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Outra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoRecuperadas há um ano, o actual
executivo de Vila das Aves orga-
niza, pela segunda vez, as outrora
célebres Festas da Vila. Os festejos
têm início marcado para a próxima
quinta-feira, terminando no dia 4
de Abril, dia do 49º aniversário
da elevação a vila. Música, exposi-
ções, inaugurações, moda e sobre-
tudo muita animação, não vão
faltar nesta iniciativa .

CINCO DETIDOS EM OPERAÇÃO DE COMBATE AO
TRÁFICO DE DROGA OCORRIDA NAS AVES

ACTUALIDADE PÁGINA 3

CRÓNICAS SOLTAS
SOBRE A INICIATIVA "A
POESIA ESTÁ NA RUA"

Pelo segundo ano consecutivo, a
Associação Cultural Tirsense pro-
move novo encontro de Banda
Desenhada, estabelecendo este
ano "pontes para a Galiza". Abi Feijó,
realizador de cinema de animação,
é uma das presenças do certame.

2º Encontro de
BD de Santo Tirso

ACTUALIDADE PÁGINA 7

Associação de Pais
do Agrupamento Vertical do

Ave contra protocolo
proposto pelos responsáveis

da Ponte. pág. 5

A maternidade de S. Tirso é uma das
que o governo pondera encerrar, mas
o director do Hospital, mostra-se
tranquilo pois alega que será muito
complicado politicamente alterar
alguma coisa nesta área.

Maternidade
do Hospital Conde

S. Bento

ACTUALIDADE PÁGINA 7

Moda em S. Tirso
e Vila das Aves

DEPOIS DO DESFILE PROMOVIDO
PELA ACIST É A VEZ DE VILA DAS AVES
RECEBER AS CRIAÇÕES DE BRUNO

FREITAS. O DESFILE ACONTECE
JÁ NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA, A PARTIR

DAS 21H30, NO NOVO PAVILHÃO
DESPORTIVO DO AVES | PÁGINA 8
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31 DE MARÇO DE 2004
Editorial | actualidadeEditorial | actualidadeEditorial | actualidadeEditorial | actualidadeEditorial | actualidade

||||| EDITORIAL: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Contra os ventos da História, todos fomos, recentemente, espanhóis e gritámos a nossa
raiva contra o terror que ameaça fazer de nós as próximas vítimas desta besta à solta que não
conhece lógica mesmo quando insinua fazê-lo em nome de um fundamentalismo me-
dieval. Os trágicos acontecimentos de Madrid, como aliás os de Nova Iorque e da lon-
gínqua ilha de Bali, foram autênticos cataclismos que causaram justa comoção e cujas
ondas de choque na nossa sensibilidade individual e colectiva e na condução política
dos povos e das organizações estão longe de ser avaliadas em todas as suas consequências.

Eça de Queirós, no final do Séc. .XIX, escrevendo sobre as catástrofes e as leis da
emoção, já experimentava uma amarga consciência dos efeitos que as notícias trágicas
do mundo tinham sobre as pessoas que as liam: “...este nosso Velho Mundo e os
outros mais velhos que se estendem para Oriente têm sido visitados por males inumerá-
veis, uns trazidos pela natureza, outros pela violência dos homens, porque o consciente
e o inconsciente (se é que este realmente existe) rivalizaram, como  sempre, na produção
da dor...” E, procurando explicar o impacto que tais notícias já tinham à escala do
planeta, alegava o seguinte: “a distância actua sobre a emoção exactamente como actua
sobre o som... É sempre em ambas o idêntico e tão racional princípio das ondulações,
que vão decrescendo à maneira que se afastam do seu centro, até que docemente se
imobilizam e morrem: se elas traziam um som que vinha vibrando - o som cala quando
elas param: se traziam um terror que vinha tremendo, - o terror finda quando elas fin-
dam.” E explicava, de seguida: “A superior sapiência das nações já formulou esta lei na-
quele seu fino adágio o coração não sente o que os olhos não vêem. Para chorar é ne-
cessário ver. A mais pequenina dor que diante de nós se produza e diante de nós gema, põe
na nossa alma uma comiseração e na nossa carne um arrepio, que lhe não dariam as
mais pavorosas catástrofes passadas longe, noutro tempo ou sobre outros céus.” (*) E
acrescentava exemplos de como as maiores tragédias ocorridas pelos quatro cantos do
mundo se afiguravam banais em comparação  com a notícia de uma gazeta local que
dizia que uma conhecida personagem de província partira o pé num acidente doméstico.

Como estamos longe deste mundo descrito por Eça e, no entanto, os factos não o
desmentem totalmente. Só que as notícias que nos chegam  já não vêm à velocidade do
som mas à velocidade da luz e todos nos tornámos  cidadãos do mundo vivendo com
a mesma comoção o impacto trágico que vitimou aqueles modestos cidadãos que em
Atocha se deslocavam no seu anonimato para os locais de trabalho. E o medo, como
um vírus informático que não conhece fronteiras, pátrias ou ideologias, insinua-se um
pouco por todo o lado à escala planetária (é ao mesmo tempo doméstico e universal)
e ameaça a relativa estabilidade que as sociedades modernas e a sociedade das nações
foram capazes de gerar em ordem a um mundo com mais equilíbrios e expectativas de
progresso e evolução sustentada. Poderosos e sofisticados sistemas de segurança geridos
também à escala mundial, revelam-se também cada vez mais falíveis para conter um
pequeno número de fanáticos, também eles movendo-se em rede,  capazes de introduzir
o caos e a barbárie na engrenagem complexa da vida moderna.

Em Espanha o flagelo do terrorismo teve as consequências que vimos, uma das quais
não é menos terrível: a de provocar um autêntico terramoto na democracia política,
inflectindo a tendência de voto dos cidadãos. É claro que o “fantasma” da ETA serviu
para iludir e desiludir o eleitorado; é claro também que a opinião pública, cada vez mais
reactiva face às grandes opções de política externa, no caso vertente, soube infligir uma
pesada derrota a quem se posicionou na primeira linha de um apoio incondicional à
política belicista dos Estados Unidos da América. Mas também não deixa de ser verdade
que o terrorismo está capaz de condicionar a expressão da soberania nacional fazendo-
nos acreditar que é possível moderar a nossa intransigência e admitir até pactuar com
os seus agentes, ou, quem sabe, obter a sua rendição e que, nesse caso, haverá formações
políticas e políticos mais susceptíveis de conseguir livrar-nos de possíveis flagelos e
retaliações por essa via. Haverá equilíbrio ou meio termo possível na luta contra tamanha
besta? A verdade é que, quando e onde menos cuidamos, mesmo considerando - nos
um pequeno país à beira mar plantado, um país com uma longa história de miscigenação
com povos de todo o mundo e protegido pelo guarda-chuva da Providência, não esta-
mos a salvo da sanha dos que já demonstraram ser inimigos da civilização e do
humanismo. Saibamos pois reforçar as nossas defesas e exigir uma cultura de segurança
e de responsabilidade. |||||

* transcrito do artigo “Bilhetes de Paris”, texto jornalístico de Eça publicado no Livro “Eça* transcrito do artigo “Bilhetes de Paris”, texto jornalístico de Eça publicado no Livro “Eça* transcrito do artigo “Bilhetes de Paris”, texto jornalístico de Eça publicado no Livro “Eça* transcrito do artigo “Bilhetes de Paris”, texto jornalístico de Eça publicado no Livro “Eça* transcrito do artigo “Bilhetes de Paris”, texto jornalístico de Eça publicado no Livro “Eça
de Queirós Jornalista” de Maria Filomena Mónicade Queirós Jornalista” de Maria Filomena Mónicade Queirós Jornalista” de Maria Filomena Mónicade Queirós Jornalista” de Maria Filomena Mónicade Queirós Jornalista” de Maria Filomena Mónica

Justa comoção; Capitulação, não!
EDITORIAL

Como é já tradição, os antigos alunos do Prof. Menezes reuniram-se, no passado dia 6 de Março,
para mais um encontro anual.

Este ano foi prestada homenagem ao antigo colega, Francisco Ribeiro, falecido em 2002.
Com a presença de familiares foi celebrada uma missa, no convento de Sta. Clara e logo depois

rumaram ao cemitério onde foi recordado o amigo e todos os seus companheiros de escola colocaram
uma lápide em sua honra.

Seguiu-se um jantar de confraternização na Vila das Aves. Este convívio acontece há já 14 anos e
conta com a presença dos alunos do Prof., Menezes dos anos 1960 até 1963, da escola da Tojela/
Quintão. Para a organização é importante e fundamental não perder o contacto com os colegas para
partilharem memórias de outros tempos. ||||| MMMMMARIAARIAARIAARIAARIA     JOJOJOJOJOÃÃÃÃÃOOOOO -  -  -  -  - RIBRIBRIBRIBRIBAFAFAFAFAFOOOOOTTTTTOOOOO

A JuveBombeiro da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vila das Aves,
cumprindo o seu Plano de Actividades, realizou
um Passeio de Bicicleta com lanche convívio para
os seus elementos da Juve.

Uns dos objectivos que levou ao apare-
cimento da JuveBombeiro foi o de cativar jovens
bombeiros. Deste modo, por iniciativa própria e
com a autorização do Comando, a JuveBombeiro
deu inicio à escola de cadetes para concurso
de manobras. |||||

Regresso ao passado

O presidente da Mesa da Assembleia Geral
do Desportivo das Aves convoca todos os só-
cios do Clube para, nos termos do capítulo 9º,
Artigo 18º dos Estatutos, reunirem em Assem-
bleia Geral, a realizar na sala de imprensa do
clube, no dia 16 de Abril, a partir das 20h30.
Da ordem de trabalhos consta a eleição dos
corpos gerentes para o biénio 2004/2005 e
a discussão de assuntos de interesse para o clube.

Se há hora marcada não existir número sufi-
ciente de associadas, a Assembleia funcionará
com os presentes, uma hora depois. |||||

ENCONTRO DOS ANTIGOS ALUNOS DO PROF. MENEZES

A Junta de Freguesia de Vila das Aves informa
que, por motivo da realização das Festas da Vila,
a Rua Narciso José Machado Guimarães se en-
contra encerrada ao transito nos dia 2, 3 e 4 de
Abril, fazendo-se o acesso aos lugares de Ringe
e Lubazim por Sobrado e/ou Carvalheiras. |||||

AVISO

Corte de transito

CLUBE DESPORTIVO DAS AVES

Assembleia Geral
Extraordinária

JuveBombeiro
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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

O assunto já chegou a ser discutido emO assunto já chegou a ser discutido emO assunto já chegou a ser discutido emO assunto já chegou a ser discutido emO assunto já chegou a ser discutido em
Assembleia de Freguesia, mas nunca se chegouAssembleia de Freguesia, mas nunca se chegouAssembleia de Freguesia, mas nunca se chegouAssembleia de Freguesia, mas nunca se chegouAssembleia de Freguesia, mas nunca se chegou
a saber ao certo o custo das Festas da Vila.a saber ao certo o custo das Festas da Vila.a saber ao certo o custo das Festas da Vila.a saber ao certo o custo das Festas da Vila.a saber ao certo o custo das Festas da Vila.
Quanto custou a edição de 2003?Quanto custou a edição de 2003?Quanto custou a edição de 2003?Quanto custou a edição de 2003?Quanto custou a edição de 2003?
A conta de gerência de 2003 será apresen-
tada na próxima Assembleia de Freguesia
que se realizará em finais de Abril. No entanto,
podemos adiantar que se gastaram pouco
mais de dez mil euros, suportados por recei-
tas das próprias festas, publicidade e subsídio
camarário.
Com a edição do ano passado das Festas daCom a edição do ano passado das Festas daCom a edição do ano passado das Festas daCom a edição do ano passado das Festas daCom a edição do ano passado das Festas da
Vila superaram-se todas as expectativas.Vila superaram-se todas as expectativas.Vila superaram-se todas as expectativas.Vila superaram-se todas as expectativas.Vila superaram-se todas as expectativas.
Acredita que a edição deste ano estará à alturaAcredita que a edição deste ano estará à alturaAcredita que a edição deste ano estará à alturaAcredita que a edição deste ano estará à alturaAcredita que a edição deste ano estará à altura
da edição de 2003?da edição de 2003?da edição de 2003?da edição de 2003?da edição de 2003?
Há um factor que nós não poderemos garan-
tir, obviamente: não esquecer que nas festas
de 2003 tivemos um fim-de-semana de
autêntico Verão.

As actividades culturais e recreativas serão
um pouco na linha do ano anterior, muito
embora o parque de diversões seja maior e
mais diversificado. Aproveito, desde já, a
ocasião para informar que a Rua Narciso José
M. Guimarães estará fechada ao trânsito e
irá ser ocupada por comércio próprio deste
tipo de Festas.
Esta é a última edição antes de se comemo-Esta é a última edição antes de se comemo-Esta é a última edição antes de se comemo-Esta é a última edição antes de se comemo-Esta é a última edição antes de se comemo-
rarem as bodas de ouro da elevação a vila dararem as bodas de ouro da elevação a vila dararem as bodas de ouro da elevação a vila dararem as bodas de ouro da elevação a vila dararem as bodas de ouro da elevação a vila da
freguesia das Aves. Nesta altura, há quemfreguesia das Aves. Nesta altura, há quemfreguesia das Aves. Nesta altura, há quemfreguesia das Aves. Nesta altura, há quemfreguesia das Aves. Nesta altura, há quem
defenda que aos 50 anos, Vila das Aves jádefenda que aos 50 anos, Vila das Aves jádefenda que aos 50 anos, Vila das Aves jádefenda que aos 50 anos, Vila das Aves jádefenda que aos 50 anos, Vila das Aves já
deveria ser cidade. Um processo desta naturezadeveria ser cidade. Um processo desta naturezadeveria ser cidade. Um processo desta naturezadeveria ser cidade. Um processo desta naturezadeveria ser cidade. Um processo desta natureza
faz parte dos planos do actual executivo? Efaz parte dos planos do actual executivo? Efaz parte dos planos do actual executivo? Efaz parte dos planos do actual executivo? Efaz parte dos planos do actual executivo? E
como gostaria de comemorar os 50 anos dacomo gostaria de comemorar os 50 anos dacomo gostaria de comemorar os 50 anos dacomo gostaria de comemorar os 50 anos dacomo gostaria de comemorar os 50 anos da
elevação a vila da freguesia das Aves?elevação a vila da freguesia das Aves?elevação a vila da freguesia das Aves?elevação a vila da freguesia das Aves?elevação a vila da freguesia das Aves?
Neste momento não. Não quer dizer que
depois de bem analisada a questão não
possamos mudar de ideias, dependendo do
interesse geral do povo da Vila das Aves.

Para as comemorações dos 50 anos da
elevação a Vila, teremos que ter sempre em
conta as limitações orçamentais. Assim,
iremos preparar esse evento atempadamente
e com o rigor destes últimos anos. Tudo
dependerá da atitude que as diferentes
entidades que normalmente subsidiam este
tipo de eventos possam ter para com a Vila.

Gostaria de agradecer publicamente o
empenho e dedicação com que o Sr. David
Adães, vogal deste executivo, tem mostrado
na organização das Festas da Vila. Tem sido
um elemento fundamental, com o qual
gostaríamos de poder continuar a contar. |||||

Vila das Aves em destaque na Rádio Digital

ARVA inaugura sede no âmbito
das Festas de Vila das Aves

Vila das Aves, as suas gentes e instituições, a
sua história e características vão estar em desta-
que no programa “Gentes da Terra” da Rádio
Digital (Famalicão), no próximo domingo, dia 4
de Abril. A emissão será feita em directo, e tem
início marcado para pouco depois das nove da
manhã, sendo o mesmo transmitido junto à

Igreja Matriz de Vila das Aves. O espaço de
conversa e debate prolonga-se até às 11h15,
altura que a mesma estação radiofónica dará
início à transmissão da celebração eucarística a
partir da Igreja local. A ouvir em 105 FM.

A apresentação do programa estará a cargo
do jornalista Celso Campos que estará à
conversa com representantes de algumas das
associações da freguesia, da paróquia e também
com o Presidente da Junta de Vila das Aves,
Carlos Valente. Da responsabilidade da direcção

de programas da Radio Digital, “Gentes da Terra”,
sublinha a passagem de mais um aniversário
da elevação a Vila da Freguesia das Aves, reve-
lando as características de uma terra que, embora
não fazendo parte do concelho de Vila Nova
de Famalicão, vai sedimentando as suas relações
com freguesias deste município, em boa parte
devido à proximidade que mantêm sobretudo
com as gentes de Bairro e Riba d’Ave, tendo, por
outro lado, aquela estação radiofónica muitos
e fiéis ouvintes de Vila das Aves. |||||

DE MANHÃ, NO DIA 4 DE ABRIL, NOS
105 FM DA RÁDIO DIGITAL

||||| TEXTO:     JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

No próximo Domingo, a Associação de Reforma-
dos de Vila das Aves passa a contar com um es-
paço para desenvolver as suas actividades. A inau-
guração da sede está marcada para as 17h30
do próximo domingo (4 de Abril), realizando-
se a iniciativa no âmbito das Festas da Vila.

Situada nas instalações anexas ao edifício
da Junta de Freguesia, paredes meias com as
instalações da Associação de Pesca, a sede da
ARVA constitui-se de duas salas, mais sanitários.
O espaço é cedido à referida associação pela
Junta de Vila das Aves - através de protocolo a
assinar no dia da inauguração – depois de esta
ter realizado consideráveis obras de melhora-
mento daquele espaço.

De acordo com nota emitida pelos responsá-
veis da ARVA, a cerimónia de inauguração
contará com as presenças do Governador Civil

FESTAS DA VILA, DE 1 A 4 DE ABRIL do Porto, Manuel Moreira, para além dos repre-
sentantes da Junta e Assembleia de Freguesia.
Por confirmar, está a presença de Castro Fernan-
des, presidente da Câmara de Santo Tirso.

Oficialmente constituída a 4 de Setembro do
ano passado, a ARVA, define-se como uma
“instituição particular de solidariedade social”,
sem fins lucrativos, de “caracter social, humanitá-
rio, cultural e recreativo, com vista ao apoio e
defesa dos idosos, reformados, pensionistas,
aposentados, inválidos, na vertente da protecção,
convívio e ocupação dos tempos livres”. Raul
Bastos, Augusto Barbosa, Maria Auxília Ferreira
e Armando Duarte constituem alguns dos seus
principais promotores.

Desta associação podem ser associados pes-
soas singulares, reformadas ou não, no pleno
gozo dos seus direitos, ou pessoas colectivas.
Os sócios dividem-se em duas categorias: os
honorários, isto é, todos quantos, através dos
serviços ou donativos, sejam reconhecidos e
proclamados como tal pela assembleia geral; e
os efectivos, ou seja, os que se proponham

colaborar na realização dos fins da ARVA,
obrigando-se ao pagamento da jóia e quota
(cujo valor anual é de 6 euros).

OUTRAS INICIATIVAS
Com início marcado para esta quinta-feira, dia
1 de Abril, as Festas da Vila arrancam em força,
sobretudo, no dia 2, com uma exposição de
desenhos elaborados pelos alunos das escolas
de Vila das Aves, que passarão a partir desse dia a
ter ao seu dispor os insubstituíveis insufláveis,
instalados no Campo da Tojela. É, de resto, aí que
se concentra grande parte da animação, tal como
o torneio de malha, cuja realização está a cargo
da Associação de S. Miguel Arcanjo, na tarde
de sábado, a partir das 15 horas. Mais tarde, a
partir das 21h15, a animação ficará por conta
do cantor brasileiro, Guilherme Brasil.  Destaque
ainda para as actuações do Rancho das
Fontaínhas e de S. André e para a demons-
tração de Karate, respectivamente às 16h. e 21
horas de Domingo. As festas terminam com um
espectáculo de fogo de artifício. |||||

Associação de Reformados inaugura sede ao fim da tarde do próximo Domingo, 4 de Abril

Festas da Vila
com um "parque

de diversões
maior e mais
diversificado"

3 PERGUNTAS A CARLOS VALENTE,
PRESIDENTE DA JUNTA DE VILA DAS

AVES, SOBRE AS FESTAS DA VILA
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D’ALÉM, Ldª
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Obras adjudicadas e
outras a concurso

Agência Valdemar, 25 anos de luta
para vencer num meio pequeno

||||| TEXTO: LUDOLUDOLUDOLUDOLUDOVINAVINAVINAVINAVINA     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

Embora comportando sempre os seus
riscos, criar uma pequena empresa
é, actualmente, bem mais fácil do que
noutros tempos. Não faltam, por
exemplo, locais onde todas as infor-
mações e ajudas são prestadas para
quem pretenda abrir o seu negócio.

Há vinte e cinco anos a situação
do país e das pessoas era muito
diferente. Nessa altura tudo era mais
fechado e as informações muito
mais restritas. Mas foi nesse período
que nasceu a Agência Valdemar.

Valdemar Andrade trabalhava no
serviço da recovagem e sentiu ne-
cessidade de criar algo mais, de mo-
do a dar resposta a outras situações
que, como recoveiro, não tinha possi-
bilidade de o fazer. E assim surgiu a
ideia de abrir uma agência que, ac-

A AGÊNCIA VALDEMAR
CELEBROU NO PASSADO

DIA 22 DE MARÇO AS SUAS
BODAS DE PRATA. A

COMEMORAÇÃO CONFIRMA
O TRABALHO REALIZADO

BEM COMO A SUA
CONTINUAÇÃO.

tualmente, conta com onze trabalha-
dores, tornando-se o seu nome refe-
rência em Vila das Aves e arredores.

As dificuldades foram muitas por-
que o leque de serviços era e é varia-
díssimo e muitas vezes a noção de
como os solucionar não se mostra-
va fácil. A necessidade dos que
procuravam a agência era evidente
apesar de, por vezes, mostrarem al-
gum cepticismo em relação ao seu
trabalho, mas que ao longo do tem-
po foi sendo sanado com a demons-
tração de competência na resolução
dos mais variados problemas. “As
pessoas confiam na Agência Valde-
mar” refere-nos, Rosalina Andrade,
mais conhecidas como Dª Lina, um
dos rostos daquela agência.

Rosalina Andrade sente-se com-
pensada com o trabalho realizado e
salienta-nos que apesar das dificul-
dades nunca ponderou “abandonar
a agência”. Sempre lutou para con-
quistar o seu espaço o que, num meio
pequeno como Vila das Aves, nem
sempre é fácil. No entanto, e apesar
disso, a Agência Valdemar e as ou-
tras agências que existem em Vila das
Aves vivem em concorrência saudável
havendo, por vezes, uma inter-ajuda.

Ao longo destes 25 anos, os
seus responsáveis seguiram aquilo
que consideram ser o reflexo indis-
pensável na implantação da sua acti-

vidade, ou seja, persistir na ideia de
que eram capazes. A isto, acrescen-
tam o factor “honestidade”, e a preo-
cupação constante em atender o
melhor possível os seus clientes.
“Apesar de termos necessidade de
ganhar dinheiro é muito importante
fazer-mos as coisas por gosto e ter-
mos a sensibilidade de lidar com as
pessoas”, refere-nos Rosalina Andra-
de que se mostra também muito
satisfeita com o facto de estar já a
trabalhar com o que chama a “prata
da casa”, que são os seus filhos que
irão continuar o trabalho e o desen-
volvimento da Agência Valdemar.

A comemoração dos 25 anos é
um prenúncio dessa mesma vontade
de trabalho por parte dos filhos de
Valdemar e Rosalina Andrade, que
são já bem conhecidos no seu meio
laboral, sendo os rostos da Agência
de Viagens, que desde 1997 tentam
auxiliar os avenses, e não só, nas
suas deslocações ao exterior, ainda
que, digam, “estes viajam pouco”.

A agência de viagens, bem como
a agência de seguros são tudo mais
valias da Agência Valdemar que está
instalada, há cerca de oito anos, na
Rua Honoré, num espaço que está
a tornar-se pequeno sendo, de resto,
uma das aspirações dos pro-
prietários transferirem-se para um
local maior. ||||||

A actual equipa de trabalho da Agência Valdemar, acompanhada dos seus proprietários

Através do seu gabinete de imprensa,
a Câmara Municipal de Santo Tirso
dá conta de alguns investimentos a
efectuar no concelho, nos próximos
meses, envolvendo verbas superiores
a um milhão de euros, entre obras
adjudicadas e outras agora postas a
concurso. Vila das Aves, S. Tomé de
Negrelos e S. Mamede de Negrelos
são algumas das freguesias em causa.

ADJUDICAÇÕES
Em Vila das Aves, e depois de noticia-
da a “intenção de adjudicação” (ver
entreMARGENS de 15 de fevereiro) da
empreitada relativa ao Pavilhão Des-
portivo da Escola Secundária D. Afon-
so Henrique, a obra é agora adjudica-
da, tendo como preço base de concur-
so o montante de praticamente 606
mil euros. No essencial, trata-se da
construção do pavilhão desportivo,
propriamente dito, e de uma sala de
apoio. Uma infra-estrutura há muito
reclamada pela comunidade educativa
daquela escola que, desde a sua
inauguração, em Dezembro de 1994,
se vê privada de espaço apropriado
para as aulas de Educação Física, es-
tando estas até ao momento confina-
das ao campo de jogos.

Já no terreno, e “em fase avançada
de conclusão”, encontra-se a obra
relativa à drenagem de águas pluviais
num troço da Avenida da Mourinha,
Travessa da Padaria e Ligação à linha
de água,  na Freguesia de S. Tomé de
Negrelos. Em causa estão investi-
mentos na ordem dos 125 mil euros.

Menos significativo é o investi-
mento previsto para S. Mamede de
Negrelos, relativo à remodelação do
refeitório da Escola da Igreja. A emprei-

CONTRUÇÃO DE PAVILHÃO
DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE
VILA DAS AVES ADJUDICADA

tada, que tem um custo que ronda os
13 mil euros, “faz parte do pacote de
obras de ampliação e conservação dos
edifícios escolares do concelho”, ten-
do a referida remodelação, o prazo
máximo de execução de 30 dias a
partir do auto de consignação.

A CONCURSO
Mais de 107 mil euros é quanto vai
custar a empreitada relativa à recti-
ficação do Caminho Municipal 1114
na freguesia de Roriz, “de forma a
conferir ao mesmo melhores caracte-
rísticas rodoviárias, realizando-se para
o efeito trabalhos de movimentos de
terra, execução de muros de suporte
e pavimentação. A empreitada é posta
agora a concurso com o preço base,
excluído o IVA, de 107 mil e 110 euros,
tendo a obra o prazo de execução
de 90 dias, após o auto de con-
signação.

A concurso foram igualmente
postas mais três obras, nomeadamente:
a primeira fase da ampliação do cemi-
tério na Freguesia de Refojos (reali-
zando-se para o efeito trabalhos de
terraplanagem, drenagem de águas
pluviais, execução de muros e arranjos
exteriores), com o preço base do con-
curso de mais de 115 mil euros; a
“rectificação do Caminho Municipal
1098 entre a Ponte sobre o Rio San-
guinhedo e o Entroncamento com a
Estrada Nacional em Fontiscos, Fre-
guesia de Santo Tirso, (consistindo a
empreitada em dotar a via de ade-
quadas condições de conservação,
realizando-se para o efeito a reabili-
tação dos pavimentos existentes e re-
qualificação da via, através da cons-
trução de passeios) com o preço base
do concurso de cerca de 29 mil
euros; e ainda a “construção de alpen-
dre no Edifício Escolar de Arcozelo
2, na  Freguesia de Água Longa, no
valor de 22 mil e 314  euros. |||||

Escola Secundária D. Afonso Henriques, em Vila das Aves



entreMARGENS
PÁGINA 5

31 DE MARÇO DE 2004
ActualidadeActualidadeActualidadeActualidadeActualidade



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

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


