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POLÉMICA NA ESPLANADA DAS
FONTAÍNHAS

Dois panfletos, um abaixo-assinado e uma polémica não fazem uma es-
planada mas, visibilidade, dão-lhe de certeza. E a localizada na Urbani-
zação das Fontaínhas é disso testemunho. Nas noites quentes de Verão
não falta clientela, e mesmo os que lá não vão, pelo menos nos últimos

dias não terão falado noutra coisa. Alguns moradores não gostaram da
ideia da Junta de Freguesia e reclamam pela devolução daquele espaço
às crianças. Um abaixo-assinado entrou já na Câmara de Santo Tirso. A
Junta local, por sua vez, apenas registou a queixa de um morador. PÁGINA 5 Vistoria ao terreno

para ampliação do
cemitério

A Câmara de Santo Tirso orde-
nou a realização de uma vistoria
técnica ao terreno destinado à
ampliação do cemitério, em Vila
das Aves. Em breve, será também
realizada uma reunião com os
deputados dos vários partidos da
Assembleia de Freguesia.

VILA DAS AVES  PÁGINA  3

Do domínio público ou da Junta de Freguesia? Carlos Valente e Castro Fernandes não comungam da mesmaDo domínio público ou da Junta de Freguesia? Carlos Valente e Castro Fernandes não comungam da mesmaDo domínio público ou da Junta de Freguesia? Carlos Valente e Castro Fernandes não comungam da mesmaDo domínio público ou da Junta de Freguesia? Carlos Valente e Castro Fernandes não comungam da mesmaDo domínio público ou da Junta de Freguesia? Carlos Valente e Castro Fernandes não comungam da mesma
posição quanto à propriedade daquele espaço.posição quanto à propriedade daquele espaço.posição quanto à propriedade daquele espaço.posição quanto à propriedade daquele espaço.posição quanto à propriedade daquele espaço.

Enchente nas Festas de S. João
APESAR DA CRISE, A EDIÇÃO DESTE ANO DAS FESTAS DE S. JOÃO DAS FONTAÍNHAS REVELOU-SE UM AUTÊNTICO

SUCESSO. POVO, FOI COISA QUE NÃO FALTOU. À ORGANIZAÇÃO, RESTA AGORA ACABAR DE PAGAR AS CONTAS

Escola da Ponte
em grande destaque

no Brasil
O projecto educativo da Escola
da Ponte esteve em debate na
cidade de S. Paulo, no âmbito do
congresso promovido pelo Insti-
tuto Ayrton Senna e a Microsoft,
sobre "Educação e Tecnologia
para o Desenvolvimento humano".

EDUCAÇÃO PÁGINA  7

Rebordões vence
Taça das Taças Inter

concelhia
Rebordões renovou a conquista
da Taça das Taças Inter Concelhia
ao vencer por uma bola a zero o
AP Pombinhas, num jogo dis-
putado no Estádio Abel Alves
Figueiredo, em Santo Tirso

DESPORTO  PÁGINA  10

Juan Francisco Padilla e
Orquestra Sinfónica Artave em

concerto memorável

ALLAN HOLDSWORTH, UMA LENDA DO
ROCK, ACTUA NO PRÓXIMO SÁBADO

Grupo de música tradicional portuguesa,
encerra certame em concerto a realizar em

Vila das Aves

FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA | PÁGINA 20
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A Esplanada da polémica
||||| EDITORIAL:     LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

O início do Verão trouxe-nos já picos de calor com que não contávamos
e mostrou mais uma vez como nos faltam espaços de lazer para o
disfrutarmos com alguma amenidade. E quando, com um certo grau de
voluntarismo e ingenuidade alguém se lembra de recriar espaços perdidos
para proporcionar aos cidadãos uma zona de alguma convivialidade e
de bem estar ao ar livre, eis que os “deuses” da pequena intriga se coli-
gam na sombra para “matar” a iniciativa, instigar suspeitas e azedar ainda
mais a já ténue relação institucional entre os poderes autárquicos da
nossa ainda débil democracia. O caso da quinzena que procurámos
elucidar nas suas várias vertentes tem sido objecto de especulações e de
comentários duvidosos na imprensa local muito ao rés da panfletaria
anónima que mais uma vez devassou as ruas da Vila e tornou-se
indubitavelmente um caso de polémica.

O loteamento das Fontaínhas, concebido para vir a ser o Centro Cívi-
co que nos vinha faltando,  tem, pelas suas características, uma grande
exposição pública e alguma vulnerabilidade quando perspectivado pelos
pacatos cidadãos que o habitam que, no Verão sobretudo, se ressentem
de alguma incomodidade para a sua privacidade. Já assim era quando,
atraídos pelo equipamento desportivo aí instalado (prancha para “skate”
e parede de escalada) buliçosas crianças e adolescentes lhes causavam
alguma intranquilidade nestas noites de canícula, sobretudo. Entretanto,
o que disso restou foi um amálgama de ferros e de madeiras que, em boa
hora, a autarquia removeu. Decidiu nesse mesmo local concessionar
uma esplanada-bar com carácter sazonal e, para o efeito diz ter contactado
os competentes serviços camarários que terão reconhecido legitimidade à
Junta de Freguesia para promover a iniciativa em terreno e loteamento que lhe
é afecto e de que foi promotor. Se outros cuidados e diligências que acaute-
lassem qualquer suspeita de favorecimento deveriam por ela ter sido
assumidos talvez  fosse legítimo e aconselhável fazê-lo para mais em dias
em que “as facas andam afiadas”. Saíram a terreiro “anónimos comercian-
tes” que se dizem ludibriados e prejudicados por aquilo que consideram
uma  concorrência desleal da J.F. e pela postura que atribuem à ACIST
(Associação Comercial e Industrial de Santo Tirso) de “meter a cabeça na
areia” a troco de uma delegação no edifício da junta. De um mesmo
jacto e na mesma noite, veio um auto-proclamado “grupo de moradores
das Fontaínhas” insinuar negociatas e concorrências entre distribuidores
mais do que acautelar legítimos interesses e defender o seu habitat. A
postura entretanto assumida pelo Presidente da Edilidade tirsense, confor-
me declarações suas ao nosso jornal, a meio caminho entre a sensação
de estar a ser desafiado e uma vaga expectativa de que o caso venha a
ter um desfecho razoável de acordo com a legalidade, seria meritória se,
de uma vez por todas traduzisse uma inequívoca vontade de acabar com
todos os equívocos convocando o executivo avense a analisar com franque-
za e olhos nos olhos um contencioso de um ano de amuos, de relutâncias
e de acusações recíprocas, intolerável em democracia. O povo avense
não tolerará por muito mais tempo este marasmo no relacionamento
institucional entre ambas as autarquias. Fala-se tanto nestes últimos tempos
no autismo em que terá caído o Presidente da Câmara do Porto relati-
vamente às instituições da sua cidade e à sua própria vereação e, afinal,
arriscamo-nos a ter “o Porto aqui tão perto”, atolados na sensação, como
dizia Sérgio Godinho, de estarmos “quase mortos no deserto” ou, pelo
menos, no marasmo. O entreMMMMMARARARARARGENSGENSGENSGENSGENS de 15 de Maio de 2002 noticiava
em primeira página “A Visita do Senhor Presidente” em ambiente de grande
entendimento e boa expectativa e, de então para cá, é o que se sabe!

Valha-nos o S. Miguel que se avizinha já que o S. João das Fontaínhas
não foi propriamente de bom augúrio nestes encontros e desencontros,
sendo aliás, por tradição popular arreigada mais propício a traições e
ciumeiras. Mas quem quiser saber mais destas questiúnculas entre santos
do mesmo chão de Entre-Ambos-Os-Aves, leia o JCL-B do nosso congé-
nere tirsense que, só por ser embuçado e mestre da pequena intriga
merecia levar com um alho-porro! |||||

Antigos colegas da Escola Primária
em convívio com a sua professora

O Rancho de Santo André de Sobra-
do vai levar a efeito o seu festival de
folclore que se realizará no próximo
dia 5 de Julho.

Do  programa consta a concentra-
ção, pelas 17 horas, junto à Capela
de Santo André dos grupos partici-
pantes aos quais será servido um
lanche/convívio. Pelas 20 horas

Os munícipes do concelho deixam
de contar com os serviços de
Acção Social da Câmara de Santo
Tirso para efeitos de recepção e
preenchimento de requerimento
relativo ao Rendimento Social de
Inserção. Deste modo, e desde o
passado dia 20 de Junho, qual-
quer interessado em requerer o
Rendimento Social de Inserção terá
obrigatoriamente de se dirigir aos
serviços locais da Segurança Social.

Embora assegurada pela autar-
quia tirsense desde a imple-
mentação do então designado
Rendimento Mínimo Garantido,
por imposição da nova Lei n.º 13/
2003, (que cria o Rendimento
Social de Inserção) a recepção e
preenchimento de requerimento
passará a ser feito apenas na
Segurança Social. |||||

Festival
Folclórico do
Rancho de

Santo André de
Sobrado

decorrerá a recepção às entidades
oficiais e imposição de faixas aos gru-
pos participantes dando então início
ao festival cuja abertura caberá ao grupo
anfitrião seguindo-se os seguintes
grupos: Rancho Folclórico Besclore (de
Lisboa), Rancho Folclórico “Os Ceifeiros”
(de Torres Novas), Rancho Folclórico Nª
Sª da Abadia (Abadia Neiva de

Barcelos), Rancho Folclórico de A-
Ver-o-Mar (Póvoa de Varzim), Rancho
Folclórico do “Cachôpo” (Tavira –
Algarve) e Rancho Folcló-rico S.
Clemente de Sande (Guimarães).

No final do festival haverá uma
celebração comemorativa do 49º
aniversário do Rancho de Santo
André de Sobrado. |||||

DIA 5 DE JULHO, A PARTIR DAS 17 HORAS

Pelo 16º ano consecutivo os antigos colegas dos bancos da “primária”
(curso de 1954-1958) homenagearam e confraternizaram com a sua
professora, D. Maria da Glória Alves.

No passado dia 10 de Junho, foi de novo renovado o sentimento da
amizade e camaradagem entre os que quiseram e puderam estar presentes,
sentimento esse alargado aos familiares participantes. A saudade também
esteve presente simbolizada na visita ao cemitério local às campas de colegas
já falecidos.

O bolo e o ramo de flores não faltaram como símbolos do espírito do
convívio bem como não faltou também a “eterna” paciência e bonomia da
“srª professora” para com os seus ex-alunos, no que foi bem acompanhado
pelo marido, João Gomes.

Resta dizer que esta confraternização decorreu à sombra do carvalhal
que rodeia as instalações do Lar da Tranquilidade, gentilmente cedido para
o efeito e que todos esperam poder repeti-lo para o ano. |||||

Rendimento
Social de
Inserção
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Rua 25 de Abril, 337 - 4795-023 AVES - Tel./Fax: 252941105

Câmara mandou realizar vistoria ao terreno
destinado à ampliação do cemitério

NOVO OU AMPLIADO, O
PROCESSO RELATIVO AO

CEMITÉRIO DE VILA DAS AVES
PELO MENOS DE UMA POLÉMICA

JÁ NÃO SE LIVRA

Como já foi divulgado em diversas ocasiões, o Agru-
pamento de Escuteiros de Vila das Aves, encontram-
se em ano de comemorações dos seus 70 anos de
existência. Comemorações estas que se preparam pa-
ra atingir o seu ponto máximo com a realização do
grande acampamento de aniversário “70 anos com
a Juventude” marcado para os próximos dias 11, 12
e 13 de Julho, na Quinta da D. Ermelinda, cita no
Lugar de Paradela. Nesse fim-de-semana espera-se a
presença de vários agrupamentos vindos das regiões
de Famalicão, Guimarães e Porto.

Como todo o aniversariante que se preza, no do-
mingo da parte da tarde haverá um bolo, que se pre-
tende que atinja o total de 70 kg. Para isso, e à se-
melhança do que aconteceu na comemoração dos
60 anos, no sábado (12) de manhã vários escuteiros
distribuídos por diferentes zonas da freguesia, irão
proceder à recolha junto da população de ovos, man-
teiga, farinha e açúcar, para a confecção do mesmo.

Desde já, fica o apelo para a colaboração de todos,
dado que o sucesso desta actividade dependerá da gene-
rosidade do público em geral que se convida a estarem
presentes neste grande momento para a família escu-
tista e saborearem co bolo de aniversário. ||||

Escuteiros
comemoram

aniversário com
acampamento e
bolo gigante de

70 quilos
AGRUPAMENTO FAZ RECOLHA DE OVOS

E DE OUTROS INGREDIENTES

A Junta de Freguesia de Vila das Aves programou
para este Verão um conjunto de actividades lúdicas,
dirigidas aos alunos dos estabelecimentos escolares
da freguesia do primeiro ciclo, nomeadamente
Quintão 1 e 2, Cense e Ponte.

A organização, propriamente dita, ficou a cargo
da Biblioteca da Junta, contando-se com a colabora-
ção de elementos do Grupo de Teatro Aviscena. As
actividades, já em curso desde o passado dia 30 de
Junho, prolongam-se até 17 de Julho, no horário com-
preendido entre as 15 e as 18 horas, devendo os alu-
nos das respectivas escolas deslocar-se à Biblioteca
situada no edifício da Junta de Freguesia de Vila das
Aves tendo em consideração o programa divulgado
junto das suas escolas. Após o encerramento destas
actividades, a 18 de Julho, serão expostos os trabalhos
realizados pelos alunos das escolas participantes. |||||

Actividades lúdicas
para os alunos das

escolas das Aves
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A Câmara de Santo Tirso já ordenou que
fosse feita a vistoria técnica ao terreno no
qual a Junta de Vila das Aves pretende fazer
a ampliação do cemitério. A confirmação foi
dada ao entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS pelo presidente da
autarquia tirsense, Castro Fernandes, que
afirmou tratar-se de um procedimento “extre-
mamente importante”, principalmente em
termos sanitários, e só após a sua realização
se poderá concluir da viabilidade, ou não,
da ampliação do cemitério.

Ao entreMMMMMARARARARARGENSGENSGENSGENSGENS,,,,, Castro Fernandes
referiu ainda existirem contactos com os pro-
prietários do terreno, adiantando no entanto,
que os mesmos estão também dependentes
do resultado da vistoria. Se a mesma for
positiva, então, refere o autarca, “poderemos
entabular algumas conversações, com vista a
uma solução negocial”. Caso contrário “te-
mos, claramente, de fazer outro cemitério”.

No sentido de acelerar este processo, na
última Assembleia de Freguesia, e no segui-
mento da proposta apresentada pelo depu-
tado Joaquim Carneiro, chegou-se a acordo

quanto à realização de um reunião conjunta
entre os membros daquele órgão autárquico
e o presidente da Câmara. Adalberto Carnei-
ro, presidente da Assembleia de Freguesia
de Vila das Aves ficou incumbido de entrar
em contacto com Castro Fernandes no senti-
do de agendarem a referida reunião. Ao
entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS, o presidente da Câmara escla-
receu que já falou pessoalmente com Adal-
berto Carneiro sobre o assunto, e que “a
muito breve prazo” essa reunião irá ter lugar,
e na qual estarão presentes “um ou dois re-
presentantes de cada grupo parlamentar”.

POLÉMICO CEMITÉRIO
Novo ou ampliado, e como em quase todos
os processos, o do cemitério pelo menos de
uma polémica já não se livra. Também na
última Assembleia de Freguesia (ver edição
anterior do entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS página 3), Carlos
Valente negou que alguma vez tivesse pro-
posto outro terreno para a construção do
cemitério, que não fosse o localizado nas
proximidades da Igreja, ou seja, no sentido
da sua ampliação. Declarou ainda que, em
reunião realizada a 5 de Fevereiro com técni-
cos camarários, e a pedido destes últimos,
foram feitas visitas a outros terrenos, nomea-
damente a um localizado no lugar de Cense,
mas negou que a Junta de Freguesia alguma
vez tenha proposto alternativas de terreno
para a construção de um novo cemitério, ou
dado a entender que o terreno que permite
a sua ampliação já não se adequaria a essa
finalidade.

Mas para Castro Fernandes, o presidente
da Junta está a fazer “tábua rasa”, de tudo o
que se terá passado na reunião de 5 de
Fevereiro, realizada entre Carlos Valente e os
técnicos da Câmara de Santo Tirso, neste caso
da arquitecta Conceição Melo, directora de
Planeamento, e da arquitecta Claudia que a
acompanhou nessa reunião e visita a Vila
das Aves. O presidente da Câmara diz ter
plena confiança nos seus técnicos, e no sen-
tido de esclarecer o assunto, deu a conhecer
publicamente o ofício enviado a 6 de Junho
à Junta de Freguesia, e onde se pode ler que
“foi entendido [na referida reunião] que o
terreno inicialmente proposto para a amplia-
ção do Cemitério não era adequado à finali-
dade prevista”. E deste modo, lê-se ainda no
mesmo documento, “a Junta de Freguesia pro-
pôs duas alternativas, uma na ligação entre
a Igreja e o Estádio e outra junto à Igreja de
Cense”. Para Castro Fernandes, foi exacta-
mente isto o que se passou. Os técnicos, diz
o autarca, assim o confirmam.

Carlos Valente continua a afirmar que a
Junta nunca apresentou alternativas, revelan-
do mesmo o conteúdo de um ofício enviado
a 10 de Março ao presidente da Câmara de
Santo Tirso, e onde se pode ler que: “depois
de analisada a situação em reunião da Junta
de Freguesia, queremos solicitar a V. Ex. que
sejam concretizadas as negociações e rea-
lizados os projectos sobre o novo/ampliação
do cemitério e que o mesmo seja efectuado
com base nos terrenos anexos ao cemitério
actual”. |||||



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

Outra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do Mundo

JJJJJ .....OOOOO .....RRRRR .....GGGGG .....EEEEE
OCULISTAOCULISTAOCULISTAOCULISTAOCULISTA

TINTAS PAÇO
D’ALÉM, Ldª

fórum

Lançado o desafio aos nossos leitores, para que participem, com as
suas respostas, numa espécie de fórum de opinião. Para isso,
quinzenalmente, apresentaremos aqui uma questão à qual
convidamos os leitores a ‘dizerem de sua justiça’. Na quinzena seguinte,
as respostas serão publicadas nestes mesmo espaço, lançando-se idêntico
desafio para o número que se segue.

Com esta rubrica, pretendemos saber as opiniões dos nossos leitores
sobre questões que entendemos pertinentes e sobre as quais importa
conhecer o maior número de opiniões.

A questão que propomos nesta ediçã, é a seguinte:

 Concorda ou não com a
implantação da esplanada

na Urbanização das
Fontaínhas?

As respostas devem ser breves e concisas, não devendo ultrapassar os
700/800 caracteres (incluindo espaços), sendo a data limite de entrega,
11 de Julho. Podem enviar as suas respostas por carta, para o apartado
19, 4796-908 Vila das Aves ou por email entremargens@clix.pt, devendo
incluir a sua identificação, e contacto telefónico.
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 Sobre a questão formulada no
número anterior, não registamos qualquer

resposta.

||||| OPINIÃO:     RUIRUIRUIRUIRUI     RIBEIRORIBEIRORIBEIRORIBEIRORIBEIRO*****

À medida que o tempo passa e, sobre-
tudo à medida que vão passando as

Assembleias de Freguesia, vem-
me à ideia, cada vez com

maior insistência uma
história que ouvi al-
gures e que não resis-
to a contar-lhes.

Conta-se nessa his-
tória que uma mãe, co-
mo qualquer mãe dedi-

cada, se preparava para
levar o seu pequeno filho,

pela primeira vez à Escola, a
Escola que ela própria tinha es-

colhido criteriosamente, para assim o
preparar, ensinar-lhe o melhor cami-
nho a tomar e os cuidados a ter.

Sendo a Escola bastante longe de
sua casa, saíram de manhã, bem cedo,
e puseram-se a caminho, acom-
panhados pelos primeiros raios de sol.

O pequeno, enquanto caminhava,
de mão dada com sua mãe, entre-
tinha-se a olhar a sua própria sombra,
uma sombra comprida, muito maior
que ele próprio e logo se imaginou
também ele muito alto, muito forte,
capaz de tudo, melhor que todos.

Sua mãe, mulher simples mas de
grande inteligência, como que lendo
os pensamentos de seu filho, parou
olhou-o nos olhos e disse-lhe: meu
filho, deves olhar para a tua sombra
sempre e só quando for meio-dia.

E com isto seguiram caminho, o ca-
minho da Escola, onde iria aprender a
ler, a escrever e fazer a contas, mas já lá
chegaria com uma grande lição, talvez
a lição mais importante da sua vida.

É de facto importante que se faça uma
reflexão e que olhemos a nossa som-
bra ao meio-dia, que saibamos
reconhecer os nossos limites e saiba-
mos pois respeitar todos os que nos
rodeiam, mesmo que não concor-
demos com as suas ideias.

É deplorável assistir, em plena As-
sembleia de Freguesia, ao lançamento
de impropérios, suspeitas, insultos, e
até, pasme-se, desafios ao levantamen-
to de processos judiciais. Penso que
se ultrapassaram os limites do razoá-
vel e mesmo as mais elementares re-
gras de educação, e, melhor seria se
as Assembleias fossem marcadas, de
futuro, ao meio-dia.

Em contrapartida, e porque nem
tudo é mau, apraz-me constatar que
a sugestão por mim lançada em
Assembleia Municipal a propósito da
denominação da Estação Ferroviária
de Vila das Aves, promovendo a
perpetuação da memória histórica da-
quele local com a inclusão, algures,
de painéis e / ou outras obras artísti-
cas que honrassem um passado co-
mum, pacificassem o presente e perpe-
tuassem esse património para o futuro
foi também adoptada pelo Partido
Social-Democrata.

Espero que não surjam agora es-
palhados pelo chão mais uns
versalhecos detractores desta ideia,
que afinal parece ser comum.

Da mesma forma também me apraz
registar o esforço e, de algum modo,
a comunhão de ideias com algo que
escrevi há algum tempo atrás, acerca
da criação de uma troika, uma comis-
são, ou como lhe queiram chamar,
que possa, em relação a assuntos
considerados importantes para a Vila
das Aves, exercer como que um
“magistério de influência” junto dos
centros decisores.

Esta premissa é válida quer para a
questão do cemitério, que urge clarifi-
car e resolver já que temos vindo tam-
bém aqui a ouvir muita coisa mas sem-
pre de forma difusa e inconsequente,
com avanços e recuos, quer em relação
ao abate de árvores na Avenida Con-
de de Vizela.

Em relação a este último, registei,
uma vez mais, em Assembleia de Fre-
guesia, a grande indignação quanto
ao abate compulsivo das árvores e a
recusa de tal procedimento.

Espero que agora se encontre
rapidamente a tal solução alternativa
que possa embelezar aquela impor-
tante artéria Avense e defender o
interesse ambiental e paisagístico
daquela área urbana.

E por falar em papéis, mais uma vez
parece termos entrado em campanha
eleitoral (se é que alguma vez chega-
mos a sair dela) e aí estão eles, desta
feita sobre a já famosa esplanada nas
Fontaínhas.

Penso que terá funcionado, no mí-
nimo, como um excelente golpe publi-
citário pois agora todos estarão curio-
sos para conhecer e experimentar a

tal esplanada.
Mas marketing à parte, é de facto

preocupante, a ser verdade o que se
diz, que a Junta de Freguesia tenha
descoberto esta forma de financi-
amento, tão “desregulamentada” e tão
mal amada pelos moradores e pelos
comerciantes locais, afinal as prin-
cipais vítimas desta aposta financeira,
sem esquecer, é claro, as crianças que
se viram privadas de um espaço que
foi criado para elas e que se espera
venha a ser rapidamente recuperado.

De facto, este executivo tem uma
forma bastante peculiar de encontrar
fontes de financiamento.

O cemitério, quando for cons-
truído, será pago pela Câmara Muni-
cipal e a verba proveniente da venda
de sepulturas reverte para a Junta de
Freguesia. A esplanada é suposta-
mente da Junta e quem “paga” são os
moradores e o comércio local, ou seja
uns recebem a factura e outros fazem
o “caixa”. Imaginativo, sem dúvida, mas
bastante confuso.

Permito-me repetir Teixeira de
Pascoaes “Aqui não se vê um palmo
à frente do nariz, tudo é confusão e
sombra”. Esperemos pois pelos
esclarecimentos e pela luz.

Termino confessando uma grande
preocupação com o futuro do Vale do
Ave. Não há, infelizmente, boas notícias
e a recuperação tarda em dar sinais.

O deficit público apresenta uma
derrapagem de mais de 60%, o desem-
prego teima em subir, a inflação teima
em não descer, o pequeno sinal de
retoma nas exportações, sentido no
1º trimestre deste ano inverteu agora
com perdas significativas no 2º trimes-
tre, enfim sinais que bastam para
temermos o pior para o País e, em
particular, para esta nossa área, muito
dependente da indústria têxtil, espe-
cialmente afectada pela recessão
económica que vivemos.

Urge reflectir, discutir, encontrar
alternativas que possam, ao menos
localmente, já que as políticas do
Governo Central se têm mostrado
ineficazes, estancar esta hemorragia
económica que vivemos. Captar,
estimular e cativar investimentos é
necessário e é urgente. Também aqui,
não se vê um palmo à frente do
nariz…||||| *deputado da Assembleia de
Freguesia de Vila das Aves, eleito pelo PS

T R I B U N Ade opinião

Ao meio-dia
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Dois panfletos, um abaixo-assinado
e uma polémica não fazem uma es-
planada, mas visibilidade, dão-lhe de
certeza. E a localizada na Urbani-
zação das Fontaínhas é disso teste-
munho. Nas noites quentes de Verão
não falta clientela, e mesmo os que
lá não vão, pelo menos nos últimos
dias não terão falado noutra coisa.

Entre os moradores daquela zona,
é notório algum descontentamento
sobretudo pelo espaço que a mesma
veio retirar às crianças que ali habi-
tualmente brincavam, e pelo barulho
que a mesma proporciona. Mas, por
outro lado, há quem apoio a inicia-
tiva da junta local, pois a mesma aju-
dou a atenuar o tédio que habi-
tualmente reina na freguesia, durante
os meses de verão.

Para Fátima Coutinho, moradora
na referia urbanização, a esplanada
não lhe tem proporcionados grandes
incómodos, mas não concorda com
a mesma, pois esta veio “ocupar um
espaço que era das crianças”. Os
seus filhos, de resto, deixaram de o
frequentar. E por não concordar com
a iniciativa da Junta, ao entreMARMARMARMARMAR-----
GENSGENSGENSGENSGENS, declarou ter subscrito um abai-
xo-assinado que, ao que podemos
apurar, já deu entrada na autarquia
tirsense. Por sua vez, Alice Almeida,
proprietária de um café naquela zona,

diz não estar contra a esplanada, mas,
sim, contra o local que escolheram
para a implantar. Não que a mesma
lhe tenha retirado clientes – estes
“mantêm-se os mesmo” – mas por
ser aquele, um espaço destinado ao
mais novos.

Posição diferente tem Manuel da
Silva Melo que vê com bons olhos
esta iniciativa da Junta de Freguesia,
pois até então se queixava dos ba-
rulhos feitos naquele espaço, em
virtude da prática de desportos radi-
cais. Agora diz que o local está “mais
calmo” e que “a esplanada até fica
bem bonita” naquele lugar. Mas, e
para além das opiniões, entre os mo-
radores, persistem algumas dúvidas
sobre a legalidade da incitava da
Junta de Freguesia e sobre a natureza
daquele espaço: se do domínio públi-
co, se propriedade da Junta local.

DIFERENTES PONTOS DE VISTA
Contactado pelo entreMARGENMARGENMARGENMARGENMARGENSSSSS,
Carlos Valente afirma que Junta não
recebeu qualquer abaixo-assinado, e
que até ao momento apenas teve
conhecimento da queixa de um mo-
rador, logo que a esplanada come-
çou a ser montada. Afirma ainda que
“há responsáveis de condomínio que
também não têm conhecimento de
qualquer abaixo-assinado”. E quanto
à problemática sobre se aquele espa-

ço é propriedade da Junta ou de
domínio público, Carlos Valente
afirma não ter dúvidas de que o
mesmo é propriedade da pri-meira,
não necessitando por isso de qual-
quer autorização por parte da Câma-
ra para a implantação daquela espla-
nada, que diz ser “uma organização
da Junta de Freguesia”. Ao entre-
MARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS, afirmou ainda que esta
informação foi-lhe transmitida pelos
próprios técnicos da Câmara Munici-
pal de Santo Tirso, e idêntico escla-
recimento obtiveram-no outros res-
ponsáveis da Junta local. Para além
disso, afirma ainda Valente, o próprio
arquitecto Fernandes de Sá, terá dado
conta desse facto, ou seja, que aquele
espaço, à semelhança dos do Centro
Cultural e da nova sede de Junta
serem propriedade, precisamente, da
Junta de Freguesia.

Mas é precisamente neste ponto
que a polémica começa, já que o
presidente da autarquia de Santo
Tirso, Castro Fernandes, parece não
ter dúvidas, precisamente, do contrá-
rio. Ou seja, de que “a zona onde
está a esplanada não é propriedade
da Junta. Foi cedido ao domínio
público”, afirmou o autarca ao entre-
MMMMMARARARARARGENSGENSGENSGENSGENS. Castro Fernandes revelou
ainda que as técnicas da autarquia
visadas neste assunto lhe pediram
uma audiência, onde negaram ter
transmitido à Junta de Freguesia que

Em reunião realizada no passado dia
24 de Junho, o executivo camarário
deliberou:

Sobre a instalação de uma esplanada
aberta nos Carvalhais:
Ratificar o despacho do vice-presi-
dente da Câmara Municipal de 17
de Junho corrente que adjudicou o
direito de ocupação de espaço públi-
co na Praça dos Carvalhais à firma
Marco Viana, Unipessoal, L.da, pelo
preço de 12 526,50 Euros (2.500
contos), para instalação de uma espla-
nada aberta com pavilhão de apoio.

Sobre a cedência de terreno ao Gru-
po Folclórico Infantil e Juvenil da
Ermida para a construção da sua sede:
Ampliar a área da parcela destinada
à construção do edifício sede da
identificada associação, passando o
terreno a ter a área de 1.302 m2.
Refira-se que foi preciso alterar a área
total da primeira parcela cedida à
associação por esta se manifestar
insuficiente para os objectivos
pretendidos pelo Grupo Folclórico.

SUBSÍDIOS ANUAIS A ASSOCIAÇÕES
DESPORTIVAS:
Atribuir subsídios anuais, no valor de
23 500 Euros, às associações
desportivas do concelho.

Subsídios a Escuteiros
Atribuir subsídios, no valor de 5 150
Euros, a Agrupamentos de Escuteiros
do concelho.

OUTROS SUBSÍDIOS
Atribuir subsídios, no valor global de
316 455 Euros, às seguintes institui-
ções e entidades: Junta de Fregue-Junta de Fregue-Junta de Fregue-Junta de Fregue-Junta de Fregue-
sia de Água Longasia de Água Longasia de Água Longasia de Água Longasia de Água Longa para a drenagem
e pavimentação da Rua de Sobradelo;
Junta de Freguesia de S. SalvadorJunta de Freguesia de S. SalvadorJunta de Freguesia de S. SalvadorJunta de Freguesia de S. SalvadorJunta de Freguesia de S. Salvador
do Campodo Campodo Campodo Campodo Campo para a pavimentação da
Travessa Nª Sª da Saúde; Junta deJunta deJunta deJunta deJunta de
Freguesia de S. MartinhoFreguesia de S. MartinhoFreguesia de S. MartinhoFreguesia de S. MartinhoFreguesia de S. Martinho do do do do do
Campo Campo Campo Campo Campo para as comemoração do 6º
aniversário da Vila; Junta de Fregue-Junta de Fregue-Junta de Fregue-Junta de Fregue-Junta de Fregue-
sia da Reguengasia da Reguengasia da Reguengasia da Reguengasia da Reguenga para a pavimen-
tação da rua de acesso ao PMR da
freguesia. Ao Centro Social de Bur-Centro Social de Bur-Centro Social de Bur-Centro Social de Bur-Centro Social de Bur-
gãesgãesgãesgãesgães     para a aquisição de um terreno
para Centro de Dia para Terceira Idade;
ao Ginásio Clube de Santo TirsoGinásio Clube de Santo TirsoGinásio Clube de Santo TirsoGinásio Clube de Santo TirsoGinásio Clube de Santo Tirso
para apoiar a construção da sede
social da associação; ao FutebolFutebolFutebolFutebolFutebol
Clube TirsenseClube TirsenseClube TirsenseClube TirsenseClube Tirsense para a formação de
jovens atletas e realização de obras;
ao Clube DesportivClube DesportivClube DesportivClube DesportivClube Desportivo das Ao das Ao das Ao das Ao das Avvvvveseseseses para
formação de jovens atletas e realização
de obras. |||||

Deliberações
Camarárias

não seria necessário qualquer licença
para a implantação da referida espla-
nada: “as pessoas aperceberam-se
que o senhor presidente da Junta
estava a tentar comprometê-las com
uma coisa que elas não afirmaram”,
referiu o autarca, afirmando ter plena
confiança nos seus funcionários.

Em ofício enviado à Junta de
Freguesia, a Câmara solicitou mesmo
à primeira que “retire a esplanada em
causa ou tente a legalização da mes-
ma”. Para Castro Fernandes, o lógico
seria que “a junta solicitasse autori-
zação à Câmara, e não depois do
acto consumado, e das queixas dos
moradores”. Neste momento, o autar-
ca declara que o assunto está a ser
analisado, afirmando ser seu intuito
“tentar resolver os problemas a bem”,
mas, e acrescenta, “o que eu já percebi,
é que tenho de me acautelar, porque
a cada passo surge mais um problema,
que visa o confronto, e eu lastimo
imenso isto, porque eu não fiz nada
pelo confronto”.

Seja como for, pelo menos diver-
gentes, são as posições dos dois
responsáveis políticos, estranhando
Carlos Valente o facto de semelhante
problema nunca se ter levantado,
quando em anos anterior, o executivo
da Junta PS, também naquela urba-
nização, ainda que noutro espaço, ter
montado, em três anos, uma espla-
nada. |||||

Esplanada da discórdia

DE UM DIA PARA O OUTRO, MUDOU DE ESPAÇO DIRECCIONADO PARA OS MAIS NOVOS PARA ESPLANADA, E
CONSIGO ARRASTA AGORA UMA POLÉMICA
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Quem atraiu mais pessoas à praceta da Urbani-
zação das Fontaínhas: Iran Costa ou Quim
Barreiros? Consenso não existe mas a maioria
acredita que o popular, mas não santo, Quim
Barreiro terá levado a melhor. Seja como for,
provavelmente, a praceta nunca se terá visto
“invadida” daquela forma. Milhares de populares
encheram-na por completo, e ao que pudemos
apurar, até o próprio Quim Barreiros terá ficado
surpreendido com a adesão ao seu espectáculo,
ainda para mais em vésperas de um dia de
trabalho.

Avelino Ferreira, um dos responsáveis pela
organização das Festas de S. João, também
acredita que o popular cantor, que juntou numa
canção o que habitualmente se faz no prato (o
bacalhau e o alho, entenda-se) terá atraído mais
pessoas, mas adianta que a maior enchente
registou-se no sábado, dia 21 de Junho, com
milhares e milhares de pessoas a percorrer todos
os locais de festa. Seja como for, e em tempo de
crise, o S. João das Fontaínhas revelou-se mais
festivo do que nunca. O que não deixa de ser
curioso, pois, algum tempo antes, e após o
igualmente bem sucedido reactivar das Festas
da Vila, houve quem pensasse que este ano
não se concretizariam as festas de S. João.

Não foi isso que aconteceu, e as mesmas há
quase um ano que começaram a ser preparadas,
e os contratos com os artistas não foram

Enchente nas Festas de S. João

APESAR DA CRISE, A EDIÇÃO DESTE ANO DAS FESTAS DE S. JOÃO DAS FONTAÍNHAS REVELOU-SE UM AUTÊNTICO SUCESSO.
POVO, FOI COISA QUE NÃO FALTOU. À ORGANIZAÇÃO, RESTA AGORA ACABAR DE PAGAR AS CONTAS

deixados para último. Tony Carreira foi a primeira
escolha, mas como o artista pedia 15 mil euros
para actuar em Vila das Aves, a organização
teve que optar por soluções financeiramente mais
vantajosas. E por menos de 15 mil euros, a
organização trouxe até nós os cantores Iran
Costa e Quim Barreiros. Segundo a juíza da
festa, Cátia Matos, há um ano, agradou-se
apenas a uma parte da população, com a vinda
dos UHF, este ano, houve a preocupação de
agradar a todos, dos mais jovens aos menos
jovens.

Ainda assim, o custo geral das festas de S.
João, que ultrapassa os 35 mil euros, não se
revela nada fácil de suportar, principalmente num
ano em que a Junta de Freguesia não atribuiu
qualquer subsídio. Avelino Ferreira, que contava
com a atribuição de um montante idêntico ao
do ano anterior (de 2500 euros), afirma manter
as esperanças, acreditando tratar-se de um
adiamento, já que o presidente da Junta não
terá dito que “não dava”. Mas até que o mesmo
seja, ou não, deliberado, a organização das festas
deste ano, ainda vão ter de trabalhar mais para
pagar todas as contas.

MARCHA DE S. JOÃO
De acordo com Avelino Ferreira, depois das
Festas de S. Bento, as de S. João são as maiores
que se realizam no concelho. E nesta ordem de
ideias, é de opinião que as mesmas nunca
deveriam acabar. Muito pelo contrário. E quando

questionado sobre o que gostaria de mudar ou
melhorar nas Festas de S. João, a resposta é
sintomática: “gostaria de fazer umas marchas em
condições em Vila das Aves”. Do seu ponto de
vista, é necessário um maior envolvimento da
população na organização do evento. Conta
que muitas pessoas apreciam bastante a
participação dos grupos e associações vindas
de fora (como aconteceu este ano, com a
participação de duas associações da Póvoa do
Varzim na marcha realizada no Domingo, dia
22), mas do seu ponto de vista, a população
local também seria capaz de o fazer; lamenta é
que não participem como seria desejável. De
resto, e em relação ao ano passado, os grupos
participantes na marcha (cujo custo rondam os
9 mil euros) mantiveram-se praticamente os
mesmo: Bombeiros Voluntários, Escola da Ponte,
Infantário de Vila das Aves, aos quais se juntaram
a Associação Desportiva e Recreativa Académico
de Belém e a Associação Cultural e Recreativa
da Matriz, ambas da Póvoa de Varzim. Num dos
carros alegóricos seguiam Cátia Matos e Aníbal
Costa, os juizes das Festas de S. João. Ao
entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS, a jovem Cátia Matos diz que o
desafio foi-lhe lançado também com o objectivo
de atrair mais juventude para a organização do
evento, mas afirma que é pouca a motivação
que sente da parte dos mais novos para
iniciativas desta natureza. A própria não se
mostrou muito motivada, ainda que, e apesar
do muito trabalho, tenha gostado da experiência.

O custo geral das festas de S. João das
Fontaínhas ultrapassa os 35 mil euros:
uma factura nada  fácil de suportar,

principalmente num ano em que a Junta
de Freguesia não atribuiu qualquer

subsídio para a realização das mesmas.

 Provavelmente, a
praceta da Urbanização
das Fontaínhas nunca

se terá visto “invadida”
daquela forma.

Milhares de populares
encheram-na por
completo, e até o

próprio Quim Barreiros
terá ficado surpreendido com a adesão ao

seu espectáculo, ainda para mais em
vésperas de um dia de trabalho.

entreMARGENS
PÁGINA 6

30 DE JUNHO DE 2003
Vila das Aves: Vila das Aves: Vila das Aves: Vila das Aves: Vila das Aves: S. João das Fontaínhas



Outra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do Mundo

JJJJJ .....OOOOO .....RRRRR .....GGGGG.....EEEEE
OCULISTAOCULISTAOCULISTAOCULISTAOCULISTA

P e i x a r i a
Avenida

peixe fresco - congelados crustáceos - moluscos

Edifício Avenida - Av. Silva Araújo - Loja C - Telef. 252 875 831 - Vila das Aves

Já abriu em Vila das Aves

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

peças de origem

A. Marques
& Silva Freitas, Lda.
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A “experiência inovadora da escola
portuguesa”. Assim se referem os
brasileiros à Escola da Ponte cujo
projecto educativo esteve em debate
na cidade de S. Paulo, no âmbito do
congresso promovido pelo Instituto
Ayrton Senna (ver caixa) e a Microsoft,
através de “um espaço diferenciado
de troca de experiências”

“Educação e Tecnologia para o De-
senvolvimento Humano”, foi o grande
tema de debate do referido congresso
– dos mais importantes da América
do Sul -  realizado nos passados dias
13 e 14 de Junho, naquela cidade
brasileira, e ao qual compareceram
mais de 700 profissionais, para ouvir
os maiores especialistas do mundo
sobre o tema. Uma iniciativa realizada
com o objectivo de se trocarem expe-
riências e de se partilharem ideias
sobre “uma educação de qualidade”
e sobre “como implementar uma pro-
posta educativa transformadora
voltada para o desenvolvimento hu-
mano das novas gerações”.

Phillipe Perrenoud, Pierre Lévy, e
Daniel Greenberg foram apenas três
dos vários especialistas convidados.
O primeiro, é considerado uma das
autoridades mundiais na área do de-
senvolvimento de competências.
Professor da Universidade de Gene-

Dezoito de Junho foi um dia longo
e divertido pois, enquanto decor-
riam normalmente as actividades
lectivas, grupos de alunos do 1º
ciclo viajavam no mundo da ciência
acompanhados por alunos e profes-
sores de Química e Biologia que,
nos laboratórios, faziam experiências
e respondiam às questões dos mais
pequenos, curiosos, atentos e
brincalhões.

Se o dia foi dedicado à Ciência
Divertida, à noite as estrelas tiveram
mais brilho, pois toda a comuni-
dade educativa percorreu a “Via
Láctea” da nossa escola em grande
alegria e entusiasmo. Este tempo
que o tempo nos deu foi chamado
de “sarau” e a organização deste
evento cultural esteve a cargo da
equipa da Biblioteca/Centro de
Recursos que se empenhou viva-

Escola Secundária D. Afonso
Henriques encerra Plano de

Actividades em festa

Escola da Ponte destacada em
congresso brasileiro

PROMOVIDO PELO INSTITU-
TO AYRTON SENNA, O CON-

GRESSO VERSOU SOBRE
“EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
PARA O DESENVOLVIMENTO

HUMANO”

bra, na Suíça, Perrenoud é também
autor de uma vasta obra literária sobre
a problemática da educação. Pierre
Lévy, professor da Universidade de
Ottawa, no Canadá, é, por sua vez,
uma das figuras de relevo nas áreas
de inteligência colectiva, ambientes
virtuais de aprendizagem e da cultura
do ciberespaço. Finalmente, Daniel
Greenberg, fundador e Director da
Sudbury Valley School, de Framingham,
no Estado de Massachusetts, EUA; a
mais famosa escola democrática dos
Estados Unidos.

A estes e outros especialistas mun-
diais, juntou-se José Pacheco, coor-
denador geral da Escola da Ponte de
Vila das Aves, convidado a debater
no âmbito deste congresso, “a expe-
riência da escola e o seu esforço de
‘conectar’ a aprendizagem com a vida
quotidiana, integrando assim os pro-
cessos cognitivos aos processos vitais,
e de dar espaço às crianças para que
assumam o papel central na condução
da sua educação e das suas vidas”.
Juntamente com Rubem Alves – outros
dos convidados deste congresso -
deram resposta à questão formulada,
nos seguintes termos, pela organização
do evento: “seria a Escola da Ponte
uma experiência replicável?

Num momento particularmente
difícil, por um lado, e desafiador, por
outro, a Escola da Ponte vai resistindo,
entre nós, na sua caminhada de mais
de duas décadas. Do outro lado do
oceano, e sobretudo com a edição
do livro “A escola com que sempre
sonhei sem imaginar que pudesse
existir”, do pedagogo brasileiro Rubem
Alves, o projecto educativo da Ponte
vai atraindo cada vez mais atenções,
constituindo já uma referência incon-
tornável em temos educativos. É disso
sintomático o convite formulado a José
Pacheco para estar presente neste
congresso organizado pelo Instituto
Ayrton Senna e a Microsoft, ao qual
se segue agora o formulado pela
Secretaria Municipal de Educação do
Governo Democrático e Popular do
Município de Campinas. Aí, José
Pacheco, participará no II Seminário
Internacional de Educação, a realizar
nos dias 20 e 21 de Julho, com o
objectivo de se aprofundar a discus-
são sobre “os traços que, nos tempos
de hoje, compõem uma Escola Viva”.
Paralelamente, e ainda no Brasil, José
Pacheco verá em breve os seus livros
editados. (Mais informações no sítio,
ht tp : //escola2000.g lobo .com/
congresso/). |||||
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INSTITUTO AYRTON SENNA

Os livros de José Pacheco serão em breve
editados no Brasil

mente durante todo o ano nas activi-
dades culturais da escola e, neste
culminar, brindou com um “espu-
mante natural” à veia artística dos
nossos alunos, professores e funcio-
nários. Da coreografia à poesia e à
moda, passando pela sátira recrian-
do os serões na corte ou parodian-
do os professores, não faltaram
também a marcha e os foguetes que,
nesta época de santos populares, os
funcionários com alegria e cor trou-
xeram até nós. Mas a nossa festa
só terminou após um pezinho de
dança no baile organizado pelos
alunos do 10º ano de Informática.

Pensamos ter contribuído de uma
forma agradável para uma festa
diferente abrindo a escola à comuni-
dade que muito nos honrou com a
sua presença. ||||| PROFESSORAS MARIAMARIAMARIAMARIAMARIA

JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     GUIMARÃESGUIMARÃESGUIMARÃESGUIMARÃESGUIMARÃES     E     ARMINDAARMINDAARMINDAARMINDAARMINDA     CARNEIROCARNEIROCARNEIROCARNEIROCARNEIRO

Responde pelo sugestivo nome de
“carro alimentar” e foi um dos tra-
balhos apresentados pelos alunos
da Escola EB 2/3 de Vila das Aves,
no âmbito do concurso “O que po-
des reciclar em tua casa”, promovido
pela Crapts & Crapts, entre os meses
de Março e Maio de 2003, alcançan-
do uma menção honrosa. A Crapts

& Crapts, é uma empresa holandesa
de construção e investimentos imo-
biliários, que está no mercado portu-
guês desde 1996, sendo em Santo
Tirso a sua sede. Numa acção de
sensibilização ambiental, promoveu
o referido concurso envolvendo as
Escolas EB 2/3 dos Concelhos de
Santo Tirso e Maia. |||||

"O Carro Alimentar"
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De acordo com a Agência de Desen-
volvimento Regional do Vale do Ave
(ADRAVE), “existem na região inúme-
ras zonas e parques industriais, bem
como oferta de terrenos afectos à
construção industrial, fábricas e edifí-
cios abandonados, cuja informação
se encontra bastante dispersa e
incompleta”. E é, precisamente, no
sentido de sistematizar todo este tipo
de informações, que se revelam es-
senciais a qualquer potencial inves-
tidor, que a referida agência irá de-
senvolver, num período de 18 meses,
o projecto “Atlas do Investimento no
Vale do Ave”.

A implementação deste projecto
vai levar, por um lado, “a criação de
uma Base de Dados actualizada das
infra-estruturas para toda a Região
do Vale do Ave, e por outro lado à
edição de um Atlas do Investimento”,
sendo que “estes dois materiais irão
reunir o cadastro e a caracterização
exaustiva das zonas e parques indus-

Centro de Recursos de
Orientação Vocacional
INICATIVA DA ADRAVE QUE

VAI DIRIGIR A SUA
ACTIVIDADE, EM ESPECIAL,

PARA OS JOVENS DA REGIÃO
DO VALE DO AVE

Na última segunda-feira, 30 de
Junho, foi inaugurado, em Famalicão,
o designado Centro de Recursos em
Conhecimento de Orientação Voca-
cional, cuja actividade será desenvol-
vida no 1º andar da Fundação Cu-
pertino de Miranda.

Enquadrado no Projecto Labirinto
– Parque Temático de Orientação
Vocacional -, o referido centro cons-
titui um espaço de consulta e informa-
ção dedicado à problemática do ensi-
no, educação e emprego, em geral, e
da orientação vocacional, em parti-
cular, destinado aos jovens, técnicos,
pais e comunidade, disponibilizando
o acesso virtual e físico e a ligação
com outras redes e centros de recursos
nacionais.

EDIÇÃO 2003 REALIZA-SE DE
7 DE JULHO A 31 DE AGOSTO

Encontram-se abertas as inscrições
para o Programa de Ocupação de
Tempos Livres (OTL), promovido pelo
Instituto Portuguesa da Juventude. A
iniciativa dirige-se a todos os jovens
com idades compreendidas entre os
12 e os 25 anos de idade, desde que
integrados nos sistemas de ensino ou
de formação profissional, desenvol-
vendo-se os projectos entre 7 de
Julho e 31 de Agosto.

Os interessados devem fazer as
inscrições através dos sítios www.sej.pt,
ou www.otl.pt, ou através das Dele-
gações Regionais do IPJ e nas Câmara
Municipais. Na edição deste ano do
programa OTL, a área de ocupação
prioritária é a promoção da educação
e qualidade ambientais juntos dos
jovens e da restante população. As
inscrições encontram-se abertas desde
o passado dia 16 de Junho, desen-
volvendo-se as iniciativas em quatro
etapas, pelo que as inscrições devem

Programa de Ocupação
de Tempos Livres

ser feitas até ao início da última etapa,
que decorrerá entre 18 e 31 de Agos-
to (e não até meados de Setembro,
como acontecia nas edições anterio-
res). Os participantes do OTL tem
direito a uma bolsa horária, seguro
de acidentes pessoais e certificado de
participação, assegurados pelo IPJ.

À semelhança de anos anteriores,
a Câmara de Santo Tirso volta a ser
um destacado promotor do programa
no concelho, sendo o apoio à infância,
a vigilância das matas, o artesanato e,
entre outras, o turismo as principais
áreas de actividade a desenvolver no
município tirsense, envolvendo cerca
de 500 jovens.

De acordo com o gabinete de im-
prensa da autarquia de S. Tirso, “as
acções são promovidas conscien-
cializando os jovens participantes para
o desempenho de actividades ocupa-
cionais que proporcionem a conquista
de hábitos de voluntariado, de entre-
ajuda e de disponibilidade para com
os outros e que permitam o primeiro
contacto experimental com algumas
actividades profissionais.” |||||

É constituído por uma Biblioteca/
Mediateca na área da informação
vocacional, emprego e formação, um
Espaço Internet de acesso livre, uma
Unidade de Inserção na Vida Activa
(UNIVA), que proporciona atendimen-
to e apoio na procura de informação
e dinamização de actividades de orien-
tação, com vista à inserção dos jovens
na vida activa e uma Testoteca para
Técnicos e Profissionais de Orientação
com estudos, documentos, programas,
materiais e testes no domínio da
Orientação Vocacional.

O Centro de Recursos de Orien-
tação Vocacional, dinamizado pela
ADRAVE, desenvolverá anualmente
um ambicioso plano de actividades,
que centrará a sua actuação sobre-
tudo na população jovem da Região
do Vale do Ave, que segundo as
últimas estatísticas representa 37% da
sua população total. Em termos nacio-
nais, a população jovem com menos
24 anos, representa cerca de 11% da
população, enquanto que para a re-
gião Norte essa quota é de 28,5%. |||||

Um atlas para atrair mais
investimento no Vale do Ave
PROJECTO “ATLAS DO

INVESTIMENTO NO VALE
DO AVE” APRESENTADO

PELA AGENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DO

VALE DO AVE

triais da região, dos edifícios disponí-
veis (fábricas abandonadas, edifícios
potencialmente recuperáveis, para ins-
talação de industrias ou serviços),
bem como os terrenos afectos em PDM
à construção industrial, incluindo in-
formações de interesse para o inves-
tidor, nomeadamente acessibilidades,
preços dos terrenos”, entre  outras.

A diversidade em matéria de
actividade económica, é uma das
características da região, que se
destaca igualmente pela suas várias
potencialidades, mas que tem, por
outro lado, revelado “grande dificul-
dade em atrair e fixar projectos de
investimento que favoreçam a diversi-
dade do seu tecido produtivo, a cria-
ção de novos empregos e a interna-
cionalização da actividade produtiva
e da região em si”. Um situação que
se quer ver alterada, esperando-se
que para isso, possa contribuir o
designado “Atlas do Investimento”.
“Torna-se hoje por demais evidente
que a Região do Vale do Ave neces-
sita com urgência de ver sistema-
tizada a informação relativa à oferta
existente de infra-estruturas e terre-
nos para a localização industrial e
de serviços de apoio à actividade
empresarial, por forma a que mesma
esteja disponível ‘just in time’, quando
solicitada”. Ou, por outras palavras,
conhecer as suas potencialidades de

forma a criar uma região competitiva.
Em causa, está, igualmente a “injusta”
imagem negativa de que a região
ainda padece, e a necessidade de
se dar a conhecer uma imagem quali-
ficada do Vale do Ave.

A Apresentação do projecto teve
lugar na sede da Associação de
Municípios do Vale do Ave (parceiro,
de resto, da ADRAVE nesta iniciativa),
na passada quinta-feira, dia 26 de
Junho, enquadrado num seminário
onde estiveram em debate os novos
desafios que se levantam ao inves-
timento na região, e que contou com
as participações de Joaquim Lima,
administrador-delegado da ADRAVE,
de Jorge Ribeiro, Director da Agência
Portuguesa para o Investimento e de
Pedro Machado, vice-presidente da
Associação Industrial do Minho. En-
tre os participantes, prevaleceu a una-
nimidade quanto à importância deste
Atlas, como forma de dinamizar e
capar maior e melhor investimento
para região. Mas, e a merecer igual
relevância nos discursos, estiveram
os muitos entraves que se levantam
aos potenciais investidores, sejam eles
nacionais ou estrangeiros, como os
relacionados com o ordenamento
jurídico. Mesmo assim, acredita o
vice-presidente da AiMinho, o Vale
do Ave “tem mais vantagens do que
desvantagens”. |||||
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Joaquim Lima, administrador delegado da Adrave (o segundo à esq.) na
apresentação do Atlas do Investimento do Vale do Ave
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Na sua deslocação ao município de
S. Tirso, o Secretário de Estado Adjun-
to do Ministro da Saúde não fez pro-
messas, mas sempre foi dizendo que
mais tarde ou mais cedo “terá de se
pensar numa resolução dos proble-
mas físicos do Hospital de S.Tirso”. A
afirmação de Adão Silva foi feita no
âmbito cerimónia de inauguração das
novas instalações da Extensão de Saúde
de Veiga do Leça, na freguesia de Lame-
las, realizada na passada sexta-feira.

Convidado a estar presente na re-
ferida cerimónia, o autarca de Santo
Tirso aproveitou a ocasião para lem-
brar aquele responsável do ministério
da saúde para a necessidade de novas
instalações para o Hospital. Na ocasião
Castro Fernandes referiu mesmo que
“a Câmara tem, desde 1990, no seu
Plano Director Municipal, como princi-
pal prioridade o Hospital de S. Tirso”.
A obra esteve, inclusive, inscrita em
PIDDAC, mas até ao momento nada
foi feito, ao contrário do que acontece
nos municípios de Guimarães e Fama-
licão que tem vindo a conhecer me-
lhoramentos ao nível das unidades
hospitalares. A Câmara, sublinhou
Castro Fernandes, “está disposta a
colaborar com o ministério” na procu-
ra de uma solução para o problema.

Adão Silva esclareceu que não lhe
competia fazer promessas, mas afirmou
estar “perfeitamente consciente das
grandes dificuldades de funciona-
mento” daquele hospital. Também no
âmbito dos cuidados de saúde, Adão
Silva afirmou ainda ter ficado “mara-

“Estou consciente das
dificuldades de

funcionamento do Hospital
de Santo Tirso”

SECRETÁRIO DE ESTADO
ADJUNTO DO MINISTRO DA
SAÚDE NA INAUGURAÇÃO

DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE
VEIGA DO LEÇA

vilhado” com o projecto apresentado
pela Santa Casa da Misericórdia de S.
Tirso para a construção de um “Centro
de Cuidados Continuados”.

EXTENSÃO DE VEIGA DO LEÇA
Inaugurado no passado dia 27 de
Junho, o novo edifício da Extensão
de Saúde de Veiga do Leça, em Lame-
las, está dimensionado para abranger
uma população de cerca de 9000
habitantes, distribuídos pelas fregue-
sias de Agra, Agua Longa, Carreira,
Guimarei, Lamelas, Refojos e Reguen-
ga. A obra resulta de um acordo esta-
belecido entre a Casa do Povo de Vei-
ga do Leça e a Administração de Saú-
de do Norte de que resultou, por parte
da referida Casa do Povo, a dotação
de terreno com 1.720m2. O custo total
do empreendimento agora inaugu-
rado orçou em 772.364 euros. Estas
novas instalações vêm substituir as
anteriores que para além de exíguas,
já se encontravam em avançado esta-
do de degradação e vão permitir que
se proporcione, ao utente, cuidados
de saúde de melhor qualidade.

Nesta extensão é feita a consulta
de medicina geral e familiar que en-
globa o atendimento aos grupos vul-
neráveis e de risco, nomeadamente:
saúde materna, saúde infantil e juve-
nil, planeamento familiar e rasteio do
cancro. Tem ainda em funcionamento
um serviço de atendimento de situa-
ções urgentes.

Integrado no Centro de Saúde de
Santo Tirso, a extensão de Veiga do
Leça, constitui um serviço polivalente
e dinâmico, prestador de cuidados de
saúde primários. A sua coordenação
é da responsabilidade de Francisco
Pereira. Ao nível de recursos Huma-
nos é constituído por três médicos,
três enfermeiros, três administrativos
e um auxiliar. ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

CDS-PP quer ver parque D.
Maria II com outra dinâmica

Na última Assembleia Municipal, o
deputado do CDS/PP, Henrique José
Pinheiro Machado, revelou-se preo-
cupado com o que afirmou tratar-se
do “orgulho da nossa cidade”, ou
seja, o parque D. Maria II, pelo facto
de o mesmo estar agora “deserto,
inaproveitado e esquecido”

De acordo com o CDS/PP, o parque
“está mais bonito”, com melhor aspec-
to, “mas votado ao abandono”. Depois
de tanto dinheiro gasto na sua remo-
delação, não faz sentido que agora
tenha menos gente do que antes das
obras aí realizadas. E por isso, diz
“ser preciso chamar para lá mais gen-
te, e não só as escolas”. No fundo,
afirma o CDS/PP, “é preciso dinamizar
mais aquele espaço. Dar utilidade
àquele parque”.

E para ajudar na tarefa, o CDS/PP
não deixou de apresentar uma consi-
derável lista de propostas de activi-
dade, no sentido de se ver ali uma
outra dinâmica, já neste Verão. “Por-
que não aproveitar para fazer lá a
Feira do Livro e a Feira do Artesanato,
por exemplo? Porque não organizar
uma série de concertos de Verão?
Porque não aproveitar o coreto para
fazer concertos de Bandas de Músi-
ca? Porque não fazer exposições de
automóveis, convidando os stands?
Porque não colocar lá quiosques das
associações do concelho, com rifas,

CDS-PP DIZ QUE O PARQUE
ESTÁ DESERTO, INAPRO-
VEITADO E ESQUECIDO
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artesanato, doces e vinhos da
região? Porque não fazer cinema ao
ar livre? Porque não ceder espaço
para exposição de carros antigos?
Porque não realizar lá o concurso
de Melão concelhio?”

Sugestões não faltam, nem mes-
mo para a Casa de Chá. Para o
CDS/PP é tempo de se fazer um
cobertura na esplanada, no sentido
de se prolongar a animação daque-
le espaço pelo Inverno.

Deste modo, espera agora o CDS/
PP ver aquele espaço alvo de uma
maior dinamização e um maior apro-
veitamento, através da organização
de vários eventos”. “Quem cá mora”,
conclui o partido, “quase não vai lá.
Quem visita Santo Tirso, não vai lá.
Provavelmente o presidente da Câ-
mara e os caros colegas da Assem-
bleia também pouco lá vão. E porquê?
Será assim tão difícil inverter esta
situação?”  ||||| JACJACJACJACJAC
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Acordos com as seguintes entidades: ARS; ADSE; SAMS; SAMS Quadros; SAMS
/ SIB; CGD (Caixa Geral Depósitos); Médis.

CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE NO ÂMBITO DA
NORMA NP EN 9001: 2000 E NORMAS DO LABORATÓRIO CLÍNICO DA
ORDEM DOS FARMACÊUTICOS.

Laboratório de Análises ClínicasLaboratório de Análises ClínicasLaboratório de Análises ClínicasLaboratório de Análises ClínicasLaboratório de Análises Clínicas
Mesquita & Damião, LdªMesquita & Damião, LdªMesquita & Damião, LdªMesquita & Damião, LdªMesquita & Damião, Ldª

Bioquímica

Hematologia

Microbiologia

Imunologia

Endocrinologia

Monotorização de Fármacos

Pesquisa de drogas de abuso (Haxixe, Heroína, Cocaína)

Espermograma

Control de Hipocoagulados (VARFINE)Control de Hipocoagulados (VARFINE)Control de Hipocoagulados (VARFINE)Control de Hipocoagulados (VARFINE)Control de Hipocoagulados (VARFINE)

Teste respiratório Helicobacter PyloriTeste respiratório Helicobacter PyloriTeste respiratório Helicobacter PyloriTeste respiratório Helicobacter PyloriTeste respiratório Helicobacter Pylori

Rastreio Pré-Natal no sangue materno 1º e 2º trimestreRastreio Pré-Natal no sangue materno 1º e 2º trimestreRastreio Pré-Natal no sangue materno 1º e 2º trimestreRastreio Pré-Natal no sangue materno 1º e 2º trimestreRastreio Pré-Natal no sangue materno 1º e 2º trimestre

Análises Químicas e bacteriológicas de água de poços,

torneiras e piscinas.

Praça do Bom NomePraça do Bom NomePraça do Bom NomePraça do Bom NomePraça do Bom Nome – Vila das Aves | Telefone 252 875 008 – Fax 252 875 010
CovasCovasCovasCovasCovas – Oliveira de Santa Maria | Telefone 252 931 578

PontePontePontePontePonte – S. Tomé de Negrelos | Telefone 252 942 253

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
08h30 às 12h30
14h00 às 18h30

As nossas instalações de Vila das Aves estão abertas ao sábado de manhã das
9h00 às 12h00

Bairro  – Ruivães  – More i ra  de  CónegosBairro  – Ruivães  – More i ra  de  CónegosBairro  – Ruivães  – More i ra  de  CónegosBairro  – Ruivães  – More i ra  de  CónegosBairro  – Ruivães  – More i ra  de  Cónegos

RESTAURANTE CABEÇA DE PORCO
| churrascaria | take-away | cozinha regional c/ cozido à portuguesa | vitela assada no forno |

| cabrito mamão no forno | churrascaria com frango a assar diarimente |
Servimos todo o tipo de refeições para fora

VISITE-NOS E COMPROVE!

Alvarinhos |  LORDELO | telefone: 252 871 945 ou 967 578 336

A Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Riba d’ Ave irá
realizar no próximo dia 6 de Julho a
festa do seu 53º aniversário.

Para assinalar esta data a Direcção
e o comando preparou um conjunto
de actividades das quais destacamos
o hastear da bandeira que será às
10 horas no quartel da Associação.

53º Aniversário da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave

Por volta das 10h30 dar-se-á a roma-
gem ao cemitério onde será feita uma
homenagem aos fundadores da Insti-
tuição nomeadamente o Conde de Riba
d’ Ave e familiares bem como todos os
Bombeiros que serviram esta Associação.

Em seguida decorrerá a Eucaristia,
pelas 11 horas, que contará com a
presença do Governador Civil de

Braga, da Câmara Municipal e diversas
autoridades ligadas aos bombeiros.
No final da Missa proceder-se-á à
benção das viaturas e condecorações.

A manhã termina com um desfile
de Bombeiros e viaturas até ao Centro
Paroquial onde decorrerá um convívio
para os Bombeiros, seus familiares,
amigos da instituição e os convidados.

Plano de Urbanização das Margens do Ave
“Está dado o primeiro passo num
processo que devolverá o rio à cidade
e à população, e em particular aos
amantes da natureza”. De acordo com
as informações veiculadas pelo
Gabinete de Imprensa da Câmara de
Santo Tirso, o ‘primeiro passo’ foi
conseguido com a aprovação da
candidatura apresentada pela autar-
quia ao Programa Operacional do

Ambiente (QCAIII) com o valor de
167.262 Euros, podendo agora dar-
se início ao processo de Requa-
lificação das Margens do Rio Ave, na
cidade de Santo Tirso.

Integrado das acções previstas pelo
Plano de Urbanização das Margens
do Rio Ave, o referido projecto,
contempla, numa primeira fase, a
limpeza de toda a frente do rio entre

a fábrica do Teles e o parque da
Rabada e o Projecto para a renatu-
ralização e reabilitação do troço entre
a ponte de Santo Tirso e o Parque da
Rabada. Nele está prevista a criação
de um percurso pedonal e de uma
pista para ciclável que vai permitir à
população usufruir das margens do
rio e da sua qualidade paisagística
natural.|||||

A Associação Comercial e Industrial
do Concelho de Santo Tirso (ACIST)
e a PT-Comunicações formalizaram, na
semana passada, um protocolo de co-
operação, com o objectivo de garantir
aos associados da primeira “con-
dições mais vantajosas na utilização
das redes de telecomunicações”.

A sua assinatura teve lugar no sa-
lão nobre da Câmara Municipal de
Santo Tirso, no passado dia 25 de
Junho, e contou com as presenças de
Rui Matos, presidente da associação
comercial, e de Víctor Gonçalves,
Director das Associações Empresariais,
em representação da Portugal Telecom.
Igualmente presente, esteve ainda o
vereador e vice-presidente da autar-
quia de Santo Tirso, Luís Freitas.

As condições mais vantajosas
conferidas aos associados da ACIST,
através deste protocolo, traduzem-se,
por exemplo, ao nível das redes fixa e
móvel, na transmissão de dados, de
preços preferenciais na aquisição de
equipamentos e prioridade no apoio

Sócios da ACIST com condições
vantajosas na utilização das redes de

telecomunicações
ACIST E PT-COMUNICAÇÕES
CELEBRARAM PROTOCOLO

DE COLABORAÇÃO

pós-venda, bem como programas de
formação e informação. Em síntese, e
de acordo com Rui Matos, “uma mais
valia para o concelho”.

Por sua vez, Grupo Portugal Tele-
com, ao materializar o presente proto-
colo está a “intensificar a sua inte-
racção com as associações represen-
tativas do tecido empresarial portu-
guês, em especial aquelas que têm nas
telecomunicações uma ferramenta de
trabalho para o dia-a-dia”.

Para além das de vantagens comer-
ciais directas, as empresas associadas
da ACIST, através desta colaboração
com a PT-Comunicações, beneficiam
ainda do “know how da maior e mais
antiga operadora de telecomunica-
ções para o desenvolvimento de solu-
ções ‘por medida’, adequadas `as ne-
cessidades especificas dos seus negó-
cios, ganhando assim um parceiro de
peso para as acompanhar na corrida
para a sociedade de informação”. |||||
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Redes de Gás
Estudos e Projectos
Aquecimento Central
Instalação e comércio de Sanitários

AAAAAVICANOVICANOVICANOVICANOVICANO COMÉRCIO DE GÁS, LDA.
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Numa boa tarde, ainda que
tremendamente quente, para a prática
de futebol, as duas equipas a entraram
em campo em contenção e a denotar,
ainda assim, muito querer.

Nos minutos iniciais o Rebordões
demonstrou uma ténue supremacia,
jogando muito encostado ao meio
campo adversário, a equipa das
Pombinhas tentava a muito custo
equilibrar o encontro.

À passagem do minuto 38 o
Rebordões perde duas soberanas
oportunidades. Primeiro um atleta
totalmente isolado, a não conseguir
converter por cima do Guarda Redes,
atirando ao lado e, logo de seguida,

FC REBORDÕES 1 - AP POMBINHAS 0

      ESTÁDIO ABEL AL      ESTÁDIO ABEL AL      ESTÁDIO ABEL AL      ESTÁDIO ABEL AL      ESTÁDIO ABEL ALVES FIGUEIREDOVES FIGUEIREDOVES FIGUEIREDOVES FIGUEIREDOVES FIGUEIREDO

ÁRBITROÁRBITROÁRBITROÁRBITROÁRBITRO: Vitor Oliveira.: Vitor Oliveira.: Vitor Oliveira.: Vitor Oliveira.: Vitor Oliveira.

FC REBORDÕESFC REBORDÕESFC REBORDÕESFC REBORDÕESFC REBORDÕES: Pedro Silva, Rui Costa,: Pedro Silva, Rui Costa,: Pedro Silva, Rui Costa,: Pedro Silva, Rui Costa,: Pedro Silva, Rui Costa,
Marco Noé, José Alberto, Pedro Lagoa, RuiMarco Noé, José Alberto, Pedro Lagoa, RuiMarco Noé, José Alberto, Pedro Lagoa, RuiMarco Noé, José Alberto, Pedro Lagoa, RuiMarco Noé, José Alberto, Pedro Lagoa, Rui
Ferreira, Berto Queirós, Marco Machado,Ferreira, Berto Queirós, Marco Machado,Ferreira, Berto Queirós, Marco Machado,Ferreira, Berto Queirós, Marco Machado,Ferreira, Berto Queirós, Marco Machado,
Paulo Campos, Artur Alves, Luís Machado.Paulo Campos, Artur Alves, Luís Machado.Paulo Campos, Artur Alves, Luís Machado.Paulo Campos, Artur Alves, Luís Machado.Paulo Campos, Artur Alves, Luís Machado.
SUPLENTES: Jorge Nunes, Rufino Freitas, Rui: Jorge Nunes, Rufino Freitas, Rui: Jorge Nunes, Rufino Freitas, Rui: Jorge Nunes, Rufino Freitas, Rui: Jorge Nunes, Rufino Freitas, Rui
Lima, Manuel Queirós, Luís Miguel, MarcoLima, Manuel Queirós, Luís Miguel, MarcoLima, Manuel Queirós, Luís Miguel, MarcoLima, Manuel Queirós, Luís Miguel, MarcoLima, Manuel Queirós, Luís Miguel, Marco
Ferreira. Treinador: Bruno Costa.Ferreira. Treinador: Bruno Costa.Ferreira. Treinador: Bruno Costa.Ferreira. Treinador: Bruno Costa.Ferreira. Treinador: Bruno Costa.

AP POMBINHASAP POMBINHASAP POMBINHASAP POMBINHASAP POMBINHAS: Daniel Moreira, José: Daniel Moreira, José: Daniel Moreira, José: Daniel Moreira, José: Daniel Moreira, José
Almeida, Rui Silva, Pedro Silva, DomingosAlmeida, Rui Silva, Pedro Silva, DomingosAlmeida, Rui Silva, Pedro Silva, DomingosAlmeida, Rui Silva, Pedro Silva, DomingosAlmeida, Rui Silva, Pedro Silva, Domingos
Andrade,  Rui  Moreira,  Hélder  Faria ,Andrade,  Rui  Moreira,  Hélder  Faria ,Andrade,  Rui  Moreira,  Hélder  Faria ,Andrade,  Rui  Moreira,  Hélder  Faria ,Andrade,  Rui  Moreira,  Hélder  Faria ,
Norberto Monteiro, João Pacheco, VitorNorberto Monteiro, João Pacheco, VitorNorberto Monteiro, João Pacheco, VitorNorberto Monteiro, João Pacheco, VitorNorberto Monteiro, João Pacheco, Vitor
Guimarães, Hêrnani Ferreira. Guimarães, Hêrnani Ferreira. Guimarães, Hêrnani Ferreira. Guimarães, Hêrnani Ferreira. Guimarães, Hêrnani Ferreira. SUPLENTES: José: José: José: José: José
Coelho, Pedro Sá, Manuel Fonseca, JoséCoelho, Pedro Sá, Manuel Fonseca, JoséCoelho, Pedro Sá, Manuel Fonseca, JoséCoelho, Pedro Sá, Manuel Fonseca, JoséCoelho, Pedro Sá, Manuel Fonseca, José
Pacheco, Armindo Neto, Vitor Rebelo.Pacheco, Armindo Neto, Vitor Rebelo.Pacheco, Armindo Neto, Vitor Rebelo.Pacheco, Armindo Neto, Vitor Rebelo.Pacheco, Armindo Neto, Vitor Rebelo.
Treinador: Moisés Andrade.Treinador: Moisés Andrade.Treinador: Moisés Andrade.Treinador: Moisés Andrade.Treinador: Moisés Andrade.

MARCADORMARCADORMARCADORMARCADORMARCADOR: Paulo Campos aos 70’.: Paulo Campos aos 70’.: Paulo Campos aos 70’.: Paulo Campos aos 70’.: Paulo Campos aos 70’.

F. C. Rebordões  1 - A. P. Pombinhas  0
FINAL DA TAÇA DAS TAÇAS INTER - CONCELHIA

a bola a sobrevoar a pequena área
das Pombinhas mas os homens de
Rebordões a não conseguirem
concretizar.

Até final da 1ª parte o Rebordões
apresentava mais argumentos e armas
para levar a taça consigo. O ataque é
que não ajudava nos momentos
cruciais. Aos 16’ desperdiça nova boa
oportunidade. Jogada de 6 na
esquerda, a entrar na área e a cruzar
atrasado para 9 que remata por cima.

O Rebordões complicava na hora
crucial e a partida continuava morna.

Aos 18’ o Rebordões consegue o
golo. Jogada na direita pelo recém-
entrado Miguel, a driblar um
adversário e entrando na área a
colocar milimetricamente em Paulo
Campos para assim colocar o
Rebordões em vantagem.

A equipa das Pombinhas consegue
a sua primeira boa oportunidade
somente aos 25’ desta etapa
complementar mas Vítor Hugo, a
responder a uma solicitação em
cruzamento atrasado na esquerda, a
rematar por cima. Aos 29’ a equipa
da Vila de Negrelos, desperdiça
novamente clamorosa oportunidade.
Após uma série de ressaltos Paulo
Campos remata à trava da baliza
contrária.

O Rebordões após o golo
conseguido, relaxa um pouco no
encontro e permite o equilíbrio por
parte do adversário.

As intenções da equipa das
Pombinhas iam sendo anuladas e o
Rebordões conseguia gerir a
vantagem.

Até final este esforço de gestão
por parte do Rebordões ditou a vitória

no encontro e a Bi - conquista da
Taça, à semelhança do que aconteceu
na edição da prova do ano passado
em Penafiel.

A cerimónia prosseguiu com as
festividades e alegria dos presentes e
terminou com a entrega da taça à
equipa do Rebordões que assim se

associa com este troféu ás
comemorações do 6º ano de
elevação de Rebordões à categoria de
Vila. |||||

FC Rebordões - a equipa vencedora

AP Pombinhas
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30 DE JUNHO DE 2003
Desporto: Desporto: Desporto: Desporto: Desporto: diversos

Manuel Magalhães do NA Joane,
continua a obter classificações
verdadeiramente fantásticas. No dia
10 de Junho, foi 3º classificado no
Grande Prémio de Atletismo, António
Pinto / Cidade de Amarante. No
Domingo seguinte (15-06),
classificou-se no 2º lugar no II GP

CD Aves 1 – Guilhabreu 3CD Aves 1 – Guilhabreu 3CD Aves 1 – Guilhabreu 3CD Aves 1 – Guilhabreu 3CD Aves 1 – Guilhabreu 3
Jogo na Escola EB 2/3 de Vila das Aves.Jogo na Escola EB 2/3 de Vila das Aves.Jogo na Escola EB 2/3 de Vila das Aves.Jogo na Escola EB 2/3 de Vila das Aves.Jogo na Escola EB 2/3 de Vila das Aves.
Árbitro: António Santos.Árbitro: António Santos.Árbitro: António Santos.Árbitro: António Santos.Árbitro: António Santos.
CD Aves: Carla Silva, Célia Melo, DanielaCD Aves: Carla Silva, Célia Melo, DanielaCD Aves: Carla Silva, Célia Melo, DanielaCD Aves: Carla Silva, Célia Melo, DanielaCD Aves: Carla Silva, Célia Melo, Daniela
Ferreira, Mara Ferrão, Rosa Costa, PaulaFerreira, Mara Ferrão, Rosa Costa, PaulaFerreira, Mara Ferrão, Rosa Costa, PaulaFerreira, Mara Ferrão, Rosa Costa, PaulaFerreira, Mara Ferrão, Rosa Costa, Paula
Borges, Liliana Oliveira, Joana Pinto, AnaBorges, Liliana Oliveira, Joana Pinto, AnaBorges, Liliana Oliveira, Joana Pinto, AnaBorges, Liliana Oliveira, Joana Pinto, AnaBorges, Liliana Oliveira, Joana Pinto, Ana
Ferreira, Ana Soares. Treinador: Carla Maia.Ferreira, Ana Soares. Treinador: Carla Maia.Ferreira, Ana Soares. Treinador: Carla Maia.Ferreira, Ana Soares. Treinador: Carla Maia.Ferreira, Ana Soares. Treinador: Carla Maia.
Preparador físico: Fernanda Vieira.Preparador físico: Fernanda Vieira.Preparador físico: Fernanda Vieira.Preparador físico: Fernanda Vieira.Preparador físico: Fernanda Vieira.
Jogo mal disputado pelas atletas
avenses talvez por ser o último. Os
pedidos da treinadora não foram

O Centro Recreativo Popular de Delães
via inaugurar no próximo dia 12 de
Julho os melhoramentos efectuados
no seu parque de jogos.

Do programa consta a entrada da
fanfarra dos Escuteiros de Delães por

Futsal Feminino Sénior

Realizou-se  nos dias 21 de 22 de
Junho um Torneio 24 horas de fultsal
feminino organizado pela A.R.C.
Guilhabreu. Este torneio esteve
integrado nas comemorações das
festas de S. João, de Vila do Conde e
decorreu no parque desportivo desta
cidade.

A equipa do CD Aves fez-se
representar com as seguintes atletas:
Sónia Rocha, Sofia Ferreira, Daniela
Ferreira, Ana Paula Soares, Adelaide
Guimarães, Juliana Pinto, Gabriela
Camacho, Liliana Oliveira, Joana Pinto,
Bruna Brandão, Vera Cameiro, Marcela
Gonçalves, a treinadora Carla Maia
e o director Sérgio Cameiro.

Um torneio 24 horas é uma prova
de muito esforço físico e desgaste
psíquico porque são muitas horas sem
dormir e sem uma alimentação
adequada, tendo em conta que no
futsal se corre muito.

Em termos organizativos o
Guilhabreu continua a cometer
algumas falhas tais como a não

cumpridos e notou-se total
descontrole entre as atletas. ||||| CMCMCMCMCM

Prova Extraordinária da AFP

CCCCCLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃO JJJJJ PPPPP
1. Gondomar 5 13
2. CD Aves 5 9
3. Rebordosa 5 7
4. Guilhabreu 5 6
5. Ali. Lordelo 5 5
6. Gramidense 5 3

II Torneio 24 Horas

Realizaram-se na pista do estádio 1º
de Maio em Braga (07 e 08 de
Junho), os campeonatos distritais de
juvenis, do Porto e Braga.

Dois clubes do concelho de Santo
Tirso estiveram presentes, NAR e CAST,
num total de três ou quatro atletas
(??). A verdade, é que os resultados

Manuel Magalhães sempre com os primeiros

Atletas do CDS Salvador do Campo no pódio
do GP de S. João de Covas

Rogério Costa do CDS Salvador do
Campo, venceu a popular corrida de
S João de Covas. Prova organizada
pela ARCOV (Associação Recreativa
de Covas), disputada naquela
localidade de Guimarães, na manhã

divulgação da constituição de cada
equipa e também é a organização que
define as cabeças de série, não se
procedendo a sorteio.

Em compensação é um torneio
onde se junta um grande número de
atletas, sendo algumas das melhoras
do futebol de 11.

Esta maratona foi dividida em
quatro séries ficando o CD Aves na
Série C juntamente com o Bagunte e
Macieira.

O CD Aves jogou às 02h00 com
o Maciera vencendo por seis dois.
Jogou novamente às 8h00 da manhã
com o Bagunte conseguindo um
resultado extraordinário de nove zero.
Foi um bom jogo com a frescura física
ainda a fazer-se notar. Não foi o que
aconteceu no terceiro jogo que
perdeu por 2/4. Conquistou o quinto
lugar o mesmo que o ano anterior.

O final deste torneio foi disputado
pelo Argivai e as Goldstar (equipa
da organização) tendo ganho o
Argivai. ||||| CARLACARLACARLACARLACARLA     MAIAMAIAMAIAMAIAMAIA

EQUIPA DO CD AVES FICOU EM QUINTO LUGAR

Equipa do CD Aves

CORRIDAS DE ESTRADA

Cidade de Felgueiras. Para no fim de
semana seguinte (21/22-06), voltar
a fazer duas provas, no Sábado
participou, na corrida das Festas da
Cidade do Porto (antiga corrida de S
João), realizando a pior prova da
época, “descolando” do primeiro
grupo sensivelmente a meio da prova,

mesmo assim obteve um honroso 12º
lugar (7º português). Aínda não
tinham passado 24 horas da corrida
do Porto, e Magalhães já triunfava no
XXV GP Atletismo do União
Desportiva Friestense, em Friestas –
Valença, não dando qualquer
hipótese aos adversários.

de 22 de Junho.
O atleta de S Salvador do Campo,

sénior de primeiro ano, controlou a
corrida (5,5 kms) de principio ao fim.
Obtendo a primeira vitória como
sénior, em provas de estrada. Aos 19

anos, é caso para dizer, temos
“estradista”.

No escalão de jovens, Carlos
Sampaio, também do Clube Desportivo
de S. Salvador do Campo classificou-
se em 3º lugar.

Campeonato Regional de Juvenis em pista, três pódios
foram muito agradáveis. Ercília
Machado, 3ª nos 3.000 metros;
André Moreira, 2º nos 2.000 metros
obstáculos e Domingos Pontes, 3º na
prova de 400 metros planos (foi
aínda 4º nos 800 metros).

Apesar destes agradáveis
resultados, não deixa de merecer uma

profunda reflexão, por parte dos
responsáveis dos clubes, esta escassa
participação. Provavelmente, se não
fosse uma competição de pista, mas
sim, uma qualquer corrida de estrada
tipo “volta ao coreto”, já a participação
seria maciça, talvez com a ambição de
ganhar taças, a torto e a direito.

Rorizense Ercilia Machado

Realizaram-se em Abrantes, mais uma
edição, do campeonato nacional de
juvenis em pista. Numa organização
conjunta da Federação Portuguesa de
Atletismo (FPA) e Associação de
Atletismo de Santarém (AAS). Roriz,
esteve bem representado, Ercília
Machado, atleta que representa o
CAST, sagrou-se campeã nacional, na

Campeã Nacional de 3.000 metros em pista
distancia de 3.000 metros e vice-
campeã de 1.500, sucedendo assim,
a sua conterrânea, Sara Moreira do
FC Porto, a detentora dos títulos,
nestas duas provas.

Também o Núcleo de Atletismo de
Roriz, prestigiou a região ao estar
presente com dois atletas. Domingos
Pontes, 9º nos 800 metros e André

Moreira, 8º nos 2.000 metros
obstáculos.

Participação excelente. Só participam
nos campeonatos nacionais, atletas
que obtenham, marcas previamente
estabelecidas pela Federação
Portuguesa de Atletismo, ou seja, estes
três atletas, já fazem parte da elite do
atletismo nacional. ||||| ANTANTANTANTANTÓNIOÓNIOÓNIOÓNIOÓNIO     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

volta das 18 horas. Uma hora mais
tarde actuará o Rancho Devino
Salvador, de Delães e pelas 21 horas
actuará um grupo de música
portuguesa.

O CRP Delães espera que a

população delaense participe neste
evento e que se desloque ao seu
parque onde haverá sardinha assada
bem como outros petiscos
acompanhados de bom vinho da
região. |||||

CRP Delães inaugura melhoramentos no
seu parque de jogos



OAMIS  GINÁSIO - Director Técnico Prof. Simão - OAMIS  GINÁSIO

Personal trainerPersonal trainerPersonal trainerPersonal trainerPersonal trainer - serviço domiciliário, delineando-lhe
um programa de treino

MassagemMassagemMassagemMassagemMassagemLoteamento das FontaínhasLoteamento das FontaínhasLoteamento das FontaínhasLoteamento das FontaínhasLoteamento das Fontaínhas
(por detrás da Caixa Geral Depósitos)

Aeróbica / StepAeróbica / StepAeróbica / StepAeróbica / StepAeróbica / Step
G.A.PG.A.PG.A.PG.A.PG.A.P. / Localizada. / Localizada. / Localizada. / Localizada. / Localizada

StretchingStretchingStretchingStretchingStretching
Dança ModernaDança ModernaDança ModernaDança ModernaDança Moderna

Dança SalãoDança SalãoDança SalãoDança SalãoDança Salão
MusculaçãoMusculaçãoMusculaçãoMusculaçãoMusculação

CardiofitnessCardiofitnessCardiofitnessCardiofitnessCardiofitness
CulturismoCulturismoCulturismoCulturismoCulturismo

Karate / Ruy-San-RyuKarate / Ruy-San-RyuKarate / Ruy-San-RyuKarate / Ruy-San-RyuKarate / Ruy-San-Ryu
TTTTTrabalho  emagrecimentorabalho  emagrecimentorabalho  emagrecimentorabalho  emagrecimentorabalho  emagrecimento
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 Desporto:  Desporto:  Desporto:  Desporto:  Desporto: Karate

Integrado nos jogos juvenis concelhios, decor-
reu mais um campeonato de Karate do con-
celho de Santo Tirso, com a presença da Asso-
ciação Campense de Karate, Associação Des-
portiva Cultural e Recreativa Negrelense, Asso-
ciação Avense, Ginásio Clube de Santo Tirso
com duas secções Shotokan e Goju Ryu, União
Desportiva de Roriz e Escola de Karate Juven-
tude de Agrela. Participaram cerca de 100 karate-
cas dos 6 aos 17 anos masculino e feminino.

A organização desta prova foi da Câmara
Municipal e das associações participantes e de-
correu na manhã do dia 15 de Junho no Pavi-
lhão Desportivo Municipal de Santo Tirso. A
equipa de arbitragem foi composta pelos árbitros
das associações em prova.

Esta competição decorreu bem, com katas e
combates de bom nível, sem acidentes e com
um bom espírito de amizade e camaradagem
entre os competidores em prova, demonstrando
que é importante vencer, mas também há outros
valores para além da vitória.

RESULTADOS
Escalão 6/8 anos - femininos: Ana Pinto, 1º lugar,
da Avense e Patrícia Brito, 2º lugar, de Roriz.
Escalão 6/7 anos – masculino: André Soares,
1º lugar, Nuno Costa, 2º lugar, da Negrelense;
Diogo Faria, 3º lugar, da Avense.
Escalão 8/9 anos – masculino: Diogo Lopes,
1º lugar e Emanuel Fernandes, 2º lugar, da
Avense; José Mirra, 3º lugar, Goju Ryu Ginásio.
Escalão 9/11 anos – feminino: Carla Silva, 1º
lugar, Goju Ryu Ginásio; Ana Martins, 2º lugar,
da Avense; Ana Monteiro, 3º lugar, de Roriz.
Escalão 10/11 anos – masculino: Elisário Morei-
ra, 1º lugar, da Avense, Remy Santos, 2º lugar,
do Goju Ryu Ginásio; Orlando Ferreira, 3º lugar
da Negrelense. Estes resultados referem-seEstes resultados referem-seEstes resultados referem-seEstes resultados referem-seEstes resultados referem-se
todos às provas de katas.todos às provas de katas.todos às provas de katas.todos às provas de katas.todos às provas de katas.
Escalão 12/13 – masculino: Marco Costa, 1º
lugar katas e 3º kumite, Pedro Coelho, 2º katas
e 1º kumite, Diogo Silva, 2º lugar kumite, da
Negrelense; Jorge Monteiro, 3º lugar katas e
3º kumite, da Campense.
Escalão 12/14 anos – feminino: Lara Teixeira,
1º lugar katas e 2º kumite, da Avense; Ana
Monteiro, 2º lugar katas e 1º kumite, da
Negrelense; Débora Ferreira, 3º lugar katas e
3º kumite, de Roriz; Elisabete Andrade, 3º lugar
kumite, da Agrela.
Escalão 14/15 anos – masculino: João Meireles,
1º lugar katas e 1º kumite, da Avense; Filipe
Ribeiro, 2º lugar katas, da Negrelense; Emanuel
Martins, 2º lugar kumite, da Avense; Joel

Karatecas Ricardo Rodrigues e Tiago
Lima trouxeram três medalhas

do campeonato da europa

Guimarães, 3º lugar katas, do Goju Ryu Ginásio;
Fábio Torres e Alexandre Abreu, 3º lugar exé-
quo em kumite, de Roriz.
Escalão 15/17 anos – feminino: Sara Carneiro,
1º lugar katas e 2º kumite, da Negrelense; Sandra
Gonçalves, 2º lugar katas e 2º kumite, Nazaré
Lopes, 3º lugar katas e 3º kumite, da Avense;
Cristela Carneiro, 3º lugar kumite, da Campense.
Escalão 16/17 anos – masculino: Jorge Macha-
do, 1º lugar katas e 1º kumite, Miguel Lopes,
2º lugar katas e 2º kumite, Jorge Azevedo, 3º
lugar kumite, os três da Avense; Vitor Alves, 3º
lugar katas, da Negrelense; Diogo Tavares, 3º
lugar kumite, do Shotokan do Ginásio.

PROVAS DE KATAS EQUIPAS
Escalão 6/10 anos – misto: 1º lugar para a As-
sociação Avense com Emanuel Fernandes, Anda
Pinto e Rui Faria; 2º lugar para Roriz com Ana
Monteiro, Suzana Freitas e Bruno Lagoa; 3º lugar
para o Ginásio CST Goju Ryu.
Escalão 11/14 anos – feminino: 1º lugar Associa-
ção Avense com Vanda Teixeira, Catarina Nunes
e Ana Martins; 2º lugar foi para a Campense
com Helena Monteiro, Joana Costa e Marta
Rodrigues; o 3º lugar foi para a Negrelense com
Daniela Coelho, Carla Ribeiro e Adriana Coelho.
Escalão 11/14 anos – masculino: o 1º lugar foi
para a Negrelense com Filipe Ribeiro, Marco
Costa e Pedro Coelho; o 2º lugar foi para a
Associação Avense com: Elisário Moreira, Jorge
Andrade e Nuno Lima; o 3º lugar coube ao
Ginásio CST Goju Ryu.
Escalão 15/17 anos – feminino: 1º lugar para
Associação Avense com Nazaré Lopes, Lara Teixeira
e Sandra Gonçalves; 2º lugar foi para a
Campense com: Alexandra Costa, Cristela Carnei-
ro e Isabel Andrade; o 3º lugar foi para Roriz
com Débora Ferreira, Vera Pereira e Diana Ferreira.
Escalão 15/17 anos – masculino: 1º lugar para
Associação Avense com Jorge Machado, Miguel
Lopes e João Meireles; 2º lugar para a
Negrelense com Vitor Alves, Diogo Silva e
Orlando Ferreira.
No final e antes da entrega dos prémios o
vereador do desporto da Câmara Municipal de
Santo Tirso , Verne da Silva, numa breve discurso
salientou a qualidade dos competidores na
prova e realçou o excelente trabalho desenvol-
vido nas escolas de karate no concelho pela
sua qualidade e pelos excelentes resultados a
nível nacional e internacional. O karate é a
modalidade que mais títulos tem trazido para
Santo Tirso,, de destacar também o importante
apoio e colaboração do prof. Vitor Matos.

8º Campeonato
Concelhio de Karate

A secção de karate da aa78 participou no Tor-
neio da Carapinheira no passado dia 14. Este tor-
neio decorreu no Pavilhão Municipal da Cara-

Torneio da Carapinheira

Os karatecas avenses, Karate Shotokan de Vila
das Aves (secção da aa78), continuam a somar
êxitos, como tem sido noticiado na imprensa,
muitos tem sido os títulos e as vitórias nas várias
competições nacionais. No início de Junho nove
lugares de pódio num torneio em Espanha. Ago-
ra três medalhas de bronze neste Campeonato
Europeu. Os karatecas avenses conseguem assim
a décima segunda medalha em campeonatos
europeus e mundiais para Vila das Aves, signifi-
cativo o excelente trabalho desenvolvido.

O Campeonato Europeu de Karate Tradicio-
nal decorreu nos dias 21 e 22 de Junho, em
Vilnius – Liutánia. De Vila das Aves foram
seleccionados Ricardo Rodrigues e Tiago Lima
para representar Portugal. Como é normal é uma
honra representar o país por esse motivo o

pinheira para atletas dos 7 aos 15 anos. Das Aves
subiu ao lugar mais alto do pódio Elisário Moreira
que venceu o escalão dos 10 aos 12 anos. ||||

Ricardo e o Tiago fizeram uma grande prepa-
ração para estar num bom momento de forma
neste europeu e deste modo foi possível as três
medalhas de bronze. O Ricardo Rodrigues ficou
em 3º lugar individual em Fuko-Gô, a equipa
nacional de kumite também ficou em 3º lugar,
sendo a equipa o Ricardo Rodrigues, o Tiago
Lima e o Pedro Silva, atleta de Vila do Conde.
Esta equipa perdeu na meia final com a Polónia
a maior potência europeia no karate tradicional.

O karate shotokan continua a dignificar e a
honrar Vila das Aves com muitas vitórias con-
quistadas. Os karatecas têm sido os maiores
embaixadores de Vila das Aves, S. Tirso e toda a
vasta região pelos sucessos obtido pelo prestígio
e bom nome que deixam por todas as locali-
dades que passam, no país e no estrangeiro. |||||

CAMPEONATO DA EUROPA DE KARATE NA LITUÁNIA
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MóveisMóveisMóveisMóveisMóveis
CoelhoCoelhoCoelhoCoelhoCoelho

Fábrica e Loja nº 1
Rua da Boa-Vista, nº 211
4795-042 Aves
Telefone 252873254

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

O Rancho Santo André de Sobrado, ago-
ra Associação, na sequência do seu re-
nascimento e de um trabalho exaustivo
durante o ano de 2002, modéstia à
parte, é o embaixador do folclore avense
por essas terras fora, uma vez que infeliz-
mente outros grupos da nossa terra
andaram por caminhos um pouco sinu-
osos, para prejuízo da nossa vila. Faze-
mos votos sinceros para que outros gru-
pos arrepiem caminho, dando consistên-
cia à fama que Vila das Aves tem ao
nível cultural. Mas, continuando debru-
çado sobre a singularidade que é o Ran-
cho Santo André, é nosso dever informar
os leito-res, da afirmação e pujança deste
grupo, que em Novembro de 2001 era
compos-to por apenas 25 elementos e
actuava exclusivamente na festa do seu
padroeiro Santo André, faziam alegrar
os utentes do Lar Familiar da Tranqui-
lidade, e pouco mais.

Hoje, depois da sua inevitável legali-
zação e posterior publicação no Diária
da República, feitura e aprovação de
estatutos, foi um passo de gigante para
a afirmação no panorama folclórico por-
tuguês, ao ponto que chovessem convi-
tes junto da direcção, que para tristeza
desta, foram obrigados a declinar alguns,
uns por um motivo, outros por outro,
tais como sobreposição de datas e
compromissos já aceites.

Mas no meio de tais contactos para
participação em diversos festivais e fes-
tas surgiram dois convites do estrangeiro,
mais concretamente de França, especifi-
camente de Lyon e Bayon, convites que
foram declinados pela direcção da Asso-
ciação devido às dificuldades financeiras
que estas sim, ainda não foram ultra-
passadas, por isso continuamos a nossa
afirmação e projecção dentro do nosso
país. Agradecemos às comunidades
portuguesas de Lyon e Bayon e regis-
tamos o convite feito com grande agra-
do, especialmente porque somos um
grupo que acaba de reiniciar todo um
processo.

Depois desta pequena explanação
sobre a realidade da ARSAS não pode-
mos deixar passar em claro a inexcedível
colaboração da Câmara Municipal de

Santo Tirso, na pessoa do presidente e
também da vereadora da cultura. Quan-
to à Junta de Freguesia, os meios não
são os melhores devido à falta de dinhei-
ro com que vive. Mas permitam-me um
reparo, apesar da falta de meios, estes
poderiam ser melhor divididos, podendo
aplicar-se a velha máxima (ou têm todos
ou não tem ninguém), isto porque a
disparidade é enorme entre associações,
organizações, comissões de festas, etc....

Modéstia à parte, o Rancho de San-
to André de Sobrado é um dos embai-
xadores culturais de Vila das Aves, por
este país desde Trás-os-Montes ao
Algarve. Quando chegamos ao trata-
mos dos respectivos compromissos já
rectificamos muito gente que nos inti-
tula como de S. Tirso, só que logo a
seguir o grupo desfaz o equívoco e afir-
ma, somos de Vila das Aves, não de S.
Tirso. Pertencemos ao concelho.

Se fazemos questão de nos afirmar
de Vila das Aves com orgulho, preci-
samos de nos sentir orgulhosos da Junta
de Freguesia. Porque somos o parente
pobre da sociedade precisamos que
olhem mais para nós e para o trabalho
que vem sendo feito, ao ponto de
melhorar a qualidade e principal-mente
de duplicar o número de componentes,
tendo passado de 25 componentes para
56, com a particularidade de a duplica-
ção deste número ser com jovens, um
trabalho difícil mas de predominância
social. Não é fácil! (...)

O Rancho Santo André de Sobrado
é conhecido, é falado e respeitado
quando chega. Por favor, não deixem
esmorecer esta juventude madura,
juntamente com a juventude mais jovem
que se revê no ARSAS pondo de parte
outros meios e outros ambientes dando
continuidade à cultura da nossa terra. É
o apelo que deixamos à direcção do
grupo que tem tido um trabalho exemplar,
juntamente com todos os componentes
e amigos do Rancho. Estão todos de
parabéns e esperamos que este ano de
2003 continue auspicioso para os
interesses desta instituição que é o
Rancho Santo André de Sobrado. |||||
RANCHORANCHORANCHORANCHORANCHO     SSSSSANTANTANTANTANTOOOOO     ANDRÉANDRÉANDRÉANDRÉANDRÉ     DEDEDEDEDE     SOBRADOSOBRADOSOBRADOSOBRADOSOBRADO

“Juntos somos melhores”
RANCHO SANTO ANDRÉ DE SOBRADO | BALANÇO DO ANO 2002
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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.

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

BMW 525 TDS Touring - Full Extras
Ano 1998
VW Golf Cabriolet c/ novo
Ano 1996
Mercedes C 220 D Station - Full Extras
Ano 1997
Toyota Corolla 1.9 VAN - Full Extras
Ano 2000
Audi A4 Avant TDI 110 cv
Ano 1997

MULTIMARCAS

Comércio de Automóveis
novos e usados

Novas instalações - VNovas instalações - VNovas instalações - VNovas instalações - VNovas instalações - V.I.M. Lordelo.I.M. Lordelo.I.M. Lordelo.I.M. Lordelo.I.M. Lordelo
(junto ao E.Leclerc)(junto ao E.Leclerc)(junto ao E.Leclerc)(junto ao E.Leclerc)(junto ao E.Leclerc)
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Opinião: Opinião: Opinião: Opinião: Opinião: Cartas ao Director

Programa

9.00 horas – Recepção dos participantes

9.30 horas – Sessão de abertura

Intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso

9.45 horas – Apresentação do trabalho de revisão do PDM / Principais questões

Intervenção dos Serviços Técnicos Municipais

10.15 horas

1º TEMA

Povoamento Difuso e Infra-estrutura

A QUESTÃO DOS PERÍMETROS URBANOS

Moderador: Prof. Arquitecto Manuel Fernandes de Sá

Secretário: Arquitecta Conceição Melo (Directora do DPH da CMST)

Oradores: representante da DRAOT/DGOT-DU

Prof. Arquitecto Nuno Portas

11.30 horas – Coffe breack

11.45 horas

2º TEMA

SISTEMAS DE EXECUÇÃO DE PLANO

Moderador: Prof. Rui Brás

Secretário: Arquitecta Lúcia Rodrigues (Chefe de Divisão de Obras particulares da

CMST)

Oradores: represente da DRAOT/DGOT-DU

Engº José António Lameiras

13.00 horas – Almoço

14.30 horas

3º TEMA

ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL

Moderador: Prof. Álvaro Domingues

Secretário: Arqº Paisagista Carla Moreira (responsável pela Divisão de Planeamento

Ambiental e Valorização da Paisagem da CMST)

Oradores: represente da DRAOT/DGOT-DU

Prof. Arqª Paisagista Teresa Andresen

16 horas – Encerramento

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO

Os Planos Directores Municipais em revisão
Sessão pública dia 4 de Julho

Auditório da Biblioteca Municipal

Inscrições: até ao próximo dia 30 de Junho, para o e-mail:
gap@cm-stirso.pt. ou para o tel. 252830400 – ext: 401

A actualidade política tem sido marcada
por acontecimentos muito tristes e preo-
cupantes. Todos os partidos, PS incluído,
têm, responsabilidades nos compromis-
sos que assumiram perante o povo, e é
sobre estes que nos devemos concentrar.
Aos órgãos de soberania exige-se que
seja feita justiça, seja sobre quem for, e
que o povo português sinta a segurança e
a tranquilidade necessárias para viver,
dia a dia, num país mais justo, mais soli-
dário, mais fraterno, em plena democracia.

Os casos mais mediáticos, sobre os
quais cabe a quem de direito actuar, leva-
nos por vezes a desviar as atenções sobre
o essencial.

E no essencial vemos 423.595 pes-
soas registadas no instituo de Emprego
como desempregados. Nos últimos dois
meses, por cada hora que passou, oito
portugueses perderam o seu emprego.
A taxa de desemprego registou o maior
au-mento dos países da união Europeia:
seis vezes mais.

Mais uma vez o Governo não cum-
priu as promessas que fez aos portugue-
ses. Prometeram crescimentos de pensões
como nunca, no passado. E o que fize-
ram? Começaram por dividir o aumento
das pensões mínimos em dois – um em
Dezembro, outro em Junho. Mas bem
vistas as contas, tudo somado, aos au-
mentos são inferiores aos do ano passa-
do. E mais, a pensão social e a pensão
dos rurais nunca tinham atingido um
aumento tão baixo desde... os anos de
1994 e 1995.

No essencial assistimos por cá a
outro tipo de atropelos à democracia,
no contexto de uma campanha feroz que
nasceu meses antes das eleições
autárquicas em Dezembro de 2001, esta
sim, com resultados negativos para o
exercício da cidadania e para um maior
descrédito da democracia.

É do conhecimento público a coliga-
ção criada em Vila das Aves com a finali-
dade de tentar denegrir e caluniar, res-
pectivamente o PS e os seus militantes
com responsabilidades autárquicas.

Lamentavelmente, a questão da deno-
minação da Estação de vila das Aves
tem servido como arma de arremesso
político, não por parte do PS, pois sempre
mantivemos uma posição clara e
coerente, mas por outros “políticos” que
utilizam o reacender de velhas rivali-
dades vizinhas como meio para atingir
os seus fins.

Não compreendo que, havendo
unanimidade entre o PS e o partido que
gere actualmente os destinos de Vila das

Os atropelos à
democracia

Aves, haja quem esteja interessado nos
constantes atropelos à democracia, de
que a carta ao director publicada em 31
de Maio sob o título “Esta luta é de
todos!”, é paradigma.

Confesso que fiquei sem saber se o
autor, Beja Trindade, falava por si, por
outrem, como líder da CDU de Vila das
Aves, como membro do MCVA ou como
apoiante declarado da Junta PSD.

Para resumir a sua carta, utilizaria uma
expressão que ele próprio tanto gosta
de pronunciar: “põe o ramo num lado e
bebe no outro”. De facto, o autor respon-
sabiliza politicamente o PS pelo impasse
sobre o nome a atribuir à nova Estação,
mas vai dizendo que a luta é de todos!

Na realidade, há pessoas que co-
meçam a dar sinais de inquietação, não
vá haver mesmo um “trunfo para o últi-
mo acto que poderá muito bem acon-
tecer no dia da inauguração da nova
estação ferroviária”.

Beja Trindade refere na sua carta, e
passo a citar: “se a Junta de Freguesia
de Vila das Aves fosse do PS, é segura-
mente garantido que nada de toda esta
baboseira partidária aconteceria!”, para
depois dizer que esta luta é dirigida pela
Junta PSD. Não nos diga pois, que nada
o move a favor do PSD. Não é de agora
que desvirtua a política local em desfavor
da CDU, um partido de esquerda, mas
isso é da sua (ir)responsabilidade e
(in)competência. Não venha tentar “tapar
o sol com uma peneira” pois está à vista
desarmada os reais objectivos ou os fins
para que servem este ensaio de “luta
persistente, junto do poder autárquico
concelhio”... para “construir a cidade pelas
nossas próprias mãos!...”

Parece-me inequívoco que, como líder
da CDU local, pretende seguir as pisadas
do seu camarada Rui Sá da CDU do
Porto, aliado de Rui Rio, presidente da
Câmara da invicta. Como boas relações
que tem, estaria a prestar um grande servi-
ço a Vila das Aves se o contactasse como
forma de exercer influência no caso do
nome da Estação, junto do Governador
Civil do Porto, também do PSD.

Quanto ao PS não lhe reconhece-
mos qualquer legitimidade para se imis-
cuir em assuntos de um partido de
esquerda com princípios e valores bem
definidos.

O PS vive actualmente – em Vila das
Aves também -, um processo de reno-
vação. Estamos empenhados em abrir o
partido à sociedade, aos independentes
(excluindo os falsos socialistas ou vira-
casacas), aos jovens – contra os atro-
pelos à democracia que outras forças
partidárias vão protagonizando -, numa
luta incansável pelos interesses da Vila
das Aves e de todos os avenses. ||||| NESNESNESNESNESTTTTTOROROROROR
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CARTAS AO DIRECTOR



Para o próximo fim-de-semana, o Cine-Aves reserva-nos
a exibição do filme “O Batedor”, que conta com as inter-
pretações de Benicio Del Toro, Tommy Lee Jones

Aaron Hallam (Benicio del Toro) é um antigo soldado,
assombrado pelas atrocidades que viu e foi obrigado a

cometer durante a intervenção militar no Kosovo. Anos mais tarde,
conhece L.T. Bonham (Tommy Lee Jones), um “batedor” que persegue
caçadores. Aaron torna-se também “batedor”, mas os seus métodos
de protecção tornam-se cada vez mais violentos. Depois de alguns
caçadores aparecerem mortos, o FBI resolve investigar Aaron e
pede ajuda a L.T. Aaron acaba por ser apanhado, mas como sabe
demasiados segredos, nunca poderá ser julgado. Agentes especiais
tentam então fazê-lo “desaparecer”, mas antes Aaron consegue
fugir novamente. O FBI volta a contactar L.T. que volta a ajudá-los,
numa perseguição a Aaron, em que não tem bem a certeza qual
deles é o caçador e qual é a presa. |||||

O BATEDORO BATEDORO BATEDORO BATEDORO BATEDOR
De William Friedkin, com: Benicio Del Toro, Tommy Lee Jones. Cine-William Friedkin, com: Benicio Del Toro, Tommy Lee Jones. Cine-William Friedkin, com: Benicio Del Toro, Tommy Lee Jones. Cine-William Friedkin, com: Benicio Del Toro, Tommy Lee Jones. Cine-William Friedkin, com: Benicio Del Toro, Tommy Lee Jones. Cine-
Aves, dias 4 e 5 de Julho, ‘as 21h30. Dia 6 ‘as 15h00 e 21h30Aves, dias 4 e 5 de Julho, ‘as 21h30. Dia 6 ‘as 15h00 e 21h30Aves, dias 4 e 5 de Julho, ‘as 21h30. Dia 6 ‘as 15h00 e 21h30Aves, dias 4 e 5 de Julho, ‘as 21h30. Dia 6 ‘as 15h00 e 21h30Aves, dias 4 e 5 de Julho, ‘as 21h30. Dia 6 ‘as 15h00 e 21h30

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
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Reparações Eléctricas em Automóveis

Telefone/Fax - 252942195 - Rua 25 de Abril, 53 - 4795-023 A4795-023 A4795-023 A4795-023 A4795-023 AVESVESVESVESVES

Instalações de:Instalações de:Instalações de:Instalações de:Instalações de:
Autorádios / Alarmes / Ar ConcidionadoAutorádios / Alarmes / Ar ConcidionadoAutorádios / Alarmes / Ar ConcidionadoAutorádios / Alarmes / Ar ConcidionadoAutorádios / Alarmes / Ar Concidionado
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CEMITÉRIO:CEMITÉRIO:CEMITÉRIO:CEMITÉRIO:CEMITÉRIO:     Já há vários anos que se fala na
necessidade de ampliar o cemitério de Vila das
Aves. Aliás, resultado da situação complicada,
em termos de espaço, para novas sepulturas é
o facto, também, de há uns anos a esta parte,
não ser possível “comprar” uma sepultura, mas
apenas alugar e por um período de cinco anos
(penso que ainda será mais ou menos assim).
É, por isso, natural que neste momento estejamos
à beira da ruptura. E se há assunto que mexe
com as pessoas, é sem dúvida o cemitério, para
onde vão descansar os nossos entes queridos
depois de deixarem este mundo. Imaginar que
poderemos chegar a uma situação em que nos
digam que, pura e simplesmente, não podemos
sepultar os nossos mortos, porque não há espa-
ço no cemitério, seria algo gravíssimo. Recordo
aqui, as palavras do ex-presidente da Junta.
Aníbal Moreira, em Dezembro de 2001, aquan-
do da inauguração da capela mortuária (no
seu último discurso público enquanto autarca),
apontou a urgência em atacar este problema,
adiantando que este deveria ser uma das priori-
dades autárquicas para o corrente mandato em
Vila das Aves. Penso que os actuais autarcas,
quer de Vila das Aves, quer de Santo Tirso, têm
plena consciência da gravidade da situação, mas
não podemos ficar por aqui e não podemos,
por muito mais tempo, andar a estudar hipóteses.
Está na hora de decidir. Todos sabemos a
morosidade que estas coisas têm. Compra do
terreno, elaboração do projecto, lançamento de
concurso, adjudicação e consignação da obra.
Tudo isto leva muito tempo e, sinceramente, não
sei se o actual cemitério aguenta tanto tempo.
Por isso, reitero, não se pode esperar mais, é
preciso decidir e já. Não se pode esperar até ao
fim do ano, é muito tempo. Recentemente surgiu
mais uma polemicazinha caseira a este respeito,
por causa da possibilidade de ampliar o cemité-
rio para Cense. Sinceramente!! Câmara e Junta
está na hora de pensar na Vila das Aves e m-
enos em comunicados e esclarecimentos.
Sentem-se à mesma mesa e decidam. Vistam a
camisola da terra, da Vila das Aves, e dispam,
pelo menos uma vez, a cor dos partidos. Neste
momento, o vosso partido é, para todos os efei-
tos, Vila das Aves e o concelho. Aliás, esta pole-
micazinha está, como acontece sempre, muito
mal explicada. No entanto, repito, interessa
comunicar frente-e-frente na mesma mesa, e não
através de comunicados e esclarecimentos.

FESTIVFESTIVFESTIVFESTIVFESTIVALALALALAL::::: Uma nota de apreço por, mais uma
vez, o Festival Internacional de Guitarra de Santo
Tirso – sem dúvida um dos melhores eventos
culturais que se organiza neste concelho – passar
pela Vila das Aves e com um conjunto musical
de valor ímpar, os Realejo. A não perder. |||||
celsocampos@sapo.pt

InflexõesNum momento particularmente feliz da sua carreira, Sérgio Godinho, actua em Santo
Tirso, num espectáculo inserido no âmbito das Festas de S. Bento, que se realizam de 10
a 13 de Julho. A actuação de Sérgio Godinho est´a marcada para o dia 12 (sábado), a
partir das 22 horas, na Praça 25 de Abril, e pela qualidade que se lhe conhece e
reconhece, ´´e de se esperar um grande concerto. Mas em termos musicais, os atractivos
destas festas populares não se ficam por aqui. Num outro registo, o grupo Santa
Maria apresenta-se em palco a 10 de Julho, ficando o fado, com o
grupo Cantares de Coimbra, para ´ultimo dia de
festa, num concerto agendado para o Largo Abade
Pedrosa, a partir das 22 horas do dia 13. |||||

Sérgio Godinho nas festas de S. Bento

Uma noite de Fados de Coimbra. É esta a
proposta da Junta de Freguesia de Vila das
Aves que promove para o dia 18 de Julho
(sexta-feira) um espectáculo, a realizar no Cine-
Aves, com o Grupo Saudades de Coimbra.
Com entrada gratuita, o espectáculo tem início
marcado para 21h30. |||||

Noite de Fados
em Vila das Aves

SERGIO GODINHO
O irmão do meio
(EMI 2003)

É certo e sabido que
já é habitual vermos
artistas convidados em álbuns
carreira ou em “best of´s” de melhores musi-
cas, a que eu aconselho e, é sempre uma óptima escolha
para se conhecer melhor o autor. Dentro dum contexto e dum
apanágio geral do nosso panorama musical, é bastante difícil encon-
trar coisa que se dignifique ou se lhe atribua uma pontuação de
5 estrelas. Agora imagine… Teresa Salgueiros com xutos, da weasel
e Gabriel o pensador com Carlos do Carmo e Camané, Caetano
Veloso com Jorge Palma, entre outros, dentro do mesmo disco!
Nesta altura estará a pensar: Isto anda tudo ligado? Claro! Mas só
mesmo com a polivalência musical de Sérgio Godinho e num
estilo faça você mesmo, temos um álbum incomparavelmente eterno.
O irmão do meio reúne artistas de diferentes estilos musicais e
sempre apoiados num segmento rectilíneo das suas próprias
influencias. Sérgio Godinho conhecido por ser um artista de
intervenção, sendo sempre capaz de criticar as noticias do mundo
em letras cuidadas e pensadas ao máximo expoente do bom
português faz com que a nossa musica não seja apenas genéricos
pimba que tentam rimar amor com dor ou frases do tipo; “Estupida-
mente apaixonado” e “Quem era eu sem ti”. Não quero dizer com
isto que não haja quem goste de Sérgio Godinho e Toy ou Tony
carreira ao mesmo tempo, mas isso mete me cá uma confusão
interna que preferia mesmo que a musica não existisse. Peço descul-
pa se não concorda comigo e quero que o leitor não leve tanto o
peito pois cada um gosta do que gosta e também compreenda que
tenho uma vantagem em relação ao leitor, vantagem essa sendo
eu poder escrever estas linhas. Para quem gosta de Godinho, este
disco e indispensável na colecção, tanto pela forma como é tocado
como pela forma de termos um leque de artistas variados em
apoio ao nosso irmão do meio, e é desta forma que Sérgio gosta
de ser tratado pelos artistas. 8|10 ||||| HÉLDERHÉLDERHÉLDERHÉLDERHÉLDER     SOUSSOUSSOUSSOUSSOUSAAAAA. heldersousa@iol.pt
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No próximo dia 12 de Julho, a Fundação Castro Alves leva a cabo oNo próximo dia 12 de Julho, a Fundação Castro Alves leva a cabo oNo próximo dia 12 de Julho, a Fundação Castro Alves leva a cabo oNo próximo dia 12 de Julho, a Fundação Castro Alves leva a cabo oNo próximo dia 12 de Julho, a Fundação Castro Alves leva a cabo o
seu já habitual concerto de encerramento de ano lectivo. Agendadoseu já habitual concerto de encerramento de ano lectivo. Agendadoseu já habitual concerto de encerramento de ano lectivo. Agendadoseu já habitual concerto de encerramento de ano lectivo. Agendadoseu já habitual concerto de encerramento de ano lectivo. Agendado
para as 21 horas, a iniciativa será precedida, nesse mesmo dia, com apara as 21 horas, a iniciativa será precedida, nesse mesmo dia, com apara as 21 horas, a iniciativa será precedida, nesse mesmo dia, com apara as 21 horas, a iniciativa será precedida, nesse mesmo dia, com apara as 21 horas, a iniciativa será precedida, nesse mesmo dia, com a
inauguração de uma exposição de desenho e pintura, da autoria deinauguração de uma exposição de desenho e pintura, da autoria deinauguração de uma exposição de desenho e pintura, da autoria deinauguração de uma exposição de desenho e pintura, da autoria deinauguração de uma exposição de desenho e pintura, da autoria de
Ana Isabel Guzman e Brandão JúniorAna Isabel Guzman e Brandão JúniorAna Isabel Guzman e Brandão JúniorAna Isabel Guzman e Brandão JúniorAna Isabel Guzman e Brandão Júnior. A exposição, ficará patente no. A exposição, ficará patente no. A exposição, ficará patente no. A exposição, ficará patente no. A exposição, ficará patente no
museu da Fundação Castro Alves, até ao dia 19 de Julho, no horáriomuseu da Fundação Castro Alves, até ao dia 19 de Julho, no horáriomuseu da Fundação Castro Alves, até ao dia 19 de Julho, no horáriomuseu da Fundação Castro Alves, até ao dia 19 de Julho, no horáriomuseu da Fundação Castro Alves, até ao dia 19 de Julho, no horário
compreendido entre as 9h. e as 12 horas e as 14h. e as 20 horas. Aocompreendido entre as 9h. e as 12 horas e as 14h. e as 20 horas. Aocompreendido entre as 9h. e as 12 horas e as 14h. e as 20 horas. Aocompreendido entre as 9h. e as 12 horas e as 14h. e as 20 horas. Aocompreendido entre as 9h. e as 12 horas e as 14h. e as 20 horas. Ao
fim-de-semana a abertura da mostra faz-se por volta das 15 horas,fim-de-semana a abertura da mostra faz-se por volta das 15 horas,fim-de-semana a abertura da mostra faz-se por volta das 15 horas,fim-de-semana a abertura da mostra faz-se por volta das 15 horas,fim-de-semana a abertura da mostra faz-se por volta das 15 horas,
mantendo-se aberta ao público até às 19 horas. mantendo-se aberta ao público até às 19 horas. mantendo-se aberta ao público até às 19 horas. mantendo-se aberta ao público até às 19 horas. mantendo-se aberta ao público até às 19 horas. |||||

Concerto na Fundação
Castro Alves
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Clara Alves
psicologa

Urb. das fontainhas - edifício torre, 4º andar - sala f
4795 - 114 vila das aves     telem. 967 373 979
e.mail: clara.alves@iol.pt

Consulta psicológica
de crianças, jovens e adultos.
. Baixo rendimento escolar.

. Dificuldades de aprendizagem.

. Distúrbios de atenção.

. Orientação escolar e profissional - apoio à tomada de
decisão para o concurso de ingresso ao ensino superior.

. Programa de Treino de competências de estudo e promoção
da realização escolar.

. Estimulação global a crianças com atraso de
desenvolvimento.

. Promover um desenvolvimento psicomotor adequado.

. Desenvolver competências perceptivo-cognitivas.

. Desenvolver competências sensório-perceptivas.

. Promover um desenvolvimento sócio-afectivo harmonioso.

Terapia Ocupacional.

“A escola de uma
nota só”||||| OPINIÃO: FRANCISCOFRANCISCOFRANCISCOFRANCISCOFRANCISCO     CORREIACORREIACORREIACORREIACORREIA

Ao não se olhar a “Actividade Autárquica”
como actividade económica, acaba-se por
transformá-la numa “perversa actividade
económica”. Esta ideia assenta que nem
cereja no bolo ao momento em que
vivemos.

Penso que se não escrevesse mais nada,
estaria mesmo tudo dito. Ainda assim, vale
a pena pensar um pouco mais nisto.

Antes, porém, deixem-me cumprir a pr-
omessa do artigo anterior e detalhar algo
mais sobre o primeiro dos assuntos que
abordei, que tem a ver, justamente, com a
necessidade dos avenses se manterem uni-
dos perante os novos desafios que se lhes
colocam, ou, melhor dizendo, que lhes têm
vindo a colocar no seu caminho.

Num destes vários dias de possível
“ponte” por entre festas de santos popula-
res, come-morações oficiais e religiosas,
decidi oferecer-me exactamente uma dessas
“pontes” e aproveitei para, entre outros
afazeres, “vaguear” pelas Aves. E fiquei
espantado com aquilo que encontrei: nem
mais-nem menos, um povo desgastado por
anos de espera, desalentado com o poder
político que os tem governado a nível con-
celhio, mas franco, simpático e acolhe-dor,
e, sobretudo – muito importante -, dese-
joso de mudança, que, aqui-e-ali, já sente
que poderá estar eminente. É por isso que
apesar de ainda se sentir um pouco receoso,
é um povo que já não tem medo. E isso fi-
cou eviden-te na forma descomplexada com
que comigo falaram, das críticas que mais
uma vez repetiram à forma como a Câmara
tem conduzido os destinos do Concelho,
das carências gritantes desta terra (e segu-
ramente de outras, vizinhas) que teimam à
viva-força manter, e por aí fora. E quando
eu com eles falava dizendo que isso não
era gerir era oprimir pela submissão, muitos
me disseram tem razão, é isso mesmo, você
está certo. Confesso que, apesar de tudo,
fiquei ainda mais surpreendido do que
com aquilo que aconteceu na última As-
sembleia de Freguesia. Mas, por outro lado,
revendo-me em todos aqueles anónimos
que sem paixões ou ambições fraccionárias
fundamentalmente almejam alguma quali-
dade de vida, achei que fazer parte desta
onda de mudança era o mínimo a fazer. E
as pessoas percebem isso, assim como per-
cebem, como fiz questão de lhes voltar a
dizer, que embora o apego à terra seja muito
importante, ele só faz sentido se realmente
der frutos ou pelo menos for isento; agora
quando é usado para prejudicar ou na
eventualidade das pessoas não poderem
estar mas a todo custo quererem ser repre-
sentadas por clones que não são mais do

Perversidade e Desperdício
que peões de brega, isso chama-se abusar
e oprimir. Por isso as pessoas entendem
quando digo que pior do que não ser da
terra é ser-se da terra e ser-se cúmplice do
seu marasmo. Por isso as pessoas entendem
que quando eu insistentemente falo de
gestão e lhes digo que por exemplo manter
um centro cultural naquele estado e durante
tantos anos, além da falta que faz como
mais um contributo ao dinamismo da
actividade social local, é como manter um
stock parado no armazém, isto é, só dá
prejuízo. Situações destas que existem
amiúde são um sorvedouro dos nossos
impostos e uma ruína para as finanças
locais. Por isso eu comecei este artigo da
maneira como o fiz; é que sendo a acti-
vidade autárquica uma actividade política
(no quadro democrático existente os parti-
dos políticos são parte integrante do mes-
mo), não pode ser entendida apenas como
tal, uma vez que lida com meios e poderes
que extravasam em muito aquele domínio.
Nesse sentido, têm que ser introduzidas
novas regras, mecanismos de gestão mais
evidentes, de controlo idem, tendentes a
evitar o des-calabro actual.

E mais entendem os avenses: sendo o
tempo um recurso precioso, fazer alguém
perder tem-po é como roubar-lhe dinheiro;
é isso que tem acontecido aos avenses com
o tempo que os têm feito perder à espera
de muitas medidas. Mais: perder o seu
próprio tempo é como hipotecar o seu futu-
ro; e os avenses dizem a isto “Não”, não
querem atrasar mais o seu futuro!

Entendem ainda os avenses que as boas
medidas são aquelas que trazem benefícios
ao maior número de pessoas possível, não
apenas a alguns; assim como quando as
coisas lhes são apresentadas com verdade
e sobriedade não se corre o risco de depois
alguém não querer assumir as suas obriga-
ções por questões de “parentesco”.

É com base em tudo isto que eu acho
que a principal “arma” dos avenses neste
momento e neste quadro é manterem-se
unidos. Mas, convenhamos, isso só não
chega; é curioso, é até bizarro, que dispon-do
o povo do trunfo do voto isso só não baste
para às vezes provocar a mudança; exac-
tamente porque, como disse mais acima,
vivemos em democracia e logo existem os
partidos; e nesta altura é fundamental que
quem se quer assumir como alternativa tem
que o fazer já, acreditando que é possível.
E eu acho que é. O povo também. É preciso
dar passos medidos… Concerteza que sim,
mas também isso é possível.

Pode ser, assim, que Aves não constitua
um espaço isolado mas antes o mote para
uma clarividência geral que finalmente con-
siga trazer algo de novo a estas bandas. |||||

||||| OPINIÃO:     JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     PPPPPAAAAACHECOCHECOCHECOCHECOCHECO

Algures, em 6 de Setembro de 2007,
 
Querida Alice,
No tempo em que os teus olhos se habituavam
ao céu do Sul da tua infância, o teu avô atravessava
esse mesmo céu no ventre de um pássaro de metal,
respondendo aos apelos de aves sequiosas do
fermento que faz levedar os sonhos. Nesse tempo,
também as palavras voavam, mas no ciberespaço,
nas asas que homens de engenho lhes deram.
De modo que, cada vez que regressava do outro
lado do oceano, já as ideias e sentimentos de
muitos e maravilhosos pássaros haviam chegado
à minha caixinha do correio electrónico (correio
electrónico era um utensílio que usávamos no
tempo em que vieste ao mundo},. Dou-te a ler
pedacinhos de uma dessas mensagens:

“Caro Zé, (…}, eu continuo na minha pesquisa,
juntei algumas coisas, servirão bastante para
colocar “a pulga atrás das orelhas dos professores”.
Quem sabe eles não dão o famoso pulo do gato
e reinventam formas de compreender o que está
acontecendo com seus alunos? Veremos. É impres-
sionante como os dirigentes dessa educação brasi-
leira ainda não perceberam por onde se vai a
Roma! É mexendo com o corpo e a alma dessa
criançada que eles vão. Só o governo é que não
vê. Finalmente digitei o texto. Aí segue.

A “escola de uma nota só” só recebe alunos
que toquem a escala de dó. Os professores só
entendem quem canta num mesmo tom. Essa escola
não consegue entender quem aprendeu música
na rua, no campo, ou quem não aprendeu música
nenhuma. Felizmente, alguns professores já apren-
deram a ouvir diferentes melodias e sensatamente
construíram outros sons. Mesmo assim, para a
grande maioria a demais música ainda soa incom-
preensível, necessitando de um ajuste na melodia.
Dizem que estas crianças têm uma forma diferente
de aprender a cantar e até – quem sabe! – de
pensar. Falam de uma dificuldade articulatória que,
por conta desta palavra feia, é necessário um méto-
do todo especial. Tenta-se juntar essas crianças,
se possível reagrupando-as num mesmo tom, para
que uma educação especial seja cuidadosamente
a elas ministrada. Nela se prepara uma pauta espe-
cial e um maestro especializado. Vão continuar
com a música meio fora de tom, mas não haverá
afinados por perto para provocar, para mostrar o
quanto eles desafinam. Mas para muitos educa-
dores esta história está tomando outro rumo. Edu-
cadores como nós, que acreditamos em uma edu-
cação especial para todas crianças, juntas, trabalhan-
do as diferenças e igualdades. Optando pela vida
tal qual ela é, sem redomas. Estamos lutando pela
inclusão de todos os alunos com alguma deficiên-
cia, mas não nos esquecemos milhares de alunos
que são expulsos dessa mesma escola, que, insis-
timos, é para todos. Nossa escola não está pre-

parada nem para as crianças consideradas normais,
muito menos para as pessoas com deficiência. Por
que queremos uma escola onde afinados e desafi-
nados façam parte da mesma orquestra? É porque
acreditamos que todas as crianças têm o direito a
crescer em ambien-tes o mais livres possível e juntas,
independentemente de raça, credo ou capacidade
intelectual. Queremos uma escola preparada para
ouvir todas as músicas de variados tons. É nela
que realizamos nosso exercício de cidadania, onde
vivenciamos e incorporamos os valores sociais e
morais, através da cooperação entre os indivíduos.
Onde, de facto, a afinação da orquestra acontece.
E, como já dizia o poeta, “no peito dos desafinados
também bate um coração.”

Esta sensível mensagem foi-me enviada pelo
beija-flor que habitava o frágil corpo de uma mulher,
e terminava assim: “Um grande beijo e toda a paz
para você. Nos veremos. Susana.”

“Nos veremos” – disse a Susana. Mas não mais
nos voltaríamos a ver. Decorridos dois meses, esse
frágil beija-flor iria deixar o nosso mundo mais
pobre pela sua ausência. A Susana soube ocultar a
doença que a condenava a partir demasiado cedo.
Até ao fim, pôs entusiasmo em tudo o que fazia.
Até ao fim, buscou a “escola policromática” a que
se referiu na interpelação que me fez no decurso
de uma conferência.

No final dessa “fala” (como chamam às confe-
rências no Brasil}, que o teu avô fez sobre a escola
das aves, disse-me que havia reparado no modo
peculiar com que eu me despedia das pessoas:
“Até logo”! Sublinhou que um “até logo” tanto pode-
ria significar que nos voltaríamos a encontrar mais
logo, nesse mesmo dia, ou que nos encontraríamos
mais tarde… ou na eternidade.

Sentindo aproximar-se o tempo de partir, a
Susana vivia intensamente aquela despedida, como
se fosse a derradeira. Após um longo silêncio, de
um olhar de dizer e não dizer, fitou-me longamente
e repetiu a saudação: “Até logo”! Que distraído eu
estava! Absorto nas coisas que consideramos
importantes, ignorante do drama, respondi, natural
e laconicamente: “Até logo”!

Há humanos seres, querida Alice, que vivem
como pássaros. Que, de tão belos, espalham em
seu redor um doce perfume que os resgata da lei
da morte, uma fragrância que fica a pairar sobre a
terra dos pássaros muito para além do tempo de
viver. A Susana partiu discretamente, numa migração
sem regresso. Por ter vivido em harmonia com a
respiração dos pássaros, mora agora numa estrela,
ou habita a grande catedral do espírito. As notas
da sua escala em arco-íris, harmoniosamente se
subdividiram em meios e quartos de tom. Multi-
plicaram-se. Da claridade da sua alma transmigrada
partiram raios de luz em todas as direcções, num
S.O.S. captado por corações puros de pássaros
disponíveis para entoar novas melodias e interrogar
as “escolas de uma nota só”.

Até logo! O teu avô José |||||
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E N D E R E Ç O S
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
Rua dr. Alfredo Magalhães, 46 - 3º - Sala 3
4000-061 PORTO
Telef: 223389033 - Fax: 222088774

*****
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 ÚTEIS
FARMÁCIAS

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

HOSPITAIS
Santo Tirso.............................................252856011
Linha Azul...............................................252855851
Guimarães.............................................253515040
Riba d’Ave..............................................252900800
Famalicão..........................................252300800

CENTROS DE SAÚDE
Santo Tirso............................................252853094
Negrelos...................................................252941468
Linha Azul..............................................252871333
S. Martº Campo..................................252841128
Delães.......................................................252907030

BOMBEIROS
Aves..........................................................252820700
SSSSSANTANTANTANTANTOOOOO     TIRSOTIRSOTIRSOTIRSOTIRSO

Vermelhos...............................................252852491
Amarelos..............................................252830500
Vizela.................................................253584293/4
Riba d’Ave.............................................252900200

GNR
Santo Tirso.........................................252858844
Aves.........................................................252873276
Riba d’Ave..............................................252982385
Lordelo.......................................................252941115

ESTAÇÃO CAMº DE FERRO
Aves..........................................................252942886
Lordelo.....................................................252562226
Santo Tirso............................................252866774

JUNTAS 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 MUNICIPAL
Santo Tirso...........................................252830400
Guimarães.............................................253410444
Vª Nª Famalicão.....................................252312119

INSTITUTO DO EMPREGO
Santo Tirso.............................................252857456
Guimarães..............................................253514800
Vª Nª Famalicão....................................252311121

REPARTIÇÃO DE FINANÇAS
Santo Tirso.............................................252851383
Aves..............................................................252871145
Vª Nª Famalicão..................................252316633
Guimarães..............................................253413092

SEGURANÇA SOCIAL
Santo Tirso............................................252856081
S. Martº Campo....................................252841421
Guimarães..........................................253412426
Vª Nª Famalicão.................................252311294

LAR FAMILIAR DA TRANQUILIDADE
Aves.........................................................252942031
SOS SIDA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800201040Rua Silva Araújo (Junto ao mercado) -

Telf. 252941861 - AVES

de de de de de António Fernandes FonsecaAntónio Fernandes FonsecaAntónio Fernandes FonsecaAntónio Fernandes FonsecaAntónio Fernandes Fonseca

ESPECIALIDADEESPECIALIDADEESPECIALIDADEESPECIALIDADEESPECIALIDADE: Bacalhau à
Trovoada, bacalhau à Stalibã,

rojão à Trovoada.
Diárias e refeições para fora.

RESTAURANTE
CHURRASQUEIRA

"O TROVOADA""O TROVOADA""O TROVOADA""O TROVOADA""O TROVOADA"
QUIOSQUE DAS AQUIOSQUE DAS AQUIOSQUE DAS AQUIOSQUE DAS AQUIOSQUE DAS AVESVESVESVESVES

 - de  Joaquim Sousa Ferreira
Rua Silva Araújo -  - Vila das Aves -

Telef. 252872706

QUIOSQUE QUIOSQUE QUIOSQUE QUIOSQUE QUIOSQUE MARTINSMARTINSMARTINSMARTINSMARTINS
Largo Domingos Moreira - Santo Tirso -

Telef. 252857603

Postos de vendaPostos de vendaPostos de vendaPostos de vendaPostos de venda

QUIOSQUE QUIOSQUE QUIOSQUE QUIOSQUE QUIOSQUE TROFÉUTROFÉUTROFÉUTROFÉUTROFÉU
- de Abílio de sousa Oliveira

Centro Comercial Tojela - Vila das Aves
Telem. 965 624 448

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
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De parabéns 13-07-2003

Completará mais uma primavera a menina
Ana CaAna CaAna CaAna CaAna Catarina Ftarina Ftarina Ftarina Ftarina Ferrerrerrerrerreireireireireira Costa.a Costa.a Costa.a Costa.a Costa.
Teus avós paternos, com muito amor e carinho,
desejam-te muitas felicidades e muitos
parabéns e que esta data se repita por muitos
e longos anos.
Muitos beijinhos.

Avª 4 Abril 1955 - Cº Comercial Abril - Vila das Aves - Telef. 252 875 794

laboratório de fotografias - revelação em 30 minutos - fotos tipo passe digital 1 minutolaboratório de fotografias - revelação em 30 minutos - fotos tipo passe digital 1 minutolaboratório de fotografias - revelação em 30 minutos - fotos tipo passe digital 1 minutolaboratório de fotografias - revelação em 30 minutos - fotos tipo passe digital 1 minutolaboratório de fotografias - revelação em 30 minutos - fotos tipo passe digital 1 minuto

reportagens de: casamentos, baptizados, comunhões e outros eventosreportagens de: casamentos, baptizados, comunhões e outros eventosreportagens de: casamentos, baptizados, comunhões e outros eventosreportagens de: casamentos, baptizados, comunhões e outros eventosreportagens de: casamentos, baptizados, comunhões e outros eventos

VHSVHSVHSVHSVHS
FotografiaFotografiaFotografiaFotografiaFotografia

SEGCONTAS

Urbanização e Edíficio das Fontaínhas, Loja 13Urbanização e Edíficio das Fontaínhas, Loja 13Urbanização e Edíficio das Fontaínhas, Loja 13Urbanização e Edíficio das Fontaínhas, Loja 13Urbanização e Edíficio das Fontaínhas, Loja 13
4795-021 Vila das Aves4795-021 Vila das Aves4795-021 Vila das Aves4795-021 Vila das Aves4795-021 Vila das Aves

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

Gabinete de Contabilidade
Castro & Castro, Lda.
Seguros

De Parabéns
Estiveram de parabéns, nos passados
meses Maio e Junho, os nossos
estimados assinantes:

Ma ioMa ioMa ioMa ioMa io
No dia 1, Maria de Fátima Silva
Gomes, da Maia.
No dia2, Humberto Nelson Pinheiro
Torres, na Alemanha e Carlos Alberto
Maia da Silva, de Rebordões.
No dia 4, João Manuel Machado
Pimenta, das Aves.
No dia 5, Alberta Pedroso, das Aves;
Amadeu Leite Correia e António José
Castro Coelho, das Aves.
No dia 6, Joaquim Torres Azevedo,
das Aves.
No dia 7, Maria Cândida Magalhães
Araújo, das Aves.
No dia 10, o proprietário do Electro-
Ave, em Delães.
No dia 11, Aníbal Carneiro Ribeiro,
das Aves.
No dia 14, Francisco Martins, da
Bélgica.
No dia 15, Abílio Ferreira Machado,
das Aves e Carlos António Fernandes
Portas, de Roriz.
No dia 19, Maria Rosa Ferreira Silva
Guimarães, proprietária de “O
Vendelhão”, em S. Martinho do
Campo.
No dia 25, Mário João Oliveira
Nunes, proprietário do Café Paulinho,
em S. Martinho do Campo.
No dia 27, Filipe Pimenta, em França.
No dia 28, Mário Vasco Brandão
Ferreira Marques, das Aves.
No dia 30, Adelino Gonçalves de
Oliveira, em S. Tomé de Negrelos.

JunhoJunhoJunhoJunhoJunho
No dia 2, Constantino Campos S.
Rompante, proprietário da Adega
Tino-Salé, em S. Martinho do Campo.
No dia 7, a esposa, Dª Casimira, de
Afonso Ferreira Machado, das Aves.
No dia 10, Manuel Leal Pereira, na
Alemanha.
No dia 12, Jorge Filipe Silva Loureiro,
das Aves.
No dia 13, Álvaro Dinis Oliveira Silva
Mendes, das Aves.
No dia 16, António Machado Costa,
na Alemanha.
No dia 19, Alfredo Silva Teixeira, das
Aves.
No dia 21, Belmiro Alfredo costa
Teixeira, na Alemanha; Américo Dias
Leal, das Aves; Mr. Andrade, na França;
Manuel Fernandes da Silva, das Aves.
No dia 24, Isaura Margarida da Silva
Teixeira, das Aves.
No dia 26, Idalina Eckel, na
Alemanha.
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TIRAGEM MENSAL  4.000 EXEMPLARES

Preço Assinatura Anual
11 Euros

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

PresidentePresidentePresidentePresidentePresidente : José Manuel Machado;:  José Manuel Machado;:  José Manuel Machado;:  José Manuel Machado;:  José Manuel Machado;
TTTTTesouresouresouresouresoureireireireireirooooo: Ludo: Ludo: Ludo: Ludo: Ludovina Rosa R. Si lvvina Rosa R. Si lvvina Rosa R. Si lvvina Rosa R. Si lvvina Rosa R. Si lva ;a ;a ;a ;a ;
SecretárioSecretárioSecretárioSecretárioSecretário: José Pereira Machado.:  José Pereira Machado.:  José Pereira Machado.:  José Pereira Machado.:  José Pereira Machado.

Direcção, Administração e Redacção:Direcção, Administração e Redacção:Direcção, Administração e Redacção:Direcção, Administração e Redacção:Direcção, Administração e Redacção:
LLLLLararararargo da Tgo da Tgo da Tgo da Tgo da Tojela - Edº da Junta deojela - Edº da Junta deojela - Edº da Junta deojela - Edº da Junta deojela - Edº da Junta de

FFFFFrrrrreguesia - Apartaeguesia - Apartaeguesia - Apartaeguesia - Apartaeguesia - Apartado 1do 1do 1do 1do 199999
444447777796-908 Vila das A96-908 Vila das A96-908 Vila das A96-908 Vila das A96-908 Vila das Avvvvveseseseses

TTTTTeleeleeleeleelefffffone e Fone e Fone e Fone e Fone e Fax: 252 87ax: 252 87ax: 252 87ax: 252 87ax: 252 872 9532 9532 9532 9532 953

entreentreentreentreentreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS

     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,  Maria José Dias

e vários leitores.

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,   Joaquim

Fernandes, Orlando Carneiro, Firmino Pacheco,
Fernando Fernandes, Manuel Cunha, Carla Maia,

António Silva.

FOFOFOFOFOTTTTTOCOOCOOCOOCOOCO MPOS IÇÃMPOS IÇÃMPOS IÇÃMPOS IÇÃMPOS IÇÃO E  MO E  MO E  MO E  MO E  M ONTONTONTONTONTAAAAAGEMGEMGEMGEMGEM

Jornal entreMARGENS

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 - Vitor Marques

LORDELOLORDELOLORDELOLORDELOLORDELO - Domingos Ribeiro



Outra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do Mundo

JJJJJ .....OOOOO .....RRRRR .....GGGGG.....EEEEE
OCULISTAOCULISTAOCULISTAOCULISTAOCULISTA
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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 identificar-se junto do respectivo restaurante.

No     SOBREIROSOBREIROSOBREIROSOBREIROSOBREIRO  a  a  a  a  a  feliz contemplada
nesta 2 ª quinzena de  Junho foi a
nossa  estimada assinante, Aurélia
Sousa Monteiro, Avº Joaquim Leite,
nº 509, em Bairro.

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, a  feliz
contemplada nesta 2ª quinzena de
Junho foi a nossa estimada
assinante, Arminda Leonor F.
Brandão Coelho, Lugar de Portelas,
S. Mamede Negrelos.

DEVEMDEVEMDEVEMDEVEMDEVEM     OSOSOSOSOS      PREMIADOSPREMIADOSPREMIADOSPREMIADOSPREMIADOS      RARARARARACLCLCLCLCLAMAMAMAMAM ARARARARAR     OOOOO     SEUSEUSEUSEUSEU     JANTJANTJANTJANTJANTARARARARAR      N ON ON ON ON O     PRAZOPRAZOPRAZOPRAZOPRAZO     DEDEDEDEDE  3  3  3  3  3 SEMSEMSEMSEMSEMANASANASANASANASANAS  ( ( ( ( (SSSSSA LA LA LA LA LVVVVVOOOOO     OSOSOSOSOS      SORTEADOSSORTEADOSSORTEADOSSORTEADOSSORTEADOS      QUEQUEQUEQUEQUE     RES IDRES IDRES IDRES IDRES IDAMAMAMAMAM     N ON ON ON ON O     ESESESESESTRANGEIRTRANGEIRTRANGEIRTRANGEIRTRANGEIROOOOO) .) .) .) .) .

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o  feliz
contemplado nesta 2 ª quinzena de
Junho foi o nosso estimado
assinante, José Maria Machado,
Travessa da Capela, nº 8, em
Rebordões.

Restaurante Estrela do MonteEstrela do MonteEstrela do MonteEstrela do MonteEstrela do Monte
Lugar da Barca - Monte

Telf: 252 982607

Restaurante SobreiroSobreiroSobreiroSobreiroSobreiro
Avª Silva Pereira - 4765 Bairro

Telf.s:  252 931043 / 252 905910

Restaurante Adega Regional 2000 Adega Regional 2000 Adega Regional 2000 Adega Regional 2000 Adega Regional 2000
Lugar de Fontão - 4795 Roriz

Telf: 252 881903

vende-se * compra-se * aluga-se * oferta de emprego * procura de emprego * outros...

Anuncie neste jornal. Oferta e procura de emprego grátis... Outro tipo de anúncios: 1 vez, 5 Euros . Mais do que 1 vez, 4 Euros

Motorista de ligeirosMotorista de ligeirosMotorista de ligeirosMotorista de ligeirosMotorista de ligeiros
senhor de meia idade, dinâmico, c/ forte
sentido responsabilidade procura trabalho
em part-time ou full time, c/ disponibilidade
imediata. Dão-se todas as informações
necessárias. Contacto: 963 711 511

Jovem procura empregoJovem procura empregoJovem procura empregoJovem procura empregoJovem procura emprego
na área da manutenção automóvel (possui
alguns conhecimentos no funcionamento
de automóveis), de preferência na área do

concelho de Santo Tirso
Telf. 252874315

PPPPPassa-seassa-seassa-seassa-seassa-se
 estabelecimento de contabilidade com
ou sem mobilia já com clientes de base

Informações: 965 745 145

Procuro emprego compatível
C/ formação em controlo de qualidade,

informática, modelação,
CAD, conhecimentos de inglês,
12º ano e carta de condução.

Telm.: 914000776

Senhora procura trabalho
em part-time, limpezas de

estabelecimentos/escritórios ou toma
conta de crianças.

Contactar telef. 252 942 051

Menina procura 1º empregoMenina procura 1º empregoMenina procura 1º empregoMenina procura 1º empregoMenina procura 1º emprego
com 12º ano na área de administração,

com carta de condução
Contactar: 252 873 915 ou

914 715 647

Jovem com experiência deJovem com experiência deJovem com experiência deJovem com experiência deJovem com experiência de
cabeleireira procuracabeleireira procuracabeleireira procuracabeleireira procuracabeleireira procura
emprego compatível.emprego compatível.emprego compatível.emprego compatível.emprego compatível.

Telem. 917 049 569

Precisa-sePrecisa-sePrecisa-sePrecisa-sePrecisa-se
Cabeleireiro(a) com experiência
Contactar telem. 919385336 ou

914650366

ESOLCAR procura  vendedor (M/F)ESOLCAR procura  vendedor (M/F)ESOLCAR procura  vendedor (M/F)ESOLCAR procura  vendedor (M/F)ESOLCAR procura  vendedor (M/F)
empresa dedicada a comércio e importação de
automóveis, sediada em S.Martinho do Campo

Admite vendedores M/FAdmite vendedores M/FAdmite vendedores M/FAdmite vendedores M/FAdmite vendedores M/F: c/ 20/35 anos de idade; boa
apresentação, disponibilidade total, dá-se preferência a can-
didatos c/ experiência de vendas. Oferece-seOferece-seOferece-seOferece-seOferece-se: remuneração
base+comissão, bom ambiente trabalho, apoio constante.
Contactar: 252 842 646

TTTTTem tempo livrem tempo livrem tempo livrem tempo livrem tempo livre?e?e?e?e?
Consiga um Rendimento Extra!!!

Venda directa de produtos vários através
de firma Líder no mercado internacional.

Entrevistas: 252 – 872355
91 9592122

Menina procura empregoMenina procura empregoMenina procura empregoMenina procura empregoMenina procura emprego
com curso de computadores, inglês

escrito e falado e com carta de
condução

Contactar: 252 855 014

DOENÇA DOS OLHOS

Drª Conceição DiasDrª Conceição DiasDrª Conceição DiasDrª Conceição DiasDrª Conceição Dias

Rua Augusto Marques, 66 1º Sala 3
Vila das Aves

Médica EspecialistaMédica EspecialistaMédica EspecialistaMédica EspecialistaMédica Especialista

Marcação de Consultas Telef:
252942483

Aluga-seAluga-seAluga-seAluga-seAluga-se
apartamento todo mobilado

Rua Nova de Poldrães
contactar telem. 935 721 094

Jovem procura empregoJovem procura empregoJovem procura empregoJovem procura empregoJovem procura emprego
jovem dinámica, c/ experiência em Gestão
Administrativa, c/ conhecimento de vários
programas informáticos; inglês, francês e
italiano falado e escrito procura emprego

nesta área.
Contactar: 918 469 762 / 933 736 515

Menina procura empregoMenina procura empregoMenina procura empregoMenina procura empregoMenina procura emprego
Menina com 24 anos, com 6 anos de carta
de condução procura trabalho com idodos,

crianças e outros trabalhos domésticos.
Contactar telem. 938 674 300

 Tem trabalho para oferecer? Procura emprego? Então
procure o nosso jornal. As ofertas e procuras de emprego

são gratuitas.

VVVVVende-seende-seende-seende-seende-se
T3 na Praça das Fontaínhas

em Vila das Aves
contactar telm.: 919 874 599 ou

                963 564 781

Uma equipa de sucesso.Uma equipa de sucesso.Uma equipa de sucesso.Uma equipa de sucesso.Uma equipa de sucesso.

REMED - Soc. de Mediação Imobiliária, Lda.
Rua Carneiro Pacheco, 284
4780-533 SANTO TIRSO

Telefone: 252 860 400
Fax: 252 860 409

Telem: 933 908 404

T3 TT3 TT3 TT3 TT3 TOOOOOJELJELJELJELJELAAAAA
Muito bom...
grandes vistas
Centro da Vila

BOM PREÇO!!BOM PREÇO!!BOM PREÇO!!BOM PREÇO!!BOM PREÇO!!

MORADIAS EM BANDAMORADIAS EM BANDAMORADIAS EM BANDAMORADIAS EM BANDAMORADIAS EM BANDA
T2 e T3 c/ 3 pisos

Condomínio fechado
Acabamentos de alta

qualidade
ALALALALALVVVVVARINHOS /ARINHOS /ARINHOS /ARINHOS /ARINHOS /

LORDELOLORDELOLORDELOLORDELOLORDELO

T3 Bom NomeT3 Bom NomeT3 Bom NomeT3 Bom NomeT3 Bom Nome
C/ garagem, coz.

mobilada, marquise
Acab/1ª qualidade
Vistas panorâmicas

Bom preço!!!Bom preço!!!Bom preço!!!Bom preço!!!Bom preço!!! Luís Martins
Telm. 912 236 456

FFFFFÁBRICAÁBRICAÁBRICAÁBRICAÁBRICA
Próximo da VIM -

Vizela - Aves
c/ 17.000 m2
área cobertura
Logradouro

SrSrSrSrSr. PROPRIETÁRIO. PROPRIETÁRIO. PROPRIETÁRIO. PROPRIETÁRIO. PROPRIETÁRIO
Temos em carteira clientes p/ compra de

terrenos; moradia e peq.
Negócios de ocasião

Não deixe de nos contactar!!!Não deixe de nos contactar!!!Não deixe de nos contactar!!!Não deixe de nos contactar!!!Não deixe de nos contactar!!!

MORADIAMORADIAMORADIAMORADIAMORADIA
RIBRIBRIBRIBRIBA D‘AA D‘AA D‘AA D‘AA D‘AVEVEVEVEVE

C/ 2 T3
independentes
Duas frentes
Bonito Jardim

BOM PREÇO!!!BOM PREÇO!!!BOM PREÇO!!!BOM PREÇO!!!BOM PREÇO!!!

T1 COMO NOVOT1 COMO NOVOT1 COMO NOVOT1 COMO NOVOT1 COMO NOVO
Excelente qualidade de
construção Varandas c/
vista panorâmicas - em

Bom Nome
Boa oportunidade!!!Boa oportunidade!!!Boa oportunidade!!!Boa oportunidade!!!Boa oportunidade!!!

ARMAZÉM P/ARMAZÉM P/ARMAZÉM P/ARMAZÉM P/ARMAZÉM P/
INDÚSINDÚSINDÚSINDÚSINDÚSTRIATRIATRIATRIATRIA
Oliveira Stª Maria

Área 727 m2
Bons acessos p/ auto-

estrada

Bom preço!!!

TERRENOTERRENOTERRENOTERRENOTERRENO

Área 2.800 m2

Vila das Aves

Jorge Rebelo
Telm. 912 236 488

LLLLLOOOOOJASJASJASJASJAS
COMERCIAISCOMERCIAISCOMERCIAISCOMERCIAISCOMERCIAIS

Junto à nova
estação

Ao melhor preço

TERRENOTERRENOTERRENOTERRENOTERRENO
área 360 m2,

Alvarinhos
Junto à nacional

Bom preço!!!

TRESPASSES COMERCIAISTRESPASSES COMERCIAISTRESPASSES COMERCIAISTRESPASSES COMERCIAISTRESPASSES COMERCIAIS
- Pizzaria nas Caldas da SaúdePizzaria nas Caldas da SaúdePizzaria nas Caldas da SaúdePizzaria nas Caldas da SaúdePizzaria nas Caldas da Saúde

- Restaurante - RorizRestaurante - RorizRestaurante - RorizRestaurante - RorizRestaurante - Roriz c/ sala p/ 300 pessoas; serve
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- Restaurante em Alfena- Restaurante em Alfena- Restaurante em Alfena- Restaurante em Alfena- Restaurante em Alfena
A trabalhar bem; bem localizado, casa muito bonita
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30 DE JUNHO DE 2003
Cultura: Cultura: Cultura: Cultura: Cultura: Xª edição do Festival Internacional de Guitarra de Santo Tirso

Pela primeira vez em dez anos de edi-
ções, a presença em S. Tirso de um
guitarrista que se afigura, no essen.cial,
conotado com rock. E com ele, o Festi-
val Internacional de Guitarra faz uma
incursão pelo género, e sublinha, ainda
mais carácter ecléctico do certame. E
fá-lo com a presença de Allan
Holdsworth, considerado hoje uma
lenda tanto do rock como do jazz.

Nascido em 1946 em Yorkshire
(Inglaterra), começa a experimentar a
guitarra aos 15 anos de idade. Aos
23 grava o seu primeiro álbum com
a banda Igginbottom. Em 1972 integra
a banda de blues-rock Tempest e nos
anos seguintes realiza digressões com
a emblemática Soft Machine. Ao mes-
mo tempo, participa na cena do jazz
ao substituir John Mac Laughlin na
banda Lifetime. Em 1976 integra a ban-
da de rock progressivo Gong. Entre
1977 e 1980, Holdsworth grava e
actua com diversos músicos, incluindo
Jean Luc Ponty, Bill Bruford e, entre
outros, Gordon Beck. No início dos
anos 80 cria a banda I.O.U., produ-
zindo um álbum por ano entre 1984
e 1994. Actualmente, a sua carreira
desenvolve-se, no essencial, a solo.

Allan Holdsworth apresenta-se em
Santo Tirso no próximo sábado, um
dia depois do duo alemão constituído
pelos instrumentistas Uwe Kropinski
e Michael Heupel se apresentar no
palco do Auditório Eng. Eurico de
Melo, para um concerto que se aguar-
da inovador, já que ambos são co-

Lenda do rock no
Festival de Guitarra de

Santo Tirso
O GRUPO REALEJO, QUE

ACTUA NO PRÓXIMO
DOMINGO EM VILA AS AVES,
FECHA MAIS UM EDIÇÃO DO

FESTIVAL DE GUITARRA

nhecidos por ultrapassarem o alcance
tonal dos seus instrumentos. Kropinski
toca uma guitarra de 39 trastos, de-
senvolvendo uma técnica especial de
percussão no corpo do instrumento,
e Heupel toca desde o piccolo à flauta
baixa, que lhe permite obter uma
sonoridade apropriada para a criação
de efeitos de percussão.

No fecho da X edição do Festival
de Guitarra, as tradições da musica
portuguesa, com a actuação do grupo
Realejo, num concerto a realizar, ‘a
semelhança do que tem acontecido
nas ultimas edições, em Vila das Aves.
Criado em 1990, o Realejo surgiu
como consequência natural do esfor-
ço de investigação e recuperação de
instrumentos tradicionais portugueses
realizado por Fernando Meireles. En-
tre estes destaca-se a sanfona, ins-
trumento em evidência no repertório
executado pelo grupo. A sua música
sugere uma viagem pelas harmonias
celtas, com ecos britânicos e galegos
em conjunto com a música da heran-
ça tradicional portuguesa. ||||| JACJACJACJACJAC

04 de Julho [6º feira] 21.30 h [6º feira] 21.30 h [6º feira] 21.30 h [6º feira] 21.30 h [6º feira] 21.30 h
Uwe Kropinski & Michael Heupel.Uwe Kropinski & Michael Heupel.Uwe Kropinski & Michael Heupel.Uwe Kropinski & Michael Heupel.Uwe Kropinski & Michael Heupel.
[Alemanha][Alemanha][Alemanha][Alemanha][Alemanha]. Auditório Eng.º Eurico de
Melo. Santo TirsoSanto TirsoSanto TirsoSanto TirsoSanto Tirso

05 de Julho [Sábado] 21.45 h [Sábado] 21.45 h [Sábado] 21.45 h [Sábado] 21.45 h [Sábado] 21.45 h
Allan HoldsworthAllan HoldsworthAllan HoldsworthAllan HoldsworthAllan Holdsworth [Inglaterra]. Jazz [Inglaterra]. Jazz [Inglaterra]. Jazz [Inglaterra]. Jazz [Inglaterra]. Jazz
fusão. fusão. fusão. fusão. fusão. Auditório Padre António VieiraAuditório Padre António VieiraAuditório Padre António VieiraAuditório Padre António VieiraAuditório Padre António Vieira
ARTAVEARTAVEARTAVEARTAVEARTAVE, Caldas da Saúde, Caldas da Saúde, Caldas da Saúde, Caldas da Saúde, Caldas da Saúde

06 de Julho [Domingo] 18.30 h [Domingo] 18.30 h [Domingo] 18.30 h [Domingo] 18.30 h [Domingo] 18.30 h
RealejoRealejoRealejoRealejoRealejo [Portugal]. Música portuguesa. [Portugal]. Música portuguesa. [Portugal]. Música portuguesa. [Portugal]. Música portuguesa. [Portugal]. Música portuguesa.
Cine-AvesCine-AvesCine-AvesCine-AvesCine-Aves. Vila das Aves. Vila das Aves. Vila das Aves. Vila das Aves. Vila das Aves

Bilhetes a 7,50 euros, para os concertosBilhetes a 7,50 euros, para os concertosBilhetes a 7,50 euros, para os concertosBilhetes a 7,50 euros, para os concertosBilhetes a 7,50 euros, para os concertos
de 4 e 6 de Julho, e 15 euros para ode 4 e 6 de Julho, e 15 euros para ode 4 e 6 de Julho, e 15 euros para ode 4 e 6 de Julho, e 15 euros para ode 4 e 6 de Julho, e 15 euros para o
concerto de 5 de julho. Desconto deconcerto de 5 de julho. Desconto deconcerto de 5 de julho. Desconto deconcerto de 5 de julho. Desconto deconcerto de 5 de julho. Desconto de
50% para estudantes.50% para estudantes.50% para estudantes.50% para estudantes.50% para estudantes.
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29 | 06
O espanhol Juan Francisco Padilla,
que David Roussel, um dos expoen-
tes da guitarra clássica, considera
“um dos jovens músicos de maior
talento natural”, mostrou na primeira
parte deste espectáculo um grande
intimismo, com pormenores de uma
inefável leveza e de intrincado
bailado de dedos na interpretação
de arranjos por ele transcritos de
obras de Couperin, D. Scarlatti e de
J.S. Bach. A segunda parte foi inte-
gralmente preenchida pelo “Concer-
to de Aranjuez” para guitarra e or-
questra de Joaquin Rodrigo com
Francisco Padilla como solista acom-
panhado pela Orquestra Sinfónica
Artave dirigida pelo Maestro argen-
tino Roberto Perez. Este magnífico
conjunto sinfónico escolar que não
cessa de nos surpreender pela duc-
tilidade e frescura de interpretação,
criou com rigor a moldura sonora
que em cada andamento se impu-
nha, correspondendo á fantasia
poética da obra e à versatilidade do

Nótulas de dois concertos
memoráveis

solista envolvendo-nos em temas,
acordes e escalas inconfundíveis des-
ta obra palpitante da modernidade es-
panhola. O público que encheu o au-
ditório Padre António Vieira nas Caldas
das Saúde na tarde chuvosa de domingo
que convidava ao recolhimento, aclamou
os intérpretes e impôs-lhes “encores”
sucessivos a que corresponderam
com igual generosidade.

22 | 06
O Duo Cavatina fez a sua primeira
aparição no X Festival Internacional
de Santo Tirso no passado dia 22

de Junho e provou como um feliz
casamento na vida e na arte irradia
muito para além de circunstâncias
fortuitas de línguas, de nacionalida-
de e mesmo de fontes sonoras que
cada qual cultiva e domina. Ele,
Denis Azabagic, natural da Croácia,
exímio guitarrista e para muitos um
dos melhores da guitarra dedilhada,
excelente comunicador em castelha-
no fluente; ela, Eugenia Moliner,
espanhola, senhora de um domínio
de sonoridades e modulações qua-
se inatingíveis na flauta transversal,
graciosa e leve no seu “flautear” e
“guapissima” na sedução com que
nos envolve no puro prazer de os
acompanhar.

Foram de facto quase duas horas
de enlevo para os não muitos espec-
tadores que apostaram numa sessão
de final de tarde eventualmente me-
nos convidativa. Uma primeira parte
com interpretações de Pujol e Villa
Lobos, ora em duo, ora a solo de
guitarra e de Alexandro Yagüe, nova-
mente em duo; e uma segunda parte
em crescento primeiro de David
Leisner, “os acrobatas” uma desencan-
tada visão do destino do povo judaico
e a concluir “A história do tango” de
Astor Piazzolla. A concluir, não é bem
assim, porque o público não arredava
pé e os músicos persistiram com três
“encores”, sendo um deles um “des-
concerto” feliz e bem humorado de
Bach (a cantata 147) à guitarra e
uma conhecida melodia do Lago dos
Cisnes de Tchaikowski, na flauta. |||||

Juan Francisco Padilla

Duo Cavatina
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