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A Associação de Solidariedade e
Acção Social de Santo Tirso rece-
beu do Ministério da Segurança
Social um subsídio de cem mil
euros destinado à casa de Acolhi-
mento a implantar em Vila das
Aves, no antigo edifício dos
correios da freguesia.  | PÁGINA 6

Apoio de cem
mil euros para a

Casa do Sol
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Mais uma empresa a fechar
portas em Vila das Aves

CONFECÇÕES OLIVEIRA & BORGES

karateca

JORGE MACHADO
Sagrou-se
campeão
Nacional

PÁGINA 14

A ministra da Educação, Maria do
Carmo Seabra, deslocou-se no
passado dia 14 de Fevereiro a Vila
das Aves para a assinatura do Con-
trato de Autonomia da Escola da
Ponte. "Um marco histórico na vida
de uma escola pioneira", diz Ade-
mar Ferreira dos Santos | PÁGINA 5

Ponte assinou
com ME contrato

de Autonomia

A dupla Maria João e Mário Lagi-
nha regressam este sábado ao
auditório da Universidade do
Minho, no polo de Guimarães, pa-
ra mais um concerto, desta vez de
apresentação do álbum "Tralha"; o
álbum mais recente de originais
desta dupla de sucesso.  | PÁGINA 20

Mário Laginha e
Maria João

em Guimaraes

A Junta de Freguesia de Vila das
Aves abriu no passado dia 14 de
Fevereiro um Serviço de Atendi-
mento da Segurança Social, na se-
quência do protocolo assinado com
o centro Distrital do Porto da Segu-
rança Social. Atendimento que é
feito de segunda a sexta. | PÁGINA 7

Serviço de Aten-
dimento da

Segurança Social

REPORTAGEM | PESCA DE COMPETIÇÃO | CASA
MATIAS DE S. TOMÉ DE NEGRELOS

 MAIS SEIS DEZENAS DE PESSOAS SEM TRABALHO | PÁGINA 6



EDITORIAL

Avª 4 Abril 1955 - Cº Comercial Abril - Vila das Aves - Telef. 252 875 794
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VHS
Fotografia

FUNERÁRIA  DE  RIBA  DE  AVE, LDA.

Sede:Rua 25 de Abril, 413 (junto à Igreja Paroquial)
Escritório: Rua Aquilino Ribeiro, 12 (junto à rotunda do Hospital. RIBA DE AVE
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Nada melhor do que um bom lastro de
poesia para ocupar este intervalo de algum
recolhimento após a refrega das campa-
nhas para as Legislativas de que os próxi-
mos dias tirarão longas e fastidiantes prosas
e o país consequências que oxalá sejam
as mais benéficas.

A poesia esteve na rua em Vila das
Aves, foi ao mercado, fez o roteiro das tas-
cas e cafés, transformou-se em gastrono-
mia e terminou em Sarau. E não fora, mais
uma vez, a guerrilha latente entre a Câmara
Municipal que assume, oficialmente, a ini-
ciativa “A Poesia Está na Rua” e o Executivo
Avense que afirma não ter sido informado
e que entendeu barrar o caminho às “cigar-
ras” andarilhas que se propunham levar a
graça e o encanto das palavras poéticos
às locandas de venda, aos feirantes e fre-
gueses da feira, ficaria um surto muito be-
néfico de palavras à solta, de brisas inquie-
tas, de rumores sonâmbulos.  É que, como
dizia um cronista desportivo “faltam pala-
vras que perguntem, sondem, namorem,
congreguem e encantem” e essas palavras
são as dos poetas. Em si, o episódio do
impedimento de circular num espaço públi-
co como é o recinto da feira, embora sob
tutela da autarquia local, para aí distribuir
ou dizer versos e poemas pareceu-me pou-
co sensato. É certo que o mercado-feira
fora anteriormente visitado por um ou ou-
tro protagonista em campanha eleitoral que
agora se arvorava em agente cultural e aí
podem medrar as suspeições de algum
condicionamento, num dia de grande con-
tenção e reserva passível de ser entendida
como influenciadora do eleitorado. Mas
o excesso de zelo dos seguranças que,
em nome do Executivo, mantiveram a ini-
ciativa no exterior do recinto, tratando-se
de uma iniciativa amplamente divulgada e
assumida no âmbito do concelho, não po-
de merecer aprovação se se confirmar que
o conteúdo e a forma de actuar eram mani-
festamente isentos e culturalmente respei-
táveis, como me pareceu.

Para além deste episódio menos feliz, a
liberalidade com que os poetas se passea-
ram pelos cafés, pastelarias e tascas da nos-
sa vila na voz de alguns intérpretes, sol-
tando-se dos livros onde muito poucos

ainda ousam ou têm facilidade de os ler,
é um exercício de literacia e de incentivo
à leitura que só perde por não ser assu-
mido com mais fervor pelas nossas escolas
e académicos. No entanto, as escolas até
estiveram activas e actuantes ao longo da
semana. Assim, foi bom de ver uma grande
interacção entre os alunos das escolas do
Agrupamento do Ave que corresponderam
à mobilização do “Clube dos Poetas Vivos”
para, durante uma semana, acederem ao
seu sítio informático e aí depositarem qua-
drinhas e esboços poéticos. Simultane-
amente passaram pelo Centro de Recur-
sos na EB 2/3 e deixaram mensagens
escritas e ilustradas e experimentaram dizer
publicamente poemas seus e de poetas
escolhidos. O Sarau realizado, sábado à
noite no Salão paroquial foi também uma
amostra significativa desse trabalho peda-
gógico concretizado ao longo da semana.
Também a Escola Secundária mostrou o
trabalho de animação cultural desenvol-
vido pelo seu Grupo de Expressão Dramá-
tica através de uma “performance” que
recriou poemas de Ramos Rosa, Bernardo
Soares, Álvaro de Campos e outros onde
o modernismo, nos seus entusiasmos e
equívocos, acabou por ser desmistificado;
as imagens brutais que acompanhavam a
encenação, na sua maioria da guerra do
Iraque, ajudaram a desmontar este intocável
mito do triunfo da máquina. O Grupo
Etnográfico das Aves aproveitou também
para divulgar os trabalhos premiados no
concurso poético que promoveu por oca-
sião dos seus cinquenta anos de existência
e fez jus ao seu património dançando e
cantando dois ou três trechos do seu re-
pertório. A terminar o sarau, o Grupo de
Teatro Aviscena fez-nos visionar um filme
surrealista de Luís Buñuel com argumento
idealizado por Salvador Dali. Ficou no ar
um apontamento discreto do que é o “sur-
realismo” que pontua também a iniciativa,
este ano, a “Poesia está na Rua” e uma
gargalhada cáustica do actor em pose de
Dali que, comentando o filme visionado,
rematou: “esqueçam que Dali passou por
aqui!”

Quanto à Poesia, essa sim, passou mes-
mo por aqui e saiu incólume e lavada.
Consultar o "clube Poetas vivos" em
www.eb23-vil-aves.ects.pt |||||

A Poesia esteve
na Rua em

Vila das Aves

Em comprimento do seus estatutos no artigo 13º a Associação
de Reformados de Vila das Aves (ARVA) vai realizar no próximo
dia 18 de Março, pelas 21 horas, na sua sede social, uma
Assembleia Geral com a seguinte ordem de trabalhos.

No ponto um, a apresentação das contas de 2004 e
respectivo parecer do conselho fiscal. Seguindo-se, no ponto
dois, a leitura de um relatório da direcção e apresentação do
Plano de Actividades para o ano em curso e finalmente outros
assuntos de interesse para a colectividade. |||||

Associação de Sequeirô
Elegeu Nova Direcção

 

O presidente da Assem-
bleia-geral do Movimento
Cívico de Vila das Aves, Abel
Rodrigues, convoca todos os
membros deste movimento
cívico a participar no próxi-
mo dia 5 de Março pelas
21H00 no salão da Asso-
ciação de Reformados de
Vila das Aves, (Junto à sede
da Junta de freguesia) na
Assembleia-Geral Ordinária
que terá a seguinte ordem
de trabalhos: Relatório de
actividades; Relatório de
contas; Outros assuntos. |||||

Há um hábito extremamente provinciano neste concelho, e
na freguesia de Vila das Aves em particular, que faz com que
qualquer pessoa se ache no direito de se intrometer nas
regras editoriais de um jornal, neste caso o Entre Margens.

Fruto desse estranho hábito, o Sr. Beja Trindade parece
ter ficado extremamente ofendido por não termos publicado
um artigo de opinião que nos fez chegar há alguns dias e
que gostaria de ter visto publicado no último número.
Mas pior que tudo, em vez de se inteirar das razões que
levaram este jornal a não publicar o seu artigo resolveu,
por conta própria, fazer a divulgação do mesmo, mas,
claro, acrescentando a acusação de que o Entre Margens
faz censura. Habituados que estamos a este tipo de
atitude, nesta altura já não nos resta outra coisa senão
agradecer ao Sr. Beja Trindade pela publicidade que faz

ao jornal. Obrigado! |||||

Provincianismo

ARVA vai realizar
Assembleia Geral

Se por qualquer motivo acha
que tem alguma dificuldade
auditiva não perca a oportuni-
dade de efectuar totalmente
grátis um rastreio auditivo na
sede da Associação de Refor-
mados de Vila das Aves.

Este teste realiza-se no
próximo dia 2 de Março en-
tre as 9 e as 12 horas e entre
as 14 e as 17 horas, na sede
da ARVA (traseiras da Junta
de Freguesia) e é efectuado
pela Acústica Médica. |||||

Assembleia
Geral do

Movimeto
Cívido de Vila

das Aves

Em Assembleia-Geral realizada no passado Sábado dia 5 de
Fevereiro foram eleitos para a Direcção da Associação Recreativa
de Sequeirô (entidade sem fins lucrativos fundada em 1951)
os membros da Lista A, única a sufrágio, que logo tomaram
posse dos seus cargos na agremiação. São eles, na Direcção,
Duarte Luís Carneiro Machado (presidente); Francisco Alberto
Magalhães Costa (tesoureiro) e  Joana Margarida Barros F.
Gomes (secretária).

No Conselho Fiscal, figuram, Cristiana Jacinta Rêgo Pereira
(presidente); José Carlos Martins (primeiro secretário) e Nuno
Filipe Ribeiro Salgado (segundo Secretário)

Da Mesa da Assembleia-geral fazem parte, Napoleão Gon-
çalves Ribeiro (presidente), António Gomes de Castro (primeiro
secretário) e José de Sousa Sobra (segundo secretário). |||||

Rastreio
Auditivo
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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

CINCO PERGUNTAS A JOAQUIM COUTO, ELEITO DEPUTADO
DO PS DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Eleitores disseram claramente que
queriam "mudar de política"

Das eleições legislativas, e no que ao
concelho de Santo Tirso diz respeito,
resulta desde logo a perda, por parte
do PSD, do deputado de Santo Tirso,
Abílio Costa. Em contrapartida, o PS
consegue eleger o antigo presidente
da autarquia tirsense, Joaquim Couto,
como deputado. Couto ocupava a vi-
gésima posição da lista de candidatos
pelo circulo eleitoral do Porto tendo,
de resto, sido o último candidato
eleito pelo PS.

Que comentário faz aos resultados dasQue comentário faz aos resultados dasQue comentário faz aos resultados dasQue comentário faz aos resultados dasQue comentário faz aos resultados das
eleições de 20 de Fevereiro e à vitóriaeleições de 20 de Fevereiro e à vitóriaeleições de 20 de Fevereiro e à vitóriaeleições de 20 de Fevereiro e à vitóriaeleições de 20 de Fevereiro e à vitória
do PS tanto a nível nacional comodo PS tanto a nível nacional comodo PS tanto a nível nacional comodo PS tanto a nível nacional comodo PS tanto a nível nacional como
concelhio?concelhio?concelhio?concelhio?concelhio?
Penso que há vários comentários a
fazer. Primeiro é o de que, contraria-
mente ao que foi sendo dito, o grau
de participação nas eleições foi dos
mais elevados nos últimos anos e isso
tem um significado claro, ou seja, o
de que as pessoas, de um modo geral,
aspiravam por uma mudança de políti-
cas e de políticos pois, sobretudo no
último meio ano, a situação degra-
dou-se bastante. Há aqui, portanto,
uma clara opinião dos eleitores de
que queriam mudar: mudar de política,
mudar de protagonistas.

Segundo, é o de que o Partido So-
cialista tem a partir de agora um depu-
tado pelo concelho de Santo Tirso.
Embora os deputados sejam de carác-
ter nacional, sob o ponto de vista cons-
titucional, é igualmente óbvio, e a prática
tem-no demonstrado (e eu farei isso)
que não esquecemos nem o distrito
nem o concelho que ajudamos a en-
grandecer. No meu caso existe uma
ligação muito grande ao concelho de
Santo Tirso e penso até que o resul-
tado eleitoral, de alguma maneira,
reflecte isso. A votação expressiva que
o PS teve no concelho de Santo Tirso,
sem falsa modéstia, penso que se deve
um pouco ao facto de ser candidato e
estar em lugar elegível. As pessoas,
provavelmente, quiseram, não diria
premiar-me, mas de algum modo re-
conhecer em mim o trabalho passado.

Entende esta vitória do partido socia-Entende esta vitória do partido socia-Entende esta vitória do partido socia-Entende esta vitória do partido socia-Entende esta vitória do partido socia-
lista mais como resultando do méritolista mais como resultando do méritolista mais como resultando do méritolista mais como resultando do méritolista mais como resultando do mérito
do PS e de José Socrates ou mais comodo PS e de José Socrates ou mais comodo PS e de José Socrates ou mais comodo PS e de José Socrates ou mais comodo PS e de José Socrates ou mais como
demérito do líder do PSD?demérito do líder do PSD?demérito do líder do PSD?demérito do líder do PSD?demérito do líder do PSD?
As duas coisas. Costuma-se dizer que a
oposição não ganha eleições, quem per-
de é o poder. O poder é que as perde.

O povo português quer governan-
tes que governem, de facto, mesmo

que haja, em alguns momentos, algu-
ma contestações. O povo quer políticos
com objectivos claros e bons. O povo
não gosta de políticos que à primeira
contestação, voltam a trás, como acon-
teceu em muitos casos, infelizmente,
nos últimos anos.

Este seu mandato como deputado peloEste seu mandato como deputado peloEste seu mandato como deputado peloEste seu mandato como deputado peloEste seu mandato como deputado pelo
círculo eleitoral do Porto é para cumprircírculo eleitoral do Porto é para cumprircírculo eleitoral do Porto é para cumprircírculo eleitoral do Porto é para cumprircírculo eleitoral do Porto é para cumprir
até ao fim?até ao fim?até ao fim?até ao fim?até ao fim?
Em princípio é para cumprir até ao
fim. Não estou à espera disso, mas se
for solicitado para tarefas de carácter
político que eu entenda que estou
em condições de exercer, com compe-
tência e lealdade, ponderarei friamente
se devo ou não devo suspender o
mandato de deputado, para exercer
essas funções. Mas repito, não estou
à espera que me solicitem para outras
tarefas quaisquer, que não seja a de
exercer o mandato de deputado.

Um regresso à Câmara de Santo TirsoUm regresso à Câmara de Santo TirsoUm regresso à Câmara de Santo TirsoUm regresso à Câmara de Santo TirsoUm regresso à Câmara de Santo Tirso
está fora de questão?está fora de questão?está fora de questão?está fora de questão?está fora de questão?
Está fora de questão, até porque saí
dum modo exemplar. Sob o ponto de
vista político e sob o ponto de vista
partidário, também sem falsa modéstia,
penso que a minha substituição na
Câmara de Santo Tirso foi exemplar e
nunca me meti nem quis intervir na
gestão política da Câmara Municipal.
Diria que estou a trabalhar politicamente
noutra área, de caracter nacional e
regional, e penso que seria até contra-
producente do ponto de vista político-
partidária, pensar num regresso.

Entende o resultado alcançado pelo PSEntende o resultado alcançado pelo PSEntende o resultado alcançado pelo PSEntende o resultado alcançado pelo PSEntende o resultado alcançado pelo PS
como um bom prenúncio do quecomo um bom prenúncio do quecomo um bom prenúncio do quecomo um bom prenúncio do quecomo um bom prenúncio do que
poderá acontecer em Outubro, naspoderá acontecer em Outubro, naspoderá acontecer em Outubro, naspoderá acontecer em Outubro, naspoderá acontecer em Outubro, nas
autárquicas?autárquicas?autárquicas?autárquicas?autárquicas?
Sim. Provavelmente esta onda de vitória
do partido socialista pode prolongar-
se e é esperável que assim aconteça
até ao final do ano e, portanto, que
as eleições autárquicas ainda decor-
ram sob o signo desta onda de vitória.
Mas eu penso que as eleições autár-
quicas passam muito pela especificidade
dos candidatos. Nós já vimos muito
isso no passado. Estou-me a lembrar
dos governos do Cavaco Silva em que
em 1989 e 1993 o PS ganhou as
eleições autárquicas e a maioria era es-
magadora do PSD a nível legislativo.
Penso que o tempo o dirá, mas a
verdade é que nós, como partido, espe-
ramos que em Outubro o PS também
tenha uma vitória autárquica. |||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ
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Partido Socialista
absolutíssimo
em Santo Tirso
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José Socrates pediu a maioria abso-
luta e o país fez-lhe a vontade. O PS
alcança assim um resultado his-
tórico ao atingir os 45 por cento
de votação a nível nacional (120
deputados). Histórica foi igualmen-
te a derrota do PSD, com uma vota-
ção que não foi além dos 28,7 por
cento (72 deputados).

Em termos distritais, o PSD e o
CDS/PP perderem em conjunto cin-
co deputados, ao passo que o PS
que já havia ganho no distrito em
2002, aumenta de 17 para 20 o
número de parlamentares, com Joa-
quim Couto a ser eleito deputado
(ver entrevista nesta página). O PSD
fica-se pelos 12 deputados eleitos.
Pelo Circulo eleitoral do Porto, CDS/
PP, CDU e BE alcançam cada um
deles, dois deputados, repre-
sentando um reforço dos partidos
de esquerda. O BE quase que
triplicou a sua votação e a CDU
conquistou cerca de 11 mil votos,
conseguindo alcançar o seu objec-
tivo, ou seja, a eleição de um
segundo deputado pelo distrito.

VITÓRIA ESMAGADORA DO PS
EM SANTO TIRSO
Em relação às legislativas de 2002,
a votação no Partido Socialista em
Santo Tirso aumentou em quase dez
pontos percentuais. 54,7 foi a
percentagem alcançada no último
domingo pelo PS (em 2002 a vo-
tação foi de 45,6 por cento), numa
clara e inequívoca vitória do parti-
do face aos sociais-democratas que
não foram além dos 25,6 por cento.
Em 2002, o PSD alcançara os 38,6.

À esquerda, a CDU aumentou
também a sua votação, ficando-se
agora nos 4,2 por cento contra os
3,8 de 2002, contudo, perde
terreno em relação ao Bloco de
Esquerda que nas eleições de do-
mingo acabou por reforçar a sua

VITÓRIA EXPRESSIVA
DO PS EM S. TIRSO SEGUE

TENDÊNCIA NACIONAL

posição, tornando-se no quarto
partido mais votado no município.
Em 2002 o BE alcançara 1,7 por
cento dos votos, subindo agora pa-
ra os 5,1 por cento.

À semelhança do que aconte-
ceu a nível nacional, a direita sai
derrotada destas eleições com o
CDS/PP a seguir a tendência de
descida dos sociais democratas. Em
Santo Tirso, o partido do demis-
sionário Paulo Portas não foi além
dos 6,3 por cento contra os 7,5
alcançados nas legislativas de 2002.
Ainda assim, consegue manter a
posição de terceira força partidária
mais votada no concelho.

Em Santo Tirso votaram 43 mil
279 eleitores, dos 60 mil 640
inscritos, o que equivale a uma
percentagem de 71,4 por cento. A
abstenção sai, por isso, também a
ganhar, ficando-se este ano nos
28,6 por cento, contra os 32,4 por
cento atingidos em 2002.

BE É A TERCEIRA FORÇA PARTIDÁRIA
MAIS VOTADA NAS AVES
Em Vila das Aves, o cenário repe-
te-se. O PS reforça a sua posição e
o PSD segue a tendência contrária.
53,5 por cento foi a percentagem
alcançada pelos socialistas na fre-
guesia (45,4 por cento em 2002)
ao passo que o PSD fica-se nos 25,4
por cento (30 por cento em 2002).
A sorte esteve igualmente do lado
dos bloquistas que com estas
eleições tornam-se na terceira força
partidária mais votada em Vila das
Aves, ultrapassando a votação da
CDU e do CDS/PP. O BE alcança
assim os 6,7 por cento (2,7 por
cento em 2002), a CDU fica-se nos
4,4 por cento (4 por cento em
2002) e o CDS/PP não vai além
dos 5,9 por cento (7,7 por cento
em 2002).

Apesar das enchentes registas
nalguns momentos aquando do
processo de votação do último do-
mingo, em Vila das Aves a absten-
ção manteve-se na casa dos 30 por
cento. Desceu, mas não muito. Este
ano ficou-se nos 31,6 por cento,
contra os 33,7 por cento registados
em 2002. |||||
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ADEMAR DOS SANTOS ESPERA QUE
ESTE CONTRATO “CONSTITUA

UM EXEMPLO E UM ESTÍMULO PARA
AS DEMAIS ESCOLAS”

Depois de “muitos meses de diálogo e negocia-
ções”, foi finalmente assinado o Contrato de
Autonomia entre a Escola da Ponte e o Ministé-
rio da Educação. A cerimónia realizou-se no
passado dia 14 de Janeiro, no cinema de Vila
das Aves, e contou com a presença da então
ministra da Educação, Maria do Carmo Seabra.
Em comunicado enviado a alguns órgão de
informação, Ademar Ferreira dos Santos, presi-
dente da Comissão Instaladora diz tratar-se de
um “marco histórico na vida de uma escola pio-
neira que, durante quase 30 anos, permaneceu
e foi mantida à margem de um sistema de ensino
que só admitia um único modelo de organização
escolar”.

Com a assinatura deste contrato, a Ponte pas-
sa a ter autonomia para propor ao ministério
os professores que melhor se adequam ao seu
projecto educativo, permitindo-lhe igualmente
organizar todas as questões relacionadas com
os currículos e as aprendizagens, sem necessitar
de autorização da tutela.

No mesmo comunicado, o presidente da Co-
missão Instalador diz que se por um lado “a
aproximação das eleições facilitou o encerramen-
to de um dossier que, nas últimas semanas, pa-
recia arrastar-se sem fim à vista”, por outro, con-
clui que “o mínimo que se poderia esperar do
governo ainda em funções era que fosse capaz
de concluir em tempo útil um processo que ini-
ciara, não transferindo para o próximo executivo
essa responsabilidade”.

E de facto, assim foi, fazendo com que na
cerimónia da assinatura do contrato a ministra

Ponte com Contrato de
Autonomia assinado

O ex-ministro da educação, Augusto
Santos Silva (um dos vários defen-
sores do alargamento do projecto
educativo da Ponte ao terceiro ciclo)

Ausência de representação camarária
contestada pelos vereadores do PSD

afirmou ao diário Público que o con-
trato de autonomia ficou “coxo” ao
não ser assinado também, e ao contrá-
rio do previsto, pela Câmara Municipal
de Santo Tirso. Esta, por sua vez, tão
pouco se fez representar na cerimónia
de assinatura do contrato, o que aca-
bou por ser interpretada pelos verea-
dores sociais-democratas como um
“virar de costas” aos “interesses e res-
ponsabilidades de uma parte dos mu-
nícipes do concelho”.

Para os vereadores da oposição o

“alheamento” por parte da autarquia
“do reconhecimento público estatal do
projecto educativo da escola da Ponte”
representa, a rejeição por parte da
Câmara Municipal dos “fundamentos
de liberdade com que uma escola do
concelho ousou ser inovadora”. Se
para o ministério o contrato de auto-
nomia é uma “clarificação da liberdade
de aprender e de ensinar” para “a
maioria socialista” da autarquia de
Santo Tirso, e de acordo com os verea-
dores do PSD “é algo que foge ao

controlo e manipulação da maioria
dominante”.

CÂMARA CONTESTA
Entretanto o presidente da Câmara
esclareceu que as razões da sua au-
sência foram expostas à própria minis-
tra, e que lhe foi igualmente prometido
que estas não iriam ser comentadas
publicamente “para não ser criada
qualquer polémica em tempo eleitoral”
e no sentido de a escola da Ponte
não vir a ser prejudicada.

Na declaração do presidente da
Câmara e dos vereadores do PS, é
referido um oficio enviado à autarquia
pelo presidente da Comissão Instala-
dora onde este afirmava (em 31 de
Janeiro deste ano) não estar “disponí-

vel para contribuir para a transforma-
ção desta escola, por tudo aquilo que
ela simboliza e representa, numa arma
de arremesso eleitoral”. Ora, segundo
Castro Fernandes e os vereadores do
PS, “foi exactamente o que sucedeu
com a infeliz declaração política dos
senhores vereadores do PSD que nem
sequer tiveram em conta, ou pelo me-
nos o cuidado de se informarem, das
razões pelas quais nem a Sra. Ministra,
nem o Sr. Presidente da Comissão
Instaladora, nem o Presidente da As-
sociação de Pais ou mesmo o próprio
Director Regional de Educação colo-
caram qualquer óbice à ausência do
Presidente da Câmara. Tal como tam-
bém não foi colocado qualquer óbice
a outras ausências….”, concluem. |||||

 CÂMARA DIZ QUE VEREA-
DORES DO PSD

TRANSFORMARAM A ESCOLA
EM ARMA DE ARREMESSO

ELEITORAL

recebesse rasgados elogios, principalmente da
parte do presidente da Confederação Nacional
de Associações de Pais. Segundo noticiou o
diário Público, Albino Almeida afirmou que a
Maria do Carmo Seabra ficará para a história
por ter assinado o primeiro contrato de autono-
mia com um estabelecimento de ensino público
não superior.

Ademar Ferreira dos Santos espera agora que
este contrato “constitua um exemplo e um estí-
mulo para as demais escolas, muito especialmen-
te, para todas aquelas que, genuinamente,
aspirem a organizar-se e a trabalhar em auto-
nomia, para melhor poderem corresponder às
necessidades educativas dos seus alunos. Este
é, afinal, o sentido e o fundamento primeiro de
autonomia”, sublinha o presidente da Comissão
Instaladora da Ponte. Ademar Ferreira dos Santos
regista ainda “com satisfação” o facto de o dossier
da autonomia da Escola da Ponte ser “actual-
mente partilhado por todos os partidos com
assento parlamentar, não constituindo mais um
factor de divisão ou de um pretexto de combate
político entre a esquerda e a direita. De resto”
conclui aquele responsável “parece estar hoje
adquirido na sociedade portuguesa que o apro-
fundamento da autonomia, com a consequente
responsabilização, das escolas básicas e secun-
dárias é um imperativo estratégico de política
educativa, que nenhum programa coerente de
modernização do nosso sistema de ensino
poderá iludir”. |||||
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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

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDA-
RIEDADE E ACÇÃO

SOCIAL DE SANTO TIRSO
RECEBEU SUBSÍDIOS DO

MINISTÉRIO DA
SEGURANÇA SOCIAL

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Ascende a 250 mil euros o inves-
timento a fazer no antigo edifício dos
correios de Vila das Aves. Proprieda-
de da Junta de Freguesia, o edifício
foi cedido à Associação de Solidarie-
dade e Acção Social de Santo Tirso
(ASAS) por 25 anos, com o objectivo
de aí se implementar um centro de
acolhimento para jovens em risco.

O projecto de arquitectura para a
adaptação daquele imóvel já se en-
contra na Segurança Social e a partir
do momento em que esta der “luz
verde”, a ASAS pode dar início às obras.
E para o efeito, a ASAS conta já com
uma verba de cem mil euros, dispo-
nibilizada pela administração cen-tral
no passado dia 28 de Janeiro.

De facto, o então secretário de
Estado Adjunto do Ministro da Segu-
rança Social, da Família e da Criança,
Marco António Costa, em visita oficial
ao concelho da Trofa incluiu no seu
programa uma deslocação ao Centro
Comunitário, ou seja, uma das várias
valências daquela instituição de soli-
dariedade social, no caso, sediada
no município trofense. Na altura,
Marco António Costa fez a entrega
de um subsídio de cem mil euros
para a casa de acolhimento a abrir
em Vila das Aves.

“Este subsídio, atribuído por des-
pacho de 27 de Janeiro de 2005,
constitui a alavanca fundamental pa-
ra a concretização de um projecto
muito importante para o nosso con-
celho, extremamente necessário e
que responde às carências identifi-
cadas no Diagnóstico Social do Con-
celho”, alega a ASAS em comunicado
divulgado junto dos órgãos de

Apoio de cem mil euros
para a "Casa do

Sol" de Vila das Aves
comunicação social do município.

Em declarações ao entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS,
Gilda Torrão, directora-geral da ASAS,
dá conta que nesta altura mantêm-se
ainda as negociações com a Segurança
Social e assim que esta aprovar o projec-
to de arquitectura, e uma vez disponi-
bilizada a verba de cem mil euros, a
ASAS está em condições de arrancar
com a obra. Entretanto, na semana
passada, a mesma instituição apresen-
tou uma candidatura a um programa
nacional no sentido de concretizar o
restante financiamento. Caso não seja
aprovada, terá que “se mobilizar a
sociedade civil”. “Quando a tutela
garante e financia é muito mais fácil
desbloquear outros financiamentos”,
diz a directora geral da ASAS.

Nesta altura, o objectivo é avançar
logo que seja possível com as obras
de remodelação do edifício, pois, e de
acordo com os planos da ASAS, a Casa
do Sol (nome pelo qual foi entretanto
baptizado o centro de acolhimento de
Vila das Aves) já deveria estar pronta.
Gilda Torrão, aponta, “num cenário...
realista” o mês de Setembro para se
fazer o arranque da obra, esperando
que a mudança de governo não atrase
o processo.

CASA DE CONTINUIDADE
Inicialmente apenas fora cedido o pri-
meiro andar do antigo edifício dos
correios, o que limitaria a acção da
ASAS que se via obrigada a acolher
apenas um total de oito crianças ou
jovens, para além de ser praticamente
certa a inviabilização do projecto por
parte da Segurança Social que aponta
como “mínimo razoável” o acolhimen-
to de doze jovens. Entretanto, em
reunião ordinária realizada a 19 de
Junho, a Assembleia de Freguesia de
Vila das Aves acabou por aprovar por
unanimidade a cedência da totalidade
do edifício, possibilitando à ASAS fazer
aí o acolhimento de doze menores.

Este novo centro destina-se ao
acolhimento de crianças em risco com
idades compreendidas entre os 8 e
os 14 anos, funcionando como “valên-
cia de continuidade aos dois outros

centros de acolhimento que a ASAS
já mantém em Santo Tirso para crian-
ças até aos 12 anos”. Explica Gilda
Torrão, que a Casa do Sol funcionará
“sempre como a casa de autonomi-
zação, até pela distância física que
tem das outras estruturas de
acolhimento”.

A mesma responsá-
vel reforça ainda do
facto de se tratar de
um centro de aco-
lhimento “de conti-
nuidade”, ou seja, “já
não é propriamente
para admitirmos um
jovem de 14 anos vin-
do de fora”, mas antes
possibilitar a “transferên-
cia de meninos com 14 e
15 anos” para a casa de
Vila das Aves e que ainda
se encontram nas casas de
acolhimento de Santo Tirso.
Gilda Torrão sublinha que a
Casa do Sol ao permitir esta
continuidade vai fazer com que
aumente o número de vagas nas
instituições de acolhimento já
existentes.

OUTROS SUBSÍDIOS
Aquando da visita do então secre-
tário de Estado adjunto do Ministro
da Segurança Social, Marco António
contemplou ainda a ASAS com a
atribuição de um outro subsídio para
a aquisição de uma nova viatura ligeira
que substituirá o automóvel furtado
em Julho passado e que “muita falta
tem feito” aquela instituição. “Tratava-
se de um recurso indispensável aos
serviços internos para acompanha-
mento técnico, médico e escolar dos
menores acolhidos na ASAS”, alega-
se em comunicado.

Entretanto, mais recente-
mente (dia 14 de Fevereiro),
foi a vez do Governador Civil
do Porto, Manuel Moreira, visitar
igualmente as instalações da ASAS,
deixando igualmente o “seu” con-
tributo, neste caso um subsídio de
15 mil euros. |||||
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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

Em reunião ordinária realizada no passado
dia 16 de Fevereiro, o executivo camarário
tomou, entre outras, as seguintes deliberações:

Aprovar a lista dos agregados familiares
seleccionados para serem realojados no con-
junto habitacional destinado ao arrenda-
mento social da Reguenga. Este complexo
habitacional é constituído por 24 habita-
ções e foi implantado no âmbito do Pro-
grama Municipal de Realojamento.

Solicitar à Assembleia Municipal autoriza-
ção para o Município de Santo Tirso integrar
a ARTEMAVE – Associação de Promoção
da Artes e Música do Vale do Ave. Esta
associação tem por objecto o ensino, desi-
gnadamente o profissional artístico, e a pro-
moção da cultura e das artes em geral e
da música em particular.

Solicitar à Assembleia Municipal autori-
zação para adquirir à Sociedade Valchão –
Sociedade da Empreendimentos Imobiliá-
rios, S A, 48 habitações sociais, pelo preço
global de 2 542 587, 73 euros. Os novos
fogos serão distribuídos pelas freguesias
de S. Mamede de Negrelos (24) e
Vilarinho (24).

Ratificar o protocolo de colaboração cele-
brado entre o município de Santo Tirso e
a Escola Superior de Biotecnologia da Uni-
versidade Católica Portuguesa, que tem por
objectivo a concretização do projecto «im-
plementação da Agenda 21 Local em S. Tirso».

Adquirir; pelo preço de 48 499 euros,
uma parcela de terreno destinada às obras
de beneficiação da EN 204-5, em Vila
das Aves.

O Presidente propôs que a Câmara Muni-
cipal deliberasse atribuir ao Centro Social
e Paroquial de Santa Cristina do Couto
um subsídio de 50 000 euros, correspon-
dente a 10% do custo estimado das obras
de ampliação das suas instalações.

Atribuir subsídios, no valor global de 10
942 euros, às seguintes instituições: Junta
de Freguesia de Areias – manutenção do
campo de jogos; Junta de Freguesia de
Lamelas – beneficiação do edifício-sede da
junta; Comissão de Festas de Judas, S. Bento
da Batalha – organização das festividades.

Atribuir bolsas de estudo durante dez
meses e no valor mensal de 81, 99 euros
cada, a 13 alunos a frequentar o ensino
superior. |||||

Deliberações
Camarárias

Encerramento de mais uma empresa
têxtil com sede em Vila das Aves
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Mais um empresa a fechar portas em Vila das
Aves. E mais seis dezenas de pessoas sem
trabalho. “Chegou a minha vez” afirmou Floriano
Pereira ao entreMMMMMARARARARARGENSGENSGENSGENSGENS quando confrontado
sobre as razões do anunciado encerramento
das Confecções Oliveira & Borges de que é
responsável máximo.

“Podem arranjar as desculpas que quiserem.
Aceito que as coisas neste momento estejam
complicadas, os trabalhadores reconhecem isso,
mas o  problema que se põe aqui nem é esse.
Daria menos, mas daria para aguentar as coisas
se não houvesse dívidas acumuladas”. Hilário
Silva, um dos poucos trabalhadores homens das
referidas confecções, reage desta forma à situa-
ção a que a empresa chegou e não tem dúvidas
das pressões que daí advêm: “quem está sem
dinheiro, como a Segurança Social e os bancos,
vai começar a pressionar. A Segurança Social
foi a primeira e por certo outros vão começar a
fazê-lo”. Personificando as dívidas acumuladas
durante anos, Hilário Silva remata dizendo que
“isto é como um monstro, quanto mais o
alimentarmos mais ele cresce”.

No Tribunal de Santo Tirso deu já entrada o
processo de  insolvência das Confecções Oliveira
& Borges, requerido pela Segurança Social  e
os  trabalhadores, neste momento, não têm dúvi-
das que é inevitável o encerramento da empresa.
Daí a preocupação em garantirem os seus direi-
tos. Em atraso está o pagamento do 13º mês, o
salário referente ao mês de Janeiro e a impossi-

bilidade, para já, de recorrerem ao subsídio de
desemprego, pois não estão cumpridos os 90
dias de salários em atraso exigidos por lei.

“O facto de ter sido declarada  uma situação
de insolvência, não equivale ao término dos
contratos de trabalho” pelo que, diz Domingos
Pinto do Sindicato dos Trabalhadores de Vestuá-
rio do Porto, só “o encerramento da empresa
constitui a única garantia plausível para os traba-
lhadores poderem recorrer ao subsídio de de-
semprego”.

As negociações prosseguem por isso,  agora
com o administrador de dissolvência – nomeado
pelo Tribunal de Santo Tirso no passado dia 11
de Fevereiro – no sentido de este, afirma Domin-
gos Pinto, declarar que a empresa, neste momen-
to, “não tem condições para pagar os salários
em atraso por forma a que os trabalhadores
possam decidir a sua vida”.

Conta Domingos Pinto que está marcada para
o mês de Abril uma reunião de credores e que
estes “até poderiam assumir a continuidade da
empresa”, contudo , e “como é do conhecimento
público, a empresa está paralisada: não há tra-
balho, não há salários, não há nada”. Da parte
dos trabalhadores a convicção é a mesma: “nós
pressionamos na tentativa de isto se resolver o
mais rápido possível, pois não há solução à vista”.

Fonte sindical adiantou ainda que, “no pas-
sado dia um de Fevereiro a gerência, em reunião
efectuada na empresa, comunicou aos trabalha-
dores que, a partir desse dia, não mais voltaria
às instalações fabris, nem se responsabilizava
pelos pagamentos dos salários em atraso nem

salários futuros”. O sindicalista Domingos Pinto
diz mesmo que Floriano Pereira, para além de
não ter aparecido nas instalações das Confec-
ções Oliveira & Borges, tem estado incontactável,
e que nem mesmo a Inspecção do Trabalho
conseguiu contactá-lo.

"CHEGOU A MINHA VEZ..."
Ao contrário do que seria de esperar – nestas
ocasiões os empresários costumam remeter-se
ao silêncio perante a comunicação social –
Floriano Pereira foi facilmente contactado pelo
entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS, e tão pouco se escusou a prestar
declarações. Mesmo alegando que pouco have-
ria a dizer, Floriano Pereira sempre foi adiantando
que face à conjuntura actual é inevitável o cenário
que se vive actualmente no sector têxtil em
Portugal. A sua empresa, diz, “é mais uma vitima”
da globalização e em particular da concorrência
da mão de obra barata dos chineses perante a
qual a sua firma, como outras, não podem com-
petir. “E Bruxelas não se impõe” declara. Ao
entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS sublinha que as grandes dificulda-
des começou a senti-las desde Março do ano
passado, a partir do momento em que o seu
“maior cliente, inglês, transferiu a produção para
o Bangladesh”. Floriano Pereira não esconde
que a empresa tem dívidas para com o banco e
a Segurança Social, mas afirma igualmente que
tem também clientes em dívida para consigo.
De resto, refere, “já não recebo ordenado desde
Setembro”. E garante que sempre procurou fazer
o melhor pelos seus trabalhadores enquanto
este “pesadelo” não lhe bateu à porta. |||||

CONFECÇÕES OLIVEIRA & BORGES COM ENCERRAMENTO PRATICAMENTE GARANTIDO.
SEIS DEZENAS DE TRABALHADORAS SEM TRABALHO.
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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 16 de Março
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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

Junta das Aves disponibiliza serviço de
atendimento da Segurança Social

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

O director do Centro Distrital
do Porto da Segurança Social,
Rui Pedroto, lamentou que
aquando da implantação dos
serviços de atendimento “a fre-
guesia de Vila das Aves tenha
ficado de fora”. O mais lógico,
afirmou aque-le responsável
“seria optar-se pelo segundo
agregado populacional do
município”. De resto, e de forma
a pre-encher essa “lacuna”, um
das aspirações do actual exe-
cutivo de Vila das Aves passa
precisamente pela criação de
um Balcão de Atendimento da
Segurança Social na freguesia,
como o que existe em S. Marti-
nho do Campo. Pretensão que
parece ficar agora adiada por
mais algum tempo, ainda que
o primeiro grande passo nesse
sentido possa ter sido dado na
passada segunda feira (14 de
Fevereiro) com a abertura no
edifício da Junta de Freguesia
de uma gabinete onde uma
funcionária da junta prestará
serviço de atendimento da Se-
gurança Social. Pensões, abonos
de família, subsídios, apoio
judiciário, entre outros, consti-
tuem alguns dos serviços que

ASSINATURA DE PRO-
TOCOLO REALIZOU-SE
NA PASSADA SEGUNDA-

FEIRA, DIA 14

Carlos Valente e Rui Pedroto na assinatura do protocolo assinado entre a Junta de Freguesia de  Vila das Aves e o
Centro Distrital do Porto da Segurança Social

podem a partir de agora ser
tratados ou devidamente enca-
minhados a partir deste serviço
de atendimento da Segurança
Social, onde é assegurado tam-
bém o acesso ao sítio interno
da Segurança Social.

A abertura deste espaço re-
sulta de um protocolo assinado
nesse mesmo dia entre a Junta
de Vila das Aves e a Segurança
Social, através do seu centro
distrital do Porto. No âmbito da
assinatura do referido proto-
colo, Rui Pedroto afirmou que
o serviço instalado na Junta de
Freguesia se insere, por um la-
do, numa “política de qualifica-
ção dos serviços da Segurança
Social” e, por outro “de diversifi-
cação dos seus postos de aten-
dimento”. Na ocasião, o mesmo
responsável – fazendo eco da
aspiração sublinhada por Car-
los Valente - fez votos para que
a abertura daquele serviço de
atendimento na junta local seja
um primeiro passo para que Vi-
la das Aves tenha no futuro um
serviço mais completo da Segu-
rança Social: “Espero que este
serviço cresça, se consolide e
se transforme num balcão de
atendimento”.

De acordo com o protocolo
assinado no dia 14 de Fevereiro
- na presença de vários elemen-
tos do executivo e assembleia
de freguesia de vila das Aves -
o centro Distrital da Segurança
Social terá que promover a “for-
mação adequada aos funcioná-

rios da Junta de Freguesia indi-
gitados para colaborar no pro-
jecto, no sentido de criar intera-
cção entre as duas instituições”
de modo a proporcionar ao
cidadão “maior comunidade na
obtenção de informações gené-
ricas ao nível dos regimes da
Segurança Social. Aquele centro
distrital terá igualmente de “dis-
tribuir todo o material necessá-
rio para requerimentos, como
formulários de prestações/subsí-
dios e livros de protocolos”. O
protocolo define ainda que se-
rá feita a “recolha semanal de
todo o serviço recepcionado e
devidamente protocolado”.

Por sua vez, a junta de fre-
guesia está obrigada a disponi-
bilizar “espaço físico para a co-
locação de placares informati-
vos”. De resto, Rui Pedroto refe-
riu na ocasião ser necessário a
partir de agora “divulgar ao má-
ximo este serviço”.

Quanto ao funcionário, terá
que “dar esclarecimento aos
cidadãos no preenchimento de
formulários, bem como informa-
ções sobre os documentos a
apresentar para instrução dos
respectivos processos”. O pre-
sente protocolo tem um período
de vigência “como programa
piloto” de um ano. |||||

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Aberto de segunda a sexta-feira,Aberto de segunda a sexta-feira,Aberto de segunda a sexta-feira,Aberto de segunda a sexta-feira,Aberto de segunda a sexta-feira,
no horário compreendido entreno horário compreendido entreno horário compreendido entreno horário compreendido entreno horário compreendido entre
as 9h00 e as 12h30 e entre asas 9h00 e as 12h30 e entre asas 9h00 e as 12h30 e entre asas 9h00 e as 12h30 e entre asas 9h00 e as 12h30 e entre as
14h00 e as 16h30.14h00 e as 16h30.14h00 e as 16h30.14h00 e as 16h30.14h00 e as 16h30.
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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

||||| TEXTO:     LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Decorreram, no passado dia 15 do corrente na
Biblioteca Municipal de Santo Tirso, os primeiros
Encontros Didáctico-Pedagógicos sobre Poesia.
Patrocinados pela Câmara Municipal de Santo
Tirso, estes Encontros enquadram-se no progra-
ma da Poesia Está na Rua e são direccionados
sobretudo para os docentes das escolas de
quem se espera sejam, no presente e futuro
próximo, a retaguarda potenciadora de maior e
mais eficaz envolvimento e adesão aos objectivos
desta iniciativa que só termina em meados de
Março com a Festa da Poesia e que, na opinião
do mais optimistas e fervorosos, fará de Santo
Tirso a Capital da Poesia, este ano, com toques
eminentemente surrealistas. Há que dizer, no
entanto, que as presenças, naturalmente estimá-
veis, estiveram aquém das melhores expectativas
dos seus organizadores.

O Presidente da Câmara abriu a sessão, en-
quadrou-a, justificou o esforço de um investi-
mento nas alegrias e vivências que têm propiciado
aos munícipes , recordou momentos de muita
exaltação no ano transacto, como por exemplo
em Monte Córdova e não deixou de evocar a
saudade dos tempos de estudante em que se
deu ao trabalho de copiar à mão poemas que
ainda hoje conserva de Manuel Alegre, ainda
este se encontrava no exílio em Argel, e fez
votos aos docentes presentes para que tirem o
melhor partido desta acção no sentido de

INICIATIVA PROMOVIDA PELA CÂMARA DE SANTO TIRSO NO ÂMBITO DE "A POESIA ESTÁ NA RUA"

Encontros Didáctico-Pedagógicos sobre
Poesia promovidos em Santo Tirso

estimularem os seus alunos a gostar da poesia.
A vereadora da Cultura, Ana Maria Ferreira, foi
depois uma presença atenta e constante ao
longo de todo o dia e não se poupou a esforços
para que nada faltasse aos especialistas que
trouxeram as suas reflexões e ao público que
graciosamente recebeu documentação e material
indispensáveis para bem se integrarem no con-
teúdo das várias comunicações. A sua garantia
de que no próximo ano estas comunicações
serão publicadas em actas é também de saudar
bem como a promessa de enviar para as escolas
aqui representadas um CD contendo uma
recolha de Poesia Infanto-Juvenil e trabalhos
de projecto realizados por uma ou outra das
especialistas que cá estiveram.

Estes Encontros prolongaram-se por toda a
manhã, até às 13h30 e continuaram pela tarde
entre as 15h30 e 17h30. O primeiro painel de
intervenções coube ao professores Luís Ricardo
Pereira, da Escola Superior Jean Piaget de Canelas
e a Maria do Carmo Castelo Branco, da Universi-
dade Fernando Pessoa: à douta e teórica interven-
ção do primeiro “Pelos caminhos da poesia; do
método ao objecto” sucedeu uma clara e bem
apoiada amostragem do que pode e deve ser um
convite à descoberta do texto poético pelos
alunos em “Poética e poesia contemporâneas:
os contornos da Didáctica”; este painel foi introduzi-
do e moderado pelo professor António Oliveira,
reconhecidamente a “alma mater” destes Encon-
tros que fez uma reflexão inicial inspirada nos

Sermões do Padre António Vieira para quem o
sucesso da comunicação e, aqui do gozo das
bem-aventuranças poéticas, está seguramente
numa trilogia actancial  em que o ouvinte, o pregador
e Deus/ o mito ou o transcendente, como se lhe
queira chamar, permutam sentidos e vivências.

O segundo painel, moderado pelo professor
António Sousa, outro incansável “pregador” de
vivências poéticas que começou por “rezar” uma
“prece pacificadora” de Miguel Torga, trouxe-
nos a revelação de interioridades escondidas
no fundo mais fundo das nossas recordações
de infância com a comunicação “inefável” da
professora Maria do Rosário Pontes da Faculda-
de de Letras do Porto que disse, taxativamente,
que “as nossas escolas estão a morrer porque
estamos a ser asfixiados por mercadores de
palavras” e, na senda de Rubem Alves, protes-
tando contra escolas que mais parecem gaiolas,
apela a que redescobramos a poesia da simpli-
cidade e da contemplação da natureza. Depois,
a professora Ana Margarida Ramos, da Universi-
dade de Aveiro, em “Dos sons aos sentidos - o
texto poético para a Infância e Juventude”, foi
ao encontro dos sons encantatórios da fala
infantil e disse que a escola estiola um universo
mágico de sons e fórmulas poéticas ao impor-
lhe uma alfabetização tão pouco ligada às vivên-
cias que transporta.

A 5ª comunicação, a cargo do jornalista
Alberto Serra, o rosto mais mediático da “Poesia
está na Rua”, acabou por ser uma gostosa conver-

sa onde, num tom despretencioso, se misturaram
leituras e comentários do filósofo José Gil,
Octávio Paz e Ovídio para exorcizar tão só “um
certo medo de existir” e de partilhar sentimentos;
assumindo que o discurso poético é de facto
um discurso erotizado e “o erotismo uma metá-
fora da sexualidade”, acredita que poderá ser o
melhor antídoto contra a  vulgaridade e permis-
sividade tão ao gosto da cultura actual e que, a
poesia poderá ser uma escola de “cortesia”, de
sensibilidade, educação para o “amor cortês”
que é privilégio de uma “aristocracia de coração”;
a escola, em vez de recalcar a emoção e a
sexualidade dos jovens, deve levá-los a curtir a
poesia, o romance e a sedução porque poten-
ciam o refinamento das suas pulsões.

À tarde a professora Maria Alves Corticeiro
Reis Pereira, da EB 2/3 da Gafanha da Nazaré
introduziu-nos em experiências de “criatividade
na produção autónoma/ reescrita em contexto
de sala de aula”, percursos por certo experimen-
tados com alunos do 8º ano mas que não dei-
xaram de suscitar alguma troca de olhares cépti-
cos entre alguns docentes por lhes parecerem
demasiado elaborados para o nível etário visado
e o currículo em causa. Neste caso, ter-se-ia
justificado, alguma intervenção clarificadora por
parte do público mas o tempo também não o
permitiu, neste e noutros momentos. Depois, a
professora Maria Clara Cunha da ESE Jean Piaget
/ Arcozelo, desenvolveu o tema “Percursos didác-
ticos da poesia: novos olhares e novas estraté-
gias”, uma singular experiência de cruzar a poesia
com outras técnicas e sugestões na linha da
poesia visual já no limite da intersecção da pa-
lavra com as artes gráficas, a publicidade e as
demais artes em geral.

Este painel foi moderado por Nascimento
Afonso que seleccionou da Antologia de textos
de Poetas Tirsenses, publicada no ano transacto,
um ou outro “aperitivo” poético cheio de lugares
comuns sobre Santo Tirso e o rio Ave, de que
eu, particularmente, não gostei. Devo dizer, con-
tudo, que as pausas para o café e os ”cakes”
que foram servidos caíram muito bem. O último
painel, moderado pelo professor Sobral Torres,
veio a calhar com propostas de visualização de
poemas de Mário Castrim, Alexandre Oneil, José
Jorge Letria e Natália Correia, seja recorrendo a
manchas de tinta, seja a caligramas e arabescos
e outros jogos de representação gráfica das pala-
vras , propostas  que podem de facto libertar a
energia expressiva das crianças e jovens: estas
últimas propostas estiveram a cargo das profes-
soras Rosa Lídia Camarinha e Ana Luísa Ferreira
da ESSE Jean Piaget de Gaia.

Para terminar, nunca é demais realçar que as
escolas do concelho bem que podiam estar me-
lhor representadas nestes Encontros e não falo
apenas dos docentes de Língua Portuguesa que
tendem para formalizar demais e formar de me-
nos e a esquecer que a poesia  mais do que
receituário e fórmulas canónicas é um caminho
transversal a todas as nossas ânsias e sedes,
ou, como dizia António Gedeão, “essa fome
sem remédio, a que se chama poesia”. |||||
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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 520 D Touring - Full Extras  -  BMW 520 D Touring - Full Extras  -  BMW 520 D Touring - Full Extras  -  BMW 520 D Touring - Full Extras  -  BMW 520 D Touring - Full Extras  -  2000

BMW 320 D Touring - Full Extras - BMW 320 D Touring - Full Extras - BMW 320 D Touring - Full Extras - BMW 320 D Touring - Full Extras - BMW 320 D Touring - Full Extras - 2000

Opel Astra TD Caravan - C/ Nova - Opel Astra TD Caravan - C/ Nova - Opel Astra TD Caravan - C/ Nova - Opel Astra TD Caravan - C/ Nova - Opel Astra TD Caravan - C/ Nova - 1999

VW Passat Variante TDI - Full Extras - VW Passat Variante TDI - Full Extras - VW Passat Variante TDI - Full Extras - VW Passat Variante TDI - Full Extras - VW Passat Variante TDI - Full Extras - 2002

VW Golf GTI TDI - Full Extras -VW Golf GTI TDI - Full Extras -VW Golf GTI TDI - Full Extras -VW Golf GTI TDI - Full Extras -VW Golf GTI TDI - Full Extras - 1999

Suzuki LSuzuki LSuzuki LSuzuki LSuzuki LTZ 400 - Moto 4- C/ Nova -  TZ 400 - Moto 4- C/ Nova -  TZ 400 - Moto 4- C/ Nova -  TZ 400 - Moto 4- C/ Nova -  TZ 400 - Moto 4- C/ Nova -  2004

Fiat Punto TD VFiat Punto TD VFiat Punto TD VFiat Punto TD VFiat Punto TD VAN - C/ Extras -  AN - C/ Extras -  AN - C/ Extras -  AN - C/ Extras -  AN - C/ Extras -  1997

Land Rover Discovery TDI - C/ ExtrasLand Rover Discovery TDI - C/ ExtrasLand Rover Discovery TDI - C/ ExtrasLand Rover Discovery TDI - C/ ExtrasLand Rover Discovery TDI - C/ Extras - 1993

Renault Mégane 19 D VanRenault Mégane 19 D VanRenault Mégane 19 D VanRenault Mégane 19 D VanRenault Mégane 19 D Van - 1999

MULTIMARCAS

Comércio de Automóveis
novos e usados

Carnaval de Roriz saiu à rua
com seis carros alegóricos

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     CARLCARLCARLCARLCARLOSOSOSOSOS     MMMMMAAAAACHADOCHADOCHADOCHADOCHADO

Com o objectivo de desenvolver o
interesse pelas novas tecnológicas de
informação, nomeadamente a infor-
mática e a robótica foi criado a 4 de
Dezembro do ano transacto o Clube
Minerva. Este clube estará directamente
ligado à Associação Recreativa de
Rebordões funcionando como uma
nova secção desta colectividade tendo
no entanto uma gestão própria e
autónoma.

Nesse sentido foi criada uma co-
missão instalador gerida pelos sócios

Clube Minerva é a nova secção da
Associação Recreativa de Rebordões

da Associação, sendo eles André
Maciel Sousa, José Luís Alves e Ricardo
Alberto Monteiro com o intuito de
levar por diante o Clube Minerva.

Minerva significa figura sábia, pro-
fessora, deusa da mitologia romana
que presidia às artes e às ciências e
este nome foi escolhido com a finali-
dade de definir e caracterizar a secção
que tem como principal objectivo
desenvolver o gosto pelas novas
tecnologias de informação encami-
nhando os sócios da colectividade
para formação gratuita nessa área.

Esta nova secção da Associação

Recreativa tem também o interesse de
desenvolver projectos para a comuni-
dade na área da informática e robóti-
ca tendo já a incumbência da manu-
tenção do sitio da colectividade e tam-
bém, e como primeiro objectivo, o
desenvolvimento do portal “Re-
bordões Digital”, projecto apresentado
a 5 de Janeiro e do qual o en-
treMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS fez referência.

Outro dos objectivos é a criação
de um ponto de Internet na Asso-
ciação, a realização de colóquios e
debates sobre informática e electró-
nica digital. |||||

No dia de Carnaval o cortejo de Roriz
saiu à rua debaixo de uma sol prima-
veril e contou com a presença de vá-
rios milhares de pessoas.

O cortejo carnavalesco contou
com seis carros alegóricos um deles
totalmente patrocinado pela Câmara

de Santo Tirso e no qual desfilavam
os rei e a rainha do Carnaval.

O desfile saiu do Lugar de Fontão,
cerca das 15 horas e percorreu os luga-
res de Samoça, Ribeira, Cartomil e no-
vamente Fontão, no denominado lugar
de cima de Roriz. O corso era com-posto

para além dos já referidos car-ros pelo
Grupo de Samba de Refojos, a Fanfarra
Boim de Lousado, o Grupo de Bom-
bos dos Bombeiros Amarelos de San-
to Tirso, o Grupo de Bombos de La-
moso e Grupo de Bombos de Sanfins,
ambos de Paços de Ferreira. ||||| AAAAA. . . . . LEALLEALLEALLEALLEAL

Abrangendo todo o Sudoeste Euro-
peu – Portugal, França e Espanha – o
projecto AGROINTEC, apoiado pelo
Programa INTERREG III B – Sudoeste
Europeu, tem como metas a promo-
ção do uso de tecnologia nos proces-
sos de produção e a criação de tec-
nologias autóctones e o desenvol-
vimento de um sistema avançado de
cooperação e de criação de uma
rede de conhecimento.

O projecto, cujos parceiros portu-
gueses são a ADRAVE – Agência de
Desenvolvimento Regional do Vale
do Ave e a OFICINA DA INOVA-
ÇÃO, é dirigido aos sectores da agri-
cultura, pesca, pecuária e indústria
agro-alimentar, estando previsto que
cada região centrará a sua actuação
num subsector ou grupo de subsec-
tores concretos. A Região do Vale
do Ave está vocacionada para os
subsectores da produção de vinho,
carne porcina, fruta e mel.

Além de Portugal, participam no
projecto instituições espanholas das
regiões da Galiza, Cádiz, Estrema-
dura e Navarra e a região francesa
de Hérault, intervindo nos subsecto-
res da indústria agroalimentar, a pro-
dução e transformação de frutas, a
indústria conserveira e horto frutícola.

Estruturado em três eixos de ac-
ção, pretende-se que a integração de
todas as actuações especializadas
num único programa proporcione a
ligação de várias regiões e de vários
sectores, constituindo uma Rede de
Excelência no Sudoeste, especifica-
mente dirigida a estas áreas.

Um dos grandes eixos de acção
do AGROINTEC tem como meta a
promoção de novas empresas de
inovação e tecnologia, estando
prevista a selecção de projectos

ADRAVE lança concurso
de ideias para modernizar

e inovar sector Agro-
Alimentar na região do

Vale do Ave
A CONCURSO SERÃO ACEI-
TES CANDIDATURAS QUE

AMBICIONAM A
IMPLEMENTAÇÃO DE EM-
PRESAS INOVADORAS NO

SECTOR AGRO-ALIMENTAR

empreendedores nas várias regiões
que terão apoio técnico e tecnológico
no âmbito do projecto, assim como
auxílio na fase de lançamento.

No âmbito desta acção e sobre o
tema “Modernizar e Inovar no Sector
Agroa-Alimentar” a ADRAVE, em
parceria com a Oficina de Inovação,
lança um concurso, através do qual
se irão seleccionar e premiar as qua-
tro melhores ideias para criação de
uma empresa ou de um projecto de
carácter inovador.

De facto, a concurso serão aceites
candidaturas que ambicionam a im-
plementação de empresas inovadoras
no Sector Agro-Alimentar que se en-
quadrem, preferencialmente na Re-
gião do Vale do Ave, ou candidaturas
de projectos inovadores em empresas
já existentes sedeadas, preferencial-
mente, na Região do Vale do Ave.

O concurso destina-se aos jovens
empreendedores que queriam de-
senvolver o seu próprio projecto
empresarial e também aos empre-
sários ligados ao sector agro-alimen-
tar que queiram modernizar as suas
actividades empresariais, devendo a
participação no concurso ser formali-
zada, até o próximo dia 28 de Feve-
reiro de 2005, através do preen-
chimento do dossier da candidatura
disponível, na sede da ADRAVE, Av.
Barão da Trovisqueira, 358 R/C, em
Vila Nova de Famalicão, e no site da
ADRAVE em www.adrave.pt, e reme-
tido por correio, fax ou apresentado
directamente na sede ADRAVE.

Os premiados do referido con-
curso poderão beneficiar de Assis-
tência Técnica gratuita para o Desen-
volvimento do seu projecto, no âmbi-
to jurídico, económico, contabilístico,
marketing etc…

É de realçar que, para além do
referido Concurso, pretende-se tam-
bém estimular o tecido empresarial
da Região do Vale do Ave no sector
Agro-Alimentar que, actualmente, é
um dos sectores com expressão resi-
dual mas que no futuro poderá tor-
nar-se relevante do ponto de vista
da geração de novas fontes de ren-
dimento para a economia local. ||||||
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Acordos com as seguintes entidades: ARS; ADSE; SAMS; SAMS Quadros; SAMS
/ SIB; CGD (Caixa Geral Depósitos); Médis.

Laboratório de Análises ClínicasLaboratório de Análises ClínicasLaboratório de Análises ClínicasLaboratório de Análises ClínicasLaboratório de Análises Clínicas
Mesquita & Damião, LdªMesquita & Damião, LdªMesquita & Damião, LdªMesquita & Damião, LdªMesquita & Damião, Ldª

Bioquímica

Hematologia

Microbiologia

Imunologia

Endocrinologia

Monotorização de Fármacos

Pesquisa de drogas de abuso (Haxixe, Heroína, Cocaína)

Espermograma

Control de Hipocoagulados (VARFINE)Control de Hipocoagulados (VARFINE)Control de Hipocoagulados (VARFINE)Control de Hipocoagulados (VARFINE)Control de Hipocoagulados (VARFINE)

Teste respiratório Helicobacter PyloriTeste respiratório Helicobacter PyloriTeste respiratório Helicobacter PyloriTeste respiratório Helicobacter PyloriTeste respiratório Helicobacter Pylori

Rastreio Pré-Natal no sangue materno 1º e 2º trimestreRastreio Pré-Natal no sangue materno 1º e 2º trimestreRastreio Pré-Natal no sangue materno 1º e 2º trimestreRastreio Pré-Natal no sangue materno 1º e 2º trimestreRastreio Pré-Natal no sangue materno 1º e 2º trimestre

Análises Químicas e bacteriológicas de água de poços,

torneiras e piscinas.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
08h30 às 12h30
14h00 às 18h30

As nossas instalações de Vila das Aves estão abertas
ao sábado de manhã das 9h00 às 12h00

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

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

ORTONEVES
 Camas hospitalares
 Calçado ortopédico
 Fraldas
 Meias elásticas e de descanso

de Joaquim da Silva Neves

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

Centro Ortopédico e Dietético de Vila das Aves
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Núcleo CPM de Riba d’Ave deu início
às suas actividades de 2005

O executivo municipal de Famalicão
aprovou recentemente a criação do
Passe Sénior Feliz, pelo que, e ao que
tudo indica, já a partir do próximo
mês de abril, os mais idosos, com idade
igual ou superior a 65 anos vão po-
der viajar por todo o concelho, as ve-
zes que quiserem e em qualquer uma
das operadoras de transportes públi-
cos urbanos e interurbanos, por ape-
nas seis euros mensais.

A proposta apresentada pelo ve-
reador dos Transportes, Jorge Paulo
Oliveira, surge, por um lado, na se-
quência da política de valorização dos
seniores famalicenses e, por outro,
como uma alavanca financeira de aju-
da aos Transportes Urbanos de Fama-
licão (TUF), que, de acordo com o
referido vereador, “atravessam actual-
mente um dos piores momentos eco-

nómicos da sua história, debatendo-
se com sucessivos prejuízos, proble-
mas de empregabilidade, não renova-
ção da frota e falta de qualidade nos
serviços”. Para Jorge Paulo Oliveira a
solução agora encontrada “vai permitir
a manutenção dos TUF” e “beneficiar,
em simultâneo, toda a população
idosa do concelho”.

O valor global do passe Sénior Fe-
liz, 12 euros, que, como referido, será
válido em qualquer uma das empresas
de transportes públicos que trabalham
no concelho, é comparticipado em
50 por cento pela autarquia.

 Com a implementação desta me-
dida considerada “inovadora”, a autar-
quia garante ainda aos TUF o paga-
mento mensal de um mínimo de 2
mil e 200 passes, independentemente
do número de utilizadores reais, o

que significa um financiamento anual
de, pelo menos, 158 mil e 400 euros.

Por sua vez, os TUF ficam obrigados
a proceder à renovação permanen-
te da sua frota de autocarros, de for-
ma a que a idade média das viaturas
não ultrapasse os 10 anos e a idade
máxima de cada unidade os 20 anos.
De referir que, de acordo com dados
avançados por Jorge Paulo Oliveira, o
autocarro mais recente na frota dos
TUF tem já 17 anos e a média de
idades das viaturas ronda os 22 anos.

De referir que a criação dos Trans-
portes Urbanos de Famalicão avan-
çou, em 1997, na sequência de um
estudo de mercado que apontava pa-
ra um potencial médio de 8026 uten-
tes por cada um das seis linhas. Os
números ficaram, contudo, muito
aquém das expectativas criadas. |||||

Autarquia de Famalicão avança com a
criação do Passe Sénior Feliz

O núcleo CPM de Riba d’Ave, perten-
cente ao centro de Famalicão, já inici-
ou as actividades com os noivos per-
tencentes às freguesias de Bairro,
Delães, Vila das Aves, Pedome, Oli-
veira de S. Mateus, Oliveira de Santa
Maria, Carreira, S. Simão de Novais e
Riba D’Ave.

No passado dia 5 de Fevereiro de
2005 teve lugar no Centro Paroquial
de Riba D’Ave a chamada Reunião ze-
ro, ou seja, a reunião de apresentação
dos casais animadores, casal coorde-
nador e Padre Avelino Santos.

O presidente da equipa arciprestal,
Carlos Vilaça, fez uma breve apresen-
tação, em que explicou aos noivos os
objectivos e a metodologia CPM, que

assenta na revisão de vida, partilha
de experiências e testemunho viven-
cial dos casais animadores.

Em seguida iniciaram-se os tra-
balhos com os noivos, que foram sepa-
rados em grupos, cada qual com um
casal animador. Foram informados
dos temas que compõem a preparação
para o Matrimónio, nomeadamente
Uma Comunidade de amor, Matri-
mónio – Sacramento, Diálogo e Ges-
tos de Amor, a fecundidade do casal,
Nova situação – novas exigências e o
amor ao longo da vida.

As sessões englobam seis reu-
niões, uma para cada tema que in-
cluem os trabalhos de grupos, um es-
paço de convívio, um plenário, o teste-

munho de um dos casais animadores
e termina com a intervenção do Assis-
tente e oração. Estas sessões vão-se pro-
longar até Sábado, 19 de Março de
2005, sempre no Centro Paroquial de
Riba D’Ave. ||||| OOOOO     NÚCLEONÚCLEONÚCLEONÚCLEONÚCLEO     DEDEDEDEDE     RIBRIBRIBRIBRIBAAAAA     DDDDD’’’’’AAAAAVEVEVEVEVE

Na foto, Na foto, Na foto, Na foto, Na foto, os casais animadores, casal co-os casais animadores, casal co-os casais animadores, casal co-os casais animadores, casal co-os casais animadores, casal co-
ordenador e Padre Avelino Santosordenador e Padre Avelino Santosordenador e Padre Avelino Santosordenador e Padre Avelino Santosordenador e Padre Avelino Santos
Da esquerda para a direita: José SalgadoDa esquerda para a direita: José SalgadoDa esquerda para a direita: José SalgadoDa esquerda para a direita: José SalgadoDa esquerda para a direita: José Salgado
e Armanda Silva (Riba D’Ave), Joaquime Armanda Silva (Riba D’Ave), Joaquime Armanda Silva (Riba D’Ave), Joaquime Armanda Silva (Riba D’Ave), Joaquime Armanda Silva (Riba D’Ave), Joaquim
e Adélia Sá (Bairro), Álvaro e Venânciae Adélia Sá (Bairro), Álvaro e Venânciae Adélia Sá (Bairro), Álvaro e Venânciae Adélia Sá (Bairro), Álvaro e Venânciae Adélia Sá (Bairro), Álvaro e Venância
Abreu (Oliveira de S. Mateus), José MariaAbreu (Oliveira de S. Mateus), José MariaAbreu (Oliveira de S. Mateus), José MariaAbreu (Oliveira de S. Mateus), José MariaAbreu (Oliveira de S. Mateus), José Maria
e Maria José Leitão (Bairro - Casal coore Maria José Leitão (Bairro - Casal coore Maria José Leitão (Bairro - Casal coore Maria José Leitão (Bairro - Casal coore Maria José Leitão (Bairro - Casal coor-----
denador), Sérgio Gonçalves e Manueladenador), Sérgio Gonçalves e Manueladenador), Sérgio Gonçalves e Manueladenador), Sérgio Gonçalves e Manueladenador), Sérgio Gonçalves e Manuela
Gomes (Vila das Aves), José Carlos BragaGomes (Vila das Aves), José Carlos BragaGomes (Vila das Aves), José Carlos BragaGomes (Vila das Aves), José Carlos BragaGomes (Vila das Aves), José Carlos Braga
e Jacinta Cunha (Delães), Paulo Freitase Jacinta Cunha (Delães), Paulo Freitase Jacinta Cunha (Delães), Paulo Freitase Jacinta Cunha (Delães), Paulo Freitase Jacinta Cunha (Delães), Paulo Freitas
e Olinda Messias (Pedome).e Olinda Messias (Pedome).e Olinda Messias (Pedome).e Olinda Messias (Pedome).e Olinda Messias (Pedome).
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e-mail:casareclamos@mail.telepac.pt

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

4795-067 vila das aves
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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.
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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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FOTO:     VVVVVASCOASCOASCOASCOASCO     OLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRA

Jogo no estádio do Clube Desportivo das Aves, na
Vila das Aves
Árbitro:Árbitro:Árbitro:Árbitro:Árbitro: Mário Mendes, de Coimbra.
CD Aves:CD Aves:CD Aves:CD Aves:CD Aves: Rui Faria, Sérgio Carvalho, Rochinha,
Sérgio Nunes, Pedro Geraldo, Nené, Mércio, Hugo
Morais (Vítor Manuel, 79’), Vítor Borges (Chevela,
58’), Xano (Miguel, 6’) e Rui Miguel. Treinador:
Neca
Varzim:Varzim:Varzim:Varzim:Varzim: Litos, Pedro Santos (Nuno Ribeiro, 75’),
Alexandre, Nuno Gomes, Erivan, Tito, Emanuel,
Gilmar, Delfim (Nuno Santos, 89’), Mendonça
(Pedrinho, 60’) e Paulo Gomes. Treinador: Horácio
Gonçalves
Cartões amarelos:Cartões amarelos:Cartões amarelos:Cartões amarelos:Cartões amarelos: Tito (6’), Delfim (12’), Miguel
(34’), Mércio (42’), Rochinha (65’) e Emanuel
(70’).

O triunfo folgado da jornada anterior

Lentidão no ataque não deu em golos
frente ao Santa Clara (4-1) mostrou
um Aves incansável na tentativa de
engordar o resultado, só que desta
vez a fome de golo esteve aquém das
expectativas e, a jogar novamente em
casa, não foi além de um nulo ante o
Varzim. As oportunidades de perigo
até apareceram para os dois lados,
mas os homens da frente desperdi-
çaram demasiado tempo na escolha
do melhor ângulo de remate e, assim,
permitiram o alivio por parte dos
defesas contrários.

Numa primeira parte marcada pela
lesão de Xano, logo aos 6 minutos,
o Aves viu o seu esquema táctico
alterado e teve de se reorganizar para
segurar o adversário. E o perigo
rondou mesmo a baliza de Rui,
quando aos 22’ Rochinha atira para
canto, depois das tentativas de remate

de Emanuel e Mendonça. Já em cima
do intervalo, o livre indirecto do ex-
avense Emanuel quase que resultava
no autogolo de Sérgio Nunes.

No reatamento, o jogo teve um

ritmo bem diferente, embalado pela
vontade de ambas as equipas em
inaugurar o marcador. O primeiro
sinal foi dado pelo Varzim, quando
aos 46 minutos, Delfim cabeceou à

trave. A partir deste lance, a pressão
dos locais aumentou e em duas
ocasiões (70’ e 80’) Rui Miguel
poderia ter feito melhor, só que
desperdiçou muito tempo no remate.

 LIGA DE HONRA: 22ª JORNADA  CD AVES 0 VARZIM 0

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

CLASSIFICAÇÃO J P
1. P. Ferreira 22 45
2. E. Amadora 22 43
3. Naval 22 39
4. Marco 22 38
5. Maia 22 36
6. Feirense 22 33
77777. A. A. A. A. Avvvvveseseseses 2 22 22 22 22 2 3 23 23 23 23 2
8. Olhanense 22 30
9. Leixões 22 30
10. Portimonense 22 30
11. Ovarense 22 29
12. Chaves 22 25
13. Santa Clara 22 24
14. Varzim 22 24
15. Gondomar 22 23
16. Felgueiras 22 22
17. Espinho 22 22
18. Alverca 22 20

PRÓXIMA JORNADA
Varzim ....................................................... Leixões
Marco ............................................................. Maia
Chaves .................................... Portimonense
Felgueiras ................................. E. Amadora
Alverca ........................................................ Naval
Espinho ................................................. Feirense
Gondomar .................................... P. Ferreira
Ova r en seOva r en seOva r en seOva r en seOva r en se ..................................................................................................................................................................... CD ACD ACD ACD ACD Avvvvveseseseses
Olhanense .............................. Santa Clara



TINTAS PAÇO
D’ALÉM, Ldª
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Romão |  Vila das Aves | Telef. Oficina 252871309

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

de     José Mendes da Cunha FariaJosé Mendes da Cunha FariaJosé Mendes da Cunha FariaJosé Mendes da Cunha FariaJosé Mendes da Cunha Faria
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CAMADAS JOVENS DO AVES  RELATOS
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Qual a tua apreciação na evolução dos últimos de seis anos nasQual a tua apreciação na evolução dos últimos de seis anos nasQual a tua apreciação na evolução dos últimos de seis anos nasQual a tua apreciação na evolução dos últimos de seis anos nasQual a tua apreciação na evolução dos últimos de seis anos nas
camadas jovens do Clube?camadas jovens do Clube?camadas jovens do Clube?camadas jovens do Clube?camadas jovens do Clube?
Acho que ao longo dos anos a minha evolução foi-se
reflectindo positivamente, tenho vivido experiências fantásticas
no clube mas, ainda estou longe do objectivo. Tenho muito
trabalho pela frente e espero um dia conseguir concretizá-lo.

O que pensas da tua equipa? E o que pode fazer esta época?O que pensas da tua equipa? E o que pode fazer esta época?O que pensas da tua equipa? E o que pode fazer esta época?O que pensas da tua equipa? E o que pode fazer esta época?O que pensas da tua equipa? E o que pode fazer esta época?
Acho que a equipa é fantástica e essencialmente unida. Penso
que se continuarmos a este nível será difícil alguma equipa
«sacar-nos» o título, mas para isso continuamos a precisar do
apoio das pessoas que neste momento tem sido fantásticas,
«continuem!!!».

Tens bom relacionamento com os teus colegas?Tens bom relacionamento com os teus colegas?Tens bom relacionamento com os teus colegas?Tens bom relacionamento com os teus colegas?Tens bom relacionamento com os teus colegas?
Sim, dou-me muito bem com todos os meus colegas, aliás
acho que o nosso espírito de união é que nos tem dado força
para continuarmos a praticar futebol a este nível.

És bom aluno nos estudos? Consegues conciliar os estudos comÉs bom aluno nos estudos? Consegues conciliar os estudos comÉs bom aluno nos estudos? Consegues conciliar os estudos comÉs bom aluno nos estudos? Consegues conciliar os estudos comÉs bom aluno nos estudos? Consegues conciliar os estudos com
o desporto?o desporto?o desporto?o desporto?o desporto?
Sim, sem quaisquer problemas.

O que esperas no futuro, em termos desportivos?O que esperas no futuro, em termos desportivos?O que esperas no futuro, em termos desportivos?O que esperas no futuro, em termos desportivos?O que esperas no futuro, em termos desportivos?
O meu primeiro objectivo é chegar a sénior, depois se vê o
resto.

Queres agradecer a alguém que tenha contribuído para a tuaQueres agradecer a alguém que tenha contribuído para a tuaQueres agradecer a alguém que tenha contribuído para a tuaQueres agradecer a alguém que tenha contribuído para a tuaQueres agradecer a alguém que tenha contribuído para a tua
pessoa, no plano desportivo?pessoa, no plano desportivo?pessoa, no plano desportivo?pessoa, no plano desportivo?pessoa, no plano desportivo?
Acho que seria uma tremenda injustiça estar a citar nomes
porque desde que estou no clube toda a gente me tem ajudado
desde os treinadores a directores. O que tenho a dizer, a toda
gente que trabalhou comigo, é um muito obrigado.
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INFANTIS 2ª DIVISÃOINFANTIS 2ª DIVISÃOINFANTIS 2ª DIVISÃOINFANTIS 2ª DIVISÃOINFANTIS 2ª DIVISÃO
CD AVES 0 – TROFENSE 1
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Tiago Teixeira.
CD Aves: Marcelo, Guimarães, Moura, Marco, João
Carlos (Tiago, 52’), Cristiano, Nuno, Rafael
(Arada, 26’), Daniel, Diogo, Alexandre. Treinador:
Zé Fernando.
Os Infantis do primeiro ano perderam
mais um jogo contra uma equipa da
primeira divisão, melhor constituídos,
com mais força e que venceram um
jogo que, em boa verdade, não o
mereciam. No futebol jogado não
houve diferenças, na ponta final a so-
rte foi do Trofense. O Aves pode ain-
da queixar de uma grande penalidade
que não foi marcada a seu favor.
Melhor avense: Moura.
Arbitragem irregular.

ESCOLAS BESCOLAS BESCOLAS BESCOLAS BESCOLAS B
CD AVES 0 - 0 FREAMUNDE
CD Aves: Johann (Francisco, 24’), Zé Miguel, Nuno
Miguel (André João, 24’), Miguel Ângelo, Sampaio,
Pinheiro, João Carlos, Rui Silva (Rui Machado,
35’), Nuno, Roberto (Tiago, 35’), Zé Carlos.

O jogo foi bem disputado por ambas
as partes, pese embora o nulo do
resultado. Ambas as equipas se

esforçaram bastante para tentar a
vitória, e demonstram um grande
entusiasmo no desenrolar da partida.
A equipa mais jovem dos escalões
juvenis do Aves está agora a aprender
a voar, quem sabe um dia alguns
destes jogadores serão águias em
alto voo! Continuem assim a trabalhar
cada vez mais e as vitórias começarão
a surgir! ||||| ECECECECEC

JUVENIS 2ª DIVISÃOJUVENIS 2ª DIVISÃOJUVENIS 2ª DIVISÃOJUVENIS 2ª DIVISÃOJUVENIS 2ª DIVISÃO
CD AVES 1 – ALFENENSE 1
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Amílcar Brito.
CD Aves: Simão (Sócrates, 9’), Rui Correia,
Rui Castro (Hugo Castro, 68’), Lopes, Maia,
Ratinho, Vítor Gomes, Pedrinho, Hugo
(Márcio, 88’), Rui Costa, Kubala. Treinador:
Nuno Dias.
Marcador: Pedrinho 8’.
Cartões amarelos: Hugo 77’, Márcio 81’.
Neste jogo defrontaram-se o
primeiro e o segundo da série. O
Alfenense estava invicto até ao
momento que encontrou uma equipa
coesa, forte e tecnicamente melhor.
Num jogo muito vivo e bem disputado,
de um lado estava a força física, do
outro estava uma equipa perigosa que
mostrava melhor futebol no ataque.
Sócrates esteve em evidência ao
defender uma grande penalidade,
nesse lance o arbitro da partida usou
de um critério que não foi a favor da
equipa da casa.
A vitória é sem sombra de dúvidas
merecida para os locais pois durante
todo o jogo foram os que procuraram
a vitória.
Melhor avense: toda a equipa.
Arbitragem a marcar tudo; à
socapa, procurou pelo menos o
empate.  

ESCOLAS ESCOLAS ESCOLAS ESCOLAS ESCOLAS 
CD AVES 4 – BOAVISTA 1
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Soares Ferreira.
CD Aves: Paulo, Miranda, Vítor, Pedro Martins,
Rafael, Nuno, Marques, Cláudio, Marco, Bruno,
Pedro.
Treinador: Duarte Franco
Marcadores: Miranda 9’, Marco 33’ e 46’, Bruno
43’.
Os meninos do Aves encheram-se de
brios e bateram sem apelo nem
agravo, a forte equipa boavisteira, num
jogo bastante movimentado e com as
duas equipas a tentarem fazer o
melhor resultado. Os avenses apro-
veitando o factor casa construíram
um bom resultado mercê de um gran-
de jogo que realizaram.
Um reparo: neste tipo de formação e
em tão tenra idade não é normal e
ético começar e acabar um jogo sem
uma única substituição.
Melhor avense: Marco.
Boa arbitragem.

INFANTIS 1ª DIVISÃOINFANTIS 1ª DIVISÃOINFANTIS 1ª DIVISÃOINFANTIS 1ª DIVISÃOINFANTIS 1ª DIVISÃO
CD AVES 2 – PAREDES 1
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Vanessa Pinto.
CD Aves: Paulo (José Luís, 28’), Zé Bruno, Diogo,
Filipe, Miguel, Luís Miguel (Nuno, 28’), Gouveia,
João Dias (Rompante, 59’), Zé Carlos (André Alves,
45’), Daniel, João Costa. Treinador; António
Fernandes.
Marcadores: Gouveia 20’, Filipe 54m’.
Os nossos Infantis mais velhos fizeram

uma boa partida de futebol mas,
também encontraram pela frente um
adversário bastante bom e a dar uma
forte réplica. Os avenses, mais
persistentes, venceram o prélio com
todo o mérito.
Melhor avense: Filipe.
Boa arbitragem.
INFANTIS 2ª DIVISÃOINFANTIS 2ª DIVISÃOINFANTIS 2ª DIVISÃOINFANTIS 2ª DIVISÃOINFANTIS 2ª DIVISÃO
CD AVES 4 – VARZIM 2

Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Vânia Pinto.
CD Aves: Marcelo (Hugo, 30’), Tiago, Moura,
Guimarães, Arada, Rafael, João Carlos (Flávio,
57’), Cristiano, Daniel, Moutinho (Alexandre, 51’),
Rui Beja (Nuno, 30’). Treinador: Zé Fernando.
Marcadores: Moutinho 7’ e 18’, Rui Beja 26’,
Cristiano 54’.
Esta equipa que na primeira volta foi
quase invencível, de uns jogos a esta
parte, as vitórias desapareceram para
dar lugar a resultados e exibições
menos conseguidos mas, neste jogo
voltaram, outra vez, a jogar bem a
vencer e a convencer.
Melhor avense: Moutinho
Arbitragem sem nível.

Fábio Emanuel Torres Oliveira, natural de São Tomé de Negrelos, tem
14 anos e está nos Iniciados pelo segundo ano consecutivo. Médio ofen-

sivo, é possuidor de bons pés e boa visão de jogo. É um atleta impor-
tante na manobra da equipa e esta época já fez uma dezena de golos.

Objectivo: chegar a sénior!
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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
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A imagem do pescador à beira-mar
ou junto às margens de um dos (pou-
cos) rios portugueses que têm escapa-
do à poluição é cada vez mais comum
no nosso país. Se em Portugal a indús-
tria piscatória, um dos principais meios
de subsistência das regiões litorais,
está em declínio, o mesmo já não se
poderá dizer da versão lúdica desta
actividade. Os amantes da pesca des-
portiva aumentaram, quer seja na ver-
tente amadora ou profissional, e mui-
tos deles encontram aqui uma forma
de escape ao stress diário. As asso-
ciações e clubes nacionais acompa-
nham esta evolução e a Casa Matias,
em S. Tomé de Negrelos, é um bom
exemplo do lugar de destaque dado
a esta modalidade no concelho de
Santo Tirso.

O clube, destinado à pesca de com-
petição em água doce, foi fundado
em 1993 por um grupo de amigos,
do qual fazia parte o presidente José
Matias. A sede, situada no Lugar da
Igreja, só foi inaugurada há meio ano
e as suas paredes conservam as me-
mórias de mais de uma década de
história. Num total de 240 sócios,
dois deles (Luís Martins e José Macha-
do) competem no Campeonato Nacio-
nal da I Divisão e os restantes na II
Divisão, os diversos troféus expostos
são a prova viva de que com “vontade,
paciência e sorte será possível alcan-
çar bons resultados num desporto
excepcional”, sublinha o presidente.
José Matias apaixonou-se pela pesca
há cerca de 24 anos. A partir daí, “os
fins-de-semana começaram a ser de-
dicados a esta actividade”, só que a
esposa Maria Madalena “não achava
muita piada ao novo hobbie” até ao
dia em que acompanhou o marido a

Na década de 40 a pesca de competição começou a ser praticada
em Portugal, embora sem legislação que a regulamentasse.
A Federação Portuguesa de Pesca Desportiva (FPPD) foi criada em
24 de Novembro de 1947.
Algumas dificuldades na eleição dos corpos gerentes colocaram
a Associação Regional do Centro de Pesca Desportiva, sediada
em Lisboa, com plenos poderes federativos até 1981.
Até 1977 a pesca de competição só exerceu a sua actividade em ter-
ritório nacional, realizando-se apenas quatro concursos internacio-
nais de água doce, disputados em Tomar (Rio Nabão), Leiria (Rio
Liz), Torres Novas (Rio Almonda) e Abrantes (Barragem de Belver).
Aí a participação de pescadores internacionais, com técnicas ino-
vadoras, levou à evolução dos nossos praticantes.
No ano seguinte a Selecção Nacional participou pela primeira vez
num Campeonato do Mundo, na Áustria, ficando no 8º lugar.
Só a 1 de Janeiro de 1982 foram eleitos os respectivos corpos ge-
rentes da FPFD.
Em 2006, Portugal realizará os II Jogos Mundiais de Pesca Desporti-
va no Rio Vez, em Arcos de Valdevez.

Abragão (Penafiel) e “foi também con-
tagiada pelo bichinho da pesca”, re-
corda, entre sorrisos. “E ainda bem
que tal aconteceu porque ela tem obti-
do resultados muitos positivos. Actual-
mente está a competir no Campeo-
nato Nacional da I Divisão e ainda
no ano passado terminou a prova no
9º lugar”.

Sem nunca se ter interessado pela
pesca do mar, por a considerar “mais
perigosa, devido às ondas incons-
tantes e aos penedos escorregadios”,
faz questão ainda de lembrar que “o

maior número de acidentes se tem
verificado junto à costa”. A preferência
está nos rios e José Matias só lamenta
as constantes descargas de matérias
poluentes que colocam em risco a vida
dos peixes, tornando mais escassos
os pesqueiros saudáveis: “Hoje tudo
desemboca nos rios, sem que nin-
guém faça alguma coisa para evitar o
aumento da poluição e tratar os locais
mais poluídos. Antigamente era dife-
rente, pescava-se ao longo de todo o
curso do rio sem quaisquer problemas”.
As escolhas ficam, assim, reduzidas

às nascentes dos rios, como por exemplo
a Barragem do Ermal, na Serra da Ca-
breira, local onde nasce o Rio Ave.
Os associados do clube também se
costumam deslocar a Prado, em Braga,
onde passa o rio Cávado, ou tentam a
sua sorte junto às margens do Douro.
“O melhor local do país é na região
de Coimbra e Penacova”, conta.

Considerando a pesca como um
“óptimo passatempo para toda a família
pelo convívio e descontracção”, os lar-
gos anos de experiência já fazem José
Matias “encarar a actividade com ele-
vado sentido de profissionalismo”.
“Quando estou a pescar não gosto
que ninguém me perturbe, fico total-
mente concentrado”. O mesmo res-
ponsável só reclama mais apoios para
a modalidade. “Não tem o apoio sufi-
ciente, porque a pesca não é o futebol.
Se na nossa sede tivéssemos o futebol
certamente seríamos muito mais
apoiados não só pela autarquia como
também por outras entidades nacio-
nais”, deixa bem claro. As quotas dos
sócios e o subsídio atribuído pela Câ-
mara Municipal de Santo Tirso têm
permitido a sobrevivência financeira
de um clube que se orgulha de já ter
organizado vários campeonatos na-
cionais e regionais. Ainda no ano
passado foram responsáveis pelo
Concurso no Rio Ave, inserido nos
jogos juvenis de Santo Tirso, no qual
participaram 36 crianças; o Concurso
Inter-Sócios; e o Concurso Nacional,

realizado em Prado. Este ano, a época
desportiva inicia-se em Março e o
clube está já a ultimar a preparação
de mais um Concurso no Rio Ave,
agora destinado a seniores, inserido
nas Festas de São Bento. A par da
realização e da participação nos con-
cursos, tentar-se-á “incutir nas crian-
ças o gosto pela pesca e será essa a
meta do clube em 2005”, de forma a
responder a um apelo lançado numa
reunião na autarquia, no ano passado.
Na altura, “foi prometido um aumento
dos apoios a quem ajudar a retirar as
crianças dos problemas da sociedade”
e a pensar nisso José Matias, em con-
junto com os associados, irá às escolas
na “tentativa de organi-zar concursos
com os mais pequenos e incentivá-
los a tornarem-se pescadores”.

A crise económica do país também
se tem reflectido na pesca. “Vamos
fazendo o que podemos, mas hoje
as coisas não estão tão fáceis, já não
se vai tantas vezes pescar e o material
também não é assim tão barato”. Por
se falar em material fica a dúvida se o
mesmo terá ou não influência na
quantidade de peixe capturado, sem
esquecer a influência da lua, os iscos
mais adequados e se existem alguns
truques mais decisivos. O único segre-
do para José Matias está na “prática e
rapidez dos campeões, pois isso sim
é que poderá fazer a diferença”.
Quanto ao resto mantém algum cepti-
cismo. “O bom material conta e não
conta, porque às vezes pessoas com
material fraco tiram bons peixes. Uma
vez num concurso um senhor, que
estava ao meu lado, com material fra-
quinho e que mal sabia lançar a cana
apanhou um peixe de 2,6 quilos e
ganhou a prova. Claro que há alguns
truques nos iscos e anzóis, mas o
melhor mesmo é saber esperar”.

No horizonte está a participação
no Campeonato Nacional de Carpas,
realizado no Alentejo, entre Maio e
Agosto. As 72 horas consecutivas de
pesca “entusiasmam alguns dos mem-
bros da Casa Matias”, uma vez que
os três primeiros classificados ficam
automaticamente apurados para o
Mundial. A realização da festa-ma-
gusto tem também sido uma tradição
anual, na qual são distinguidos os
sócios com melhores resultados obti-
dos nos campeonatos. Com uma lista
extensa de espécies (carpas, barbos,
bogas, percas, trutas tainhas, enguias
e pimpões), que nos concursos são
sempre devolvidas à água, fica garanti-
da a emoção, com largas doses de
paciência e alguma sorte à mistura:
“Tive conhecimento, aqui há uns anos,
de um senhor que apanhou uma truta
com 9,6 quilos”. Uma marca bem difícil
de superar… |||||

EVOLUÇÃO DA PESCA EM PORTUGAL

AS ASSOCIAÇÕES E CLUBES
ACOMPANHAM A EVOLUÇÃO

DA PESCA DESPORTIVA
E A CASA MATIAS É UM BOM

EXEMPLO DO LUGAR DE
DESTAQUE DADO A ESTA

MODALIDADE.
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Pesca de competição (rio)

Incentivar os mais pequenos
para aumentar os apoios
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Funerária das AvesFunerária das AvesFunerária das AvesFunerária das AvesFunerária das Aves
Alves da CostaAlves da CostaAlves da CostaAlves da CostaAlves da Costa

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

Serviço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanente

A notícia veiculada pela Imprensa
sobre uma alegada dívida do Despor-
tivo das Aves às Finanças, na ordem
dos 250 mil euros, causou uma onda
de revolta e indignação junto da
Direcção do clube. O presidente
Joaquim Pereira nega a existência de
qualquer dívida com as Finanças e,
por isso, o caso está, agora, entregue
ao departamento jurídico do clube.
“O Aves tem honrado todos os seus
compromissos, sempre com muito
sacrifico e empenho por parte de
todos os seus responsáveis. Lamento
profundamente a divulgação de uma
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CD AVES

O Campeonato Nacional de Karate
Seniores, mais de 21 anos, decorreu
no Pavilhão da Associação Acadé-
mica da Amadora, na Amadora, no pas-
sado dia 9 de Fevereiro, e a organiza-
ção esteve a cargo do clube local e
da Federação Nacional Karate Portugal.

Neste campeonato só podiam par-
ticipar os karatecas apurados nos
regionais, norte, centro norte, centro
sul, sul, Açores e Madeira. Cada re-
gional apurava-se os três primeiros
classificados em cada categoria de pe-
so para o nacional, assim só os me-
lhores tem acesso a este campeonato.

Vila das Aves esteve representada
com sete karatecas apurados nos
regionais, mas só dois é que são
seniores, os outros tem idade de
cadetes e juniores, por estes motivos
foi excelente a obtenção de quatro

KARATE

CAMPEONATO NACIONAL DE
KARATE SENIORES

lugres de pódio.
Destaque para Jorge Machado que

se sagrou Campeão Nacional de
Kumite, menos 70 kg, que é para este
karateca o quinto título nacional con-
secutivo e ainda se encontra no pri-
meiro ano de juniores (12 anos). Já
tinha conquistado, esta época, o título
de campeão nacional em juniores e
agora foi o de seniores.

Bárbara Machado conquistou o 3º
lugar kumite, mais de 60 kg; Tiago
Lima  obteve o 3º lugar kumite, menos
75 kg e Ricardo Rodrigues o 3º lugar
kumite, menos de 80 kg.

O Jorge Machado teve que vencer
cinco adversários para chegar ao
título, a Bárbara, o Tiago e o Ricardo
também estiveram bem, só perderam
com os campeões nacionais. Miguel
Lopes, não subiu ao pódio devido a
lesão no regional e não pode treinar;
a Sandra Martins e a Nazaré Lopes
fizeram katas embora sejam ainda
cadetes. |||||

Jorge Machado
Campeão Nacional

O central Bruno Fernandes deixou o
plantel do Aves e vinculou-se ao
Beroe, clube da I Divisão da Bulgária.
O jogador tinha ainda mais quatro
meses de contrato para cumprir, pelo
que os avenses fizeram um encaixe
financeiro com esta transferência.
Embora Bruno Fernandes estivesse,
nas últimas semanas, a ser regular-
mente utilizado no eixo da defesa, o

notícia falsa, ainda por cima sobre
matérias delicadas. Se em 1996
fomos dos poucos clubes que não
entramos no Totonegócio foi por não
termos quaisquer dívidas. Continua-
mos a receber as receitas do totobola
e nunca chegou ao clube qualquer
notifi-cação”, esclareceu o dirigente.
O presidente do Clube Desportivo
das Aves só espera que “no futuro
não se repitam questões do género,
porque os clubes com as contas em
dia têm de ser um exemplo a seguir
pelos restantes e não motivo de falsas
matérias”. ||||| SUSANASUSANASUSANASUSANASUSANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

Presidente nega dívidas às Finanças

Bruno Fernandes na Bulgária
presidente, em conjunto com o
treinador Neca, achou por bem “não
prender um jogador já com a cabeça
noutro clube”. O central nasceu em
Lisboa há 26 anos, e na primeira
experiência no estrangeiro utilizará
os conhecimentos adquiridos no
Belenenses e no Amora. O Beroe,
da cidade de Stara Zagora, ocupa o
14º lugar do campeonato. ||||| SCSCSCSCSC

FC Rebordões
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CAMPEONATO CONCELHIO Iª DIVISÃOCAMPEONATO CONCELHIO Iª DIVISÃOCAMPEONATO CONCELHIO Iª DIVISÃOCAMPEONATO CONCELHIO Iª DIVISÃOCAMPEONATO CONCELHIO Iª DIVISÃO
FC REBORDÕES 3 – MOURINHENSE 0
FC Rebordões: Bruno, Pina, costa, Berto,
Sérgio, Pereira, Queirós, russo, Artur,
Serginho, Barreto. Suplentes utilizados: Noé,
Luís e André.
Já havia saudades de um FC
Rebordões contra o Mourinhense e
após quase dois anos foi agradável
de ver um jogo rijo e bem disputado
com o FC Rebordões a ser mais
objectivo conseguido uma vitória clara

sobre o seu adversário.

RINGE 0 – FC REBORDÕES 4
No início da Segunda volta a equipa
do FC Rebordões parecia ter
adquirido a confiança que demons-
trou na época passada, tornado fácil
mais esta deslocação que fez ao
Bernardino Gomes para defrontar a
Associação de Ringe. Com dois golos
em cada parte acabou por vencer
justamente. ||||| FIRMINOFIRMINOFIRMINOFIRMINOFIRMINO     PPPPPAAAAACHECOCHECOCHECOCHECOCHECO

Administração do Fórum Vizela
quer trazer meio milhão de pessoas

ao fórum em 2005
Meio milhão de pessoas. É esta a
meta traçada pelos administradores
do Fórum Vizela. “O fórum para ter
sucesso tem que ter a capacidade
de cativar pessoas”, refere Marques
da Silva, um dos administradores
do Fórum Vizela ao qual quer atrair
em 2005, 500 mil pessoas. “É um
objectivo muito ambicioso, muito
difícil” admite aquele responsável,
mas nem por isso desarma. O objec-
tivo para este ano é mesmo para se
tentar cumprir, ou seja “trazer meio
milhão de pessoas ao Fórum Vizela”.

Em conferência de imprensa
realizada no passado dia 19 de
Fevereiro, a administração do fórum
traçou não só o objectivo, mas igual-
mente um plano de acção tendo
em vista, precisamente, a captação
de um cada vez maior número de
pessoas provenientes de concelhos
vizinhos e não só.

Para este ano, prevê, por isso, a
realização de um plano de formação
profissional, no essencial dirigido
aos lojistas. Por outro lado, Marques
da Silva fala na implantação de um
plano de sinalética interior e exterior
ao fórum. Do conjunto de acções
previstas para este ano, destaque

ainda para o lançamento dentro de
30 a 45 dias do portal interactivo
sobre aquele espaço, onde os ciber-
nautas poderão encontrar aí um
clube de emprego, directório de
todas as lojas, assim como a progra-
mação cultural a levar a cabo na-
quele espaço comercial e de habi-
tação de Vizela. Por fim, o adminis-
trador do fórum fala na implantação
de um quadro normativo destinado
a quem trabalha no fórum caracte-
rizado por regras que passam, por
exemplo, pela definição da hora de
abertura e de fecho das lojas, pela
forma como o logotipo do fórum
deve ser utilizado, entre muitos
outros aspectos.

Alguns indicadores apontam
que o Fórum Vizela consegui cativar
em 2004, entre 200 a 250 mil
pessoas. O dobro é o objectivo dos
actuais administradores que dizem,
inclusive, querer fazer concorrência
ao Guimarães Shopping. “O que lá
existe já se esgotou no tempo”,
declara Marques da Silva que quer
fazer com que sejam cada vez menos
as pessoas a optar por Guimarães
– com a desvantagem do habitual
congestionamento de trânsito – e

cativa-las para o fórum, que classifica
como sendo um espaço “acolhedor,
airoso, moderno e onde as pessoas
se sentem bem”.

Do plano traçado pelos adminis-
tradores do fórum faz parte igual-
mente um estratégia de marketing
que nas últimas semanas já se con-
cretizou com a colocação de cerca
de 20 grandes painéis publicitários.
Paralelamente, vai sendo delineada
uma programação cultural, e não
só, de forma a tornar aquele espaço
mais dinâmico e atractivo. Para o pró-
ximo mês de Março, por exemplo,
está já agendado o projecto de
montras vivas, em que os mane-
quins serão substituídos por mode-
los de carne e osso. Em Abril, no
dia 23, a administração promete
festa em grande, de forma a celebrar
o primeiro aniversário do fórum.

Os objectivos e planos de acção
traçados para o Fórum Vizela foram
revelados numa altura em que a
empresa “Condomínios & Compa-
nhia” inaugurou o seu espaço, e
da qual, Marques da Silva e Luís
Martins são os sócios gerentes, pas-
sando esta a administrar o fórum.
|||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO



entreMARGENS
PÁGINA 15

23 DE FEVEREIRO DE 2005
OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

Clara Alves
psicologa

Urb. das fontainhas -
- edifício torre, 4º andar - sala f
telem. 967 373 979

Consulta psicológica
de crianças, jovens e adultos.

Terapia Ocupacional

4795 - 114 vila das aves
e.mail: clara.alves@iol.pt OCULISTA

Outra Visão do Mundo

JJJJJ .....OOOOO .....RRRRR .....GGGGG .....EEEEE
MóveisMóveisMóveisMóveisMóveis
CoelhoCoelhoCoelhoCoelhoCoelho

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

||||| OPINIÃO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     PPPPPAAAAACHECOCHECOCHECOCHECOCHECO

Não se creia tratar-se de uma obses-
são o regresso ao tema. Da primeira
vez, foi o olhar do Marcos que me
suscitou uma reflexão sobre o ritual
da “passagem de ano”. Agora, já
2005 adentro, serei reincidente por-
que, mais que divagar sobre o tempo
e a sua medida, pretendo evocar uma
previsão lida algures. O seu autor
profetizava que “a idade da Educação”
chegaria em meados do século XXI.

Como vemos, não é em vão que
alimentamos a esperança. Só custará
aceitar que a minha geração já por
cá não ande, nesse tempo em que a
Educação será, finalmente, encarada
como assunto sério. O tempo! Sempre
o tempo! À escala do cosmos, o tem-
po de passar não é mais que um rasto
de vaga-lume, ou estrela cadente. E
mesmo que pensemos que, quanto
mais efémeras, mais belas são as vi-
das, a poesia de um precoce perecer
não oculta uma trágica realidade: até
meados deste século, ainda serão
muitas as gerações a quem será nega-
da a Educação que os seres humanos
mais jovens merecem e que é possí-
vel, se, já hoje, quisermos que seja.

Escrever sobre o ofício de educar
é sempre um exercício precário. Por
mais que o desejo desenhe possíveis
futuros, quando escrevo para a Alice,
ou para o Marcos, estou a escrever
para os filhos dos filhos dos nossos
filhos. Ser esperançoso também é isto:
escrever para os netos, na apazigua-
dora certeza de que eles serão os nos-
sos olhos e as nossas mãos, quando
os seus filhos forem, finalmente, as
crianças felizes e sábias que eu dese-
jaria todas as crianças hoje fossem.

Todo o dia o sol levanta e a gente
canta o sol de cada dia. O que nos
resta como deliberação é o primeiro
passo de cada dia. É acolher cada
afago do destino como primeiro e
derradeiro. Nada mais. E encarar a
fealdade dos dias como possibilida-
de do belo. Senão, como conseguiría-
mos suportar desmandos engendra-
dos pelos sistemas educativos que
ainda temos? Mas a paciência já não
é virtude bastante. É preciso mais: não

Choques, paixões e
outras coisas tais

||||| OPINIÃO: FRANCISCOFRANCISCOFRANCISCOFRANCISCOFRANCISCO     CORREIACORREIACORREIACORREIACORREIA

Por altura da publicação deste texto é
muito provável que as eleições legisla-
tivas (antecipadas) já tenham decor-
rido. Ainda assim vale a pena pensar-
mos nisto, dada a sua constante pre-
sença nos últimos anos. É que, justa-
mente nos últimos tempos, não se fala
noutras coisas senão em “choques”!
Primeiro foi o mal-fadado choque
fiscal (direitos de autor para o PSD)
que não passou disso mesmo, ou
seja, palavras bombásticas, não só
porque nunca ninguém chegou a
perceber muito bem o que é que aquilo
queria dizer, mas também porque dele
não resultou nem mais transparência
fiscal, nem mais equidade fiscal, nem
tão pouco equilíbrio fiscal (para não
falar de justiça fiscal). Agora fala-se
amiúde de choque tecnológico (direi-
tos de autor desta feita para o PS)
como quem pensa nisto ao pequeno-
almoço e implementa na sobremesa
do almoço ou mais ao fim da tarde.
A não ser que afinal alguém tenha
acordado para a triste realidade de
Portugal se ter transformado num país
de doutores ocos, medíocres e pouco
mais do que imitadores do que (de
pior) se faz lá fora e tenha então deci-
dido pôr mãos à obra, agarrando a
questão da Educação de frente,
“colando-a” à inevitável e tão necessá-
ria especialização e inovação técnica
e tecnológica. Isto a fazer lembrar a
Irlanda, varrendo de vez com imitações
british ao sabor duma aliança mais
patética do que desusada ou deva-
neios “afrancesados” do ante 25 de
Abril. Pelo meio há ainda aqueles que
falam em choque de valores para a
sociedade (e o óscar vai para o CDS
e/ou PP) como se em matéria de valo-
res a nossa sociedade já não estivesse
em choque há demasiado tempo. (A
não ser que estejamos a falar de
«troca-não troca, troca-não troca» e lá
voltamos às tentativas de se impor uma
sociedade pura e digna como certa-
mente [!] era aquela que existia antes
do 25 de Abril).

Ainda não há muito tempo eram
as “paixões” a ditar os discursos e as
discussões mais acaloradas, lembram-
se? Inicialmente foi a paixão pela
educação, depois foi a paixão pela
saúde à qual se seguiu a da justiça, e
que dizer da paixão pelo ambiente? E

nós com aquela sensação de que nos
limitamos a “vê-las passar”! ou então
com aquela sensação de que anda-
mos de paixão em paixão, de presente
em presente, cada vez mais caro,
quando aquilo a que temos direito
não passa da fava!

De facto «As grandes revoluções
que triunfam, suprimindo as causas
que as originaram, tornam-se incom-
preensíveis pelo seu próprio suces-
so»1 . Assim parece ser o ponto no
qual Portugal se encontra neste mo-
mento. E eu que até me recuso a ser
pessimista! Mas, efectivamente, são
algumas das mais reputadas figuras
políticas, religiosas e sociais que ainda
temos que – felizmente - vão começan-
do a impor o debate sobre este con-
texto do país. E isto acontece tanto à
“Direita” como à “Esquerda“, numa sin-
tonia nunca até agora vista nesta nos-
sa democracia ainda jovem-adulta. É
que, na realidade, vivemos hoje a
ilusão e à sombra de palavras, slogans,
make-ups, que têm o dom de nos en-
treter, confundir e, acima de tudo, des-
viar o epicentro das grandes discus-
sões. Só que, em meu entender, o es-
paço de manobra já se acabou e ou
na verdade passamos à acção ou sim-
plesmente nos resignamos e nos dei-
xamos infantilmente levar eternamente.

Sinceramente, agrada-me que a
discussão políco-partidária, bem como
social e ética se comece finalmente a
centrar na competência; se comece
finalmente a centrar mais na avaliação
de resultados do que das intenções;
se comece finalmente a centrar numa
expedita e objectiva planificação do
que em meras ideias soltas. E agrada-
me que isto esteja a acontecer também
à custa das tais figuras públicas que
ainda temos. É uma garantia de expe-
riência. É uma garantia de idoneidade.
É uma garantia de que ninguém se pode
alhear do debate. É uma garantia de
que os partidos não são feudos nem
“dados adquiridos”. É uma garantia tam-
bém de que esta via pode ser um pro-
cesso mais consistente do que validar-
mos novos projectos, arrivistas por na-
tureza, mas que nada de novo podem
representar face a um sistema que a
manter-se tal e qual como existe acaba
por sempre prevalecer face a essas me-
ras e inócuas tentativas de o abalar. |||||

1 CHARLES ALEXIS CLÉREL DE TOCQUEVILLE (1805-1859),
HISTORIADOR E POLÍTICO FRANCÊS

esperar. E não me move apenas o
baixo rendimento académico dos
alunos, bem expresso e documen-
tado em recentes estudos. Quem
conseguirá explicar porque, séculos
volvidos sobre Copérnico e Leonardo
da Vinci, metade da população dos
Estados Unidos ainda creia que é o
Sol que gira em volta da Terra? Como
poderemos suportar a ideia de que
uma professora acredite que Deus
habita a Lua e que, por essa razão,
advirta os seus alunos de que os
homens nunca poderiam lá ter esta-
do, e que os astronautas eram bone-
cos animados? E quase nos faz mor-
rer de desgosto o estudo que revelou
que metade das crianças japonesas
nunca viram um amanhecer ou um
pôr-do-sol.

Disse Kalil Gibran, “Vivemos
somente para descobrir a beleza. Tudo o
mais é uma forma de espera”. Foi-me
dado viver num tempo de espera. A
Alice, o Marcos, outras crianças, e
adultos que não esqueceram as
crianças que foram, são quem me guia
na descoberta de beleza. Em todas
as gerações há seres avisados, que
não se deixam corroer pelos ácidos
de tempos sombrios, seres que are-
jam instituições, abrindo janelas por
onde penetram ventos de mudança.
Nas apáticas escolas que ainda va-
mos tendo (e merecendo?), a “Idade
da Educação” já acontece, em espa-
ços intersticiais, apenas acessíveis a
olhares que se não deixaram corrom-
per. Todos os dias me chegam notícias
de discretos prodígios. No segredo
das suas salas, há professores que
não esperam, que recriam.

Pedagogia é arte. O ofício do edu-
cador é meticuloso, trabalho de preci-
são, como o é o dos ourives. Mas
um trabalho que não admite o erro,
porque uma criança é um bem mais
precioso que o ouro. Se o educador

se recusar a reflectir sobre o seu ofí-
cio, se ousar não o recriar – o que
seria de esperar de um trabalhador
intelectual – que se abstenha, no
mínimo, de se aventurar em modas.
Continue fazendo o que uma tradi-
ção sem nexo e uma cultura profis-
sional falida lhe ordenam que faça.
A não-directividade ingénua, o vo-
luntarismo, o improviso são tão malé-
ficos como o conservadorismo peda-
gógico que leva à reprodução de prá-
ticas escolares obsoletas, nos tempos
de espera.

Alivia esta espera o saber que a
Idade da Educação chegará no tempo
dos filhos dos filhos dos nossos filhos.
Não será tarde demais. O Abée Pierre
diz-nos que "a vida não é mais que
um pouco de tempo que nos é dado para,
se quisermos, aprendermos a amar no
sempre para além do tempo”. Nisso
acredito. E, se me é inacessível adivi-
nhar como será o “tempo da Educa-
ção”, imagino o que desejo que seja.
Autorizo que a seta do olhar do
sonho penetre num tempo além do
tempo do mundo possível. Porfiarei
no precário exercício de escrita, sem
acalentar outra intenção que não a
de dizer o que é preciso que seja
dito, neste tempo de espera. Procuro
desenvencilhar-me do fardo do on-
tem, certo de que o futuro não é mais
que o “agora” que está por vir. Como
o menino índio de uma fotografia
do Sebastião Salgado (balançando
numa rede, num gostoso fim de tarde
sem relógio, nem agenda), entrarei
em cada portal de Primavera, envol-
vido pelo ritmo das marés. Sentir-me-
ei envelhecer, como uma árvore no
jardim da escola, sem ganhar raízes,
por saber que neste mundo nada é
nosso. Mas sabendo, também, que
tudo será possível no tempo dos
filhos dos filhos dos nossos filhos. |||||

 Foi-me dado viver num tempo de espera.

Para os filhos dos
filhos dos

nossos filhos
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Visita: Tendo em conta as relações institucionais tensas entre
Junta e Câmara é digno de registo a visita do presidente da
edilidade tirsense a Vila das Aves. Foi a segunda do mandato.
O acto constitui uma pedrada no charco e ainda bem. Parecem
estar a amenizar as relações tendo até em conta as recentes
presenças conjuntas de Carlos Valente e Castro Fernandes
que, ao que parece, têm sido cordiais e até com períodos de
“amena cavaqueira”. Mas isto não é inocente. Tudo tem a
ver com a proximidade das eleições autárquicas. Não é bom
nem para um, nem para outro rumar a novo acto eleitoral –
se é que vão – sem relacionamento. São votos que ambos
perdem. Tal como tem sido provado ao longo dos anos,
uma freguesia tem muito a perder quando as relações entre
os dois órgãos autárquicos não são possíveis. Foi assim com
Aníbal Moreira e foi assim com Carlos Valente.

Inaugurações: Com várias obras em curso na vila, o tema
do momento é a data das inaugurações. Foi por aí que
perpassaram as principais discussões na visita. O Centro
Cultural era suposto ser inaugurado no início deste ano,
agora fala-se na Primavera. Também a nova sede da Junta
era para a Primavera, mas afinal será apenas no Verão. Tudo
adiado para mais perto das eleições autárquicas. As
inaugurações são tão importantes que, nesta altura, adiar
dois ou três meses é significativo. Como temos visto, mesmo
no plano nacional, é possível adiar ou antecipar obras e
inaugurações, tudo depende dos calendários eleitorais. O
político só tem de convencer o empreiteiro a ter menos
trabalhadores na obra para adiar, ou só tem de reforçar a
mão-de-obra e premiar com uns dinheiros a mais o construtor
para ter a obra pronta três ou quatro meses antes. É assim
também na Vila das Aves. É assim com o poder PSD. É assim
com o poder socialista. Mas o povo dirá, o que interessa é
que as obras se façam! De acordo. Mas quando penso no
Centro Cultural fico espantado. Segundo o último Entre
Margens, a construção foi iniciada em Dezembro de 1996.
A obra vai demorar quase nove anos a ser feita. Castro
Fernandes chegou a dizer que dada a relevância do
equipamento não podia ser feito à pressa. Mas nove anos
para gastar 350 mil contos não é pressa, nem rapidez, é
passo de caracol. Não. O caracol andará mais depressa.
Espero é que não tenhamos um equipamento já desfasado
das necessidades actuais e que ao fim de tanto tempo não
se inaugure para termos um elefante branco. Ao fim de
nove anos, todo o seu modelo de funcionamento deve estar
devidamente elaborado para que o Centro Cultural seja um
equipamento ímpar no concelho, com vida, repleto de
iniciativas, capaz de gerar oferta e avidez cultural não apenas
na Vila das Aves, mas também elemento congregador de
pessoas de freguesias e concelhos vizinhos.

Curva de Romão: É uma boa notícia para todos, o facto de
se pôr fim à perigosa curva junto ao Cruzeiro de Romão. São
incontáveis os acidentes que lá se registaram ao longo dos
anos. Com a intervenção em curso, era um imperativo eliminar
aquele afunilamento. O que está bem também merece
referência e aplauso. |||||| celsocampos@sapo.pt

Inflexões

2005
Não podia estar mais de acordo com as
frases contidas naquele painel sobre o
viaduto: “…Ponte da Paz, principalmente
para as crianças…”. Mesmo parecendo um
lugar comum, não pode deixar de ser
lembrado. Paz e concórdia é o que tem
faltado ao mundo. Mas os meus votos
vão também para aquele que deveria ser
o Natal em 20 de Fevereiro. O Natal que
trouxesse no sapatinho um novo gover-
no, mais competente (o que não será difícil
dada a situação actual) mais sério e ho-
nesto, correspondendo assim ao que o
país real precisa. Na minha opinião, isso
só poderá traduzir-se com uma muito for-
te votação à esquerda, de forma a não
deixar dúvidas, e que afaste de vez, por
muitos e longos anos esta direita incom-
petente e trauliteira. Digo esquerda in-
cluindo nela o PS, o PCP e o BE, o que
será preciso é que estes partidos, tenham
juntos dois terços da Assembleia da
República, e que por via disso impeça o
PS ao formar governo, de repetir os mes-
mo erros dos executivos de Guterres. O
país precisa disso, quer os empresários
quer os trabalhadores, para clarificar esta
situação. Como se viu, os erros dos go-
vernos de Guterres foram em muito agra-

vados pelo governo de Durão Barroso/
Santana e Portas, não vale a pena tapar o
sol com a peneira. Pediram-nos muitos
sacrifícios, desmantelou-se muito do apa-
relho produtivo em nome de um qualquer
défice, mas como se pode comprovar não
valeu a pena. A economia afundou-se, a
maioria dos portugueses está mais pobre,
e caso único, este governo não agradou
nem a patrões nem a trabalhadores,
palavras para quê? Mas se alguma coisa
valeu a pena, foi para varrer do poder
esta incompetência.

Estava há dias num estabelecimento
de saúde, e vi um utente irado a berrar
literalmente contra o sistema de saúde.
Com alguma da paciência que ainda me
resta, disse-lhe que estava na mão dele
contribuir para alterar a situação.

- Que conversa é essa? – Retorquiu o meu
interlocutor.
- A conversa, amigo – disse-lhe eu – é que o
Sr. está a queixar-se do sistema, aliás com
muita razão, mas também está na sua mão
fazer algo para mudar isso.
- Como…? São todos iguais… – Disse.

Começa a ser uma fatalidade, mesmo as-
sim lá voltei a puxar da minha paciência,
e expliquei-lhe se não gostava do sistema
teria de votar contra ele. O sistema têm
sido os sucessivos governos dos últimos
anos, o resto deixei-lhe para reflexão.
Elementar meu caro… como diria o outro.

O próximo ano não augura muitas

melhoras, dirão os mais comprometidos,
que não é só Portugal que está nesta si-
tuação. Que alguns países da Europa es-
tão também assim, citando o caso da Ale-
manha e da França. Nada mais errado.
Como bem disse Cavaco Silva “agora um
perigoso comunista”, algures na jornal
Expresso. Portugal não se pode comparar
à Alemanha e à França, é a mesma coisa
que querer comparar o Gil Vicente ou o
Beira-Mar, com Porto, Benfica e Sporting,
somos doutro campeonato. Os portugue-
ses fazem parte de uma carruagem de
que faziam também parte a Irlanda, a Es-
panha e a Grécia, que entretanto já des-
colaram noutra locomotiva mais rápida.
E nós com o carro vassoura, fomos entre-
tanto ultrapassados por três novos esta-
dos: Chipre, Eslovénia e Malta, e a Repú-
blica Checa que já nos está a pisar os
calcanhares. Desmonta-se assim, com
linguagem simples, o argumento. O que
Portugal não tem tido, meus senhores, é
sorte na fornada de políticos da última
década, isso e só isso, e tudo o resto é
conversa para embalar meninos. Somos
capazes de realizar coisas boas como os
melhores, só temos portanto de fazer por
isso. Deixemos os compromissos que já
deram maus resultados, e abramo-nos a
novos, para inverter a situação. Está na
mão de cada um de nós, só temos que
usar os neurónios, não nos deixando
iludir com os profetas do oásis. Os
compromissos são votar à esquerda, sem
equívocos! |||||  ABELABELABELABELABEL     RODRIGUESRODRIGUESRODRIGUESRODRIGUESRODRIGUES
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 LIVROS E LEITURAS
Biblioteca

SUGESTÕES DE CULINÁRIA

PALAVRAS CRUZADAS
11111

22222

33333

44444

66666

77777

55555

88888

99999

1010101010

11111 22222 33333 44444 55555 66666 77777 88888 101010101099999

1111111111

1111111111

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

INGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTES: 1 posta de bacalhau, 1
cebola, 2 c. de sopa de farinha maisena, 1
chávena de leite, 1 receita massa de crepes,
1 ou mais ovos para panar, pimenta q.b.,
sal q.b., 1 c. de sobremesa de salsa.

PREPPREPPREPPREPPREPARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃOOOOO::::: Faça os crepes como normal-
mente e reserve. Pique a cebola e juntamen-
te com o azeite deixe refogar, só até a
cebola estalar. Junte o bacalhau desfiado
e a salsa, juntamente com um pouquinho
de água, e tempere a gosto com o sal e a
pimenta. Depois do bacalhau estar bem
refogado junte a farinha maisena dissolvida
no leite e mexa até engrossar. Em cada um
dos crepes coloque no meio uma colher
de sopa bem cheia deste recheio. Dobre,
de forma a ficarem com um aspecto de
travesseiro, e frite passados por ovo e pão
ralado. Sirva quentes acompanhados de
legumes salteados.

HORIZONTHORIZONTHORIZONTHORIZONTHORIZONTAISAISAISAISAIS::::: 11111 – ordena imperiosamente; rio que recolhe as águas do Gerês e é
afluente do rio Cávado; 22222 – acto de girar; secura; 33333 – fruto da oba; árvore africana;
acompanhado; rio que banha a cidade de Leiria e desagua no Atlântico; 44444 – basta;
dormir (a criança); tecido fino, espécie de escumilha; 55555 – correr como certo; 66666 –
nome de letra; coisas encharcadas em água; porco; 77777 – nome de mulher; transpira
(inv.); letras de retro; 88888 – título dos descendentes de Mafoma; divisa; 99999 – hora
canónica que se canta antes das vésperas; vazia; o tio americano; 1111100000 – duas letras
iguais; aquele que é useiro em pedir dinheiro ou outra coisa; nota musical; 1111111111 –
nome comercial da cal clorada.

VERTICAISVERTICAISVERTICAISVERTICAISVERTICAIS::::: 11111 – natural ou habitante da Guarda; 22222 – dança cantada, espécie de
samba no Brasil; cálculos aproximados; 33333 – cólera; dama de companhia; 44444 – gálio
(s.q.); laços; cento e cinquenta (rom.); 55555 – pequena embarcação para serviço das
maiores; rezo; 66666 – sujar; 77777 – bosques; animal vertebrado com o corpo revestido de
penas; 88888 – nome de letra (pl.); chefe etíope; astatino (s.q.); 99999 – doçura (fig.); qualquer
quadrúpede que serve para alimento do homem; 111110 0 0 0 0 – vereador; assunto que se
quer provar ou desenvolver (pl.); 111111 1 1 1 1 – região da Ásia antiga, compreendida entre
os rios Tigre e Eufrates. |||||

DICAS PARA AUMENTAR A SUA CONFIANÇA de
Rós TaylorRós TaylorRós TaylorRós TaylorRós Taylor
PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA, JAN. 2005

A autoconfiança é uma técnica ao alcance
de todos e este livro vai ajudá-lo a desen-
volvê-la. Basta seguir os passos
simples e inteligentes que aqui
lhe são apresentados e, com um
pouco de prática, conseguirá
transformar todos os aspectos
da sua vida e tornar-se a pessoa
confiante e bem sucedida que
sempre sonhou ser.

Através das inúmeras dicas
e técnicas que lhe são sugeridas,
aprenderá a: ler e usar a lingua-
gem corporal;  agir com seguran-
ça em qualquer situação; lidar
com o fracasso e a celebrar o triunfo; alcançar
o sucesso em todos os campos da sua vida;
inspirar confiança aos outros.

A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS DO PAPÁ de
David OwenDavid OwenDavid OwenDavid OwenDavid Owen
PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA, OUT. 2004

Ao ensinar os seus filhos a conviverem com
o dinheiro, a maioria dos pais acaba por
causar mais danos que be-
nefícios. Muitas vezes, estes,
nas melhores das intenções,
fazem com que os seus filhos
encarem o acto de economi-
zar como uma forma de puni-
ção, levando-os a considerar
o consumo descontrolado co-
mo a única escolha racional.
David Owen, editor da revista
New Yorker e autor de vários
best-sellers, de-monstra que até
as crianças muito novas pos-
suem uma compreensão intui-
tiva de economia elementar e que, com o
devido encorajamento, facilmente a poderão
desenvolver. Owen criou um sistema en-
genhoso que se baseia na natureza humana
em vez de, futilmente, a tentar modificar.
Neste livro informativo e estimulante, o autor
proporciona aos pais alguns conselhos
indispensáveis sobre uma das relações mais
importantes que os seus filhos terão ao longo
das suas vidas: a relação com o dinheiro.

"A Caixa Geral de Depósitos do Papá"
proporciona instruções passo a passo que
encorajarão as crianças a tornarem-se eco-
nomizadoras ávidas, consumidoras respon-
sáveis, beneméritas generosas e investidoras
racionais.

Nota: Os livros aqui referidos foram ofere-
cidos à Biblioteca de Vila das Aves pelas
Publicações Europa-América e encontram-
se à disposição dos leitores |||||

Soluções das palavras cruzadas. HORIZONTAIS: 1. exige, homem; 2. gira, sede; 3.
iba, com, lis; 4. ta; nanar, lo; 5. constar; 6. ne, sopas, to; 7. isa, aus, ret; 8. emir,
lema; 9. noa, oca, sam; 10. ss, crava, si; 11. cloreto. VERTICAIS: 1. egitaniense; 2.
xiba, esmos; 3. ira, aia; 4. ga, nos, cl; 5. canoa, oro; 6. conspurcar; 7. matas,
ave; 8. os, ras, at; 9. mel, res: 10. edil, temas; 11. mesopotamia. |||||

INGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTES::::: açúcar q.b., 1 lata de leite
condensado, 1 chávena de nozes, 2 ovos.

PREPPREPPREPPREPPREPARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃOOOOO: Bata ligeiramente os ovos e
moa as nozes na picadora (pode optar por
adquirir nozes já moídas, à venda nos
supermercados). Misture todos os
ingredientes e leve a lume brando,
mexendo sempre, até despegar do fundo
da panela. Deixe arrefecer, molde bolinhas
com as mãos, passe-as por açúcar e
disponha em formas de papel. |||||

Belenzinhos

Crepes de
Bacalhau

O primeiro calendário com 365 dias surgiu no Egipto Antigo

O maior carnívoro terrestre é o urso polar

As ostras quando nascem são machos mas mudam de sexo
várias vezes  durante o seu ciclo de vida

Um pica-pau pode picar numa árvore cem vezes por minuto

A pupila dos olhos do polvo é rectangular os círculos de pelos
que rodeiasm os olhos da coruja servem para canalizar os
sons até aos ouvidoscu
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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 2ª saída de  Fevereiro
foi o nosso  estimado assinante,
João Pedro Silva Carneiro, residente
na Rua Santa Luzia, nº 250 R/C,
Bairro.

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz
contemplado nesta 2ª saída de Fe-
vereiro foi o nosso estimado assinante,
Joaquim Fernando Moreira Gonçal-
ves, residente na Rua do Alto da Ban-
deira, em Roriz.

DEVEMDEVEMDEVEMDEVEMDEVEM      OSOSOSOSOS     PREMIADOSPREMIADOSPREMIADOSPREMIADOSPREMIADOS      RACLAMARRACLAMARRACLAMARRACLAMARRACLAMAR      OOOOO     SEUSEUSEUSEUSEU

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

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

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

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o  feliz
contemplado nesta 2ª saída de
Fevereiro foi o nosso estimado
assinante, José Maria Pereira Santos
Coelho, residente na Rua da Barca
Monte, nº 241, em Vila das Aves.

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

Telf: 252 982607

Restaurante SobreiroSobreiroSobreiroSobreiroSobreiro
Avª Silva Pereira - 4765 Bairro

Telf.s:  252 931043 / 252 905910

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

Telf: 252 881903

Outra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do Mundo
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Nº 318 - 23 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
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||||| OPINIÃO:     JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     MACHADOMACHADOMACHADOMACHADOMACHADO

O desenvolvimento de uma freguesia
exige, pelo menos, duas condições:
que os fregueses saibam o que querem
e que tenham capacidades para o
conseguirem. É curioso que muitos
dos concelhos (se não a sua grande
maioria), que hoje existem, são-no por
mor do cumprimento com sucesso,
daquelas duas condições, mais uma:
a de que as suas elites encabeçaram
a luta.

O desenvolvimento de S. Miguel
das Aves começa, como todos sa-
bemos, com a instalação da Fábrica
do Rio Vizela. A partir daí, a nossa
terra começa a distinguir-se das outras
circunvizinhas, pelo crescimento po-
pulacional e pela instalação de outras
novas empresas do mesmo ramo.

Este crescimento teve conse-
quências a vários níveis, designa-
damente no da exigência. As pessoas,
muito legitimamente, queriam ter
estruturas e equipamentos condignos.
Ora, nunca nenhuma, das mais
significativas, nos foi concedida pelo
poder municipal, a não ser após anos
e anos a fio e mesmo assim, arran-
cadas a ferros. Na minha opinião, mui-
to mais fez nesta terra, a iniciativa par-
ticular dos próprios avenses.

Eis porque seria de todo injusto
não reconhecer o muito que nesta
terra têm investido as pessoas que se

S. Miguel das Aves, que futuro?

reconhecem como avenses. Eu diria
mesmo que a “nossa” câmara mu-
nicipal, têm sido aqueles que em S.
Miguel das Aves têm feito os seus inves-
timentos, seja na simples compra de
casa, seja na abertura de uma loja de
comércio ou na criação de uma em-
presa. É certo que um ou outro destes
investimentos se revestiram de alguma
polémica e se calhar, se fizeram com
algum prejuízo para o desenvolvimento
harmonioso da terra, mas na sua
globalidade, que seria desta hoje vila,
não fora o investimento particular?...

Como na vida das pessoas, uma
terra pode atravessar também períodos
críticos. A nossa não é exepção. A
meu ver, terminado o ciclo de vida
da maior riqueza avense que eram as
suas indústrias têxteis, Aves precisa
de seguir novos rumos no campo da
economia e por conseguinte, no do
emprego. É vital para o futuro desta
terra que um novo tipo de empresas
se instale, empresas pequenas mas
dinâmicas, viradas também para o
futuro. Há uma área, no entanto, que
me parece que poderia trazer mais
valias decisivas, já porque aproveitaria
e desenvolveria as condições e as
riquezas existentes, já porque permitiria
a criação de emprego de nível dife-
rente do da têxtil e traria à nossa terra
as mais diversas gentes. Falo da ho-
telaria, dos desportos de lazer e dos
equipamentos a eles ligados.

Sempre achei que se nada mais ti-
vesse, S.Miguel das Aves possui uma
grande riqueza natural: as margens
de dois rios. As margens de um rio
deveriam ter sido sempre conside-
radas pelos poderes constituídos,
como “sagradas”; nunca o foram!
Algumas terras souberam valorizá-las;
por cá nunca o soubemos (ou
pudemos...) fazer. Daí que estejamos
dependentes daquilo que os avenses,
de uma forma particular, achem por
bem fazer ou não fazer, aí: ou o aban-
dono, ou a malfadada construção de
qualquer coisa ou (Sto António nos
ouça!), o desenvolvimento harmo-
nioso, o projecto bem concebido, que
devolva essas margens ao usufruto
do povo, ainda que esse projecto
tenha fins lucrativos... Quem espera
que outros (de fora parte...), o façam,
bem podem esperar sentados!

Repito o que disse atrás: a nossa
câmara municipal, são os que investem
em Vila das Aves! O resto é mis-
tificação, é logro, é conversa para
entreter inúteis e frustrados.

Já agora, eis um papel de ver-
dadeira utilidade para um presidente
da junta: congregar os fregueses com
capacidades intelectuais e/ou
materiais, tentar despertá-los para as
necessidades da terra e para o papel
decisivo que podem desempenhar na
sua prossecução. E seria uma enorme
e importantíssima tarefa!

falecidosfalecidosfalecidosfalecidosfalecidos
JANEIRO
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31- Dezembro – Deolinda Sampaio,
com 75 anos
Rua José Pedrosa Balsemão
2 – Maria Estela Barbosa de Melo,
com 83 anos
Rua Manuel Afonso Silva
4 – José Maria da Silva Costa, com
64 anos
Rua Narciso José M. Guimarães
7 – Benedita de Oliveira, com 81 anos
Rua do Campo Grande
11 – José Augusto Ferreira Machado,
com 83 anos
Trav. Prof. Justino Viana
13 – Luís Miguel A. Machado
Pinheiro, com 32 anos
Rua Nova de Poldrães
14 – Olivia Vieira de Sousa, com 97
anos Trav. Monte da Barca
14 – Ana Ferreira, com 91 anos
Rua de S. João

17 – David Rebelo, com 79 anos
Rua de S. Lourenço
18 – Maria da Encarnação de
Vasconcelos, com 56 anos
Mosteiro das Clarissas
18 – José Augusto da Silva Martins,
com 64 anos
Rua Nª Srª da Conceição
23 – Maria José do Cabo Pacheco,
com 66 anos
Largo Francisco M. Guimarães
24 – Rosalina Ferreira Costa, com 84
anos
26 – Armindo Pereira Martins, com
81 anos
Rua Santo André
30 – Maria Henriqueta Leão M.
Brandão, com 88 anos
Rua Silva Araújo

RRRRREBORDÕESEBORDÕESEBORDÕESEBORDÕESEBORDÕES

3 – Emília Martins Silva, com 86 anos
Lugar do Ribeiro
28 – Maria Alice Almeida da Silva,

com 86 anos
Lugar da Vergadela

||||| JORGE SOUSA

RRRRRORIZORIZORIZORIZORIZ

2 – Manuel Carneiro da Silva, com
78 anos
Lugar de Samoça
4 – José Moreira, com 79 anos
Lugar da Ribeira

LLLLLORDELOORDELOORDELOORDELOORDELO

4 – Maria Idalina Machado Ferreira
Conceição, com 54 anos
Rua dos Alvarinhos
12 – Raul Ribeiro Lima Martins
(faleceu na Suíça), com 42 anos
Rua do Monte
24 – Arminda da Silva, com 84 anos
Rua das Flores

||||| DOMINGOS RIBEIRO

O jornal entreO jornal entreO jornal entreO jornal entreO jornal entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS envia às envia às envia às envia às envia às
famílias enlutadas as mais senti-famílias enlutadas as mais senti-famílias enlutadas as mais senti-famílias enlutadas as mais senti-famílias enlutadas as mais senti-
das condolências.das condolências.das condolências.das condolências.das condolências.



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

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

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
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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

Trespassa-se
Pastelaria pão-quente c/ pizzaria

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

OCULISTA

Outra Visão do Mundo
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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

Completou mais uma primavera o
senhor António Fernandes.....
Esposa, filhos, noras e netos, nesta data
tão querida, desejam-lhe, 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 Maria Alice Martins dos
Santos.
Filhos, filhas, genro, noras e netos,
desejam-lhe, 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

SÓ VISTO!!!

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

Recuado
Sala com lareira

SÓ 50.000,00 EUR

T2T2T2T2T2
Palmeira

Santo Tirso
Cozinha mobilada

Garagem exterior privativa

BOM PREÇOBOM PREÇOBOM PREÇOBOM PREÇOBOM PREÇO!!!

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
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 PARAMORADIA PARAMORADIA PARAMORADIA PARAMORADIA PARA
RESTAURORESTAURORESTAURORESTAURORESTAURO

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.....

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

De parabéns

T1T1T1T1T1
GuimarãesGuimarãesGuimarãesGuimarãesGuimarães

Excelente estado
Próximo de tudo

SÓ 50.000,00 EUR
Jovem com o 9º ano deJovem com o 9º ano deJovem com o 9º ano deJovem com o 9º ano deJovem com o 9º ano de

escolaridade e carta de con-escolaridade e carta de con-escolaridade e carta de con-escolaridade e carta de con-escolaridade e carta de con-
dução procura 1º empregodução procura 1º empregodução procura 1º empregodução procura 1º empregodução procura 1º emprego
Contactar: 252 941 300 ou 96

440 97 42

Precisa-sePrecisa-sePrecisa-sePrecisa-sePrecisa-se
de vendedor para movéisde vendedor para movéisde vendedor para movéisde vendedor para movéisde vendedor para movéis
de cozinha de cozinha de cozinha de cozinha de cozinha (com experiência)(com experiência)(com experiência)(com experiência)(com experiência)

Contactar: 96 401 59 11

Procura trabalhoProcura trabalhoProcura trabalhoProcura trabalhoProcura trabalho
Senhora procura trabalho na área
de doméstica, a tempo inteiro ou

part-time
Contactar: 93 820 03 38

Procura trabalhoProcura trabalhoProcura trabalhoProcura trabalhoProcura trabalho
Senhor procura trabalho como

motorista em part-time e fins-de-
semana

Contactar: 93 820 03 38

Precisa-sePrecisa-sePrecisa-sePrecisa-sePrecisa-se
GUIPORTA, Portas e Automatismo

admite vendedoresadmite vendedoresadmite vendedoresadmite vendedoresadmite vendedores
ExigemExigemExigemExigemExigem: experiência na área comercial, ambição e

boa capacidade de argumentação, sentido de
responsabilidade

Contactar: 252 933 670

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

De parabéns
23-02-2005

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



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

A Costa dos Murmúrios: “Um filme de política e de poética”
Numa organização do Cineclube de
Joane, é exibida na próxima quinta-
feira na Casa das Artes de Famalicão,
a primeira longa-metragem de Marga-
rida Cardoso. Um estreia em grande,
na opinião generalizada dos críticos,
que não pouparam elogios a “A costa
dos Murmúrios”.

Nesta adaptação ao cinema do ro-
mance homónimo de Lídia Jorge, revi-
sitam-se os derradeiros anos de uma
guerra colonial que teve tanto de
longa como desastrosa, através de Eva,
personagem interpretada por Beatriz

Batarda, que chega a Moçambique em
finais dos anos 60 para se casar com
Luís, um alferes que ali cumpre serviço
militar. O sonho idílico desmorona-
se à medida que vamos acompanhan-
do a descoberta desta jovem mulher
de um país perturbado pela guerra e
de um amor que já não é o mesmo.
Escreve a jornalista brasileira, Angéli-
ca de Oliveira, que “A Costa dos Mur-
múrios” começa com “a promessa de
felicidade no casamento”, mas depois
impõem-se “a guerra e a ausência de
familiaridade no lugar estrangeiro,

manchado pelo sangue da chaga im-
perialista”. Este é “um filme de política
e de poética; um drama que saiu das
páginas e tem, sobretudo, a dignidade
de lamentar o lugar do colonizador,
as falhas do seu Estado”.

A COSTA DOS MURMÚRIOSA COSTA DOS MURMÚRIOSA COSTA DOS MURMÚRIOSA COSTA DOS MURMÚRIOSA COSTA DOS MURMÚRIOS
De Margarida Cardoso com BeatrizDe Margarida Cardoso com BeatrizDe Margarida Cardoso com BeatrizDe Margarida Cardoso com BeatrizDe Margarida Cardoso com Beatriz
Batarda, Monica Calle, Filipe DuarteBatarda, Monica Calle, Filipe DuarteBatarda, Monica Calle, Filipe DuarteBatarda, Monica Calle, Filipe DuarteBatarda, Monica Calle, Filipe Duarte
entre outros.entre outros.entre outros.entre outros.entre outros.
Casa das Artes de Vila Nova de Fama-Casa das Artes de Vila Nova de Fama-Casa das Artes de Vila Nova de Fama-Casa das Artes de Vila Nova de Fama-Casa das Artes de Vila Nova de Fama-
licão, pequeno auditório. Dia 24 delicão, pequeno auditório. Dia 24 delicão, pequeno auditório. Dia 24 delicão, pequeno auditório. Dia 24 delicão, pequeno auditório. Dia 24 de
Fevereiro (quinta-feira) às 21h30.Fevereiro (quinta-feira) às 21h30.Fevereiro (quinta-feira) às 21h30.Fevereiro (quinta-feira) às 21h30.Fevereiro (quinta-feira) às 21h30.

Para o último fim-de-semana do mês, o Cine-
aves tem agendada a exibição de Brigada 49.
Joaquim Phoenix e John Travolta são os prota-
gonistas deste filme que levanta algumas ques-
tões particularmente caras para quem decidiu
abraçar a carreira desgastante de bombeiro e

em particular, no
que ao dilema
família/profissão
diz respeito.

Jack Morrison
(Joaquim Phoe-
nix) é bombeiro.
Com uma profis-
são tão exigente
e uma carreira em
ascensão, Jack tem
dificuldade em en-
contrar um equilí-
brio e dedicar-se
à sua família, com
quem sente que
não passa tempo
suficiente, ao seu
chefe e mentor,
Mike Kennedy
(John Travolta), e
à sua “outra” fa-
mília - os colegas
do quartel de
bombeiros.

Quando Jack
fica encurralado

num edifício em chamas, numa situação de vida
ou de morte, tudo aquilo que importa - a família,
a honra, a coragem - ganha nova dimensão.
Sem qualquer hipótese de ser ajudado, Jack luta
pela sobrevivência, enquanto do lado de fora,
o seu mentor e chefe do quartel, bem como os
seus colegas de profissão, tentam desespera-
damente salvá-lo.

BRIGADA 49BRIGADA 49BRIGADA 49BRIGADA 49BRIGADA 49
De Jay RussellDe Jay RussellDe Jay RussellDe Jay RussellDe Jay Russell, com: , com: , com: , com: , com: Joaquim PhoenixJoaquim PhoenixJoaquim PhoenixJoaquim PhoenixJoaquim Phoenix,  ,  ,  ,  ,  JohnJohnJohnJohnJohn
TravoltaTravoltaTravoltaTravoltaTravolta, , , , , Jacinda BarrettJacinda BarrettJacinda BarrettJacinda BarrettJacinda Barrett. Cine-Aves, dias 25 e 26. Cine-Aves, dias 25 e 26. Cine-Aves, dias 25 e 26. Cine-Aves, dias 25 e 26. Cine-Aves, dias 25 e 26
de Fevereiro às 21h30 e dia 27 às 15h. e 21h30.de Fevereiro às 21h30 e dia 27 às 15h. e 21h30.de Fevereiro às 21h30 e dia 27 às 15h. e 21h30.de Fevereiro às 21h30 e dia 27 às 15h. e 21h30.de Fevereiro às 21h30 e dia 27 às 15h. e 21h30.

Em chamas

“Eu próprio devo ter um sintetizador para que possa
manipular sons durante o espectáculo”. Foi desta
forma que Mário Laginha respondeu quando
questionado sobre a transposição de “Tralha” para
o palco. E porventura com “esta ligação à máquina”
se “desarrume” fazendo a vontade a Maria João
que não esconde o desejo de ver um Mário Laginha”
menos “certinho”: “O Mário é muito limpo nas suas
melodias. Tenho imensa vontade que ele se
desarrume… Ele tem um Fender Rhodes, que lhe
ofereci há três ou quatro anos, e que nunca toca em
palco, por exemplo”, confessou a cantor ao diário
Público em Outubro do ano passado.

Maria João e Mário Laginha regressam no
próximo fim-de-semana a Guimarães, desta vez para
a presentação do álbum “Tralha”, editado no último
trimestre do ano passado, e que representa um
regresso da dupla aos temas originais, depois de
“Undercovers”. O espectáculo tem início marcado
para as 22 horas do próximo sábado, e terá lugar
no auditório da Universidade do Minho, no pólo
de Guimarães.

A música de Maria João e Mário Laginha
continua a ser de difícil catalogação, e não é com
este mais recente trabalho discográfico que o assunto
fica resolvido, muito pelo contrário. No essencial
conotados com o jazz, em “Tralha” a música dos
dois músicos também se afigura como tal, mas não
esquece os ritmos africanos, algumas sonoridades
orientais e aproximações ao pop. Maria João adopta
neste álbum um tom quase sempre sussurrante e
aventura-se em “Pés no chão” numa linguagem
inventada a partir de onomatopeias.

MARIA JOÃO E MÁRIO LAGINHAMARIA JOÃO E MÁRIO LAGINHAMARIA JOÃO E MÁRIO LAGINHAMARIA JOÃO E MÁRIO LAGINHAMARIA JOÃO E MÁRIO LAGINHA
Auditório da Univers idade do Minho,  polo deAuditório da Univers idade do Minho,  polo deAuditório da Univers idade do Minho,  polo deAuditório da Univers idade do Minho,  polo deAuditório da Univers idade do Minho,  polo de
Guimarães. Sábado, 26 de Fevereiro, às 22 horas.Guimarães. Sábado, 26 de Fevereiro, às 22 horas.Guimarães. Sábado, 26 de Fevereiro, às 22 horas.Guimarães. Sábado, 26 de Fevereiro, às 22 horas.Guimarães. Sábado, 26 de Fevereiro, às 22 horas.

Maria João e Mário Laginha
em Guimarães

entreMARGENS
PÁGINA 20
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