
No dia 25 de Setembro, Armindo
Fernandes apresentará em Vila das
Aves o seu primeiro livro de poesia.
"Páginas de Riso" é o título deste
conjunto de poemas bem humu-
rados onde as tradições, os usos,
as injustiças, os vícios e a vida polí-
tica não escapam ilesos. A iniciativa
realiza-se no âmbito das Festas de
S. Miguel Arcanjo | PÁGINA 4

Armindo
Fernandes edita
livro de poesia

Com "Coração Bazar" a actriz bra-
sileira estreia-se em palcos portu-
gueses. A "Porcina" da novela
Roque Santeiro sobe ao palco da
Casa das Artes de Famalicão de 22
a 25 de Setembro. A peça reúne
textos de poetas e escritores como
Carlos Drummond de Andrade,
Pessoa e da própria actriz. | PÁGINA 16

Actriz brasileira
Regina Duarte
em Famalicão

MENORES
CONTINUAM NA

ESCOLA
Plano Integrado de Educação e
Formação (PIEF) - criado com o
objectivo de incentivar jovens,
com idades compreendidas entre
os 13 e os 16 anos, a voltarem à
escola para terminar a escolaridade
obrigatória - prossegue na  Escola
Secundária de Vila das Aves, por
iniciativa da Câmara de Santo Tirso,
Escola Secundária e da equipa do
Vale do Ave do Plano para a
Eliminação da Exploração do
Trabalho Infantil. | PÁGINA 6

A violoncelista Carina Albuquer-
que foi recentemente galardoada
com o segundo prémio no Con-
curso Nacional de Jovens Músicos,
promovido pela RDP. A instru-
mentista conclui este ano, em
Londres, a sua licenciatura | PÁGINA 3

Violoncelista
de Vila das Aves

premiada

Câmara deu início à construção do Parque
Urbano de Rabada
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Enquanto não é transformada em Parque de Lazer, a
Quinta do Verdeal vai servindo para depósito de lixo
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CENTRO DE
RECONHECIMENTO,

VALIDAÇÃO E
CERTIFICAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS

ABRIU EM SANTO
TIRSO
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A Arte e o GostoA Arte e o GostoA Arte e o GostoA Arte e o GostoA Arte e o Gosto
             À medida ....

HUMORES
"Vila das Aves vai servir de cenário a dois filmes. Um dos filmes, inspirado no célebre “Branca de
Neve”, de César Monteiro, (onde não se via nada, lembram-se?), procurava um cenário estático,

tipo parados no tempo, tendo Vila das Aves ganho por KO no contexto do Ave. "
| OPINIÃO, PÁGINA 11
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EDITORIAL

A meu Gosto
||||| EDITORIAL:     LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Agosto, o sexto mês do calendário romano
que o imperador Caio Júlio Octaviano César,
consagrou à glorificação do seu próprio título
honorífico, Augustus (grandioso/ venerável,
sublime), conserva para nós também este lado
gozoso, de auto-satisfação pelos ócios felizes,
pelos cálidos banhos de sol e mar e pelas
escapadas para outras paragens que nos são
permitidos nesta época estival. É verdade que
nem toda a gente usufrui das suas férias por
igual e muitos ainda nem sequer alcançaram
o direito de as poder usufruir. As férias e o
turismo, como produtos da sociedade de con-
sumo e do capitalismo, andam ao sabor da
carteira de quem as pode gozar mas a ninguém
(a não ser por pedantismo e opulência ba-
lofa!) ocorrerá avaliar da qualidade das suas
férias pela soma de despesas realizadas. São
outras as contrapartidas benéficas, as motiva-
ções generosas, as mais valias que favorecem
o desenvolvimento das pessoas e das socieda-
des que podem sair dos estreitos limites do
seu horizonte quotidiano e deslocar-se dentro
ou fora do país.

Veranear na praia, desde que me recordo,
era um objectivo comum de muitas famílias
com mais ou menos posses para quem o
destino habitual era praticamente o mesmo, a
Póvoa de Varzim onde o mais comum era
alugar-se quartos, ficando numa mesma
residência várias famílias que se acotovelavam
em corredores e partes de serventia comuns,
nomeadamente nas cozinhas e quartos de
banho. Mas eram uma festa esses quinze dias
de franca convivência que alargavam a geo-
grafia da miudagem porque se conheciam pes-
soas e famílias das mais variadas terras e, não
raro, se curtiam afectos e amizades que ficavam
para a vida. De resto, o iodo, o sol e a saúde
dos filhos sempre valiam sacrifícios e poupan-
ças numa época em que a tuberculose, a
bronquite, as gripes e outras doenças consti-
tuíam uma ameaça permanente. Hoje, muita
coisa mudou; o individualismo é mais feroz e
as férias servem para tudo menos para a con-
fraternização e o estabelecimento de novas
relações humanas até porque se parte do prin-
cípio de que ninguém conhece ninguém e
ninguém quer aborrecer ninguém, mesmo
que se encontrem os vizinhos da porta numa
qualquer estância. Todos fazem parte de uma
tribo que se esqueceu momentaneamente das
suas origens e que o que quer é esquecer a
realidade em paraísos perdidos.

Cá por mim, procurei descansar, diversificar

as leituras para além do que o quotidiano
me permite e naturalmente visitar paragens e
paisagens da minha predilecção. Não deixei
de veranear um pouco nas pequenas praias
escondidas na Ria de Pontevedra nos poucos
dias que o sol nos franqueou, sobretudo
nas praias de Marín que os portugueses que
demandam a Galiza nem conhecem, como
Portocelo e Mogor. Aproveitei o ambiente
das Festas da Peregrina em Pontevedra que
trazem à cidade e às suas praças motivos de
grande animação. Aqui pude assistir num
dos momentos mais esperados da semana
festiva a um concerto inesquecível em que
participaram mais de uma dúzia de vozes da
nossa lusofonia da Galiza, Portugal e Açores,
Cabo Verde e Guiné, Angola e Brasil, um
projecto concebido pela cantora galega Uxia
Senlle com a designação de Cantos na Maré
2004 e que busca cruzar influências que
têm no mesmo mar e na mesma língua formas
diversas de se expressar e de se irmanar. Ci-
to o programa que não pode deixar de ser
mais explícito: “Artistas dalgúns destes
territorios lusófonos uniremos as nosas voces
luso-brasileiras, luso-africanas e luso-galegas
para constatar que, na práctica, existe esa
vontade e que estes cantos poderán ser o
punto de partida para unha unidade pan-
lusófona onde Galiza tamén estará presente”.
De entre as vozes e os músicos participantes,
umas de todo desconhecidas, outras menos
conhecidas, sobressaíam naturalmente Maria
João e Mário Laginha e também João Afonso
que, como apurámos e o próprio no-lo disse,
é tão ou mais conhecido na Galiza que em
Portugal. Impressionou-nos de modo muito
particular o cantautor Zeca Medeiros natural
de S. Miguel, Açores, intérprete com uma voz
rouca inconfundível que nos fez desejar
conhecer os mistérios do seu arquipélago,
sobretudo depois que, após o espectáculo,
acedeu a falar connosco e nos ofertou o
seu primeiro CD “Torna-Viagem”. Registo, já
agora, a impressão viva que a todos nos
causou, já no final do espectáculo, um grupo
de galegos a cantar com grande regozijo o
“Grândola, Vila Morena”. Sobretudo João
Afonso, sobrinho do outro Zeca, não cabia
em si de emoção e de reconhecimento.

Como dizem os galegos, “Chuva pela
Peregrina, Inverno em cima”. No entanto este
concerto, pelo que significou e pela mais valia
de me permitir conhecer, lá fora, valores da
nossa cultura encobertos ou menosprezados,
cá dentro, foi, de facto, o que de mais gostoso
este Agosto me proporcionou. |||||

Os avenses lutaram tanto para que Vila das Aves tivesse o seu quartel da GNR, mas agora - que
ele já existe - parece não haver agentes capazes de disciplinar o trânsito nas proximidades da
sede da Junta de Freguesia, impedido e multando os automobilistas que, por comodidade, não
estão com meias medidas e estacionam em frente ao talho que por ali existe, ou seja, em local
cujo estacionamento não é permitido. A situação repete-se diariamente, e a meia duzia de
metros daquele local não costuma faltar agentes da autoridade, mas de nada nos vales, já que
continuam a ser muitos os transtornos causados por tais proibidos mas "permitidos" estaciona-
mentos. Porque é que isto acontece? Talvez o leitor saiba responder! |||||

Talvez o leitor saiba explicar

A partir do próximo dia 1 de Setembro, o
município de Santo Tirso passa a contar com
um novo jornal. De cariz essencialmente
político, o designado “Notícias de Santo
Tirso”, de periodicidade mensal, será posto
à venda em todos os quiosques da região
sempre no primeiro dia de cada mês.

O “Notícias de Santo Tirso” assume-se
como “mais uma voz plural pautada pelo
rigor” e pretende “ocupar um espaço próprio
na comunicação social do concelho”.

Com sede no edifício Cidnay, o Notícias
de Santo Tirso é propriedade da NUTITIRSO,
uma empresa unipessoal gerida pelo
jornalista Augusto Pimenta. |||||

Novo jornal em
Santo Tirso a

partir de Setembro

Visando divulgar um produto tipicamente regional – o melão casca de carvalho – e congratular
os agricultores locais, a Câmara Municipal promoveu, no passado sábado, dia 21, no Parque D.
Maria II, mais uma edição do Concurso Anual do Melão Casca de Carvalho. Coube a cada júri
proceder à classificação dos melões postos a concurso, segundo os critérios qualitativos,
atribuindo-se um prémio ao 1º, 2º e 3º classificados. Maria Manuela Santos Andrade (Fontiscos)
recebeu o primeiro prémio do juri, enquanto os produtores Manuel Martins Costa Fontes (S.
Tiago da Carreira) e António Carneiro Fernandes (Refojos) foram, respectivamente os segundo
e terceiro classificados.

O júri foi constituído por representantes da Direcção Regional de Agricultura de Entre
Douro e Minho, Evaristo Varandas; Cooperativa Agrícola, Fernando Silva; Escola Profissional
Agrícola Conde S. Bento, Almerindo Ferreira; Produção e Comércio, José Carneiro Oliveira. |||||

Sétimo Torneio de
Futsal em S.

Salvador do Campo

Concurso do Melão Casca de Carvalho

Tem início no próximo dia 7 de Setembro as
inscrições para o sétimo torneio de Futsal a
promover pelo Clube Desportivo de S. Salvador
do Campo, realizando-se o sorteio das equi-
pas participantes dois dias mais tarde. O tor-
neio, propriamente dito, começa a 11 de
Setembro e terá lugar no Ringue de S. Salvador
do Campo. No final, haverá trofeus para os
primeiros quatro classificados, prémios de
presença para todas as equipas, prémios para
o melhor marcador, para a defesa menos
batida, e de disciplina, sendo ainda atribuída
uma Taça de Honra. Para mais informações,
os interessados devem contactar Ricardo Cos-
ta (936569265), Marcelo Ferreira (9182964
29) ou Nuno Carneiro (963840819). |||||
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TÁXI PATRÍCIO

Vila das Aves
TELEFONESTELEFONESTELEFONESTELEFONESTELEFONES

 252 941 122
252 872 839

TELEMÓVEISTELEMÓVEISTELEMÓVEISTELEMÓVEISTELEMÓVEIS:::::
Quim: 919 250 526
Jorge: 918 803 416
Berto: 916 024 600

Orlando: 933 478 311
Melo: 969 391 316

A JuveBombeiro da Associação hu-
manitária dos Bombeiros Voluntários
de Vila das Aves celebrou no passa-
do dia 21 de Julho o seu segundo
aniversário. Para comemorar a data,
realizou-se um churrasco para todos
os seus elementos, corpo activo,
direcção e comando.

Na ocasião, foi apresentado um
painel alusivo a todas as actividades
realizadas até ao momento pela
JuveBombeiro, nomeadamente: dois
passeios de bicicletas, desportos
radicais, dois acampamentos, cinco
prevenções, festa da Juve, passagem
de carnaval, futsal 24 horas, dois
acampamentos, organização de festa
de Natal, e a escola de cadetes para
cursos de manobras. No encerra-
mento destas comemorações, foram
entregues lembranças de agradeci-

Segundo prémio do Concurso de Jovens
Músicos para Carina Albuquerque

||||| TEXTO: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

A jovem avense, Carina Albuquerque,
violoncelista saída da Escola Artave
após uma primeira motivação e for-
mação musical na Escola de Musica
do Grupo Coral de Vila das Aves, foi
recentemente galardoada com o se-
gundo prémio no Concurso Nacional
de Jovens Músicos promovida pela

VIOLONCELISTA AVENSE
GANHA IMPORTANTE

PRÉMIO EM CONCURSO
PROMOVIDO PELA RDP

RDP. Interpretando o concerto de Lalo,
a solo, a violoncelista mereceu grande
destaque e o júri atribui-lhe o segun-
do prémio, o máximo galardão já que
o primeiro prémio não foi atribuído.

Carina Albuquerque concluiu este
ano lectivo o equivalente à licenciatu-
ra, em Londres, e prepara-se para pros-
seguir estudos em ordem à obten-
ção do mestrado no Guildhall School
of Music and Drama em Londres.

O Prémio Jovens Músicos é um
concurso anual da RDP. Criado em
1987, com o objectivo de distinguir e
promover os melhores estudantes de
música, o concurso destinou-se
inicialmente a modalidades solistas,

sendo posteriormente introduzida, em
1990, a modalidade de música de
câmara, com o objectivo de fomentar
a prática de música de conjunto. Em
1994 foi alargado, com carácter
definitivo, a estudantes estrangeiros
residentes em Portugal há mais de dois
anos. A partir da 14ª Edição ficou
instituído com carácter definitivo a
possibilidade dos premiados em nível
médio re-candidatarem-se no mesmo
instrumento a nível superior.

O Júri para cada modalidade é
formado por três professores ou
intérpretes nacionais de renome, dois
dos quais, são especialistas da moda-
lidade em apreço. |||||

A partir de Setembro, Vila das Aves
passa a contar com mais um grupo
de folclore. É pelo menos para esta
data que está agendada a sua apre-
sentação, conforme consta no pro-
grama já afixado em alguns locais
públicos. Presidido por Gualter Balta-
zar Dias o novo “Grupo Folclórico
de S. André” inicia o seu percurso
com a realização de um festival,

Novo grupo de folclore
surge em Vila das Aves

GRUPO FOLCLÓRICO DE S.
ANDRÉ É A SUA

DESIGNAÇÃO, PELO QUE
OS RESPONSÁVEIS DO

RANCHO DE S. ANDRÉ DE
SOBRADO ALERTAM PARA
POSSÍVEIS CONFUSÕES

agendado para a tarde do referido
dia 12 de Setembro. O entreMMMMMARARARARARGENSGENSGENSGENSGENS

tentou contactar o seu presidente,
mas até à hora de fecho desta edi-
ção, tal revelara-se inconsequente,
pelo que fica para já, por revelar mais
alguns pormenores deste novo
agrupamento.

Sabe-se, contudo, que o mesmo
surge depois do afastamento de
Gualter Baltazar Dias do Rancho de
Santo André de Sobrado. Agrupa-
mento que, entretanto, fez chegar à
redacção do entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS um escla-
recimento através do qual sublinha
que “nada tem a ver com o novo gru-
po folclórico”, como erradamente a
sua designação possa denunciar e
pelo facto, dizem aqueles responsá-
veis, de o termo “Sobrado” estar a ser
usado “indevidamente”. Um facto que
classificam de “táctica enganosa”. |||||

Passeio/Covívio de Bicliceta a 12 de
Setembro em Vila das Aves

JuveBombeiro celebrou segundo
aniversário

mento a todos os aderentes, direc-
ção e comando.

A JuveBombeiro é uma instituição
criada no seio da Liga dos Bom-
beiros Portugueses, para congregar
os jovens inseridos nos quadros de
pessoal, dos Corpos de Bombeiros
Voluntários de todo o País, tendo
como principal missão “cativar os
jovens inseridos nos corpos de bom-
beiros de modo a sensibilizá-los para
o voluntariado nos bombeiros, impli-
cando-os na realização de acções
concretas de solidariedade e conví-
vio”. No seio da Associação Huma-
nitária dos Bombeiros de Vila das
Aves, a JuvBomebiro existe desde 21
de Julho de 2002. Para saber mais
sobre as suas iniciativas pode con-
sultar o sítio da Internet: http://
juvebombeirovilaves.no.sapo.pt |||||

Conhecer a Vila de uma outra pres-
pectiva utilizando a bicicleta como
meio de transporte é a proposta da
Junta de Freguesia de Vila das Aves
para o passeio/convívio do dia 12
de Setembro. Percorrer a Vila das
Aves em duas rodas é a ideia prin-
cipal do convívio lançado em 2002
e que contou com a adesão de

participantes dos 7 aos 70 anos.
O passeio que este ano se repete

no próximo dia 12 de Setembro está
aberto a toda a população e a con-
centração para a partida é na Junta
de Freguesia às 09.15 h. O itinerário
do percurso, acessível a todas as
idades, será divulgado oportuna-
mente. |||||

Associação de S. Miguel prepara-se para a festa e revela
vencedores do concurso de quadras populares

É de Albergaria-a-Velha a primeira
classificada da 16ª edição do Con-
curso de Quadras populares promo-
vido pela Associação de S. Miguel
Arcanjo. Chama-se Augusta Maria
Cerqueira Vale Rego, e a sua quadra
versa sobre desamores: “S. Miguel não
sei que faça /  Sou linda mas sem marido
/  Mais valia não ter graça /  Mas em
graça eu ter caído!”. Por sua vez, o
segundo prémio é, também este ano
atribuído a uma mulher. Do Porto,
Emilia Penalba Esteves foi a segunda
classificada com a quadra: “Vejo com
trsiteza imensa / (S. Miguel não
contradiz): / - Gente a dizer o que pensa,
/ Mas sem pensar no que diz!.

Finalmente, sobre fé escreve José
Afonso de Castro Basto, na sua qua-

dra vencedora do terceiro prémio: “A
minha Fé de hora a hora / S. Miguel, em ti
concentro / Ter Fé é mostrar por fora /
Tudo o que somos por dentro!....

As habituais menções honrosas
são atribuídas, no essencial, a poetas
de Vila das Aves, nomeadamente a
Benjamim Fernandes Valente, Agos-
tinho Marques, Fernandes Valente
Sobrinho, mas também Adriano Fer-
reira (do Porto), a Clarisse Sanches
(Góis), a Joaquim Marino (Rio Tinto)
e a Aníbal António Nobre (Faro).

A cerimónia de entrega de prémios
realiza-se no próximo dia 25 de Se-
tembro, no âmbito do Sarau Cultural
das Festas em Honra de S. Miguel.
Sarau este que terá lugar, como habi-
tualmente, no Patronato de Vila das

Aves, e que contará com a actuação
do Rancho Infantil da Escola de Quin-
tão II, estando igualmente prevista a
realização de uma sessão de fados.

O programa das festas em honra
do padroeiro de Vila das Aves, orga-
nizado pela Associação de S. Miguel
Arcanjo, tem inicio a 23 de setembro
e prolonga-se até dia 29 do mesmo
mês. Uma semana antes, mais concre-
tamente no dia 18, a mesma associa-
ção levará a cabo pelo terceiro ano
consecutivo a iniciativa “Duas Horas
Ciclista”. Aos interessados, infor-
mamos que as inscrições são limitadas
a 200 participantes, podendo estas
ser feitas através dos seguintes contac-
tos telefónicos: 914 786 515 / 914
994 119. |||||

Carina Albuquerque (à direita) numa actuação realizada em 2000 em Vila das Aves (foto de arquivo)



O Super Talho Avenida mudou de instalações. Estamos agora do outro lado da rua. Visite-nos!

AVENIDA SILVA ARAÚJO, N.º 324, VILA DAS AVES | TELEFONE: 252 871 085

Sr. Cliente, temos as mais variadas raças de gado (raça barrrosã, raça minhota, raça alentejana) e o mais
completo fumeiro, com enchidos dos melhores fumeiros

existentes de norte a sul do país.

Se gosta de um bom atendimento e de ter ao seu alcance uma vasta gama de produtos e com qualidade garantida,
venha ter connosco. Estamos em frente ao antigo estabelecimento, ao fundo da Avenida Silva Araújo
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“Páginas de Riso” é o título da primeira
obra poética de Armindo Fernandes.
O livro, que será apresentado no dia
25 de Setembro, no âmbito das Festas
de S. Miguel Arcanjo, “mete-se” pelos
domínios do humor para, de alguma
forma, e como o autor explica nesta
entrevista “minimizar as tristezas” que
a todos nos afligem.

Temas como o “amor”, a “paixão”, oTemas como o “amor”, a “paixão”, oTemas como o “amor”, a “paixão”, oTemas como o “amor”, a “paixão”, oTemas como o “amor”, a “paixão”, o
“sofrimento” são pontos de contacto“sofrimento” são pontos de contacto“sofrimento” são pontos de contacto“sofrimento” são pontos de contacto“sofrimento” são pontos de contacto
entre os poetas ditos populares e, nãoentre os poetas ditos populares e, nãoentre os poetas ditos populares e, nãoentre os poetas ditos populares e, nãoentre os poetas ditos populares e, não
raras vezes, norteiam as suas primeirasraras vezes, norteiam as suas primeirasraras vezes, norteiam as suas primeirasraras vezes, norteiam as suas primeirasraras vezes, norteiam as suas primeiras
edições. No seu caso, pelo contrário,edições. No seu caso, pelo contrário,edições. No seu caso, pelo contrário,edições. No seu caso, pelo contrário,edições. No seu caso, pelo contrário,
opta pelo humoropta pelo humoropta pelo humoropta pelo humoropta pelo humor. É uma forma de se. É uma forma de se. É uma forma de se. É uma forma de se. É uma forma de se
diferenciardiferenciardiferenciardiferenciardiferenciar, ou é uma vertente na qual, ou é uma vertente na qual, ou é uma vertente na qual, ou é uma vertente na qual, ou é uma vertente na qual
se sente mais à vontade?se sente mais à vontade?se sente mais à vontade?se sente mais à vontade?se sente mais à vontade?
Permita-me que lhe diga, em primeiro
lugar, que nunca me senti um poeta.
Acho que não mereço tal título. talvez
o de... “curioso da poesia”. Assumo
que tenho uma grande vocação pela
poesia (talvez por ter nascido em dia
de Camões?) e desde muito novo me
dediquei a esse tipo de leitura, mas
só a partir dos anos 90 comecei a
passar para o papel as minhas inspi-
rações poéticas.

Sinto que sou sensível ao amor, à
paixão, ao sofrimento e outros... e
tenho escrito muito sobre eles, em
verso, mas também em prosa. Re-
conheço, porém, que os meus tra-
balhos nessa área não terão a quali-
dade que eu gostaria que tivessem...,

No humor “as
tradições, os usos, as
injustiças, os abusos,

os vícios, a vida
política raramente

escapam ilesos”
ENTREVISTA A ARMINDO

FERNANDES A PROPÓSITO
DA EDIÇÃO DO SEU
PRIMEIRO LIVRO

(ou então têm e eu não sei reconhe-
cer-lhes o valor), para avançar com a
edição de um livro.

Há alguns anos a esta parte escre-
vi, em verso, alguns temas humorísticos
que publiquei num jornal onde fre-
quentemente escrevia. Sentia um certo
prazer em versejar com humor e fazia-
o com tal fluidez que, aos poucos, fui
adquirindo autoconfiança. Depois de
analisar as mais variadas críticas (bas-
tante positivas) que eram feitas  a esses
conteúdos de humor, depois de testar
a minha real vocação e de uma minu-
ciosa avaliação às minhas reais facul-
dades nessa área, achei que estariam
reunidas as condições mínimas para
a minha primeira edição. Não hesitei!
Quase sempre, do humor sobressaiQuase sempre, do humor sobressaiQuase sempre, do humor sobressaiQuase sempre, do humor sobressaiQuase sempre, do humor sobressai
uma bem vincada critica à sociedade.uma bem vincada critica à sociedade.uma bem vincada critica à sociedade.uma bem vincada critica à sociedade.uma bem vincada critica à sociedade.
É este o seu principal propósito ou,É este o seu principal propósito ou,É este o seu principal propósito ou,É este o seu principal propósito ou,É este o seu principal propósito ou,
pretende, acima de tudo, que os leitorespretende, acima de tudo, que os leitorespretende, acima de tudo, que os leitorespretende, acima de tudo, que os leitorespretende, acima de tudo, que os leitores
tenham apenas momentos descon-tenham apenas momentos descon-tenham apenas momentos descon-tenham apenas momentos descon-tenham apenas momentos descon-
traídos e bem humorados de leitura?traídos e bem humorados de leitura?traídos e bem humorados de leitura?traídos e bem humorados de leitura?traídos e bem humorados de leitura?
A sociedade em que estamos inseri-
dos vive em constante conflitualidade
à escala mundial. O nosso país não
é excepção a essa regra, em termos
de instabilidade social.

A forma como reagimos a tudo
quanto mexe com o nosso bem estar

é, salvo raríssimas excepções, enér-
gica... Dessa forma, a paz, o sossego,
a boa disposição e a alegria raramente
têm lugar entre nós. É aqui que o
humor tem um papel preponderante!

Fazer rir à gargalhada, rir modera-
damente ou simplesmente sorrir para,
de algum modo ajudar a minimizar
as tristezas que nos afligem, conse-
quência das agruras da vida..., foi o
objectivo a que me propus ao escrever
este livro.

É evidente que, em matéria de
humor, as tradições, os usos, as injus-
tiças, os abusos, os vícios, a vida polí-
tica etc... raramente escapam ilesos.
Mas o humor que os estimados leito-
res irão encontrar no meu livro é um
humor saudável, que não fere de mo-
do nenhum a moral nem a sensibi-
lidade do ser humano. Encontrarão,
“aqui ou ali”, algumas brejeirices... mas
muito bem buriladas, de modo a não
as comprometer à intenção.
Estas “Páginas de Riso” compilamEstas “Páginas de Riso” compilamEstas “Páginas de Riso” compilamEstas “Páginas de Riso” compilamEstas “Páginas de Riso” compilam
poemas feitos de forma aleatória aopoemas feitos de forma aleatória aopoemas feitos de forma aleatória aopoemas feitos de forma aleatória aopoemas feitos de forma aleatória ao
longo do tempo, ou pelo contrário, fo-longo do tempo, ou pelo contrário, fo-longo do tempo, ou pelo contrário, fo-longo do tempo, ou pelo contrário, fo-longo do tempo, ou pelo contrário, fo-
ram pensados tendo em vista este seuram pensados tendo em vista este seuram pensados tendo em vista este seuram pensados tendo em vista este seuram pensados tendo em vista este seu
primeiro livro?primeiro livro?primeiro livro?primeiro livro?primeiro livro?
Quando há cerca de dezoito meses
cheguei à conclusão que valeria a
pena escrever humor, comecei do pa-
tamar zero. Aproveitei algumas ideias,
(só ideias) de passados recentes da
vida social e parti decidido a escrever
o meu livro com conteúdos originais.
Os personagens que vamos encon-Os personagens que vamos encon-Os personagens que vamos encon-Os personagens que vamos encon-Os personagens que vamos encon-
trando ao longo destas “Páginas detrando ao longo destas “Páginas detrando ao longo destas “Páginas detrando ao longo destas “Páginas detrando ao longo destas “Páginas de
Riso” tiveram ou têm correspondênciaRiso” tiveram ou têm correspondênciaRiso” tiveram ou têm correspondênciaRiso” tiveram ou têm correspondênciaRiso” tiveram ou têm correspondência

real, ou são, no essencial, fruto da suareal, ou são, no essencial, fruto da suareal, ou são, no essencial, fruto da suareal, ou são, no essencial, fruto da suareal, ou são, no essencial, fruto da sua
imaginação?imaginação?imaginação?imaginação?imaginação?
Uma grande percentagem do con-
teúdo do “Páginas de Riso” são
narrações humorísticas baseadas em
factos reais, que acontecem no quoti-
diano da nossa sociedade, ou que
aconteceram num passado recente.
Exemplo: “As Trutinhas dos Pisões” ,
“A Feira das Tasquinhas”, “Os Arru-
madores do Parque”, “O Lixo Rei e
Senhor”, “O Tempo das Vacas Loucas”,
“O Cauteleiro”, “Corruptos e Ladrões”,
“O Engraxador de Sapatos”, etc...

Outras há, fruto da imaginação,
mas que podem acontecer a todo o
momento, ou ter acontecido no pas-
sado, que satirizam personagens e
situações da nossa vida social e polí-
tica, mas nunca de uma forma concreta
ou comprometedora. Exemplo: “Bons
Tempos Esses”, “O Caloteiro”,  “O Mi-
nistro da.. .Treta” , “Estaremos a
Sonhar?” e muitos outros...
A apresentação do livro surge noA apresentação do livro surge noA apresentação do livro surge noA apresentação do livro surge noA apresentação do livro surge no
âmbito das festas em Honra de S.âmbito das festas em Honra de S.âmbito das festas em Honra de S.âmbito das festas em Honra de S.âmbito das festas em Honra de S.
Miguel. Porquê?Miguel. Porquê?Miguel. Porquê?Miguel. Porquê?Miguel. Porquê?
As festas ao S. Miguel Arcanjo são
sempre de cor e alegria! O Sarau do
dia 25 de Setembro, durante o qual
se fará a entrega de prémios aos
poetas distinguidos no concurso das
quadras ao S. Miguel Arcanjo, é
também de alegria. A apresentação
do meu livro enquadra-se perfeita-
mente no sarau dessa noite, visto que
é de poesia e prosa humorística,
saudável! Contribui, portanto, para
uma noite de festa! |||||

O Engraxador de SapatosO Engraxador de SapatosO Engraxador de SapatosO Engraxador de SapatosO Engraxador de Sapatos

- Cá vai o engraxador!
Publicitava um senhor
Mostrando uma velha caixa;
Tinha dentro algumas ‘scovas
Umas velhas outras novas
P’ra puxar o lustre à graxa!

- O calçado fica novo!
Ia dizendo ele ao povo
Com ar leve e sorridente.
E levantava no ar
Uns sapatos a brilhar...
P’ra seduzir o cliente!

-Venha cá, venha freguês!
Tornava ele, outra vez,
Acenando à mocidade;
-Olhem que eu não levo caro!
Preço tão barato é raro
Encontrar cá na cidade.

O velho tanto insistiu
Que, finalmente, lá viu
A tarefa compensada;
Uma galante catraia...
De botas e mini-saia,
Pediu p’ra ser engraxada!

O homem ficou zarolho!
E só p’lo canto do olho
Enxergava os cabedais...
No fim viram-se as borradas:
As botas sarapintadas
E as meias com lustre a mais!...

Armindo Fernandes apresenta o seu primeiro livro no dia 25 de Setembro, no âmbito das Festas de S. Miguel Arcanjo
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O humor que os leitores irão
encontrar no meu livro é um

humor saudável, que não
fere de modo nenhum a moral

nem a sensibilidade do ser
humano. Encontrarão, “aqui ou
ali”, algumas brejeirices... mas
muito bem buriladas, de modo

a não as comprometer à
intenção.
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Câmara deu início à construção
do Parque Urbano de Rabada
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A primeira proposta relativa ao Plano
de Pormenor da Quinta do Verdeal
está concluída, e, ao que tudo indica,
poderá ser alvo de apresentação pú-
blica já no próximo mês de Setembro,
conforme adiantou ao entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS

o presidente da Câmara de Santo
Tirso, Castro Fernandes.

O referido estudo contempla, não
apenas os arranjos a fazer no de-
signado parque de lazer da Quinta
do Verdeal, mas em toda a área
envolvente, nomeadamente na zona
do mercado de Vila das Aves e na
Avenida Conde Vizela.

Em declarações ao nosso jornal,
Castro Fernandes deu conta que o
referido Plano de Pormenor foi enco-
mendado pela autarquia de Santo
Tirso ao gabinete do arquitecto Fer-
nandes de Sá; um homem que, de
acordo com o presidente da Câmara
“conhece bem Vila das Aves”, sendo
de resto, responsável por algumas
soluções urbanísticas na freguesia.

Ainda de acordo com o edil de
Santo Tirso, a apresentação pública
do Plano de Pormenor da Quinta
do Verdeal deverá acontecer em Se-
tembro, em Vila das Aves, esperando
Castro Fernandes contar na ocasião
com a presença do próprio arquitecto
Fernandes de Sá.

O há muito anunciado parque
de Lazer da Quinta do Verdeal é
sem duvida, uma das grandes aspira-
ções dos avenses. A própria autar-
quia de Santo Tirso tem consciência
do facto e em 2001, por exemplo,
se referia aquela infra-estrutura como
um “dos projectos prioritários para
Vila das Aves”. No livro “Santo Tirso
2002 +”, apresentado em Novembro
de 2001, a Câmara de Santo Tirso
afirmava ter, já nessa latura, “em de-
senvolvimento o Plano de Pormenor
Envolvente à Quinta do Verdeal cuja
intervenção vai valorizar não só o

Na freguesia de Burgães, arrancou re-
centemente a construção do designa-
do “Parque Urbano de Rabada”, que
poderá traduzir-se numa importante
mais valia para a prática de desporto
ao ar livre e de lazer para a população
de todo o município de Santo Tirso,
comportando o referido parque uma
aérea superior a 100 mil metros qua-
drados, adquiridos pela autarquia de
forma faseada.

Em causa está um investimento de
cerca de um milhão e 400 mil euros,
que se traduzirão em obras referentes
à “vedação de toda a área, a constru-
ção das áreas de estacionamento, per-
cursos pedonais, construção de um
anfiteatro e lago e áreas verdes de
enquadramento, para além das infra-
estruturas de electricidade, drenagem
de águas pluviais e rega”.

As obras a levar a cabo em Burgães
referem-se à primeira fase deste em-
preendimento, e deverão, segundo o
presidente da Câmara de Santo Tirso,
estar concluídas dentro de um ano.
Em declarações ao entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS,
Castro Fernandes adiantou que, uma
vez terminada esta primeira fase, os
munícipes passam automaticamente a
poder usufruir daquele espaço, uma

INVESTIMENTO SUPERIOR A
UM MILHÃO E 400 MIL

EUROS NUMA ÁREA
SUPERIOR A 100 MIL

METROS QUADRADOS

vez que o essencial estará feito. Con-
forme explicou o autarca, a segunda
fase prende-se com a construção de
equipamentos de apoio ao referido
parque, nomeadamente na área da
restauração e de serviços, provavel-
mente a explorar por terceiros.

A requalificação daquele “espaço
natural” foi projectada pela mesma
equipa de arquitectos e técnicos da
autarquia tirsense envolvida na requa-
lificação do Parque D. Maria II. No
caso do parque de Burgães, o objecti-
vo passa por dota-lo “de condições
de uso que garantam a sua função
como parque urbano”. A valorização
das suas características, através da cria-
ção de estruturas e equipamentos,
permitirá o seu usufruto por parte dos
munícipes.

De acordo com nota emitida pelo
autarquia tirsense, “o programa de
aproveitamento da zona procura po-
tenciar as características intrínsecas
pelo que se pretende criar infra-estru-
turas e equipamentos que permitam
ao utente/visitante o usufruto do es-
paço. Este programa assenta assim
essencialmente na criação de áreas
destinadas à estadia, jogos tradicio-
nais, desporto livre, desporto radical,
parque infantil, anfiteatro, apoiadas
por percursos pedonais, circuito de
manutenção e pista de corta-mato.

O carvalhal da Rabada – localizado
na freguesia de Burgães na margem
esquerda do Rio Ave – está inserido
na Estrutura Verde Principal, caracteri-
zada pelos seus atractivos naturais de

beleza inegável, valores cénicos notá-
veis, quedas de água imponentes, be-
los exemplares arbóreos. Estes valores
paisagísticos aliados à criação de infra-
estruturas de recreio e lazer propor-
cionarão ao visitante um contacto di-
recto com a natureza e formas de re-
creio ao ar livre. O Parque da Rabada
vai ser utilizado por um público muito
diversificado, dadas as suas diferentes
valências, tanto desportivas como pe-
dagógicas e de lazer. Estão também
projectadas infra-estruturas para esta-
cionamento de bicicletas e motociclos,
automóveis ligeiros e autocarros”.

No Parque Urbano de Rabada” se-
rá igualmente privilegiada a compo-
nente educacional, estando prevista
a criação de um núcleo rural (apoiada
nos assentos de lavoura existentes),
e de uma quinta pedagógica. A gestão
e dinamização do parque deverá ser
feita a partir dos pelouros do desporto
e ambiente da autarquia de Santo
Tirso. Castro Fernandes adiantou que
o objectivo não é gerar receita, subli-
nhando inclusive que o usufruto das
suas mais valias por parte do municí-
pio não estará sujeito a qualquer tarifa.

De acordo com a autarquia tirsen-
se, este investimento é um dos mais
importantes enquanto integrado no
Plano de Urbanização das Margens
do Ave, recentemente aprovado e que
envolve não só a freguesia de Burgães,
mas também a Lama, cidade de Santo
Tirso, Areias e Palmeira ao longo de
uma extensão de mais de 3 Km. |||||
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Plano de Pormenor da
Quinta do Verdeal

deverá ser apresentado
em Setembro

ENCOMENDADO PELA
AUTARQUIA DE S. TIRSO,
ESTUDO FOI ELABORADO

PELO ARQUITECTO
FERNANDES DE SÁ

espaço da quinta do Verdeal, como
também toda a sua área envolvente
próxima”. Na referida publicação,
pode ler-se ainda que “as acções,
no âmbito deste Plano, irão mudar
a imagem desta área de Vila das
Aves, reconquistando o protagonis-
mo evidenciado outrora, ao dotá-lo
de melhor acessibilidades e de equi-
pamentos de lazer com dimensão
significativa (pág. 10).

Das criticas à demora na apresen-
tação deste plano de pormenor a
autarquia de Santo Tirso decerto não
se livrará, mesmo tendo como
atenuantes as alterações que as obras
da Rede Ferroviária Nacional trouxe-
ram à zona baixa de Vila das Aves.
Obras estas que, por um lado, “ampu-
taram” boa parte de terreno da
Quinta do Verdeal (fazendo com
que as autoridades responsáveis co-
locassem de parte a hipótese de
transferência do mercado local para
aquela zona) e, por outro lado,
deverão condicionar o futuro traça-
do da Avenida Conde Vizela com o
anunciado derrube das árvores nele
existente e a implantação de novo
arvoredo no lado oposto da via.

Para além de uma ou outra prova
desportiva promovida por esta ou
aquela associação local, a Quinta do
Verdeal tem estado nos últimos
anos, praticamente entregue a si pró-
pria. Praticamente, pois há quem faça
daquele espaço o “seu” contentor
do lixo (como documenta a foto de
capa desta edição). Não se estranha,
por esse facto, que se amontoem no
local, os mais improváveis objectos
domésticos, mesmo junto ao aviso
colocado pelos Serviços Municipa-
lizados de Água, Electricidade e Sa-
neamento da Câmara de Santo Tirso
que refere: “proteja-se a si próprio...
Não deite lixo”. |||||

O parque de Lazer da Quinta do
Verdeal é sem duvida, uma das
grandes aspirações dos avenses. A

própria autarquia tem cons-
ciência do facto e em 2001, por
exemplo, se referia aquela infra-
estrutura como um “dos projectos
prioritários para Vila das Aves”.
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Romão |  Vila das Aves | Telef. Oficina 252871309

pronto socorro permanente pronto socorro permanente pronto socorro permanente pronto socorro permanente pronto socorro permanente | chapeiro chapeiro chapeiro chapeiro chapeiro | pintura  pintura  pintura  pintura  pintura | mecânica geral mecânica geral mecânica geral mecânica geral mecânica geral

de     José Mendes da Cunha FariaJosé Mendes da Cunha FariaJosé Mendes da Cunha FariaJosé Mendes da Cunha FariaJosé Mendes da Cunha Faria

No ano lectivo 2002/2003, a Câ-
mara Municipal de Santo Tirso elabo-
rou, em colaboração com a Escola
Secundária D. Afonso Henriques de
Vila das Aves e com a equipa do Vale
do Ave do Plano para a Eliminação
da Exploração do Trabalho Infantil
(PEETI), o designado Plano Integrado
de Educação e Formação (PIEF) no
sentido de incentivar jovens, com ida-
des compreendidas entre os 13 e os
16 anos, a voltarem à escola para ter-
minar a escolaridade obrigatória.

Depois da certificação ao nível do
6º ano de escolaridade, a autarquia
avançou, este ano lectivo, com a equi-
valência ao 9º ano. Quinze alunos,
dos 18 inscritos, responderam positi-
vamente ao desafio e integraram-se
nas exigências teórico-práticas do pro-
grama, afastando-se de grupos de
risco. Este processo de certificação
prossegue por mais um ano lectivo,
mas no final da primeira fase já se
constata que a receptividade aumen-
tou em relação ao início do PIEF.

Em comunicado de imprensa, a au-
tarquia de Santo Tirso dá conta que
“o historial destes alunos, a maior
parte oriunda da primeira turma do
PIEF, contém situações de abandono
escolar e trabalho ilegal, assim como
é assente numa base familiar disfun-
cional, da qual não recebem qualquer
apoio em termos de vida escolar”.
Premissas que, de acordo com o mes-
mo comunicado, “tornam o comporta-
mento destes menores muito irregular,
sendo necessário um trabalho peda-
gógico intenso e adaptado às dificul-
dades de cada um”. A tarefa não se
advinha fácil, mas os resultados obti-
dos até então têm-se revelado extre-
mamente positivos: “deveras satisfa-
tório” refere a autarquia que adianta,
inclusive que “os progressos surpre-
enderam e superaram as expectativas

Menores continuam
na escola depois

da entrada precoce no
mercado de trabalho
ALUNOS REAGIRAM,

POSITIVAMENTE, AO PLANO
INTEGRADO DE EDUCAÇÃO
E FORMAÇÃO A DECORRER
NA ESCOLA SECUNDÁRIA DE

VILA DAS AVES

de toda a equipa pedagógica”.
“Pelos dados recolhidos ao longo

do ano lectivo, a equipa de técnicos
percebeu que as carências familiares
continuam a ser muito acentuadas,
não só ao nível económico como tam-
bém afectivo, proporcionando depen-
dências que culminam numa educa-
ção desequilibrada. Os jovens revela-
ram imensos problemas de auto-esti-
ma que tentavam disfarçar com com-
portamentos agressivos, sendo a falta
de regras o problema maior com que
se depararam os técnicos. A maioria
destes menores tinha rumado de for-
ma precipitada, ilegal e violenta para
o mercado de trabalho, o que os obri-
gou a ter defesas”.

Em paralelo com os planos curricu-
lares (elaborados tendo em conta as
grandes lacunas destes alunos, na
compreensão escrita e oral das ideias),
foram igualmente “ministradas aulas
de costura, de cabeleireiro, de infor-
mática, de carpintaria, entre outras
capazes de captar a atenção dos jovens.
Aos docentes coube a tarefa de apre-
sentar conteúdos programáticos de
forma lúdica, o que embora mais mo-
roso se revelou a chave do sucesso”.

Com a continuação da formação,
espera-se que os alunos adquiram ou-
tras competências do saber. Entretan-
to, a equipa de técnicos da Autarquia
já está a estabelecer contactos com o
Instituto de Emprego e Formação
Profissional para integração profissio-
nal dos menores em locais de trabalho
onde serão respeitados, após a conclu-
são do 9º ano de escolaridade. Por
outro lado, a Câmara de Santo Tirso
equaciona também desenvolver
idêntico Plano Integrado de Educação
e Formação noutras escolas do muni-
cípio, nomeadamente na Escola EB 2/
3 de Agrela. |||||

O Programa Integrado de EducaçãoO Programa Integrado de EducaçãoO Programa Integrado de EducaçãoO Programa Integrado de EducaçãoO Programa Integrado de Educação
Formação é uma “medida de excepçãoFormação é uma “medida de excepçãoFormação é uma “medida de excepçãoFormação é uma “medida de excepçãoFormação é uma “medida de excepção
que se apresenta como remediaçãoque se apresenta como remediaçãoque se apresenta como remediaçãoque se apresenta como remediaçãoque se apresenta como remediação
quando tudo o mais falhou e à qual osquando tudo o mais falhou e à qual osquando tudo o mais falhou e à qual osquando tudo o mais falhou e à qual osquando tudo o mais falhou e à qual os
jovens e suas famílias efectivamentejovens e suas famílias efectivamentejovens e suas famílias efectivamentejovens e suas famílias efectivamentejovens e suas famílias efectivamente
aderem (depois de terem rejeitadoaderem (depois de terem rejeitadoaderem (depois de terem rejeitadoaderem (depois de terem rejeitadoaderem (depois de terem rejeitado
outras existentes quer no sistema educa-outras existentes quer no sistema educa-outras existentes quer no sistema educa-outras existentes quer no sistema educa-outras existentes quer no sistema educa-
tivo quer na formação profissional outivo quer na formação profissional outivo quer na formação profissional outivo quer na formação profissional outivo quer na formação profissional ou
de terem sido rejeitados). de terem sido rejeitados). de terem sido rejeitados). de terem sido rejeitados). de terem sido rejeitados). |||||

O PIEF

Centro de Reconhecimento de
Competências entrou em

funcionamento em Santo Tirso
DIPLOMA PARA QUEM

APRENDEU AO LONGO DA
VIDA. CENTRO TEM

REGISTADO GRANDE
PROCURA

Em Santo Tirso, junto ao parque D.
Maria II - mais concretamente, no  nú-
mero 17 da Rua Dr. Francisco Sá Car-
neiro -, entrou em funcionamento no
início deste mês de Agosto, o Centro
de Reconhecimento, Validação e Cer-
tificação de Competências (CRVCC).
Integrando a Rede Nacional de cen-
tros tutelados pelo Ministério da Edu-
cação e acreditado pela Direcção Ge-
ral de Formação Vocacional, o centro
de S. Tirso visa elevar a escolaridade
da população adulta da região.

A funcionar em instalações cedi-

das pela Câmara Municipal, o CRVCC,
que dispõe de profissionais especia-
lizados, tem competência para certifi-
car, através de diploma reconhecido
pelo Ministério da Educação, os
saberes/competências adquiridos ao
longo da vida para todos aqueles
que, tendo mais de 18 anos de idade,
não puderam frequentar ou finalizar
os seus estudos nos estabelecimen-
tos escolares.

Assim, e em conformidade com
os saberes de cada um, o CRVCC de
Santo Tirso passa a poder atribuir
certificados com equivalência ao 4º,
6º e 9º anos de escolaridade. E pela
afluência registada até então, é de
concluir que a aposta esta ganha.

“Em dois dias apareceram 90
candidatos para formação”, adiantou
ao entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS o presidente da
Câmara que se revelou surpreendido,
por um lado, com o número de pes-

soas que se tem dirigido ao CRVCC
e, por outro, satisfeito por estar agora
preenchida esta lacuna no concelho,
evitando-se assim que os munícipes
tenham que se descolar para outras
zonas para certificar os seus conhe-
cimentos. Em Santo Tirso continuam
a ser muitos os que, enveredando
precocemente no mercado de tra-
balho, e em particular na indústria
têxtil, se viram impossibilitados de
prosseguir os seus estudos. Castro
Fernandes, refere ainda que tem sido
bastantes os desempregados a pro-
curar este centro de forma a poderem
ver validados os seus saberes.

Aos interessados a Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso - enquanto pro-
motora deste novo centro – faz saber
que o mesmo está aberto de segunda
a sexta-feira das 9 às 20 horas, dis-
ponibilizando o telefone nº 252
860 348 para mais informações. |||||

A decorrer desde o início do mês
de Agosto, o EMA – Espaço de
Manobras Artísticas, dirigido às crian-
ças entre os 06 e os 10 anos, conti-
nua a «puxar» pela imaginação dos
mais pequenos, no Parque D. Maria
II. No próximo sábado, dia 28, entre
as 10h00 e as 13h00, a actividade
"Eu Brincalhão“ vai permitir  manobrar

a diversão. As manobras artísticas
continuam no Parque durante o pró-
ximo mês de Setembro (04, 09, 10,
11 e 18), com a temática da repre-
sentação para "manobrar" o corpo e
a alma - Eu Actor.

Pelo terceiro ano consecutivo, a
Câmara Municipal de Santo Tirso, em
parceria com a Associação Comercial

e Industrial do Concelho, promove
este Espaço de Manobras Artísticas,
criado no âmbito do projecto de
revitalização do centro urbano de
Santo Tirso. O EMA decorre no
Parque D. Maria II e envolve diferentes
ateliers de actividades, com diversos
programas de animação para desen-
volver as várias sensibilidades. ||||| GIRPGIRPGIRPGIRPGIRP

Manobras Artísticas no Parque D. Maria II
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Fábrica e Loja nº 1
Rua da Boa-Vista, nº 211
4795-042 Aves
Telefone 252873254

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

Rancho Etnográfico Santa
Maria de Negrelos promoveu

festival de folclore

Decorreram no fim de semana 14 e
15 de Agosto as festividades em
honra da Senhora de Negrelos, que
após um ano de interregno foram
reactivadas por um grupo de jovens
de Roriz.

No sábado, 14 de Agosto, a noite
foi abrilhantada pelos grupos “Enigma”
e Delírio” que actuaram pelas 22h30
e 24 horas respectivamente. A noite
de sábado terminou com uma espec-
tacular sessão de fogo de artificio.

No domingo, pelas 10h30, na
Capela da Senhora de Negrelos, teve
lugar a Missa Solene presidida pelo

Decorreu no passado dia 11 de Junho
o XIII Festival de Folclore do Rancho
Etnográfico Santa Maria de Negrelos.

Este festival teve inicio pelas 16
horas da tarde, contrariando o habi-
tual na nossa região, cujos festivais
folclóricos, são, regra geral, à noite.

A recepção aos quatro grupos
convidados ocorreu pelas 11 horas
da manhã no Salão Nobre da Junta
de Freguesia de Roriz onde foram
entregues lembranças aos grupos e
às entidades convidadas, entre elas
o presidente da Junta de Freguesia,
Jorge leal, a vereadora da cultura, Ana
Maria Ferreira, o pároco da freguesia
e um representante da Federação
Portuguesa de Folclore.

Terminada a cerimónia deu-se
início a um almoço convívio, servido
na sede do grupo anfitrião, findo o
qual os ranchos presentes brindaram
o povo de Roriz com um desfile.

O Rancho Etnográfico Santa Maria
de Negrelos fez as honras da casa e
deu início, com a sua actuação, a uma
tarde folclórica que cativou o muito
público presente. Após o grupo
anfitrião, actuaram o Grupo Folclórico
e Etnográfico de Vila Cova a Coelheira,
de Viseu, o Grupo Folclórico o
Cancioneiro de Ovar, de Ovar, o
Rancho Folclórico de Perosinho, de
Vila Nova de Gaia e, a finalizar, o
Rancho Recreativo da Casa do Povo
de Recarei, de Paredes. ||||| AAAAA.....LLLLL.....

Jovens
promovem

festa em
honra da Srª
de Negrelos

Padre Eugênio.
A procissão composta pelo andor

de S. Sebastião, Sr.ª de Fátima e
Senhora de Negrelos, teve início pelas
16h30 e saiu da Capela em direcção
ao lugar do Arraial onde deu a volta
e retomou novamente à Capela.

O Rancho Santa Maria de Negrelos
encerrou, com a sua actuação, a tarde
recreativa de domingo.

No âmbito da comemoração do
Dia Mundial da Terceira Idade,
a Câmara Municipal de Santo
Tirso volta a promover um conví-
vio entre os idosos do concelho,
através da realização de um pas-
seio com destino, este ano, a
Nazaré, a levar a cabo no próxi-
mo dia 25 de Setembro. As
inscrições são gratuitas e podem
ser feitas nas Juntas de Freguesia
da área de residência, até ao dia
três de Setembro.

Este passeio, que a autarquia
tem vindo a realizar anualmente,
destina-se a todas as pessoas
com mais de 60 anos e a todos
os reformados, independente-
mente da idade, residentes no
concelho de Santo Tirso. A saída
está prevista para as 08h00 e a
chegada às 20h00. |||||

Passeio
dos Idosos à

Nazaré
INSCRIÇÕES ATÉ AO DIA

3 DE SETEMBRO

A autarquia de Santo Tirso não
esperou pela inauguração da
Extensão de Saúde de Vila das
Aves e optou pela abertura ao
trânsito do novo arruamento
construído junto àquela unidade
de saúde. Assim, e desde o pas-
sado dia 5 de Agosto, que a
circulação automóvel passou a
ser feita naquela novo arruamen-
to que em principio será baptiza-
do com o nome de Manuel de
Sousa Neto Júnior.

De acordo com nota emitida
pelo gabinete de imprensa da
autarquia tirsense, este novo ar-
ruamento, do qual se destaca a
implantação e uma rotunda, cus-
tou à Câmara Municipal mais de
250 mil euros. Para além da
implantação da referida rotunda,
foram ainda executados os tra-
balhos considerados normais
para uma obra do género. |||||

Arruamento de
Acesso

à Extensão de
Saúde aberto
ao trânsito
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Acordos com as seguintes entidades: ARS; ADSE; SAMS; SAMS Quadros; SAMS
/ SIB; CGD (Caixa Geral Depósitos); Médis.

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.

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

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

Ponte – S. Tomé de Negrelos | Telefone 252 942 253
Bairro – Ruivães – Moreira de Cónegos

ORTONEVES
 Camas hospitalares
 Calçado ortopédico
 Fraldas
 Meias elásticas e de descanso

de Joaquim da Silva Neves

Av. 4 de Abril de 1955, n.º 179 (frente ao futuro Centro de Saúde)
4795-024 Vila das Aves – Telefone: 252 942 784

Centro Ortopédico e Dietético de Vila das Aves
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out-doorsout-doorsout-doorsout-doorsout-doors

e-mail:casareclamos@mail.telepac.pt

t. 252   871 364.
f. 252 871 364.

4795-067 vila das aves

luminososluminososluminososluminososluminosos

sinaléticossinaléticossinaléticossinaléticossinaléticos

acrílicosacrílicosacrílicosacrílicosacrílicos

toldestoldestoldestoldestoldes

cenárioscenárioscenárioscenárioscenários

decoração de viaturasdecoração de viaturasdecoração de viaturasdecoração de viaturasdecoração de viaturas
decoração de montrasdecoração de montrasdecoração de montrasdecoração de montrasdecoração de montras

mupismupismupismupismupis

fotografia digital em grande formatofotografia digital em grande formatofotografia digital em grande formatofotografia digital em grande formatofotografia digital em grande formato

P u b l i c i d a d e

Rua Silva Araújo, nº 1328 - 4795-120 Vila das Aves
Tel. 252 873 094 Fax 252 871 352

Distribuição e Comércio de Gás, Ldª

Rua da Indústria, 108 | Apartado 528
4796-908 Vila das Aves

Geral: 252 820 257 | 252 820 258
Loja: 252 820 256 | vilamoda@mail.telepac.pt

Loja nas Confecções Pacheco

V I S I T E - N O S

LUGAR MONTE FOJO - LOTE 8 - 4765 -076 CARREIRA VNF
TELF. 252980550 - FAX 252980555

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

AAAAAVICANOVICANOVICANOVICANOVICANO COMÉRCIO DE GÁS, LDA.
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CALENDÁRIO DE FUTEBOL
Informamos os nossos estimados assinantes que com este número
do entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS devem também receber o já habitual Calendário
de Futebol 2004/2005.
Se por ventura isso não acontecer e, caso desejem, o referido
calendário, devem contactar a redacção sita no Edifício da Junta
de Freguesia de Vila das Aves ou através do telefone 252 872
953.
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Com um consumo mínimo a partir de
cinco cafés diários, pode ter na sua
empresa uma máquina grátis com o
sabor de um verdadeiro café expresso
e por metade do preço. Colocamos uma
máquina à experiência sem nenhum
compromisso. Não hesite, contacte-nos.

Nã
o 
he
si
te
, 
co
nt
ac
te
-n
os
!

Rua 25 de Abril, 89 - Loja 6 -  Vila das Aves. Telf.: 252 873 387 - Fax: 252 875 537

Colocação de máquinas de café totalmente gratuitas
na sua empresa, loja, escritório, oficina, etc.

||||| OPINIÃO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     PPPPPAAAAACHECOCHECOCHECOCHECOCHECO

Quando não está dormindo ou reclaman-
do alimento, o meu neto faz companhia
ao avô contador de histórias. À semelhan-
ça das cartinhas que escrevi à Alice, conto
ao Marcos histórias da escola que tivemos,
dando voz a vozes anónimas. Contar
histórias a crianças de tenra idade tem
vantagens sobre contá-las a adultos. O
meu neto é um ouvinte atento. E não faz
comentários judiciosos.

Vendo o Marcos gatinhando, dir-se-ia
que parece alheio, desinteressado do
enredo da história. Mas não é bem assim.
Se eu paro de ler, ele pára de cirandar. Se
eu retomo o fio da narrativa, ele retoma o
seu peregrinar pelo chão da sala.

Voltemos, pois, às histórias, através das
palavras de professores, que falam do
tempo em que tiveram ofício de aluno, e
das escolas e dos professores que puseram
marcas nas suas vidas. A primeira das
histórias demonstra uma verdade nem
sempre evidente: há professores que não
usam a pedagogia como mera ciência ou
arte, mas ajudam outros aprendizes a
aprender a arte de viver.

Era uma vez, um professor contou-me…
No meu percurso escolar, houve três
pessoas que recordo com ternura. O
primeiro foi um professor padre, que entrou
na sala e perguntou: O que quereis aprender?

Essa foi a pergunta fundadora de toda
a sua pedagogia: O que quereis aprender? E,
porque era homem de questionar em
tempo de Ditadura, de padre e professor
passou a “clandestino”. Esta era para mim
uma palavra comum e eu mesmo viria a
usar o adjectivo. Vi o “clandestino”, pela
derradeira vez, no fim da primeira aula da
manhã de um certo dia em que o director
da escola o invectivou, violentamente: O
senhor não é um padre! O senhor é um
jacobino! Vá ter comigo ao gabinete!

Já não deu a segunda aula. Nunca
mais voltou à escola. E eu, que desconhecia

Serralharia Especializada
em Caixilharia de
Alumínio e todos os
trabalhos para
Construção Civil

NARCISO & COELHO, LDA.

TELEFONE 252 820 350  -  FAX 252 820 359
Rua da Indústria, nº 24  - VILA DAS AVES

AUTO ELÉCTRICA AVENSE, LDª

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

Instalações de: Autorádios /
Alarmes / Ar Concidionado

Reparações Eléctricas em Automóveis
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O padre, o poeta e a professora de francês
o significado da palavra jacobino, logo fui
ao dicionário. A última herança que esse
padre-professor me deixou foi a inquieta-
ção que me conduziu ao primeiro passo
de uma aprendizagem que também lhe
fiquei a dever. De palavra em palavra, de
definição em definição, de jacobino passei
a revolucionário , de revolucionário a
democrata… A curiosidade não me deu
tréguas, arrastou-me a muitos serões na
Biblioteca Pública.

Também tive um professor-poeta (todos
o são, mas este publicava poesia). Acendeu
trilhos poéticos que me levaram muito para
lá dos versos que convencem os adoles-
centes de que são poetas. Foi o primeiro
professor a mostrar-me o que não cabe
nas palavras, a guiar-me pelas palavras que
estão para lá das palavras e das ideias
que as palavras ocultam. Provocou deslum-
bramentos perante Caeiro e solenidade
perante os primeiros versos da Sophya.
Desocultou poetas malditos e resgatou um
Camões que andava naufragado em fasti-
diosas dissecações de decassílabos.

A mais importante das aparições acon-
teceria já eu fizera dezoito anos. Apaixonei-
me pela professora de Francês, logo à pri-
meira (amor platónico, como é bom de ver!).

Era uma mulher fantástica, que se envol-
via no que ensinava. Interrogava as nossas
vidas na língua de Voltaire e de Vian. As
suas perguntas, feitas em catadupa, leva-

vam-nos a novas descobertas e à desco-
berta de nós. Só muito mais tarde consegui
entender o que aconteceu. No breve tempo
de convívio com tão gostosa criatura – que
a noção de tempo não é idêntica na amiba
e no elefante… – a professora anediava-
me a alma. As suas aulas – que eram mais
uma espécie de liturgia – produziam em
mim um efeito mágico, e eu para ali ficava
a contemplá-la, automaticamente absorven-
do tudo o que ela dizia, antropo-
fagicamente exaurindo tudo que ela era.
Numa alquimia dos sentidos, de que só
ela conhecia os segredos, mais do que a
amá-la, levou-me a amar a cultura francesa:
Camus, Yourcenar, Eluard, Piaf ….

No último dia desse ano lectivo, acon-
teceu algo inesperado. No fim da aula, a
professora de francês juntou ao sacra-
mental “podem sair” um apontar de dedo
na minha direcção: “Precisamos conversar!”

Fiquei atrapalhadíssimo. E disse, cá para
mim: O que foi que eu fiz? Ter-me-ei deixado
trair pelo olhar?

Saíram todos. A professora retirou da
sua saca de ombro um disco e um livro. E
disse: “Fui a Paris, e lembrei-me de te trazer
música de Jacques Brell. Sei que vai gostar. É
para não te esqueceres de que me lembrei de ti”.

A professora a tratar-me na segunda
pessoa do singular! Coisa nunca vista! Eu
fiquei preso ao chão, uma mão colada ao
disco, outra no livro. Mudo por fora, gritan-
do por dentro. E, antes que eu conseguisse
resolver o conflito, a professora saiu da sala.

Nunca mais voltaria a vê-la. Para ser
totalmente sincero, devo confessar que, de
cada vez que ouço o “Ne me quitte pas” do
Brell, sinto a súplica do poeta-cantor como
se minha fosse…

É bem verdade que a escola que me
coube em sorte se assemelhou ao vaguear
num deserto. Mas, como todo o deserto
que se preze é pontuado pelo mimo dos
oásis, na escola também nutri afectos e
aprendi a vida com um padre, um poeta e
uma professora de francês. |||||

No meu percurso escolar, houve três
pessoas que recordo com ternura. O

primeiro foi um professor padre, que
entrou na sala e perguntou: O que

quereis aprender? Essa foi a pergunta
fundadora de toda a sua pedagogia: O
que quereis aprender? E, porque era
homem de questionar em tempo de

Ditadura, de padre e professor passou a
“clandestino”.



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.

HUMORES
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As férias têm destas coisas. Além de nos per-
mitirem algum descanso, algum ócio e a opor-
tunidade de conhecermos mais alguma coisa,
permitem também retemperar o humor, pois que
a agitação diária nos torna, hoje em dia e amiú-
de, carregados e sisudos. E no que a boa-dispo-
sição diz respeito, estas férias foram bué (não
vai em itálico nem entre aspas, uma vez que
este termo já está consagrado no nosso léxico
mais moderno-!!) de dahh, para mim. É que estava
eu sobre (não sob, como a nossa vila que está
–pelos vistos- “sob carris”) as águas cálidas e
amenas do mediterrâneo quando fui contactado
pelo Ministério da Administração Interna.
Primeiro estranhei, depois entranhei, como dizia
o saudoso Fernando Pessa a propósito da coca-
cola, porque rapidamente me apercebi que era
mais um negócio, caramba! De facto, depois que
criei aquela empresa de segurança no seguimen-
to dos incidentes (muito graves -!!) por alturas
da inauguração da estação de Vila das Aves (a
“Segurança e Vigilância – 24 sobre 24,Lda –
Private Agency”, lembram-se?), o negócio andava
um pouco estagnado com a calmaria que por
cá grassa. (P’ra não destoar, não é verdade).
Mas eis que os desacatos voltaram a esta terra
com aquelas lamentáveis -!!- cenas da última
Assembleia de Freguesia: balbúrdia, insultos,
agressões, fugas, tropeções, cabelos no ar (a
situação mais grave parece que aconteceu com
o sr. Meneres Penteadinho que perdeu 1 dos
seus 3 fios de cabelo -!!), que acabaram por
chegar aos ouvidos do M.A.I. Ora este tinha
que intervir, o que eu acho muito bem, embora,
a bem-dizer, eu não devesse achar nada, uma
vez que como força de segurança eu devia era
ser isento e zelar apenas pela ordem, o mesmo
é dizer, desafogar o bastão quando alguém se
mete com ele. Bem, mas é neste seguimento
que eu sou contactado e estou mandatado para
assegurar o “normal funcionamento das institui-
ções”, neste caso das próximas Assembleias de
freguesia, para ver se não há necessidade do
envio dum corpo de intervenção mais radical. É
que ainda por cima com esta experiência policial

rigorosa no Euro 2004, isto agora não só pia
fino, como as tropas têm que arranjar que fazer
para o treino que tiveram. Bem, mas eu vou ten-
tar que isso não aconteça aqui no nosso quintal!!

É com orgulho que vos confesso que uma
das razões para a minha empresa ter sido es-
colhida, tem a ver com o facto de por aqui e ar-
redores ser a única que tem agentes undercover.
E a minha sorte foi o meu agente predilecto, o
J… qualquer coisa, não ter ido de férias (por
amor à causa, tenho-vos a dizer), já que do alto
mar rapidamente comuniquei com ele de forma
a por em marcha o nosso plano confidencial
de protecção da ordem em Vila das Aves e que
se vai chamar “Operação Rosa Choque”. Que

me desculpem assim os senhores da junta, mas,
bem vistas as coisas, isto até vai ser bom p’rá
minha reputação por andarem p’rá aí a dizer
que eu até tinha uma certa inclinação para eles.
Bom, mas eis o detalhe do plano confidencial:
no dia da próxima Assembleia de Freguesia o
Presidente da Junta vai ter prisão domiciliária,
sendo escoltado até ao acto; durante o acto,
vamos ter um agente a trabalhar no som para
que quando o Presidente se exaltar (segun-do
aquilo que dizem), o nosso agente ou corta o
som “por acidente” ou faz dobragem, não me
responsabilizando eu pelas suas preferências
artísticas; ao Dr. Adalberto vamos munir com
um bastão (!!) suplementar, um martelo mais
potente e uma J-3 de Paintball carregadinha de
munições tintorescas rosa-choque. Durante a
sessão, se alguém se empertigaitar, ele não deve
estar com meias-medidas e toma lá um balázio
de tinta. Depois, das duas uma: ou a pessoa sai
porque foi descoberta ou chora porque não
gostou da cor, mas isso são outros quinhentos.
Mas isto são apenas algumas medidas por entre
muitas outras, como por exemplo descobrir o
engraçadinho da “lota continua” para o por “sob
carris”, isto é … … no bom caminho!!

Por outro lado, caros conterrâneos, como tam-
bém sou um mãos largas e incapaz de guardar
um segredo (é um defeito que me ficou de pe-
quenino, talvez porque não me tivessem torcido
o pepino …), tenho-vos a acrescentar que Vila
das Aves também vai ter uma rentrée digna de
registo. Assim, soube de fonte limpa, Vila das
Aves vai servir de cenário a dois filmes. Um dos
filmes, inspirado no célebre “Branca de Neve”,
de César Monteiro, (onde não se via nada,
lembram-se?), procurava um cenário estático, tipo
parados no tempo, tendo Vila das Aves ganho
por KO no contexto do Ave. O outro filme será
uma curta-metragem a rodar no próximo “Fan-
tasPorto” e tem como pano de fundo o mistério
do nosso cemitério.

Portanto, meus amigos, boas razões para
sorrirmos e encararmos o futuro próximo não
só com segurança, pois disso me encarrego eu,
mas também e sobretudo com prazer e orgulho
por estarmos no centro das atenções. |||||

Vila das Aves vai ter uma rentrée digna de
registo. Assim, soube de fonte limpa, Vila

das Aves vai servir de cenário a dois
filmes. Um dos filmes, inspirado no
célebre “Branca de Neve”, de César

Monteiro, (onde não se via nada, lem-
bram-se?), procurava um cenário

estático, tipo parados no tempo, tendo Vila
das Aves ganho por KO no contexto do
Ave. O outro filme será uma curta-

metragem a rodar no próximo
“FantasPorto” e tem como pano de fundo

o mistério do nosso cemitério.

Artes Plásticas

No espaço da Tuna de Rebordões,
Há arte com mulheres à janela.
Tem padres, jornalistas e tecelões
Onde se tece a cultura e se bebe dela.

Esta exposição é cultural,
E muito se aprende com ela.
A indústria têxtil está mal
Mas ainda muito se espera dela.

Há cones, canelas e urdideiras,
Que nos lembra o começo delas.
As fábricas têm canudos e caldeiras
E tecidos com flores tão belas.

Tudo isto está nesta exposição,
E um rasgo sorriso sai dela.
Quem a visita fica em comunhão
Com a beleza mesmo sendo singela.

Termino com mais uma pincelada,
Louvando um filho da nossa terra
Que sem querer louvores nem nada,
Vive p’ra lá do alto da grande serra.

Manuel Pimenta
RebordõesQue fazer de teu gesto mole

Escorrendo noite, após dia,
Senão deixar que se evole
Num céu de melancolia?

Onde o meu tão além?
Onde a minha estrela polar?
Onde o meu mais que ninguém?
Onde o meu sonhar?

Perdidos nas vagas do não sei
De um mar de não querer,
Perdi o que não achei,
Achei o meu Não Ser.

E tudo foi um Nada
Em universo doirado
Porque um dia, já cansada,
Te deixei em nenhum lado!

Mas, dos meus dedos de luz,
O brilho branco se fez negro
E a ânsia do que não seduz
É o desejo oco do meu apego!

Maria Goretti DiasMaria Goretti DiasMaria Goretti DiasMaria Goretti DiasMaria Goretti Dias

Não Ser
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Consultoria Hugo & PConsultoria Hugo & PConsultoria Hugo & PConsultoria Hugo & PConsultoria Hugo & Pedredredredredro, Ldao, Ldao, Ldao, Ldao, Lda
Rua General Humberto Delgado, 41 - 4795-072 Vila das Aves

Tel: 252873348 Fax: 252873367 - mail: chp-aves@mail.telepac.pt
Rua 25 de Abril, 323 - 4795-023 Vila das Aves
Telf. / Fax 252873244 Telemóvel 917296475

BMW 320 BMW 320 BMW 320 BMW 320 BMW 320 D D D D D Touring - Cinza Met - Full extras -  Touring - Cinza Met - Full extras -  Touring - Cinza Met - Full extras -  Touring - Cinza Met - Full extras -  Touring - Cinza Met - Full extras -  2000

Audi A3 1.9 TDI  - Cinza Met. - C/ extras - Audi A3 1.9 TDI  - Cinza Met. - C/ extras - Audi A3 1.9 TDI  - Cinza Met. - C/ extras - Audi A3 1.9 TDI  - Cinza Met. - C/ extras - Audi A3 1.9 TDI  - Cinza Met. - C/ extras - 1996

Audi A4 1.9 TDI - Azul Met. - Audi A4 1.9 TDI - Azul Met. - Audi A4 1.9 TDI - Azul Met. - Audi A4 1.9 TDI - Azul Met. - Audi A4 1.9 TDI - Azul Met. - 1996

Seat Ibiza 1.9 TDI VSeat Ibiza 1.9 TDI VSeat Ibiza 1.9 TDI VSeat Ibiza 1.9 TDI VSeat Ibiza 1.9 TDI VAN - Cinza Met. - AN - Cinza Met. - AN - Cinza Met. - AN - Cinza Met. - AN - Cinza Met. - 2000

Opel Astra 1.4 Caravan - Cinza Met. -Opel Astra 1.4 Caravan - Cinza Met. -Opel Astra 1.4 Caravan - Cinza Met. -Opel Astra 1.4 Caravan - Cinza Met. -Opel Astra 1.4 Caravan - Cinza Met. - 1999

Suzuki LSuzuki LSuzuki LSuzuki LSuzuki LTZ 400 - Moto 4 - Moto 4 - TZ 400 - Moto 4 - Moto 4 - TZ 400 - Moto 4 - Moto 4 - TZ 400 - Moto 4 - Moto 4 - TZ 400 - Moto 4 - Moto 4 - 11/2003

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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AgostoAgostoAgostoAgostoAgosto:::::     Eis que a maioria de nós está de regresso, por estes dias,
ao trabalho. À labuta do dia-a-dia e, de certa forma, de regresso à
realidade. Para quem não se afastou do país real, como eu, que
ainda não fui a banhos, este mês de Agosto trouxe-nos alguns
acontecimentos dignos de registo. Tivemos, mais uma vez a praga
dos incêndios que só não continuou porque o S. Pedro quis dar
uma ajuda aos bombeiros e, se calhar, até ao Governo de Santana
Lopes, dando muito chuva em Agosto. Sei que muitos dos que
passaram férias por estas bandas não gostaram desta, mas paciência,
anos melhores virão. Estamos ainda a viver a magia dos Jogos
Olímpicos de Atenas, que têm muito de simbólico, mas que confesso
me tem causado alguma impressão ver as bancadas dos diversos
locais de competição com pouca gente. Os gregos – também eles
– preferem as praias. Para nós temos já a consolação de duas
medalhas de prata no ciclismo e no atletismo. Ficamos à espera de
mais. Sobre as cassetes roubadas, prefiro nem falar. Envergonha os
jornalistas, as autoridades e o próprio Estado.

Agosto, por cáAgosto, por cáAgosto, por cáAgosto, por cáAgosto, por cá: Pois bem o mês de Agosto, por cá, também trouxe
novidades. Nas últimas ‘Inflexões’ alertei para a descabida manu-
tenção da rua nova do Centro de Saúde (Ah! Centro não, Extensão.
É melhor escrever assim, não vá algum negrelense ficar zangado e
dizer que centro é em Negrelos, aqui, desta banda do Vizela é só
Extensão) vedada ao trânsito. Pois bem dias depois a Câmara de
Santo Tirso resolve abri-la ao tráfego. Foi bom.

Extensão de SaúdeExtensão de SaúdeExtensão de SaúdeExtensão de SaúdeExtensão de Saúde: As últimas notícias vindas a público dão
conta da abertura da Extensão de Saúde (agora está bem) das
Aves para o mês que vamos agora iniciar, Setembro. É também
uma boa notícia para todos os avenses que, a partir, de agora
terão aceso a cuidados de Saúde muito mais perto de casa.

Espaço verdeEspaço verdeEspaço verdeEspaço verdeEspaço verde: tomamos também conhecimento do arranque das
obras do novo parque da cidade de Santo Tirso, em Burgães, jun-
to às margens do rio Ave. Segundo o presidente da Câmara, no
próximo ano poderemos todos já usufruir daquela estrutura. Mas
todos quem, esse é o parque da cidade, da cidade de Santo Tirso,
pois no concelho não há mais nenhuma. Ou seja, o parque é
para os habitantes de Santo Tirso. É claro que o povo do concelho,
lá pode levar o carrito e ir dar lá umas passeatas. Mas não se
pense que o parque é para todo o concelho. Alguém acredita que
um morador da Agrela, de Roriz, Vilarinho ou até mesmo das
Aves poderá pensar em fazer, por exemplo, ‘jogging’ algumas vezes
por semana naquele espaço. Pode, mas tem de fazer vários quilómetros
de carro antes (e pelo preço que os combustíveis estão...). Escrevo isto
para dizer o quê? Que alguém está em falta com promessas. Era eu
ainda estudante – e já lá vão uns anos – e todos os dias enquanto
esperava o comboio na velhinha estação da CP, lá via o cartaz do par-
que da Vila das Aves, a quinta do Verdeal. O projecto foi suspenso
com as obras na linha, pois ficou alterado e viu as suas áreas re-
duzidas com a construção da nova estação e do viaduto. Mas é
caso para lembrar, a linha está pronta desde o início do ano. O
processo continua parado? Será que a quinta do Verdeal correspon-
de às necessidade da vila enquanto zona de lazer? É também o
tempo de perguntar. Se calhar não. Se calhar há outros locais com
maior potencialidade, mais centrais e que garantirão um usufruto
maior. Voltando ao da cidade, também os tirsenses terão dificuldade
em aceder ao seu parque, a não ser que se crie um circuito pedonal
entre a cidade e o parque, pois andar a pé, pela EN 105, para ace-
der ao parque é pura ilusão. As coisas têm de ser pensadas, mas
pensar não é sinónimo de estar parado e, neste aspecto e nas
Aves, parece estar. ||||| celsocampos@sapo.pt

Permita-me comentar um artigo de opi-
nião publicado neste jornal dirigido aos
tirsenses por alguém que manifesta-
mente anda a fazer propaganda...

Esse senhor que assina o texto – cer-
tamente um cristão novo em S. Tirso e
em Vila das Aves – escreve como se tives-
se o rei na barriga e fosse o detentor da
verdade e merece ouvir outras opiniões:

Também eu passei pela nossa cidade
de Santo Tirso – a propósito devo recor-
dar a esse senhor que a cidade de Santo
Tirso é uma cidade do nosso concelho,
estranhando eu o facto dele se referir
a ela como a “vossa” cidade – e devo
confessar que fiquei agradavelmente
surpreendido com a espectacular solu-
ção que a Câmara Municipal arranjou
para aquele edifício que tanto nos en-
vergonha e sobre a qual a autarquia
nada pode fazer, pois o processo ao
que eu sei está em tribunal. Fiquei
contente ao ver que – ao contrário do
que acontece noutras cidades – aquele
espaço é utilizado para promover a
imagem do concelho e não para fazer
propaganda a outros produtos, por
exemplo, à Coca-cola.

Num período em que Santo Tirso –
[na altura] quartel general da selecção
francesa – foi falada em toda a Europa,

sendo visitado por tantos turistas é de
louvar a atitude da Câmara de tapar al-
go que nos envergonha, e cuja resolu-
ção recordo não depende dela – e promo-
ver ao mesmo tempo o nosso turismo.

Estranho o comentário do autor do
artigo. Será por inveja? É que todos os
comentários que tenho ouvido – e que
têm sido muitos – são de parabéns à
Câmara por tão brilhante ideia. E esses
comentários favoráveis vêm de todos
os quadrantes políticos. Ainda as lonas
estavam a ser montadas e já se assistia
a uma verdadeira “romaria” para ver o
prédio a ser tapado. (...)

O referido autor do texto que se diz
não sectário e a favor da união de
esforços - o que de fato é demonstrado
pelos constantes exemplos PSD que dá
de Famalicão e Vila das Aves (!) e pela
forma como se refere à cidade de Santo
Tirso – anda em propaganda pelas
nossas freguesia de Areias, S. Martinho,
Monte Córdova (e não Monte Cordoba
– será que o autor nos confundiu com
Espanha!!!) e não ouve os parabéns pelo
feito? Estranho, eu ando por lá e só
ouço elogios. Até há amigos meus que
se deslocam à sede do concelho para
ver o prédio agora todo engalanado
com bonitas imagens.

Prova de que este artigo é apenas o
espelho de um sentimento de inveja, é
negar o que é óbvio. Até a imprensa
internacional dá os parabéns à câmara
pelo bonito concelho; para não falar
nos rasgados elogios que todos os res-
ponsáveis franceses fizeram ao presi-
dente da Câmara de Santo Tirso e que

todos nós ouvimos na cerimónia de
recepção aos franceses. Será que o autor
do artigo não ouviu? É pena, porque
se tratam de pessoas e órgãos de co-
municação isentos. Só uma cabeça cheia
de minhoquices se deixa conta-minar
por esta inveja. Sim porque dizer mal
do que está bem só por inveja e mes-
quinhez. Aconselho-o a ler jornais e
não só os portugueses... Ou será que
tal como um ex-primeiro ministro este
senhor também não lê jornais? (....)

Ao contrário do que fizeram correr
algumas mentes iluminadas de Vila das
Aves, aproveito para informar que tam-
bém fruto da estadia da selecção france-
sa, também o Estádio do C. D. das Aves
serviu de centro de treinos e, em algumas
ocasiões, à porta aberta. E afinal, ao con-
trário do que diziam alguns iluminados,
os acessos não foram cortados!

É claro que estas visitas a Vila das
Aves têm, também como efeito a divul-
gação do seu nome por todo o mundo.
Interessa ou não?

Apesar dos fortes cortes orçamentais
que o Governo fez às câmaras – e que
são criticados por todos os autarcas do
PS ou PSD – em Santo Tirso a obra não
para e para citar um jornalista do jornal
O Jogo, “este presidentes é pau para
toda a obra”. Parabéns eng.º Castro
Fernandes e acredite que o voto é secre-
to – por isso continuarão a haver resul-
tados eleitorais como os de 13 de
Junho. Também aqui em Vila das Aves
– e apesar dos apelos do Sr. Francisco
Correia – o voto foi secreto e certeiro.
||||| ANTANTANTANTANTÓNIOÓNIOÓNIOÓNIOÓNIO     ALBERTALBERTALBERTALBERTALBERTOOOOO     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA     CASCASCASCASCASTRTRTRTRTROOOOO

Posso também eu
falar consigo?

CARTAS AO DIRECTOR
30 DE JUNHO DE 2004

VILA DAS AVES

por: Olho Vivo
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Batatas à Bispo

 LIVROS E LEITURAS
Biblioteca

A RAINHA DO FERRO-VELHO, Filipe La FériaFilipe La FériaFilipe La FériaFilipe La FériaFilipe La Féria
PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA, JUNHO 2004

Harry Brock é um multimilionário americano
que fez fortuna como sucateiro. Mas os seus
negócios ultrapassam em muito o do ferro-velho;
venda de armas,
droga, suborno de
senadores, assassi-
natos.

Billie Dawn é bo-
nita, jovem, vive
com Brock e… não
tem cultura. Enver-
gonhado pelas as-
neiras da amante,
Brock resolve con-
tratar o jornalista
Paul Verral para a
educar e civilizar. À
medida que a edu-
cação de Billie avan-
ça, vão crescendo
os sentimentos en-
tre professor e alu-
na. Aos olhos de Billie, o mundo de Brock
começa a surgir sórdido e sem interesse. Mas
Brock não é para brincadeiras e é considerado
um dos homens mais perigosos do mundo…

Depois de levar à cena êxitos como "Passa
por Mim no Rossio", "Maldita Cocaína", "Amália",
"My Fair Lady –Minha Linda Senhora", Filipe la
Féria adapta a muito conhecida comédia de
Garson Kanim.

PROBLEMAS DO JOGO DE DAMAS, de Rui FialhoRui FialhoRui FialhoRui FialhoRui Fialho
publicações europa-américa, Junho 2004

Em conjunto com o xadrez, as Damas são um
dos jogos de estratégia mais apreciados em todo
o mundo. A simpli-
cidade do jogo é
ilusória e muitas
horas foram gastas
à volta do tabuleiro
por estrategas de
renome e por inú-
meras figuras da
história universal.

200 problemas
de Damas. Eis o que
propõe um verda-
deiro apaixonado
do jogo das Damas
aos que partilham
esta paixão. Um
livro por onde po-
derá estudar, analisar e divertir-se enquanto
tenta resolver os problemas apresentados.

NotaNotaNotaNotaNota: Os livros aqui referenciados são oferta
da editora Europa-América e encontram-se à
disposição dos leitores da Biblioteca na Junta
de Freguesia de Vila das Aves. |||||

PALAVRAS CRUZADAS
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HORIZONTHORIZONTHORIZONTHORIZONTHORIZONTAISAISAISAISAIS: 1: 1: 1: 1: 1 – acto público passível de causar indignação (plur.); 22222 – tumor
sanguíneo causado por rupturas de vasos; 33333 – matilha de cães a correr; grande
extensão de água cercada por terra (inv.); 4 4 4 4 4 – entretenimento; 55555 – rocha; emprega-
se para chamar a atenção; 66666 – batráquio; parte da costa coberta de areia (plur.); 77777
– patrão; escolhe; 88888 – utiliza (inv.); exprime alívio; letras de DOBRO (inv.); 99999 –
oitavo mês do ano; mulher saudável; 1111100000 – mecanismo que se adapta aos pianos,
para os fazer tocar automaticamente (plur.).

VERTICAISVERTICAISVERTICAISVERTICAISVERTICAIS: 1: 1: 1: 1: 1 – juntar; 22222 – fortuna; bonzo; 33333 – água que cai em gotas da atmosfera;
chuva (inv.); 44444 – as primeiras duas vogais, duas vezes; significa ligar em inglês; 55555
– con-soantes de MINA; descanso; 66666 – oferece; titulo Inglês que precede o nome
de baptismo de baronetes; consoantes de FATAL; 77777 – reboca; letras de AOTO;
contr. da prep. a com o artigo o (inv.); 88888 – marca constituída por grupo de letras
que identifica uma instituição; 99999 – gosto; descanso (inv.); 1111100000 – cloreto de amónio;
vasilha com asas. |||||

Soluções das Palavras cruzadas | HORIZONT HORIZONT HORIZONT HORIZONT HORIZONTAIS AIS AIS AIS AIS: 11111. escândalos; 22222. hematoma; 33333.
adua; ogal; 44444. diversão; 55555. ita; ei; 66666. ra; praias; 77777. amo; opta; 88888. asu; uf; ood; 99999.
agosto; sa; pianolas. VERTICAIS VERTICAIS VERTICAIS VERTICAIS VERTICAIS: 11111. enadir; 22222. dita; sai; 33333. chuva; auga; 44444. aeae;
on; 55555. nm; repouso; 66666. da; sir; ftl; 77777. atoa; ao; oa; 88888. logotipo; 99999. oma; atos; 1111100000.
sal; asada. |||||

INGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTES::::: 300 gr de Bacalhau; 120 gr
de batatas; 1 cebola média; 1,5dl de azeite;
2 dentes de alho; 1 colher de chá de
pimentão-colorau; sal qb.

PREPPREPPREPPREPPREPARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃOOOOO: desfia-se o bacalhau cru e lava-
se. Coze-se numa panela com água junta-
mente com as batatas previamente lavadas.
Depois de tudo cozido, escorre-se a água.
Num tacho de barro, colocam-se as batatas
e o bacalhau às camadas. Numa frigideira,
coloca-se a cebola, os alhos picados, o azei-
te e o pimentão. Esta marinada, deita-se
sobre o bacalhau e as batatas. Tapa-se e
deita-se ferver em lume brando, durante
cerca de cinco minutos.

ingredientes:ingredientes:ingredientes:ingredientes:ingredientes: 400 gr de açúcar; água
qb; 8 rodelas de ananás;  2 folhas de
gelatina incolor; 2 pacotes de natas; sumo
de um limão.

PREPPREPPREPPREPPREPARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃOOOOO: : : : : Coloque o açúcar num tacho
e junte-lhe o sumo de limão. Leve ao lume
e, logo que comece o caramelizar, acres-
cente umas gotas de água. Sem parar de
mexer, junte as natas aos poucos; quando
tudo estiver bem misturado, adicione-lhes
as rodelas de ananás previamente partidas
em bocados. Retire do lume e junte de
imediato a folha de gelatina já demolhada
e escorrida. Distribua por taças e leve ao
frigorifico até à hora de servir. |||||

Creme de Ananás

FONTE: WWW.ALDEIA.NO.SAPO.PT

Os homens são como ondas:
quando uma geração floresce, a

outra declina. 
HOMERO

ABÍLIO GODINHO - FUNERÁRIA - UNIPESSOAL, LDAABÍLIO GODINHO - FUNERÁRIA - UNIPESSOAL, LDAABÍLIO GODINHO - FUNERÁRIA - UNIPESSOAL, LDAABÍLIO GODINHO - FUNERÁRIA - UNIPESSOAL, LDAABÍLIO GODINHO - FUNERÁRIA - UNIPESSOAL, LDA

Agência Funerária Abílio GodinhoAgência Funerária Abílio GodinhoAgência Funerária Abílio GodinhoAgência Funerária Abílio GodinhoAgência Funerária Abílio Godinho

Rua Silva Araújo, nº 402
Vila das Aves
Telef. 252 941 316
Escritório: Lugar da Arnozela
S.Martinho do Campo
Telef. 252 841 731
Telm. 91 936 61 89

Auto Fúnebres de luxo para
todo o país e estrangeiro

CASA DOS RÁDIOS

AGENTE OFICIAL DO GÁS MOBIL . ELECTRODOMÉSTICOS . REPARAÇÕES .
LOUÇAS DECORATIVAS . FLORES ARTIFICIAIS . SANTOS

TEL. 252 941 129 - RUA SILVA ARAÚJO, 164 - 4795-120 VILA DAS AVES

Visite as Novas Instalações

(Grundi)

José Manuel Araújo Portela

Rua do RioRua do RioRua do RioRua do RioRua do Rio
AveAveAveAveAve: o
espelho

retrovisor
que lá se

encontra há
já muito que
está partido,
dificultando

a visibili-
dade dos

automobilistas
que saem

da R. do Rio
Vizela. Às

autoridades
competentes
apela-se à

resolução do
problema.
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Nº 306 - 25 DE
AGOSTO DE 2004

TIRAGEM MENSAL  4.000 EXEMPLARES

Preço Assinatura Anual
11,50 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:
LLLLLararararar go 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

entreMARGENS
     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 (C.P. n.º 6518),

Francisco Correia, José Pacheco, 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.

FOFOFOFOFOTTTTTOCOOCOOCOOCOOCOMPOS IÇÃMPOS IÇÃMPOS IÇÃMPOS IÇÃMPOS IÇÃO E  MO E  MO E  MO E  MO E  MONTONTONTONTONTAAAAAGEMGEMGEMGEMGEM
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IMPRESSÃO CICIMPRESSÃO CICIMPRESSÃO CICIMPRESSÃO CICIMPRESSÃO CIC: Coraze: Coraze: Coraze: Coraze: Coraze
Oliveira de AzeméisOliveira de AzeméisOliveira de AzeméisOliveira de AzeméisOliveira de Azeméis

TTTTTel . :  256 66el . :  256 66el . :  256 66el . :  256 66el . :  256 661 460   F1 460   F1 460   F1 460   F1 460   Fax . :  256 67ax. :  256 67ax. :  256 67ax. :  256 67ax. :  256 673 863 863 863 863 8611111
e-mail :  graf ica@coraze.come-mail :  graf ica@coraze.come-mail :  graf ica@coraze.come-mail :  graf ica@coraze.come-mail :  graf ica@coraze.com

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

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

QUIOSQUE DE REBORDÕESQUIOSQUE DE REBORDÕESQUIOSQUE DE REBORDÕESQUIOSQUE DE REBORDÕESQUIOSQUE DE REBORDÕES
Avª Américo Teixira

(junto à Farmácia de Rebordões)
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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
Aves - Fontaínhas 252871960
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.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800201040

rafael   olegário   gomes

rafaelgomes@rgseguros.net

rua joão bento padilha . loja p . apartado 114 .  4795-908 aves
telf.  252 875 605 / 6 .  fax  252 875 607

www.RGseguros.net

Olívia Moreira Gonçalves
(Burgães)

14-08-2004

A família neste momento doloroso
e profundamente sensibilizada pelo
apoio e carinho recebidos, vêm por
este meio agradecer a todos
quantos se dignaram a participar
nas cerimónias religiosas em sufrágio
da alma da saudosa extinta.

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTO

Completou dezasseis lindas primaveras a
menina MMMMMarta Filipa Farta Filipa Farta Filipa Farta Filipa Farta Filipa Ferrerrerrerrerreireireireireira Pa Pa Pa Pa Pedredredredredrosaosaosaosaosa.
Teus tios, Adélia e Castro, bem como os teus
primos Arnaldo e Rafael desejam-te, com muito
amor e carinho,  muitos parabéns e que esta
data se repita por muitos anos. Beijinhos!!!

De parabéns
09.08.2004

Completou oito lindas primaveras o menino
Júlio PJúlio PJúlio PJúlio PJúlio Paaaaatrik da Silvtrik da Silvtrik da Silvtrik da Silvtrik da Silva Fa Fa Fa Fa Ferrerrerrerrerreireireireireira.a.a.a.a.
Teus padrinhos e tua vaó materna desejam-te,
com muito amor e carinho,  muitos parabéns
e que esta data se repita por muitos anos.
Beijinhos!!!

De parabéns
10.08.2004

Zona Industrial de Poldrães - Pavilhão 8 - 4795-006 Vila das Aves
Telf. 250 820 720 - Fax 252 820 721 Telm. 96 454 60 37

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

MAGALHÃES OCULISTA
Óptica médica

No meio de descontos, campanhas, vantagens e condições de
pagamentos, não se iluda! Não compre os seus óculos sem nos
pedir orçamento. Se houver quem faça mais barato, nós a esses

preços ainda fazemos mais barato, 10% de desconto. A vida não está fácil,
por isso veja bem e mais barato. Consultas por médico dos olhos aos sábados,
testes grátis todos os dias.
Magalhães Oculista, Rua D. Nuno Álvares Pereira, n. 157 (frente ao
mercado), VILA DAS AVES. Telefone 252 872 021.
Magalhães Oculista, Rua D. Abílio Torres, nº 1180, VIZELA. Telefone: 253
481 652.

Esperamos a sua visita

falecidosfalecidosfalecidosfalecidosfalecidos
JJJJJULHOULHOULHOULHOULHO

VILA DAS AVES

11 – Maria Armanda Silva, com 69
anos
Rua Prof. Justino Viana

17 – Jaime Capelo da Silva, com 90
anos
Lar da Tranquilidade

18 – Josefina da Conceição de Sousa,
com 93 anos
Rua Bernardino Gomes

LORDELO

10 – António da Silva Campos, com
83 anos
Rua de Gaínde

13 – Rosa de Jesus Lopes de Sá, com
76 anos
Rua das Lages

22 – Isaura Martins, com 75 anos
Rua da Boavista

||||| DOMINGOS RIBEIRO

O entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS envia às famílias
enlutadas as mais sentidas condo-
lências.

SEGCONTAS
Gabinete de Contabilidade Castro & Castro, Lda.
Seguros

Urbanização e Edíficio das Fontaínhas, Loja 13 Urbanização e Edíficio das Fontaínhas, Loja 13 Urbanização e Edíficio das Fontaínhas, Loja 13 Urbanização e Edíficio das Fontaínhas, Loja 13 Urbanização 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
Tel. 252 87 24 38 - Fax 252 87 14 12Tel. 252 87 24 38 - Fax 252 87 14 12Tel. 252 87 24 38 - Fax 252 87 14 12Tel. 252 87 24 38 - Fax 252 87 14 12Tel. 252 87 24 38 - Fax 252 87 14 12 | | | | | e-mail: Segcontas@mail.telepac.pt e-mail: Segcontas@mail.telepac.pt e-mail: Segcontas@mail.telepac.pt e-mail: Segcontas@mail.telepac.pt e-mail: Segcontas@mail.telepac.pt



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

Anuncie neste jornal. Oferta e  procura  de  emprego
grátis (duas edições...)

Outro tipo de anúncios: 1 vez, 5 Euros .
Mais do que 1 vez, 4 Euros

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

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 no Sobreiro e na Adega Regional 2000, devem identificar-se junto do respectivo restaurante, os premiados no Estrela do Monte

devem contactar esta redacção.

No     SOBREIROSOBREIROSOBREIROSOBREIROSOBREIRO  o  o  o  o  o  feliz contemplado
nesta 2ª quinzena de  Agosto foi o
nosso  estimado assinante, Con-
fecções Almeida & Meireles, sita na
Rua do Pimenta, nº 11, em Delães.

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz
contemplado nesta 2ª quinzena de
Agsoto foi o nosso estimado assinante,
Joaquim Martins da Costa, residente
na Rua do Abreu, em Roriz.

DEVEMDEVEMDEVEMDEVEMDEVEM      OSOSOSOSOS      PREMIADOSPREMIADOSPREMIADOSPREMIADOSPREMIADOS      RARARARARACLCLCLCLCLAMAMAMAMAMARARARARAR      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 2ª quinzena de
Agosto foi o nosso estimado assinante,
Hercílio Azevedo Ribeiro, residente na
Urbanização de Santa Cruz, Lote 3,
3º, em Gouveia.

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

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

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

Senhora procura
emprego na área da restauração em

Vila das Aves e arredores
contactar: 96 450 90 16

VVVVVende-seende-seende-seende-seende-se

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

 e-mail: ae-mail: ae-mail: ae-mail: ae-mail: avvvvve@ re@ re@ re@ re@ remax. pt emax. pt emax. pt emax. pt emax. pt   Telefone: 252 860 400
Fax: 252 860 409

Telem: 933 908 404

Luís Martins
Telm. 912 236 456
e-mail: lmartins@remax.pt

Jorge Rebelo
Telm. 912 236 448

e-mail: jrebelo@remax.pt

w w w . r e m a x . p t

Tel. 252 860 400

Negócios imobiliárias, comNegócios imobiliárias, comNegócios imobiliárias, comNegócios imobiliárias, comNegócios imobiliárias, com
profissionais autorizados eprofissionais autorizados eprofissionais autorizados eprofissionais autorizados eprofissionais autorizados e

legalizados!...legalizados!...legalizados!...legalizados!...legalizados!...

Lic. 5347 AMILic. 5347 AMILic. 5347 AMILic. 5347 AMILic. 5347 AMI

QUINTINHAQUINTINHAQUINTINHAQUINTINHAQUINTINHA
S.Paio de GuimareiS.Paio de GuimareiS.Paio de GuimareiS.Paio de GuimareiS.Paio de Guimarei

Fabulosa quintinha toda
murada

Com moradia  - nova
Acesso privativo

Localização do melhor para
viver!!!

 MORADIA MORADIA MORADIA MORADIA MORADIA
Mt. CórdovaMt. CórdovaMt. CórdovaMt. CórdovaMt. Córdova

Moradia T5 (1 suite)
Sala c/ lareira

Cozinha nova c/
electrodomésticos

"Bosch"
BOM PREÇO!!!!BOM PREÇO!!!!BOM PREÇO!!!!BOM PREÇO!!!!BOM PREÇO!!!!

MORADIAMORADIAMORADIAMORADIAMORADIA
Refontoura - FelgueirasRefontoura - FelgueirasRefontoura - FelgueirasRefontoura - FelgueirasRefontoura - Felgueiras

Moradia em pedra para
restauro

Terreno c/ área de 2.718 m2

2 poços de água
Boa localização

VENHA CONHECER!!!VENHA CONHECER!!!VENHA CONHECER!!!VENHA CONHECER!!!VENHA CONHECER!!!

T3 RECUADOT3 RECUADOT3 RECUADOT3 RECUADOT3 RECUADO
GuimarãesGuimarãesGuimarãesGuimarãesGuimarães

T3 recuado c/
terreno

Cozinha totalmente
equipada

Boa localização

TRESPTRESPTRESPTRESPTRESPASSEASSEASSEASSEASSE
TTTTTa lhoa lhoa lhoa lhoa lho

Com secção de mercearia
Devidamente legalizado

Boa localização

NEGÓCIOS DE OCASIÃO!!!NEGÓCIOS DE OCASIÃO!!!NEGÓCIOS DE OCASIÃO!!!NEGÓCIOS DE OCASIÃO!!!NEGÓCIOS DE OCASIÃO!!!

 MORADIA MORADIA MORADIA MORADIA MORADIA
FelgueirasFelgueirasFelgueirasFelgueirasFelgueiras

Moradia tipo T3
Cozinha mobilada e sala c/ lareira; espaço
para comércio e estacionamento; garagem
com arrumos e garrafeira; águas furtadas;

em frente à estrada principal

TRESPTRESPTRESPTRESPTRESPASSEASSEASSEASSEASSE
Salão de Cabeleiriea eSalão de Cabeleiriea eSalão de Cabeleiriea eSalão de Cabeleiriea eSalão de Cabeleiriea e
Perfumaria GuimarãesPerfumaria GuimarãesPerfumaria GuimarãesPerfumaria GuimarãesPerfumaria Guimarães

Devidamente legalizado
Loja com 62 m2

entreMARGENS
PÁGINA 15

25 DE AGOSTO DE 2004
DiversosDiversosDiversosDiversosDiversos

edificio (ex-Discoteca Starligth)
Rua da Indústria - Vila das Aves

contactar: 252 872 438
        ou 252 942 319

Aluga-seAluga-seAluga-seAluga-seAluga-se
moradia com terreno para jardim e
com garagem particular, em Delães

Contactar: 91 918 40 30

MORADIAMORADIAMORADIAMORADIAMORADIA
S.Martinho do CampoS.Martinho do CampoS.Martinho do CampoS.Martinho do CampoS.Martinho do Campo

Moradia Tipo T3
Situada numa zona

sossegada
Com horta biológica

Bom preço!!!Bom preço!!!Bom preço!!!Bom preço!!!Bom preço!!!

 MORADIA MORADIA MORADIA MORADIA MORADIA
Rebordões - SantoRebordões - SantoRebordões - SantoRebordões - SantoRebordões - Santo

TirsoTirsoTirsoTirsoTirso
Moradia toda em pedra

Bom  estado de conservação
Sala de estar com lareira

Terreno c/ área de 1.724 m2

 MORADIA MORADIA MORADIA MORADIA MORADIA
Ba i r roBa i r roBa i r roBa i r roBa i r ro

Moradia tipo T3
Geminada, semi-nova

Cozinha mobilada
Aproveitamento sótão
Aq. central e poço de

água

     CHALET BELA VISTACHALET BELA VISTACHALET BELA VISTACHALET BELA VISTACHALET BELA VISTA
S a n f i n sS a n f i n sS a n f i n sS a n f i n sS a n f i n s

Bom estado de
conservação

Área fabulosa 530m2, c/
4800 m2 de terreno todo

murado
Venha conhecer!!!Venha conhecer!!!Venha conhecer!!!Venha conhecer!!!Venha conhecer!!!

 ANDAR ANDAR ANDAR ANDAR ANDAR
MORADIAMORADIAMORADIAMORADIAMORADIA

Oliveira St. MariaOliveira St. MariaOliveira St. MariaOliveira St. MariaOliveira St. Maria
Tipo T3, bom estado

conservação, cozinha
mobilada, localização do

melhor, a 2' de Riba
d'Ave

T2T2T2T2T2
BairroBairroBairroBairroBairro

Bom estado de
conservação

Coz.mobilada (nova)
Fabulosas áreas

Aparcamento para 2
viaturas

TERRENOTERRENOTERRENOTERRENOTERRENO
Roriz - Stº TirsoRoriz - Stº TirsoRoriz - Stº TirsoRoriz - Stº TirsoRoriz - Stº Tirso
Lote de terreno p/

construção
Frente à estrada

Com poço de água e
2 garagens

TINTAS PAÇO
D’ALÉM, Ldª

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

Rua Silva Araújo (Junto ao mercado)
- Telf. 252941861 - AVES

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

ESPECIALIDADEESPECIALIDADEESPECIALIDADEESPECIALIDADEESPECIALIDADE: Bacalhau à
Trovoada, bacalhau à Taliban,

rojão à Trovoada.
Diárias e refeições para fora.

RESTAURANTE
CHURRASQUEIRA

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

Próxima edição nas bancas a partir de 15 de Setembro

VVVVVende-seende-seende-seende-seende-se
Micro-car (não necessita de carta)

BOBOBOBOBOMMMMM     ESESESESESTTTTTADOADOADOADOADO     GERALGERALGERALGERALGERAL

2.500 EUR (500 cts)
Contactar: 91 458 85 80



GANHE UM ALMOÇOGANHE UM ALMOÇOGANHE UM ALMOÇOGANHE UM ALMOÇOGANHE UM ALMOÇO
PARA DUAS PESSOAS NOSPARA DUAS PESSOAS NOSPARA DUAS PESSOAS NOSPARA DUAS PESSOAS NOSPARA DUAS PESSOAS NOS

RESTAURANTES:RESTAURANTES:RESTAURANTES:RESTAURANTES:RESTAURANTES:

Estrela do MonteEstrela do MonteEstrela do MonteEstrela do MonteEstrela do Monte
SobreiroSobreiroSobreiroSobreiroSobreiro

Adega Regional 2000Adega Regional 2000Adega Regional 2000Adega Regional 2000Adega Regional 2000

VEJAVEJAVEJAVEJAVEJA     NANANANANA     PPPPPÁÁÁÁÁGINAGINAGINAGINAGINA     ANTERIORANTERIORANTERIORANTERIORANTERIOR

����������������������������������������

Doença dos Olhos

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

4795-036  Vila das Aves

Médica Especialista
Marcação de Consultas

Telef: 252942483 OCULISTAOCULISTAOCULISTAOCULISTAOCULISTA

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

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

Rua Silva Araújo | 4795 - 120 Vila das Aves | telf.: 252 941 348

Os grandes actores do Brasil continuam a passar pelo palco
da Casa das Artes de Famalicão. Depois de Tony Ramos e
Dan Stulbach, com a peça “Novas Directrizes em Tempo de
Paz”, e, mais recentemente, de Marcos Caruso e Irene Ravache
em “Intimidade Indecente”, é a vez de, a solo, a actriz Regina
Duarte pisar também ela o palco da Casa das Artes, fazendo
a estreia entre nós de “Coração Bazar”.

A célebre interprete da série “Malu Mulher”, por ventura
mais conhecida em Portugal através do seu desempenho
na telenovela “Roque Santeiro”, no papel da viúva Porcina,
Regina Duarte apresenta-se em Famalicão de 22 a 25 de
Setembro, trazendo até nós, todas as noites “Coração Bazar”.
Espectáculo através do qual a actriz “compartilha com o
público uma aprendizagem de quase quatro décadas de
interpretação e mostra as ideias, conceitos e filosofias que
marcaram e transformaram a mulher”.

“Coração Bazar” reúne textos de Carlos Drummond de
Andrade, Millôr Fernandes, Cecília Meireles, Ferreira Gullar,
Fernando Pessoa, Clarice Lispector, Paulo Leminski, Dráuzio
Varella, Vinícius de Moraes, Cleise Mendes, João Silvério
Trevisan, Ivan Ângelo, Adélia Prado, Liv Ullman e Florbela
Espanca, para além de textos escritos pela própria actriz.
No espectáculo, Regina Duarte revisita a poesia e a
prosa por meio de seis personagens: uma feminista,
uma mulher sábia, uma apaixonada cheia de volúpia,
uma mal-humorada, uma mulher simples e uma
actriz (papel em que Regina Duarte faz uma reflexão
acerca do seu próprio trabalho). “Neste monologo,
mostra-se a maturidade como um acto de
reflexão e o acto teatral como uma celebração
da vida, traduzindo em sons, gestos, emoções
e sensações o privilégio que o actor tem em
se metamorfosear no intuito de
compreender os mistérios da vida e do
amor”.

CORAÇÃO BAZAR
Com Regina Duarte. Direcção de JoséCom Regina Duarte. Direcção de JoséCom Regina Duarte. Direcção de JoséCom Regina Duarte. Direcção de JoséCom Regina Duarte. Direcção de José
Poss i  Neto .  Cenário ,  F igurinos ,Poss i  Neto .  Cenário ,  F igurinos ,Poss i  Neto .  Cenário ,  F igurinos ,Poss i  Neto .  Cenário ,  F igurinos ,Poss i  Neto .  Cenário ,  F igurinos ,
Adereços e Visagismo Fábio Namatami.Adereços e Visagismo Fábio Namatami.Adereços e Visagismo Fábio Namatami.Adereços e Visagismo Fábio Namatami.Adereços e Visagismo Fábio Namatami.
Grande Auditório da Casa das Artes, deGrande Auditório da Casa das Artes, deGrande Auditório da Casa das Artes, deGrande Auditório da Casa das Artes, deGrande Auditório da Casa das Artes, de
22 a 25 Setembro, às 21h30.22 a 25 Setembro, às 21h30.22 a 25 Setembro, às 21h30.22 a 25 Setembro, às 21h30.22 a 25 Setembro, às 21h30.
Bilhetes a 15 eurosBilhetes a 15 eurosBilhetes a 15 eurosBilhetes a 15 eurosBilhetes a 15 euros

Seis diferentes
mulheres interpretadas

por Regina Duarte

No dia 14 de Agosto na freguesia
de Bairro, junto à Igreja Matriz foi
projectado o filme: “A Paixão de
Cristo”. Um filme referente a Deus,
mas como diz o pároco da freguesia
um pouco exagerado em termos de
violência. É também importante
salientar que esta primeira sessão teve
uma assistência bastante satisfatória.

Estas projecções são organizadas
pelo grupo da catequese, sendo que

Cinema ao ar livre

Biblioteca Escolar em
construção na

freguesia de Bairro
Está a ser construída em Bairro (junto
da escola primária da Avenida) uma
Biblioteca Escolar cuja principal função
como o nome indica será uma biblio-
teca para uso dos estudantes da fre-
guesia. Para já ainda não está bem
definido se esta biblioteca terá ape-
nas como principal objectivo auxiliar
alunos do 1º ciclo do ensino básico
ou se será um espaço de consulta
aberto para qualquer aluno indepen-
dentemente do grau de escolaridade
que frequenta.

Esta biblioteca será gerida pela
D.R.E.N. (Direcção Regional de
Educação do Norte), sendo que a

Câmara Municipal e a Junta de Fre-
guesia apenas se comprometeram a
arranjar o espaço e a fazer as devidas
obras necessárias. Em principio a
biblioteca terá computadores ligados
à Internet (hoje em dia indispensável
a qualquer aluno) que poderão ser
acedidos gratuitamente. Esta obra
muito necessária e de interesse públi-
co tem um custo superior a 55 mil e
600 euros e a sua concretização está
prevista para o início do próximo ano
lectivo (2004/2005). De salientar
que a qualquer momento esta biblio-
teca pode evoluir para uma biblioteca
pólo. ||||| TIATIATIATIATIAGOGOGOGOGO     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

estão previstas mais duas sessões , a
28 de Agosto, com o filme “A
Missão” e 4 de Setembro, com
película ainda a designar.

Por volta das 21h e enquanto o
material é montado, é colocada
música e por volta das 21h30 é
iniciada a projecção.

Estas sessões são de livre entrada
sendo que qualquer um pode assistir
a um bom filme. ||||| TIATIATIATIATIAGOGOGOGOGO     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

entreMARGENS
PÁGINA 16

25 DE AGOSTO DE 2004
Famalicão: Famalicão: Famalicão: Famalicão: Famalicão: S. Pedro de Bairro
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