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No jantar de tomada de posse do
núcleo da JSD de Roriz, Francisco
Castro tornou pública a sua candi-
datura à Junta de Freguesia de
Roriz, nas autarquicas de Outubro.
O candidato diz-se consciente das
dificuldades que terá pela frente,
pois a freguesia é "tradicional-
mente socialista" | PÁGINA 6

Roriz já tem
candidato à Junta

pelo PSD

Serviço de atendimento
da Segurança Social abre na

Junta das Aves

REPORTAGEM | FUTSAL FEMININO DO
DESPORTIVO DAS AVES | PÁG. 13

... NA TOMADA DE POSSE DO NÚCLEO DE
VILA DAS AVES | PÁG. 5

JSD distribui
preservativos contra o...

socialismo
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Representantes da Comissão Insta-
ladora e da Associação de Pais da
Escola da Ponte reuniram na sema-
na passada com a Ministra da Edu-
cação para analisar o Contrato de
Autonomia, de cuja assinatura
aquele estabelecimento espera há
mais de ano e meio | PÁGINA 9

Escola da Ponte
e o seu Contrato
de Autonomia

Entre Margens
é o segundo

jornal
mais lido do

concelho
PÁGINA 2
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Entre Margens é o segundo
jornal mais lido do concelho

||||| EDITORIAL:     LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

A Campanha para as Legislativas oficialmente
só agora tem o seu início mas tudo parece
determinado de antemão não se vislumbran-
do que os dados possam ser alterados em
função de um golpe de rins, de um passe
mágico ou de um passo em falso do candi-
dato que todas as sondagens dão por vence-
dor. É certo que ninguém pode cantar vitória
antecipada e que os trunfos definitivos se
jogam agora na convicção de poder mover
os indecisos e os silenciosos a ousar acres-
centar o seu voto a maiorias prováveis, sejam
elas relativas ou absolutas. Diria mesmo que
contrariar o “Partido da Abstenção” que, nas
sociedades modernas, tende a ampliar-se é
uma aposta que só pode render dividendos
aos mais hábeis na arte e na técnica de
convencer, por todos os meios ao alcance,
este eleitorado fluido ou a contracorrente
com a Democracia representativa. São muitas
as desculpas, os “alibis” e as escapatórias
alegadas para não se exercer o dever e o
direito de votar e, muitas vezes, são os pró-
prios políticos que nos dão carradas de razões
para os não acreditarmos, sobretudo quando
montam o seu Circo Eleitoral ou vêm para o
terreno convencer-nos que fizeram por nós
mais do que qualquer seu rival. Li
recentemente e gostaria de estar certo disso
que os partidos são o sal da nossa demo-
cracia e que só eles podem, de facto, dar
gosto e sabor à cultura cívica capaz de estimu-
lar uma sociedade a organizar-se em função
do bem comum e do progresso de um povo
e de um país. Gostaríamos de poder acreditar
que assim é e que os partidos que formarão
o arco-íris da nova Assembleia para o próxi-
mo mandato e forem chamados a formar um
Governo legitimado e competente (que
esperamos seja para quatro anos ininter-
ruptos) tenham aprendido as lições destes
últimos anos e não mais se repitam os percal-
ços e vicissitudes de uma “maioria  legislativa"
que, na prática, malbaratou as oportunidades
que o eleitorado lhe proporcionou.

Ficam-nos desta pré-campanha alguns
episódios pouco dignos neste tudo por tudo
para captar votos e recuperar “scores” que,
entretanto, foram perdidos . Entrou em força
a chamada publicidade negativa com
“outdoors” de um partido a penalizar a ima-
gem de líderes partidários concorrentes, algo
a que não estávamos nada habituados e que,
mesmo podendo surtir efeito, nos soa a falso

Os dados estão lançados mas
não deixemos de votar

e a oco. A ver vamos se os efeitos justificam
os meios e se quem os utilizou sai daí
beneficiado ou prejudicado! Fica-nos também
a sensação de que a Campanha continua a
ser distante e pouco transversal aos círculos
eleitorais do país com os quais os candidatos
se sentem pouco ou quase nada implicados.
Daí que quase se não ouçam, neste fragi-
lizado Vale do Ave, ecos de campanha, inves-
tidas ousadas, anúncios de planos ou propos-
tas sérias de apoio ao que resta das empresas
têxteis ou de confecção. Diria mesmo que a
campanha ainda não passou verdadeiramen-
te por aqui e, se passou, foi em pezinhos de
lã. Também não passou pela Imprensa local
nem mesmo a publicidade institucional que
procura incentivar o eleitorado a exercer o
seu direito e dever cívico. Ás vezes parece
que a política nacional é uma espécie de
“epifenómeno” que não tem quem a assuma
localmente, quem a valorize e estimule o
debate e a participação cívica, de pouco
valendo que os partidos tenham as suas
sedes (quase sempre fechadas!) e as suas
estruturas locais ( muitas vezes esclerosadas!).
Não será isso também um sintoma de crise
pela forma burocrática e centralista como os
partidos gerem a formação das listas de
candidatos?

Esta Campanha eleitoral encontrou-se, por
acaso, com os festejos carnavalescos que um
pouco por todo o lado não deixarão de “mo-
far” e rir às gargalhadas com as trapalhadas
dos governantes e dos políticos em geral.
Alguns vão ser particularmente visados e não
virá mal à República que assim seja. Acabados
os festejos e os corsos, as caravanas eleitorais
entrarão num rodopio levando os seus líde-
res e candidatos por todo o país, irradiando
força, vigor e juventude, crentes de que são
portadores de um destino providencial e de
uma proposta insubstituível para o país. Já
não impressionam como os ilustres “sena-
dores” que os precederam e alguns estão
mesmo em contraciclo com eles, mas são
ainda os representantes de ideologias, dou-
trinas e quadrantes políticos respeitáveis e
insubstituíveis por agora, mesmo se denotam
uma exuberante modernidade e pósmoder-
nidade. Demos-lhes o benefício da dúvida
e escolhamos em consciência os que nos
parecerem melhores e mais bem preparados
para arcarem com as responsabilidades da
condução do país para estádios compatíveis
com o nosso destino europeu... ou, se assim
o entenderem, os menos maus! |||||

Os resultados do estudo sobre a Imprensa Re-
gional – Bareme Imprensa Regional – levado a
cabo pela empresa Marktest, vieram revelar algu-
mas situações interessantes (e úteis) não só
para os mais directamente interessados (impren-
sa regional e local)  mas também para outras
entidades que com eles têm relações directas,
designadamente as agências de publicidade.

O estudo, desenvolvido em bases científicas,
deu-nos um resultado que nos alegra e nos
motiva: o entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS é o segundo jornal
do concelho mais conhecido
e lido, a seguir ao Jornal de
Santo Tyrso.

Este resultado, apesar de
bom, face aos obstáculos com
que, ao longo de quase duas
décadas, nos vimos confronta-
dos, não nos faz emban-deirar em
arco; antes pelo contrário, é um
exce-lente motivo para continuar-
mos a trabalhar e a lutar, conscientes
de que ao fazê-lo, estamos a manter
bem alta nesta terra uma bandeira
de autonomia, de afirmação, perante
poderes que tudo fazem para subjugar
mentes e vontades, poderes que encer-
ram em si estigmas antidemo-cráticos. Nunca
estivemos nem estamos contra ninguém. Sempre

No passado dia 18 de Janeiro, num auditório
do Hotel do Templo, no Bom Jesus, em Braga, a
Associação de Imprensa Não Diária (AIND)
promoveu uma reunião com os representantes
da imprensa regional e local dos distritos de
Aveiro, Braga, Porto, Bragança, Vila Real e Viana
do Castelo a fim de apresentarem os resultados
de um estudo realizado pela empresa Marktest
designado por “Bareme Imprensa Regional”.

O estudo cuja apresentação foi feita por
membros da direcção da AIND, designadamen-
te o seu presidente, João Palmeiro, teve como
objectivos conhecer e analisar os indicadores
da audiência da imprensa regional e local portu-
guesas, apresentação nos diversos distritos e o
perfil dos seus leitores.

De âmbito nacional continental, o estudo
desenrolou-se entre finais de 2003 e Junho
de 2004, constituindo uma amostra de 15.120
entrevistas telefónicas (fixo).

Fora deste estudo ficaram os boletins autár-
quicos e revistas regionais bem assim como os
títulos que não atingiram pelo menos cinco
referências.

Em termos globais, este estudo revela que,
na grande área metropolitana, a relação jornais

Estudo da Marktest sobre a
Imprensa Regional e Local

nacionais – jornais regionais é favorável aos
primeiro, isto é, são mais lidos. Já noutras re-
giões (grande maioria) os jornais regionais che-
gam onde a imprensa nacional não é lida.

Ainda no decorrer deste encontro, e durante
o almoço, que teve então a presença do Secre-
tário de Estado Adjunto do Ministro da Presi-
dência que deu a conhecer a aprovação de
legislação para o sector, no âmbito do apoio à
formação de jornalistas, à reconversão tecno-
lógica e à inserção de publicidade institucional,
legislação que responde a alguns anseios da
imprensa regional.

Anote-se que, a partir de agora, está proibida
a inserção de publicidade nos boletins autár-
quicos. No final do encontro procedeu-se à
entrega de alguns diplomas de louvor a confra-
des nossos, designadamente ao Soberania do
Povo (Águeda), Voz de Azeméis, o Comércio
de Gaia, A Voz de Trás-os-Montes, O Ilhavense,
Aurora de Lima, o Valenciano, o Povo da Barca
e Notícias de Arcos, pelos serviços prestados
ao país. Foram ainda distinguidos igualmente
algumas figuras muito ligadas à imprensa
regional, quase todos dirigentes de títulos já
com pergaminhos. ||||| JM

nos colocámos e continuaremos a colocar do
lado das aspirações das populações que nos
lêem, de uma forma isenta e livre pedindo meças,
neste campo, a muitos outros órgãos de comu-
nicação social. Ser “neutro”, não significa ser
anódino, passivo, perante o que julgarmos ser
situações ou actos que claramente prejudiquem
as populações, como alguns gostariam que
significasse.

Te m o s plena convicção de que há mui-
tas interpretações da democracia
e do ser democrático. Acredita-
mos que seguimos um cami-
nho correcto que beneficia as
populações que servimos. Por
isso, reconhecemos o seu
apoio e agradecêmo-lo.
Quanto mais forte for esse
apoio, maior terá que ser o
esforço a desenvolver
nesse serviço.

Finalmente, esperamos
que os responsáveis por
entidades que com fre-
quência nos negam aqui-
lo a que teríamos direito,

baseados em pressupostos mal fundamen-
tados, reflictam e tenham um comportamento
mais coerente e democrático. ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     MACHADOMACHADOMACHADOMACHADOMACHADO
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DIA DOS NAMORADOS
OFEREÇA À SUA CARA METADE

UNS ÓCULOS DE SOL

CAMPANHA VÁLIDA DE 01/02 A 14/02, PARA TODAS AS MARCAS DE ÓCULOS DE SOL

- 20 %

Cense vai
realizar

peditório para
Festas de S.

António
||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Não se trata ainda de um balcão de atendi-
mento da Segurança Social em Vila das Aves
(como o que existe em S. Martinho do Campo)
até porque, na realidade, o balcão continua a
ser da Junta de Freguesia. Ou seja, a partir de
meados deste mês de Fevereiro, a Junta de Vila
das Aves passa a prestar um novo serviço de
atendimento relaciona com quase todo o tipo
de assuntos do sistema da Segurança Social.

Este serviço surge no seguimento de proto-
colo a assinar na próxima segunda-feira, dia
14, entre a Junta de Freguesia e a Segurança
Social, através do Centro Distrital do Porto, estan-
do já confirmada, para a cerimónia de assina-
tura do protocolo, a presença do Rui Pedroto,
director do referido centro distrital.

Para a Segurança Social, este serviço a imple-
mentar em Vila das Aves já não é novo. Come-
çou-se por três ou quatro freguesias da cidade
invicta, alargando-se agora o projecto a algumas
zonas do distrito. O objectivo, sublinha Paulo
Ferreira, director adjunto do Centro Distrital da
Segurança Social do Porto, passa por descen-
tralizar este tipo de serviços. “Em Santo Tirso, e
tendo em conta a dimensão territorial do mes-
mo, achamos que o sítio em que esse projecto
poderia enquadrar melhor era na freguesia de
Vila das Aves”, adiantou.

Por sua vez, ao entreMARGENS, Carlos Valente
esclareceu que o atendimento será feito no
edifício da junta, mas em gabinete criado
propositadamente para o efeito, começando o
mesmo a funcionar logo após a assinatura do
protocolo. A partir desta semana, a Junta em
colaboração com a Segurança Social começam
a fazer a divulgação deste novo serviço.

Na prática, a Junta de Vila das Aves dispo-
nibiliza um dos seus funcionários para fazer
este tipo de atendimento. Em contrapartida, a
Segurança Social nesta fase, dá apoio e formação
ao funcionário em causa. Essa formação, de
resto, está neste altura a ser feita no Balcão de
S. Martinho do Campo.

“Nós damos formação adequada sobre vários
temas como pensões, abono de família, subsí-
dios, apoio judiciário, entre outras e possibilita-
mos igualmente o acesso ao site interno da
Segurança Social”, explica Paulo Ferreira. Com
isto, e uma vez disponibilizado todo o tipo de
formulários necessários, o funcionário em causa
passará a estar habilitado a fazer o atendimento
e apoio aos utentes da Segurança Social nas
instalações da Junta de Freguesia. Paralelamente,
funcionários do Balcão de S. Martinho do Capo
passam a fazer, uma vez por semana, a recolha
desses formulários para posterior encaminhamento.

A população de Cense quer marcar o calendário
das festividades populares e nesse sentido, deu
início em 2004 à organização das tradicionais
festas de S. António.

Neste momento já existe uma espécie de co-
missão instaladora quer repetir e melhor as festivi-
dades em 2005 e por isso vai dar inicio a um pe-
ditório, com o intuito de se angariarem fundos.

Há um ano, a comunidade de Cense festejou
o popular S. António a 12 de Junho, junto ao
Café Moreira. Na ocasião, fez-se um verdadeiro
arraial popular, com as tradicionais fêveras e as
sardinhas assadas, regadas a bom vinho tinto.
Musicalmente, a festa esteve igualmente animada,
com cantares ao desafio. Na iniciativa marcou
igualmente presença a fanfarra dos Bombeiros
Voluntários de Vila das Aves.

O calendário das festas deste ano ainda não
está definido. Para já, certo certo, é a realização
do peditório, para o qual a comissão instaladora
já fez questão de prevenir a população. |||||

Serviço de atendimento da Segurança
Social abre na Junta das Aves

Rancho Infantil de
Rebordões vai

realizar Assembleia
Geral Ordinária

No próximo dia 19 de Fevereiro, pelas 21 horas,
o Rancho Infantil e Juvenil S. Tiago de Rebordões
vai realizar uma Assembleia Geral Ordinária
cuja ordem de trabalhos tem no seu ponto
número um a leitura e aprovação da acta da
assembleia anterior, seguindo-se a apresentação
do relatório de contas referente ao ano transac-
to, alteração do nome da associação, apresen-
tação do plano de actividades para 2005 e
finalmente outros assuntos de interesse.

A Assembleia irá decorrer na sede do referi-
do rancho, sita no largo Delfina Fernandes e se
à hora marcada não estiveram presentes a maioria
dos associados esta terá início trinta minutos
depois com qualquer número de presentes. |||||

AINDA NÃO É BEM BEM UM BALCÃO.
ABRE DIA 14 DE FEVEREIRO

Em síntese, diz ainda Paulo Ferreira, “com o
apoio da junta as pessoas [não apenas de Vila
das Aves mas também de freguesias vizinhas,
inclusive de outros distritos] passam a poder
resolver e tratar da grande maioria dos assuntos
relacionados com o sistema da Segurança Social
na própria junta de freguesia”

A criação de um Balcão da Segurança Social
em Vila das Aves pode ser o próximo passo.
De resto, foi sempre este o objectivo da junta
local. O protocolo a assinar na segunda-feira
terá a duração de um ano, findo o qual será
feita uma análise do trabalho desenvolvido

“para se saber se se justifica ou não alargar
este espaço de intervenção, para moldes dife-
rentes” afirma Paulo Ferreira. Por outro lado,
esclarece ainda o director adjunto da Centro
Distrital da Segurança Social, as actuais insta-
lações da Junta das Aves não constituem qual-
quer “empecilho para se criar um balcão em
Vila das Aves”, existem é “duvidas” sobre a neces-
sidade desse serviço, por isso, conclui: “vamos
aproveitar a instalação deste serviço na junta
para depois se fazer uma análise objectiva aos
dados, e decidir sobre a necessidade  ou não
de se instalar um balcão em Vila das Aves. |||||
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INICIATIVA DECORRE NOS
DIAS 18, 19 E 20 DE MARÇO

EM SANTO TIRSO

Autarquia à procura de
“talentos poéticos”

A Câmara Municipal de Santo Tirso
vai promover, nos dias 18, 19 e 20
de Março, mais uma edição da Feira
do Folar (Amêndoas e Doces Tradi-
cionais), na Praça 25 de Abril. Esta
iniciativa tem como principal objectivo
divulgar e promover a doçaria tradi-
cional, bem como o licor dos monges,
proporcionando às populações um
encontro com as tradições. As
inscrições para participação encon-
tram-se abertas até 18 de Fevereiro,
nos serviços do Turismo, sendo

Abertas as inscrições
para a Feira do Folar

No âmbito do projecto “A poesia es-
tá na rua” a decorrer até Março de
2005 no concelho de Santo Tirso,
a Câmara Municipal vai organizar um
concurso literário com o objectivo
de fomentar o gosto pela poesia. A
modalidade deste concurso literário
é a poesia e destina-se a todos os
alunos das escolas do concelho de
Santo Tirso de acordo com os níveis
2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e
Ensino Secundário.

Apenas são admitidos a concur-
so trabalhos inéditos e que versem
sobre Santo Tirso nos diferentes as-
pectos que o caracterizam (exemplo:
Jesuítas; São Bento; Singeverga; As-

Contrato de Autonomia juntou
Escola da Ponte e

Ministra da Educação

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

O já longo caminho para a autonomia
da Escola da Ponte pode estar quase
a chegar a bom porto. Numa semana
em que o director Regional de Educa-
ção do Norte, Lino Ferreira, afirmou
em Braga, por entre elogios à dedica-
ção dos professores a este projecto,
que o referido “contrato de autonomia
está pronto para ser aprovado”, em
Lisboa, representantes da Comissão
Instaladora e da Associação de Pais
da Ponte reuniram com a Ministra da
Educação, Maria do Carmo Seabra,
na passada quinta-feira 3 de fevereiro.

Nesta reunião, o contrato de auto-
nomia foi amplamente debatido e
analisado bem como sugeridas peque-
nas alterações, no sentido se de se
chegar à sua redacção final. Manuel
Carlos Fernandes, presidente da Asso-
ciação de Pais, esclarece que o referido
contrato já há muito que estava devi-
damente “peneirado”, pelo que as al-
terações feitas não passam de “peque-
nos pormenores”, sublinhando inclu-
sive o “grande entendimento” entre

REUNIÃO REALIZADA NA
SEMANA PASSADA PARA

ACERTAR PORMENORES DO
CONTRATO DE AUTONOMIA

as partes envolvidas no processo.
Fica no entanto a dúvida sobre se

o contrato será ou não assinado neste
legislatura, até 20 de fevereiro, por-
tanto. Essa garantia não existe, diz o
presidente da Associação de Pais, até
porque essa é uma decisão que cabe-
rá ao ministério, estando no entanto
convicto que a data para a sua assina-
tura possa ser anunciada aquando
da apresentação do texto final do con-
trato de autonomia. “Mas oficialmente
não podemos confirmar nada”, refere
Manuel Carlos Fernandes.

Seja como for, e independentemen-
te do resultado das eleições, diz ainda
aquele responsável da Ponte, “a assina-
tura não será posta em causa a partir
do momento em que haja uma comu-
nicação oficial do chefe de gabinete
da senhora ministra de que as coisas
estão assumidas”. Antes ou depois
das legislativas, a acontecer, a Escola
da Ponte será o primeiro estabeleci-
mento de ensino a assinar um contra-
to de autonomia. E a julgar por reac-
ções de outras escolas, não faltarão
estabelecimento de ensino a querer
celebrar semelhante contrato com o
ministério.

Ao contrário do inicialmente pre-
visto, o contrato de autonomia será
assinado pela Escola da Ponte e o
Ministério da Educação sem o en-
volvimento da Câmara Municipal de

Santo Tirso. “Questões que implica-
vam a Câmara Municipal não terão
sido totalmente aceites pela autarquia
pelo que entendeu a Direcção Regio-
nal propor um compromisso directo
entre ministério e escola”, esclarece
Manuel Carlos Fernandes.

O QUE MUDA COM O CONTRATO
Uma vez assinado o Contrato de Au-
tonomia, a Comissão Instaladora extin-
gue-se, iniciado-se depois o processo
relativo à instalação dos órgãos de
direcção da escola. Nestes a associa-
ção terá uma representação maioritá-
ria, pelo que, afirma o presidente da
mesma, terá “consequentemente maior
responsabilidade”. Por outro lado, o
contrato vem possibilitar à Escola da
Ponte definir e contratar o seu corpo
de docentes. Situação que já era como
que “tolerada” mas que com a assina-
tura deste contrato fica devidamente
clarificada.

 “A responsabilidade do Estado
quase que pura e simplesmente se
reduz há sua comparticipação finan-
ceira”, esclarece o presidente da Asso-
ciação de Pais sublinhando igualmen-
te a possibilidade de, e uma vez
assinado o contrato, de a escola poder
vir a estabelecer “protocolos com ou-
tras entidades que entenda positivos
para o desenvolvimento da própria
escola e do seu projecto”. |||||

CONCURSO DE POESIA
PROMOVIDO NO ÂMBITO
DA INICIATIVA “A POESIA

ESTÁ NA RUA”

sunção; Uma personalidade), po-
dendo os interessados concorrer
com o máximo de dois poemas escri-
tos em verso ou em prosa poética,
devendo ter, pelo menos, 10 linhas
ou 10 versos e não devem exceder
as 50 linhas ou 50 versos. O texto
poético pode ter a forma que o con-
corrente achar mais criativa, incluindo
formas plásticas.

Os critérios de selecção serão
fundamentalmente baseados na ori-
ginalidade da criação poética, tendo
em conta a musicalidade, nomeada-
mente o ritmo e a sonoridade, con-
substanciados em todo o poema. As
bolsas de participação a atribuir a
cada um dos níveis são as seguintes:
1º Classificado – 150 euros; 2º
Classificado – 100 euros e 3º Clas-
sificado – 50 euros. Poderão ser
ainda atribuídas Menções Honrosas
aos trabalhos que o júri entenda
distinguir. |||||

esperada a adesão das confeitarias,
pastelarias e vendedores de pão de
ló, doces tradicionais e amêndoas
do concelho.

Podem participar na Feira do Folar
todos os residentes no concelho que
fabriquem e/ou comercializem os
doces tradicionais (doce branco, do-
ce amarelo, doce de gemas, doce
de marmelada, doce de chocolate,
doce de chá, pão de ló e toda a va-
riedade de amêndoas). A participa-
ção é gratuita e limitada ao número
de participantes. Os critérios de selec-
ção dos participantes são produtos a
expor/vender, data de entrada e
inscrição e índole do participante (por
ordem decrescente de importância). |||||
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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
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JORGE M. LOPES, ARQUITECTO
MANUEL RIBEIRO, ENGENHEIRO

Av. Américo Teixeira Loja 1 - 4795-160 Rebordões Santo Tirso | Email ortogonal@sapo.pt | Telem.: 918771698/968026494

ORTOGONAL - GABINETE DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA

. PROJECTOS DE ARQUITECTURA

. PROJECTOS DE ENGENHARIA

. ARQUITECTURA DE INTERIORES

. RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES

. ESPECIALIDADES

. LOTEAMENTOS

. ADITAMENTOS

. (OUTROS) ...
VISITE-NOS - UMA EMPRESA CRIADA A PENSAR EM SI.
REALIZAMOS OS SEUS SONHOS
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À entrada do jantar de tomada de
posse da JSD de Vila das Aves, rea-
lizado no último sábado, foi entregue
a cada um dos convidados um preser-
vativo com uma mensagem de protec-
ção “contra este socialismo”. Referên-
cia, desde logo, ao executivo socialista
da Câmara Municipal, bem presente
nos discursos da noite. E nem sequer
o secretário de estado da juventude
Pedro Duarte deixaria de se referir
àquilo a que designou de “poder
esclerosado” da autarquia tirsense,
ainda que boa parte da sua interven-
ção se tivesse direccionado para as
eleições de 20 de Fevereiro.

Do manual de instrução do pre-
servativo, várias mensagens mais ou
menos explicitas: primeiro passo; “põe-
te teso ... contra este socialismo”; se-
gundo, “certifica-te que não está
furado... como esta câmara”; terceiro,
“mete na cabeça... que o socialismo
atrasa o concelho”; e por aí adiante
até à mensagem final: “atinge o orgas-
mo... combate o marasmo”. Como as
autárquicas só são em Outubro, é
caso para dizer que o processo ainda
vai nos preliminares, restando por isso
tempo suficiente para o “melhor” dos
orgasmos, o que na opinião da Juven-
tude Social Democrata será a derrota
dos socialistas em Santo Tirso.

Rui Miguel Batista, presidente da

Em reunião ordinária realizada no
passado dia 2 de Fevereiro, o execu-
tivo camarário tomou as seguintes
deliberações:

Adjudicar, pelo preço de 571 451,
30 euros + IVA, a empreitada de re-
modelação e ampliação do sistema
de águas residuais no Vale do Ave –
Rede de Drenagem de Águas Resi-
duais à Freguesia de Rebordões,
respeitante à 1.º fase.

Adjudicar, pelo preço de 120 486,
83 Euros, a empreitada de constru-
ção de Balneários em Ringe na fre-
guesia de Vila das Aves.

Adjudicar, pelo preço de 47 969,
54 euros + IVA, a conclusão da em-
preitada referente aos arranjos exte-
riores do Cemitério de S. Bartolomeu
de Fontiscos – 1ª fase.

Adjudicar, pelo preço de 17 807,
50 euros, a conclusão da empreitada
de Iluminação Pública das Esculturas,
Jardins e Edifícios do Concelho de
Santo Tirso.

Adjudicar, pelo preço de 8 118, 12
euros, a conclusão da empreitada de
drenagem de águas pluviais num tro-
ço da Avenida da Mourinha – Traves-
sa da Padaria e Ligação a Linha de
Água – S. Tomé de Negrelos.

Aprovar, no âmbito do Plano Rodo-
viário Nacional (((((PRN 2000), o proto-
colo celebrado entre a Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso (CMST) e o Insti-
tuto das Estradas de Portugal (IEP),
tendo por objecto a integração na
Rede Municipal do Concelho de San-
to Tirso dos lanços da EN 318 (do
km 18, 204 até ao km 19, 917) da
EN 310 (do km 35, 675 até ao km
36, 654) da EN 105-2 (do km 8,
440 até ao km 15, 092) da EN 204-
5 (do km 8, 148 até ao km 11, 066)
da EN 209-2 (do km 3, 050 até ao
km 10, 020) e da EN 319-1 (do km
0 até ao km 0, 360).

O IEP compromete-se a incluir a
verba de 2 222 952 euros (dois mi-
lhões duzentos e vinte e dois mil e
novecentos e cinquenta e dois euros)
em PIDDAC para obras de conservação

que reponham em bom estado os
lanços rodoviários atrás referidos.

Propor à Assembleia Municipal a
desafectação do domínio público
municipal de uma parcela de terreno
com a área de 783 m2, sita no Lugar
da Lage da Igreja, Rua de Freitas em
Rebordões, destinada à construção
da sede social do Corpo Nacional
de Escutas – Agrupamento 399 de
Rebordões.

Aceitar a doação de um quadro da
autoria de José Faria ao Município
de Santo Tirso. A obra de arte será
integrada na colecção de arte do
município e registada no inventário
geral dos bens móveis da autarquia.

Aceitar a doação de um conjunto
de sete fotografias ao Município de
Santo Tirso por parte do Governo
Civil do Porto no âmbito da exposição
itinerante «os dezassete brasões do
distrito do Porto». As fotografias serão
integradas na colecção de arte do
município e registada no inventário
geral dos bens móveis da autarquia.

Aprovar a 1ª Alteração às Grandes
Opções do Plano e Orçamento da
Câmara Municipal para 2005 com
reforço de verbas que totalizam 2
988 759, 98 euros.

Atribui subsídios, no valor global
de 111119 09 09 09 09 01111111111, 1, 1, 1, 1, 18 eur8 eur8 eur8 eur8 euros, os, os, os, os, às seguintes
instituições do concelho: Junta de
Freguesia de Refojos para a execu-
ção de passagem hidráulica no CM
1121; ao Grupo Columbófilo de S.
Martinho do Campo para a exposi-
ção de pombos; ao Clube Des-
portivo de S. Salvador do Campo
para o 7º grande prémio de atletismo
da Páscoa; a vinte Instituições Partici-
pantes no Desfile de Carnaval 2005
para ajudar a custear as despesas com
o corso; à Comissão Organizadora
do Carnaval de Fontão/Roriz para
as despesas com a organização; a
Associação do Carnaval da Vila
de S. Tomé de Negrelos para ajudar
nas despesas com a organização; à
Comissão da Fábrica da Igreja da
Paróquia de Roriz para a pavimen-
tação Largo do Cruzeiro. |||||. |||||. |||||. |||||. |||||

ADJUDICADA  A CONSTRUÇÃO DOS BALNEÁRIOS EM RINGE,
VILA DAS AVES E DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS

RESIDUAIS EM REBORDÕES

Deliberações
Camarárias

JSD “tesa” contra o socialismo
camarário de Santo Tirso

TOMADA DE POSSE DA JSD
DE VILA DAS AVES

JSD de Vila das Aves acredita que a
“jota deve ter um papel activo na
policia local” e não faltaram, por isso,
da sua parte, palavras de incentivo
no sentido de cada vez mais jovens
se aproximarem da política, ainda que
tenha consciência de que não se trata
de um processo fácil: “chegara aos
jovens em Vila das Aves foi muito
difícil, pois muitos diziam que não
queriam nada com partidos”, afirmou
Rui Miguel Batista que, ainda assim,
aos 18 elementos da JSD existentes
até há bem pouco tempo conseguiu
juntar mais 22. Formado o novo
núcleo da JSD de Vila das Aves, segue-
se agora um combate difícil, direccio-
nado sobretudo para as autarquias no
sentido da mudança política. “Este exe-
cutivo está a levar Santo Tirso para o
passado e não para o futuro”, sinteti-
zou o presidente da JSD que concluiu
o seu discurso pedindo aos jovens que
agarrassem as mangas para se por fim
à política camarária do “deixa andar”.

Ao discurso de Rui Batista seguiu-
se a intervenção de Carlos Pacheco
líder da concelhia da JSD que revelou
que desde Outubro do ano passado
que a jota  tem conseguido conquistar
a média de um militante por dia. Se
será um pronuncio do que poderá
acontecer e Outubro, só as eleições o
dirão, não se esclarecendo também
neste jantar se Vila das Aves poderá
contar com Carlos Valente como can-
didato. Não faltou quem ostentas-se
o cachecol laranja das últimas autár-
quicas que viriam a dar a vitória a Va-
lente, mas este no seu discurso nada

disse sobre tal possibilidade. A sua
intervenção dirigiu-a, no essencial ao
poder socialista da Câmara Municipal
que, afirmou, “projecta obras para a
nossa juventude mas que se arras-
tam até à geração dos nosso netos”.
Exemplos: o Centro Cultural de Vila
das Aves, “obra projectada em 1987
e que ainda não foi inaugurada; o
parque de lazer da Quinta do Verdeal,
que continua a ser ...virtual”.

Tendo na memória os aconteci-
mento da última reunião de câmara,
onde o vereador Paulo Ferreira aban-
donou a reunião depois do presiden-
te da câmara alegadamente o ter
mandado “brincar com os cucos”, no
seguimento do vereador ter criticado
a autarquia de fazer “publicidade
enganosa”, o presidente da Concelhia
do PSD, João Abreu afirmau que a
Câmara socialista “omite, mente, con-
funde, agride verbalmente”, referindo
inclusive que em Santo Tirso vive-se
“uma ditadura do século XX”.

COMPOSIÇÃO DA JSD AVES
Presidente, Rui Miguel Batista; vice-
presidente, Maria de Fátima Ferreira;
vice-presidente, Rui Pedro Melo; se-
cretário, Daniel Carlos Martins; te-
soureiro, Vítor Emanuel da Costa;
vogais, Rafaela Patrícia Torres, Ana
Batista,  Vítor Augusto  Martins.

MESA DA ASSEMBLEIA
Presidente, Cláudia Gomes; vice-
presidente, Ana Catarina da Silva;
secretária, Catarina Alexandra
Miranda de Oliveira.  |||||

Rui Miguel Batista, presidente do Núcleo da JSD de Vila das Aves durante o jantar de tomada de posse

entreMARGENS
PÁGINA 5

9 DE FEVEREIRO DE 2005
Vila das Aves:Vila das Aves:Vila das Aves:Vila das Aves:Vila das Aves: política



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

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

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

Se gosta de um bom atendimento e de ter ao seu alcance uma vasta gama de produtos e com qualidade garantida,
venha ter connosco. Estamos em frente ao antigo estabelecimento, ao fundo da Avenida Silva Araújo

PSD acusa autarquia
de se preocupar em

demasia com “festas e
condecorações”

A comissão política concelhia do
PSD de Santo Tirso acusa a Câmara
Municipal de se preocupar mais com
“a festa dos prémios, ofertas e conde-
corações” em detrimento dos apoios
destinados às entidades que, nas
áreas recreativas, da cultura e do
social, tanto podem fazer para elevar
o tom da satisfação neste concelho”.

Esta acusação é fundamentada
com o facto, alega o PSD, de a autar-
quia prever para este ano um “au-
mento de 830 por cento em pré-
mios, condecorações e ofertas”. Nes-
te âmbito, a autarquia orçamentou
para 2004 uma verba de 10 mil
euros, mas para este ano, o montan-
te sobe para os 93 mil euros, apon-
tam os sociais-democratas.

A coesão e o bem estar social
constituem objectivos centrais para
a Câmara de Santo Tirso mas o que
esta não diz, afirma o PSD, “é que
vai baixar em 3,57 por cento os
montantes previstos para as enti-
dades sem fins lucrativos, relativa-
mente ao ano anterior”. Assim,
enquanto em 2004 se previa uma
verba de 560 mil euros, em 2005
esse montante desce para 540 mil
Euros. Números que fazem com que
os sociais democratas ponham em
causa a “sensibilidade social” do
actual executivo “numa altura em
que o Diagnóstico Social Concelhio
assinala graves carências ao nível
da infância e da 3ª idade, do de-
semprego e das dependências”

O PSD contesta igualmente a ale-
gada “política de recursos humanos
do município” assente na “optimiza-
ção dos efectivos, na sua qualidade
e motivação”. Os sociais democratas
louvam a intenção, mas não deixam
de reparar “no aumento das despe-
sas correntes previstas com pessoal
dos quadros”. O valor orçamentado
em 2004 foi de 3 milhões e 206

PS JÁ SAIU EM DEFESA DA
CÂMARA MUNICIPAL

NEGANDO ACUSAÇÕES DA
CONCELHIA DO PSD

mil euros, mas para 2005 o valor
previsto sobe para os 3 milhões e
755 mil euros”. Em causa está um
aumento de aumento percentual de
17,12%, que levam a concelhia a
questionar-se se estará a “Câmara
Municipal a contribuir para a pro-
messa eleitoral do Sr. Engº José
Sócrates, de criar 150 mil novos
postos de trabalho?” Ou se se trata
de “um acto puro de eleitoralismo
populista?” O PSD lembra ainda que,
“segundo dados do INE, a Câmara
de Santo Tirso é, em termos percen-
tuais relativos, uma das Câmaras
com maior nível de despesas com
pessoal (22,35 por cento)”, ultra-
passando municípios como os da
Maia e Famalicão.

Com isto o PSD  diz que o execu-
tivo de Castro Fernandes “continua
mais preocupado com a festa dos
prémios, ofertas e condecorações,
com o aumento das suas clientelas
internas, não se abstendo de baixar
os apoios às entidades que, nas
áreas recreativas, da cultura e do
social, tanto podem fazer para elevar
o tom da satisfação neste concelho”.

PS NEGA ACUSAÇÕES
Entretanto o secretariado do PS já
saiu em defesa da Câmara Munici-
pal, negando que esta tenha previs-
to “baixar os montantes previstos para
as entidades sem fins lucrativos”,
falando, pelo contrário, num aumen-
to de 2,3 por cento. E não sobe
mais, sublinha o PS, “porque as trans-
ferências para as Câmara Municipais
do Orçamento de estado tiveram
um baixo crescimento para o ano
corrente”.

Os socialistas contestam ainda
as contas do PSD quanto ao número
de funcionários, alegando que a Câ-
mara de Santo Tirso “tem pouco mais
de 390 funcionários para quase 80
mil habitantes, num dos mais baixos
rácicos de número de funcionários
por milhar de habitantes”. O PS exem-
plifica ainda que a autarquia de Fa-
malicão tem “praticamente o triplo
de funcionários para apenas mais
cinquenta por cento da população”. |||||

Francisco Castro tornou pública a
sua candidatura à Junta de Roriz

Elemento dos Mão Morta em Fórum da JSD
A Comissão Política Concelhia da
JSD de Santo Tirso vai realizar mais
um Fórum de Juventude, desta vez
subordinado ao tema “A tua música
mais perto de ti!”. A iniciativa está

agendada para o próximo dia 13 de
Fevereiro, pelas 16h30, no Carpe
Diem Bar, em Santo Tirso.

Neste Fórum - ou iniciativa positi-
va", como lhe chamam - participam

Miguel Pedro Guimarães do grupo
musical de Braga, Mão Morta, Marco
Azevedo e Fernando Tavares, dos
EZ Special, e ainda de Zé Costa, ex-
elemento dos Ecos da Cave. |||||

Depois de Adelino Moreira  ter assu-
mido a sua disponibilidade para se
voltar a candidatar à presidência da
Junta de S. Martinho do Campo, foi
agora a vez de Francisco Castro tornar
pública a sua candidatura à presidên-
cia da Junta de Freguesia de Roriz,
perante um plateia constituída por
mais de 200 militantes.

Francisco Castro, que tomou posse
como presidente do núcleo local do
PSD em 4 de Dezembro do ano pas-
sado, respondeu afirmativamente ao
desafio lançado no dia 29 de Janeiro
por João Abreu, actual presidente da
concelhia laranja de Santo Tirso, no
âmbito do jantar de tomada de posse
do núcleo de Roriz da Juventude
Social Democrata.

Francisco Castro não previu anun-
ciar a sua candidatura no referido dia
29 de Janeiro, mas, e de acordo com
as suas declarações, o momento reve-
lou-se “ideal” tendo em conta o núme-
ro militantes presentes no jantar e os
apoios que obteve. Por isso, e perante
o desafio de João Abreu, não resistiu
e deu a conhecer a sua disponibilida-
de para se candidatar à junta de Roriz.

Ao entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS Francisco Castro
revelou-se consciente das dificuldades
do confronto político que se avizinha
tanto mais que a freguesia tem-se re-
velado tradicionalmente socialista. Mas,
afirma “pelas ideias que vou recolhen-
do, penso que chegou a hora de pen-
sarmos em mudança”, apontando tam-
bém a existência de “algum cansaço
do poder socialista, instalado há já
quase duas décadas nesta freguesia”.

O DINAMISMO JOTA
Hugo Soutinho Pereira é desde o pas-
sado dia 29 de Janeiro o novo presi-

CANDIDATO DO PSD À
JUNTA DE RORIZ DIZ QUE

CHEGOU A HORA DA
MUDANÇA

dente da JSD de Roriz, que rapidamen-
te se tornou numa dos maiores núcleos
do concelho. No discurso realizado
no âmbito da sua tomada de posse,
Hugo Pereira sublinhou o dinamismo
da juventude laranja e a disponibili-
dade da JSD para ajudar o partido.
“Há 15 dias éramos 40, hoje já so-
mos mais de 80! Isto mostra a nosso
dinamismo, a nossa determinação e
o desejo de sermos úteis”, referiu. O
presidente da JSD de Roriz entende
ainda que o partido está hoje mais
forte e que parte dessa força está nos
jovens: “este é sangue novo no parti-

do, estas são as pessoas com quem
podemos contar no futuro, estes jo-
vens que vos apresento hoje têm va-
lor, a nosso partido está mais forte e
eles são parte dessa força.”

Neste jantar de tomada de posse
dos elementos da JSD de Roriz e que
se revelou particularmente importante
para o PSD local, estiveram presentes
o secretário de Estado da Segurança
Social e presidente da distrital do PSD
do Porto, Marco António Costa e o
Secretário de Estado dos assuntos par-
lamentares, Montalvão Machado en-
tre muitos outras figuras do partido. |||||

Francisco Castro aquando da sua tomada de posse como lider do PSD de Roriz (foto arquivo)
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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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Próxima edição nas bancas
a 23 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 ! ! !

Armazém SºArmazém SºArmazém SºArmazém SºArmazém Sº
Martinho do CampoMartinho do CampoMartinho do CampoMartinho do CampoMartinho do Campo

Com 540 m2

Para comércio ou
indústria

Bem localizado
Marque visita!!!

Quintinha - S.Quintinha - S.Quintinha - S.Quintinha - S.Quintinha - S.
Mamede NegrelosMamede NegrelosMamede NegrelosMamede NegrelosMamede Negrelos
Toda em pedra
Pronta a habitar
C/ 4.000 m2

terreno

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

S. Tirso debate problemática
do ensino da poesia

O colóquio “Encontros didácti-
co-pedagógicos sobre poesia”
prometem marcar este mês de
fevereiro no que à iniciativa “A
poesia está na rua diz respeito”.

O colóquio surge da neces-
sidade de melhor divulgar esta
expressão artística de forma a
que a imagem da poesia não
seja negativa juntos dos alunos.
Agendado para o próximo dia
15 de fevereiro, este pretende,
precisamente “perspectivar a di-
namização das actividades poé-
ticas na sala de aula”.

A ter lugar na Biblioteca Mu-
nicipal de Santo Tirso, a iniciati-
va tem abertura agendada para
as 9h30, prolongando-se até
ao final da tarde desse mesmo
dia. Luís Ricardo Pereira da Es-
cola Superior de Educação Jean
Piaget e Maria do Carmo Cas-
telo Branco da Universidade
Fernando Pessoa são dois dos
vários convidados desta iniciati-
va que recebe ainda o jornalista
e coordenador de “A poesia

“ENCONTROS
DIDÁCTICO-PEDAGÓGI-
COS SOBRE POESIA” A
REALIZAR NO DIA 15

DESTE MÊS, NO
ÂMBITO DA INCITAVA “A
POESIA ESTÁ NA RUA”

está na rua”, Alberto Serra que
falará da “pedagogia das sen-
sações a partir da linguagem
poética”.

As questões relacionadas
com o ensino serão debatidas,
essencialmente, no período da
tarde, nomeadamente com as
presenças de Maria Clara Cu-
nha, da Escola Superior de Edu-
cação Jean Piaget, que irá deba-
ter a “didáctica do texto poético:
novos olhares e novas estra-
tégias”, e ainda de Ana Luísa
Ferreira e Rosa Lídia Silva, ambas
da mesma escola superior, que
falarão da “poesia na sala de
aula”.

POESIA EM VILA DAS AVES
No dia 19 de fevereiro a poe-
sia “instala-se” em Vila das Aves.
Logo de manhã – e até porque
se trata de um dia de feira –
far-se-á a distribuição de sacos
de poesia popular no mercado
local. À tarde, a poesia fará o
roteiro das tascas e cafés de Vila
das Aves, e à noite está
prometida “poesia gastronómi-
ca”, a ser servida na “Taberna
do Dias Pereira”. A partir das
21 horas, junta-se o teatro, num
sarau a ter lugar no Salão Paro-
quial, através de um espectáculo
concebido pelos alunos de ex-
pressão dramática da Escola
Secundária D. Afonso Henri-
ques. Na ocasião será igual-
mente apresentado o projecto

do Clube dos Poetas Vivos (que
inclui poesia interactiva), da
Escola EB 2/3 de Vila das Aves.

O serão fica concluído com
a divulgação dos resultados e
entrega de prémios do concur-
so de poesia subordinado ao
tema “Aves, 50 anos de vida”
e também com a apresentação
de um peça surrealista, pelo
grupo de teatro Aviscena.

O vasto programa de “A
poesia está na rua” prossegue
até 21 de Março, desenvolven-
do-se até lá muitas outras inci-
tavas nas diferentes freguesias
do município, indo-se, de resto,
ao encontro de uma das gran-
des preocupações dos organiza-
dores, ou seja a descentralização
das acções previstas pelas várias
freguesias do concelho.

Apresentada no passado
dia 24 de Janeiro, recorde-se
que “A poesia está na rua  vai
homenagear nesta segunda
edição o surrealismo português,
divulgando a obra de poetas e
artistas como Mário Cesariny e
Artur Cruzeiro Seixas, ou seja,
referencias maiores da cultura
portuguesa do século XX.  A
autarquia nota, de resto, que
“não deixa de ser uma feliz
coincidência o facto do surrea-
lismo português ter recuperado
formas e sentidos típicos da
poesia e literatura populares que
estavam esquecidas ou mar-
ginalizadas. |||||
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Imagem da conferencia de imprensa de apresentação
da iniciativa "A poesia está na rua"
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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
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Já não são apenas nove os municí-
pios que integram a Grande Área
Metropolitana do Porto (GAMP). Por
unanimidade, os deputados da As-
sembleia Metropolitana aprovaram,
no passado dia 28 de Janeiro, a en-
trada de cinco novos municípios, en-
tre os quais os de Santo Tirso e Trofa.

Até então constituída pelos con-
celhos de Gondomar, Espinho, Maia,
Vila Nova de Gaia, Porto, Póvoa de
Varzim, Valongo, Matosinhos e Vila
do Conde, a GAMP passa agora a
integrar os municípios de Arouca,
Santa Maria da Feira, S. João da Ma-
deira e os já referidos concelhos de
S. Tirso e Trofa.

Até ao final do presente mandato,
no entanto, os cinco novos municí-
pios não serão mais do que meros
observadores, pois só após as eleições
autárquicas de 9 de Outubro é que
passam a ter o mesmo poder delibe-
rativo que os antigos membros.

No decurso da assembleia metro-
politana do Porto, realizada na sede
do Governo Civil, foram frequentes
as críticas ao governo e à prometida
descentralização que, de acordo com
o deputado socialista José Braga,
“nunca chegou ao Norte”. O depu-

tado da CDU Valdemar Madureira,
por sua vez,  lembrou que a recente
reforma administrativa “não é um
processo inocente” e só foi levada a
cabo para “injustificar a regionali-
zação”.

Recorde-se que a nova lei das
áreas metropolitanas (Lei n.º 10/
2003, de 13 de Maio) estabeleceu
um novo regime de criação, um novo
quadro de atribuições das áreas me-
tropolitanas e o modo de funciona-
mento dos seus órgãos, bem como
as suas competências. Este novo
diploma estabelece dois tipos de
áreas metropolitanas: as Grandes
Áreas Metropolitanas (GAM), na
qual a do Porto se inclui; e as Comuni-
dades Urbanas (ComUrb).

Na sequência da entrada em vi-
gor deste diploma a Área Metropoli-
tana do Porto fez a escritura pública
de adaptação a 6 de Julho de 2004,
passando a designar-se por Grande
Área Metropolitana do Porto. De
acordo com informações veiculadas
no sítio da GAMP, “o reforço das
suas capacidades organizacionais
com o objectivo de captar a inovação
e de atrair novas actividades é uma
das apostas a que, nesta fase, a Gran-
de Área Metropolitana do Porto atri-
bui particular atenção e que pretende
implementar em regime de parceria
com os agentes económicos e sociais
metropolitanos de modo a, pela con-
jugação de esforços, se potenciarem
os dinamismos da sociedade civil”. |||||

SANTO TIRSO É UM DOS
CINCO NOVOS MUNICÍPIOS

QUE PASSAM A
INTEGRAR A GAMP

Santo Tirso na
Grande Área Metropoli-

tana do Porto

A Câmara Municipal de Santo Tirso
assinou, no passado dia 28 de Janei-
ro, um protocolo de colaboração com
a Escola Superior de Biotecnologia
da Universidade Católica Portuguesa
com o objectivo de ver no município
implantada a Agenda 21 Local.

Apesar de já ter o “seu trabalho
de casa feito”, como referiu o presi-
dente da Câmara na ocasião, a autar-
quia tirsense não chegou a receber
qualquer verba da administração
central para pôr no terreno este pro-
jecto de desenvolvimento sustentável.
“Um projecto desta natureza não se
implementa sem garantias financei-
ras”, afirmou Castro Fernandes. Com
isto, e no sentido de não se perder
mais tempo, a Câmara de Santo Tirso
“vai ser a única a suportar a verba de
mais de 100 mil euros”, ou seja o
montante a investir na implementação
da Agenda 21 Local em Santo Tirso.
A este nível, e de acordo com Marga-
rida Silva, elemento do grupo de
Estudos Ambientais da Universidade

S. Tirso pioneiro na adopção
da Agenda 21 Local

CÂMARA E UNIVERSIDADE
PROTOCOLO COM VISTA A

IMPLEMENTAÇÃO DA
AGENDA 21 LOCAL

Católica, “são poucos os municípios
que se podem gabar de já estarem
nesta fase do processo”, sublinhando
que no que concerne à implantação
da Agenda 21 local, “Santo Tirso é
um município pioneiro”.

TRÊS FASES DE TRABALHO
Dividido em três fases, da implementa-
ção do projecto estão já calendarizadas
as diferentes acções respeitantes às
duas primeiras etapas, ou seja, e em
termos temporais, até Abril de 2006.

Com a Agenda 21 Local pretende-
se traduzir em acções o conceito de
desenvolvimento sustentável. Ou, por
outras palavras, o desenvolvimento
que combina o crescimento econó-
mico com a promoção da equidade
social e a preservação do património
natural. No fundo aquele que é capaz
de oferecer serviços ambientais, so-
ciais e económicos aos residentes de
uma comunidade sem ameaçar a via-
bilidade dos sistemas naturais, urba-
nos e sociais, dos quais dependem.

No processo tendente à sua im-
plementação, as autoridades munici-
pais vão trabalhar em parceria com
vários sectores da comunidade, com
o intuito de serem elaborados um
diagnóstico e um plano de acção de
forma a implementar a sustentabilida-

de a nível local, neste caso, concelhio.
A primeira fase de implementação

do projecto teve início com a criação
do grupo coordenador. Deste grupo
fazem parte o presidente da Câmara
Municipal, os bombeiros voluntários
do município, a Associação Comer-
cial e Industrial de Santo Tirso, os
agrupamentos de escola, o Movimen-
to Ecológico Baden Powell, técnicos de
diferentes divisões camarárias, no-
meadamente do planeamento am-
biental, acção social, do património
e museus, e também um represen-
tante dos Serviços Municipalizados
de Água e Saneamento, bem como
de um assessor de imprensa.

Este grupo terá a se cargo as ne-
gociações com os parceiros, divulgar
a metodologia e reunir dados sobre
as questões básicas do município.
Serão dinamizadas reuniões de tra-
balho com a comunidade local com
o objectivo de a chamar à participa-
ção. Logo após estes primeiros con-
tactos com a comunidade local, parte-
se para a criação do Fórum da Agen-
da 21 que passa a ser o palco da
participação pública e da discussão
por excelência. Nesta estrutura esta-
rão representadas as forças vivas tir-
senses, desde a câmara e assembleia
municipais, associações de todo o
tipo, instituições de solidariedade
social, empresas, comerciantes, polícia
e bombeiros, entre outros. O Fórum
acompanha todo o desenrolar da
Agenda 21 Local, debatendo os pro-
blemas existentes e a forma de os
resolver.

Numa segunda fase, proceder-se-
á a realização de um diagnóstico
exaustivo de todos os problemas am-
bientais, sociais e económicos de San-
to Tirso, pretende-se, desta forma,
conhecer os que são prioritários e
aqueles que exigem uma intervenção
mais rápida. O Plano de Acção é a
sequência natural do diagnóstico.
Este será elaborado de uma forma
participada, segundo áreas temáticas
(resíduos, água, educação, economia,
transportes, urbanismo, etc.) e estipu-
lando um conjunto de acções práti-
cas calendarizadas destinadas a resol-
ver ou minimizar os problemas detec-
tados anteriormente.

Com a terceira fase, a partir de
Abril do próximo, é a altura de “passar
das palavras aos actos”. ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES
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Centro Social e Cultural de Bairro
recebeu 50 mil euros do governo
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Desde o final do mês passado que se
circula na nova auto-estrada entre Vila
Nova de Famalicão e a Póvoa de Varzim/
Vila do Conde, ou seja, no prolongamen-
to da A7 até ao litoral Norte português.

Com uma extensão total de 18,8 qui-
lómetros, este prolongamento da A7 até
à Póvoa de Varzim e Vila do Conde impli-
cou um investimento de 73 milhões de
euros, sendo que, desse montante, 25,6
milhões de euros foram aplicados nos
cerca de 10 quilómetros de território
concelhio famalicense abrangidos. Não
é à toa, por isso, que o autarca de
Famalicão tenha classificado a abertura
daquele troço - “um sonho de décadas,
frisou” - como um momento “histórico
para toda a Região Norte”.

Na ocasião, Armindo Costa subli-
nhou o tempo que os automobilistas vão
poupar na duas deslocações á praia:  “até
agora, o percurso Vila Nova de Fama-
licão – Póvoa de Varzim era feito, na
melhor das hipóteses, em 45 minutos,
chegando a ultrapassar as duas horas
no período de Verão; com esta nova e
estruturante artéria bastam cerca de 10

Concelhos de Famalicão
e Póvoa de Varzim ligados

por auto-estrada

Infância e terceira idade: temas do
I Fórum Social de Famalicão

Tem início no próximo dia 15 de Feverei-
ro, na Casa das Artes de Famalicão, o I
Fórum Social, “Os desafios do Nosso
Tempo – Família, Infância e Terceira Ida-
de”. A iniciativa, que se prolonga pelo
dia 16, é organizada pela Câmara Muni-
cipal de Famalicão em conjunto com a
Associação de solidariedade Social
“Mundos de Vida”, de Lousado, e o
Centro Distrital de Solidariedade e Segu-
rança Social de Braga.

No essencial destinada a educado-
res de infância, psicólogos, técnicos de
serviço social e outros profissionais do
sector social, educativo e da saúde, a ini-
ciativa, de entrada gratuita, divide-se em
dois dias de debates, apresentações e
troca de experiências, centradas na infância
(dia 15) e a terceira idade (dia 16).

Em concreto, no dia 15, o Fórum so-
cial irá abordar “Os novos Caminhos e
Perspectivas para a Educação e a Pro-
tecção da Infância” e, no dia 16, “A pro-
blemática do Envelhecimento: de uma
Prática de Remediação a uma Estratégia
de Prevenção”.

minutos para percorrer os 18,8 quilóme-
tros que nos separam das cidades da
Póvoa de Varzim e Vila do Conde”. É, de
facto”, frisou ainda o autarca famalicense,
um salto muito grande e significativo, tão
grande, quanto legítimo e justo, benefi-
ciando toda a actividade económica
regional.”

As obras de construção da novel auto-
estrada tiveram início em Julho de 2004,
tendo sido dado como concluídas antes
do prazo previsto para a sua finalização.
Os trabalhos estiveram a cargo das em-
presas de construções, “Amândio de
Carvalho, S.A.”, de Famalicão, e “Monte
& Monte”, S.A.”, da Póvoa de Varzim,
tendo compreendido a construção de 25
obras de arte correntes.

Com esta obra, o concelho reforça a
sua posição estratégica no Norte do País,
ficando com condições acrescidas para
um maior e mais efectivo desenvolvimen-
to. Para além do concelho de Famalicão,
a nova auto-estrada serve todos os muni-
cípios do Vale do Ave, particularmen-
te Guimarães, Fafe, Santo Tirso e Vizela,
designadamente no acesso às praias. |||||

Na área infantil, a iniciativa vai contar
com nomes como Maria Barroso Soares,
presidente do Instituto de Emergência
Infantil, Luís Villas Boas, presidente do
Refúgio Aboim Ascenção de Faro e
Dulce Rocha, Procuradora da República
e também presidente da Comissão Nacio-
nal de Crianças e Jovens em Risco, entre
muitos outros.

Para debater os direitos e a saúde da
pessoa idosa estarão, entre outros, Rocio
Fernandéz Ballesteros, Catedrática da
Universidade Autónoma de Madrid e
João Barreto da área da Psiquiatria da
Faculdade de Medicina e Hospital de
São João do Porto. As conclusões do I
Fórum Social, que estarão a cargo de
Filomena Bordalo, serão posteriormente
publicadas em livro.  

Os interessados em participar no
Fórum deverão proceder à respectiva ins-
crição através do telefone 252499010,
e-mail mundosdevida@mail.telepac.pt, ou
por carta dirigida ao Secretariado Técnico
do Fórum, sito na Rua Quinta da Serra,
101 4760 Lousado. |||||

SECRETÁRIO DE ESTADO
ADJUNTO DO MINISTRO
DA SEGURANÇA SOCIAL
ESTEVE EM FAMALICÃO

E APOIOU INSTITUIÇÕES
COM CEM MIL EUROS

O secretário de Estado adjunto do
ministro da Segurança Social, Marco
António Costa, esteve no passado
dia 28 de Janeiro no município de
Famalicão, onde visitou o Centro
Social e Cultural de S. Pedro de
Bairro e o Centro Social e Paroquial
de Ribeirão. Em ambas as institui-
ções de solidariedade social, o
secretário de estado, deixou um
apoio de 50 mil euros, destinado
à aquisição de mini autocarros de
apoio às valências sociais.

Joaquim Vale, presidente do
Centro Social e Cultural de S. Pedro
de Bairro, agradeceu o apoio atri-
buído de surpresa pelo secretário
de Estado adiantando na ocasião
que a instituição pretende construir
um lar para acolhimento de defi-
cientes profundos, reforçando assim
o trabalho que tem desenvolvido
na área da deficiência. De igual for-
ma, o presidente do Centro Social
e Paroquial de Ribeirão, Padre Ma-
nuel Joaquim, agradeceu o apoio
do Secretário de Estado, assim como

as palavras de incentivo para com
a instituição. O mesmo responsável
enumerou ainda uma série de pro-
blemas com que se debate o Centro
Social, nomeadamente com algu-
mas falhas detectadas na constru-
ção do edifício e que têm originado
problemas de diversas naturezas.

PARA SANTO TIRSO NADA
Feitas as contas, o secretário de Esta-
do num só dia deixou em Famalicão
cem mil euros, ainda que, há algu-
mas semanas, o mesmo tenha dito
em Santo Tirso que não tinha meios
“jurídicos” nem “políticos” para atri-
buir verbas, criticando, inclusive a
atitude de alguns políticos que
designou por “governantes presen-
teiros”. Foi no início do mês, na Ca-
sa de Beneficiência Dias Machado
e na Associação de Solidariedade
Social de S. Martinho do Campo,
aquando da sua deslocação ao mu-
nicípio de Santo Tirso a convite do
deputado Abílo Costa. Ambas as
entidades reclamaram do governan-
te apoio para a construção das suas
valências, mas Marco António Cos-
ta nada prometeu pois alegou não
existir de momento “sutentabilidade
económica para o fazer”.

Melhor sorte, por isso, teve o
Centro Social e Cultural de Bairro
onde o secretário de Estado mos-
trou-se satisfeito com a qualidade
das instalações e com a atenção e

entusiasmo que constatou existir
em relação à causa social: “noto
uma simbiose perfeita entre as boas
instalações, o bom ambiente e a de-
dicação dedicada às pessoas”, afir-
mou. Na ocasião, o autarca de Fa-
malicão, Armindo Costa, sublinhou
igualmente o importante papel que
o Centro Social e Cultural de S.
Pedro de Bairro tem vindo a desem-
penhar na comunidade, destacan-
do a instituição como “uma das
mais importantes e empreendedoras
do concelho”. “Ao longo dos cerca
de três anos que levo como presi-
dente da Câmara Municipal, já tive
a feliz oportunidade de me deslocar
aqui em diversas circunstâncias,
sempre pelas melhores e mais no-
bres razões”, salientou Armindo
Costa, dando o exemplo da abertu-
ra do Centro de Formação para
Jovens com Deficiência e a inaugu-
ração do Parque Infantil, do Lar para
os idosos e do Centro de Acolhi-
mento. Projectos que a autarquia
“ajudou a construir” pois “é este
tipo de resposta social que dá real
significado à palavra solidariedade”,
afirmou ainda Armindo Costa, du-
rante a visita do secretário de Esta-
do ao município, na qual participa-
ram também o presidente da Assem-
bleia Municipal, Nuno Melo e a
directora do Centro Distrital de Soli-
dariedade e Segurança Social de
Braga, Filomena Bordalo. |||||

Joaquim Vale, presidente do Centro Social e Cultural de S. Pedro de Bairro, ladeado pelo autarca de Famalicão,  Armindo Costa
(à esq.) e Marco António Costa, secretário de Estado adjunto do Ministro da segurança Social
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HORÁRIO:  segunda a sexta-feira das 10h00 às 12h00
e das 15h00 às 20h00

sábado  das 09h30 às 13h00

Avenida Comendador Silva Araújo
Edifício Avenida, Loja CV

4795-003 Vila das Aves
Email: bigodesdavenida@sapo.pt

A FUNCIONAR DESDE 1 DE FEVEREIRO



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

Externato Delfim Ferreira
promoveu Ciclo das Ciências

Armindo Araújo visitou o "seu" antigo Colégio
O bicampeão nacional de ralis e anti-
go aluno do Externato, o piloto Armin-
do Araújo, visitou o seu antigo colégio,
onde se formou enquanto homem, para
dar uma entrevista e relatar um pouco
da sua vida profis-sional ao jornal da

escola, “O Boca Aberta”.O jovem piloto
de 27 anos revelou alguns segredos
para se atingir o sucesso e quais os
projectos e sonhos que tem em mente.
Para esta temporada automóvel, Armindo
Araú-jo que abandonou a Citroen para

pilotar um Mitsubishi de grupo N, ex-
pressou a sua “gratidão a este colégio
que lhe ensinou muito daquilo que pra-
tica na sua vida como o respeito, a educa-
ção e a disciplina e que é com orgulho
de que fala do sua antiga escola”. |||||

Decorreu, no Externato Delfim Ferreira,
entre os dias 18 a 21 de Janeiro, mais
uma semana das ciências sociais. Esta
semana foi assinalada por uma série
de palestras, actividades e exposições
que tiveram lugar neste colégio.

Participaram neste evento João Sá,
Presidente da Comissão de Coorde-
nação da Região Norte e Deputado
da Assembleia da Republica, que
debateu a importância da cidadania
nos dias de hoje, assim como o antigo
aluno desta escola, André Pimenta
Oliveira, actualmente a finalizar o
curso de arqueologia na Universidade
do Minho. Este explicou aos alunos
do colégio o que é a arqueologia e a
sua importância para o estudo das
sociedades. Relatou também muitas
das experiências que tem tido em
trabalho de campo. Este finalista de
arqueologia afirmou mesmo que “a
arqueologia pode ser lucrativa se for
bem explorada pelas entidades
competentes” tendo dado o exemplo

de um caso nacional ao apontar que
“o dinheiro conseguido pelas entra-
das no Castelo de Silves é suficiente
para pagar a todos os empregados
da Câmara Municipal”. O responsável
pelo departamento das ciências so-
ciais, o professor Miguel Pedro Afonso,
referiu que “é possível sobreviver nas
ciências sociais e que estes testemu-
nhos são úteis para que os alunos
percam aquele estigma de que quem
vai para a área das humanidades en-
contrará o desemprego”.

ROSA-DOS-VENTOS
Também nesta semana, num dos jar-
dins deste colégio, foi inaugurada pelo
fundador desta escola, Aurélio Fer-
nando, uma rosa-dos-ventos. Este
trabalho “surgiu na disciplina de Área
de Projecto e foi totalmente realizado
pelos alunos da turma com grande
entusiasmo” como referiu Angélica
Machado, professora de Geografia e
responsável por esta iniciativa.

   Para além disto, o grupo disciplinar
de Filosofia promoveu o concurso
“Sabor a Filosofia”, que segundo a pro-
fessora Ana Maria Machado “é uma
forma diferente de aprender filosofia
em que os alunos tinham que identi-
ficar citações e correspondê-las com
os respectivos autores”. Igualmente no
âmbito da disciplina de Filosofia, foram
distribuídos calendários/marcadores,
elaborados pelos alunos da turma
11.1 que continham imagens e citações
de vários pensadores ao longo da
história.
    O grupo disciplinar de História e
Geografia de Portugal realizou uma
exposição de cartazes do Museu do
Pão onde foi possível, segundo a pro-
fessora Henriqueta Alves, responsável
por este grupo, “compreender a im-
portância do pão para os regimes
políticos vigentes no século XX e para
as guerras que se travaram no velho
continente”. | | | | | EXEXEXEXEXTERNATERNATERNATERNATERNATTTTTOOOOO     DELFIMDELFIMDELFIMDELFIMDELFIM

FERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRA /  /  /  /  / RIBRIBRIBRIBRIBAAAAA     DDDDD'''''AAAAAVEVEVEVEVE
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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

 LIGA DE HONRA: 20ª JORNADA  PAÇOS DE FERREIRA 2 - CD AVES 1

AÇOS DE FERREIRA 2 – CD AAÇOS DE FERREIRA 2 – CD AAÇOS DE FERREIRA 2 – CD AAÇOS DE FERREIRA 2 – CD AAÇOS DE FERREIRA 2 – CD AVES 1VES 1VES 1VES 1VES 1
Jogo no Estádio da Mata Real, em Paços de Ferreira.
Árbitro: António Costa, de Setúbal.
Paços de Ferreira: Pedro, Ricardo André, João Duarte,
Tiago, Pinheiro, Júnior, Pedrinha, Djalma (Tiago
Martins, 81’), Júnior Bahia (Nuno Sousa, 55’),
Rincon e Rui Dolores (Gustavo, 55’). Treinador: José
Mota.
CD Aves: Rui Faria, Neves, Bruno Fernandes, Sérgio
Nunes, Rochinha, David Aires (Xano, 85’), Vítor
Manuel, Néné, Vítor Borges, Chevela (Miguel, 53’)
e Rui Miguel. Treinador: Neca.
Marcadores: Rincon (15’), Bruno Fernandes (24’)
e Pedrinha (91, g.p.).
Cartões amarelos: Rui Miguel (29’), Pinheiro (44’
e 86’), Vítor Manuel (80’), Sérgio Nunes (89’) e
Néné (90’).

||| TEXTO: SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

FOTO: VVVVVASCOASCOASCOASCOASCO     OLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRA

Derrota ao cair do pano
Após dois triunfos consecutivos (na
Figueira da Foz e diante do Feirense)
o Aves voltou a consentir uma derrota,
desta vez em casa do líder da Liga de
Honra, Paços de Ferreira. Quando no
banco de suplentes do Aves já todos
faziam contas ao empate, os pacenses
deram a volta ao marcador mesmo
em cima do tempo regulamentar, na
conversão de uma grande penalidade,
apontada por Pedrinha, a castigar
defesa com a mão de Néné.

O Paços de Ferreira até entrou
melhor em campo e à passagem do
primeiro quarto-de-hora colocou-se
em vantagem, por intermédio de
Rincon, que aproveitou da melhor
forma o cruzamento de Rui Dolores.
Mas a resposta do Desportivo das
Aves não se fez esperar e o central

Bruno Fernandes respondeu, de
cabeça, ao livre directo de David Aires
à passagem dos 24 minutos.

No segundo tempo, ambas as
equipas estiveram em campo

determinadas em chegar com perigo
à baliza contrária e o desacerto do
Paços de Ferreira foi compensado com
o penálti, marcado por Pedrinha
minutos antes do apito final do

encontro. Nada mais podia o
Desportivo das Aves fazer, senão
esquecer o resultado e preparar-se
para o próximo encontro com o Santa
Clara.

RESULTADOS
Feirense 1 ...............................Ovarense 0
Naval 1 ................................. Olhanense 1
Leixões 2 ................................ Felgueiras 2
Marco 0 .......................................... Chaves 1
Portimonense 2 .................... Espinho 2
E. Amadora 2 ................ Gondomar 1
PPPPP. F.  F.  F.  F.  Ferrerrerrerrerreireirei rei rei ra 2a 2a 2a 2a 2 ..................................................................................... CD ACD ACD ACD ACD Avvvvves 1es 1es 1es 1es 1
Santa Clara 3 .............................. Varzim 0
Maia 3 .............................................. Alverca 1

PRÓXIMA JORNADA
Chaves ....................................................... Leixões
Espinho ........................................ E. Amadora
Gondomar ................................................ Naval
Olhanense .......................................... Feirense
Ovarense .......................................... P. Ferreira
CD ACD ACD ACD ACD Avvvvveseseseses ............................................................................................................................................ Santa ClaraSanta ClaraSanta ClaraSanta ClaraSanta Clara
Felgueiras ...................................................... Maia
Alverca ...................................... Portimonense
Varzim ........................................................... Marco

CLASSIFICAÇÃO J P
1. Paços de Ferreira 20 41
2. E. Amadora 20 39
3. Marco 20 36
4. Naval 20 35
5. Maia 20 32
6. Olhanense 20 30
7. Leixões 20 29
8. Portimonense 20 29
9. CD Aves 20 28
10. Ovarense 20 28
11. Feirense 20 27
12. Varzim 20 22
13. Chaves 20 22
14. Gondomar 20 22
15. Santa Clara 20 21
16. Espinho 20 21
17. Felgueiras 20 20
18. Alverca 20 17



TINTAS PAÇO
D’ALÉM, Ldª

OCULISTA

Outra Visão do Mundo

JJJJJ .....OOOOO .....RRRRR .....GGGGG .....EEEEE
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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INFANTIS 2ª DIVISÃOINFANTIS 2ª DIVISÃOINFANTIS 2ª DIVISÃOINFANTIS 2ª DIVISÃOINFANTIS 2ª DIVISÃO
CD AVES 2 – CALDAS 2
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Eusébio Pereira.
CD Aves: Marcelo (Hugo I, 27’), Tiago, Moura, Marco,
Arada, Cristiano, Nuno, Rafael (Hugo II, 47’),
Daniel, Diogo (Silva 27’) (André, 54’), Alexandre
(Flávio, 29’). Treinador: Zé Fernando.
Marcadores: Nuno 17’, Diogo 26’.
Os avenses fizeram uma primeira parte
muito regular, dominaram o jogo e
marcaram golos. A segunda parte foi
menos conseguida com a rodagem
de novos atletas. A equipa baixou
muito e o Caldas aproveitou para
fazer o empate que no fundo se ajusta
ao desenrolar do desafio.
Melhor avense: Cristiano.
Boa arbitragem.

INICIADOS 1ª DIVISÃOINICIADOS 1ª DIVISÃOINICIADOS 1ª DIVISÃOINICIADOS 1ª DIVISÃOINICIADOS 1ª DIVISÃO
VARZIELA 2 – CD AVES 0
Jogo no campo do Varziela.
Arbitro: José Mesquita.
CD Aves: João, Rios, André, Máximo, Pedro, Tiago
(Neto, 54’), Gomes, Mota (João Silva, 27’), Hélder,
Dário, Fábio (Jonas, 54’). Treinador: José Carneiro.
Os avenses nesta deslocação a
Varziela perderam a liderança em favor
da equipa local. A primeira parte do
jogo foi totalmente dominada  pelos
avenses muito embora sem resultados
práticos, na segunda parte foi um
descalabro e sofreram um golo aos
38’. Os avenses nervosos nunca mais
se viram como equipa e cada um a
remar para o seu lado, o resultado
foi um bónus aos locais. Sem nexo,
sem discernimento e sem conjunto,
até se dão ao luxo de falhar uma
grande penalidade a 17’ do fim com
1-0 no marcador.

Melhor avense: Tiago enquanto
esteve no campo foi o único que
tentou jogar com calma e com a bola
rente ao chão.
Arbitragem  do melhor.

JUVENIS 2ª DIVISÃOJUVENIS 2ª DIVISÃOJUVENIS 2ª DIVISÃOJUVENIS 2ª DIVISÃOJUVENIS 2ª DIVISÃO
CD AVES 2 – BALSELHENSE 0
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Luciano Oliveira.
CD Aves: Sócrates, Pedrinho, Ratinho, Márcio
(Benício, 68’), Rui Costa, Lopes, Correia, Maia, Rui
Castro, Vítor Gomes (Moura, 76’), Kubala (Hugo,
37’). Treinador: Nuno Dias.
Marcadores: Rui Costa 32’ e 67’.
A equipa mais jovem de Juvenis do
clube, defrontaram uma equipa
fisicamente mais forte e robusta, ao
contrário dos atletas avenses mais
frágeis, mas muito mais jogadores e
equipa, os nossos atletas, fizeram um
jogo de alta qualidade de futebol.
Melhor avense: Rui Costa.
 Boa arbitragem.

JUNIORESJUNIORESJUNIORESJUNIORESJUNIORES
CD AVES 1 – PENAFIEL 0
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Jorge Silva.
CD Aves: Carlos, Maia, Ricardo, Filipe, Nuno, Ruben,
Hugo, Rui (Ricardo III, 43’), Fernando, Paulo
(Tiago, 86’), Vítor.
Treinador: Marcos Nunes.
Marcador: Hugo 61’.
Cartões amarelos: Paulo 31’, Ricardo 60’, Ricardo
III 79’.
Os avenses  conseguiram levar de
vencida a equipa do Penafiel com
uma grande parte de atletas do
Nacional, o que dá mais sabor a esta
vitória.
O jogo foi bastante equilibrado, mas
o Aves, como lhe competia,
procurou com mais determinação o
golo e veio a consegui-lo muito
justamente num remate, mais em jeito
do que em força. Vítor por sua vez
teve duas oportunidades flagrantes de
golo que não concretizou e que
ampliava o resultado, o que, a
acontecer, era inteiramente justo.
Melhor avense: Nuno.
Arbitragem sobre o fraco.

JUVENIS 1ª DIVISÃOJUVENIS 1ª DIVISÃOJUVENIS 1ª DIVISÃOJUVENIS 1ª DIVISÃOJUVENIS 1ª DIVISÃO
CD AVES 4 - ALIADOS LORDELO 0

O que atrai um jovem, fora das Aves, querer representar o CD Aves quando naO que atrai um jovem, fora das Aves, querer representar o CD Aves quando naO que atrai um jovem, fora das Aves, querer representar o CD Aves quando naO que atrai um jovem, fora das Aves, querer representar o CD Aves quando naO que atrai um jovem, fora das Aves, querer representar o CD Aves quando na
terra donde é natural também há uma equipa de futebol?terra donde é natural também há uma equipa de futebol?terra donde é natural também há uma equipa de futebol?terra donde é natural também há uma equipa de futebol?terra donde é natural também há uma equipa de futebol?
Porque queria representar um clube de grandiosidade como o Desportivo das Aves
e que se situava relativamente perto da minha residência. Tendo já uma certa
admiração pelo clube, optei pelo Desportivo das Aves, embora respeite muito a
União Desportiva de Roriz.

A tua integração foi fácil? Relacionas-te bem com os teus colegas de equipa?A tua integração foi fácil? Relacionas-te bem com os teus colegas de equipa?A tua integração foi fácil? Relacionas-te bem com os teus colegas de equipa?A tua integração foi fácil? Relacionas-te bem com os teus colegas de equipa?A tua integração foi fácil? Relacionas-te bem com os teus colegas de equipa?
A minha integração no Desportivo das Aves foi fácil, sendo que já conhecia
relativamente bem o plantel devido à convivência escolar. Penso que a força da
equipa advêm essencialmente da união do grupo.

Qual a tua opinião sobre o trabalho de equipa, e o rendimento dela?Qual a tua opinião sobre o trabalho de equipa, e o rendimento dela?Qual a tua opinião sobre o trabalho de equipa, e o rendimento dela?Qual a tua opinião sobre o trabalho de equipa, e o rendimento dela?Qual a tua opinião sobre o trabalho de equipa, e o rendimento dela?
Na minha opinião vem sendo desenvolvido um bom trabalho, apesar de o
rendimento neste momento não ser a 100%, embora estejamos a cumprir os
objectivos.

Consegues conciliar a vida de estudante com a de desportista?Consegues conciliar a vida de estudante com a de desportista?Consegues conciliar a vida de estudante com a de desportista?Consegues conciliar a vida de estudante com a de desportista?Consegues conciliar a vida de estudante com a de desportista?
Embora nunca tenha reprovado de ano, as minhas notas não são por ai além, o que
penso não ser consequência do futebol.

Quais as tuas aspirações quanto ao teu futuro como jogador?Quais as tuas aspirações quanto ao teu futuro como jogador?Quais as tuas aspirações quanto ao teu futuro como jogador?Quais as tuas aspirações quanto ao teu futuro como jogador?Quais as tuas aspirações quanto ao teu futuro como jogador?
O meu sonho desde criança é tornar-me jogador profissional de futebol, embora
reconheça que é muito difícil, vou continuar a trabalhar para atingir os meus
objectivos.

Queres agradecer a alguém que te tenha ajudado no campo desportivo?Queres agradecer a alguém que te tenha ajudado no campo desportivo?Queres agradecer a alguém que te tenha ajudado no campo desportivo?Queres agradecer a alguém que te tenha ajudado no campo desportivo?Queres agradecer a alguém que te tenha ajudado no campo desportivo?
Quero agradecer à minha família pelo apoio, mas principalmente à minha mãe
pela paciência e disponibilidade para comigo, também agradeço a todos os
treinadores, delegados, e todos com quem trabalhei e que me ensinaram tudo o
que sei hoje, embora ainda tenha muito a aprender.

CAMADAS JOVENS DO AVES  RELATOS

Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Ricardo Nogueira.
CD Aves: Sócrates, Eduardo, Amaro, João, Roberto,
Rui, Tiago, Paulo, Miguel (Zé Pedro, 75’), Zé Miguel,
Diogo (Cristóvão, 40’). Treinador: Adelino Ribeiro.
Marcadores: Zé Miguel 5’, 77’ e  80’, João 65’.
Cartões amarelos: Roberto 6’, Amaro 17’ e 64’ e
consequente vermelho, Zé Pedro 77’
Os avenses dominaram o jogo tanto
a nível técnico como territorialmente.
As oportunidades de golo perdidas
foram em série, o Aliados, defendia-
se muito bem mas pouco mais, muito
raramente desciam ao último reduto
avense. De salientar os três golos de
Zé Miguel e golaço do João.
Esta equipa caminha a passos largos
para o apuramento para o Nacional
e bem merece pois tudo tem feito para
tal cometimento.
Melhor avense: Roberto.
Arbitragem regular.

INICIADOS  1ª DIVISÃOINICIADOS  1ª DIVISÃOINICIADOS  1ª DIVISÃOINICIADOS  1ª DIVISÃOINICIADOS  1ª DIVISÃO
CD AVES 2 - RIO TINTO 1
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Juvenal Vieira.
CD Aves: João, Rios, André, Máximo, Pedro,
Tiago, Gomes (Vítor, 65’), Jonas (Dário, 31’),
Hélder (Neto, 67’), João Silva, Fábio. Treinador:
José Carneiro.
Marcadores: Dário  36’, Fábio 47’.
Cartões amarelos: Gomes 62’, Máximo 68’.
Os Iniciados depois de refeitos da
derrota sofrida a semana passada
tornaram às vitórias. Conquistaram
uma partida sofrida mas inteiramente
justa, aliás só peca por escassa, estes
jovens que também estão na luta para
o apuramento do Nacional da
categoria, têm feito um campeonato
muito certinho e bem jogado para
atingir essa meta.
Melhor avense: Fábio.
Arbitragem regular.

“Queria representar um clube
de grandiosidade como o

Desportivo das Aves”

Élio Pedro Caldas Augusto tem
16 anos e é natural de Roriz.
Iniciou-se no Clube Des-
portivo das Aves na época de
1999/2000 e , neste momento,
é elemento da equipa de
juvenis. Defesa central, cedo
se notou neste jovem  aptidões
para ir em frente na carreira
de futebolista.
Eficiente, sereno e seguro,
também marca os seus golos
, até ao momento cerca de
trin-ta, mercê da óptima
leitura de jogo e da
estatura que  possui. Tem tudo
para singrar no des-porto-rei.

  A voz dos intervenientes
no  Futebol Juvenil

Entrevistas de Fernando FernandesFernando FernandesFernando FernandesFernando FernandesFernando Fernandes

OITAVOS DE FINAL DA TAÇA CONCELHIA
S. MAMEDE 4 – FC REBORDÕES 4
(3-4 em pénaltis)
Parece que finalmente o FC Rebordões
está a engrenar. Realizou um jogo rijo
e em que o vencedor esteve sempre

em dúvida e a marcha do marcador
assim o demonstra.
Após os 90 minutos e com o
resultado de 2-2 foi-se para o
prolongamento no qual se chegou
aos 4-4.
Nos pénaltis foi mais feliz o FC
Rebordões que conseguiu a passagem
aos quartos de final.

TAÇA DOS CAMPEÕES INTER-MUNICIPAL
RETORTA (VILA DO CONTE) 5 – REBORDÕES 0
Fora da hipótese que está o apuramento
para a fase final da Taça dos Campeões
Inter-Municipal, o FC Rebordões fez rodar
jogadores menos utilizados, embora o
resultado final seja demasiado pesado em
relação ao valor das duas equipas. |||||
FIRMINOFIRMINOFIRMINOFIRMINOFIRMINO     PPPPPAAAAACHECOCHECOCHECOCHECOCHECO

FC Rebordões
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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

Os dotes futebolísticos também se desen-
volvem no sexo feminino e a prova disso
está nas atletas Daniel Ferreira, de 15 anos,
e na Sofia Ferreira, de 18 anos. Com os mes-
mo sonhos próprios das miúdas das suas
idades apenas se destacam das demais
pelo facto de terem uma queda especial
para a bola, que inclusive já chamou a
atenção dos responsáveis nacionais. Am-
bas são regularmente chamadas à selec-
ção das quinas e é com “grande orgulho”
que defendem as cores do nosso país.

A mais nova, a Daniela, sonha desde pe-
quenina em se tornar jogadora de futebol.
Já na escola os rapazes escolhiam-na sem-
pre para os jogos, apreciando as qualidades
desta atacante. Os 15 golos marcados no
campeonato distrital juntam-se às duas
internacionalizações na Selecção Nacional,
e tudo com a ajuda dos pais. “Tenho que
lhes agradecer muito, pois sempre me
apoiaram”, faz questão de lembrar. Ainda
no 10º ano de escolaridade sonha com a
Licenciatura em Medicina, enquanto vai
pedindo “mais divulgação para a modali-
dade”.

A lateral-esquerda Sofia Ferreira até
lembra que no futebol feminino há mais luta.
“Como não apostam tanto neste desporto
joga-se com muita garra, porque queremos
fazer algo em prol desta modalidade”, conta.
Por agora, vai frequentando o primeiro ano
da Licenciatura em Desporto no FCDEF, no
Porto, e acumula já seis internacionali-
zações. A carreira de futebolista também
“é para continuar” e concorda com a Danie-
la quando esta destaca a juventude do Aves
como um trunfo. “Temos mais margem de
evolução, um bom grupo e muitas alegrias
para dar”. Fica, então, o desejo de duas
jovens atentas à evolução dentro das quatro
linhas, sem nunca descurar a formação
profissional. ||||| SUSANASUSANASUSANASUSANASUSANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

||||| REPORTAGEM E FOTOS: SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

Não se pense que só os homens se interessam
pelo futebol. Nos últimos anos, as mulheres têm
vindo a adquirir um papel de destaque nesta
modalidade, não como simples espectadoras mas
na qualidade de jogadoras. Quer seja na ver-
tente futebol de onze ou futsal, Portugal começou
a seguir o exemplo de outros países, onde o
desporto-rei na versão feminina tem já uma forte
implementação, e a pouco e pouco vão-se mul-
tiplicando os clubes que apostam forte no sector,
até com resultados visiveís na Selecção Nacional.
Embora exista ainda um longo caminho a percor-
rer, em termos de enraizamento da modalidade
na sociedade, o Desportivo das Aves tem, nos
últimos oito anos, feito aqui uma forte aposta. E
só faltam mesmo mais alguns apoios, tanto
financeiros como ao nível da população, para,
então, se conseguir uma divulgação mais eficaz
do futebol feminino.

Com uma equipa a competir na I Divisão
Distrital da Associação de Futebol do Porto e

uma outra, neste caso a de juniores, envolvida
no campeonato concelhio, as jovens atletas têm,
por isso, levado o nome do clube e da própria
freguesia a vários pontos do Distrito do Porto,
sem esquecer a dupla representação na Selecção
Nacional, através das atletas Sofia Ferreira e
Daniela Ferreira. Assim, todas as terças, quartas
e quintas-feiras, após um dia de estudo ou de
trabalho, as 11 miúdas dos seniores, com uma
média de idades à volta dos 20 anos, con-
centram-se no novo pavilhão desportivo, onde
são preparados os jogos semanais.

A recente saída da treinadora Carla Maia
levou o técnico dos guarda-redes Filipe Moreira
a assumir o comando interino da equipa prin-
cipal, onde se deverá manter até ao final da
presente temporada, e os resultados até são posi-
tivos. O Aves ocupa, neste momento, o sétimo
lugar, entre 14 adversários, estando a 12 pontos
do líder Avintense. Aos 26 anos, o treinador
diz tratar-se de uma “experiência bastante enri-
quecedora”, que lhe permite retirar importantes
ensinamentos para o dia-a-dia. “Costumo dizer
que aqui aprende-se mais do que se ensina. É
formidável trabalhar com todas elas, têm uma
postura excelente nos treinos e nos jogos, e
entregam-se a tudo de corpo e alma”, confessa
Filipe Moreira. Além de destacar o “grande amor
à camisola de todas as atletas”, porque estas
não recebem qualquer suplemento mensal nem

têm direito a prémios de jogos, o treinador apenas
se queixa um pouco da falta de apoio do público.
“Tanto nos treinos como nos jogos as atletas
excedem as expectativas e só era preciso termos
mais público a apoiar a equipa”, lembra. A mesma
opinião é partilhada pela capitã Carla. A cumprir
o sétimo ano de águia ao peito, esta costureira
de 27 anos, que vê no futebol “uma forma de
escape ao stress diário”, só queria ver o pavilhão
mais cheio durante os jogos. “O futsal e o futebol
de onze femininos estão algo esquecidos e
deveriam ser mais lembrados. Como jogadoras
sentimos a falta de apoio e se as coisas fossem
melhores, sobretudo a nível financeiro, a moda-
lidade podia, agora, estar muito mais divulgada”,
salientou.

Contando apenas com a ajuda mensal atri-
buída pela Direcção do Aves, sobretudo a nível
de equipamentos, o futebol feminino tem também
sobrevivido à custa de alguns donativos e da publi-
cidade, estando, agora, à procura de um patro-
cinador para as camisolas. “Este é um dos nos-
sos objectivos, pois seria uma boa fonte de recei-
tas”, lembra Sérgio Carneiro, director da modali-
dade, que este ano transitou das camadas jovens.

Então, se esta meta fosse atingida a equipa
até poderia almejar outros sonhos, porque por en-
quanto o técnico Filipe Moreira só quer “atingir
o melhor lugar possível, superando-se o quinto
posto do ano passado”. A capitã Carla como sendo
uma das mais antigas praticantes até sentiu uma
“evolução positiva da modalidade no Aves, pelas
melhores condições estruturais”. “Só espero que
assim continue, porque temos boas atletas e ten-
tamos dar sempre o nosso melhor”, conclui. ||||||

FUTSAL FEMININO CD AVES | PLANTEL
Guarda-redes: Carla (capitã) e Tatina. Restante equipa: Sónia, Sofia, Daniela, Paula,
Joana, Marise, Carina, Mara e Ãngela

DESPORTIVO DAS AVES TEM, NOS
ÚLTIMOS OITO ANOS, FEITO

UMA FORTE APOSTA NO FUTEBOL
FEMININO

Sofia e Daniela
brilham na
Selecção

 À procura de mais apoios e divulgação
FUTSAL FEMININO DO DESPORTIVO DAS AVES
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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
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Taça Nacional de Karate Seniores

||||| TEXTO: SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

A Direcção e a equipa técnica do Bairro
Futebol Clube demonstraram, em
conferência de Imprensa, a sua revolta pela
agressão do árbitro auxiliar Pedro Daniel
Ribeiro Fernandes ao guarda-redes Nelson
Cunha, no final do jogo com a Juventude
de Mouquim, disputado em Bairro, há duas
semanas. O guarda-redes, agredido na face,
já apresentou uma queixa-crime na GNR e
a Direcção, através do presidente Carlos
Carneiro, “fará uma exposição ao Conselho
de Disciplina da Associação de Futebol de
Braga”. O mesmo dirigente faz questão de
lembrar que o Mouquim venceu o jogo, da
13ª jornada da II Divisão Distrital, “com um
golo em fora-de-jogo e daí que no final
tenha havido uma troca de palavras entre
os jogadores e o árbitro mas nada que

||||| TEXTO: SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

O Aves sempre entrou na reabertura de
mercado e conseguiu o empréstimo, por
parte do Penafiel, do médio brasileiro
Messias até ao final da época. Aos 21 anos,
e após uma paragem de sete meses, de
modo a recuperar de uma pubalgia, o jovem
atleta diz-se totalmente “preparado para
regressar à competição e não vê a hora de
subir ao relvado e ajudar o Aves a realizar
os seus objectivos”.

Natural de Londrina, Messias despontou
para o futebol no clube da sua terra, seguiu
para o Fluminense, ao serviço do qual
representou em sete jogos a Selecção de
Sub-17. O interesse do Penafiel surgiu há
um ano, concretizando-se a primeira expe-
riência do médio no futebol europeu. A adap-
tação ao clube e ao nosso país até nem correu
mal, o pior foi mesmo o frio. “Até me adaptei
perfeitamente, apesar de estar aqui sozinho,
porque os meus pais e os meus cinco irmãos
ficaram no Brasil. O frio é que é complicado,
sobretudo agora nestas últimas semanas.”,
contou. Em Penafiel realizou sete jogos, três
deles a titular, e embora não tenha marcado
nenhum golo foi, por diversas vezes,
considerado o melhor em campo.

Assumindo-se como “um jogador de
meio-campo, que tanto pode ajudar a defesa
ou construir jogadas de ataque”, Messias
sentiu-se “bem acolhido no Aves” e depois
de ter assistido ao triunfo sobre o Feirense
ficou com a sensação de que “a equipa

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     MMMMMANUELANUELANUELANUELANUEL     MMMMMAAAAACHADOCHADOCHADOCHADOCHADO

Durante anos a fio o Rali de Portugal foi uma das melhores
e mais prestigiadas provas de estrada em todo o mundo.
Desde 1973 integrado  no Mundial de Ralis aí permaneceu
durante 28 anos, até 2001.

Depois de quatro anos de jejum, a comissão
organizadora decidiu que estava na altura de fazer regressar
o Rali de Portugal ao palco máximo desta disciplina,
formalizando uma candidatura ao Campeonato do Mundo
do próximo ano.

A prova foi delineada a pensar nesse regresso e vai ser
avaliada para esse propósito pelas instâncias da Federação
Internacional do Automóvel - F.I.A.

Com esse objectivo o rali transferiu-se para o Algarve
adoptando, desde já, um figurino - tipo adequado às mais
recentes exigências do Mundial de Ralis. Com a sua
estrutura assente em Vila Moura, a prova está marcada
para os dias 31 de Março a 2 de Abril, dividida em duas
etapas e com seis troços cronometrados, percorridos por
duas vezes.

CD AVES

Um Messias pronto a ajudar

trabalha muito bem”. “O estilo de jogo é
que é diferente da SuperLiga, aqui os times
marcam um golo e jogam mais na defesa”,
explica. Messias vê os avenses com

“possibilidades de chegar lá acima na tabela,
fazendo um campeonato tranquilo, numa
prova emocionante, onde nunca se sabe
quem sobe ou quem desce”.

BAIRRO FUTEBOL CLUBE

Agressão de árbitro a jogador motiva queixa-crime

justifique uma agressão”, lembra. No meio
da confusão, o guarda-redes foi agredido
e, posteriormente, foi mencionada no
relatório a expulsão de cinco jogadores,
além do treinador Adélio Pinheiro estar

suspenso por vinte dias. E porque Carlos
Carneiro e o delegado ao jogo Joaquim Barbo-
sa afirmam que “dois dos jogadores expul-
sos estavam no balneário” será também pedida
uma acareação entre o árbitro e os atletas.

Da esq. para a dir.: Joaquim Barbosa (delegado ao jogo), Bartolo Pereira (vice-presidente do BFC),
Carlos Carneiro (presidente do BFC) e Adélio Pinheiro (treinador do BFC)

Pode valer
o regresso ao

Mundial
Subaru, Ford e Peugeot poderão estar de regresso

a Portugal já este ano. Pilotos como Carlos Sainz,

Markku Alen, Tommi Makinen e Juha Kankkunen

também. A Comissão organizadora, o ACP-Sport,

assume na edição deste ano a candidatura do Rali

de Portugal ao Mundial de Ralis em 2006.

Tal como vem sendo hábito o rali organizado pelo Targa
Clube que há 23 anos abre a temporada nacional, tem o
seu início na Super Especial nocturna da Av. dos banhos,
na Póvoa de Varzim, no dia 11 de Março.

Esta prova que também conta para o Campeonato da
Europa prossegue no dia seguinte, sábado, 12 de Março,
com mais 10 provas especiais de classificação em troços
situados na Serra da Cabreira e imediações.

Nesse cenário poderá assistir-se ao primeiro dos duelos
anunciado entre os veículos da categoria S1600, Peugeot
206 e Citroën C2, e ao desempenho dos melhores veículos
4x4 do Grupo N que, em pisos de terra, poderão animar
a competição. ||||| JMMJMMJMMJMMJMM

Casino da Póvoa Rali
ABRE O CAMPEONATO NACIONAL DE RALIS
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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
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O prometido é devido. E, no dia 29 de Janeiro,
pelas 15 horas, fui até ao (futuro) Centro Cultu-
ral, para uma conversa de amigos, que me escla-
recesse dúvidas relativamente a afirmações pr-
oduzidas pelo presidente da câmara. Foi um
gesto simbólico, nada mais que um gesto sim-
bólico, para romper a apatia. Mas lamento que
não tivesse sido melhor aproveitado para que
os políticos da nossa praça mostrassem quem
são e o que pensam.

Apareceram alguns autarcas, mas faltaram
outros. Apareceram Homens com H grande, que
discutem frontalmente e em público. Não apare-
ceram os homens com h pequeno, que só têm
“coragem” para escrever mentiras em jornais e
panfletos. Tinha alguma esperança (que, como
sabemos, é a última a morrer…) de que os autores
de artigos mentirosos dessem um ar da sua
graça. Não apareceram. Ou, então, andariam
por perto, a espreitar o acontecimento… Estes
homens com h pequeno são uma desilusão.

Do presidente da câmara nem vestígios.
Sabemos que é um homem muito ocupado e
que, se pudesse, não faltaria ao encontro. Aliás,
ele era o principal interessado. Qualquer autarca
que se preze não hesita em dar resposta às per-
guntas que lhe são dirigidas, para debelar as
dúvidas. Por falta de comparência do senhor
presidente, as minhas dúvidas manter-se-ão.
Compreendo que a sua agenda continue carre-
gada com inaugurações e “primeiras pedras”. E,
por falar em “primeiras pedras”, quero, muito
respeitosamente, pedir ao senhor presidente que
me diga quando será lançada a segunda pedra,
a terceira, e por aí adiante, em Cense.

Os avenses já se terão esquecido de uma
“primeira pedra” lançada em Cense pelo presi-
dente da câmara? Os avenses lembrar-se-ão de
quanto tempo já passou sobre o solene “lança-
mento”, tão “badalado” em jornais e boletins?
Quatro anos! Exactamente o tempo de um
mandato autárquico. A pedra foi “cirurgicamen-
te” lançada em ano de eleições. E cá estamos
nós, passados quatro anos, em novo tempo de
eleições. Razão tinha o compadre de Cense,
quando escreveu, em Fevereiro de 2003:

“No dia dez festejámos o segundo aniversário da
primeira pedra que o senhor presidente da câmara
lançou aqui na bouça de cense e olhe que eu até
acreditei que as casas pró povo não haviam de tardar
e veja lá já lá se foi mais um ano e outro ano e a
segunda pedra viste-a o que lá mais se vê é mato e
bicharia é verdade já fez dois aninhos que o senhor
engenheiro cá veio lançar a pedrinha e trouxe com ele
o senhor abade e o povo e até deitou discurso e disse
que íamos ter casa novas pois a pedrinha já fez dois
aninhos e o zeca da tininha lá tem a sua razão por-
que até disse na altura que a pedrinha deve ter sido
lançada com força a mais e deve ter ido parar ao
outro lado do rio (…)”.

Eu fui autarca durante dois anos e onze me-
ses. Durante o meu mandato de Presidente de

No reino do desperdício
Junta, que eu me recorde, nunca organizei qual-
quer “inauguração”. Apenas uma vez fui surpre-
endido por uma festa organizada pelo falecido
Abílio Gravano, aquando da conclusão da Rua
de Rioberto. E, quando a vaidade de homens
vivos se passeou pelo sagrado solo dos mortos,
eu quedei-me por um discreto recanto do novo
cemitério, e dali abalei, logo que pude. Muito
menos desperdicei o meu tempo em “lançamen-
tos de primeiras pedras” e visitas de “pré-inaugu-
ração” a obras que se arrastam de mandato em
mandato. Essas manifestações de política parola
cansam-me. E deprime-me o esbanjamento de
dinheiro que lhe está associado.

As “primeiras pedras” e inaugurações são
rituais sem sentido, mais uma herança do tempo
da velha senhora. Hoje já não são usadas as
criancinhas das escolas para abanar bandeirinhas
e gritar vivas ao senhor presidente. Mas para lá
caminhamos…

E que dizer do hábito de descerrar “placas
comemorativas”, “lápides evocativas” e quejan-
dos? Que mérito teve o ministro, ou o autarca
cujo nome lá figura, que não tenha o operário
que a obra levantou? Que mérito têm os ministros
e os presidentes de câmara? Nenhum. Ou,
então, terão tanto mérito quanto um simples
trolha que ajudou a erguer as paredes do edifí-
cio a inaugurar. Então, por que razão o nome
dos construtores não constam da placa?

Para serem justas, as placas deveriam conter,
por exemplo, os nomes dos ministros que pelo
Governo passaram durante a realização da obra
(se assim procedêssemos aquando do acto de
inauguração do nosso Centro Cultural, quantos
nomes de ministros lá seriam escritos?!...), os
dos secretários e subsecretários de Estado, os
chefes de gabinete, etc. Os ministros, secretários,
subsecretários, adjuntos, assessores, e outros
que tais tiveram tanto mérito quanto os autarcas:
o mérito de participar em meia dúzia de reuniões
e de assinar uns papéis. E não fizeram mais que
a sua obrigação, que para isso são bem pagos
os autarcas, ministros e outros governantes.

E os nomes dos políticos que, em Bruxelas,
decidem o destino dos fundos comunitários
também figuram das placas evocativas das inau-
gurações? Haja moralidade!...

Se as placas tivessem alguma utilidade, teriam

inscrito no mármore um pedido formal de des-
culpas pela incompetência que provocou a de-
mora na conclusão da obra. Porque as obras de
Santa Engrácia ficam mais caras aos contribuintes
do que aquelas que cumprem os prazos de
construção. Se a maioria das obras é inaugurada
com atraso, porque não se aproveita a ocasião
para pedir desculpa aos munícipes. Os gestos
de humildade só ficam bem a quem os pratica.

Mais direito a ter o seu nome numa placa
têm os que pagaram a obra: os munícipes que
pagam impostos. Ou não saberão os munícipes
que, desde a choruda reforma dos políticos até
aos gastos com “inaugurações” tudo lhes sai
do bolso? Aos (eventualmente) distraídos, lem-
brarei que o tempo que o presidente da câmara
gasta nestas inúteis e dispensáveis cerimónias
(que nada produzem ou acrescentam) é pago
com o nosso dinheiro. E bem pago! Nada do
que faz é gratuito. Tudo sai dos nossos bolsos.
Mas parece que ninguém se importa com o
desperdício.

Para além de inúteis, as “inaugurações” saem-
nos caras. Os ministros e autarcas levam atrás
de si um séquito de fotógrafos, assessores de
imprensa e outros serviçais, cujos serviços nós
pagamos. Depois, usam as fotos das “inaugu-
rações” para enfeitar boletins “informativos”, que
nada informam, mas que nós pagamos. Comem
e bebem à nossa custa. Passeiam-se em carros
que nós pagamos, acompanhados de motoristas
a quem nós pagamos. Contratam bandas e
filarmónicas que nós pagamos. Deitam foguetes
que nós pagamos…

Para não me alongar em considerações,
deixo-vos com um naco de prosa escrita por
um cidadão atento: “Não há, em geral, na nossa
“classe política” uma cultura de poupança, de escrúpulo
e de rigor na utilização dos recursos que são de todos.
Toda a gente sabe que no Estado se gasta com excessiva
facilidade (e irresponsabilidade). Se as famílias seguis-
sem o seu exemplo seria uma verdadeira tragédia
social - estariam todas ou quase todas no limiar da
mais absoluta indigência. (…) Há dias, procedeu-
se à inauguração oficial de uma nova unidade de
saúde. A “cerimónia” meteu ministro, secretário de
estado, presidente de câmara, presidente de junta e o
mais que imaginar se possa, uma multidão de man-
darins. No momento soleníssimo da chegada dos
ilustres representantes da nação, o foguetório foi de
arromba. Uma banda coreografou musicalmente o
evento. O beberete que rematou as discursatas e o
praxístico descerrar da placa evocativa foi excelente.
Em pouco mais de duas horas de pompa e circuns-
tância, gastou-se quanto? Não arrisco uma estima-
tiva. Sei, apenas, que se gastou... para nada. O espa-
vento inauguracional não acrescentou nenhuma
qualidade ou mais-valia ao serviço inaugurado.
Tratou-se de um exercício de puro despesismo. Situa-
ções deste tipo (e similares, em maior ou menor escala)
ocorrem todos os dias em Portugal, num feérico esban-
jamento de recursos, repito, que são de todos. Denun-
ciar todo este desperdício (…) é tão só cumprir uma
obrigação cívica e política elementar”. |||||

Os avenses já se terão esquecido de uma
“primeira pedra” lançada em Cense pelo

presidente da câmara? Os avenses
lembrar-se-ão de quanto tempo já passou

sobre o solene “lançamento”, tão
“badalado” em jornais e boletins? Quatro

anos! Exactamente o tempo de um
mandato autárquico. A pedra foi

“cirurgicamen-te” lançada em ano de
eleições. E cá estamos nós, passados quatro

anos, em novo tempo de eleições.

O poeta de tão louco
Não foi feliz
Pobre coração
Com dor
Cheio de emoção
O poeta chorou...
Clamou com fervor
E brindou
Com subtileza
Pelo cálice amargo
De uma intensa
Saudade, e parte
Da sua natureza.
O poeta tão louco
De um amor
Mais louco ainda
Que não sabe
Onde começa
Ou onde finda.
Mergulhou
Agora
Com tanta felicidade
No verso
De uma folha de papel
Que o ressuscitou...
Louco e pobre poeta
Que o amor
Antes não agarrou!

                         Maria José Dias                         Maria José Dias                         Maria José Dias                         Maria José Dias                         Maria José Dias

POBRE
POETA QUE

O AMOR NÃO
AGARROU
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por: Olho Vivo

CARTAS AO DIRECTOR
JANEIRO DE 2005

VILA  DAS  AVES

Caminhamos nós para o fim do mundo?
O ser humano é cada vez mais desres-

peitado. A nossa sociedade olha para
países do “terceiro mundo” com um olhar
de quem quer fazer mudar ali as coisas,
porque diz-se que em pleno século XXI
não deveriam ser permitidas certas atitu-
des. É certo, que por exemplo nos países
Islâmicos, as mulheres são olhadas como
servas numa sociedade em que os ho-
mens imperam e fazem valer a sua força,
e que noutras zonas do mundo como
no nosso país, é impensável uma mulher
ser condenada à morte por apedreja-
mento. Apelidamos de retrógradas e de
terem nestes países regimes ditatoriais,
que para nós, estão como que parados
no tempo. Porém, olhamos mais depressa
para os defeitos dos outros do que para
os nossos. Esquecermo-nos que não
temos legitimidade alguma para colocar
imperfeições nos outros.

Assim sendo, temos no mundo uma
super-potência (para mal dos nossos
pecados) “que tudo controla”. Veja-se:
invadiu outro país ilegitimamente sem o
aval da ONU, com a finalidade de “depor
o regime” que possuía armas de destrui-

O Fim do
Mundo

ção massiva, que nunca apareceram,
quando na verdade instalaram-se lá para
maltratar as pessoas que deveriam
proteger de um ditador, e para tomar con-
trolo da sua grande riqueza: o petróleo.
Não fazem esforço sequer de se preocu-
parem com problemas que a todos dizem
respeito, como a questão ambiental. Como
sabemos, fizeram questão até de recusar
as condições do protocolo de Quioto.
O cerne da questão, é que são demasia-
do egoístas para pensar que são o país
que mais destrói o ambiente em que todos
vivemos. A poluição é a verdadeira arma
de destruição em massa, e quem a detém
são os Estados Unidos da América. Qual
bomba que rebenta um pouco todos os
dias, tão pouco que ninguém, ou quase,
lhe dá importância. Vai rebentando aqui
e acolá, vai destruindo aqui e acolá, até
destruir com tudo. Até o próprio detentor
da “arma” sofre com a sua negligência.

Somente nos casos como a catástrofe
do sudeste asiático (se é que houve
alguma vez alguma) nos põem a pensar
do que será de nós. O “cheiro a morte”
como proferiu a jornalista Daniela Santia-
go da RTP, com uma expressão facial que
dizia tudo, paira no Sri Lanka mas, tam-
bém nas nossas cabeças, como reflexo
de um choque imenso, que choca ainda
mais, de cada vez que se pensa nesta
hecatombe. De cada nova imagem que
surge, é como não soubesse que tudo
isto estava a acontecer, tamanha a admira-
ção, o embate, o arrepio, a confusão men-
tal que nos torce a cérebro, bloqueando

o nosso corpo e a nossa atenção. Será
este o fim de todos nós?

Dizia a sabedoria antiga, que no fim
do mundo tudo se haveria de ver. O
que nos falta neste momento? Será que
o que se vê, e se tem visto na nossa
sociedade e no mundo, normal? Pais que
matam filhos, filhos que matam pais,
crianças que são abusadas, violadas,
prostituídas, mal tratadas, sequestradas
por vezes pelos próprios familiares, por
sacerdotes! Tráfico de seres humanos,
tráfico de órgãos! No que nos transforma-
mos? A espécie humana não funcionava
assim. Aquecimento global, temperaturas
anormais, grandes inundações, grandes
secas, grandes nevões, catástrofes natu-
rais! No que transformamos a natureza?
Ela não funcionava assim. A destruição
da natureza aliada à destruição dos valo-
res humanos poderá ter consequências
devastadoras. E o homem, egocêntrico,
continua a pensar que domina o mundo.
Julga-se capaz de tudo controlar, quando
na verdade nada controla. Somos objec-
tos em mãos monstruosas, de corpo co-
lossal que ninguém vê, mas existe. Tão
colossal que é, que faz de uma linha-
férrea e de um comboio “um brinquedo”
em mãos de um bebé. Talvez a mãe
natureza não aguente tantos maus-tratos,
pois nem mesmo o homem é capaz de
aguentar os maus-tratos que ele próprio
provoca. Contraditório, sujo, ignorante,
culpado, pequeno, mesquinho, mau! É este
o homem que habita o planeta Terra. |||||
CLCLCLCLCLARISSEARISSEARISSEARISSEARISSE     NOÉMIANOÉMIANOÉMIANOÉMIANOÉMIA     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

* ... com a cãoveniente vénia a A. O'Neil...

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

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"
de António Fernandes Fonsecade António Fernandes Fonsecade António Fernandes Fonsecade António Fernandes Fonsecade António Fernandes Fonseca
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Muito se tem falado nos últimos dias do apoio expresso e
público de Freitas do Amaral ao PS. Aproveitaram para o
criticar sobretudo vários quadrantes políticos. (ou não fosse
ele o fundador do CDS). E que valor têm essas críticas? No
mínimo, a meu ver, são discutíveis.

O PS, no entanto, regozijou-se de alegria. E que valor
tem esse regozijo? No mínimo, também, é altamente discutível.
Desde logo porque o simples facto de parecer ser inevitável
a sua vitória nas próximas eleições, não justifica fazer-se
tábua rasa de acontecimentos que, felizmente para muitos,
ainda estão bem vivos. Quero dizer com isto que independen-
temente do apoio de Freitas do Amaral (não está aqui em
causa a pessoa), numa outra interpretação, poderá ser até
inadmissível o PS aproveitar e enfatizar o apoio desta, ou de
outra qualquer, individualidade externa ao partido quando
tem vindo a rejeitar figuras do próprio partido. Mais ainda,
quando tem vindo a rejeitar o apoio e a solidariedade de
figuras que embora externas ao partido por ele têm dado a
cara ao longo dos anos, nos bons e nos maus momentos.
E isto é válido quer à escala nacional quer à escala local.
Aqui mesmo em Vila das Aves nós temos exemplos
sobejamente conhecidos. E isto, meus amigos, tem que ser
dito, pois entendo que é nestas momentos que se continua
a verificar quem tem realmente espinha dorsal e quem não
tem e ao abrigo do momento ou da festa de ocasião tudo
faz e tudo diz ao sabor da corrente.

Com estes exemplos de “coerência” o PS continua a mostrar
que não obstante os ventos de vitória que sopram para as
suas hostes, aparece mais como uma alternativa de circuns-
tância do que como um projecto real, sólido e verdadeiro.
Se como alternativa ao actual quadro se exige verdade, rigor
e competência, como é possível prometer 150 000 novos
postos de trabalho em apenas uma legislatura? Como é
possível prometer um crescimento da economia de 3%
quando o eminente Daniel Bessa (ex-ministro da Economia),
a par das projecções mais optimistas da própria União
Europeia, garante não poder ir além dos 1,5%? Como é
prometer continuar a prometer auto-estradas sem portagens?
Enfim, “coerências”…

Por outro lado, e apesar de tudo, devo dizer que também
desconfio um pouco das intenções de Freitas do Amaral. Se
por um lado me sinto tentado a rever-me na sua ideia
(repito – para não haver confusões - na sua ideia, apenas)
de pensamento-livre/opinião-livre, não me parece comple-
tamente isento e coerente num ano tão cheio de eleições,
(nomeadamente as presidenciais), manifestar tão publicamen-
te uma opinião tão pertinente e tão influenciadora. Parece-
me deselegante para com as alas que sempre frequentou e
surpreendentemente próximo de alas que só lhe podem
trazer aparentes mais-valias. Sinceramente, apetece-me pensar
numa teoria do género: -ok, na eventualidade de Guterres
não avançar, Freitas do Amaral será um adversário de peso
para Cavaco Silva quanto mais não seja pelo seu “centralismo”
tão circunstancialmente conveniente! Havendo ainda a
possibilidade –mais extravagante é certo- dos três poderem
serem candidatos!

Será esta a coerência que nos querem impor? Penso que
«mais lá para o Verão» como o próprio Freitas do Amaral referiu,
teremos oportunidade de tirar dúvidas. Aguardemos. |||||

Coerência

Companhia de Seguros Tranquilidade
Praça Bom Nome, Lj L - 4795-076 Vila das Aves - Tel.: 252 870 740 - Fax: 252 870 749

Telemóvel: 96 344 52 14      E-mail: fernanda.pinto@gseguros.tranquilidade.pt

FERNANDA PINTO
Gestora de Seguros

Agente Assurfinance
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 LIVROS E LEITURAS
Biblioteca

SUGESTÕES DE CULINÁRIA

PALAVRAS CRUZADAS

Bifes com
Cogumelos

Delícia de morango

PRIMEIROS SOCORROS PARA CÃES DE CAÇA
FERIDOS     de Michel KrepperMichel KrepperMichel KrepperMichel KrepperMichel Krepper
PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA, SET. 2004

Durante uma jornada de caça ou num recontro
com um animal acossado, pode acontecer que
o seu cão fique ferido. São poucos os caçadores
que têm conhecimentos suficientes de modo a
poderem prestar os primeiros socorros no local,
em boas condições, antes mesmo de consultar
o veterinário. Este Primeiros Socorros Para Cães
de Caça Feridos  foi concebido para o ajudar a
ultrapassar situações que podem tornar-se dra-
máticas para o seu companheiro – fracturas, he-
morragias, problemas nas patas, desidratação e
muito mais. Para que este livro possa mesmo
ser-lhe útil, deverá guardá-lo na caixa reservada
exclusivamente aos primeiros socorros caninos,
a qual deverá estar ao alcance de todos.

CHAMAM-ME CÃO de José Freyre José Freyre José Freyre José Freyre José Freyre
PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA, OUT. 2004

Hoje em dia, o cão faz parte da maioria das
famílias. Encontramos muitas obras sobre cães,
sobretudo específicas de uma só
raça ou de um conjunto de raças
ou sobre a saúde canina. Ao com-
pilar-se este trabalho, o objectivo
foi o de se apresentar ao leitor o
maior número possível de dados
e informações sobre cães. Assim,
desde os aspectos habitualmente
tratados nos livros – como são a
saúde, as raças, a alimentação e
o treino ao cão ao longo da His-
tória… o leitor tem neste livro uma abordagem
a cerca de 111 temas que o vão ajudar a
conhecer melhor o seu companheiro.

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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HORIZONTHORIZONTHORIZONTHORIZONTHORIZONTAISAISAISAISAIS: 1: 1: 1: 1: 1 – rio afluente do Mondego, passa no concelho de Coimbra;
gado bovino; 22222 – combate; parte proporcional com que cada um contribui para
determinado fim; 33333 – espécie de sapo do Brasil; lista; o m.q. rim; 44444 – solitário;
comunicação estreita entre dois mares; nota musical; 55555 – escrever em lista; 66666 –
pequena ilha francesa fortifica do Mediterrâneo, a dois km de Marselha; dar o
seu voto numa eleição; utensílio para apanhar lixo; 77777 – ponto em que um rio
desagua noutro ou no mar; igreja episcopal (pl.); dispor; 88888 – nome de mulher;
pequeno barco usado na pesa do bacalhau; 99999 – cabelos brancos; reuna; letras de
setas; 1111100000 – carta de jogar; ameiga; pedra de moinho (inv.); 1111111111 – transparência.

VERTICAISVERTICAISVERTICAISVERTICAISVERTICAIS::::: 11111 – determinar a classe; 22222 – vento de leste; azáfama (pl.); 33333 – pau-ferro;
nome de letra (pl.); 44444 – rádio (s.q.); cento cinquenta e cinco (rom.); alumínio (s.q.);
55555 – fluído eléctrico que se desprende da nuvem electrizada (pl.); interj. Designativa
de cansaço; 66666 – afligir; 77777 – folha de ferro, delgada e estanhada (pl.); procede; 88888
– actínio (s.q.); casa; ala do exército; 99999 – fig. Opinião política; o m.q. após; 1111100000 –
prestável; é um distrito; 1111111111 – coisas engenhosas. |||||

111112/2002/2002/2002/2002/20011111 - Foi apresentado uma nova
sequência de 95% do genoma humano.

111116/16/16/16/16/1267267267267267 - D. Afonso III e Afonso X
de Castela assinaram a Convenção de
Badajoz em que era estabelecida como
fronteira o rio Guadiana.

23/123/123/123/123/1373737373733333 - Morreu a figura histórica
da UNITA, aos 69 anos, em combate

Soluções das Palavras Cruzadas. HORIZONT HORIZONT HORIZONT HORIZONT HORIZONTAIS AIS AIS AIS AIS: 11111. ceira, vacum; 22222. luta, cota; 3.
aru, rol, ril; 44444. só, canal, lá; 55555. alistar; 66666. if, votar, pá; 77777. foz, sés, pôr; 88888. inês, dóri;
99999. cãs, una, sts; 1111100000. ás, afaga, óm; 1111111111. clareza. verticais: 11111. classificar; 22222. euro,
fonas; 33333. itu, zês; 44444. ra, clv, al; 55555. raios, ufa; 66666. consternar; 77777. latas, age; 88888. ac, lar,
az; 99999. cor, pós; 1111100000. útil, porto; 1111111111. malabarismo. |||||

com as tropas governamentais de
Angola.

27/200227/200227/200227/200227/2002 - O Japãodeclara guerra à
Rússia dando início da uma guerra que
terminou em Setembro do ano seguinte.

111117/17/17/17/17/1904904904904904 - O Japãodeclara guerra à
Rússia dando início da uma guerra que
terminou em Setembro do ano seguinte.

efeméridesFEVEREIRO

INGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTES: 4 bifes do lombo; pimenta
preta; 400 grs. de cogumelos; 4 colheres
de sopa de manteiga; 1 colher de sopa de
cebola finamente picada; 1,5 dl de natas;
1 colher de sopa de mostarda; sal; 1 dl de
vinho do Porto; 1 dl de caldo de carne.

PREPPREPPREPPREPPREPARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃOOOOO: Tempere os bifes dos dois la-
dos com pimenta preta. Prepare os cogume-
los e corte-os em quartos ou fatias. Leve os
cogumelos a estufar com uma colher de
manteiga e a cebola picada. Quando os
cogumelos estiverem prontos regue-os com
as natas nas quais dissolveu a mostarda.
Deixe cozer um pouco sobre lume brando.
Tempere com sal e pimenta. Aqueça duas
colheres de manteiga numa frigideira e so-
bre lume vivo aloure os bifes dos dois lados.
Tempere com sal. Reduza a temperatura e
deixe cozer um pouco (a seu gosto). Retire
os bifes da frigideira e coloque-os num
prato sobre água a ferver (para não arrefece-
rem). Na frigideira em que alourou os bifes
deite o vinho do Porto e o caldo de carne.
Esfregue o fundo da frigideira com uma
colher de pau para desfazer os resíduos.
Deixe reduzir. Fora do lume junte uma
colher de manteiga e mexa. Coloque os
bifes na travessa, contorne-os com os cog-
umelos e regue tudo com o molho. Acom-
panhe com florões de massa folhada ou
triângulos de pão torrado e agriões. |||||

INGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTES: (para 4 pessoas) 4 pessoas) 4 pessoas) 4 pessoas) 4 pessoas) 500 gr
de morangos; 100 gr de açúcar; 4 gemas;
1 carteira de gelatina de morango; 1 cálice
de licor de pêssego; 2 colheres de sopa
de sumo de limão; 4 dl de natas.

PREPPREPPREPPREPPREPARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃOOOOO: : : : : Fazer um puré com os moran-
gos. Bata o açúcar com as 4 gemas e junte-
lhes o puré. Leve ao lume brando e vá me-
xendo até engrossar. Retire do lume e deixe
arrefecer. Junte o licor, o sumo de limão e a
carteira de gelatina. Envolva depois as natas
batidas e leve ao frigorifico até servir. |||||

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. 252872706Postos de venda

Postos de venda

Postos de venda

Postos de venda

Postos de venda



GANHE  UMGANHE  UMGANHE  UMGANHE  UMGANHE  UM
ALMOÇO  PARAALMOÇO  PARAALMOÇO  PARAALMOÇO  PARAALMOÇO  PARA
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 1ª saída de  Fevereiro
foi o nosso  estimado assinante,
Joaquim Pedrosa Pereira, residente
na Rua Francisco Sá Carneiro, nº
104, Bairro.

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz
contemplado nesta 1ª saída de
Fevereiro foi o nosso estimado
assinante, Abílio Alves Coelho,
residente na Rua do Cirurgião, 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 1ª saída de
Fevereiro foi o nosso estimado
assinante, José Agripino Pereira
Meireles, residente em Hanau, na
Alemanha.

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

Telf: 252 982607

Restaurante SobreiroSobreiroSobreiroSobreiroSobreiro
Avª Silva Pereira - 4765 Bairro

Telf.s:  252 931043 / 252 905910

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

Telf: 252 881903

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

JJJJJ .....OOOOO .....RRRRR .....GGGGG .....EEEEE
OCULISTAOCULISTAOCULISTAOCULISTAOCULISTA
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Nº 317 - 9 DE
FEVEREIRO DE 2005

O JORNAL DE VILA DAS AVES
Insc r i to na D .G .  da C .S .  sob o
nº112933 DEPÓSITO LEGAL: 170823/01.
Tiaragem mensal: 4.000 exemplares.

ASSINAASSINAASSINAASSINAASSINATURATURATURATURATURA     ANUALANUALANUALANUALANUAL  1 1 1 1 12 E2 E2 E2 E2 EURURURURUROSOSOSOSOS

PROPRIEDADE: Cooperativa Cultural de Entre-
os-Aves, C.R.L. NIPC: 501 849 955
DIRECÇÃO DA CCEA: presidente: José Manuel
Machado; tesoureira: Ludovina Rosa R.
Silva; secretário: José Pereira Machado.
DIRECÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E REDACÇÃO: Largo da
Tojela - Edº da Junta de Freguesia -
Apartado 19 - 4796-908 Aves - Telefone
e Fax: 252 872 953

DIRECTOR: Luís Américo Carvalho
Fernandes. CONSELHO DE REDACÇÃO:
Adélio Castro, José Manuel Machado, Luís
António Monteiro.
COLABORARAM  NESTE NÚMERO:  José Alves de
Carvalho (C.P. n.º 6518), Francisco Correia,
José Pacheco, e vários leitores.
COLABORADORES: S. PEDRO RORIZ - A. Leal.
S.PEDRO DE BAIRRO - Vitor Marques e
Tiago Carvalho. LORDELO - Domingos
Ribeiro. DESPORTO - COORDENADORA: Susana
Cardoso (C.P. nº 10022). REPORTER

FOTOGRÁFICO: Vasco Oliveira. COLABORAÇÃO: J.M.
Machado, Joaquim Fernandes, Ismael
Silva, Fernando Herdeiro, Firmino
Pacheco, Fernando Fernandes, Manuel
Cunha, Carla Maia, António Silva.
COBRANÇA / PUBLICIDADE: Domingos Araújo
(Vila das Aves); Jorge Ferreira de Sousa
(Rebordões e Delães); A. Leal (Roriz).
COMPOSIÇÃO E PAGINAÇÃO: Ludovina Silva, José
Alves Carvalho. FOTOCOMPOSIÇÃO E MONTAGEM:
jornal entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS

IMPRESSÃO: CIC: Coraze - Oliveira de Azeméis
Tel.: 256 661 460   Fax.: 256 673 861
e-mail: grafica@coraze.com
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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

entreMARGENS
PÁGINA 18

9 DE FEVEREIRO DE 2005
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
Vila das Aves 252870700
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

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

Jornal entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS – 2ª publicação 09-02-2005

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

|||| TEXTO: JORJORJORJORJORGEGEGEGEGE     MMMMM. . . . . PINTPINTPINTPINTPINTOOOOO*****

Muito se tem falado de compe-
titividade e Produtividade da eco-
nomia portuguesa, das empresas e
dos trabalhadores. Economistas e ges-
tores falam de uma classe traba-
lhadora pouco produtiva, absten-
cionista e de baixa qualificação. Então
pergunta-se: Porque será que o
Joaquim, português de Braga, é muito
produtivo quando trabalho no
Luxemburgo ou Canadá e é pouco
produtivo quando trabalha em
Portugal. Ora, nesses países o Joaquim
trabalha em empresas onde há um
estímulo à autonomia e motivação
dos indivíduos e grupos de produção.
Motivação fundamentada no trabalho
em equipa, na qualidade e nos
ganhos de produtividade.

Nesses países, os trabalhadores
estão inseridos em organizações de
Produção flexível, são chamados a
apresentar propostas de melhoria para
o seu desempenho e a terem uma
crescente participação na gestão dos
processos produtivos. Ganham qua-
lificações no seu trabalho quotidiano.

Ao invés, em Portugal continua a
imperar o trabalho monótono e

Competitividade e
repetitivo que provoca enorne
desmotivação e fadiga no trabalhador,
não melhorando as suas quali-fica-
ções. Temos empresas onde
prevalecem sistemas de produção ba-
seados na rigidez operativa, baixas
qualificações, hierarquias pesadas e
demarcadas também pouco quali-
ficadas. Os trabalhadores não são con-
vidados a participar na melhoria dos
métodos e processos de trabalho que
eles próprios executam.

É, pois, necessária a implementação
dos Sistemas Flexíveis de Produção
aliados a uma maior humanização no
trabalho. Sistemas em que os trabalha-
dores operam em grupos semi-
autónomos de produção, sem demar-
cação de tarefas, em que cada ele-
mento é treinado para fazer o trabalho
de mais alguém, numa acção de en-
treajuda e rotação de tarefas tendente
a rentabilizar o trabalho do grupo:
“Ninguém fala do meu trabalho,
falamos do nosso trabalho”.

As empresas em Portugal têm um
grave problema: os seus empresários
investem pouco em pessoas e
organizações. É pena, porque o capital
humano é o bem mais precioso de
qualquer empresa. * (técnico de métodos)

produtividade



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, 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
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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

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)

OCULISTA

Outra Visão do Mundo

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

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

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

Completou mais uma primavera o
senhor Manuel Nunes.....
Tua mulher, filhos e netos, 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.
Parabéns!!!

Completou mais uma primavera a
senhora Helga de Jesus Marinho
Teus pais e irmãos, desejam-te, com
muito amor e carinho,  muitos
parabéns e muitos anos de vida
cheios de saúde e felicidade.
Parabéns!!!

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!!!

     MORADIAMORADIAMORADIAMORADIAMORADIA
Raimonda - P. Ferreira

Tipo T4, suite fabulosa
Cozinha mobilada com lareira

Sala com lareira
Zona ajardinada, piscina e

churrasqueira
Marque já a sua visitaMarque já a sua visitaMarque já a sua visitaMarque já a sua visitaMarque já a sua visita!!!

     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
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!!!

     MORADIAMORADIAMORADIAMORADIAMORADIA
Mt. Córdova - Santo TirsoMt. Córdova - Santo TirsoMt. Córdova - Santo TirsoMt. Córdova - Santo TirsoMt. Córdova - Santo Tirso

Tipo T4
Cozinha mobilada
Garagem e jardim
Próximo de tudo!!!

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
Cozinha mobilada

Garagem para 2 viaturas

Só 67.500,00Só 67.500,00Só 67.500,00Só 67.500,00Só 67.500,00
EurEurEurEurEur

Se pretendeSe pretendeSe pretendeSe pretendeSe pretende
vender o seuvender o seuvender o seuvender o seuvender o seu
imóvel, nãoimóvel, nãoimóvel, nãoimóvel, nãoimóvel, não
deixe de nosdeixe de nosdeixe de nosdeixe de nosdeixe de nos

contactarcontactarcontactarcontactarcontactar
Estamos aquiEstamos aquiEstamos aquiEstamos aquiEstamos aqui
para o servirpara o servirpara o servirpara o servirpara o servir
Faça a suaFaça a suaFaça a suaFaça a suaFaça a sua

melhor opção!!!melhor opção!!!melhor opção!!!melhor opção!!!melhor opção!!!

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

Estilo rústico
Excelentes áreas
Piscina exterior

Um paraíso!!!

     MORADIAMORADIAMORADIAMORADIAMORADIA
Bairro - V.N. FamalicãoBairro - V.N. FamalicãoBairro - V.N. FamalicãoBairro - V.N. FamalicãoBairro - V.N. Famalicão

Geminada tipo T3
Cozinha mobilada

Aproveitamento de sótão
Aq. central e poço de água

     MORADIA PARA RESTAUROMORADIA PARA RESTAUROMORADIA PARA RESTAUROMORADIA PARA RESTAUROMORADIA PARA RESTAURO
Lordelo - GuimarãesLordelo - GuimarãesLordelo - GuimarãesLordelo - GuimarãesLordelo - Guimarães

Moradia para restauro
Lote de terreno c/ 1.782 m2

Poço de água
Boa localização

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

Bons acabamentos
Boa localização
Prontos a habitar

70.000,00 e70.000,00 e70.000,00 e70.000,00 e70.000,00 e
75.000,00 Eur75.000,00 Eur75.000,00 Eur75.000,00 Eur75.000,00 Eur.....

Aluga-se CasaAluga-se CasaAluga-se CasaAluga-se CasaAluga-se Casa
Tipo T2 na Rua Senhora da Seca,

em Lordelo
Contactar telefone: 252 874 315

Procura trabalhoProcura trabalhoProcura trabalhoProcura trabalhoProcura trabalho
Senhora jovem disponibiliza-se para
tomar conta de idosos ou crianças

(a tempo inteiro)
Contactar: 93 348 42 90

Anuncie neste
jornal

Bodas de Ouro
Vão realizar a 19 de Fevereiro as suas Bodas
de Ouro o casal Óscar da Costa Correia e
Maria Arminda Bessa Ferreira, residentes em
França.

Ao casal, familiares e amigos, bem como o
entreMARGENS desejam-lhes muitas feleicidades
na passagem de tão significativa data.

De parabéns
2-02-2005

De parabéns
4-02-2005



GANHE UM ALMOÇO
PARA DUAS PESSOAS NOS

RESTAURANTES:

Estrela do Monte
Sobreiro

Adega Regional 2000

VEJAVEJAVEJAVEJAVEJA     NANANANANA     PENÚLPENÚLPENÚLPENÚLPENÚLTIMTIMTIMTIMTIMAAAAA     PPPPPÁÁÁÁÁGINAGINAGINAGINAGINA
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Doença dos Olhos

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

4795-036  Vila das Aves

Médica Especialista
Marcação de Consultas

Telef: 252942483 OCULISTAOCULISTAOCULISTAOCULISTAOCULISTA

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

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

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

Os negrelenses podem não ter
capela mortuária, nem estação
ferroviária, podem até ter falta
de médicos no seu Centro de
Saúde, mas animação é coisa
que não lhes falta. E com senti-
do de humor e boa disposição
souberam trazer para a praça
pública, através do já emblemá-
tico cortejo de carnaval, alguns
dos seus “problemas”, à mistura
com recados ao ministro da
saúde e ao presidente da Junta.
O autarca de Vila das Aves
também não escapou ao humor

e à ironia dos negrelenses, mas
nada que não se aguente.

“Sr. presidente de Vila das
Aves, tou que nem posso. Vocês
tem a estação, mas o carnaval
é nosso!”. Lia-se num dos qua-
tro carros alegóricos. Pois, é um
facto, e o que talvez os negrelen-
ses não saibam é que o parque
de estacionamento da Estação
de Vila das Aves finalmente
encheu no último domingo,
sim... mas por causa do Carna-
val de Negrelos.

Outro dos recados dirigiram-

no ao Ministro da Saúde, Luís
Filipe Pereira relacionado, cla-
ro, com a transferência de médi-
cos para a unidade de Vila das
Aves. “Sr. Ministro da saúde o
povo de Negrelos já anda a fer-
ver a ter que ir as Aves ser trata-
do prefiro em S. Tomé morrer”.

Desenganem-se no entanto
aqueles que pensavam que
Pinheiro Machado escaparia ao
olhar critico dos organizadores.
“O Sr. Presidente com a sua
ladainha lá nos vai prometendo
o mar e a marinha, mas quando

chega a hora da verdade vai
tudo para a terra vizinha”.

Mais crítico e intervertido do
que o do ano passado, o Carna-
val de S. Tomé de Negrelos
atraiu mais uma vez milhares
de visitantes. Os diferentes
carros alegóricos, concebidos
com minúcia imponham-se no
corso carnavalesco, mas a
maior animação fez-se à custa
dos “caretos”. Os Negrelenses
não estiveram com meias
medias, e disfarçaram-se a
preceito. Raúl Alberto Alves e

Maria José Machado foram, este
ano, os “reis” do carnaval.

Em Vila das Aves o carnaval
chegou mais cedo, coincidindo
o cortejo com o encerramento
de mais uma semana de aulas.
Assim, na passada sexta-feira,
os alunos e professores de Vila
das Aves saíram em desfile pelas
ruas da freguesia. Os 50 anos de
elevação a vila da freguesia das
Aves acabou por dominar
alguns disfarces e houve mesmo
quem, dos pés à cabeça, entras-
se no espirito comemorativo. |||||

Sérias brincadeiras em época carnavalesca

entreMARGENS
PÁGINA 20

9 DE FEVEREIRO DE 2005
CarnavalCarnavalCarnavalCarnavalCarnaval
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