aghini.

Também Adruzilo Lopes, de
regresso às competições, sete me-
ses após se ter sagrado Campeão
Nacional de Rallyes, foi motivo de
expectativa em torno da prova.

No esperado confronto dos pi-
lotos Lusos com as vedetas inter-
nacionais, saiu vencedora a maior
experiência e tecnologia dos pilo-
tos oficias, sobretudo face às con-
dições meteorológicas adversas
que se fizeram sentir no início da
prova.

Em termos estritamente nacio-
nais, o piloto Famalicense M. Cam-
pos ao sair vencedor da jornada

face a Rui Madeira(4º) em Ford
Focus WRC, cimentou a liderança
do Campeonato.

Entretanto, o regressado Adru-
zilo Lopes, acabou por não ser feliz
e perdeu o 5º lugar que ocupava,
em consequência de um furo no
penúltimo troço que o atirou para
o 15º lugar final.

Na F3, reservada a carros de
tracção a duas rodas, a vitória cou-
be com todo o mérito a Armindo
Araújo que reforçou também a sua
posição de líder nesta categoria.

No agrupamento de Produ-
ção(N), a vitória foi para o Açoria-
no Horácio Franco que não se li-
vrou de um grande susto final, ao
capotar na última curva do último
troço do rallye.

Finalmente, no Troféu Fiat Punto,
para o qual o Rallye de Portugal
também pontuava, o vencedor foi
Machado dos Santos(Mex). |||||
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MAGALHÃES OCULISTA
Óptica médica

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

 

 

 

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

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

de todas as qualidades. Cera, coroas de
flores

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

VILA DAS AVES

A FUNERÁRIA DAS AVES

IV Gala de Artes MarciasCAMADAS JOVENS

FC REBORDÕES
Torneio Popular FC RebordõesTorneio Popular FC RebordõesTorneio Popular FC RebordõesTorneio Popular FC RebordõesTorneio Popular FC Rebordões

Teve início no passado sábado
dia 8 de Junho, o torneio aberto a
todas as associações e grupos de
amigos que se juntaram para o
efeito.

Com a presença de seis
formações foram estes os resultados
da 1ª jornada:

CRD Burganense 2 – UD Ponte 5
Café R. Estreita 1 – AR Rebordões 1

Juniores FC 3 – Café Coelho 1
De salientar o espírito desportivo

e de amizade em que decorreu esta
primeira jornada que desde já o FC
Rebordões agrade a todos os
participantes.

2ª Jornada2ª Jornada2ª Jornada2ª Jornada2ª Jornada
Após a segunda jornada que não

foi propriamente amistosa e cujos
resultados foram os seguintes:
CRD Burgães 0 – Café R. Estreita 7

UD Ponte 0 – Os Juniores 2
AR Rebordões 5 – Café Coelho 1

Os Juniores comandam este
Torneio isolados com 6 pontos
seguindo-se o Café Rua Estreita com
4 e a AR Rebordões também com 4
pontos.

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

Clube Desportivo das Aves
Assembleia Geral Extraordinária

Realiza-se no próximo dia 29 deste
mês, pelas 14h00, no Estádio do
Clube Desportivo das Aves uma
Assembleia Geral Extraordinária,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Eleições dos órgãos sociais
para o biénio 2002/2003;
tomada de posse.

 2. Dispensa de caução dos
directores eleitos, nos termos do
artigo 396º do Código das
Sociedades comerciais: discussão
e aprovação.

3. Designação do Revisor Oficial
de Contas, nos termos do artigo
446º do Código das Sociedades
Comerciais: discussão e aprovação.

4. Outros assuntos de interesse
para o Clube (30 minutos).

assine
 e divulgue

entreMARGENS
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JJJJJUNIORESUNIORESUNIORESUNIORESUNIORES

Felgueiras 5 – CD Aves 0
Jogo no Estádio Dr. Machado Matos,
em Felgueiras.
ÁÁÁÁÁRBITRORBITRORBITRORBITRORBITRO: Pinto Miranda.
CD ACD ACD ACD ACD AVESVESVESVESVES: Bruno, Paulo (Alexandre,
72’), Paulão, Renato, Miguel (Pelayo,
56’), Daniel, Ivan, Hélder, Rui Lima
(César, 14’), Vieira, Pedro. Treinador:
Marcos Nunes.

Os avenses terminaram a poule
final sem ganhar um ponto, pelo que
se viu os avenses quase acharam
uma benção dos céus o apito final
do árbitro da partida a equipa esta
muito em baixo e nunca se levantou.
O Felgueiras neste jogo sem
pressionar golearam sem muitas
dificuldades.

Excelente arbitragem.

IIIIINIC IADOSNICIADOSNICIADOSNICIADOSNICIADOS

CD Aves 1 – S.Felix da
Marinha 0

Jogo no Ramaldense.
ÁÁÁÁÁRBITRORBITRORBITRORBITRORBITRO: António Alves.
CD ACD ACD ACD ACD AVESVESVESVESVES: Carlos, Zé Pedro, Eduardo
(Ricardo, 27’), Élio, Rui, Queirós,
Roberto, João, Cristovão (Ivan, 30’),
Miguel, Zé Miguel (Márcio, 60’),
Amora (André, 24’) . Treinador:
Adelino Ribeiro.
MMMMMARCADORARCADORARCADORARCADORARCADOR: Ivan aos 34’.

Os avenses apuraram-se para as
meias finais Domingos Ferreira
Santos para clubes da 1ª divisão do
mesmo escalão da Associação do
Porto.

O jogo foi disputado num terreno
neutro e com piso bastante fraco. As
equipas tiveram muitas dificuldades

para organizar o seu futebol. Os
avenses praticaram melhor futebol
pese embora o adversário falhar uma
grande penalidade. Os avenses
venceram bem e passaram à final.

Boa arbitragem.

Leixóes S.C. 1 - CD Aves 4
Jogo no campo Sintético da Maia.
ÁÁÁÁÁRBITRORBITRORBITRORBITRORBITRO: Luís Aguiar.
CD ACD ACD ACD ACD AVESVESVESVESVES : Carlos, José Pedro
(Eduardo, 67') , Vítor, Élio, Rui
Queirós, Roberto, João, André,
Ricardo, Zé Miguel (Miguel, 50'),
Amaro (Ivan, 31') . Treinador:
Adelino Ribeiro.
MMMMMARARARARARCADORESCADORESCADORESCADORESCADORES: André 14', Vítor 24',
André (g.p.) 35', Ivan 56'.

Os  avenses conquistaram com
todo o mérito a Taça Domingos
Ferreira Santos em Iniciados num
campo um pouco adverso. Os
avenses tiveram inicialmente algumas
dificuldades, pois o Leixões entrou
a jogar mais desenvolto. Mas foi sol
de pouca dura.  Os avenses passa-
dos poucos minutos assumiram o
comando do jogo com o seu futebol
mais vistoso e delineado, o perigo a
rondar as redes leixoanenses, e os
golos não se fizeram esperar e foi
com naturalidade que quem procura
e sabe o que faz o resultado foi
crescendo, a moral a subir e a equipa
a jogar e que bem jogaram.

Boa arbitragem.
Uma nota negativa para a AF

Porto pois numa final organizada por
si, não estava ninguém presente e
não foram entregues a quem de
direito a respectiva Taça e medalhas
de presença. Quanto a nós é um
erro crasso, e a ser corrigido no
futuro.
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A noite de 15 de Junho, em Vila
das Aves, foi de gala. A secção de
karate da Associação Avense
organizou pela quarta vez mais uma
Gala de Artes Marciais. A iniciativa
teve lugar, como habitualmente na
Praça da Urbanização das Fontaínhas
numa noite que convidava a sair de
casa. Provavelmente, esta terá sido a
mais concorrida das edições com o
público a marcar forte presença.

Ao todo foram sete as moda-
lidades marciais presentes, do Kun-
gu Fu ao Karaté, para além do bem
português Jogo do Pau, trazido pelo
grupo de Cabeceiras de Basto, orien-
tado pelos mestres Orides Oliveira
e Manuel Urjais. Do Porto marcaram
presença os alunos do Clube de
Judo, apresentando o Aikido, orien-
tados por Rogério Costa. O Kungu
Fu e o Taichi-chuan chegaram-nos
através da Sociedade Filarmónica e

Recreio Artístico da Amadora e o
Taekwondo por intermédio dos
alunos do Ginásio Corpo e Alma
de Braga. Da Figueira da Foz,
orientados por Miguel Abreu,
marcou presença nesta iniciativa a
Associação Internacional de Kempo,
apresentando a modalidade ao
público presente. A prata da casa,
ou seja, os karatecas da Associação
Avense, orientados pelo seu mestre
Joaquim Fernandes, fecharam a
iniciativa com as habituais
demonstrações da modalidade.

Esta IV Gala de Artes Marciais
contou com a presença de Felisbela
Freitas, em representação da Junta
de Freguesia de Vila das Aves, e de
António Verne da Silva, vereador do
desporto da Câmara Municipal de
Santo Tirso, para além de Gonçalo
Carvalho, presidente da Associação
Avense. |||||

Os vencedores da Taça Domingos Ferreira Santos.Os vencedores da Taça Domingos Ferreira Santos.Os vencedores da Taça Domingos Ferreira Santos.Os vencedores da Taça Domingos Ferreira Santos.Os vencedores da Taça Domingos Ferreira Santos.
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Colocar Publicidade ao
Festival de Guitarra de

Santo Tirso
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||||| OPINIÃO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     PPPPPAAAAACHECOCHECOCHECOCHECOCHECO

E lá fomos nós na marcha de S.
João. Como o tempo passa!... O
primeiro desfile foi em 1995, há
quase tanto tempo quanto o que já
leva a “via sacra” do nosso Centro
Cultural. Ano após ano, quando
vamos a caminho das Fontaínhas
e contornamos a esquina onde se
situa aquele monumento à inércia,
sinto dificuldade em explicar às
crianças porque continua assim,
cinzento, rodeado de tapumes.

Já sofreu que baste na sua infin-
da “paixão”. O nosso Centro Cultu-
ral foi utilizado como promessa em
campanhas eleitorais, suportou a
devassa das entranhas por toxico-
dependentes, e até visitas de ministros...

A minha apreensão cresce com
o passar do tempo. Já me conformei
com os atrasos, mas pressinto que
a “paixão” pode continuar para além
da sua inauguração. Na falta de
um projecto consistente, o nosso
Centro Cultural poderá transfor-
mar-se em mais um “elefante bran-
co”. Quando serão definidos os
objectivos do seu funcionamento,
as intenções do serviço a prestar?
Quando será feita a inventariação
dos recursos que disponibilizará?
Quando serão estabelecidos (e por
quem) os critérios da sua utilização?

Sem um projecto coerente, gastar
dinheiro em cultura é o mesmo
deitar dinheiro ao lixo. Fazer política
cultural não é esbanjar recursos,
mas criar condições para a produ-
ção e a fruição cultural. E aquilo
que se postula para um Centro Cul-
tural aplica-se ao universo cultural
concelhio. Mais tarde, ou mais
cedo, teremos de analisar a activi-
dade cultural concelhia numa pers-
pectiva crítica. Inevitavelmente, há-
de chegar o momento de fazer o
balanço objectivo da actividade da
câmara neste sector.

Ninguém ousará questionar a
importância da organização de um
festival de guitarras, a incontestável
relevância do investimento na
revalorização do Museu Abade
Pedrosa, as campanhas arqueoló-
gicas, os cortejos etnográficos, os
simpósios internacionais de escul-
tura. Por outro lado, será necessário,

Inflexões
||||| OPINIÃO: CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

S. JoãoS. JoãoS. JoãoS. JoãoS. João: Escrevo estas linhas em pleno
dia de S. João (24 de Junho). Tempo de
festa e de festa com carácter popular. O S.
João das Fontainhas tornou-se no maior
festejo da vila, embora não se aproximem
das festas da vila das décadas de 60 e
70. Pelo menos é o que dizem. A ideia de
fundir umas novas festas da vila com o S.
João é de considerar e deve motivar refle-
xão dos poderes instituídos e do associa-
tivismo local. Quanto ao S. João deste ano
– e eu que já não via as marchas há uns
‘anitos’ – fiquei surpreendido, principal-
mente, pela qualidade dos carros alegóri-
cos. Por isso não chamaria ao que muitos
avenses e forasteiros viram umas ‘marchas’,
mas antes um cortejo histórico. Uma ideia
a reter e a explorar, bem como as marchas
que em qualquer festa popular deste mês
de Junho é presença obrigatória.

Governo:Governo:Governo:Governo:Governo: Não se avizinha muito fácil a
vida do Governo. São muitas as medidas
impopulares decretadas. Não questiono se
são, ou não, necessárias (algumas serão,
outras nem por isso), mas com três meses
de governação, aparecer nas sondagens a
popularidade de um primeiro-ministro tão
em baixo, como nunca esteve o engenheiro
António Guterres, dá que pensar. Há, no
entanto, o reverso da medalha: dizem os
especialistas em marketing político que as
medidas impopulares devem ser postas em
marcha e em execução logo após a tomada
de posse. A ideia é simples: desagradar
primeiro, para depois agradar, de preferên-
cia, o mais próximo possível das novas eleições.
Coloco, no entanto, em dúvida se será
realmente esta a estratégia do novo Governo?

CulturCulturCulturCulturCulturaaaaa: As Aves vão receber um dos
espectáculos de mais um festival de Guitar-
ra da Câmara de Santo Tirso. É a segunda
vez que tal acontece e, se o ano passado,
poderíamos encarar a descentralização do
festival como tendo por detrás fins eleito-
ralistas, a sequência da iniciativa parece
desmentir tal situação. O sucesso do concer-
to do ano passado comprova que a Câma-
ra de Santo Tirso pode apostar na cultura
em Vila das Aves. Seria interessante é que
a edição do próximo ano pudesse contem-
plar concertos no novo centro cultural.
Seria bom... E seria bom também que, no
próximo ano, viessem algumas esculturas
aqui para este burgo de Entre-Ambos-os-
Aves. É que em Santo Tirso já não há muito
sítio onde as meter. Aqui há bons locais a
precisar de arte. Dispensamos – penso que
me é permitido usar o plural nesta situação
– cornos e barracos em tijolo. Eu não gosto,
mas reconheço que não se pode falar em
bom ou mau gosto em Arte. De qualquer
modo fica a sugestão. |||||

A Paixão segundo S. João

por exemplo, verificar – nomea-
damente, através da avaliação do
modelo de gestão, custos de ma-
nutenção, índices de utilização, etc.
– se as contrapartidas justificam o
investimento de meio milhão de
contos no belo edifício da Biblioteca.

Quantos avenses frequentam
regularmente a Biblioteca Munici-
pal? Quantos avenses se preocu-
pam com o abandono a que está
votada a Biblioteca de Vila das
Aves? Já foi feita uma avaliação da
qualidade e dos efeitos das activi-
dades desenvolvidas nas infra-
estruturas culturais existentes no
concelho? Quem usufrui dos
equipamentos? Qual a relação entre
benefício e custo?

Para que o futuro Centro Cultu-
ral não venha a ser uma estrutura
inerte e sem serventia, será necessá-
rio não adiar o debate das finalida-
des. Que destino será dado ao
futuro Centro Cultural? Quem irá
gerir essa infra-estrutura?

De pergunta em pergunta e para
abreviar, formule-se a questão
essencial: o concelho de Santo
Tirso dispõe de um efectivo
projecto cultural?

O termo “projecto” fica bem em
qualquer discurso de um qualquer
político que se preze. Mas não se
confunda projecto com a realização
avulsa de actividades. Sem o seu
enquadramento num projecto co-
erente, as actividades, ainda que
integrem um plano ambicioso, dei-
xam de fazer sentido. Se existe um
projecto digno desse nome, porque
continuam a ser esbanjadas fortu-
nas em futebois, ao mesmo tempo
que os responsáveis pela cultura
se mostram insensíveis à lenta
agonia de algumas colectividades?

Nos últimos anos, a Associação
Avense gastou milhares de contos
no arrendamento de instalações,
para conseguir manter-se em acti-
vidade. E continua a desembolsar
milhares de euros para o mesmo
fim, enquanto o Centro Cultural
continua, ali ao lado, à espera de
ser acabado. Atravessou todo o
mandato autárquico anterior e já
vamos a meio do primeiro dos
quatro anos do presente mandato...

Entretanto, o nosso Etnográfico

ensaia as suas danças num tugúrio
sem condições, e outras instituições
avenses sobrevivem na dependên-
cia do esforço dos carolas e de parcos
subsídios. Quando se levará a
sério a cultura? Quando passará a
ser uma efectiva prioridade? Quan-
do deixará de ser subsidiodepen-
dente? Não nos esqueçamos que
já tivemos na vila quatro grupos
folclóricos e que os que ainda temos
podem correr o risco de extinção.

Já foi avaliada a eficácia da polí-
tica de subsídios até hoje seguida?
Fazer cultura não é o mesmo que
promover espectáculos e distribuir
subsídios. Muitos e bons espectá-
culos têm sido patrocinados pela
edilidade tirsense, mas os critérios
de apoio serão discutíveis. Um
exemplo, ao acaso: o excelente
espectáculo que dá pelo nome de
“Monólogos da Vagina” encheu o
Cine-Aves mas não recebeu
qualquer apoio.

Atenda-se, prioritariamente, às
necessidades das pequenas asso-
ciações culturais e desportivas. E
que esse esforço se concretize em
estreita ligação com as escolas. O
desenvolvimento do sentido estéti-
co está inscrito nos programas e
currículos oficiais. Mas as escolas
de método “tradicional” – aquelas
que se preocupam, exclusivamente,
com o ensinar a ler, escrever e
contar... – não têm tempo para tal.
Continua a ser negada às nossas
crianças e jovens a educação da
sensibilidade, oportunidade de
acederem à compreensão das
obras de arte, à formação integral
da pessoa. Isso explica, de algum
modo, que continuemos a assistir
a dolorosas manifestações de pro-
vincianismo cultural crónico, apren-
dendo a sobreviver no pântano de
ignorância e de subdesenvolvimen-
to cultural que nos tolhe o futuro.

Cultura popular não é o mesmo
que miséria cultural, assim como
cultura erudita não é sinónimo de
cultura de elites. O fomento da
cultura (chamada) erudita não é
incompatível com o apoio a mani-
festações de genuína cultura popu-
lar. Ao longo da minha vida,
conheci muitos analfabetos cultos
e alguns “doutores” incultos. Vi o

senhor António (sapateiro e poeta
sem o saber) comover-se perante
os versos do Aleixo. Mas também
já vi um médico (licenciado e igno-
rante) desdenhar de imortais suites
para violoncelo de Bach (o mesmo
Bach da Paixão Segundo S. João).

No tempo do João Baptista,
comemorado nas Fontaínhas e
inspirador de cascatas, e do apoca-
líptico João Evangelista, que o Bach
entronizou em cantata, o Império
Romano aproximava-se da deca-
dência total. Enquanto a aristocracia
se deleitava em bacanais, os
primeiros cristãos reuniam-se em
ágapes fraternas ou serviam de
pasto às feras do circo que distraía
a populaça. Há dois mil anos como
agora, pão e circo são a essência
cultural de tempos de decadência
civilizacional. O luxo a par do
entretenimento, a indigência cultu-
ral lado a lado com a confusão
entre cultura popular e o desper-
dício dos dinheiros públicos em
realizações de segunda necessi-
dade e em futebois de terceira.

Neste “maravilhoso país
medieval do século XX”, no dizer
de Helene de Beauvoir, a política
cultural ainda é feita ao sabor de
caprichos e do bonito que é preciso
fazer para aparecer na comuni-
cação social. São raras as excepções
a esta regra. Na falta de um projecto
cultural coerente, funciona o saco
azul dos subsídios. Milhares de
contos (de euros...) são esbanjados
em clubes de futebol falidos, que
viveram devaneios sustentados
pelos desmandos de sucessivas
(des)governações, enquanto artis-
tas de teatro passam fome e cente-
nas de associações fecham as por-
tas, à mingua de proventos para
fazer face às suas necessidades.

Estou consciente de que, mais
uma vez, estarei a pregar aos pei-
xinhos, nesta terra de brandos
costumes e de coniventes silêncios.
Mas ajo como sempre agi, exerço
o meu dever de interpelar aqueles
que elejo. Faço o que julgo ser
minha obrigação e também porque
o S. João parece insensível ao brilho
das marchas que nas Fontaínhas
o celebram e às oferendas que os
avenses devotos lhe dispensam... |||||

(...) Formule-se a questão essencial: o concelho de Santo Tirso dispõe de um efectivo projecto cultural? O termo “projecto” fica bem em

qualquer discurso de um qualquer político que se preze. Mas não se confunda projecto com a realização avulsa de actividades. Sem o

seu enquadramento num projecto coerente, as actividades, ainda que integrem um plano ambicioso, deixam de fazer sentido.
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11111. M. M. M. M. Milagre... alguém disse! Exactamente, foi este o comentário que se ouviu no
final do “Concerto Aberto”, em homenagem ao Professor, Pedagogo e Amigo
Rubem Alves, em 25 de Maio último. Foi mesmo? Bom, se juntar Pais/
Encarregados de Educação, Educadores/Professores e Amigos é difícil; se juntá-
los a todos a um sábado à tarde, ainda mais difícil é; então juntá-los para ouvir
-e participar- um espectáculo com forte pendor clássico, ainda que gratuito
fosse, só pode ser... se a isto juntarmos o facto de que até pessoas na sua
“terceira juventude” procuraram não perder nunca o ritmo do andamento,
chegando a comentar (eu ouvi) que não esperavam que isto pudesse acontecer
em Vila das Aves, então... foi milagre sim senhor, eu vi!

2. C2. C2. C2. C2. Crise, disse ela! Mas que crise? Onde está a crise? Qual a natureza da crise?
O actual primeiro-ministro insistiu muito durante a campanha eleitoral que o
défice de 2001 estava a ser falsificado pelo Governo socialista. Então, e agora,
qual é afinal o valor do défice? O que significa dizer que «por critérios contabilísticos
normais, o défice se situa acima dos três por cento», como o fez Manuela
Ferreira Leite, logo corroborada pelo governa-dor do Banco de Portugal? Ou
que o dito défice «em vez de ser um facto financeiro, é uma decisão política»,
como destacou Durão Barroso? O melhor, senhores, é falar claro, pois a situação
exige translucidez. Dispensa-se o elitismo político! Vamos, efectivamente, meter
mãos à obra ou fará isto parte de pouco mais que uma densa cortina de fumo
antevendo uma “natural” mudança à direita, radical, meramente financeira?
Aguardam-se cenas dos próximos capítulos.

3. F3. F3. F3. F3. Foi azar, dissemos nós! Não, aquele primeiro jogo da selecção portuguesa
contra os estados-unidos não era apenas mais um jogo. Era muito mais do que
isso! Aquele primeiro jogo deveria representar o enterrar definitivo da mágoa
de uma selecção mal eliminada pela França, aquando último europeu; deveria
representar o jamais relembrar saltillo; deveria representar a etapa derradeira de
uma “geração de oiro”; deveria, enfim, representar, finalmente, a nossa capacidade
colectiva de afastar a pungência para o sofrimento e a lamúria. Mas nada disto
aconteceu. Foi pena! Gostaria de poder vir a escrever sobre a fantástica reviravolta
efectuada pela “Selecção de todos nós”, mas na incerteza de o poder vir a fazer,
resta-me compartilhar a opinião de muitos de que Portugal precisa de vitórias,
sejam elas aqui ou noutra área qualquer. São várias as esquinas da nossa vida
colectiva em que se nota que o nosso ego anda deprimido. Instalada a crise da
qual a RTP parece ser apenas a ponta do icebergue (acreditando eu, como
muitos, ser o dito cujo bem maior do que julgam), “Uma vitória no Mundial de
Futebol recomporia o ego colectivo do Portugal Fadista. Conquistado esse futuro,
jornais de todas as partes falariam, por um dia ou dois, das novas proezas
lusitanas”, como se afirmava na última edição do DN de Maio último. Concordo
plenamente, vamos a eles!

Só mais uma para terminar.  4. O  4. O  4. O  4. O  4. O alinhamento da Esquerda contra o “rectificativo”
parece demonstrar uma unidade à esquerda que, no entanto, não aquece nem
arrefece na recuperação que se espera desta face a uma Direita emergente e
ganhadora, em Portugal, à semelhança do resto da Europa. Diagnóstico sombrio,
dirão alguns. Provavelmente certo, dirão outros. Seja como for, acredito mais na
“refundação” da Esquerda por via de uma mudança de atitude por parte desta
face aos problemas em geral, do que por via destas «sinergias à esquerda» que
mais não produzem do que erosão, perda de tempo e, tantas vezes, simplesmente
“enterrar a cabeça na areia”. Com efeito, o discurso da solidariedade social per
se já foi chão que deu uvas. Queiramos ou não o poder do cifrão é incontornável.
Se assim acontece por ecos da Aldeia Global em que o Mundo se transformou,
propiciando uma Economia Global que atinge com mais impacto democracias
jovens, como a nossa, portanto menos maduras, logo menos preparadas, não
interessa propriamente. O que interessa, isso sim, é que se para a Direita a com-
petitividade económica e solidariedade social são uma combinação indigesta,
para a Esquerda, ou melhor, a Esquerda tem que perceber que solidariedade e
justiça social não podem fazer esquecer a obrigatória competitividade económica,
produtividade e crescimento efectivo, impostas - no limite -  pelos ditames da
nova ordem mundial.

Como conseguir isto, não sei, o que sei é ser este o único caminho possível,
por oposto à rotina e ao conformismo por ora instalado. |||||

Em Assembleia Extraordinária, realiza-
da no passado dia 13 de Abril, os
Pais e Encarregados de Educação da
EBI de Aves/S.Tomé de Negrelos
decidiram por unanimidade redigir o
seguinte documento, como prova de
apoio incondicional ao projecto da
Escola e aos seus profissionais.
COMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADO
1º 1º 1º 1º 1º Artigos de jornais não assinados
e panfletos anónimos têm, nos últimos
tempos, procurado atingir, de uma for-
ma miserável, a credibilidade da Esco-
la que os nossos filhos tanto amam.
Os ataques à Escola são também ata-
ques aos alunos e às suas famílias, por-
que esta campanha difamatória, baseada
em mentiras e falas suposições, não tem
poupado ninguém e a todos atinge.
2º2º2º2º2º Nós não admitimos que os nossos
filhos sejam expostos na “praça públi-
ca” como “cobaias de laboratório” por
pessoas que mostram não conhecer,
nem respeitar o projecto da Escola e
as suas práticas pedagógicas. Os nos-
sos filhos não serão “bodes expiató-
rios” da ignorância daqueles que não
perceberam ainda para que deve servir,
no século XXI, uma Escola verdadei-
ramente digna desse nome.
3º 3º 3º 3º 3º A EBI de Aves/S.Tomé de Negrelos
foi criada com uma clara finalidade
pedagógica (para dar sequência ao
Projecto Educativo da Escola da Ponte)
e não como mais um prédio/edifício
para abrigar uma escola qualquer,
igualzinha às demais.
4º 4º 4º 4º 4º A EBI de Aves/S.Tomé de Negrelos
herdou um projecto com mais de 25
anos, conhecido e respeitado no país
e no estrangeiro e que, inclusivamente,
serviu de inspiração à última reorgani-
zação curricular do ensino básico, ou
seja, é hoje um projecto de referência
para todas as escolas do país.
5º5º5º5º5º Ter, na nossa terra, uma escola como
a EBI, que tantos procuram conhecer e
estudar e admiram, é para nós, pais,
um grande motivo de orgulho, porque
é nela que temos os nossos filhos e
porque sabemos que os nossos filhos
se orgulham da sua Escola.
6º6º6º6º6º Não dizemos que a EBI de Aves/
S.Tomé de Negrelos é melhor ou pior
do que as outras. O que dizemos é
que ela tem um projecto diferente e
que nós, pais, temos o direito de
escolher uma escola diferente, porque
queremos que os nossos filhos apren-
dam na escola muito mais do que
português e matemática - queremos
que eles aprendam a ser pessoas de
que nós nos possamos orgulhar.

7º7º7º7º7º Nenhum de nós foi obrigado a
matricular os nossos filhos nesta Esco-
la; se assim o fizemos, foi porque acre-
ditamos nela, no seu projecto e nos
seus profissionais. Se não acreditás-
semos, tínhamos matriculado os
nossos filhos noutra escola.
8º8º8º8º8º O projecto da EBI de Aves/.Tomé
de Negrelos estimula os nossos edu-
candos na sua auto-estima; forma
indivíduos autónomos e conscientes;
educa-os no exercício quotidiano da
cidadania; respeita as individualida-
des; perpetua o sentimento de colabo-
ração e entreajuda, buscando o bem-
estar social; envolver toda a comunidade
educativa no processo de aprendizagem.
9º9º9º9º9º Para nós, Pais, perceber que a dinâ-
mica desta Escola sai dos parâmetros
das outras escolas - sabendo que o
trabalho em grupo, a entreajuda, a
partilha de saberes, a participação no
colectivo e a aceitação da diversidade
serão, no futuro, cada vez mais impor-
tantes para vier em sociedade - dá-nos
uma felicidade imensa, porque os
nossos filhos estão a ter na Escola
oportunidades de formação que nós não
tivemos.
111110º0º0º0º0º É motivo de orgulho para os
Pais saber que na EBI de Aves/S.Tomé
de Negrelos os nossos filhos, apesar
de tão novos, têm conhecimentos bem
interiorizados do funcionamento da
Escola, das regras, dos desempenhos,
das suas capacidades e até das suas
limitações. Que nesta Escola eles são
os protagonistas do processo de
Ensino-Aprendizagem e que assim
vão ganhar forças, coragem e capaci-
dade para caminhar sem “muletas”
pela vida fora, numa autonomia assu-
mida e responsável.
111111º1º1º1º1º Tranquiliza-nos saber, ao con-
trário do que tem sido insinuado, que
na Língua Portuguesa e na Matemá-
tica os nossos filhos cumprem todos
os objectivos que são traçados pelo
Ministério da Educação para o Ensino
Básico. É evidente que cada criança
tem um ritmo e uma individualidade
própria e a Escola respeita isso. Por
isso, como em qualquer outra escola,
há crianças que atingem os objectivos
mais rapidamente do que outras. Mas
os excelentes resultados conseguidos
pelos alunos da Escola nas Provas
Nacionais de aferição do 4º ano,
organizados pelo Ministério da Edu-
cação, são bem a prova da qualidade
dessas aprendizagens.
111112º 2º 2º 2º 2º A esperança não morre. Vamos
de mãos dadas (Pais, alunos e Profes-
sores) continuar a construir uma
escola-comunidade educativa que
tenha como principal objectivo a edu-

cação integral das nossas crianças. Por
isso, e por unanimidade, os Pais e En-
carregados de Educação da EBI de
Aves/S.Tomé de Negrelos dão um to-
tal e fortíssimo apoio à Escola e aos
seus profissionais de educação. Que
continuem a formar crianças felizes,
numa Escola onde todos os tempos são
tempos de aprendizagem, de formação
social, de bem-estar e de felicidade.
13º Terminamos com o testemunho
de uma mãe (Margarida Silva) que,
não podendo estar presente na nossa
Assembleia, enviou uma carta à Direc-
ção da Associação, manifestando o
total apoio à Escola e donde retiramos
o seguinte excerto, que traduz e resu-
me tudo aquilo que acabamos de dizer:
“... ninguém está a sugerir que esta
Escola seja perfeita, todos nós somos
chamados a contribuir para que a sua
evolução positiva seja uma constante,
mas certamente representa uma oásis
de esperança e refrigério num vasto
deserto de ideias, coragem e mudança
que encerra o sistema de ensino em
Portugal. É por isso que eu, com mais
dois colegas, enviamos os nosso filhos
do Porto para a Vila das Aves todos
os dias quando temos escolas primá-
rias ao pé de casa...”. ||||| OSOSOSOSOS     PPPPPAISAISAISAISAIS     EEEEE
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Comunicado

Assunto: pedido de publicação de
Declaração da Junta de Freguesia.

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

Esclarecimento

Por  lapso,  na úl t ima edição doPor  lapso,  na úl t ima edição doPor  lapso,  na úl t ima edição doPor  lapso,  na úl t ima edição doPor  lapso,  na úl t ima edição do
entremargens, não foi devidamenteentremargens, não foi devidamenteentremargens, não foi devidamenteentremargens, não foi devidamenteentremargens, não foi devidamente
publicada a carta que o leitor Aníbalpublicada a carta que o leitor Aníbalpublicada a carta que o leitor Aníbalpublicada a carta que o leitor Aníbalpublicada a carta que o leitor Aníbal
Magalhães Moreira nos fez chegarMagalhães Moreira nos fez chegarMagalhães Moreira nos fez chegarMagalhães Moreira nos fez chegarMagalhães Moreira nos fez chegar, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo
que a voltamos a publicar nesta edição.que a voltamos a publicar nesta edição.que a voltamos a publicar nesta edição.que a voltamos a publicar nesta edição.que a voltamos a publicar nesta edição.
Aos leitores deste jornal, e em concretoAos leitores deste jornal, e em concretoAos leitores deste jornal, e em concretoAos leitores deste jornal, e em concretoAos leitores deste jornal, e em concreto
a Aníbal Moreira, apresentamos asa Aníbal Moreira, apresentamos asa Aníbal Moreira, apresentamos asa Aníbal Moreira, apresentamos asa Aníbal Moreira, apresentamos as
nossas desculpas.nossas desculpas.nossas desculpas.nossas desculpas.nossas desculpas.

NOTA DA REDACÇÃO

CARTAS AO DIRECTORNotas soltas

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

Loja: Telf. 252872240 - Largo da Tojela - 4795-018 Vila das Aves
Oficina de Reparação: Telf.: 252941560 - Rua de Ringe, 255 - Vila das Aves

Venda e
Reparação de

Electrodomésticos

Frigorificos, Máquinas e Fogões, Ldª

OCULISTA

Outra Visão do Mundo

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

Nº 257 - 30 DENº 257 - 30 DENº 257 - 30 DENº 257 - 30 DENº 257 - 30 DE
JUNHO DE 2002JUNHO DE 2002JUNHO DE 2002JUNHO DE 2002JUNHO DE 2002

TIRAGEM MENSAL  4.000 EXEMPLARES

Preço Assinatura Anual
10 Euros

PROPRIEDADE: Cooperativa Cultural dePROPRIEDADE: Cooperativa Cultural dePROPRIEDADE: Cooperativa Cultural dePROPRIEDADE: Cooperativa Cultural dePROPRIEDADE: Cooperativa Cultural de
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ENTRE MARGENSENTRE MARGENSENTRE MARGENSENTRE MARGENSENTRE MARGENS
     O JORNAL DE VILA DAS AVES

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

Depósito Legal: 170823/01

DIRECDIRECDIRECDIRECDIRECTTTTTOROROROROR

Luís Américo Carvalho Fernandes

CONSELHO DE REDACÇÃOCONSELHO DE REDACÇÃOCONSELHO DE REDACÇÃOCONSELHO DE REDACÇÃOCONSELHO DE REDACÇÃO

Adélio Castro, José Manuel Machado,

Luís António Monteiro.

COLCOLCOLCOLCOLABORARAM  NESABORARAM  NESABORARAM  NESABORARAM  NESABORARAM  NESTETETETETE

NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO

  José Alves de Carvalho, Francisco

Correia, José Pacheco,  AHBVVDA,

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.

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

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

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

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

LORDELOLORDELOLORDELOLORDELOLORDELO - Domingos Ribeiro

Senhor procura trabalho como
ajudante de cozinha ou balcão,

na área de Vila das Aves
Contactar  telemóvel 964675328.

Senhor procura em part-time ouSenhor procura em part-time ouSenhor procura em part-time ouSenhor procura em part-time ouSenhor procura em part-time ou
full-timefull-timefull-timefull-timefull-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. SEGURANÇAS.O.S. SEGURANÇAS.O.S. SEGURANÇAS.O.S. SEGURANÇAS.O.S. SEGURANÇA
Precisa-se para loja de Santo Tirso e S.Tomé de

Negrelos
Vendedores: com viatura própria,Vendedores: com viatura própria,Vendedores: com viatura própria,Vendedores: com viatura própria,Vendedores: com viatura própria,

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 melhorSupermercado na melhorSupermercado na melhorSupermercado na melhorSupermercado na melhor

zona, a trabalhar bem,zona, a trabalhar bem,zona, a trabalhar bem,zona, a trabalhar bem,zona, a trabalhar bem,
totalmente, recheado comtotalmente, recheado comtotalmente, recheado comtotalmente, recheado comtotalmente, recheado com
frutaria , talho, congelados,frutaria , talho, congelados,frutaria , talho, congelados,frutaria , talho, congelados,frutaria , talho, congelados,

têxteis, etc. Bomtêxteis, etc. Bomtêxteis, etc. Bomtêxteis, etc. Bomtêxteis, etc. Bom
estac ionamento .es tac ionamento .es tac ionamento .es tac ionamento .es tac ionamento .

TTTTTelemóelemóelemóelemóelemóvvvvvel 9el 9el 9el 9el 9111114444411111333331111199999111114 ou4 ou4 ou4 ou4 ou
999991111188539978853997885399788539978853997

VVVVVende-se T2 Dupleende-se T2 Dupleende-se T2 Dupleende-se T2 Dupleende-se T2 Duplexxxxx
em Rio Tinto semi-novo c/

garagem fechada
óptimo preçoóptimo preçoóptimo preçoóptimo preçoóptimo preço

Contacto: 252833980 e
917535512

VVVVVende-se/Tende-se/Tende-se/Tende-se/Tende-se/Trrrrrespassa-seespassa-seespassa-seespassa-seespassa-se
Café já c/ clientela

junto ao Maia Shopping
Contacto: 252833980 e

917535512

VVVVVende-se T2+1ende-se T2+1ende-se T2+1ende-se T2+1ende-se T2+1
c/ garagem perto Maia

Shopping c/ vista panoramica
p/ toda a cidade

Contacto: 252833980 e
917535512

Aluga-se T2+1Aluga-se T2+1Aluga-se T2+1Aluga-se T2+1Aluga-se T2+1
em Vila das Aves / estação

económica
Contacto: 252833980 e

917535512

VVVVVende-se T2ende-se T2ende-se T2ende-se T2ende-se T2
todo mobilado c/ garagem na

Póvoa d Varzim / óptimo próptimo próptimo próptimo próptimo preçoeçoeçoeçoeço
Contacto: 252833980 e

917535512

Aniversários
Julho

Estarão de parabéns o próximo mês
os nossos estimados assinantes:

No dia 2, José Pedro Monteiro
Magalhães, residente na Rua 25 de Abril,
nº 37, 2º Dtº, em Vila das Aves e Casimiro
ferreira, residente na rua de S.Roque, nº
145, Riba d’Ave.

No dia 3, António de Jesus Fernandes
Silva, residentes na Rua do Lote. de
Carreiró, Lote 27. em Rebordões.

No dia 6, Francisco José Gomes
Correia, residente na Travessa do Ribeiro
de Ringe, nº 75, em Vila das Aves e Gentil
Filipe Leal Silva, residente na Praceta
Arménio Caldas, nº 28, 3º esq., em
Caldas de Vizela.

No dia 9, Domingos Bessa Andrade,
residente em Virães, Rua do Cabo, em
Roriz.

No dia 10, Abílio Sousa Freitas,
residente na Rua de Lubazim, em Lordelo
e Maria da Conceição Lima Andrade
proprietária da Adega Toquinha da Grila,
Rua do Outeiro, nº 236, em S.Martinho
do Campo.

No dia 12, a esposa de José Pereira,
residente em Emstetten, Alemanha; a
esposa, Dª Maria Assunção, de António
Basílio Ferreira Barros, residente em Schotz,
Suíça; Gerd Couto Gonçalves, residente
na Rua Prof. Hermano Padrão, nº 184, em
Vila das Aves e José Gabriel Neto Pedrosa,
residente em St. Sauveur de Montagut,
França.

No dia 14, Avelino Costa Coelho,
residente no Largo da Tojela, em Vila das
Aves.

No dia 16, Luzia Oliveira, residente
em Eschweiler, na Alemanha.

No dia 17, Silvério Ferreira Nunes, Rua
Infante D.Henrique, em Vila das Aves.

No dia 20, José Mendes Gomes,
residente em Barbeito, em S.Mamede de
Negrelos.

No dia 21 António Fernando Pinto,
residente na Rua do Engenho, nº 242,
em Vila das Aves.

No dia 22, Ferreira de Sousa Filipe,
residente em Nemours, em França e o
marido, Sérgio, de Maria José Beja Di-
Bidino, residentes em Lignon, Geneve,
Suíça.

No dia 26, Ana Cristina Oliveira
Carneiro, residente na Avª Silva Araújo,
Blº B, 2º Dtº, em Vila das Aves e Maria
Isabel Veloso Campos, residente na Rua
do Campo Grande, Blº 4, Entª 16, 1º
Dtº, em Vila das Aves.

No dia 28, Manuel Francisco Mota
Araújo Magalhães, residente na Calçada
da Azenha do Pisco, Casa 12, em Vila das
Aves.

No dia 29, Carla Cristina S. Machado,
residente na Rua da Visitação, nº 745,
em Vila das Aves e Domingos Martinho
Ferreira Martins Neto, residente no Lugar
do Toco, em Vilarinho.

Salvé 13-07-2002
Completará no próximo dia 13 de

Julho,  14 lindas primaveras a menina
Ana CaAna CaAna CaAna CaAna Catar ina Fta r ina Fta r ina Fta r ina Fta r ina Fe r re r re r re r re r re i re i re i re i re i r a  Costa .a  Costa .a  Costa .a  Costa .a  Costa .

Teus avós paternos, desejam-te,
desde já  as  maiores fe l ic idades ,
muitos parabéns e muitos anos de
vida. Beijinhos.

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

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

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 / 967999991111177777000001111155555

SalvSalvSalvSalvSalvé 1é 1é 1é 1é 18-06-20028-06-20028-06-20028-06-20028-06-2002
Esteve de parabéns no passado dia 18 de Junho a Dona Regina Delfina
Ferreira. Teu irmão Adelino e cunhada Fernanda Arminda bem como
seus  filhos enviam-te um grande abraço e muitos parabéns.

Menina procura trabalho  na área de
contabilidade e administração

(licenciada)
Contacto: 252941300

(a partir das 21h00)
Senhora procura trabalho emSenhora procura trabalho emSenhora procura trabalho emSenhora procura trabalho emSenhora procura trabalho em

confecçãoconfecçãoconfecçãoconfecçãoconfecção de preferência c/o
controladora ou chefe de linha.

Contactar este jornal: 252872953



entreMARGENS
PÁGINA 15

30 DE JUNHO DE 2002
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 2ª

quinzena de  Junho foi o nosso  estimado
assinante, Albino Augusto Gomes Ferrão,
residente na Av*ª da Cerqueda, nº 216, em
Delães.

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

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

Na  Adega Regional 2000*** Adega Regional 2000*** Adega Regional 2000*** Adega Regional 2000*** Adega Regional 2000***
O feliz contemplado nesta 2ª

quinzena de Junho  foi o nosso estimado
assinante, Carlos Alberto Fernandes
Correia, residente no lugar da Coutada,
em Roriz.

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

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

Devem os premiados raclamar o seu jantar no prazo de 3 semanas (salvo os sorteados que residam no estrangeiro).

QUIOSQUE DAS AVES
de  Joaquim Sousa Ferreira
JORNAIS E REVISTAS

Rª dos Correios - Telef. 252872706
4795-054 Aves

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 2ª

quinzena de Junho foi o nosso  estimado
assinante, Amaro de Sousa Ribeiro, residente
na Rua do Rio Ave, nº 414, 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

OCULISTA

J.O.R.G.E

Outra Visão do Mundo

Rua 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"

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

Anedotas
Entre amigos:
- Devo muito aquela senhora ali.
- É tua protectora?
- Não! É a modista da minha mulher.

Então como é que passaste as férias?
- Bem... fora as péssimas viagens em
estradas ainda piores, o calor insuportável,
os mosquitos, o colchão cheio de
buracos, a multidão na praia, o mar
poluído e a conta do hotel, foi tudo bem!

Diálogo entre amigos:
- Não sabia que a sua mulher era gagá?
- Foi por isso que casei com ela. Sempre
que precisa de um vestido, quando acaba
de o pedir, já passou a moda...

- Este cão deixa chegar perto?
- Claro! De contrário, como poderia
morder

Numa aldeia russa, uma longa fila dava
voltas ao quarteirão de uma loja estatal
de mantimentos.
Lá atrás um russo explodiu de cólera "É
isso!" berrou ele "estou farto de ficar horas
nesta fila! Nosso sistema não funciona!
Andropov, está hoje na cidade e eu vou
botar tudo para fora com ele."
Dito isto, saiu do seu lugar e desapareceu.
Uma hora depois estava de volta.
- E então? - perguntou um amigo.
- Deu a bronca no Andropov?
- Não deu pé... a fila estava enorme!

- Fizeste um risco no carro do papá?
- Não faz mal. Ele diz que tem seguro
contra todos os riscos.!

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

Deixa-me
Deixa-me,
Deixa-me embarcar
Nas ondas do teu cabelo,
Que as vagas me levem contigo
Para uma ilha deserta do teu corpo.
Aí, meu bem, acende uma vela
E, na areia amarela da tua pele, possui-me...
Possui-me entre os chilreios da passarada
E o murmúrio das ondas do suor
Batendo na tua pela molhada.
Deixa-me beber o néctar, no cálice do teu amor...
Ama-me,
Ama-me intensamente
Como se esse momento fosse eterno e único.
Se gostaste, leva-me na tua viagem,
Leva-me nas ondas do teu cabelo
E deixa-me embarcar nas tuas vaga
Para novas aventuras.
Se não amaste
Deixa-me,
Deixa-me até que um novo ser
Me encontre
E me leve com ele, para um qualquer futuro...

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FERNANDAFERNANDAFERNANDAFERNANDAFERNANDA     GARCIASGARCIASGARCIASGARCIASGARCIAS

Restos de rostos de rastos
Não há cerejas que dobrem as horas do mar
Enquanto as pedras subirem às alturas
Choram o espaço e o vácuo das multidões ausentes.
A verdade é que a existência é nula
Mas a preguiça preenche cada momento
E a natureza observa os movimentos do espírito
Pelas águas se encontram a origem e o destino
E a finalidade única reside em não estar.. .
São as inquietações que envolvem a calma
E a atenção do universo volta-se para o etéreo
Corrigido o entendimento
Apenas pode restar
Eventualmente
O modo de enfrentar a magnitude
Desconhecendo-se o seu início
Mas adivinhando-se o espalhafato do voo
É forte a corrida e plangentes as obras
Descoberto o sorriso
Transposto o sonho
Catástrofe única
Restos de rostos de rastos...

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

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

CAFÉ . SNACK-BAR . PASTELARIACAFÉ . SNACK-BAR . PASTELARIACAFÉ . SNACK-BAR . PASTELARIACAFÉ . SNACK-BAR . PASTELARIACAFÉ . SNACK-BAR . PASTELARIA

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

Rua Silva Araújo C. C. York - Loja 1
Telf. 252874798 - 4795 Vila das Aves | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADRIANAADRIANAADRIANAADRIANAADRIANA     REISREISREISREISREIS



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
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Doença dos Olhos

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

4795-036  Vila das Aves

Médica Especialista
Marcação de Consultas

Telef: 252942483

ROLMÁQUINASROLMÁQUINASROLMÁQUINASROLMÁQUINASROLMÁQUINAS

Telf. 252873509 / 942281 - Fax 252871484
Av. Silva Araújo, Loja H-I-J - Apartado 29 - 4796-908 VILA DAS AVES

ROLAMENTOS E MÁQUINAS, LDA

OCULISTA

J.O.R.G.E
Outra Visão do Mundo

ELECTRO SILELECTRO SILELECTRO SILELECTRO SILELECTRO SILVVVVVAAAAA
de FERNANDO MANUEL CAMPOS SILVA

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

Todo o material para aquecimento central

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

Não terá faltado nada: do

necessário ao perfeitamente dispen-

sável. As sardinhas, o algodão

doce, os carrosséis, os inevitáveis

encontrões a quem passa mais

distraído, o alho porro, as farturas

e tudo o mais de que se fazem as

festas populares, que nos dias que

correm também contemplam a

venda de objectos tão improváveis

como... berbequins. A do “nosso” S.

João das Fontaínhas, assim foi, e

entre o necessário e o indispen-

sável, lá animou por uns dias a

freguesia, com algumas ruas bem

mais iluminadas do que nos seus

comuns dias de quase sempre

nenhuma animação.

Mas o nosso S. João deixou este

ano as Fontaínhas - a praceta, para

ser mais preciso - e fez parte da

festa no Campo Bernardino Gomes.

Houve quem aprovasse a ideia, mas

talvez tenham sido mais aqueles que

não vissem semelhante mudança

com bons olhos. E depois, a dúvida

que permaneceu até ao dia do

principal espectáculo - se este seria,

ou não, a pagar - também não

ajudou à festa. Não sabemos se a

borla fez esquecer os “desconten-

tamentos” da ocasião, mas já nos

parece óbvio que para o balanço

final francamente positivo da edição

deste ano das festas de S. João,

muito terá contribuído a “Grande

Marcha Luminosa”. Animada

quanto baste, na edição deste ano

os participantes esmeraram-se na

ornamentação dos carros, os mais

novos apelaram à consciência

ambiental, o “Vila Verde” atraiu

muitas atenções e.... público, foi coisa

que não faltou. Ao que parece, para

o ano há mais! ||||| JACJACJACJACJAC

S. João das
Fontaínhas

entreMARGENS
PÁGINA 16

30 DE JUNHO DE 2002
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