
entreMARGENS
O JORNAL DE VILA DAS AVES 15 DE MARÇO DE 2004 N.º296

cozinhas, mobiliário de banho,

Autorizado a circular em
invólucro de plástico fechado

Autº 23 de 2023/97 RCN AVENÇA PORTE PAGO

DIRECTOR: LUÍS AMÉRICO FERNANDES  : LUÍS AMÉRICO FERNANDES  : LUÍS AMÉRICO FERNANDES  : LUÍS AMÉRICO FERNANDES  : LUÍS AMÉRICO FERNANDES   PERIODICIDADE: PERIODICIDADE: PERIODICIDADE: PERIODICIDADE: PERIODICIDADE: QUINZENAL . AP . AP . AP . AP . APARTARTARTARTARTADOADOADOADOADO 19-4796-908 VILA DAS AVES. TELFTELFTELFTELFTELF. E F. E F. E F. E F. E FAX.:AX.:AX.:AX.:AX.: 252 872 953  EMAIL:EMAIL:EMAIL:EMAIL:EMAIL: entremargens@clix.pt PROPRIEDADE:PROPRIEDADE:PROPRIEDADE:PROPRIEDADE:PROPRIEDADE: COOPERATIVA CULTURAL DE ENTRE-OS-AVES  0,600,600,600,600,60 EUROSEUROSEUROSEUROSEUROS

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

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

PORTUGAL
TAXA PAGA DEVESAS

4400 V.N.Gaia

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

SOLUÇÕES PROFISSIONAIS DE AR CONDICIONADO

                    - TÉLE FERREIRAS - TÉLE FERREIRAS -

DIVISÃO MÓVEIS DE COZINHA
Estudos e Projectos - Orçamentos - Montagens

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

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

Festejamos 25 anos. E tudo graças a Si
Queremos comemorar este aniversário com a Sua presença.

Dia 22 de Março faça-nos uma visita. Venha Brindar connosco.
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Empresa com
sede em Vila das
Aves poderá estar

envolvida em
rede criminosa

"Delães tinha um Centro de Saúde,
coordenando várias extensões, mas
agora toda essa gestão está
centralizada em Famalicão. Em
Santo Tirso há dois Centros de
Saúde: na sede do concelho e em
Negrelos. Se idêntica acção for
feita no concelho, agora é que os
negrelenses vão falar de traição".

INFLEXÕES PÁGINA 19

Na última segunda-feira, a Polícia
Judiciária de Coimbra deu conta
do desmantelamento de uma ale-
gada rede criminosa, que terá prati-
cado inúmeras burlas um pouco por
todo o país, e do qual resultou a
detenção de 12 suspeitos e a apre-
ensão de mais de um milhão de eu-
ros. A alegada associação criminosa
usava duas empresas, pelo menos
uma delas de Vila das Aves.

ACTUALIDADE PÁGINA 7

A residir actualmente em Vila das
Aves, o cantor e compositor brasi-
leiro, Guilherme Brasil, é uma das
atracções artísticas das Festas da Vila.
O músico actua no dia 3 de Abril
e apresentará em estreia uma
canção dedicada à freguesia.

Sons do Brasil
nas Festas de Vila

das Aves

ACTUALIDADE PÁGINA 6

Habitação a baixo
preço em S. Martinho

do Campo
Em de S. Martinho do Campo foi
lançada a primeira pedra do com-
plexo habitacional composto por
72 habitações que estarão à venda
a preços fixados por Lei e, portanto,
mais baixos do que os praticados
do mercado livre, fruto do apoio
do Instituto Nacional da Habita-
ção e da Câmara de S. Tirso.

ACTUALIDADE PÁGINA 6

Centro de Saúde
de Delães passa a

Extensão

SELECÇÃO FRANCESA REALIZARÁ
 JOGOS DE TREINO COM JOGADORES DO

DESPORTIVO DAS AVES

PILOTO ARMINDO
ARAÚJO CONTINUA

VITORIOSO
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Santo Tirso é uma daquelas cidades que, por-
que a não vemos crescer como outras ao derre-
dor, porque a não vemos na vanguarda do
que quer que seja do desenvolvimento moder-
no, antevemos sempre como a Vila da nossa
infância com o seu frondoso parque onde apetecia
estanciar e demorar os olhos sobre a planície
do Ave ou estirá-los pelas encostas verdes até
à Sra da Assunção. Poética sem dúvida, até
pela ingénua quadrinha de que fazia gala, ali
na parede da Casa de Chá: “A Vila de Santo
Tirso/ de pequenina, tem graça/ tem um chafa-
riz no meio/ dá de beber a quem passa.”

E porque lhe fica bem o poético epíteto
mais do que qualquer outro, vão-lhe assentan-
do bem as iniciativas públicas que pretendem
fazer dela a ”Princesa do Ave”, aformoseando-
a de diversos modos e feitios. De capital da
Escultura, com um imenso espólio de obras de
arte em exposição permanente ao ar livre, em
diálogo com a natureza e o urbanismo, Santo
Tirso quer ser, durante quinze dias a Capital
da Poesia e nisso vem investindo a Câmara
Municipal energias e capitais, que muitos dirão
sem retorno e despiciendos para o progresso
da cidade e do concelho, preparando este
acontecimento desde há longos meses.

Num país em que os índices de literacia
são muito baixos e poucas são os fruidores
de um manjar tão refinado como é a poesia, é
quase uma “utopia” ousar levar as palavras
dos poetas aos locais da vida e do frenesim
quotidianos durante vinte e quatro horas con-
forme se pretende e anuncia. Não sei se este
ousado “staf” de pessoas que, durante meses,
veio preparando a eclosão deste acontecimen-
to conseguiu congregar as vontades, os grupos
e as idiossincrasias que neste, como em muitos
domínios da cultura, tendem a encerrar-se em
capelinhas e arvorar bandeiras e ideologias. É
de qualquer forma um desafio propor aos cida-
dãos que vivem imersos nos seus afazeres pro-
fissionais, nos seus lazeres e no vai e vem,
bulício e ruídos quotidianos que parem e escu-
tem por momentos que seja as palavras e
discursos desses seres frágeis, franzinos e
loucos que, em alguns casos, não tiveram onde
cair mortos e que só postumamente trasladaram
para os “Jerónimos” da nossa iconoclastia.

Santo Tirso, Capital da
Poesia

“( ... )O poeta não “representa” o seu tempo ao mesmo título que todos aqueles que dão forma à imagem
temporal deste; não é o engenheiro de nada, o advogado de ninguém, o médico de nenhuma doença; o
padeiro de nenhum estômago nem o varredor de nenhuma rua... Muito menos, o encenador de nenhum
espectáculo em que o engenheiro, o advogado, o médico, o padeiro e o varredor gozem os seus ócios. O seu
trabalho não ajuda a mover a máquina do mundo. É um ser “incómodo” que justificadamente a
sociedade não reconhece. “Louco de hoje” só “amanhã” lhe pertence.

Adolfo Casais Monteiro, “Fernando Pessoa e a Crítica”, Iditorial “Inquérito” Lisboa 1952Adolfo Casais Monteiro, “Fernando Pessoa e a Crítica”, Iditorial “Inquérito” Lisboa 1952Adolfo Casais Monteiro, “Fernando Pessoa e a Crítica”, Iditorial “Inquérito” Lisboa 1952Adolfo Casais Monteiro, “Fernando Pessoa e a Crítica”, Iditorial “Inquérito” Lisboa 1952Adolfo Casais Monteiro, “Fernando Pessoa e a Crítica”, Iditorial “Inquérito” Lisboa 1952

“Louco de hoje” só “amanhã” lhe pertence”,
eis o prefácio que bem se adequa à obra de
um poeta, seja Pessoa ou Camões, vivo ou
morto, conhecido e desconhecido. Convenha-
mos que é com estranha surpresa, e às vezes
com desdém, que paramos a ver um objecto,
uma construção, uma obra que nos dizem que
é artística, uma dessas muitas esculturas que
vemos pela cidade. E dizemo-nos embasbaca-
dos, como um boi diante de um palácio, peran-
te certas manifestações de pintura, de escultura,
de arte em geral e que apodamos de moderna,
concreta, abstracta e outros adjectivos que fazem
escola! Se nos falta a disponibilidade, a paciên-
cia e a humildade para ver e olhar, ouvir e ex-
perienciar um determinado objecto, seja uma
escultura, uma música ou um poema, como
haveremos de provar-lhe o gosto ou vir a ter
aquela emoção estética que, afinal, até dá um
brilhozinho à nossa existência? Esta emoção
“não faz mexer imediatamente a máquina do
mundo”, como diz na citação inicial Casais
Monteiro, mas, à sua maneira, é a centelha de
lume que, na noite dos tempos, esteve na ori-
gem do fogo e foi fonte do progresso e do desen-
volvimento. Cientes desta disponibilidade ele-
mentar, aceitemos que Santo Tirso, na sua sim-
plicidade, seja nos dias mais próximos a Capital
da Poesia e saibamos acolher os poetas locais
e os que nos visitam. E façamos nossas as palavras
de Ramos Rosa, o poeta algarvio da nossa
contemporaneidade, que vai estar também
entre nós e sejamos “o Boi da Paciência” de
um seu conhecido poema com o mesmo nome:

“Ó boi da paciência que fazes tu aqui?
Quis tornar-te amável ser teu familiar
Fabriquei projectos com teus cornos
Lambi o teu focinho acariciei-te em vão
A tua marcha lenta enerva-me e satura-me
As constelações são mais rápidas nos céus
A terra gira com um ritmo mais verde que o teu passo
Lá fora os homens caminham realmente
Há tanta coisa que eu ignoro
E é tão irremediável este tempo perdido
Ó boi da paciência sê meu amigo!

EDITORIAL

Para dar cumprimento ao estipulado nos Estatutos no art.º 15º, alínea 1 e 2, realiza-se no
próximo dia 28 de Março, pelas 9h00, no Salão Nobre desta associação, uma Assembleia
Geral Ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos: 1)1)1)1)1) Apresentação, discussão e votação
do orçamento ordinário para o ano de 2004 e a conta de gerência de 2003. 22222) Meia hora
para tratar de assuntos de interesse para esta associação. 33333) Eleições para os Corpos Sociais.

Associação
Humanitária

Bombeiros Voluntários
de Vila das Aves

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Para dar cumprimento à alteração no estipulado dos Estatutos, aos artº. 8º, parágrafo 1º, art.º
13º, art.º 15, alínea 1, 2, e art.º 19º realiza-se no próximo dia 28 de Março, pelas 11h00,
no Salão Nobre desta associação humanitária, uma Assembleia Geral Extraordinária, com a
seguinte ordem de trabalhos: 11111) Alteração aos Estatutos, por se enquadrarem fora da realidade
actual e do desenvolvimento harmonioso desta associação humanitária; 22222) Meia hora para
tratar de assuntos de interesse para esta associação.

A Assembleia Geral não pode deliberar em primeira convocatória sem que estejam presentes
mais de metade dos sócios efectivos, no pleno gozo dos seus direitos (artigo 18º). Assim,
ambas as Assembleia, decorrerão uma hora depois, no mesmo local e com a mesma ordem
de trabalhos, com qualquer número de sócios presentes. |||||

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
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faz a acepção de poetas em função do prazer oufaz a acepção de poetas em função do prazer oufaz a acepção de poetas em função do prazer oufaz a acepção de poetas em função do prazer oufaz a acepção de poetas em função do prazer ou
desprazer que supõem causar aos seus patronos!desprazer que supõem causar aos seus patronos!desprazer que supõem causar aos seus patronos!desprazer que supõem causar aos seus patronos!desprazer que supõem causar aos seus patronos!

Para cumprimento do disposto na alínea a) do art.º 26 dos estatutos desta associação,
realiza-se uma Assembleia Geral que decorrerá na sede do Infantário, no dia 25 de Março
de 2004 pelas 21 horas, com a seguinte ordem de trabalho9s:

Ponto único: tomada de posse da direcção eleita em Assembleia Geral.Ponto único: tomada de posse da direcção eleita em Assembleia Geral.Ponto único: tomada de posse da direcção eleita em Assembleia Geral.Ponto único: tomada de posse da direcção eleita em Assembleia Geral.Ponto único: tomada de posse da direcção eleita em Assembleia Geral.

Se à hora marcada não estiver presente a maioria dos associados a Assembleia funcionará
trinta minutos depois com qualquer número de associados presentes conforme prevê o nº 2
do artigo 22º |||||

Associação do Infantário de
Vila das Aves

De Joane a Compostela...
“De Joane a Compostela Pelos Primitivos Caminhos de Santiago”: esta é a caminhada proposta
pela Associação Teatro Construção, sediada na freguesia de Joane. A iniciativa realiza-se
entre os dias 12 e 18 do próximo mês de Abril, mas os trabalhos de preparação já tiveram
início. No passado dia 6 de Março realizou-se o primeiro momento de preparação para
todos aqueles que já se encontram inscritos, através da realização de uma etapa entre a sede
da associação de Joane e Castro das Eiras, “através da qual foi possível testar a capacidade
física de todos os participantes e de alguma forma iniciar o processo de conhecimento mutúo,
entre os diferentes participantes”.

Segundo dados fornecidos pela Associação Teatro Construção, até ao momento, já se
encontram inscritos cerca de 40 participantes, dos mais diferentes pontos do país, havendo
ainda capacidade para mais 20 participantes. Os que optarem por receber os peregrinos em
Santiago, a 18 de Abril, podem igualmente participar na viagem de autocarro. Os interessados
devem aceder ao sítio na Internet da referida colectividade, em www.teatroconstrucao.org. |||||

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

FARMÁCIA DE REBORDÕESFARMÁCIA DE REBORDÕESFARMÁCIA DE REBORDÕESFARMÁCIA DE REBORDÕESFARMÁCIA DE REBORDÕES
direcção técnica e propriedade

Drª Camila da Conceição Marques Pereira Assunção

HorárioHorárioHorárioHorárioHorário
Seg. a sexta-feira  das  9h00  às  20h00

Sábado  das  9h00  às  13h00  e  das  15h00  às  19h00
Domingo das 9h30 às 12h00

Av. Américo Teixeira, nº 128 - 4795-160 Rebordões - Telefone 252 833 065
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Com o objectivo de assinalar o começo da
Primavera e divulgar os percursos pedestres
existentes no concelho de Santo Tirso, dinami-
zando, em simultâneo, a população para o
desporto, a Câmara de Santo Tirso continua a
promover as caminhadas. No próximo sábado,
dia 20 de Março, a autarquia promove mais
um passeio, desta vez pelo percurso “Rio Leça”.
A partida está marcada para as 09h00, junto
ao edifício da Câmara Municipal com chegada
a Pereiras (Monte Córdova) às 13 horas. Os
interessados devem usar roupas práticas e
quentes, bem como calçado apropriado, mochi-
la com reforço alimentar e máquina fotográfica.

O turismo pedestre ecológico tem sido pro-
movido pela edilidade tirsense, mediante a
estruturação de trajectos por espaços naturais
do concelho. Actualmente existem cinco per-
cursos: “Padrão” (Capela de Santo António,
Senhor do Padrão, Santa Cristina e Monte Padrão);
“Abraço” (S. Tirso, Alminhas, São João do
Carvalhinho, Santa Cruz e Nossa Senhora da
Assunção); “Moinhos” (Castro de Santa Margari-
da, Ribeira do Fojo, Coutada e São Tomé de
Negrelos); “Histórico-Industrial” (Pereiras, Azenha
de Valinhas, Quedas de Fervença, Rio Leça e
Monte Padrão) e “Rio Leça” (Quedas de Fervença-
Rio Leça, Redundo, Valinhas e Pereiras). |||||

Caminhada da
Primavera

Ruas à espera
de um nome

Os emigrantes interessados em receber na sua
residência no estrangeiro o Boletim Informa-
tivo da Junta de Freguesia, devem dar conheci-
mento à Junta local dos seus respectivos ende-
reço. O Apelo é feito pela própria Junta de
Vila das Aves que solicita o envio de morada
para: Junta de Freguesia de Vila das Aves, Largo
da Tojela, 450. 4795-018 Vila das Aves.

Os interessados podem também recorrer
aos contactos telefónico e/ou electrónicos,
respectivamente:  telef. 252941313; fax:
252875711; webjf@viladasaves.pt |||||

O novo acesso à Extensão de Saúde de Vila
das Aves é um dos dois arruamentos que nesta
altura ainda carecem de designação. O outro,
tem início na Avenida Comendador Silva Araú-
jo e termina na praça interior dos prédios ali
edificados. No sentido de se encontrar desi-
gnação toponímicas, a Junta de Vila das Aves
convida a população para que até ao próximo
dia 31 de Março apresente as sugestões de
nomes para os dois referidos arruamentos. |||||

Boletim Infor-
mativo para a todos

os emigrantes

Estádio do Desportivo das Aves será o
Centro de Treinos da Selecção Francesa

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO
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Desde a semana passada que na entrada do
Estádio do Clube Desportivo das Aves se encon-
tra colocada um placa (ver foto de capa) que
sinaliza aquele estádio como o centro oficial de
treinos da selecção francesa de futebol, que
elegeu a cidade de Santo Tirso como local de
permanência no decurso do Euro 2004.

De acordo com Joaquim Pereira, presidente
do Desportivo das Aves, as instalações do clube
tiveram um papel preponderante na escolha da
selecção francesa, que em Vila das Aves, realizará
boa parte dos seus treinos, utilizando igualmente
os demais equipamentos daquele estádio. Um
opção que é vista com natural orgulho pelo
presidente do clube.

Na semana passada, uma delegação da
Selecção Francesa esteve no município, reunindo
primeiro com o presidente da Câmara Municipal,
para abordar questões relacionadas com a logís-
tica, treinos, segurança e saúde da comitiva,
seguindo depois para visitas específicas aos
campos do Futebol Clube Tirsense e do Despor-
tivo das Aves, ao hospital da cidade e ao Pavilhão
Desportivo Municipal.

Os treinos diários terão lugar no Estádio
Abel Alves Figueiredo e principalmente no Está-
dio de Vila das Aves, onde serão feitas melhorias
no relvado que ficarão a cargo da Câmara de
Santo Tirso. No campo do Desportivo das Aves,
e no dia a seguir às partidas oficiais, os jogado-
res não utilizados realizarão jogos-treino (e não
jogos amigáveis, como fez questão de frisar Henry
Emile, máximo responsável pela logística da fede-
ração) com atletas do Aves. Nos treinos e jogos
a realizar no concelho, a equipa francesa contará
com um pequeno grupo de crianças do muni-
cípio para apanharem bolas e ajudarem os atle-

tas. Estas estarão presentes mesmo nos treinos
a realizar à porta fechada, sendo no entanto
objectivo da selecção francesa realizar o maior
número possível de treinos e jogos à porta aberta.

HOTEL POR CONTA DA SELEÇÃO
Outro dos factores preponderantes que levou
a selecção francesa a optar por permanecer em
Santo Tirso no decurso do Euro 2004, foi o facto
de na cidade existir apenas um hotel. Em confe-
rência de imprensa realizada no passado dia
10 de Março, Henry Emile, explicou que, desta
forma, os adeptos franceses “estarão sempre de
passagem”. No período em que a selecção se
mantiver no nosso país, o hotel em causa estará
totalmente por conta da equipa francesa, tendo
sido, inclusive, paga um indemnização de modo
a que a selecção possa utilizar todos os seus
serviços. Juntamente com equipa, por exemplo,
estarão em Santo Tirso, dois cozinheiros que
terão a seu cargo a alimentação dos jogadores.

As ruas de acesso ao hotel, serão igualmente
encerradas, alegando no entanto Henry Emile
que os jogadores não serão feitos “prisioneiros”,
justificando a opção, por motivos de segurança.
Estes poderão, quando o entenderem, passear-
se pela cidade.

Mesmo que os adeptos da selecção francesa
estejam apenas “de passagem” em Santo Tirso,
o certo é a fraca capacidade hoteleira do con-
celho levará a que se tomem medidas no sentido
de contornar a questão. “É um problema real”,
admitiu o presidente da Câmara de Santo Tirso,
que declarou que as residências existentes no
município “estão todas a ser recrutadas”. Na

ocasião, Castro Fernandes adiantou que foi cria-
do um grupo de trabalho que está atento a
essa assunto, adiantando que a resolução do
mesmo poderá passar por disponibilizar aparta-
mentos para esse fim. É cedo para se contabilizar
o número de turistas que Santo Tirso irá receber
em Junho próximo, mas a selecção francesa já
sabe que terá a acompanhar os seus jogadores
cinco estações de televisão, oito estações de
rádio e cerca de 90 jornalistas da imprensa
escrita. E isto, apenas no que diz respeito aos
órgãos de comunicação social franceses.

Integrada no grupo B da fase final do Euro
2004, a selecção francesa – detentora do título
Europeu - chega a Portugal a 8 de Junho
realizando o primeiro jogo no dia 13, no Estádio
Nova Luz, em Lisboa, com a Inglaterra. Seguem-
se depois os jogos com a Croácia (17 de Junho)
e com a Suiça (21 de Junho) em Leiria e Coim-
bra, respectivamente. A selecção francesa saíra
de Santo Tirso na véspera de cada jogo, regres-
sando logo após a sua conclusão.

Na semana passada, Henry Emile mostrou-
se apenas preocupado com as deslocações dos
adeptos do clube, pois receia que os mesmos
fiquem retidos nos aeroportos portugueses que
afirmou têm apenas capacidade para despachar
oito voos “charter” por hora. Em Santo Tirso,
Emile sublinhou que “a dificuldade vai ser gran-
de”, até porque os bilhetes disponibilizados aos
adeptos franceses venderam-se em apenas dois
dias, e muitos não conseguiram comprar progra-
mas completos de permanência nos hotéis, tendo
por isso, que optar por virem e regressarem no
mesmo dia. |||||

HOTEL CIDNAY ESTARÁ POR CONTA
DA SELECÇÃO FRANCESA
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BOMBEIROS À ESPERA DE DIRECTRIZES PARA O EURO 2004
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TINTAS PAÇO
D’ALÉM, Ldª

Comunhão Pascal da Associação
de S. Miguel

No prosseguimento dos anos  anteriores e integrado nas festas de S.
Miguel Arcanjo esta Associação leva a efeito o seu 16º concurso de
quadras populares ao qual podem concorrer todos os indivíduos que
cumpram o disposto neste regulamento que implicitamente aceitem:

Quadra popularQuadra popularQuadra popularQuadra popularQuadra popular – tema obrigatório alusivo a S. Miguel Arcanjo (o santo e
a sua mística e festejos em sua honra, etc.).

As quadras em redondilha maior terão de mencionar S. Miguel Arcanjo
ou simplesmente S.Miguel.

Cada trabalho terá de formar sentido próprio e independente de qualquer
outro que o acompanhe.

As produções terão de ser inéditas, dactilografadas a dois espaços em
papel formato 4 e de um só lado, em triplicado, e assinado com pseudónimo
ou divisa. A acompanhá-las deverá constar um envelope devidamente
fechado contendo no exterior o pseudónimo que conste nos trabalhos e
no interior, o nome e morada do autor.

Serão atribuídos os seguintes prémios: 1º prémio – 200 euros200 euros200 euros200 euros200 euros; 2º
prémio – 1111150 eur50 eur50 eur50 eur50 eurososososos e 3º prémio 1111100 eur00 eur00 eur00 eur00 eurososososos.

O júri, que será constituído por três individualidades de reconhecida
competência nela poderá não atribuir um ou mais prémios se assim o
entender por falta de qualidade, dos trabalhos apresentados a concurso,
bem como poderá atribuir as menções honrosas que julgue merecidas.

Os concorrentes terão de enviar os trabalhos, sem remetente, até ao dia
30 de Junho para: José Maria Pinheiro Monteiro, Rua do Rio Ave, nº 498, 4795-José Maria Pinheiro Monteiro, Rua do Rio Ave, nº 498, 4795-José Maria Pinheiro Monteiro, Rua do Rio Ave, nº 498, 4795-José Maria Pinheiro Monteiro, Rua do Rio Ave, nº 498, 4795-José Maria Pinheiro Monteiro, Rua do Rio Ave, nº 498, 4795-
107 Vila das Aves107 Vila das Aves107 Vila das Aves107 Vila das Aves107 Vila das Aves

A distribuição dos prémios será feita durante o Sarau Artístico a efectuar
no dia 25 de Setembro de 2004, pelas 21h00, no Salão de Festas do
Salão Paroquial de Vila das Aves. Os premiados, e só estes, serão
antecipadamente notificados a fim de estarem presentes.

Os trabalhos, premiados ou não, ficarão propriedade da Associação de S.
Miguel Arcanjo de Vila das Aves que poderá utilizá-los numa colectânea
a elaborar em data posterior.

Qualquer omissão neste regulamento ou situação imprevista será resolvida
pelo júri. |||||

Associação de S.Miguel
Arcanjo

16º Concurso de Quadras Populares

A Associação de S. Miguel realiza no próximo dia 4 de Abril, a sua
Comunhão Pascal. Do programa consta, às 9h30, a Missa com a participação
dos associados. No final da mesma, pelas 9h30, procede-se a uma
romagem ao cemitério de Vila das Aves. Em homenagem aos associados
já falecidos.

No final desta cerimónia, segue-se um pequeno almoço de convívio
entre todos os associados, a realizar no Restaurante do Salão Paroquial. |||||

REGULAMENTO

Simulacro de Incêndio em
empresa de Vila das Aves

A zona operacional três, do Distrito do Porto, que inclui a corporação de Vila dasA zona operacional três, do Distrito do Porto, que inclui a corporação de Vila dasA zona operacional três, do Distrito do Porto, que inclui a corporação de Vila dasA zona operacional três, do Distrito do Porto, que inclui a corporação de Vila dasA zona operacional três, do Distrito do Porto, que inclui a corporação de Vila das
Aves, Santo Tirso, Tirsenses, Trofa, Póvoa de Varzim e Vila do Conde está aAves, Santo Tirso, Tirsenses, Trofa, Póvoa de Varzim e Vila do Conde está aAves, Santo Tirso, Tirsenses, Trofa, Póvoa de Varzim e Vila do Conde está aAves, Santo Tirso, Tirsenses, Trofa, Póvoa de Varzim e Vila do Conde está aAves, Santo Tirso, Tirsenses, Trofa, Póvoa de Varzim e Vila do Conde está a
preparar um simulacro que vai envolver todas estas corporações a partir de umpreparar um simulacro que vai envolver todas estas corporações a partir de umpreparar um simulacro que vai envolver todas estas corporações a partir de umpreparar um simulacro que vai envolver todas estas corporações a partir de umpreparar um simulacro que vai envolver todas estas corporações a partir de um
pedido do Centro Coordenadorpedido do Centro Coordenadorpedido do Centro Coordenadorpedido do Centro Coordenadorpedido do Centro Coordenador, durante o mês de Abril ou Maio., durante o mês de Abril ou Maio., durante o mês de Abril ou Maio., durante o mês de Abril ou Maio., durante o mês de Abril ou Maio.
O exercício vai ter lugar numa população central, compreendida entre a zonaO exercício vai ter lugar numa população central, compreendida entre a zonaO exercício vai ter lugar numa população central, compreendida entre a zonaO exercício vai ter lugar numa população central, compreendida entre a zonaO exercício vai ter lugar numa população central, compreendida entre a zona
geográfica nascente do Concelho de Santo Tirso e o Concelho da Póvoa degeográfica nascente do Concelho de Santo Tirso e o Concelho da Póvoa degeográfica nascente do Concelho de Santo Tirso e o Concelho da Póvoa degeográfica nascente do Concelho de Santo Tirso e o Concelho da Póvoa degeográfica nascente do Concelho de Santo Tirso e o Concelho da Póvoa de
Varzim, e onde as questões de comunicação irão merecer particular atenção.Varzim, e onde as questões de comunicação irão merecer particular atenção.Varzim, e onde as questões de comunicação irão merecer particular atenção.Varzim, e onde as questões de comunicação irão merecer particular atenção.Varzim, e onde as questões de comunicação irão merecer particular atenção.

MEGA SIMULACRO EM ABRIL
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Cerca de 30 bombeiros, um auto-
tanque de combate urbano, um auto-
tanque de média dimensão, dois
veículos de apoio, duas ambulâncias
para evacuação de feridos e um carro
auto-comando, estiveram envolvidos
no combate a um incêndio no
armazém têxtil da empresa David da
Silva Adães & Filhos, Lda.

O cenário criado foi a combustão
de tecidos e algodão, busca e salva-
mento de duas vítimas com utilização
de aparelhos respiratórios, evacuação

para o hospital, montagem de linhas
de água e ataque ao incêndio com
recurso a oito agulhetas em simultâ-
neo, com duas moto-bombas a fazer
a extracção da água para abastecer
as viaturas envolvidas no ataque.

Foi uma iniciativa do Comando dos
Bombeiros Voluntários de Vila das
Aves, inserida num plano interno e
permanente de exercícios e simulacros
da corporação. A iniciativa foi bem
acolhida na empresa e segundo a
gerência serviu para “testar todo o
sistema interno de segurança, corrigir

e melhorar o plano de emergência
da empresa e a sua capacidade de
combate inicial ao fogo”.

O objectivo do Comando da
Corporação de Bombeiros de Vila das
Aves para esta acção foi “testar as
capacidades operacionais de todo o
pessoal desde a saída do quartel até
aos equipamentos”. No simulacro,
entre outras, foi “testada a capacidade
dos bombeiros para explorar a água
existente no local” conjuntamente com
a utilização das viaturas disponibiliza-
das pelos bombeiros. |||||

INICIATIVA DOS BOMBEIROS
DE VILA DAS AVES, INSERIDA

NUM PLANO INTERNO
EXERCÍCIOS E SIMULACROS

DA CORPORAÇÃO

Em reunião ordinária no passado dia
3 De Março, o executivo camarário
de Santo Tirso tomou, entre outras,
as seguintes deliberações:

ADJUDICAÇÕES
 :: Adjudicar, pelo preço de 481 854,
75 Euros, a empreitada relativa à
construção da sede da Junta de Fre-
guesia de Vila das Aves, segunda fase.

:: Adjudicar, pelo preço de 20 652,
47 Euros, a conclusão da empreitada
relativa ao alargamento e pavimento
do Caminho Público que liga o Lugar
da Mourinha a Pedrados, em S. Tomé
de Negrelos.
:: Adquirir pelo montante de 8 505
Euros, duas parcelas de terreno
destinadas à execução da “rectificação
da Rua de Cavadas e Rua dos Cinco
Caminhos em Santo Tirso”.
:: Adquirir pelo montante de 500
Euros uma parcela de terreno destina-
da à execução da obra denominada
“concepção / construção para ordena-

mento e requalificação da Estrada
Municipal 643, desde a Estrada
Nacional 105 até à rotunda de S.
Martinho do Campo”.

SUBSÍDIOS
:: Atribuir subsídios no valor global
de 24 928, 05 Euros às seguintes
entidades: Junta de Freguesia de
Monte Córdova para a rectificação,
pavimentação e drenagem de águas
pluviais da Rua S. Gonçalo; à Paróquia
de S. Bartolomeu de Fontiscos para
as obras de recuperação da Igreja e
do Centro Paroquial. |||||

DELIBERAÇÕES
CAMARÁRIAS
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MAGALHÃES OCULISTA
Óptica médica

Consultas de oftalmologia, por médico dos olhos aos sábados, testes grátis, todos os
dias por pessoal diplomado.
Marque a sua consulta em Magalhães Oculista na Rua D. Nuno Alvares Pereira, nº
157 (frente ao mercado), em Vila das Aves ou pelo telefone 252 872 021.
Ou então em Magalhães Oculista na Rua dr. Abílio Torres nº 1.180, Caldas de
Vizela, telefone 253 481 652. Se tem prSe tem prSe tem prSe tem prSe tem problemas visuais visite-nos.oblemas visuais visite-nos.oblemas visuais visite-nos.oblemas visuais visite-nos.oblemas visuais visite-nos.

50% de desconto
colecção Opticol
Armação + lentes
o desconto incide na armação

RG
rafael   olegário   gomes

rafaelgomes@rgseguros.net

s e g u r o ss e g u r o ss e g u r o ss e g u r o ss e g u r o s
r a f a e l    o l e g á r i o    g o m e s

Edifício bom nome. loja P.
RG seguros . apartado 114 . 4796-908 vila das aves

telfs.  252 875 605 / 606.  fax  252 875 607.  tm 91 750 14 33

www.rgseguros.net

Sons do Brasil nas Festa
de Vila das Aves
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O nome não o deixa ocultar a nacio-
nalidade. Guilherme Brasil nasceu há
29 anos no Recife, mas reside actual-
mente em Portugal, mais concretamente
no lugar de Cense, em Vila das Aves.
Na noite do próximo dia 3 de Abril,
o cantor e compositor brasileiro pro-
mete animar todos quantos se deslo-
carem ao recinto principal das Festas
da Vila, constituindo, de resto, uma das
principais atracções musicais da edi-
ção deste ano das comemorações do
49º aniversario da elevação a vila da
freguesia das Aves. Para essa data,
Guilherme Brasil apresentará, inclusive,
e em estreia absoluta, um tema de ho-
menagem à, também agora, sua terra.

Os primeiros contactos com o
universo musical fazem-se no Recife,
quando Guilherme Brasil tinha ape-
nas sete anos de idade. Nessa altura
integrou um coro de igreja, participou
mais tarde em “programas de caloiros”,
chegando também a cantar em festas
populares. Aos 18 anos, muda-se,
com a família, para Victória, capital do
Estado de Espírito Santo. É aí que
conhece uma jovem que lhe oferece
um violão; instrumento musical que
aprende a tocar sozinho, constituindo
hoje peça chave no seu percurso
musical. Mais tarde, em 1994, resolve
fazer uma edição de autor, de 300
copias, do disco “Mariana”. Constituí-
do por 14 temas, este seu primeiro
trabalho discográfico tem apenas dois
originais, nomeadamente, o tema que
lhe dá titulo e “Fica do meu lado”;
curiosamente, as duas canções mais
solicitadas pelo público.

A sua vinda para Portugal, dá-se
na sequência do encontro que teve
com Nelson Freitas, da Banda
“Brasil.Com”, que já se encontrava a
viver no nosso pais. Em Portugal per-
manece numa primeira fase, por ape-
nas meio ano, fazendo actuações
regulares numa churrascaria, em
Aveiro, até que surge uma proposta
de trabalho em Inglaterra. Não hesita,
e acaba mais uma vez por emigrar,
mas o que o esperava em Inglaterra
estava longe de corresponder aos

GUILHERME BRASIL VAI
ESTREAR TEMA DE HOME-

NAGEM À FREGUESIA

seus sonhos. Aí, “acabou a trabalhar
num snack-bar, onde durante um ano
serviu ao balcão e varria o salão”. Ao
entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS Guilherme Brasil recor-
da essa sua passagem por Inglaterra
como uma “época de muito sofrimen-
to”, mas também de “muita aprendi-
zagem”. Ainda assim, chegou o dia
em que se fartou “de imaginar que a
vassoura era um micro” e decide re-
gressar ao Brasil. Um regresso que
praticamente não passou de um
“visita” pois em Março de 2003 resol-
ve emigrar novamente para Portugal,
com o objectivo de se instalar em
Lisboa. Contudo, e por intermédio de
um seu cunhado residente em Vila
das Aves, é aqui que acaba por ficar.
Logo após o seu regresso, é convida-
do para cantar num café em Alfena,
sentindo nessa primeira actuação a
aceitação da sua música por parte do
público português. E assim tem sido.
Os convites foram surgindo e hoje
as suas músicas já são ouvidas na
rádio. No dia de Carnaval foi convida-
do para actuar na discoteca Pedra do
Couto, em Santo Tirso, e na festa
promovido pelos Bombeiros de Vila
das Aves, surpreendendo-o a quanti-

dade de pessoas que aguardavam
pelas suas actuação.

A residir na freguesia há um ano,
Guilherme Brasil diz-se completamen-
te integrado, começando a receber
muito apoio por parte da população:
“agora não consigo sair mais daqui”.

No final de Janeiro deste ano, o
cantor e compositor brasileiro fez a
sua estreia em televisão no programa
“Praça da Alegria”, e é de prever que
regresse em breve à televisão. Garan-
tida, está pelo menos a sua prestação
na primeira parte do concerto que
Tony Carreira realizará neste semestre
em Vizela, assim como a sua actuação
em Vila das Aves, integrando o cartaz
das Festas da Vila. O público pode
esperar um espectáculo de cerca de
hora e meia, em que o “romantismo”
e o “amor” estarão à flor da pele, atra-
vés dos ritmos quentes do brasil e da
música electrónica. O seu grupo de
bailarinas ajudará a animar a festa.

Para os fãs, fica o aviso de que
Guilherme Brasil regressará no final
deste ano às edições discográficas,
desta vez com um álbum constituído
apenas de originais, compostos em
parceria com o músico Mem. |||||

Cantor e compositor brasileiro, a residir actualmente em Vila das Aves, actua nas Festas
da Vila na noite do dia 3 de Abril

Musica, moda e
muita animação nas

Festas da Vila

No próximo dia 4 de Abril, a fre-
guesia de Vila das Aves comemora
o seu 49º aniversário de elevação
a vila. À semelhança do que aconte-
ceu há um ano, a Junta local, com o
intuito de “conferir dignidade ao
título que os seus antepassados con-
quistaram”, volta a fazer a festa, inci-
dindo na recuperação das outrora
célebres “Festas da Vila”.

O palco principal das comemo-
rações continua a ser o campo da
Tojela, situado na Rua Narciso J.
Machado Guimarães. Um local, de
referência histórica das antigas “Fes-
tas da Vila”, que foi novamente cedi-
do pela família proprietária daquele
terreno, para instalação dos inúmeros
divertimentos para adultos e crianças.
Os festejos, que decorrem entre o
dia 1 e 4 de Abril, não se restringem
àquele local, mas é aí que a maior
parte das actividades e da muita
animação prevista vai acontecer.

O programa está praticamente
definido, sendo de destacar, logo na
abertura, a realização de uma sessão
de fogo de artificio e a abertura da
iluminação, marcando-se assim o
arranque dos festejos.

No segundo dia de festa, (sexta-
feira), no Salão Nobre da Junta de
Freguesia será feita a abertura da ex-
posição de desenhos elaborados
pelos alunos das escolas da vila
para os concursos do Cartaz e Me-
dalha, relativos ao 50º aniversario
da elevação a vila da freguesias da
Aves, a celebrar em 2005. A mostra
estará patente ate dia 4 de Abril.

Ainda para este segundo dia de
festa, os avenses podem contar com
a realização de um desfile de moda,
com concepção e styling do estilista
Bruno Freitas. Um novidade em rela-
ção aos festejos do ano passado,
que, em princípio, terá lugar na Praça
da Urbanização das Fontaínhas, não
estando descartada a hipótese de o
mesmo ser feito no novo Pavilhão
Gimnodesportivo do Aves.

A noite de Sábado, 3 de Abril,

EDIÇÃO DE 2004 DAS
FESTAS DA VILA COMEÇA A 1

DE ABRIL E TREMINA A 4
DO MESMO MÊS

será animada com o concerto de
Guilherme Brasil (ver texto nesta
página), antecedido no período da
tarde por um torneio de Malha, cuja
organização estará a cargo da Asso-
ciação de S. Miguel.

No Domingo, dia 4 de Abril, as
actuações estarão a cargo do Rancho
das Fontaínhas e de Santo André
de Sobrado, no período da tarde,
sendo igualmente feita nesse perío-
do, a inauguração da sede da Asso-
ciação dos Reformados de Vila das
Aves (ARVA). No encerramento da
edição deste ano das Festas da Vila,
a recém-criada Associação Karate
ShotoKan irá fazer uma demons-
tração da modalidade, encerrando-
se o certame com um espectáculo
de fogo de artificio.

À semelhança do anterior, o pro-
grama recreativo privilegia a actuação
e divulgação da “prata da casa”. Os
meios a afectar para a realização
deste evento, contam com o contribu-
to decisivo do comércio e indústria
locais, instituições culturais e recrea-
tivas e ainda com o apoio da Câmara
Municipal de Santo Tirso. ||||||
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