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Vila das Aves tem mais uma Loja Tranquilidade. Descubra-a.Quem perde o Norte,
perde a tranquilidade. Vila das Aves tem à sua disposição uma nova loja da rede de gestores

da Tranquilidade. Com acesso a um serviço personalizado e de elevada
qualidade damos resposta imediata às suas necessidades de protecção
e segurança.

Descubra-nos na Rua Dr. José Padilha, Edifício Bom Nome 2 – Loja L, em Vila
das Aves ou contacte a nossa Gestora de Seguros, Fernanda Pinto através do
telefone 252 870 740 ou fax 252 870 749 Rede de Gestores

No passado dia 9 de Janeiro, a
Fundação Castro ALves levou a
cabo o seu concerto comemo-
rativo do "dia da Fundação". Na
altura, o seu presidente, Boaven-
tura Faria, sublinhou a necessidade
de aparecer alguém que o substi-
tua no cargo. | PÁGINA 9

Fundação Castro
Alves celebrou

aniversário

“Vamos sair deste turbilhão
desportivo e começar um

rumo novo”
ENTREVISTA AO PROF. NECA, O NOVO RESPONSÁVEL

PELO COMANDO TÉCNICO DO AVES. | PÁG.13

Poesia de novo na rua com
os surrealistas portugueses

"A POESIA ESTÁ NA RUA", ATÉ 21 DE MARÇO. PÁG. 8

Sem aviso prévio, e contrariamente
ao indicado por alguns responsá-
veis da saúde, a Extensão de Saúde
de Vila das Aves acabou por ser
oficialmente inaugurada, numa ce-
rimónia presidida pelo Ministro da
Saúde, Luís Filipe Pereira. Os
protestos de Negrelos juntaram-
se à cerimónia". | PÁGINA 3

Extensão de
Saúde das Aves

Inaugurada

Consumir
espécies piscícolas

do Rio Ave é
um "acto suicida"

O "regresso" do presidente da
Câmara a Vila das Aves

PÁGINA 5
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Um conselho de amigo a
um amigo negrelense

||||| EDITORIAL: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Cumpriu-se o primeiro aniversário da mu-
dança de um nome que por mais de cem
anos fez ninho em terra alheia. E cumpriu-
se com a maior naturalidade: do lado de
cá, alguns foguetes de júbilo, já que os não
houve no ano passado para não ferir suscep-
tibilidades, recordaram o fim desses equívo-
cos centenários; em Negrelos, salvo dois ou
três casos paradigmáticos de resistência a
uma mudança que lhes sabe ainda a ultraje
e usurpação, quase ninguém pegou em
bandeiras negras ou veio para a rua a pedir
justiça e reparação.

No entanto, para que conste e a “honra
do convento” não fique manchada, o cro-
nista de serviço no último Jornal de Santo
Thyrso, pessoa que aliás muito prezo, fez
questão em assinalar a data como “O Dia
da Vergonha”, dizendo que “muitas centenas
de negrelenses colocaram panos pretos nas
janelas para lembrarem o dia e o descon-
tentamento”, concluindo de forma canhestra
com esta tirada cheia de reticências e insi-
nuações de má vizinhança e malquerença
que me parece que ninguém tem deste lado
para com os negrelenses: “o dia 19 de
Janeiro de 2004 será sempre lembrado
como o dia em que alguém pensou que, ao
retirar o nome de Negrelos da estação, ia
reescrever a história de S.Tomé de Negrelos...
mas não conseguirá...”. Numa outra chamada
e já a propósito da “Extensão de Saúde do
Centro de Negrelos em Vila das Aves, o
mesmo articulista volta a embrulhar-se num
complexo histórico que o impede de ver com
clarividência a realidade das Terras de
Negrelos: “Desde há vários anos, Negrelos
tem sido colocada em segundo plano pelos
responsáveis da nossa região. O atraso de
Negrelos, terceiro maior agregado populacio-
nal do concelho, é notório e evidente. Mas
como se tal não bastasse tinham que vir os
vizinhos, também, tentar mudar os compên-
dios da história. As relações de boa vizi-
nhança tinham que ser quebradas por irres-
ponsáveis e incompetentes.” Não me inco-
modaram nada as diatribes contra os “polí-
ticos incompetentes que sobrevoaram as Ter-
ras de Negrelos... e os iluminados de terras
longínquas (que vieram) causar mais mal
às boas gentes das nossas terras”. Isso são
contas de outro rosário mas mal vai a demo-
cracia se os eleitores decidem votar ou não
votar, votar nestes contra aqueles para o
Governo da em função do  peso decisório
que tiveram ou deixaram de ter nas questiún-

culas com os vizenhos da porta! Incomoda-
ram-me, isso sim, as distorções continuadas
e com séculos à boa convivência e boa
vizinhança. O mal de inveja, ao fim e ao
cabo, não ajuda a superar as causas do nos-
so próprio subdesenvol-vimento. A verdade
é que já em 1955, no Jornal das Aves, um
correspondente de Negrelos que sensata-
mente se não identificava  porque, de contrá-
rio, dizia, seria linchado em praça pública,
escrevia esta frase lapidar :” a mágoa de ver
esta terra de Negrelos tão atrazada não me
deixa espaço vazio para albergar a mágoa
de inveja”. Esta e outras considerações atina-
das deste correspondente que, em substân-
cia, se orientavam  por aquela parábola “não
cuides de tirar o cisco do olho do vizinho
sem antes tirar o argueiro que tens no teu
próprio olho”, causou uma tal polémica nas
páginas desse jornal que um negrelenses
“acérrimo” perdeu as estribeiras e caiu-lhe
em cima a verberar-lhe a liberalidade a pon-
to de arras-tar na polémica o dr. Alfredo
Queirós que lhe não perdoou a displicência
de vir a terreiro defender os atributos nobi-
liárquicos das terras de Negrelos menos-
prezando a identidade das terras de Entre-
os-Aves . Se trago à colacão esta polémica
de 1955 é porque continua a reflectir o
mesmíssimo estado de espírito que levou o
amigo José Manuel Moreira a tecer as consi-
derações que teceu no Jornal de Santo Thyrso.
(E daí talvez valha a pena voltar a publicar
os textos dessa polémica a ver se damos
um passo em frente nesta convivência.)

Mas voltando à peça deste amigo negre-
lense, e para concluir, não resisto a trans-
crever estas arqui- considerações brilhantes
sobre a abertura da Extensão de Saúde:
“Numa época em que todos falam em poupar,
fazem obras de ampliação no Centro de
Saúde de Negrelos, começam as obras de
reparação do edifício antigo e ainda vão
construir mais uma extensão do Centro de
Saúde de Negrelos na terra vizinha. Com
uma tendência de concentrar serviços, estes
novos iluminados tentam dispersá-los...”
Despeitado com o que aconteceu há um
ano atrás, despeitadíssimo com a construção
e abertura desta extensão que vai operar
uma descentralização dos serviços com
benefícios óbvios para ambos os lados, o
amigo negrelense só vê mesmo o seu um-
bigo, mostrando-se incapaz de uma análise
correcta dos constrangimentos actuais e de
perspectivar melhor futuro para a  sua e para
as terras vizinhas. Aceite um conselho, amigo
José Manuel: não vá por aí! ||||||

CPM da freguesia de Riba
d’Ave em actividade

A equipa de casais CPM pertencente ao
centro de Famalicão e representando os nú-
cleos de Riba D’Ave, Bairro, Delães, Vila das
Aves, Pedome e Oliveira de S. Mateus já ini-
ciou os trabalhos com reuniões nos termos
da temática e da metodologia CPM com
orientação do Casal Coordenador e do
Assistente.

O casal orientador é constituído por José
Maria e Maria José Leitão da Silva que são
assistidos pelo Padre Avelino Santos Mendes.

Os trabalhos começaram em 19 de De-
zembro de 2004 com a reunião de apresen-
tação dos casais em que foi feita uma resenha

O sinal de trânsito de estacionamento para deficientes na Rua Manuel Sousa Neto Júnior
acaba por não ser respeitado, como se pode ver, enquanto não houver delimitação precisa de
espaços reservados para os mesmos. No inicio da rua, um outro sinal de aparcamento determina
um estacionamento generalizado. Chama-se também a atenção dos técnicos para a falta de
guias de acesso facilitado dos deficientes às rampas de acesso à unidade de saúde.

Alguns reparos

histórica do CPM, assim como os seus objecti-
vos. O casal coordenador explicou a metodo-
logia CPM, que assenta na revisão de vida,
partilha de experiências e testemunho viven-
cial dos casais animadores. Foi ainda entre-
gue um Manual CPM a cada casal Animador.

Esta semana irá ser abordado o quarto
tema da Revisão de Vida que incide sobre a
fecundidade do casal. Os trabalhos vão-se
prolongar até ao dia 29 de Janeiro de 2005,
iniciando-se a seguir as actividades com os
noivos com data marcada para 5 de Fevereiro
de 2005 no Centro Paroquial de Riba D’Ave.
||||| OOOOO     NÚCLEONÚCLEONÚCLEONÚCLEONÚCLEO     DEDEDEDEDE     RIBRIBRIBRIBRIBAAAAA     DDDDD'''''AAAAAVEVEVEVEVE

Dará para fazer
umas calças...?

A Associação de Solidariedade e Acção
Social de Santo Tirso (ASAS) promove no
próximo dia 30 de Janeiro, o II Encontro de
Janeiras. Este encontro decorrerá no Centro
Eng. Eurico de Melo da Irmandade e Santa
Casa da Misericórdia de Santo Tirso, com
início previsto para as 15 horas e cujos
bilhetes estão à venda na ASAS: Avª Sousa
Cruz, Torre nº 1, Mercado Municipal. |||||

ASAS promove
II Encontro de

Janeiras
Há quem pense ser falsa a polémica em
torno do nome da estação, acreditando que
ela resulta mais de uma espécie de “birra”
do presidente da Junta de S. Tomé de Negrelos
e que pouco ou nenhum eco tem na população
em geral. O resultado do repto lançado no
Ecos de Negrelos, no sentido da colocação
nas residências de panos pretos como sinal
de protesto pela alteração do nome da
estação ferroviária, pode eventualmente
funcionar como um barómetro sobre o
descontentamento, ou não, dos negrelenses
sobre o assunto. E pelo que se viu, depressa
se conclui que o pano preto... afinal de
contas, nem para fazer umas calças dava. |||||
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A abertura da Extensão de Saúde
de Vila das Aves ocorreu no pas-
sado dia 10 do corrente e, não fora
umas girândolas de fogo por inicia-
tiva de alguns bairristas que para
tal se mobilizaram, tudo teria sido
natural e quase despercebido. Pare-
cia também essa a vontade da Admi-
nistração Regional de Saúde e da
Direcção do Centro, após meses de
alguma polémica e desconforto.
Quando muito, esperava-se uma
visita do Secretário de Estado e a
verdade é que só por contactos late-
rais este órgão de comunicação teve
indicações de que na terça-feira
imediata o ministro da tutela faria
uma visita oficial à nova extensão.
Efectivamente, o Ministro da Saúde,
Luís Filipe Pereira teve a recebê-lo
os utentes que nesse dia se dirigi-
ram à consulta e mesmo assim um
número significativo de avenses que
foi possível mobilizar ou que foram
atraídos pelo alarde dos bombos e
do foguetório que os mesmos
bairristas da véspera conseguiram
pôr em acção. O ministro chegou
por volta das onze horas da manhã
na companhia do Governador Civil
do Porto, Manuel Moreira, do de-
putado Abílio Costa e do vice-
presidente da Segurança Social do
Porto, Paulo Ferreira, e, outras enti-
dades, e tinha a recebê-lo o director
do Centro de Saúde de Negrelos,
Luciano Santos, o presidente da
Câmara Municipal de Santo Tirso,
Castro Fernandes e o presidente da
Junta, Carlos Valente, e demais mem-
bros, bem como o presidente da
Assembleia de Freguesia, Adalberto
Carneiro e médico também desta-

“Inauguração”
da Extensão de

Saúde de
Vila das Aves

MINISTRO DA SAÚDE NA
INAUGURAÇÃO DA EXTEN-

SÃO DE VILA DAS AVES

A junta de Freguesia de S. Tomé de
Negrelos tornou pública a carta que
fez chegar, no início de Janeiro, à Co-
ordenadora da sub-região de saúde
do Porto, fazendo nela eco dos pro-
testos de alguns dos utentes do Centro
de Saúde de Negrelos, nomeadamen-
te pela transferência de quatro médi-
cos para a extensão de Vila das Aves.

No referido documento, ao qual o
entreMARGENS teve acesso, a Junta de
Negrelos começa por manifestar a sua
“preocupação” e “estranheza” pelo
“arrastar das obras de remodelação
do primeiro edifício” do Centro de Ne-
grelos que, alega-se, vem causando
“sérios transtornos ao normal funcio-
namento desta estrutura, com graves
reflexos na qualidade dos serviços
prestados”. Corre a informação de
que a empresa responsável pela obra
terá falido, pelo que a junta de Fre-
guesia pede explicações sobre o
assunto, questionando a coordena-
dora sobre se “seis meses não serão
mais do que tempo suficiente para
contratar um outro empreiteiro?”.

Com “indignação” a junta de Ne-
grelos reage depois à transferência
de médicos para a unidade de saúde
Vila das Aves. Com esta medida, a
junta diz que a já escandalosa percen-
tagem de 30 por cento de utentes sem
médico de família na sede do Centro
de Negreleos vai passar a ser de 50
por cento. Uma situação considerada
“grave” e “sem precedentes” e que
está a causar “perplexidade e revolta
nas populações prejudicadas”. No
entender da presidida por Henrique
Pinheiro Machado, o razoável seria
que o Centro de Saúde “mantivesse
os médicos que já tinha, mesmo in-
suficientes para as necessidades, e
que se abrisse um concurso para do-
tar a Extensão de Saúde das Aves
com quatro médicos próprios, em vez
de os deslocar da sede do Centro de
Saúde de Negrelos”.

Mas não é isto que acontece, pelo
que a Junta local  diz que a coorde-
nadora “praticou um acto de má ges-
tão de recursos técnicos existentes e
prejudicou de forma gravosa os uten-
tes que há estavam prejudicados, pois
dividiu o que já estava mal para ficar
pior”. ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Tranferência
de médicos
contestada

por Negrelos

cado para esta Extensão de Saúde.
A ocorrência ficou assinalada

com o descerramento de uma lápi-
de comemorativa e por palavras de
circunstância a propósito da instala-
ção e abertura desta extensão; tanto
o ministro como o presidente da
Câmara salientaram o facto de com
esta extensão se ter satisfeito uma
expectativa legítima e há muito
aguardada dos utentes de Vila das
Aves que sentem assim uma maior
proximidade e perspectivas de me-
lhor qualidade no atendimento
médico-sanitário a que têm direito;
ambos foram unânimes em reco-
nhecer a quota parte do esforço e
do empenhamento do governo
central e da autarquia tirsense em
levar avante este melhoramento e
o presidente da Câmara não dei-
xou de lembrar a falta de formali-
dade no anúncio desta visita por-
que de outro modo teria aqui uma
multidão de avenses a acolhê-lo e
acarinhá-lo.

De facto faltou a moldura huma-
na que teria dado outro relevo à
inauguração e por isso tiveram tam-
bém mais eco algumas movimen-
tações de utentes de Negrelos que,
descontentes com a situação, apro-
veitaram a saída do ministro para
lhe fazer chegar alguns protestos.
Tais protestos , aliás pacíficos e na-
turais, foram empolados por alguns
órgãos de comunicação que sobre-
valorizaram o “lobie” negrelense  ao
ponto de intitularem notícias do gé-
nero: “Ministro recebido com pro-
testos por causa da saída de médi-
cos do Centro de Saúde”. Esta dis-
torção causou naturalmente in-
dignação local já que o momento
foi genuinamente festivo e não era
sequer altura de sobrevalorizar as
queixas e protestos dos negrelense
e de igual modo de muitos avenses
que não tendo médico de família
ou tendo-o em Negrelos  se vêem
obrigados a ir engrossar as listas

de “supranumerários” ou das vagas.
Quanto aos médicos e pessoal de
serviço destacado para esta Exten-
são evidenciaram uma empatia e
até uma grande disponibilidade
para, no meio das dificuldades e
constrangimentos do momento,
contribuírem da melhor forma para
uma outra qualidade no atendi-
mento e no serviço. De resto, a
população presente pôde pela pri-
meira vez visitar e observar  as insta-
lações, os gabinetes e enfermarias
e o agrado era geral.

Nas imediações, descontando o
caminho lateral a nascente a pedir
arranjos urgentes e o “bolo” na
rotunda a solicitar um qualquer
“recheio” ou complemento que lhe
dê outra graça, tudo está também a

contento. Com a abertura do novo
Centro está aberto um capítulo
importante no panorama medico-
sanitário da nossa terra mas esta-
mos porém bem longe de nos
sentirmos satisfeitos. O entreMARMARMARMARMAR-----
GENSGENSGENSGENSGENS teve uma postura positiva e
continuará a tê-la, apoiando os
esforços da Direcção do Centro de
Saúde no sentido de adequar
melhor os meios escassos de que
dispõe à realidade envolvente e
dando eco, por outro lado, às
reivindicações legítimas dos utentes.
Procuraremos, por isso, junto de
uns e outros, ir avaliando as impli-
cações resultantes do que conside-
ramos um passo em frente e não
um retrocesso como muitos insistem
em dizê-lo. |||||

O sr. Américo de 82 anos era um dos cidadãos avenses que gostaria de ter solicitado ao
ministro um médico de família. Não o fez por cortesia mas vai continuar a insistir e a

ter que ir a Negrelos à consulta de recurso

O ministro da Saúde, Luís Filipe Pereira, na inauguração da Extensão de Vila das Aves



Em reunião ordinária realizada no passado
dia 5 de Janeiro, o executivo camarário to-
mou, as seguintes deliberações:

Adjudicar pelo preço de 87 466, 75 eu-
ros, a empreitada «execução de infra-estrutu-
ras nos arruamentos do Concelho de Santo
Tirso – pavimentação do último lanço do CP
que liga o Lugar da Mourinha a Pedrados
(rua do Tacheiro), em S. Tomé de Negrelos».

Aprovar o calendário das reuniões ordi-
nárias da Câmara Municipal para o ano de
2005. As referidas reuniões realizam-se às
quartas-feiras com início marcado para as
9h30, sendo pública a última reunião de
cada mês. Janeiro (5 e 19); Fevereiro (2 e
16); Março (2, 16 e 30); Abril (13 e 27);
Maio (11 e 25); Junho (8 e 22); Julho (6 e
20); Agosto (3, 17 e 31); Setembro (14 e
28); Outubro (12 e 26); Novembro (9 e 23)
e Dezembro (7 e 21).

Reconduzir Reconduzir Reconduzir Reconduzir Reconduzir para a gerência de 2005, os
membros do Conselho de Administração
dos SMAES – Serviços Municipalizados de Água,
Electricidade e Saneamento (SMAES) assim
constituído: Castro Fernandes, Presidente do
CA dos SMAES e da Câmara Municipal; e
os vereadores Luís Freitas, Ana Maria Ferrei-
ra, José Pedro Machado, e Orlando Moinhos.

Notificar a sociedade Restaurante, Snack-
Bar Olímpico de Santo Tirso, Lda que é inten-
ção da Câmara Municipal proceder, por
incumprimento (falta de pagamento, encerra-
mento injustificado do estabelecimento,
utilização indevida de uma discoteca na cave
e falta de apresentação de um plano de
actividades) à rescisão do contrato para
exploração da «Casa de Chã» que celebraram
no dia 1 de Agosto de 2001. A sociedade
interessada tem agora o prazo de dez dias
úteis para dizer por escrito o que se lhe
oferece sobre o assunto.

Aprovar a escritura de compra e venda de
37 fracções autónomas na Freguesia de Re-
bordões no âmbito do Programa Municipal
de Realojamento (PMR).

Atribuir subsídios no valor global de 41
172, 56 euros, às seguintes instituições/
entidades, entre outras: Junta de Rebordões
para construção de muro de suporte na Esco-
la do Ribeiro;  à Associação de Pais e Encarre-
gados de Educação da Escola C+S de S.
Martinho do Campo para custear despesas
com prolongamentos de horários; e à Asso-
ciação de Pais do Agrupamento Vertical do
Ave para a criação de uma biblioteca na EB
2, 3 de Vila das Aves. |||||
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rafaelgomes@rgseguros.net
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Aquando da sua tomada de posse, Adelino
Moreira, presidente da Junta de S. Martinho
do Campo chamou-lhe “primeiras pedras
agoirentas”. Referia-se, na ocasião, às cerimónias
de lançamento de obra cujas “primeiras pedras”,
apesar de lançadas à terra, teimavam em não
“frutificar”. Ora, Castro Fernandes, ao que parece,
não esqueceu as declarações de Adelino Mo-
reira, daí que no comunicado emitido a propó-
sito da visita que o autarca realizou no passado
dia 15 de Janeiro à freguesia, comece por

As "pedras frutificadas"
da freguesia de  S.

Martinho do Campo
VISITA DE TRABALHO DE CASTRO
FERNANDES À FREGUESIA DE S.

MARTINHO DO CAMPO

Deliberações
camarárias

Na sede do Grupo Folclórico de S. Martinho
do Campo, a sua presidente, Albertina Macha-
do, pediu ao autarca de Santo Tirso bem
como ao presidente da Junta que “olhas-
sem” aquele grupo de folclore “com outros
olhos”. “Queremos crescer como asso-
ciação, ao serviço da cultura e da etnografia
regional”, afirmou Albertina Machado e para
isso, alega, é necessária uma nova sede.
Castro Fernan-des, conhecendo as
dificuldades, foi dizendo que o assunto iria
ser analisado “com cal-ma”, escusando-se
a fazer promessas até porque, sublinhou “o
dinheiro é escasso”. Ou seja, rematou “não
é um sim, mas tam-bém não é um não, é
assunto para ser analisado”. |||||

lembrar os “importantes empreendimentos” que
arrancaram naquela freguesia e que “algumas
pessoas de responsabilidade apelidaram então
de primeiras pedras agoirentas” (sic).

Da lista de obras, agora promovidas pelo
autarca, fazem parte os mais de 15 quilómetros
da rede de drenagem de águas residuais, num
investimento de um milhão e 480 mil euros, a
requalificação da EM 644, mais conhecida por
Rua de Espinho, na qual a autarquia já investiu
mais de um milhão e 836 mil euros, e também
as obras – que deverão estar concluídas em
Julho - relativas ao abastecimento de água, cujo
montante a investir  ronda os 740 mil euros.

A lista de obras, porém, não se fica por aqui,
como de resto deu conta Castro Fernandes na
cerimónia realizada no salão nobre da Junta
local que antecedeu a visita, propriamente dita,
à freguesia de S. Martinho do Campo, e na

qual estiveram presentes a vereadora da cultura
Ana Maria Ferreira bem como o presidente da
junta Adelino Moreira. E dessa extensa lista
fazem parte dois complexos habitacionais; um
constituído por 48 fogos destinados ao arren-
damento social, construído no âmbito do Pro-
grama Municipal de Realojamento, e outro de
72 fogos, destinados à venda a custos contro-
lados. Obras que “implicaram um investimento
directo da Câmara Municipal de Santo Tirso
de quatro milhões e 775 mil euros”. É de resto,
e ao nível da habitação, o maior investimento
em curso no município, e que poderá dotar
aquela freguesia de uma nova centralidade,
com a mais valia de estarem ali, e segundo
deu conta Castro Fernandes, “a fixar-se pessoas
oriundas de outros concelhos, nomeadamente
Vizela e Guimarães”. A construção de um par-
que de estacionamento naquela zona, e cujo
projecto foi apresentado no âmbito desta visita,
constituirá, de resto, outro importante contributo
para que nova centralidade.

A ampliação do cemitério esteve igualmente
na ordem do dia, dando-se conta na ocasião
da abertura do concurso público para a execu-
ção desta obra há muito reivindicada pelos
campenses. Mais de 145 mil euros é o valor
avançado pela Câmara de Santo Tirso quanto
aos custos desta empreitada, na qual inclui a
aquisição do terreno. A autarquia no entanto
quer ir mais longe e já anunciou que vai assinar
um “protocolo com todas as junta de freguesia”
de forma a evitar que “as campas sejam vendi-
das a torto e a direito”.

Finalmente, a ponte de Negrelos. Segundo
nota da autarquia, esta aguarda que a congé-
nere vimaranense lhe envie o protocolo assina-
do em que as partes se comprometem a requa-
lificar a ponte”, cujos gastos rodarão os 380
mil euros.

 A visita, propriamente dita, foi longa e minu-
ciosa. Começou no cemitério e acabou nas ins-
talações do clube desportivo local; este a neces-
sitar de uma urgente requalificação ao nível
dos balneários. Pelo meio, a comitiva, da qual
fez parte alguns técnicos camarários, passou
ainda pela Rua da Agra, pela Travessa da Pousa-
da, pelo terreno onde será construído o futuro
lar da Associação de Solidariedade Social e pe-
las sedes do Racho de S. Martinho, do Moto Clu-
be Campense e da Associação Humanitária. |||||

Nem sim nem não
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Abertura do Centro Cultural de
das Aves só para a primavera
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Inicialmente prevista para Janei-
ro, a ansiada inauguração do
Centro Cultural de Vila das
Aves só deverá acontecer na
primavera. A mesma sorte não
deve ter a sede da Junta de
Freguesia cuja abertura já este-
ve mais ou menos prevista para
4 de Abril (por altura do 50º
aniversário da elevação a vila
da freguesia das Aves) mas só
deverá acontecer lá para Junho
ou Julho deste ano. Em ne-
nhum dos casos, contudo, e
no decurso da visita de tra-
balho de Castro Fernandes à
freguesia, foi possível definir
datas precisas para a abertura
destes novos equipamentos.

Dois anos e oito meses de-
pois, Castro Fernandes “regres-
sou” a Vila das Aves para
aquela que constituiu a sua
segunda visita de trabalho à
freguesia, durante o actual
mandato. A 18 de Maio de
2002 (data da primeira visita
oficial) as relações institucio-
nais entre a Junta de Freguesia
e a Câmara Municipal perma-
neciam pacíficas e tão pouco
se vislumbrava o polémico
processo relativo ao nome da
estação ferroviária. Actualmen-
te, a estação já tem nome - o
“devido” concordam os avenses
-, mas as relações permanecem
crispadas ainda que, no decur-
so da visita da passada sexta-
feira (21 de Janeiro) ninguém
o dissesse.

De então para cá mudou
também o aspecto do Centro
Cultural e da nova sede da jun-
ta de Freguesia: como da pri-
meira vez, duas das obras
visitadas pelo autarca de Santo
Tirso. No “tijolão” (cujo arran-
que da obra aconteceu no já
longínquo mês de Dezembro
de 1996) o espaço polivalente,
a biblioteca, a galeria, as salas
destinadas às associações es-
tão praticamente prontas a

CASTRO FERNANDES
EM VISISTA DE TRABA-

LHO À FREGUESIA

inaugurar, já o mesmo não se
passa com o auditório. Mas a
condicionar a abertura do
Centro Cultural está agora a
falta de uma plano de seguran-
ça que ninguém previu mas
que a legislação obriga e que,
no essencial, se baseia na cria-
ção de saídas de emergência.
Ou seja, inicialmente prevista
para este mês de Janeiro, a
inauguração só deverá aconte-
cer em Março ou Abril. “4 de
Abril”, sugeriu o vereador do
PSD Américo Luís, mas o autar-
ca de Santo Tirso para essa
data já havia previsto a inaugu-
ração da sede da Junta de Fre-
guesia ainda que, do outro la-
do da “praceta”, o responsável
por esta última obra tenha dito
que a mesma só estará concluí-
da lá para “meados de Junho”.

Com isto, não se adiantou
qualquer data para a inaugu-
ração do Centro Cultural, ain-
da que Castro Fernandes tenha
sublinhado a necessidade de
se “definir um dia e fazer-se a
inauguração... nem que cho-
va!”. Em moeda antiga, rondará
os 350 mil contos o custo do
Centro Cultural de Vila das
Aves, uma obra que está a ser
dotada com “tudo o que há
de melhor” referiu o autarca
de Santo Tirso.

Guiados por Álvaro Morei-
ra, da divisão de cultura da
Câmara Municipal, os respon-
sáveis políticos locais (de onde
se destaca a forte presença do
executivo de Vila das Aves e a
ausência dos membros da opo-
sição da Assembleia de Fre-
guesia) deixaram-se demorar
na visita ao Centro Cultural.
No final da mesma, Castro Fer-
nandes aproveitou ainda para
falar dos investimentos feitos
na freguesia a outros níveis.
Ou seja, ao nível da rede de
água (mais de um milhão de
euros investidos e 28 quilóme-
tros de condutas de água) e
ao nível do saneamento (mais
de dois milhões e 400 mil eu-
ros e 24 quilómetros e 600
metros de rede).

Depois de uma também de-
morada deslocação à nova se-
de da Junta de Freguesia e de
uma breve passagem pela ro-
tunda que, há falta de outro
nome, vai sendo conhecida por
“rotunda do queijo”, a comitiva
esteve no Pavilhão da Escola
Secundária D. Afonso Henri-
ques. A obra não está pronta,
mas quase. Cerca de 800 mil
euros é o valor do investimen-
to. Consideravelmente menos
é o custo da beneficiação da
Rua de S. Miguel. Dados forne-

cidos pela autarquia apontam
para gastos na ordem dos 250
mil euros, aos quais se deve
juntar depois os referentes à
implantação da rotunda de S.
Miguel. Como na primeira vi-
sita, o projecto voltou a ser ana-
lisado no local pelos dois au-
tarcas, e à semelhança do que
havia declarado ao entreMARMARMARMARMAR-----
GENSGENSGENSGENSGENS há cerca de quinze dias,
Castro Fernandes voltou a rea-
firmar a sua disponibilidade pa-
ra negociar directamente com
os proprietários os terrenos
que serão necessários para a
construção da referida rotunda.

Na nacional 204-5, surge
a surpresa do dia, tendo em
conta o que se conhecia do
projecto de remodelação da-
quela via. Afinal, a acentuada
e perigosa curva junto ao
cruzeiro de Romão vai deixar
de o ser em virtude do alarga-
mento da via naquele local dos
5 metros e meio para os 9 me-
tros. Parte da residência que aí
se encontra será demolida, es-
tando actualmente a autarquia
a negociar com os proprie-
tários do imóvel. De negocia-
ções estará também dependen-
te a construção de passeios no
lado oposto ao da Escola de
Quintão II, na mesma Nacional
204-5. |||||

Carlos Valente e Castro Fernades, com a vereadora da cultura, Ana Maria Ferreira, ao centro, na biblioteca do
Centro Cultutral de Vila das Aves

Tal como anunciamos na anterior edição deste jornal, no passa-
do sábado, 22 de Janeiro, foi eleito o núcleo da JSD de Vila
das Aves. Às eleições foi apenas submetida uma lista que
acabou por vencer o escrutínio. Desta forma, Rui Miguel Batista
(na foto) passa a presidir ao núcleo da JSD das Aves, tendo
como vice-presidentes, Maria de Fátima Ferreira e Rui Pedro
Santos Melo. Daniel Martins assume o cargo de secretário,
estando os cargos de vogais confinados a Rafaela Patrícia Torres,
a Ana Lúcia Batista e a Vítor Augusto Martins.

A composição da mesa da assembleia faz-se, em exclusivo,
no feminino, tendo na sua presidência Cláudia Gomes, como
vice-presidente Ana Catarina Marques da Silva e, como secretária,
Catarina Alexandra de Oliveira.

Jovem natural de Vila das Aves, Rui Miguel Oliveira Pedrosa
Batista, estuda actualmente em Braga, no primeiro ano do curso
de Relações Internacionais da Universidade do Minho. No
próximo dia 5 de Fevereiro, toma então posse como presidente
do núcleo de Vila das Aves (desta vez sem Negrelos) da JSD,
devendo anunciar na altura as principais linhas do programa
de actividades da jota laranja para o corrente ano de 2005.

A angariação de novos militantes é uma das principais
preocupações do núcleo que tem também como objectivo
“desenvolver actividades ligadas à juventude no âmbito do
desporto, cultura e informação", nomeadamente com a denun-
cia do “deficiente apoio do executivo camarário” aos jovens,
bem como proceder à colocação de “out doors” de forma que
a “sua mensagem chegue mais facilmente ao público alvo”. A
JSD de Vila das Aves estará também ligada à organização do
Fórum Juventude da concelhia da juventude social-democrata
relacionado com o ensino superior e as saídas profissionais.

JSD DE RORIZ TOMA POSSE
No próximo sábado, dia 29 de Janeiro, toma posse o núcleo
da JSD de Roriz, presidido por Hugo Soutinho Pereira. A
cerimónia terá como convidados: Márco António, presidente
da Comissão Política Distrital do PSD Porto; João Abreu,
presidente da Comissão Política Concelhia do PSD Santo Tirso;
Carlos Pacheco, presidente da Comissão Política Concelhia da
JSD Santo Tirso; Francisco Castro, presidente da Comissão Política
do PSD Roriz; e várias entidades ligadas ao PSD e JSD distrital,
concelhio e local. ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Rui Batista eleito
presidente do

núcleo de Vila das
Aves da JSD
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PEIXES E CRUSTÁCEOS
COM ELEVADOS ÍNDICES DE

CONTAMINAÇÃO
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Análises recentes mandadas fazer
pela Câmara Municipal da Trofa dão
conta de elevados índices de con-
taminação existente nos peixes e crus-
táceos que se podem encontrar no
Rio Ave. No Verão do ano passado,
o rio foi como que invadido principal-
mente por lagostins-vermelhos, que,
segundo alerta da autarquia trofense,
se encontram com elevados índices
de contaminação de metais pesados.
A análise às espécies piscícolas reve-
laram a presença de chumbo em
quantidades muito superiores às
admissíveis e também de mercúrio e
crómio, metais que, de acordo com a
autarquia da Trofa “não são compa-
tíveis com os padrões de qualidade
requeridos para géneros alimentícios”.

O alerta já havia sido dado pela
Associação para a Defesa do Am-
biente e do Património na Região da
Trofa (Adapta) mas o resultado das
análises reveladas recentemente pro-
vam os riscos que a pesca e consumo
daquelas espécies podem representar
para quem ainda se aventure a comer
o peixe das águas do Ave. Depois de
ter constatado que a presença sobre-
tudo de lagostins-vermelhos no rio
havia despertado alguma curiosidade
por parte dos populares, a referida asso-
ciação ambientalista alertou para os
perigos inerentes ao consumo daque-
le crustáceo, apelando às entidades
responsáveis no sentido da sua proibi-
ção. Segue-se agora o alerta da autar-

Águas do Ave adquire
terreno para a

construção da ETAR
de Água Longa

A empresa Águas do Ave, adquiriu
um terreno com vista à construção
da futura ETAR de Água Longa,
integrada na Frente de Drenagem 7
(FD7) no concelho de Santo Tirso.

Neste momento estão pratica-
mente reunidas as condições para
o lançamento do concurso público
de concepção e construção desta
infra-estrutura cujo projecto se en-
contra em fase de conclusão. O
terreno em causa possui uma área
de 10.155 metros quadrados, fican-
do apto a servir uma população de
cerca de vinte mil habitantes.

Situada nas proximidades do Rio
Leça, esta ETAR terá um tratamento
de nível secundário com remoção
de azoto permitindo tratar adequa-
damente as águas residuais produ-
zidas pelos habitantes e pelas indús-
trias localizadas no vale do Leça. A
entrada em funcionamento desta
nova unidade está prevista para o
final de 2006.

Paralelamente a mesma empresa
aprovou o projecto de execução do
Interceptor de Rio Leça, integrado na
Frente de Drenagem 7 (FD7). Este
Interceptor, com uma extensão esti-
mada em mais de onze mil metros,

abrange as freguesias de Monte Cór-
dova, Refojos de Riba d’Ave, Carreira,
Lamelas, Reguenga, Agrela e Água
Longa pertencentes ao concelho de
S. Tirso e vai servir uma população
equivalente a 15 997 habitantes.

O projecto de execução dos tra-
balhos relativos ao Interceptor de Rio
Leça foi adjudicado à empresa Pros-
pectiva - Projectos, Serviços, Estudos,
L.da., sendo o valor orçamentado pa-
ra a empreitada superior a um
milhão e 100 euros. Esta obra conta
com o apoio do Fundo de Coesão
da União Europeia.

Adjudicada foi também a emprei-
tada de execução do projecto de 12
interceptores de águas residuais do
rio Ave relativos à Frente de Drena-
gem 4 abrangendo as zonas de Lor-
delo/Aves. Os trabalhos referentes
aos projectos de execução destes in-
terceptores, que terão uma extensão
total de 30 km foram adjudicados
à Coba-Consultores para Obras, Barra-
gens e Planeamento, S.A./ Engico pelo
valor aproximado de 54 mil euros.
Os trabalhos têm um prazo de execu-
ção de cento e trinta e três dias. |||||

ADJUDICADA TAMBÉM A
EMPREITADA DE

EXECUÇÃO DO PROJECTO
DE INTERCEPTORES

LORDELO / AVES

A ETAR de Água Longa terá
um tratamento de nível secun-

dário com remoção de azoto
permitindo tratar as águas
residuais produzidas pelos

habitantes e pelas indústrias
localizadas no vale do Leça.

Consumir
espécies piscícolas
do Rio Ave é um
“acto suicida”

quia trofense, nomeadamente quanto
aos riscos que se correm pelo consu-
mo de lagostins e de demais espécies
de peixes que se podem já encontrar
no Ave. “Quando ingeridos, estes
animais podem causar graves proble-
mas de saúde”, sublinha a autarquia.

CARGA POLUENTE MUITO FORTE
Convidado a comentar o assunto, Pedro
Gomes, docente do departamento de
Biologia da Universidade do Minho,
não se mostra nada surpreendido com
estes resultado: “Não me admira mui-
to, acho que é perfeitamente normal.
A carga de poluentes no Ave é muito
forte, há muito material acumulado
no sedimento e esses animaizinhos
acabam por ir buscar esse material que
está lá aprisionado”.

Pedro Gomes refere a “resistência
enorme” do lagostim-vermelho que o
permite viver “em zonas extremamente
poluídas”. Para aquele docente de
Biologia da UM, o perigo está mesmo
para quem o consome. “Eu acho que
neste momento quem se aventura a
pescar no Ave é um suicida, no mí-
nimo, eu pelo menos não o faria, prin-
cipalmente na zona entre as primeiras
fábricas e a foz. Garantidamente que

tem uma acumulação extremamente
forte de materiais”.

Ainda em declarações ao entre-
MMMMMARARARARARGENSGENSGENSGENSGENS, Pedro Gomes alega que não
é de prever grandes alterações a este
nível: “o sistema de despoluição está
a cem por cento, está a rebentar pelas
costuras como se costuma dizer, e não
tem a mínima hipótese de resolver o
problema todo, além de que há muitas
fábricas que ainda não estão ligadas”.
Para além disso, refere ainda Pedro
Gomes, “o sistema de despoluição só
pode limpar os efluentes que lhe são
descarregados actualmente, quanto ao
que já se encontra acumulado no rio,
não há a mínima hipótese. Só remo-
vendo o sedimento, o que é impos-
sível”.

Mesmo num cenário pouco prová-
vel de encerramento de todas as
fábricas, e consequente recuperação
do rio, “a recuperação do fundo iria
demorar muito mais tempo”, pois o
que “está preso no sedimento será
muito difícil de remover”. Com isto,
Pedro Gomes está convencido – como
de resto alguns autarcas do Vale do
Ave – que será pouco provável algum
dia poder-se vir novamente a con-
sumir o peixe do Ave. |||||



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 OCULISTA

Outra Visão do Mundo
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LIMPEZAS DIÁRIAS E PERIÓDICAS A:
 fábricas, escritórios, bancos,

garagens, residências,
condomínios, instituições

públicas, lavagem
de estofos, alcatifas,

carpetes, tratamos
da sua roupa

contacte-nos  93 878 47 6593 878 47 6593 878 47 6593 878 47 6593 878 47 65

Vale do Ave

Serviços
de

limpeza

Próxima edição nas bancas
a 9 de Fevereiro

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

Tel. 252 860 400

5347 AMI5347 AMI5347 AMI5347 AMI5347 AMI

 e-mail: ave@ remax. pte-mail: ave@ remax. pte-mail: ave@ remax. pte-mail: ave@ remax. pte-mail: ave@ remax. pt
 Telefone: 252 860 400

Fax: 252 860 409 Telem: 933 908 404

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

Joaquim Cunha
917 305 084

e-mail: jcunha@remax.pt

Duarte Silva
912 236 453

e-mail: dsilva@remax.pt

Liderámos
a

 diferença

Venha conhecer

T3 Sº Martinho do CampoT3 Sº Martinho do CampoT3 Sº Martinho do CampoT3 Sº Martinho do CampoT3 Sº Martinho do Campo
Ed. do Vau

Todo mobilado
Ar condicionado

2 lugares de garagem
Boa localização

T3 Vila das AvesT3 Vila das AvesT3 Vila das AvesT3 Vila das AvesT3 Vila das Aves
Bom Nome

174 m2

Cozinha mobilada
Sala com lareira

Garagem fechada

T3 Sº Martinho do CampoT3 Sº Martinho do CampoT3 Sº Martinho do CampoT3 Sº Martinho do CampoT3 Sº Martinho do Campo
Ed. Scam
150 m2

Todo mobilado
Aquecimento central

Garagem fechada

Andar moradia emAndar moradia emAndar moradia emAndar moradia emAndar moradia em

LordeloLordeloLordeloLordeloLordelo

T 2T 2T 2T 2T 2
Cozinha mobilada
Agradável jardim

Garagem

Andar Moradia - Vila dasAndar Moradia - Vila dasAndar Moradia - Vila dasAndar Moradia - Vila dasAndar Moradia - Vila das
AvesAvesAvesAvesAves

Boa localização
Agradável varanda
Bom salão no sotão

Óptima exposição solar
Só 16.500 cts

Terreno emTerreno emTerreno emTerreno emTerreno em
Moreira de CónegosMoreira de CónegosMoreira de CónegosMoreira de CónegosMoreira de Cónegos

4.400 m2

Para construção
Óptima exposição solar

Moradia - S. Tomé NegrelosMoradia - S. Tomé NegrelosMoradia - S. Tomé NegrelosMoradia - S. Tomé NegrelosMoradia - S. Tomé Negrelos
Moradia habitável

Lote com 2.000 m2

Boa exposição solar
Excelente vista panorâmica

A 100 m da estrada nacional

ArmazémArmazémArmazémArmazémArmazém
 Sº Martinho do Campo Sº Martinho do Campo Sº Martinho do Campo Sº Martinho do Campo Sº Martinho do Campo

com 540 m2

Para comércio ou indústria.
Bem localizado. MarqueMarqueMarqueMarqueMarque

vis i ta ! ! !v is i ta ! ! !v is i ta ! ! !v is i ta ! ! !v is i ta ! ! !

Loja emLoja emLoja emLoja emLoja em
Vila das AvesVila das AvesVila das AvesVila das AvesVila das Aves

Loja para arrendar
Com 60 m2

TerrenoTerrenoTerrenoTerrenoTerreno
Vila das AvesVila das AvesVila das AvesVila das AvesVila das Aves

Pronto a
construir

Com 800 m2

Faleceu, no passado dia 19 do
corrente no Mosteiro da Visita-
ção a irmã Maria da Encarnação
Vasconcelos, vitima de doença
súbita aos 56 anos. Esta irmã,
natural do Machico, ilha da
Madeira, fez o noviciado nesta
comunidade religiosa em 1968.
Era uma pessoa alegre, cuidava
como ninguém dos periquitos
e das flores e bordava com per-
feição. Depois das cerimónias
que tive-ram lugar na capela do
mosteiro e contaram com a pre-
sença de vários sacerdotes, a
irmã foi a enterrar no cemitério
paroquial no dia 20 por entre
expressões de fé e resignação

Irmã Maria da Encarnação
Vasconcelos falece aos 56 anos

MOSTEIRO DA VISITA-
ÇÃO DE VILA DAS AVES

das suas irmãs clarissas bem co-
mo de vários familiares, irmãos
e sobrinhos, alguns dos quais
vieram expressamente do arqui-
pélago da Madeira e muitos
avenses que a estimavam.

NOVA MADRE SUPERIORA
A irmã Maria da Conceição
Barbosa foi recentemente eleita
pela comunidade para substituir
no cargo de superiora a irmã
Albertina que vinha exercendo
o cargo há já quatro mandatos
consecutivos. A nova madre su-
periora, gémea de uma outra
irmã que se encontra também
nesta comunidade é natural
dos Arcos de Valdevez. O  en-
treMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS saúda-a e augura-
lhe as melhores venturas. ||||| LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS
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Grupo Etnográfico das Aves promove
Concurso de Poesia

O Grupo Etnográfico das Aves
celebra no ano de 2005, cin-
quenta anos de existência e de
actividade, que serão assinala-
dos com algumas iniciativas a
decorrer ao longo do ano, ten-
do o seu ponto alto no dia 16
de Outubro, data da fundação
do Rancho, sita no lugar das
Fontainhas, em Vila das Aves.

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
Art.º 1º Pretendendo associar-
se ao projecto “A Poesia está
na Rua” que irá decorrer até 21
de Março de 2005, e após ter
apresentado uma proposta para
o efeito, uma vez que incluirá
um programa para a Vila das
Aves, o Grupo Etnográfico das
Aves organiza um concurso lite-
rário, que para além do carácter
comemorativo visa também o
objectivo de fomentar o interes-
se pela poesia, em Vila das Aves.
Art.º 2º A modalidade deste
concurso literário é a poesia e
destina-se a todas as pessoas
que aceitem as normas do pre-
sente Regulamento.
Art.º 3º  Apenas são admitidos
a concurso trabalhos inéditos
e que versem sobre a efeméride
em questão, ou seja, os “50
anos de folclore” (abrindo-se

a imaginação e a criatividade
para os interessados em articu-
lar com o facto de Vila das Aves
também comemorar 50 anos
de elevação a Vila) sendo que,
apenas podem concorrer com
o máximo de dois poemas em
verso rimado ou em prosa
poética, entre 8 e 24 linhas.
Art.º 4º Os trabalhos concor-
rentes deverão ser entregues em
triplicado, em papel formato A4,
letra Times New Roman (caso
utilizem computador), tamanho
12, com espaçamento duplo en-
tre linhas.
Os originais serão subscritos
com um pseudónimo que será
também escrito na parte exterior
de um envelope lacrado, dentro
do qual se encontrará a identifi-
cação do autor.
Art.º 5º O prazo para apresen-
tação dos trabalhos terminará
a 11 de Fevereiro de 2005, de-
vendo ser enviados para: Grupo
Etnográfico das Aves, Rua Infan-
te D. Henrique, nº 93, 4795-
075 Aves.
Art.º 6º Os critérios de selecção
serão fundamentalmente base-
ados na originalidade poética ar-
ticulada com o tema em questão.
Art.º 7º Os prémios serão atri-
buídos na noite do dia 19 de

Fevereiro, em Vila das Aves,
sendo premiados os três pri-
meiros classificados, podendo
ser atribuídas Menções Honro-
sas aos trabalhos que o júri en-
tenda distinguir.
Art.º 8º  Todos os trabalhos que
forem distinguidos ficarão pro-
priedade da Associação, que
reservará o direito de os publi-
car ou reproduzir, em qualquer
edição ou obra sua, sem quais-
quer obrigações em termos de
direito de autor. Os restantes
trabalhos participantes também
não serão devolvidos, salvo re-
clamação do autor num prazo
máximo de 60 dias a contar
da data de entrega dos prémios
do referido concurso.
Art.º 9º O júri a nomear pela
Direcção do Grupo Etnográfico
das Aves, será constituído por
um poeta (não concorrente),
um escritor e um professor.
O júri, de cujas decisões não
haverá recurso, reservará tam-
bém o direito de não atribuir
qualquer prémio, por falte de
qualidade dos trabalhos.
Art.º 10 Qualquer omissão s-
erá resolvida de acordo com a
deliberação do júri.
Os concorrentes deverão fazer
constar contacto telefónico. |||||
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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

adecar@portugalmail.com

BMW 320 D - Preto Met - Full Extras (Nacio.) -  BMW 320 D - Preto Met - Full Extras (Nacio.) -  BMW 320 D - Preto Met - Full Extras (Nacio.) -  BMW 320 D - Preto Met - Full Extras (Nacio.) -  BMW 320 D - Preto Met - Full Extras (Nacio.) -  1999

BMW 320 D - Verde Met. - Full Extras (Nacio.) - BMW 320 D - Verde Met. - Full Extras (Nacio.) - BMW 320 D - Verde Met. - Full Extras (Nacio.) - BMW 320 D - Verde Met. - Full Extras (Nacio.) - BMW 320 D - Verde Met. - Full Extras (Nacio.) - 11/1998

VW Passat Variant 130 CV - Preto Met. Full Extras - VW Passat Variant 130 CV - Preto Met. Full Extras - VW Passat Variant 130 CV - Preto Met. Full Extras - VW Passat Variant 130 CV - Preto Met. Full Extras - VW Passat Variant 130 CV - Preto Met. Full Extras - 2002

VW Golf GTi TDi 110 CV - Preto Met. (Nacio.) - VW Golf GTi TDi 110 CV - Preto Met. (Nacio.) - VW Golf GTi TDi 110 CV - Preto Met. (Nacio.) - VW Golf GTi TDi 110 CV - Preto Met. (Nacio.) - VW Golf GTi TDi 110 CV - Preto Met. (Nacio.) - 1999

Honda Civic AeroDeck 16V - Full Extras -Honda Civic AeroDeck 16V - Full Extras -Honda Civic AeroDeck 16V - Full Extras -Honda Civic AeroDeck 16V - Full Extras -Honda Civic AeroDeck 16V - Full Extras - 2000

Renault Mégane 1.9 D Van -  Renault Mégane 1.9 D Van -  Renault Mégane 1.9 D Van -  Renault Mégane 1.9 D Van -  Renault Mégane 1.9 D Van -  12/1998

Citroên C3 1.4 HDI - C/ novo - 30.000 Km -  Citroên C3 1.4 HDI - C/ novo - 30.000 Km -  Citroên C3 1.4 HDI - C/ novo - 30.000 Km -  Citroên C3 1.4 HDI - C/ novo - 30.000 Km -  Citroên C3 1.4 HDI - C/ novo - 30.000 Km -  2002

MULTIMARCAS

Comércio de Automóveis
novos e usados

entreMARGENS
PÁGINA 8

26 DE JANEIRO DE 2005
ActualidadeActualidadeActualidadeActualidadeActualidade

O poeta e pintor Mário Cesariny (um dos homenageados de "A Poesia está na Rua" numa imagem do filme "Autografia" de Miguel Mendes

Poesia volta a estar na rua este
ano com os poetas surrealistas

Até 21 de Março a poesia volta a
sair à rua em Santo Tirso. Pelo segundo
ano consecutivo, a autarquia aposta
na “mais alta expressão da cultura por-
tuguesa”, numa iniciativa que no ano
passado foi responsável por uma das
raras aparições públicas do poeta
Ramos Rosa. Este ano a homenagem
vai para os surrealistas. Cesariny, natu-
ralmente, mas também Artur Cruzeiro
Seixas. Este último já confirmou a sua
presença, quanto a Mário Cesariny,
logo se verá. Pelo me-nos no grande
écran a sua presença está garantida,
através da exibição do filme “Auto-
grafia”; documentário realizado por
Miguel Mendes sobre o poeta e pin-
tor de o “navio de espelhos”. Segundo
a organização, esta homenagem ao
surrealismo acontece numa altura em
que se dá a “feliz coincidência do sur-
realismo português ter recuperado
formas e sentidos típicos da poesia e
literatura populares que estavam es-
quecidos ou marginalizadas”.

A apresentação de “A poesia está
na rua” teve lugar no salão nobre da
autarquia de Santo Tirso na passada
segunda-feira, numa conferência de

imprensa atípica, cheia de poesia por
todos os lados, com autarcas e jorna-
listas a serem interrompidos pelas pala-
vras de quem as sabe escrever melhor
que ninguém.

Fazendo já parte do “código gené-
tico” deste projecto, as célebres “24
horas de poesia” constituem no en-
tanto o culminar de um iniciativa que
já conta, nesta segunda edição, com
algumas acções concretizadas, como
a levada acabo no passado dia 9 de
Janeiro, em que se combinou em
Monte Córdova o tradicional cantares
de Janeiras com a poesia. Até 21 de
Março, muitas outros eventos vão mar-
car a agenda cultural do município,
entre os quais o colóquio a realizar a
15 de fevereiro na Biblioteca Munici-
pal. “Encontros didácticos-pedagógi-
cos sobre poesia: perspectivar a dina-
mização das actividades poéticas na
sala de aula”. O tema do colóquio
quase que explica tudo, nascendo a
ideia da habitual relutância dos alu-
nos à leitura deste género literário e
da preocupação em melhor divulga-
lo junto do público escolar. Profes-
sores universitários, no essencial, irão
debater o assunto ao logo do referido
dia 15 de Fevereiro, na Biblioteca
Municipal. Quatro dias depois, a poe-
sia estará no mercado de Vila das
Aves, através da distribuição de sacos

de poesia popular. Esta segue depois
elas tascas e cafés da freguesia, e à
noite, janta-se com ela na taberna do
Dias Pereira. Pelas 21 horas, e ainda
em Vila das Aves, a poesia estará por
conta dos alunos da escola Secun-
dária e da EB 2/3, no sarau a realizar
no Salão Paroquial. Nessa ocasião, irá
proceder-se à divulgação dos resulta-
dos e entrega de prémios do concurso
de poesia sob o tema “Aves, 50 anos
de vida”. Do surrealismo ocupar-se-á
depois o grupo de teatro Aviscena.

Da programação de “A poesia está
na rua” destaque ainda para o lança-
mento nacional de “Diário Flagrante”
de Fernando Ales dos Santos, numa
iniciativa que, como diz o responsável
da iniciativa, Alberto Serra, não terá
lugar em Lisboa nem tão pouco no
Porto, mas em Santo Tirso, podendo
inclusive nessa altura estará presente
em Santo Tirso o poeta Cesariny. Para
esse dia – 11 e Março – está também
agendada a exibição do já citado “Au-
tografia”. ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

PRÓXIMO EVENTOPRÓXIMO EVENTOPRÓXIMO EVENTOPRÓXIMO EVENTOPRÓXIMO EVENTO
Recital de Poesia, “Búzio de Cós”Recital de Poesia, “Búzio de Cós”Recital de Poesia, “Búzio de Cós”Recital de Poesia, “Búzio de Cós”Recital de Poesia, “Búzio de Cós”
de Sophia de Mello Breyner Andresen,de Sophia de Mello Breyner Andresen,de Sophia de Mello Breyner Andresen,de Sophia de Mello Breyner Andresen,de Sophia de Mello Breyner Andresen,
com a presença de Ivo Machado,com a presença de Ivo Machado,com a presença de Ivo Machado,com a presença de Ivo Machado,com a presença de Ivo Machado,
acompanhado ao pianoacompanhado ao pianoacompanhado ao pianoacompanhado ao pianoacompanhado ao piano
por Rui Mesquita. Dia 4 de Fevereiro,por Rui Mesquita. Dia 4 de Fevereiro,por Rui Mesquita. Dia 4 de Fevereiro,por Rui Mesquita. Dia 4 de Fevereiro,por Rui Mesquita. Dia 4 de Fevereiro,
às 21h30, na Biblioteca Municipal.às 21h30, na Biblioteca Municipal.às 21h30, na Biblioteca Municipal.às 21h30, na Biblioteca Municipal.às 21h30, na Biblioteca Municipal.

CESARINY E CRUZEIRO
SEIXAS A HOMENAGEAR EM

SANTO TIRSO

A direcção do Rancho Folclórico Di-
vino Salvador de Delães diz-se aberta
a novas “conversações” com os orga-
nizadores das festividades em honra
do Divino Salvador, mas “no pressu-
posto” que o festival que se propõem
realizar (como há um ano) seja
agendado para o sábado, dia 6 de
Agosto de 2005” e não na sexta-
feira anterior, como é proposto pelos
responsáveis das festividades.

Numa primeira reunião mantida
com aqueles responsáveis, o referido
agrupamento de folclore mostrou-se
disponível para integrar as festas, com
um festival de folclore internacional,

a levar a cabo na noite de sábado,
como o haviam feito em 2004 com
“grande êxito”. A comissão de festas,
ao que tudo indica, concordou com
o festival, mas não com a data, pois,
não estará interessada em ter folclore
na noite de sábado. A notícia desa-
gradou aos responsáveis do rancho
que alegam que “os grupos convi-
dados vêm de outras regiões longín-
quas e que os componentes desses
mesmos grupos têm os seus trabalhos
e só aos fins-de-semana é que estão
livres”. Por isso, não abdicam de o
fazer na noite de sábado, 6 de
Agosto. |||||

Delães Festival de Folclore
pode estar em causa

“É o concretizar de um sonho”. A
abertura na semana passada de mais
um posto de combustível na Estrada
Nacional 105, na Freguesia de S. To-
mé de Negrelos, representa o concre-
tizar de um sonho de mais de duas
décadas de António Sousa; empre-
sário avense que há 25 anos tem
desenvolvido os seus negócios do
outro lado do rio, no sector da manu-
tenção automóvel.

Depois de regressado da Alema-
nha – onde esteve emigrado - Antó-
nio Sousa (ou Autoni, como, decor-
rente dos seus negócios, acaba por
ser mais conhecido) sempre perse-
guiu o objectivo de criar um posto
de combustível. Por razões várias, esse
objectivo só agora foi possível, pro-
cedendo-se à inauguração do novo
posto ou área de serviço, no passado
dia 18 de Janeiro.

A funcionar entre as 7 da manhã
e as 23 horas, aí o cliente pode fazer
o habitual abastecimento de combus-

tíveis e a lavagem e aspiração do auto-
móvel de forma automática ou
manual. Em breve poderá também
proceder à mudança de todo o tipo
de pneus. No local existe ainda uma
chamada “loja de conveniência”,
sempre de grande utilidade para
quem anda em viagem.

Ao entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS, António Sousa,
sublinhou a coragem que é neces-
sária actualmente para se aventurar
em investimentos desta natureza,
neste caso com a mais valia de se
criarem novos postos de trabalho.
Explicou ainda que o processo para
a instalação deste novo posto de
combustível se iniciou com a Shell, e
seria de prever que fosse este o
fornecedor. Mas devido à compra por
parte da Repsol dos postos de com-
bustível da Shell, a primeira acaba por
ser o fornecedor natural de mais este
posto de abastecimento, “o primeiro
a aparecer do lado direito para quem
vem de Guimarães”. |||||

Novo posto de abasteci-
mento em Negrelos
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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

Assembleia de Freguesia de Bairro
aprovou Plano e orçamento

Com uma ordem de trabalhos onde
o assunto principal era a apreciação
e votação das opções do plano e pro-
posta de orçamento para 2005, reu-
niu no passado dia 23 de Dezembro,
a Assembleia de Freguesia de Bairro.
Além deste assunto constavam na or-
dem de trabalhos a apreciação e vota-
ção da nova tabela de taxas e licenças
e assuntos de interesse.

O Plano e orçamento passou prati-
camente sem discussão e foi aprova-
do por maioria. Contrariou a unani-
midade, a abstenção de um deputado
do PS, segundo o qual algumas das
obras incluídas no plano em discus-
são andavam a ser apresentadas to-
dos os anos. No seu entender, não
era correcto e somente por isso a sua

abstenção. O plano disponibiliza a
quantia de 92.250 Euros, cabendo a
maior fatia a pavimentações e alarga-
mentos de ruas, mais precisamente a
quantia de 81.150 Euros. Os assuntos
restantes, sujeitos a votação foram na
totalidade aprovados por unanimidade.

Antes de se iniciar a sessão, proce-
deu-se à eleição do novo secretário
para a mesa da assembleia. A cessante
tinha solicitado a suspensão do man-
dato invocando motivos profissionais.
José Alfredo Leite foi eleito por una-
nimidade e é substituído na bancada
do PSD por Vera Carneiro.

Durante a sessão foram apresen-
tados à assembleia dois projectos, um
para requalificar a zona que envolve
o edifício da Junta de Freguesia e

outro que altera e alarga o cemitério
local. O cemitério irá ficar com a confi-
guração de um T. O aumento, já inicia-
do, do seu espaço será efectuado
entre os dois portões que actualmente
lhe dão acesso e a traseira da antiga
igreja. A actual rua passará a servir
somente o portão antigo, uma nova
artéria irá ser aberta no lado oposto
servindo o portão mais recente e a
rua de Transfontão. No local será
ainda construído um parque para
estacionamento de automóveis e uma
área arborizada.

Apesar dos assuntos em discussão
terem elevada importância para o
futuro da freguesia, uma vez mais o
público alheou-se, a sala estava
deserta. ||||| VICVICVICVICVICTTTTTOROROROROR     MMMMMARARARARARQUESQUESQUESQUESQUES

Os azulejos da nova estação ferro-
viária de Caniços estão constante-
mente a cair. Já se perdeu a conta
das vezes que foram recolocados.
Curiosamente, os operários que os
recolocam nada fazem no sentido

Azulejos da estação estão a cair
de evitar que voltem a cair, pelo
menos no mesmo local.

Não há vandalismo porque são
mal colocadas. Diz quem os viu
aplicar que o trabalho foi mal exe-
cutado e se assim foi daqui a alguns

anos (poucos) a maior cairá. Não
deverá a REFER mandar proceder a
uma exame responsável a toda a
área coberta com azulejaria para
que de uma só vez se solucione a
“azelhice”. ||||| VICVICVICVICVICTTTTTOROROROROR     MMMMMARARARARARQUESQUESQUESQUESQUES

Presidente da Fundação Castro
Alves quer que o substituam

||||| TEXTO: VICVICVICVICVICTTTTTOROROROROR     MMMMMARARARARARQUESQUESQUESQUESQUES

Ao cair da noite, do dia 9 do corrente
mês, a Fundação Castro Alves levou
a efeito o seu concerto comemorativo
do “Dia da Fundação”.

Pelo palco passaram miúdos e graú-
dos que, com a sua música e cantares
aqueceram e alegraram o auditório
(bastante frio). Ao contrário dos ante-
riores anos, neste, a sala apresentava-
se com bastantes espaços vagos.

O espectáculo iniciou-se com a
Classe de Iniciação Musical, seguindo-
se as de Violoncelo, a de Violinos, a
de Cavaquinhos, o Coro e a terminar
a orquestra de Câmara. Antes do en-
cerramento do espectáculo, o presi-
dente da Fundação, Boaventura Faria,

em improviso, agradeceu a todas as
pessoas e entidades que ao longo
dos anos têm colaborado com a fun-
dação e simultaneamente foi lembran-
do que era necessário surgir alguém
que o substitua no cargo. Apelou à
criação de um circulo de amigos da
Fundação Castro Alves e sugeriu que
esse circulo poderia ser iniciado com
antigos alunos. Lembrou que era ur-
gente o início de obras de conserva-
ção no edifico da Fundação (a pene-
tração de humidade e suas conse-
quências são bem visíveis). Disse tam-
bém que o custo destas obras vai
ultrapassar os cem mil euros e que já
havia um protocolo assinado com o
Secretário de Estado para as Autar-
quias locais através do qual está garan-
tido 50% do custo da obra mas que
não será fácil obter o restante e suge-
riu a organização de uma comissão
com a finalidade de obter os fundos
em falta.

Nesta intervenção, Boaventura

Faria, comunicou que um cidadão de
nacionalidade alemã do qual nada
conhecia ofereceu ao Museu da Fun-
dação várias peças de interesse mu-
seológico. Acredita, referiu, que foi
alguém que visitara o museu e, ao
falecer, doou à Fundação por enten-
der que assim estava garantida a sua
preservação em local próprio.

Terminada a intervenção, aos pro-
fessores e alunos mais jovens foram
oferecidas algumas lembranças. O
espectáculo encerrou com uma sur-
presa. A actuação de um trio feminino,
jovem, que presenteou o público com
uma canção inédita intitulada “Sonhar
Contigo”. O público gostou e dis-
pensou-lhe um longo aplauso.

Dirigiu a classe de iniciação mu-
sical, Ilda Moreira; a classe de violon-
celos, Jaroslav Mikus; a classe de
violinos, Ana Cristina Mikus; o coro,
Eduardo Rocha e a orquestra de Câ-
mara, Joroslav Mikus. O espectáculo
foi apresentado por Vera Marisa. |||||

FUNDAÇÃO CASTRO
ALVES COMEMOROU MAIS

UM ANIVERSÁRIO
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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

||||| TEXTEXTEXTEXTEXTTTTTOOOOO: : : : : VICVICVICVICVICTTTTTOROROROROR     MMMMMARARARARARQUESQUESQUESQUESQUES

Existe em Caniços um grupo de seis
choupos cuja idade já ultrapassou o
meio século. Situam-se ao km 35,150
da EN 310 em terreno particular per-
tença do herdeiro de Constantino
Salgado.

A maioria ameaça quebrar poden-
do provocar vítimas. Um deles tem
uma forte inclinação sobre a estrada
e o seu tronco, junto à raiz, já está
perfurado não deixando dúvidas so-
bre a sua iminente queda. Outro ameaça
destruir uma habitação. O proprietário
não reside em Bairro e parece não se
preocupar com a situação. O problema
há mais de uma ano foi apresentado
na Assembleia de Freguesia, porém
ninguém se preocupa com ele.

Tudo indica que a situação está a
ser gerida pelo “depois se vê” quando
deveria ser pelo “mais vale prevenir”.
Se caírem e houver estragos e vítimas
quem vai ser responsabilizado?

INCÓMODOS DO SANEAMENTO
Ainda se encontra em construção o
sistema de saneamento ao longo da
EN 310, porém já provoca algumas
situações algo desagradáveis as quais
deverão ser corrigidas de imediato.
Vários tampões das caixas de vigia não
estão bem fixos e quando sobre eles

Na freguesia de Bairro Choupos
ameaçam a segurança pública

Uma vez mais a Paróquia de S. Pedro
de Bairro organizou o anual convívio,
denominado Ceia de Reis no qual
este ano participaram cerca de 450
pessoas.

O convívio aconteceu no dia 15
nas instalações do Parque António
Sampaio Nogueira, gentilmente cedi-
do pelo seu proprietário, tendo a ini-
ciativa decorrido num saudável am-
biente familiar.

Foi efectivamente, em termos
gastronómicos, uma Ceia de Reis. Os
bons garfos renderam-se à quantida-
de e qualidade. Não faltou a anima-
ção musical e uma grupo de cava-
quinhos e violino encheu a sala com
os acordes musicais de modinhas
portuguesas bem conhecidas do

Tradicional Ceia de Reis juntou mais de
duas centenas de pessoas

Cantar os Reis pela freguesia de Bairro
Com o propósito de obter fundos para as obras paroquias, três grupos têm
vindo a percorrer a freguesia cantando as “reisadas”. São estes os grupos:
Grupo Coral, CNE, grupo de Jovens e Guias de Portugal e ainda o Grupo das
“Onze e meia+amigos”. Segundo informações obtidas junto de alguns
elementos destes grupos, esta iniciativa, que se vem efectuando há vários
anos, tem tido elevada aceitação por parte da população local e alguma de
freguesia limítrofes. ||||| VICVICVICVICVICTTTTTOROROROROR     MMMMMARARARARARQUESQUESQUESQUESQUES

público. Os presentes aplaudiram.
O reverendo Mendes de Carvalho

agradeceu aos presentes o carinho
que ao longo dos anos vêm dedican-
do a esta iniciativa e aproveitou para
informar da situação contabilistica das
obras paroquiais, para as quais o lucro
desta iniciativa reverte. Na ocasião,
referiu que o peditório das missas do

Domingo anterior, cujo resultado
reverteu a favor das vítimas da catás-
trofe que assolou o sudoeste asiático,
ascendeu a dois mil Euros.

Enquanto decorreu o convívio “os
amigos do alheio” aproveitaram para
arrombar vários automóveis estaciona-
dos no parque dos quais furtaram
objectos e dinheiro. |||||

passam veículos, estes deslocam-se
provocando algum ruído. De dia acei-
tam-se mal, porem durante a noite tor-
nam-se enervantes e incomodam
quem descansa.

Certamente devido a esta anor-
malidade, ao cair da noite, levanta-se

um cheiro, às vezes insuportável típico
da limpeza de fossas. Será bom que
os responsáveis pela obra solucionem
urgentemente a situação. Não se pode
aceitar que um trabalho ainda em
movimento já provoque estes incómo-
dos à população. |||||

ÁRVORES DE GRANDE
PORTE AMEAÇAM CAIR
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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

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

AVICANO COMÉRCIO DE GÁS, LDA.

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

Avª 27 de Maio, nº 923
4795-777 São Tomé de Negrelos

Telefone: 252 942 827
vilamoda@mail.telepac.pt

V I S I T E - N O S

D E S P O R T O
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Desporto: Desporto: Desporto: Desporto: Desporto: CD Aves

NAVAL 0 – CD AVES 1
Estádio Municipal José Bento Pessoa, na Figueira da Foz
Árbitro:Árbitro:Árbitro:Árbitro:Árbitro: Pedro Henriques, de Lisboa.
Naval:Naval:Naval:Naval:Naval: Taborda, Carlitos (Pedro Cervantes, 79’), Fernando, Ivo
Afonso, Nelson Veiga, Solimar (Luís Cláudio, 60’), Glauber,
Fajardo (Safu, 60’), Basílio, Éder e Tattu. Treinador: Rogério
Gonçalves.
CD Aves:CD Aves:CD Aves:CD Aves:CD Aves: Rui Faria, David Aires, Sérgio Carvalho (Paulo Pereira,
28’), Bruno Fernandes, Pedro Geraldo, Rochinha, Mércio (Miguel,
67’), Vítor Manuel, Nené, Chevela (Xano, 82’) e Rui Miguel.
Treinador: Neca.
Marcador:Marcador:Marcador:Marcador:Marcador: Vítor Manuel (44’).
Cartões amarelos:Cartões amarelos:Cartões amarelos:Cartões amarelos:Cartões amarelos: Fernando (2’), Mércio (31’), Vítor Manuel
(40’) e Paulo Pereira (66’).

||||| TEXTO: SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

FOTO:VVVVVASCOASCOASCOASCOASCO     OLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRA

O Aves colocou, na Figueira da Foz, um ponto
final no jejum de vitórias, que já durava desde
meados de Novembro do ano passado. Assim,

RESULTADOS
Leixões 4 ......................................................................... Espinho 2
Paços de Ferreira 1 ...................................................Varzim 0
Naval 0Naval 0Naval 0Naval 0Naval 0 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ CD ACD ACD ACD ACD Avvvvves 1es 1es 1es 1es 1
Marco 2 .............................................................................Alverca 1
Chaves 0 .................................................................... Felgueiras 0
Feirense 3 ............................................................. Santa Clara 1
Maia 1 ...................................................................... Gondomar 1
E. Amadora 2 ........................................................Ovarense 1
Portimonense 0 .............................................. Olhanense 0

CLASSIFICAÇÃO J P
1. E. Amadora 18 36
2. P. Ferreira 18 35
3. Marco 18 33
4. Naval 18 31
5. Maia 18 29
6. Ovarense 18 28
7. Olhanense 18 26
8. Leixões 18 25
9. Portimonense 18 25
111110. CD A0. CD A0. CD A0. CD A0. CD Avvvvveseseseses 1111188888 2 52 52 52 52 5
11. Feirense 18 24
12. Gondomar 18 22
13. Chaves 18 19
14. Varzim 18 19
15. Felgueiras 18 19
16. Santa Clara 18 18
17. Espinho 18 17
18. Alverca 18 17

PRÓXIMA JORNADA
Varzim .......................................................................................... Chaves
Felgueiras ................................................................................... Marco
Alverca ........................................................................................ Leixões
Espinho ............................................................................................ Maia
Gondomar ............................................................ Portimonense
Olhanense ................................................................ E. Amadora
Ovarense ...................................................................................... Naval
CD ACD ACD ACD ACD Avvvvveseseseses ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... FFFFFe i re i re i re i re i renseenseenseenseense
S. Clara .................................................................................. P. Ferreira

 LIGA DE HONRA: 18ª JORNADA   NAVAL 0 CD AVES 1

Rui Faia defendeu triunfo na Figueira
foi passada uma esponja sobre a derrota na
jornada anterior, em casa do líder Estrela da
Amadora, naquele que foi o primeiro jogo sob
o comando do novo técnico Neca. Agora, no
arranque da segunda volta do campeonato da
Liga de Honra, o médio Vítor Manuel marcou
o único golo da partida, permitindo ao Aves
ganhar novo fôlego para os próximos
compromissos.
No jogo diante da Naval, um dos candidatos
assumidos à subida de divisão, também foi
importante a segura exibição do guarda-redes
Rui Faria, um dos “heróis” da tarde. O guardião
avense protagonizou um punhado de excelentes
defesas, duas delas aos 26 minutos, a remates
dos avançados da casa Fajardo e Tattu.
A Naval bem tentava furar a muralha defensiva
adversário, mas o Aves conseguiu abrir o activo,
através do “chapéu” de Vítor Manuel, na
sequência de um canto, sem hipóteses de defesa
para Taborda.

No segundo tempo, os figueirenses continuaram
a pressionar, perante um Aves sempre atento,
sobretudo quando aos 60 minutos Rui Faria

faz a defesa da tarde, a remate forte de Basílio.
Estava seguro o resultado e os três pontos
conquistados pelos visitantes.



TINTAS PAÇO
D’ALÉM, Ldª

OCULISTA

Outra Visão do Mundo
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FARIAUTO

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
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Desporto: Desporto: Desporto: Desporto: Desporto: Camadas Jovens

Na tua formação contam a passagem por váriosNa tua formação contam a passagem por váriosNa tua formação contam a passagem por váriosNa tua formação contam a passagem por váriosNa tua formação contam a passagem por vários
clubes como o Vitória de Guimarães, Porto,clubes como o Vitória de Guimarães, Porto,clubes como o Vitória de Guimarães, Porto,clubes como o Vitória de Guimarães, Porto,clubes como o Vitória de Guimarães, Porto,
Felgueiras e CD Aves. Desse teu trabalho deves terFelgueiras e CD Aves. Desse teu trabalho deves terFelgueiras e CD Aves. Desse teu trabalho deves terFelgueiras e CD Aves. Desse teu trabalho deves terFelgueiras e CD Aves. Desse teu trabalho deves ter
assimilado muitos e variados métodos deassimilado muitos e variados métodos deassimilado muitos e variados métodos deassimilado muitos e variados métodos deassimilado muitos e variados métodos de
desempenho, queres relatardesempenho, queres relatardesempenho, queres relatardesempenho, queres relatardesempenho, queres relatar-nos um pouco do-nos um pouco do-nos um pouco do-nos um pouco do-nos um pouco do
teu percurso?teu percurso?teu percurso?teu percurso?teu percurso?
De facto já passei por vários clubes, onde, em
todos eles, aprendi coisas que me foram e são
úteis hoje em dia. Algumas foram melhores
que outras. Gostei muito de jogar no Felgueiras,
pois foi o meu primeiro clube, onde fiz muitas
amizades. No Porto também aprendi muito sobre
o futebol, ganhei experiência mas também fiquei
a saber que o futebol é, muitas vezes, injusto e
complicado. No Vitória integrei-me menos, pois
a passagem foi curta e condicionada por
motivos que não deviam existir; quando se sai
de um clube grande há mil e uma formas do
clube tentar destruir a carreira de um jogador,
que, no meu caso foi o FC Porto. Por fim, mas
não menos importante, o Aves foi o clube onde
reencontrei um ambiente acolhedor, todos
amigos uns dos outros e não cada um a tentar
destruir o colega. Quero agradecer ao mister
Marcos Nunes por me ter dado a oportunidade
de jogar no Aves. Sinto-me muito bem aqui e
espero continuar cá por mais anos.

A tua integração no Aves  fo i  fác i l ?  E  oA tua integração no Aves  fo i  fác i l ?  E  oA tua integração no Aves  fo i  fác i l ?  E  oA tua integração no Aves  fo i  fác i l ?  E  oA tua integração no Aves  fo i  fác i l ?  E  o
relacionamento com os teus colegas?relacionamento com os teus colegas?relacionamento com os teus colegas?relacionamento com os teus colegas?relacionamento com os teus colegas?
Quando cheguei ao Aves estava receoso
quanto à forma como iria ser recebido, devido
à condição em que me encontrava, porque era
emprestado, e no início não fui muito bem
aceite. Mas graças aos meus colegas e agora
grandes amigos, foi talvez a integração mais
fácil que tive, e quero aqui agradecer a todos
os que me acolheram tão bem e permitiram
continuar a minha evolução a aprendizagem
no futebol.
 
Uma apreciação à tua equipa no momentoUma apreciação à tua equipa no momentoUma apreciação à tua equipa no momentoUma apreciação à tua equipa no momentoUma apreciação à tua equipa no momento
actual?actual?actual?actual?actual?

||||| TEXTO: FERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

INFANTIS 2ª DIVISÃOINFANTIS 2ª DIVISÃOINFANTIS 2ª DIVISÃOINFANTIS 2ª DIVISÃOINFANTIS 2ª DIVISÃO
CD AVES 1 - AGUAS SANTAS 1
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Hélder Rodrigo.
CD Aves: Marcelo (Hugo, 29’), João Carlos
Moura, Marco (Cristiano, 29’), Arada,
Rafael (Diogo, 43’), Daniel, Nuno,
Guimarães, Pires, Rui Beja (Alexandre,
53’). Treinador: Zé Fernando.
Marcador: Cristiano 41’.
Os nossos infantis tiveram um
dia pouco inspirado, pois a
maior parte dos seus atletas
estiveram muito longe daquilo
que podem e sabem como já
o demonstraram muitas vezes.
O jogo foi frio com poucas jo-
gadas para resolver o desafio.
Pelo jogo jogado o empate é o
resultado mais consentâneo
com o desenrolar da partida.
Melhor avense: Moura.
Arbitragem regular.

JUVENIS 2ª DIVISÃOJUVENIS 2ª DIVISÃOJUVENIS 2ª DIVISÃOJUVENIS 2ª DIVISÃOJUVENIS 2ª DIVISÃO
CD AVES 3 – RORIZ 4
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: José Francisco.
CD Aves: Simão, Rui Correia, Rui Castro
(Vítor Ferreira, 74’), Lopes, Maia, Ratinho
(Benício, 56’), Vítor Gomes (Márcio, 38’),
Pedrinho, Hugo, Rui Costa, Kubala.
Treinador: Nuno Dias.
Roriz: Miguel, Bruno, Bessa, Mauro, João
Pedro, P.R., Pereira, Cristiano, Joel
(Pedrinho, 53’), Cunha, Melo (Paulo,
45’). Treinador: Hernáni Lima.
Marcadores: Hugo 7’, 70’, Pedrinho 9’,
pelo Aves; Bruno 2’ G.P., P.R. 23’, Joel 37’,
Cristiano72’.
Cartões amarelos: Pedrinho 9’ do Aves. P.R.
29’, Bruno 31’, João Pedro 33’, Paulo
80m’ do Roriz.
Cartões vermelhos: Miguel 53, P.R. 73’  do
Roriz.
O Roriz apresentou-se em Vila
das Aves, com um comporta-
mento crispado, tanto dentro
como fora do campo. Não é
normal existir um clima emo-
cional tão forte num jogo de
jovens. 
Os avenses colhidos de sur-
presa encolheram-se e deixa-
ram a  equipa forasteira a seu
belo prazer. Bastante mal-
dosos no jogar e no falar, desta
maneira, o desporto, morre ao
nascer.
Melhor avense: Hugo.
Arbitragem fraca.

JUNIORESJUNIORESJUNIORESJUNIORESJUNIORES
CD AVES 1 - PAÇOS DE FERREIRA 3
Jogo no campo Bernardino Gomes.

Arbitro: José Coelho.
CD Aves: Carlos, Maia (Vítor Andrade, 29’),
Ricardo, Filipe, Lúcio (Zé Miguel, 66’),
Vitor, Torres, Hugo (Ricardo III, 62’),
Paulo, Ruben, Fernando. Treinador:
Marcos Nunes.
Marcador: Paulo 35’
Cartões amarelos: Ruben 25’ e 88’ e
consequente vermelho, Paulo 55’.
Os avenses receberam e foram
batidos pelo comandante da
série. Na primeira parte o Aves
esteve bastante bem e até
desperdiçou algumas oportu-
nidades.
Na segunda metade o xadrez
alterou-se e o Paços puxou dos
galões de comandante e no
espaço de 3’ passou de ven-
cido a vencedor e ainda co-
roou a vitória com mais um
golo. A defensiva local teve
muito demérito nos golos dos
forasteiros e não conseguiram
pôr alento em ramo verde.
Melhor avense: Vítor.
Arbitragem  aceitável.

JUVENIS 1ª DIVISÃOJUVENIS 1ª DIVISÃOJUVENIS 1ª DIVISÃOJUVENIS 1ª DIVISÃOJUVENIS 1ª DIVISÃO
CD AVES 2 – PEDROUÇOS 0
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: José Luís Santos.
CD Aves: Sócrates, Roberto, Élio (Eduardo,
58’), Tiago, Amaro, Cristóvão, João
(Paulo, 61’), Rêgo, Miguel, Zé Miguel, Rui.
Treinador: Adelino Ribeiro.
Marcadores: Zé Miguel 18’, Rui 69’.
Cartões amarelos: Zé Miguel 77’, Sócrates
80’.
Defrontaram-se o segundo e
terceiro da série num jogo ex-
celente, com vivacidade e
velocidade espantosa. Os
avenses cedo abriram as
hostilidades e logo no pri-
meiro minuto Roberto isolado
perdia a oportunidade de
inaugurar o marcador e Mi-
guel sempre irrequieto falhou
duas boas oportunidades. Com
os avenses a serem sempre
mais equipa
Zé Miguel, numa boa insis-
tência, fez jús à supremacia
avense. Na segunda parte a
toada não se alterou e Rui
confirmou o resultado com um
remate certeiro à entrada da
área. Estava feito o resultado
que só peca por escasso.
Melhor Avense: o colectivo.
Boa arbitragem.

INICIADOS 1ª DIVISÃOINICIADOS 1ª DIVISÃOINICIADOS 1ª DIVISÃOINICIADOS 1ª DIVISÃOINICIADOS 1ª DIVISÃO
CD AVES 2 – ERMESINDE 0
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Nelson Sousa.

CD Aves: Avelino, Rios, André, Máximo,
Pedro, Tiago (Chico, 58’), Gomes, Mota
(João Silva, 32’), Helder, Dário (Neto, 32’),
Fábio (Diogo Pereira, 52’). Treinador: José
Carneiro.
Marcadores: Fábio 46’ G.P., João Silva 55’.
Acção disciplinar: Gomes amarelo
aos 70’. 
O Aves teve muitas
dificuldades para bater o
Ermesinde pois estes
desinibidos fizeram a vida cara
aos avenses, mas a nossa
equipa, já habituada a este tipo
de obstáculos, conseguiu
passar com distinção. O futebol
jogado não foi o acostumado
mas lutou para atingir os fins,
os três pontos em disputa.
Melhor avense: Hélder.
Boa arbitragem.

INFANTIS 1ª DIVISÃOINFANTIS 1ª DIVISÃOINFANTIS 1ª DIVISÃOINFANTIS 1ª DIVISÃOINFANTIS 1ª DIVISÃO
CD AVES 0 – PENAFIEL 4
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Árbitro: Ricardo Pacheco.
CD Aves: Paulo; Zé Bruno, Diogo, Filipe,
Miguel (André 56m)Luís Miguel(Nuno
57m), Gouveia, Dias, Zé Carlos, Daniel,
João Costa. Treinador: António Fernandes.
Os avenses que têm vindo a
fazer um bom campeonato,
neste jogo baquearam nos
últimos 10’ pois até aí foi um
cá tu lá sem golos mas a
demons-trar muito equilíbrio.
O resultado é muito pesado
para as cores avenses que não
mereciam tal punição.
Melhor avense: Paulo.
Boa arbitragem.

Deslocação dos Juvenis do
C.D. Aves à Alemanha

Nos dias 24 a 29 de Março
de 2005 deslocam-se à
Alemanha os Juvenis de 15 e
16 anos numa comitiva que
engloba 48 pessoas, para
participar num torneio de
futebol na Cidade de
Kaiserlautern. Os atletas e o
resto da comitiva ficarão
instalados no centro de estágio
de Hochspeyer.
No programa da visita consta
também uma recepção a todos
os avenses na Câmara Muni-
cipal onde serão recebidos 
pelo o presidente da edilidade
local. Todos estão imbuídos dum
espírito de honrar e dignificar
o clube que representam. Que
a Águia, símbolo de todos os
avenses, voe cada vez mais alto
em terras da Alemanha.

Penso que neste momento estou inserido na
equipa de futebol mais unida e solidária que
alguma vez conheci e conhecerei. Em termos
humanos é fantástica. Em termos futebolísticos
propriamente ditos, penso que é uma equipa
muito boa. Em casa temos conseguido mostrar o
nosso valor mas fora as coisas nem sempre têm
corrido como desejávamos, mas penso que
estamos melhor e que conseguiremos mostrar o
nosso valor também fora de portas.
 
Consegues conciliar os estudos e o futebol?Consegues conciliar os estudos e o futebol?Consegues conciliar os estudos e o futebol?Consegues conciliar os estudos e o futebol?Consegues conciliar os estudos e o futebol?
Quando entrei para o futebol, os meus pais
sempre me apoiaram muito, e quero aqui
agradecer-lhes do fundo do coração todo o
apoio que me deram e dão, apesar de ter passado
por momentos difíceis. Mas voltando à pergunta,
como disse, os meus pais sempre me apoiaram
mas também nunca me deixaram sobrepor o
futebol aos estudos. Também nunca foi essa a
minha ideia, pois tenho a consciência de que o
futebol não é certo e que é uma vida muito curta,
por isso sempre me apliquei para conciliar os
estudos com o futebol.
 
Qual é a tua aspiração como jogador de futebol?Qual é a tua aspiração como jogador de futebol?Qual é a tua aspiração como jogador de futebol?Qual é a tua aspiração como jogador de futebol?Qual é a tua aspiração como jogador de futebol?
Desde pequenino que o meu sonho sempre foi
ser jogador de futebol, e dei sempre o máximo
de mim para tentar concretizar esse sonho. Agora
que está a chegar o momento para a realização
ou não desse sonho, continuo a dar o máximo
e o meu objectivo é assinar pelo Desportivo das
Aves. Sei que para isso tenho que trabalhar muito
e é o que vou fazer.

Queres agradecer alguém que te tenha ajudadoQueres agradecer alguém que te tenha ajudadoQueres agradecer alguém que te tenha ajudadoQueres agradecer alguém que te tenha ajudadoQueres agradecer alguém que te tenha ajudado
desportivamente?desportivamente?desportivamente?desportivamente?desportivamente?
Nas respostas anteriores já agradeci a quem me
ajudou muito no futebol, mas quero mais uma
vez agradecer, principalmente aos meus pais que
sempre me apoiaram e fizeram os possíveis e
impossíveis para que continuasse a alimentar este
sonho de ser jogador de futebol.

CAMADAS JOVENS DO AVES  RELATOS

Vítor Luís Magalhães da Silva Pinto, com18 anos e natural de S.
Paio (Vizela), joga no Clube Desportivo das Aves há dois anos.
Iniciou-se  da época de 98/99. Extremo esquerdo bastante rápido
é um perigo para as redes adversárias e, sem dúvida, o atleta mais
evoluído da linha da frente da equipa júnior.  Antes do CD
Aves representou o Felgueiras e o Porto durante dois anos e
Vitória de Guimarães por um ano.

"o meu objectivo é
assinar pelo

Desportivo das Aves"

A voz dos intervenientes no
Futebol Juvenil Entrevistas de Fernando FernandesFernando FernandesFernando FernandesFernando FernandesFernando Fernandes
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DECORAÇÕES

Desportivo das Aves

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

||||| ENTREVISTA E FOTO: SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

Afastado de Portugal nos últimos cin-
co anos, o treinador Neca está de
volta ao nosso país e ao Desportivo
das Aves. Um regresso marcado pelo
“tsunami” no sudeste asiático onde
até ao passado mês de Dezembro era
o seleccionador das Maldivas. En-
quanto, se inicia a reconstrução mate-
rial e psicológica naquele país, Neca
mostra-se satisfeito por estar de volta
ao clube, que por duas vezes colocou
na SuperLiga. Nesta segunda volta do
campeonato tentará acabar com o mau
ciclo de resultados desportivos (a
última vitória aconteceu há dois me-
ses) e devolver a tranquilidade aos
jogadores. Mas nada de muito com-
plicado para quem já trabalhou na
Europa (Portugal), África (Selecção de
Angola), América (Canadá) e Ásia
(Selecção das Maldivas)). Só falta mes-
mo a Oceânia e, então aí, será pos-
sível passar para o papel as memórias
de um treinador viajante pelos quatro
cantos do mundo.

Poderemos dizer que o regresso ao AvesPoderemos dizer que o regresso ao AvesPoderemos dizer que o regresso ao AvesPoderemos dizer que o regresso ao AvesPoderemos dizer que o regresso ao Aves
se concretizou agora pela tragédia nose concretizou agora pela tragédia nose concretizou agora pela tragédia nose concretizou agora pela tragédia nose concretizou agora pela tragédia no
sudeste asiático.sudeste asiático.sudeste asiático.sudeste asiático.sudeste asiático.
É sempre bom regressar ao Aves, um
clube que sempre respeitei muito, mas
foi um conjunto, infelizmente, de cir-
cunstâncias naturais que me levaram
a estar aqui, porque senão neste mo-
mento estaria ainda de férias e pronto
a voltar em Fevereiro para as Maldivas
como seleccionador. Num futuro mais
ou menos próximo, este ano, para o
ano, daqui a cinco anos, conto regres-
sar a um país fantástico e prosseguir
um trabalho que já tinha dado os me-
lhores resultados desportivos. Agora,
espero dar o meu melhor e tentar que
o Desportivo das Aves encontre me-
lhores caminhos para mais vitórias.

Escapou por quatro dias ao “tsunami”Escapou por quatro dias ao “tsunami”Escapou por quatro dias ao “tsunami”Escapou por quatro dias ao “tsunami”Escapou por quatro dias ao “tsunami”
de 26 de Dezembro de 2004. Como éde 26 de Dezembro de 2004. Como éde 26 de Dezembro de 2004. Como éde 26 de Dezembro de 2004. Como éde 26 de Dezembro de 2004. Como é
que acompanhou todas aquelas ima-que acompanhou todas aquelas ima-que acompanhou todas aquelas ima-que acompanhou todas aquelas ima-que acompanhou todas aquelas ima-
gens através da televisão?gens através da televisão?gens através da televisão?gens através da televisão?gens através da televisão?
Sim é um facto, mas em 2003, pela
altura do Natal, estava nas Maldivas

“Vamos sair deste turbilhão
desportivo e começar um

rumo novo”
ENTREVISTA AO PROFESSOR NECA, O NOVO RESPONSÁVEL PELO COMANDO

TÉCNICO DO AVES.
e a vida é mesmo assim, a sorte e o
azar acompanham-nos sempre. Assisti
a toda aquela tragédia com profunda
tristeza. Nesse mesmo dia liguei para
alguns amigos da capital Malé e não
consegui falar com ninguém porque
os telefones estavam interrompidos.
Depois, liguei para vários pontos das
12 ilhas e ao fim de quatro tentativas
fiz o primeiro contacto. Felizmente só
havia feridos ligeiros porque eram
zonas a Norte de Malé, pois a Sul as
coisas foram mais dramáticas. As
imagens são arrepiantes e mostram a
força brutal da natureza.

Quatro anos depois da última passagemQuatro anos depois da última passagemQuatro anos depois da última passagemQuatro anos depois da última passagemQuatro anos depois da última passagem
por este clube, que principais diferençaspor este clube, que principais diferençaspor este clube, que principais diferençaspor este clube, que principais diferençaspor este clube, que principais diferenças
notou?notou?notou?notou?notou?
As próprias gestões vão-se alterando,
o tempo anda cada vez mais rápido.
Este Aves é um clube de continuidade,
tem melhorado a olhos visto, sobretu-
do pelas infra-estruturas criadas ao
longo das várias direcções e conse-
guiu consolidar-se na Liga de Honra.
No plantel só o Octávio e o guarda-
redes Rui é que se mantém desse tem-
po. Do restante grupo de trabalho
conheço alguns jogadores, outros
não, mas é uma equipa com qualidade
e o clube segue com a filosofia do
passado.

Quais os objectivos para a segunda voltaQuais os objectivos para a segunda voltaQuais os objectivos para a segunda voltaQuais os objectivos para a segunda voltaQuais os objectivos para a segunda volta
do campeonato?do campeonato?do campeonato?do campeonato?do campeonato?
A equipa está numa fase difícil, pois
em quatro jogos apenas tem um pon-
to, só marcou um golo e sofreu oito,
e no meu primeiro jogo em casa do

líder Estrela da Amadora também per-
demos. Agora, vamos à Naval, uma
das equipas da zona de subida. Os
jogadores passam por uma fase com-
plicada e o importante é sair deste
turbilhão desportivo, para começar um
rumo novo. Estou convencido que
temos jogadores para fazer um cam-
peonato bom, estou contente com os
jogadores, de grande qualidade técni-
ca, e serão capazes de ganhar jogos.

Há necessidade de algum reforço naHá necessidade de algum reforço naHá necessidade de algum reforço naHá necessidade de algum reforço naHá necessidade de algum reforço na
reabertura de mercado?reabertura de mercado?reabertura de mercado?reabertura de mercado?reabertura de mercado?
No Aves, e isto é histórico neste clube,
há sempre um grande esforço finan-
ceiro por parte das várias Direcções,
e temos de ser razoáveis. O mercado
exige esforço financeiro, o plantel até
tem jogadores a mais e não faz sentido
virem mais atletas. Neste momento não
será possível esse reajuste, só se acon-
tecerem excepções, ou seja uma coisa
muito boa para o clube e que não vá
pesar mais a máquina de despesa.

Qual o segredo para se sobreviver naQual o segredo para se sobreviver naQual o segredo para se sobreviver naQual o segredo para se sobreviver naQual o segredo para se sobreviver na
Liga de Honra, um campeonato tãoLiga de Honra, um campeonato tãoLiga de Honra, um campeonato tãoLiga de Honra, um campeonato tãoLiga de Honra, um campeonato tão
competitivo mas no qual, por vezes, ascompetitivo mas no qual, por vezes, ascompetitivo mas no qual, por vezes, ascompetitivo mas no qual, por vezes, ascompetitivo mas no qual, por vezes, as
equipas  se  a fundam em termosequipas  se  a fundam em termosequipas  se  a fundam em termosequipas  se  a fundam em termosequipas  se  a fundam em termos
financeiros?financeiros?financeiros?financeiros?financeiros?
Essa é a grande realidade. As equipas
têm de procurar a razoabilidade, ou
seja a construção é importante para
que se faça um bom plano no início
da época e os clubes não se afundem.
Porque depois se os resultados des-
portivos não são os melhores e os
dirigentes ou treinadores por pressão
de uns ou outros, e também da pró-
pria massa associativa, vão comprar
aquilo que não podem. Aí começam
os lapsos financeiros e em Portugal
temos exemplos dessa gestão perigo-
sa. Assim, um clube como o Aves deve
manter sempre o equilíbrio na cons-
trução dos plantéis, pois uma equipa
bem organizada arrisca-se a ficar do
meio para cima ou até a subir. Agora,
quando se apetrecham para subir há
um grande desgaste, por vezes, com
consequências graves. Todos querem
chegar à SuperLiga e depois muitos
chegam à II B. |||||

É um técnico mais talhado para asÉ um técnico mais talhado para asÉ um técnico mais talhado para asÉ um técnico mais talhado para asÉ um técnico mais talhado para as
selecções?selecções?selecções?selecções?selecções?
Todas as épocas reformulo conceitos,
vou-me transformando e tento ada-
ptar-me aos novos tempos. Nos
últimos anos, consegui chegar às
Selecções, que são o ponto mais alto
na carreira de um treinador, mas o
importante mesmo é estar no futebol.

Sente-se um privilegiado por ter perSente-se um privilegiado por ter perSente-se um privilegiado por ter perSente-se um privilegiado por ter perSente-se um privilegiado por ter per-----
corrido quase os quatro cantos docorrido quase os quatro cantos docorrido quase os quatro cantos docorrido quase os quatro cantos docorrido quase os quatro cantos do
mundo?mundo?mundo?mundo?mundo?
Sempre disse aos meus jogadores
que o futebol é a melhor profissão
do mundo e só gostando e respei-
tando este desporto é que podere-
mos aproveitar o que ele tem de bom.
Se não fosse o futebol teria andado
por aqui, mas também sei o que é
passar o Natal e o Ano Novo só
numa ilha, num país onde estas qua-
dras nada lhes dizem.

No fundo, é um privilégio ter tra-
balhado em diferentes países e cultu-
ras. Conto fazer muito mais, tenho
25 anos de treinador e vou tentar
percorrer mais espaços no globo,
porque vivemos numa aldeia global.
Este contacto tem-me dado uma visão

“O futebol é uma paixão universal”
do mundo completamente diferente.

Quando se concretizar a ida para aQuando se concretizar a ida para aQuando se concretizar a ida para aQuando se concretizar a ida para aQuando se concretizar a ida para a
Oceânia pensa, então, escrever umOceânia pensa, então, escrever umOceânia pensa, então, escrever umOceânia pensa, então, escrever umOceânia pensa, então, escrever um
livro de memórias?livro de memórias?livro de memórias?livro de memórias?livro de memórias?
Já comecei a reunir um conjunto de
coisas passadas e daqui a alguns
anos conto treinar nesse continente
para ter uma visão mais exacta sobre
a vida em diferentes locais. Há histó-
rias que não passam pelo imaginário
das pessoas, por exemplo na Mon-
gólia jogamos com 20 graus negati-
vos e seis dias depois recebemos nas
Maldivas esta Selecção com 34 graus
positivos. Espero escrever essas me-
mórias e dar a conhecer aos outros
a dimensão do futebol em outros
países, porque mesmo em Angola e
nas Maldivas gosta-se de futebol e
as pessoas conhecem os nossos
melhores jogadores. Este desporto
deixou de ser uma paixão de um
ou outro continente e passou a ser
uma paixão universal, salvaguardan-
do a Índia, Paquistão e Sirilanka onde
o críquete ainda tem uma grande
implantação, mas aí o futebol tam-
bém tem vindo a conquistar o seu
espaço. ||||| SCSCSCSCSC

Este Aves é um clube de conti-
nuidade, tem melhorado a olhos

visto, sobretudo pelas infra-
estruturas criadas ao longo das

várias direcções e conseguiu
consolidar-se na Liga de Honra.

Estou convencido que temos
jogadores para fazer um cam-
peonato bom... e serão capazes

de ganhar jogos

entreMARGENS
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Funerária das AvesFunerária das AvesFunerária das AvesFunerária das AvesFunerária das Aves

Alves da CostaAlves da CostaAlves da CostaAlves da CostaAlves da Costa

Telef.  252 941 467
Telem. 914 880 299
Telem. 916 018 195

Serviço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanente

Av. 4 de Abril de 1955 -
Cº Comercial Abril -
Loja AJ 4795-025  AVES
telf. 252874933
E-mail rafaelopes@oninet.pt

Crédito pessoal / habitação
Produtos financeiros

entreMARGENS
PÁGINA 14

26 DE JANEIRO DE 2005
Desporto: Desporto: Desporto: Desporto: Desporto: Modalidades

||||| OPINIÃO:     FRANCISCOFRANCISCOFRANCISCOFRANCISCOFRANCISCO     CORREIACORREIACORREIACORREIACORREIA

Vem este artigo a propósito do inquérito realiza-
do ainda há pouco tempo por este Jornal, rela-
cionado com aquilo que os Avenses mais apre-
ciavam ver realizado (ou acabado!) aqui em
Vila das Aves, e no qual os Avenses foram
peremptórios assumindo a abertura da exten-
são de saúde com a sua prioridade de topo,
relegando a abertura do Centro Cultural para
um degradante último lugar na lista de preocu-
pações (mau grado o seu eterno atraso e a
aparente falta que ele parecia fazer).

Será assim tão espantoso este resultado?
Pensando bem, talvez não! E permitam-me ser
um pouco científico na exploração do meu
raciocínio, de modo a ficar claro que não se
trata de um mero devaneio factual, nem tão
pouco proselitismo de circunstância.

A sociedade moderna é aquela que conse-
gue adaptar-se à turbulência das contingências
do mercado, dando respostas satisfatórias aos
desafios com os quais é defrontada. No actual
conceito de maior exigência e qualidade todos
os actores na construção da dita sociedade
deverão ser intervenientes activos e responsáveis.

Neste sentido, a responsabilidade da melho-
ria caberá a todos os elementos da sociedade,
sem excepção, desde os governos, presidente,
até ao paquete, passando pelos técnicos,
administrativos, gestores, etc.

Alguns destes elementos, por inerência de
funções, estão mais sujeitos a influenciar o gran-
de público e, por isso, a sua responsabilidade
é, também, maior. Por este motivo o seu cuidado
deve, pois, ser redobrado relativamente à ima-
gem que, através deles, está a ser transmitida
para o exterior. Estão nesta situação os gover-
nos, os políticos e todos quantos, de qualquer
forma, têm a responsabilidade de liderar insti-
tuições e afins, pugnando pelo zelo do Estado.

Tudo isto para falar de Motivação.
Motivar, dito simplesmente, é dar um estímu-

lo a alguém para que disso resulte uma deseja-
da resposta. É, pois, a tentativa de levar alguém
a desencadear um determinado comportamento
que, no caso específico da participação cívica,
se deseja se transforme num acto positivo de
intervenção activa e crítica. Há, porém, obstáculos
inúmeros a ultrapassar. Só a identificação da
natureza destes obstáculos permitirá enfrentá-
los (nunca ignorá-los) e fornecer, tanto quanto
possível, os meios suficientes para eliminar ou
reduzir a força de tais obstáculos.

Em Motivação chamam-se a esses obstáculos
resistências, a resistência humana à mudança.

Vários autores se dedicaram ao estudo da
motivação humana destacando-se, dentre eles,
o psicólogo Abraham Maslow.

Maslow construiu a célebre pirâmide das
necessidades humanas afirmando que os ní-

Necessidades
veis mais próximos da base corresponderiam
às necessidades mais prementes do indivíduo
sem a satisfação das quais as situadas nos
níveis superiores não se manifestariam. Maslow
considerou mesmo as necessidades hierar-
quizadas ao longo da pirâmide. Imaginem então
uma pirâmide dividida em cinco sectores por
esta ordem: o mais baixo corresponde às neces-
sidades Fisiológicas (necessidade de manuten-
ção do corpo, de não ter dor nem mal-estar
físico, de se sentir bem, de dormir, comer, beber,
etc), a seguir – para cima – tem-se o sector das
necessidades de Segurança (libertação do
medo, protecção contra ameaças físicas e
psíquicas), a seguir as necessidades Sociais –
Pertença e Amor (desejo de ser aceite, objecto
de amizade, de o seu afecto ser recebido e
correspondido), depois as necessidades de Ego
– Reconhecimento social e Estatuto (desejo de
ter prestígio, de ser considerado, do seu valor
e importância serem reconhecidos), e por último,
no topo da pirâmide, as necessidades de Auto-
realização (autonomia, vida pessoal, curiosida-
de intelectual, novas experiências, etc).

O modelo hierarquizado de Maslow apre-
senta, assim, uma configuração que pretende
mostrar a ascendência de uns níveis sobre
outros. A separação entre os diferentes níveis
não é, porém, estanque já que será suficiente
que um determinado nível esteja minimamente
satisfeito para o nível imediatamente superior
se possa manifestar. Deste modo, enquanto
uma necessidade está a ser satisfeita, outra po-
derá começar a fazer-se sentir, numa sequência
interminável e cíclica.

Pelo princípio de que o facto de a satisfação
de um determinado nível implicar a satisfação
de todos os níveis que se encontram abaixo,
poder-se-á então entender que será tanto mais
fácil motivar alguém quantos mais níveis de
necessidades estiverem implícitos no processo.

Evidenciadas as coisas desta forma, facilmen-
te de depreende que enquanto as pessoas
andarem, no seu todo, preocupadas primaria-
mente com a sua saúde, que constitui uma
necessidade básica à existência da condição
humana, dificilmente “terão cabeça” para se
preocuparem com a cultura ou qualquer outra
forma de pensamento crítico.

Poder-me-ão dizer que isto é muito interes-
sante mas “psicológico” demais para ser verdade,
ao que eu contraponho - mais uma vez – com
a evidência da realidade que nos circunda.

Agora, o que poderão dizer também é que
talvez isto possa igualmente justificar o porquê
de continuarem tão poucos (e tantas vezes qua-
se e só os mesmos) a tentar inverter esta
situação, acabando ainda por ser “alcunhados”
como sendo sempre os do costume.

É injusto, é feio e é um pagode que não
tem graça. Fica o registo. |||||

e Motivação

A Taça Nacional de Karate Seniores decorreu
no dia 15 deste mês e teve como palco o pa-
vilhão José Gouveia, em S. João da Talha, no
concelho de Loures. Este evento contou com a
organização conjunta da Associação Nacional
de Clubes, Centro Português de Karate (C.P.K.)
e a Associação Desportiva Bobadelense e en-
volveu provas de katas e kumite na categoria
de seniores com cerca de 20 clubes presentes.

O Karate Shotokan de Vila das Aves, esteve

CAMPEONATO CONCELHIO Iª DIVISÃOCAMPEONATO CONCELHIO Iª DIVISÃOCAMPEONATO CONCELHIO Iª DIVISÃOCAMPEONATO CONCELHIO Iª DIVISÃOCAMPEONATO CONCELHIO Iª DIVISÃO
ABCD 2 – FC REBORDÕES 3
Jogo no campo de Lamelas.
FC Rebordões: Bruno, costa, Noé, Pina, Mauro,  Artur, Sérgio,
Serginho, Russo, Queirós, Pereira. Suplentes utilizados: Luís,
Paulo Campos.
O FC Rebordões conseguiu esta vitória suada
na casa do adversário, dando um passo em
frente para a recuperação dos lugares cimerios

da classificação, lugares a que está habituado.
TAÇA DOS CAMPEÕES INTER-MUNICIPAIS
FC REBORDÕES 0 – CANTINHO 2
Embora nos custe admitir esta época é para
esquecer. Esta competição está perdida, mas
ainda temos outras que são para disputar até
ao fim, com vontade e muita garra de vencer.
Este é o desejo de toda a massa associativa e
dirigentes. ||||| FIRMINOFIRMINOFIRMINOFIRMINOFIRMINO     PPPPPAAAAACHECOCHECOCHECOCHECOCHECO

FC Rebordões

O Campeonato Regional de Karate Norte, que
contou com a participação de cerca de 170
karatecas de vários clubes e de todos os estilos
de karate, na categoria de seniores, decorreu,
no passado domingo, no Pavilhão Municipal
de Paços de Ferreira. Este campeonato organi-
zado pela Federação Nacional de Karate Portu-
gal e como em todos os campeonatos regionais
aparecem competidores de alto nível e outros
ainda inexperientes, por isso houve katas e
combates excelentes e outros nem tanto.

Vila das Aves fez-se representar com oito
karatecas e conseguiu o grande objectivo deste
campeonato regional, que foi o apuramento
para o campeonato nacional, para tal acontecer,
tem que se classificar nos três primeiros lugares
dos regionais. Dos oito karatecas presentes só
o João Meireles não se apurou, perdeu na

disputa do 3º lugar, mesmo assim, foi uma
prestação muito boa tendo em consideração
que o João ainda pertence à categoria de
cadetes e este foi um campeonato de seniores.

O Karate Shotokan de Vila das Aves
demons-trou empenho e motivação e os seus
atletas subiram ao pódio por sete vezes: em
katas feminino Sandra Martins foi campeã
regional e Nazaré Lopes, vice-campeã regional.
Esta foi a segunda competição consecutiva em
que a Sandra e Nazaré se encontraram na final.

No kumite (combate) Miguel Lopes obteve
o 3º lugar (menos 60 kg), Jorge Machado
vicê-campeão regional (menos 70 kg) , Tiago
Lima 3º lugar (menos 75 kg), Ricardo Rodrigues
campeão regional (menos 80 kg) e Bárbara
Machado 3º lugar (mais de 60 kg).

Dos sete apurados apenas dois são seniores,
tendo conseguido mesmo assim estes grandes
resultados. O apuramento para o campeonato
nacional que se realiza a 19 de Fevereiro, na
Amadora, vai ser muito difícil bem como a
obtenção de pódios.

Campeonato Regional de Karate Seniores

KARATECAS AVENSES EM DESTAQUE
COM SETE LUGARES DE PÓDIO

presente com quatro karatecas obtendo os
seguintes resultados:  em katas - Sandra Martins
1º lugar, Nazaré Lopes 2º lugar; em kumite
(combate) – Miguel Lopes 1º lugar (menos
65 kg.), Bárbara Machado 2º lugar open (todos
os pesos). De destacar que a Sandra e a Nazaré
são ainda cadetes, e o Miguel e a Bárbara
juniores, e já conseguiram obter grandes
resultados no escalão de seniores o que prova
o valor e a capacidade que cada um tem.

Taça Nacional de Karate Seniores
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Clara Alves
psicologa

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

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

. Dificuldades de aprendizagem.

. Distúrbios de atenção.

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

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

. Estimulação global a crianças com atraso de
desenvolvimento.

. Promover um desenvolvimento psicomotor adequado.

. Desenvolver competências perceptivo-cognitivas.

. Desenvolver competências sensório-perceptivas.

. Promover um desenvolvimento sócio-afectivo harmonioso.

Terapia Ocupacional.

||||| OPINIÃO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     PPPPPAAAAACHECOCHECOCHECOCHECOCHECO

Tentei encontrar uma notícia no último
“Comunicar Especial Vila das Aves”,
que a câmara nos mandou pelo cor-
reio. Uma só que fosse! Foi em vão.
Aquilo é um conjunto de fotografias
acompanhadas por legendas inúteis.
Mais nada.

Citarei somente a primeira legen-
da: “Vila das Aves vai, em breve, dispor de
um magnífico Centro Cultural”. A le-
genda é decorada com duas fotogra-
fias a cores (nenhuma das fotos mos-
tra as ervas que crescem no pátio do
Centro Cultural) e acrescenta que a
obra está “em fase de conclusão”. Pude-
ra! Poderia lá ser de outro modo! Há
já muito que tempo está “em fase de
conclusão”, mas agora irá ser mesmo
concluída. O “em breve” poderia signi-
ficar “no dia de são nunca”, mas o
leitor já sabe que, em ano de eleições
um “em breve” é mesmo um “em breve”…

Pensará a câmara que os avenses
andam distraídos, que ainda não
repararam nos tapumes que enfeitam
o loteamento das Fontaínhas, há
muitos anos e muitas campanhas elei-
torais? Passemos adiante... Faz agora
um ano que deixei neste jornal algu-
mas perguntas dirigidas ao presidente
da câmara, a propósito de declara-
ções que ele fez sobre o nosso Centro
Cultural. O senhor presidente não res-
pondeu. Em Junho de 2004, retomei
as interpelações. A resposta foi a
mesma, isto é, nenhuma. Entretanto,
muitos boletins a câmara publicou,
dizendo o que já sabemos. Mas não
nos diz o que precisamos saber e,
respeitosamente, perguntamos. Relem-
bro aos leitores algumas dessas per-

guntas.
Ao cabo de mais de sete anos, o

presidente da câmara disse que “seria
um erro fazer esta obra a correr”. Espan-
toso! Quando começou a ser cons-
truído o imóvel que alberga a Biblio-
teca Pública de Santo Tirso? Se não
me falha a memória, essa obra teve
início depois de ter começado a obra
do nosso Centro Cultural (diga-me
se estou errado, senhor presidente).
Também não teve pressa em inaugurar
a Biblioteca?

As obras que se arrastam não ficam
mais caras? Por exemplo, foi, ou não foi
necessário substituir telas que apodre-
ceram com o tempo? Quem as pagou?

O presidente declarou ter nas suas
mãos um documento “muito bem bu-
rilado”, que iria “ser analisado em por-
menor” pelos “pelouros da cultura e dos
museus”. A que documento se refere?
Já foi “analisado em pormenor”? Quais
os resultados da análise?

Quando o presidente fala da futu-
ra gestão do Centro Cultural, o que
significa a expressão “um modelo o mais
auto-sustentado possível”?

Disse, também, o presidente haver
“necessidade de ouvir as partes interes-
sadas, nomeadamente a Junta de Fregue-
sia”. A quem se refere o advérbio “no-
meadamente”? Não deveria a câmara
aus-cultar todas as partes directamente
interessadas, antes de determinar um
“modelo de gestão”? Com que direito
se prescreve aquilo que, legitima-
mente, os diversos agentes culturais
de Vila da Aves deveriam decidir?
Porquê falar de um modelo de gestão,
se ainda não se falou de um projecto
para o Centro Cultural? Gerir o quê,
sem que haja uma orientação estraté-

gica? E existe um projecto cultural no
nosso município? Se existe, onde está
ele? Quem o elaborou?

Foi alguém da câmara, ou um bene-
mérito que pagou o Centro Cultural?
Ou foram os impostos dos munícipes
e os fundos comunitários? Porque se
proíbe, então, os munícipes de partici-
parem nas decisões sobre a utilização
de uma infraestrutura que ajudaram
a pagar?

O presidente afirmou que terá de
haver “um responsável executivo”. Talvez
“tenha de haver”, mas qual o seu per-
fil? Em função de que projecto? Que
tipo de responsável tem em mente o
presidente? Enquanto cidadão, em
nome da transparência de processos,
assiste-me o direito de perguntar:
Quais são os critérios de escolha do
futuro responsável pelo Centro Cultu-
ral (se responsável houver)? Como
se fará e quem fará a sua selecção? A
câmara? Por concurso? De outro mo-
do? Quando?

O presidente foi peremptório: “não
haverá outra hipótese que não seja com
uma forte intervenção e forte orientação
da câmara municipal”. Este presidente
parece que também não tem dúvidas
e nunca se engana… Em que tipo de
funcio-namento estava o presidente
a pensar? Será lógico que a câmara
continue a pensar sozinha? Alguém
na câmara pensará que é dono de
alguma coisa que é pública?

O nosso Centro Cultural não po-
derá correr o risco de vir a ser refém
de um qualquer serviço camarário,
nem o seu funcionamento pode ser
traçado por um qualquer comissário
político. A gestão de um centro cultural
é assunto demasiado sério. Não pode

ser entregue nas mãos de um qualquer
funcionário de uma qualquer câmara
municipal. E a definição do seu futuro
não deve ser tarefa de um ser “ilumi-
nado”, mas obra de um colectivo.
Assim sendo, para quando a convo-
cação dos agentes culturais que
devem pronunciar-se?

É urgente saber as respostas a estas
e outras interrogações, que vou ouvin-
do de cidadãos anónimos (e atentos,
que ainda os há…). Ainda vamos a
tempo de evitar que uma estrutura paga
por nós venha a ser usada como um
mero alber-gue de agremiações, ou
que se confirmem os receios de uma
gestão por controlo remoto.

O silêncio perante as interpelações
de cida-dãos é sinal de falta de res-
peito por todos os cidadãos. Quando
as perguntas saem da esfera do
privado para a esfera pública, devem
ser en-tendidas, não como perguntas
de um indivíduo isolado, mas de mui-
tos munícipes que, como eu, se inter-
rogam e interrogam os seus eleitos. É
preciso que o senhor presidente da
câmara não prolongue o tempo das
ambiguidades e dos silêncios. O po-
der municipal tem obrigação de escla-
recer as afirmações que produz.

Quem nunca nos deixa sem respos-
ta são os politiqueiros que vêm a ter-
reiro, em boletins partidários e em
jornais, espalhar insinuações, boatos,
insultos, o costume... A propósito de
recentes e antigos comentários de poli-
tiqueiros já respondi que acredito no
poder da verdade e já quase nada es-
pero de políticos decadentes. Convi-dei-
os a marcarem local, dia e hora que
mais lhes conviessem, para uma conversa
em público. Não responderam.

A minha ida ao Centro Cultural,Centro Cultural,Centro Cultural,Centro Cultural,Centro Cultural,
às 1às 1às 1às 1às 15 hor5 hor5 hor5 hor5 horas do pras do pras do pras do pras do próóóóóximo dia 29ximo dia 29ximo dia 29ximo dia 29ximo dia 29
de Janeiro, de Janeiro, de Janeiro, de Janeiro, de Janeiro, não é mais que um gesto
simbólico. Um contributo para acabar
com a apatia e os medos. Para colocar
o debate directo no lugar do “ping-
pong” verbal, que desperdiça espaço
nos jornais. Há-de ser uma simples
conversa de gente crescida.

Se o presidente da câmara promo-
veu uma reunião para apresentar um
pré-projecto para a Quinta do Verdial,
mais razões teria para nos reunir e
apresentar o projecto do Centro Cul-
tural. Mais importante que o projecto
de um edifício é o projecto do que
dele vai ser feito! O presidente da
câmara lamentou a escassa participa-
ção dos munícipes na discussão do
PDM. Se foi sincero nesse desabafo,
certamente virá conversar com muní-
cipes que querem participar na defi-
nição do futuro do Centro Cultural.
Apenas conversar. Serenamente. Uma
conversa democraticamente madura,
sem confusão. Se o presidente da
câmara não teve tempo para respon-
der às minhas perguntas no mesmo
jornal em que fez as declarações que
aqui reproduzi, poderá disponibilizar
alguns minutos para conversar, em
público, sobre o assunto?

É provável que os políticos locais
apareçam. É provável que os autarcas
apareçam. Talvez não apareçam aque-
les que conspiram no recanto do café,
ou que publicam artigos manhosos (os
tais homens com h pequeno de que
falava um des-ses artigos).

Que venham os que quiserem vir
e que vierem por bem. Conversemos.
Como avenses e vizinhos. Como
amigos. |||||

“A responsabilidade de cada um implica dois actos:
querer saber e ousar dizer”
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Vila das Aves:     O nome da nossa terra é Vila das Aves.
Desconheço as razões que presidiram, aquando da elevação
da freguesia à categoria de vila, a que na toponímia se
incluísse o termo ‘vila’. O que é certo é que faz parte do
nome. O mesmo se passa com Vila do Conde que, apesar
de ser cidade, mantém o nome com a menção a uma
categoria administrativa inferior. Se alguém falar em apenas
Conde, ninguém sabe do que está a falar. O mesmo não
se passa na nossa terra. Usamos o nome completo, mas na
vida do dia-a-dia abreviámos e utilizámos apenas o termo
Aves e toda a gente sabe a que nos referimos. Outra coisa
é quando falamos de documentos oficiais e públicos. Aí
sempre deve constar o nome correcto e completo da nossa
terra. Friso o termo completo, porque há quem se esqueça
disso. O autarca nosso vizinho de S. Tomé de Negrelos
esquece-se que do outro lado do rio Vizela, a terra designa-
se de Vila das Aves. Está assim definido na toponímia
oficial. Ao invés, nem S. Tomé de Negrelos, nem Rebordões,
nem S. Martinho do Campo, nem Lordelo, apesar de serem
vilas, ostentam a categoria no seu nome oficial. Constatei
o facto referido na carta do presidente da Junta de S. Tomé
de Negrelos publicada no Semana Tirsense a propósito da
abertura da extensão de Saúde avense. A posição que
tomou é compreensível, mas não sei porque sempre que
se refere a Vila das Aves usa apenas o termo Aves e sempre
que se refere às restantes vilas que dependem do Centro
de Saúde de Negrelos coloca antes o termo ‘vila’. O leitor
avense estará já a perceber onde quero chegar. O leitor
negrelense já estará pensar que aí está mais um avense a
criticar tudo o que vem do outro lado do rio. É uma questão
de pormenor e de importância reduzida. Concordo que
sim. Mas achei curiosa e apeteceu-me assinalá-la.

Vila dos Aves::::: A esta reflexão – ou inflexão – inicial,
junta-se uma outra. Viram que escrevi no início do tópico:
‘Vila dos Aves’. Não. Não foi gralha, nem distracção. É que
eu acho que é assim que se deveria denominar a nossa
terra. Devo dizer que não gosto quando chego a qualquer
local e me perguntam donde sou. Quando respondo que
sou de Vila das Aves logo surge o comentário que considero
ridículo e detestável: “olha, este aqui é da terra dos passa-
rinhos!!”. Não gosto e logo tenho que esclarecer que apesar
de o nome aludir a pássaros não tem nada a ver com
animais de asas, bem pelo contrário, tem a ver com rios e
com o Ave, em particular. Aí lá tenho que explicar aquilo
que todos os avenses sabem, ou penso que sabem. Que o
nome Aves tem a ver com os dois rios que nos banham, o
Ave e Vizela, sendo que este último que vem de Avicela,
ou seja, o Ave pequeno. Assim, temos uma terra Entre-
Ambos-os-Aves. Assim nasceu. Depois passou a S. Miguel
das Aves. Ora, aqui é que acho que foi cometido o erro. A
contracção da preposição deveria concordar com o artigo
não no feminino, mas no masculino. Deveria ser adoptado
o ‘dos’ e não o ‘das’. Hoje, e tendo em conta a evolução
do nome, teríamos a Vila dos Aves. Se calhar causaria mais
estranheza aos forasteiros, mas mais facilmente poderíamos
estabelecer uma ligação entre o nome actual e a sua origem.
Tem a ver com rios (masculino) e não com Aves (feminino).
Sei que pouco adianta esta inflexão, mas entendi partilhá-
la com os leitores avenses. ||||| celsocampos@sapo.pt

por: Olho Vivo

CARTAS AO DIRECTOR

A Estrada Nacional 204/5, que liga Avi-
dos à nossa terra, atravessa os centros ur-
banos das freguesias de Avidos, Landim,
Bente, Carreira e Bairro, pertencentes ao
concelho de Vila Nova de Famalicão e
Vila das Aves do concelho de Santo Tirso.

Esta estrada nacional de 2.ª categoria,
à semelhança de outras, por força do
Acordo N.º 23/2000, publicado no D.R.
n.º44 de 22 de F4evereiro de 2000,
celebrado entre o Ministério do Equipa-
mento Planeamento e Administração do
Território (MEPAT) e a Associação de Mu-
nicípios do Vale do Ave (AMAVE), vai
ser desclassificada e integrada nas redes
municipais dos concelhos que atravessa,
passando à categoria de arruamento
municipal.

Para isso, o governo financia técnica e
financeiramente com 2 milhões e 200
mil contos a melhoria do piso e o traçado
dessas estradas do Vale do Ave, num total
de 92,560km, o que resulta num inves-
timento médio de 23 mil 780 contos
por cada quilómetro.

Como a estrada nacional 204/5 tem
cerca de 3,0km de extensão dentro de
Vila das Aves (tem inicio na Ponte da
Pinguela, prolonga-se pela Rua da Visita-
ção, Largo Dr. Arnaldo Gama, Largo da
Tojela, Rua 25 de Abril e termina, a partir
deste ano, na Rua Augusto Marques, na
confluência com a Av. Conde de Vizela,
por ter sido eliminado o acesso desta via à
rua do Centenário, no âmbito das obras
realizadas pela REFER), é correcto afirmarmos
que o governo comparticipa na execução
desta obra com cerca de 70 mil contos.

A EN 204/5, para além de funcionar
como porta de entrada, é uma das estra-
das mais importantes de Vila das Aves
com características de arruamento vincada-
mente urbano e com alguns atrofiamentos
graves no seu percurso, nomeadamente, no
troço compreendido entre o Largo Dr.
Arnaldo Gama e a Ponte da Pinguela,
que importam urgentemente corrigir.

Desde logo, com maior premência do

que em 1993, quando a Junta de Fregue-
sia a que presidi procedeu a alguns alar-
gamentos e à execução de passeios,
transformando a estrada num arruamento
e pretendia que fossem efectuados os
alargamentos das curvas junto ao cru-
zeiro de Romão e à Congofil.

Na rectificação da curva junto ao
cruzeiro, as negociações entre a Câmara
Municipal e o proprietário do terreno
para o recuo da habitação não se concre-
tizaram, mau grado o proprietário ter su-
portado os custos com o projecto para a
construção recuada da sua habitação e
ter parecer favorável da Junta autónoma
de estradas (JAE), que lhe permitia ampliar
e beneficiar a sua casa tal qual ela se
situa actualmente.

O alargamento da curva junto à Con-
gofil só não se realizou na altura da exe-
cução da nova ponte da Pinguela por

tos, incluindo a execução pelos próprios.
Depois de concluída, a EN-204/5

passa a arruamento municipal e, por isso,
a ser da exclusiva responsabilidade da
Câmara a sua manutenção futura. Mais
tarde ou mais cedo, a Câmara Municipal
terá de fazer estas obras, incluindo a rectifi-
cação desta curva, que representa um perigo
permanente para peões e automobilistas.

Não existem razões para adiar a reso-
lução destes problemas! Não existem
razões para que estes melhoramentos não
se façam em simultâneo com as outras
obras de infraestruturas em curso.

Em Dezembro do ano findo, o Sr.
Gouveia, à semelhança do que se veri-
ficou em 1993, afirmou que continua
receptivo a ceder o terreno necessário
para a execução do passeio e o alarga-
mento da curva, de modo a permitir a
circulação simultânea de viaturas ligeiras

JANEIRO DE 2005
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Será mais uma opor-
tunidade perdida?

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

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

ESPECIALIDESPECIALIDESPECIALIDESPECIALIDESPECIALIDADEADEADEADEADE: 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"

insuficiência de verbas da ex.JAE, tendo
os proprietários do terreno assinado para
o efeito uma declaração em que cediam
cerca de 1,50 metros de largura em toda
a sua extensão.

Estas alterações, bem como o recuo
dos muros onde não existem passeios,
de modo a permitir a sua continuidade,
são obras que urge fazer. Estou certo de
que não haverá da parte dos moradores
nenhum obstáculo relativamente ás ce-
dências dos terrenos, existindo até dois
locais, um loteamento no terreno dos her-
deiros do Bento Padilha (em frente à escola
de Quintão n.º2) e uma urbanização nos
terrenos da ex. serração aprovados pela
Câmara Municipal, em que já foram, certa-
mente, salvaguardados esses alargamen-

e pesadas, desde que as obras de demo-
lição e de construção a efectuar não
sejam por si suportadas.

Se a estes indispensáveis e urgentes
melhoramentos acrescentarmos a remo-
delação da rede de iluminação pública
aérea para subterrânea com colunas de
iluminação metálicas (na cidade de Santo
Tirso, são de aço inoxidável, mas nem
pedimos tanto…), teremos então um arrua-
mento urbano que dignifica a Vila das
Aves e que contribui significativamente
para a segurança de todos os utentes.

Aproveitar esta oportunidade para rea-
brir e concluir com êxito este processo é
o mínimo que qualquer avense pode e
deve exigir da Câmara Municipal. ||||
ANÍBALANÍBALANÍBALANÍBALANÍBAL     DEDEDEDEDE     MAGALHÃESMAGALHÃESMAGALHÃESMAGALHÃESMAGALHÃES     MOREIRAMOREIRAMOREIRAMOREIRAMOREIRA
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 LIVROS E LEITURAS
Biblioteca

SUGESTÕES DE CULINÁRIA

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

Telef. 252857603

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)

QUIOSQUE DAS AQUIOSQUE DAS AQUIOSQUE DAS AQUIOSQUE DAS AQUIOSQUE DAS AVESVESVESVESVES
 - de  Joaquim Sousa Ferreira -

Rua Silva Araújo -  - Vila das Aves -
Telef. 252872706

Postos de venda

Postos de venda

Postos de venda

Postos de venda

Postos de venda

Soluções das palavras cruzadas: HORIZONTIAS HORIZONTIAS HORIZONTIAS HORIZONTIAS HORIZONTIAS: 11111. reis; magos; 22222. bico, sado; 33333.
azo, cee, set; 44444. elc; 55555. corcova; 66666. cha; 77777. as, zaire, la; 88888. ada, doa, oad; 99999.
reamar; 1111100000. mal, oca; 1111111111. meridionais. VERTICAIS VERTICAIS VERTICAIS VERTICAIS VERTICAIS: 11111. baltazar; 22222. riz, ad, me; 33333.
ecoico, arar; 44444. io, eli; 55555. cercada; 66666. belchior ou melchior; 77777. ecoaram; 88888. as,
aon; 99999. gaspar, orca; 1111100000. ode, la, ai; 1111111111. soterrado. |||||

HORIZONTHORIZONTHORIZONTHORIZONTHORIZONTAISAISAISAISAIS: : : : : 11111 – monarcas; mágicos; 22222 – ponta; rio que banha Panóias, Alcácer
do Sal e Setúbal e desagua no Atlântico; 33333 – ensejo; comunidade económica
europeia (iniciais); nome de letra (pl. Inv.); 44444 – letras de elação; 55555 – corcunda; 66666
– planalto; 77777 – curada; o segundo maior rio de África que nasce na região dos
Grandes Lagos com o nome de Lualaba; nota musical; 88888 – nome de mulher; faz
doação de; oferecem (inv.); 99999 – armar de novo; 111110 0 0 0 0 – imperfeição; o m.q. ocra; 1111111111
– habitante de país ou região do sul (pl.).

VERTICAISVERTICAISVERTICAISVERTICAISVERTICAIS::::: 11111 – um dos três Reis Magos que vieram do Oriente para adorar o
Menino Jesus; 2 2 2 2 2 – elemento de composição de palavras que exprime a ideia de
raiz; pref. Indicativo de movimento; nome de letra; 33333 – que faz eco; lavrar; 4 –
flauta chinesa de três buracos, letras de elite; 55555 – rodeada; 66666 – outro Rei Mago
que veio a Belém adorar o Menino Jesus; 77777 – fizeram eco; 88888 – carta de jogar; hora
canónica que se recita entre a sexta e as vésperas e que corresponde às quinze
horas (inv.); 99999- o outro Rei Mago que se Deslocou para adorar o Divino Menino;
pequena ânfora de barro; 111110 0 0 0 0 – composição poética para ser cantada; pêlo de
certos animais; nesse lugar; 1111111111 – enterrado. |||||
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11111 22222 33333 44444 55555 66666 77777 88888 101010101099999

1111111111

1111111111

PALAVRAS CRUZADAS

Empadão
INGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTES: 750 gr de carne de vaca
picada (ou outra), 6 colheres de polpa de
tomate, 1 colher de sopa de azeite, 1/2
chouriço picado, 1 cebola picada, sal e
pimenta q.b, 2 kg batatas, leite qb, 2
colheres de manteiga, 2 gema de ovo.

PREPPREPPREPPREPPREPARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃOOOOO: Faça um refogado com o azeite,
a carne, o chouriço e a cebola previamente
misturados, a polpa de tomate e tape o ta-
cho. À parte coza as batatas. Depois de
cozidas passe no passevite e junte-lhe o
leite, a manteiga e uma gema de ovo. Depois
da carne cozida disponha em camadas num
tabuleiro de ir ao forno, intercalando uma
camada de puré uma de carne e outra vez
o puré. Alise com uma espátula e pincele
com a gema de ovo. Vai ao forno a alourar.

Bolo de coco e
chocolate

INGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTES: 420 grs. de açúcar, 200 grs.
de farinha de trigo, 180 grs. de manteiga,
2 dl de leite gordo, 5 ovos, 150 grs. de
coco ralado, 200 grs. de chocolate granula-
do, 1 colher de sobremesa bem cheia de
fermento em pó. Para a cobertura: 450 grs.
de chocolate para culinária, 3 dl de natas.

PREPPREPPREPPREPPREPARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃOOOOO: Bata muito bem até ficar cremo-
so, a manteiga, o açúcar e as gemas. Adicio-
ne o leite, a farinha misturada com o fer-
mento e bata mais um pouco. Bata as claras
em castelo bem firmes e misture, ao pre-
parado anterior, alternando com o coco
ralado e o chocolate granulado, envolven-
do bem mas sem bater. Deite o preparado
numa forma, bem untada com manteiga e
polvilhada com farinha e leve a cozer em
forno médio durante cerca de 50 minutos.
De seguida prepare o creme, ponha numa
caçarola as natas, e, leve ao lume em banho-
maria. Quando estiver quente, junte o cho-
colate para Culinária picado e vai mexendo
até derreter. Desenforme o bolo depois de
cozido, e barre todo o bolo com o creme
ainda quente. |||||

PODAR FACILMENTE de Lewis  HillLewis  HillLewis  HillLewis  HillLewis  Hill
PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA, NOV. 2004

Este é um guia ilustrado para saber como e
quando podar tudo, desde flores a árvores. São
muitos os termos, as técnicas e as formas, bem
como as excepções e os cuidados a ter em conta
na poda de plantas, sejam elas ornamentais ou
para produção. Até parece um mundo inacessível
onde não se conseguem resultados positivos.
Mas não tem que ser assim; podar é uma arte
exigente, mas, se se dominarem os pontos
básicos e verdadeiramente importantes, podar
torna-se fácil.

Descubra as fer-
ramentas mais im-
portantes para se
fazer uma poda
eficiente, saiba
porque se deve
podar e quais os
melhores métodos
de poda, que tipos
de corte são mais
vantajosos, não só
para a maioria das
plantas dos nos-
sos jardins mas
também para espé-
cies exóticas e es-
peciais, como resol-
ver problemas de envelhecimento das plantas,
como podar as raízes, como fazer obras de arte
com o buxo ou como aparar um jardim japonês,
e muito mais..

Um guia ilustrado para saber como e
quando podar tudo, desde flores a árvores de
fruto, arbustos de jardim, sebes, roseiras, bonsais
e plantas de interior.

PROTECÇÃO CONTRA PRAGAS
(SEM LUTA QUÍMICA) de Carlos FrecataCarlos FrecataCarlos FrecataCarlos FrecataCarlos Frecata
PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA, OUT. 2004

Esta obra revela, com pormenor, a disponibili-
dade de alternativas eficazes aos insecticidas
tóxicos. Estes meios de luta não química são
fundamentais para que também em Portugal,
finalmente, não se confunda “Protecção Inte-
grada” com  “Luta Química Dirigida”, assim como
para a agricultura biológica ser mais produtiva.
Destaca-se a luta biológica com orius laeviiiga-
tus , a utilização de bio-insecticidas de bacillus
thuringiensis , o método da confusão sexual  e
o ervamento. Carlos Frecata é doutorado em
Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior
de Agro-nomia e licenciado em Engenharia
Agrícola pela Universidade de Évora.

Nota: Os livros aqui referenciados foram ofere-
cidos à Biblioteca de Vila das Aves pelas
Publicações Europa-América e encontram-se à
disposição dos leitores. |||||
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es O primeiro microscópio simples foi inventado no séc. XVII

permitindo a obervação de bactérias pela primeira vez.

João Garcia foi o primeiro português a escalar o Monte
Everest. Conseguiu esse feito em 1999 sem ajuda de
oxigénio artificial. É um dos cerca de 60 escaladores
que não utilizaram oxigénio.

Na antiga Grécia as mulheres estavam proibidas de
participar ou assistir aos Jogos Olímpicos.

A  substância  que os  caracóis  largam para  rastejar é
tão eficaz que podem passar por uma lâmina sem se
cortarem.



GANHE  UMGANHE  UMGANHE  UMGANHE  UMGANHE  UM
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DUAS  PESSOASDUAS  PESSOASDUAS  PESSOASDUAS  PESSOASDUAS  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 contem-
plado nesta 2ª saída de  Janeiro
foi o nosso  estimado assinante, José
Carlos Freitas Gonçalves, residente
na Rua Srª do Rosário, nº 219, em
Bairro.

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz
contemplado nesta 2ª saída de
Janeiro foi o nosso estimado assinante,
Francisco A. Salgado Pereira Lavadores,
residente na Rua dos Boeiros, em Roriz.

DEVEMDEVEMDEVEMDEVEMDEVEM      OSOSOSOSOS     PREMIADOSPREMIADOSPREMIADOSPREMIADOSPREMIADOS      RACLAMARRACLAMARRACLAMARRACLAMARRACLAMAR      OOOOO     SEUSEUSEUSEUSEU

JANTJANTJANTJANTJANTARARARARAR     N ON ON ON ON O     PRAZOPRAZOPRAZOPRAZOPRAZO     DEDEDEDEDE  3  3  3  3  3 SEMSEMSEMSEMSEMANASANASANASANASANAS  ( ( ( ( (SSSSSA LA LA LA LA LVVVVV OOOOO

OSOSOSOSOS     SORTEADOSSORTEADOSSORTEADOSSORTEADOSSORTEADOS      QUEQUEQUEQUEQUE     RES IDAMRES IDAMRES IDAMRES IDAMRES IDAM     N ON ON ON ON O

E S T R A N G E I R OE S T R A N G E I R OE S T R A N G E I R OE S T R A N G E I R OE S T R A N G E I R O ) .) .) .) .) .

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o  feliz
contemplado nesta 2ª saída de
Janeiro foi o nosso estimado assinante,
José Mário Silva Carneiro, residente
na Av. Com Silva Araújo, Blº F, 2º Dtº,
em Vila das Aves.

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
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Gabinete de Contabilidade
Castro & Castro, Lda.
Seguros

Urbanização e Edíficio das

Fontaínhas, Loja 13

4795-021 Vila das Aves

Tel. 252 87 24 38

Fax 252 87 14 12

e-mail: segcontas@mail.telepac.pt
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DiversosDiversosDiversosDiversosDiversos

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...............................................252853036
Amarelos..............................................252830500
Vizela.................................................253584293/4
Riba d’Ave.............................................252900200

GNR
Santo Tirso.........................................252808250
Aves.........................................................252873276
Riba d’Ave..............................................252982385
Lordelo.......................................................252941115

ESTAÇÃO CAMº DE FERRO
Aves..........................................................252942886
Lordelo.....................................................000000000
Santo Tirso............................................252862429

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............................................252858080
Guimarães..............................................253423850
VªNª Famalicão.............................252501100

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

Completa três lindas primaveras a
menina Ana Sofia da SilvaAna Sofia da SilvaAna Sofia da SilvaAna Sofia da SilvaAna Sofia da Silva
Coelho .Coe lho .Coe lho .Coe lho .Coe lho .
Teus avós maternos, nesta data tão
querida, desejam-te, com todo o
seu amor e carinho,  muitos
parabéns e muitos anos de vida
cheios de saúde e felicidade.
Muitos beijinhos!!!

De parabéns

De parabéns
22-01-2005

Esteve de parabéns, no passado dia 22,
a senhora Carolina da Conceição Paiva,
residente na Calçada da Boavista, em
Lordelo. Familiares e vizinhos desejam-
lhe muitas felicidades e muitos anos de
vida na sua companhia. Parabéns.

Jornal entreMMMMMARARARARARGENSGENSGENSGENSGENS – 1ª publicação 26-01-2005

Tribunal Judicial de Santo Tirso
1º Juízo de Competência Criminal

ANÚNCIOANÚNCIOANÚNCIOANÚNCIOANÚNCIO
Processo: 29/99.0TBSTS-A Execução Sumária N/Referência:  1454503

Data: 04-01-2005-01-18
Exequente: Manuel Sousa Fernandes
Executado: Abel Sousa Vilaça e outro(s)...

O Dr.º Miguel Aranda Monteiro, Mmº Juiz de Direito do 1º Juízo de
Competência Criminal – Tribunal Judicial de Santo Tirso:
Faz saber que nos autos acima identificados foi designado o dia 17-02-
2005, pelas 15:00 horas, neste Tribunal, para a abertura de propostas, que
sejam entregues até esse momento, na Secretaria deste Tribunal, pelos
interessados na compra do(s) seguinte(s9 bem/bens;

TIPO DE BEM: Outro direito
DESCRIÇÃO: Direito e acção à herança ilíquida indivisa que o executado
detém na herança de seus pais Guilherme Vilaça e mulher Olívia Sousa.

Penhorado em: 19-09-2003 00:00:00
Valor anunciar: • 3.842 (três mil oitocentos e quarenta e dois euros)
PENHORADO A:
ExecutadoExecutadoExecutadoExecutadoExecutado: Abel Sousa VilaçaAbel Sousa VilaçaAbel Sousa VilaçaAbel Sousa VilaçaAbel Sousa Vilaça. Estado civil: Solteiro. Documentos de
identificação: BI – 71027520. Endereço: Travessa da Senhora Seca, nº
143, Lubazim, Vil das Aves.

O Juiz de Direito
Miguel Aranda Monteiro.

Oficial de Justiça
Maria Emília Monteiro

entremargens@clix.pt
ESCREVA-NOS!

Próxima
edição

nas
bancas a

9 de
Fevereiro



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

VVVVVende-seende-seende-seende-seende-se
edificio (ex-Discoteca Starligth)

Rua da Indústria - Vila das Aves
contactar: 252 872 438
        ou 252 942 319

Desempregado / 1º Emprego
Se tem uma boa ideia e pretende criar o seu

próprio emprego / negócio, recorra
a subsídios comunitários a fundo perdido

(Centro de emprego). Elabore um
projecto connosco. Informações gratuitas.
CHPCHPCHPCHPCHP, Lda - A, Lda - A, Lda - A, Lda - A, Lda - Avvvvves - 25287es - 25287es - 25287es - 25287es - 252873348"3348"3348"3348"3348"

Precisa-se
DISTRIBUIDORES

COMERCIAIS (M/F)
EXIGIMOSEXIGIMOSEXIGIMOSEXIGIMOSEXIGIMOS: boa apresetnação,
sentido de responsabilidade,
25/45 anos,
ambição
OFERECEMOS:OFERECEMOS:OFERECEMOS:OFERECEMOS:OFERECEMOS: ficheiro de clientes,
formação e apoio, viatura própria,
vencimento acima da média
Contacto: 252 900 290

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

entreMARGENS
PÁGINA 19

26 DE JANEIRO DE 2005
DiversosDiversosDiversosDiversosDiversos

Casa da BarCasa da BarCasa da BarCasa da BarCasa da Barcacacacaca
VENDE

Vinho branco ao garrafão
às 3ª e 6ª feiras das 15 às 18 horas

a partir de 1 de Dezembro
Contactar: 253 412 077

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!...

5347 AMI5347 AMI5347 AMI5347 AMI5347 AMI

TERRENOTERRENOTERRENOTERRENOTERRENO
S.Tomé de NegrelosS.Tomé de NegrelosS.Tomé de NegrelosS.Tomé de NegrelosS.Tomé de Negrelos
Terreno com área de 5.000

m2, Com projecto para
estação de serviço e posto

de combustíveis
Oportunidade deOportunidade deOportunidade deOportunidade deOportunidade de

negócio!!!negócio!!!negócio!!!negócio!!!negócio!!!

     MORADIA P/MORADIA P/MORADIA P/MORADIA P/MORADIA P/
RESTAURORESTAURORESTAURORESTAURORESTAURO

Lordelo - GuimarãesLordelo - GuimarãesLordelo - GuimarãesLordelo - GuimarãesLordelo - Guimarães
Moradia para restuaro

Lote de terreno c/ 1.782 m2

Poço de água
Boa localização

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

Fabulosa quintinha toda murada,
Com área de 9.700m2

Com moradia - nova
Acesso privativo

Localização do melhor para viver!!!

MORADIAMORADIAMORADIAMORADIAMORADIA
Lamelas - Santo TirsoLamelas - Santo TirsoLamelas - Santo TirsoLamelas - Santo TirsoLamelas - Santo Tirso

Moradia tipo t4
Cozinha mobilada

Sala de estar e jantar com lareira
2 poços de água e zona

ajardinada

Senhora
c/ experiência de escriturária, c/

conhecimentos de facturação, contabi-
lidade e Inglês procura emprego

compatível
Contactar: 93 493 13 56

MORADIAMORADIAMORADIAMORADIAMORADIA
Vila das Aves - CentroVila das Aves - CentroVila das Aves - CentroVila das Aves - CentroVila das Aves - Centro
Moradia tipo T3 c/ r/c  e 1º

andar
Exibe no R/C um T1 c/ cozinha

mobilada
Garagem, anexos e um bonito

jardim

So visto!!!

PRECISPRECISPRECISPRECISPRECISAAAAA-SE-SE-SE-SE-SE
Costureira com experiência de corte/Costureira com experiência de corte/Costureira com experiência de corte/Costureira com experiência de corte/Costureira com experiência de corte/

cose ou recobrimento, paracose ou recobrimento, paracose ou recobrimento, paracose ou recobrimento, paracose ou recobrimento, para
confecção de malhas.confecção de malhas.confecção de malhas.confecção de malhas.confecção de malhas.

CONTACTO: 91 664 98 98

Trespassa-se
Pastelaria pão-quente c/ pizzaria

bem situada, c/ frente para a EN 105
Contactar: 91 426 77 00

Empresa do ramo mobiliárioEmpresa do ramo mobiliárioEmpresa do ramo mobiliárioEmpresa do ramo mobiliárioEmpresa do ramo mobiliário
admite vendedores (M/F)admite vendedores (M/F)admite vendedores (M/F)admite vendedores (M/F)admite vendedores (M/F)

comissionistas.comissionistas.comissionistas.comissionistas.comissionistas.
Contactar: 252 875 715

(Falar com Juliana)

     MORADIA P/MORADIA P/MORADIA P/MORADIA P/MORADIA P/
RESTAURORESTAURORESTAURORESTAURORESTAURO

Rebordões - Santo TirsoRebordões - Santo TirsoRebordões - Santo TirsoRebordões - Santo TirsoRebordões - Santo Tirso
Moradia para restuaro

Próximo de tudo

Marque já a suaMarque já a suaMarque já a suaMarque já a suaMarque já a sua
visita!!!visita!!!visita!!!visita!!!visita!!!

     T2 / T3T2 / T3T2 / T3T2 / T3T2 / T3
NOVOS

Bons acabamentos
Boa localização
Prontos a habitar

70.000,00 e 75.000,00 Eur70.000,00 e 75.000,00 Eur70.000,00 e 75.000,00 Eur70.000,00 e 75.000,00 Eur70.000,00 e 75.000,00 Eur.....

T2T2T2T2T2
Alfena - ValongoAlfena - ValongoAlfena - ValongoAlfena - ValongoAlfena - Valongo

T2 Novo
Cozinha totalmente

equipada
Garagem

Ligue e venha conhecer
BOM PREÇO!!!

T2 c/novoT2 c/novoT2 c/novoT2 c/novoT2 c/novo
Carvoeira

Santo Tirso

TRESPASSETRESPASSETRESPASSETRESPASSETRESPASSE
Cabeleireira eCabeleireira eCabeleireira eCabeleireira eCabeleireira e
PerfumariaPerfumariaPerfumariaPerfumariaPerfumaria

Guimarães
Devidamente legalizada

Loja com 62 m2
Negócio de
ocasião!!!

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

ABÍLIO GODINHO - FUNERÁRIA - UNIPESSOAL, LDA

Agência 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

OCULISTA

Outra Visão do Mundo

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

     MORADIAMORADIAMORADIAMORADIAMORADIA
Gandarela - GuimarãesGandarela - GuimarãesGandarela - GuimarãesGandarela - GuimarãesGandarela - Guimarães

Estilo rústico
Excelentes áreas
Piscina exterior

Um paraíso!!!

T2 c/novoT2 c/novoT2 c/novoT2 c/novoT2 c/novo
Santo Tirso

 Junto à Peugeot
Área de 116 m2

Aquecimento central
Aparcamento

Cozinha mobilada
Garagem para 2 viaturas

Prestação desde 238,00 EUR
Simulação efectuada em Intituição Bancária

PRECISPRECISPRECISPRECISPRECISAAAAA-SE-SE-SE-SE-SE
costureirascostureirascostureirascostureirascostureirasEEEEE

Entrada imediata e Boa remuneraçãoEntrada imediata e Boa remuneraçãoEntrada imediata e Boa remuneraçãoEntrada imediata e Boa remuneraçãoEntrada imediata e Boa remuneração
CoCoCoCoCovvvvvelas - Telas - Telas - Telas - Telas - Trrrrrooooofffffaaaaa

CONTACTO: 252 873 348

PPPPPassa-se lojaassa-se lojaassa-se lojaassa-se lojaassa-se loja
(Casa dos Rádios Grundig

Com venda de gás)
Rua Silva Araújo - Vila das Aves

Contactar: 252 941 129

José de Oliveira
(Rua S. Miguel - Serzedelo - Guimarães)

75 anos

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 em todas as cerimónias religiosas
em sufrágio da alma do saudoso extinto.

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTO
Amélia da Cunha Costa

26-01-2005

Assinalando o 2º aniversário de falecimento de
Amélia da Cunha Costa realiza-se na Igreja Paro-
quial de Vila das Aves, pelas 18 horas do próximo
dia 29 de Janeiro, missa em sua homenagem.
Seu marido agradece desde já a todos quantos se
dignarem participar na cerimónia religiosa em
honra da sua saudosa Amélia.

2º ANIVERSÁRIO FALECIMENTO2º ANIVERSÁRIO FALECIMENTO2º ANIVERSÁRIO FALECIMENTO2º ANIVERSÁRIO FALECIMENTO2º ANIVERSÁRIO FALECIMENTO 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



GANHE UM ALMOÇO
PARA DUAS PESSOAS NOS

RESTAURANTES:

Estrela do Monte
Sobreiro

Adega Regional 2000

VEJAVEJAVEJAVEJAVEJA     NANANANANA     PENÚLPENÚLPENÚLPENÚLPENÚLTIMTIMTIMTIMTIMAAAAA     PPPPPÁÁÁÁÁGINAGINAGINAGINAGINA

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

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

entreMARGENS
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CulturaCulturaCulturaCulturaCultura

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

Até ao próximo dia 27 de Janeiro,
a exposição “O Castro do Monte
Padrão – Memória e Identidade”
estará patente, não no Museu Abade
Pedrosa, mas na Escola Secundária
de Vila das Aves. Em 2005, a refe-
rida mostra ganha um carácter itine-
rante e a primeira paragem faz-se no
referido estabelecimento de ensino.
Nela dão-se a conhecer “as investi-
gações arqueológicas feitas ao longo
dos últimos 20 anos e os vestígios
encontrados durante as mesmas”

Recorde-se que a referida exposi-
ção se manteve patente entre os dias
30 de Outubro e 9 de Janeiro no
já referenciado Museu Municipal
abade Pedrosa tendo recebido a visita
de cerca de 1200 pessoas. A expo-
sição vai andar agora em itinerância
pelo concelho, designadamente
pelas escolas. O carácter didáctico e

Vestígios arqueológicos
em exposição na

Escola Secundaria de
Vila das Aves

 “O CASTRO DO MONTE PA-
DRÃO; MEMÓRIA E IDEN-

TIDADE” GANHA CARÁCTER
ITINERANTE EM 2005

Viagem interior

educativo desta iniciativa reside no
facto de fazer chegar aos jovens uma
referência incontornável na história
de Santo Tirso e no património na-
cional já que o castro do Monte
Padrão foi classificado como Monu-
mento Nacional em 1910. Além da
mostra dos vestígios arqueológicos
e das imagens ilustrativas das escava-
ções, os alunos poderão, ainda, sem-
pre que as escolas o solicitem, assistir
a palestras que técnicos da Divisão
de Património e Museus da Câmara
Municipal de Santo Tirso vão proferir,
explicando o interesse da mostra.

Em 2003 a autarquia candida-
tou o Projecto de Estudo, Valorização
e Dinamização da Área Arqueoló-
gica do Monte Padrão ao Plano
Operacional de Cultura – PORN, ten-
do sido um dos únicos projectos
aprovados nesta área. Desde então
iniciou-se a sua implementação no
terreno a qual contempla a constru-
ção de um Centro Interpretativo, a
requalificação florestal da área
intervencionada, aquisição de terre-
nos, conservação e estudo das ruí-
nas e a sua musealização. |||||

Depois da exibição no fim-de-sem-
ana passado de “Balas e bolinhos –
o regresso”, de Luís Ismael (o filme
português com maior audiência em
2004), chega ao grande écran de
Vila das Aves, a mais recente pro-
dução de Oliver Stone. Um nome
de peso na cinematografia norte-
americana, num filme pensado em
grande, ainda que muita da crítica
especializada o tenha reduzido qua-
se ao ridículo.

Baseado na história de um dos
mais grandiosos e influentes líderes
e conquistadores de sempre, o novo
filme de Stone, “Alexandre, o Gran-
de” conta com um elenco de luxo,
entre os quais Colin Farrell, Val Kilmer,
Angelina Jolie e Anthony Hopkins.

Filme de Oliver Stone este
sábado no Cine-Aves

Colin Farrell é Alexandre, um jovem
guerreiro audaz, ambicioso, conquis-
tador imparável que nunca perdeu
uma batalha e que aos 25 anos
tinha já conquistado 90 por cento
do mundo conhecido à época. O
filme mostra as batalhas que o leva-
ram a conquistar um império, a
relação com a mãe (Angelina Jolie),
o pai inflexível (Val Kilmer), o amigo
e companheiro de luta Hephaistion
(Jared Leto) e o seu general confi-
dente (Anthony Hopkins). |||||

ALEXANDRE, O GRANDEALEXANDRE, O GRANDEALEXANDRE, O GRANDEALEXANDRE, O GRANDEALEXANDRE, O GRANDE
De Oliver Stone, com Angelina Jolie,De Oliver Stone, com Angelina Jolie,De Oliver Stone, com Angelina Jolie,De Oliver Stone, com Angelina Jolie,De Oliver Stone, com Angelina Jolie,
Anthony Hopkins, . Cine-Aves, dias 28Anthony Hopkins, . Cine-Aves, dias 28Anthony Hopkins, . Cine-Aves, dias 28Anthony Hopkins, . Cine-Aves, dias 28Anthony Hopkins, . Cine-Aves, dias 28
e 29 às 21h30 e dia 30 de Janeiro àse 29 às 21h30 e dia 30 de Janeiro àse 29 às 21h30 e dia 30 de Janeiro àse 29 às 21h30 e dia 30 de Janeiro àse 29 às 21h30 e dia 30 de Janeiro às
15h00 e 21h30.15h00 e 21h30.15h00 e 21h30.15h00 e 21h30.15h00 e 21h30.

“A queda dos Cutileiros” é a mais recente produção do
teatro oficina de Guimarães. A peça estreia na próxima
sexta-feira e repete nos dias 29 e 30 de Janeiro, sempre
no espaço Oficina, na avenida D. João IV.

Com encenação de Graeme Pulleyn, “A queda dos
Cutileiros” parte de uma ideia original de Helen Ainsworth,
Walter Janssens e do próprio encenador e reflecte a
“expedição” iniciada na cidade berço por estes estrangeiros.
Escreve Graeme Pulleyn que a viagem os levou a dois sítios
ao mesmo tempo: “para dentro de Guimarães” e para dentro
deles próprios. Em Guimarães, ouviram “o que os outros
tinham a dizer”, passearam “nos jardins do Palácio de Vila
Flor”, comeram “nas tascas da Rua de Camões”, riram “das
extravagâncias do rocócó” e tentaram “compreender os
ritmos das fábricas de cutelaria”. Em síntese, diz o encenador:
“olhamos para nós próprios, para o modo como vivemos, a
forma como amamos, como cada um luta pela própria
sobrevivência e dois meses mais tarde chegamos à… Queda
dos Cutileiros”.

Por outras palavras, e a ainda de acordo com Graeme
Pulleyn, esta criação teatral é “uma aventura” como qualquer
peça “tem por obrigação de o ser”. Pulleyn concretiza:
“podemos levar mapas. Podemos aprender com outros que
já visitaram lugares semelhantes. Podemos preparar e planear
a nossa expedição... mas ao fim e ao cabo, só é uma
verdadeira aventura se descobrimos um território novo,
algo que não vem no nosso mapa”.

Que território novo é esse? É o que se poderá
descobrir nesta peça que conta com as
interpretações de Carlos Rego, Cecília Dias, Diana
Sá, Emílio Gomes. Para além de Graeme Pulleyn,
a encenação e a direcção musical ficou a cargo
de Walter Janssens e os figurinos por conta de
Helen Ainsworth. |||||

A QUEDA DOS CUTILEIROSA QUEDA DOS CUTILEIROSA QUEDA DOS CUTILEIROSA QUEDA DOS CUTILEIROSA QUEDA DOS CUTILEIROS
Espaço oficina. Dias 28 e 29 de Janeiro às 22 horas eEspaço oficina. Dias 28 e 29 de Janeiro às 22 horas eEspaço oficina. Dias 28 e 29 de Janeiro às 22 horas eEspaço oficina. Dias 28 e 29 de Janeiro às 22 horas eEspaço oficina. Dias 28 e 29 de Janeiro às 22 horas e
dia 30 às 16 horas.dia 30 às 16 horas.dia 30 às 16 horas.dia 30 às 16 horas.dia 30 às 16 horas.
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