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É de cerca de cinco milhões o in-
vestimento que está actualmente
a ser feito pela autarquia na rede
viária do concelho. Entre as em-
preitadas, destaque para a benefi-
ciação da EN 204-5 e para a Rua
de S. Miguel.  | PÁGINA 6

Cinco milhões de
euros para melho-

rar rede viária
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Natural da freguesia de Vilarinho,
João Abreu, de 38 anos, é desde
a passada sexta-feira candidato à
Câmara Municipal de Santo Tirso
pelo PSD. Depois dum processo
complicado, houve unanimidade
na hora de escolher o candidato
laranja que, ao que tudo indica,
irá defrontar Castro Fernandes na
corrida à presidência da autarquia
tirsense, no âmbito das eleições a
realizar em Outubro próximo. Li-
cenciado em Direito, o candidato
do PSD é actualmente chefe do
gabinete de apoio à presidência
da Câmara de Penafiel. | PÁGINA 5

AUTÁRQUICAS

Antiga ponte
ferroviária de Caniços

vai servir peões

ARMINDO ARAÚJO VENCEU
CASINO DA PÓVOA RALI

MIDOURO, a empresa em destaque
na primeira edição do suplemento

empresas&negócios

Juvenis do Desportivo
das Aves deslocam-se

à Alemanhã

ACT
Associação Cultural Tirsense

O OUTRO LADO DA CULTURA
REPORTAGEM | PÁGINA 15

Relançadas em 2003, as Festas da
Vila assinalam este ano a passagem
dos cinquenta anos da elevação a
vila da freguesia de S. Miguel das
Aves. Nesta altura, o programa das
festas já é conhecido e a sua
divulgação já começou a ser feita.
Mais uma vez, as festividades vão
concentrar-se no Campo da Tojela,
realizando-se aí grande parte das
actividades de animação desportiva
e cultural. Novidade, este ano, é a
realização de um Cortejo de Car-
ros Alegóricos, de forma a levar a
animação a algumas das artérias da
freguesia ou, por outras palavras, a
recuperação de uma das várias ver-
tentes das festas da vila. | PÁGINA 4

Vila das Aves
em Festa
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As Eleições Legislativas de 20 de Fevereiro
operaram de facto uma alteração no arco-
íris do Hemiciclo muito para além do que
era esperado e o sonho cor de rosa quase
tingiu o País de lés a lés, provando que
as maiorias absolutas podem pender para
qualquer dos lados do espectro partidário.
Com a diferença que, na presente legislatu-
ra, a correlação de forças é claramente
favorável ao centro-esquerda, com o PS
confortavelmente instalado no centro
causando pesados engulhos e incómo-
dos a uma direita completamente esfran-
galhada pela vertigem do poder pessoal
Santana-Portas. Será bom para o País e para
a sua saúde democrática que a oposição
à direita rapidamente reganhe a confiança
perdida, se recomponha do desaire
sofrido confirmando novas lideranças, afi-
nando rumos e orientações, delineando
estratégias para os próximos combates. O
Presidente da República, entretanto, parte
para este final do segundo mandato com
a confiança acrescida dos portugueses e
a convicção de ter agido correctamente
ao devolver antecipadamente ao país e
ao povo a soberania do voto.

José Sócrates que, ainda antes de
qualquer posicionamento que o viesse a
colocar na liderança do seu partido,
antevíramos como podendo vir a ter um
grande desígnio político (ver entreMARMARMARMARMAR-----
GENGENGENGENGENs n.º 273 de 15 de março de 2003)
revelou para já uma grande reserva e
cautelas acrescidas na gestão da formação
do Governo que entretanto já tomou
posse. Das personalidades que escolheu
para com ele e sob a sua liderança gover-
nar o país muito se disse já: desde as
surpresas absolutas da inclusão de Freitas
do Amaral e da não inclusão de António
Vitorino até à paridade entre militantes
socialistas e personalidades “independen-
tes” a começar pelo Ministro das Finanças
que, pela primeira vez que fala, se distancia
de uma promessa eleitoral que não admi-
tia o aumento de impostos. Mas quem
somos nós para  denegar os méritos ou
duvidar da  eficácia governativa de tal
equipa? Reconhecemos que  servir o país
nesta conjuntura difícil de governação é
um acto de grande abnegação que tem,
pelo menos, a vantagem de poder dispor
de uma maioria confortável! Vão ser
quatro anos muito difíceis mesmo para
uma maioria que não é cega e surda ao
país real que tão depressa está a favor
como logo está contra às andanças da

governação. Que a sabedoria “socrática”
do filósofo grego com o seu nome o
assista nos constrangimentos e vicissitudes
da governação! O método socrático pres-
supõe o diálogo, não o diálogo frouxo e
vazio, mas o esclarecimento e confronto
de ideias que leve à determinação do ru-
mo mais adequado a seguir sem deixar
de ter em conta a “ironia” e a “auto-ironia”
para que os protagonistas não fiquem re-
féns das suas ilusões e ingenuidades. O
“só sei que nada sei” talvez seja excessi-
vo mas o nosso primeiro-ministro lá sabe-
rá como fazer para aplicar o tão propalado
“choque tecnológico” de que o País preci-
sa para alcançar outro patamar do suces-
so e qualificação! Esperemos que não lhe
falte humildade e determinação para o
conseguir.

Quanto aos desenvolvimentos locais,
não foi nada de estranhar que, tão pron-
tamente, os socialistas de Vila das Aves
viessem reivindicar uma vitória histórica
com um triunfalismo que não vimos a ní-
vel nacional, com críticas unilaterais injus-
tificadas ao Presidente da Junta que nada
mais terá feito que fazer cumprir a legisla-
ção relativa ao modo de estar e agir dos
delegados dos Partidos nos locais de voto,
somando a isso indirectas a este órgão
de comunicação acobardando-se em insi-
nuações de terceiros. Apelamos aos mili-
tantes do PS de Vila das Aves para que,
independentemente da vitória nacional
com que muito justamente se devem or-
gulhar, se esforcem por preparar uma lista
de candidatos às próximas autárquicas
que consiga capitalizar a votação agora
obtida dos avenses. Ao nível concelhio,
as notícias que surgem de grandes
movimentações no campo do principal
partido de oposição à actual maioria ca-
marária no sentido de apresentarem uma
candidatura com uma dinâmica de discus-
são da alternância que também se deseja,
são bem vindas e só valorizam a demo-
cracia autárquica. De repente, ficamos a
saber que é intenção do actual governo
propor para Outubro a coincidência das
eleições autárquicas com o referendo à
Constituição Europeia. Percebemos o efei-
to de valorização de um acto referendário
que, isoladamente, tem os seus custos e
pode ser um fracasso. Mas não deixamos
de recear que o acréscimo de boletins
(são já três!) e o ruído e discussão ineren-
tes a esta causa, à boleia das autárquicas,
acarrete alguma desmotivação para o su-
frágio mais concorrido que é o dos órgãos
e protagonistas do poder local! |||||

Bombeiros Voluntários Tirsenses
celebram 75º aniversário

No fim de semana de 19 e 20 de Março irão decorrer as
comemorações festivas do 75º Aniversário da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários Tirsenses (Amarelos).

O programa comemorativo iniciase no sábado, dia 19, com
um passeio a Santo Tirso em automóveis antigos e clássicos
incluindo viaturas antigas de Bombeiros.

No domingo o hastear de bandeiras, no quartel, pelas 9 horas
da manhã, dará inicio às actividades festivas desse dia. Pelas 10
horas far-se-á a recepção às entidades convidadas seguida de
sessão solene a decorrer no auditório do quartel. Pelas 12 horas
inicia-se um desfile apeado e motorizado (Av. Sousa Cruz),
finalizando com um grande almoço comemorativo com início
previsto para as 14 horas, nas instalações da Têxtil Nortenha. |||||

Tendo apenas dois pontos na
ordem de trabalhos, sendo
eles a apreciação e votação
do relatório de actividades e
contas do Exercício de 2004
e outros assuntos de interes-
se, o Centro de Acção Social
de Acolhimento à Terceira
Idade de Roriz e em cumpri-
mento do seus Estatutos, mais
propriamente no cumprimen-
to da alínea b do artigo 29º,
vai realizar no próximo dia 20
de Março (domingo), pelas
9h30 uma Assembleia Geral
Ordinária.

No caso de à hora marca-
da não se encontraram reuni-
das as condições previstas do
artigo 31º dos referidos Esta-
tutos, a Assembleia funcionará
trinta minutos depois com os
presentes. |||||

Agradecimento / oferta do
“Jornal das Aves”

Pronto! A extensão de Saúde de Vila das Aves está pronta e inau-
gurada. Foi um parto difícil, é certo (como tudo nesta freguesia),
mas já era bem tempo dos responsáveis políticos retirarem os
painéis que ainda se encontram no local, ainda para mais numa
altura como esta em que o governo da dita “acção” já passou à
história. E mesmo que não tivesse passado, os painéis nesta altura
só perturbam a visibilidade do edifício. |||||

No próximo domingo, dia 20
de Março, a Associação de S.
Miguel realiza mais uma ro-
magem ao cemitério, em ho-
menagem aos seus associa-
dos já falecidos. A iniciativa
realiza-se depois da eucaristia
das 20h30 e no seguimento
da comunhão pascal que a
mesma colectividade promove
nessa celebração liturgia, na
Igreja Matriz de Vila das Aves.

Praticamente quinze dias
depois, a mesma associação
volta a marcar presença nas
festas da Vila, com a realização
de mais um Grande Torneio
de Chincalhão. A iniciativa
realiza-se no dia 2 de Abril, a
partir das 14 horas, no Campo
da Tojela. A organização pro-
mete prémios surpresa. |||||

Romagem ao
cemitério

Sorteio de Natal
A Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB 2/3 de
Vila das Aves faz saber que o primeiro prémio do sorteio realizado
pelo Natal por esta associação (1 cabaz de Natal) foi entregue
recentemente ao Lar Familiar da Tranquilidade António Martins
Ribeiro por não ter comparecido a reivindicá-lo o titular do número
de bilhete sorteado. |||||

ASSOC. DE S. MIGUEL

Já é tempo....

O entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS agradece publicamente ao Sr. Manuel Mendes
de Carvalho a oferta de um conjunto de oito encadernações
contendo a compilação de edições do “Jornal das Aves” publicadas
entre 1958 e 1965. Estas compilações ficarão, depois de devida-
mente encadernadas, à disposição de quem as desejar consultar
na sede do entreMARGENS.

Apelamos à consciência social de outras pessoas que, tendo
na sua posse a colecção completa do extinto jornal, queiram de
igual forma oferecê-la à Cooperativa ou ao jornal entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS,
pondo assim à disposição da colectividade um importante acervo
de informação sobre a história da nossa vila. |||||

COMEMORAÇÕES NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO

Centro de
Acção Social

de Roriz
realiza

Assembleia
Geral

Uma vitória histórica sem
triunfalismos



OCULISTAOCULISTAOCULISTAOCULISTAOCULISTA

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

JJJJJ .....OOOOO .....RRRRR .....GGGGG .....EEEEE
HORÁRIO:  segunda a sexta-feira das 10h00 às 12h00

e das 15h00 às 20h00
sábado  das 09h30 às 13h00

Avenida Comendador Silva Araújo
Edifício Avenida, Loja CV

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

A FUNCIONAR DESDE 1 DE FEVEREIRO
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Incluída na empreitada de beneficiação da Estra-
da Nacional 204-5, a rotunda a implantar na
Alameda Arnaldo, já não vai entrar pelos terre-
nos dos moradores da Rua de S. Miguel. As
negociações com a Câmara de Santo Tirso reve-
laram-se difíceis, pelo que a autarquia tirsense
decidiu reformular o projecto. Sem alterar as
suas dimensões, a rotunda vai sofrer uma ligeira
translação, entrando agora pelo terreno situado
na Alameda Arnaldo. Em causa está uma parcela
com uma área superior a mil e 200 metros
quadrados, propriedade da Sociedade “Imobi-
liária Avense” (de António Araújo).

A aquisição desta parcela de terreno é feita
pelo preço de 75 mil e 780 euros a pagar na
data da celebração da respectiva escritura de
compra e venda e mediante a aceitação de algu-
mas condições, entre as quais, a construção, a
cargo da autarquia, de um “muro de suporte e
vedação na área de intervenção da obra, com
altura superior à existente” e a “execução de
uma entrada em local a definir”. Esta ligeira
redefinição quanto à localização da Rotunda
de S. Miguel vai também “custar” o abate de três
a quatro árvores existentes na referida alameda.

Aprovada em reunião de câmara de dois de
Março, a aquisição da referida parcela de terreno
e consequente translação da rotunda de S. Mi-
guel foram tornadas públicas na passada sexta-
feira (11 de Março), no âmbito da visita de tra-
balho que o autarca de Santo Tirso levou a ca-
bo a algumas das principais obras em curso ou
já concluídas no âmbito da rede viária. Em Vila
das Aves, as obras de beneficiação da Rua de S.
Miguel (com fim previsto para este mês) e a be-
neficiação da Estada Nacional 204-5 foram dois
dos locais de paragem obrigatória. No primeiro
caso, o custo da intervenção ronda os 235 mil
euros. Na Nacional, o montante a investir ultra-
passa os 620 mil euros, sendo esta uma via a
transferir para a alçada da Câmara Municipal.
No âmbito desta empreitada, faz também parte
a aquisição de cem metros quadrados de terreno
situado junto ao cruzeiro de Romão (e que im-
plicará a demolição de parte de prédio nele
existente), de forma a suavizar a curva da também
conhecida como Rua da Pinguela.

5 MILHÕES DE INVESTIMENTO NA REDE VIÁRIA5 MILHÕES DE INVESTIMENTO NA REDE VIÁRIA5 MILHÕES DE INVESTIMENTO NA REDE VIÁRIA5 MILHÕES DE INVESTIMENTO NA REDE VIÁRIA5 MILHÕES DE INVESTIMENTO NA REDE VIÁRIA
Ao investimento na beneficiação da rede viária
de Vila das Aves, a autarquia sublinha ainda os

Rotunda já não vai roubar terreno
aos moradores da Rua de S. Miguel

INVESTIMENTO DE CERCA DE
CINCO MILHÕES DE EUROS NA

REDE VIÁRIA. RUA DE S. MIGUEL E
EN 204-5 SÃO DUAS DAS PRINCIPAIS

VIAS EM BENEFICIAÇÃO

montantes a disponibilizar para a beneficiação
da EN 209-2 (que atravessa as freguesias de
Roriz e S. Tomé de Negrelos); a requalificação
da Avenida da Igreja (também em S. Tomé de
Negrelos); a beneficiação das EN 310, na fregue-
sia de Rebordões e da 105-2 em S. Cristina do
Couto; os arranjos exteriores ao cemitério de
Fontiscos, em Santo Tirso; e, também da cidade,
a rectificação da Rua de Ligação do Intermarché
à Rua de Cavadas (primeira fase) e a beneficiação

da Rua S. Bento da Batalha. Feitas as contas, o
investimento previsto com todas estas obras (que
devem estar prontas até Agosto) ascende aos
cinco milhões de euros. Em grosso modo, e
segundo dados da autarquia, 40 por cento do
investimento é assegurado pela própria Câmara
Municipal. Castro Fernandes, no entanto, não
deixou de sublinhar que as obras enumeradas
constituem apenas “uma pequeníssima parte”
das obras em rede viária no município. ||||||

Castro Fernandes com Carlos Valente no decurso da visita às obras da rede viária do concelho

Abertas as
inscrições para

a Feira das
Tasquinhas

Prolonga-se até dia 24 de Março o período
de inscrições para todos os concorrentes inte-
ressados em participar nas edições 2005 da
Feira das Tasquinhas e do Concurso Con-
celhio de Vinho Verde.

Com é da tradição podem participar nesta
décima edição da Feira das Tasquinhas de
Santo Tirso - evento gastronómico a levar a
efeito de 29 de Abril a 8 de Maio, na Praça
25 de Abril – oito estabelecimentos de restau-
ração e bebidas e duas associações sem fins
lucrativos do concelho, sendo que estas últi-
mas ficam restringidas à divulgação e promo-
ção da doçaria típica da região. Constituem
critérios de selecção a qualidade da ementa,
a índole do participante, o preço dos pratos e
a ordem de entrega do boletim de parti-
cipação.

Relativamente ao Concurso Concelhio de
Vinho Verde Engarrafado e da Produção –
evento que decorre no dia 7 de Maio, também
pela décima vez consecutiva -, podem concor-
rer os vitivinicultores e os vitivinicultores/
engarrafadores do concelho desde que inscri-
tos na Comissão da Viticultura da Região dos
Vinhos Verdes. Cada concorrente só pode
inscrever-se com um vinho branco, um tinto
e um espadeiro.

Para mais esclarecimentos e formalização
de candidaturas os interessados devem
recorrer aos Serviços de Turismo desta Câmara
Municipal. |||||

PERÍODO DE INSCRIÇÕES
PROLONGA-SE ATÉ AO PRÓXIMO

DIA 24 DE MARÇO

O Instituto Português do Sangue, com o apoio
do Lions Clube de Santo Tirso promove uma
sessão de recolha de sangue no próximo dia
29 de Março. Esta recolha será efectuada
nas instalações da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Vila das Aves
no período compreendido entre as 16h. e as
19 horas. |||||

Recolha de Sangue nos
Bombeiros das Aves
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Festas da Vila recuperam
cortejo alegórico

Relançadas em 2003, as Festas da
Vila assinalam este ano a passagem
dos cinquenta anos da elevação a vila
da freguesia de S. Miguel das Aves.
O executivo de Carlos Valente preten-
de assinalar o aniversário ao longo
de todo este ano, mas indubitavel-
mente, os maiores festejos acontecem
em torno do dia 4 de Abril. Foi nessa
data que em 1955 a freguesia das
Aves conquistou o título de vila.

Nesta altura, o programa das festas
já é conhecido e a sua divulgação já
começou a ser feita por parte da Junta
de Freguesia. Mais uma vez, as festivi-
dades vão concentrar-se no Campo
da Tojela (cedido para o efeito), reali-
zando-se aí grande parte das activida-
des de animação desportiva e cultural.
Novidade, este ano, é a realização de
um Cortejo de Carros Alegóricos, de
forma a levar a animação a algumas
das artérias da freguesia ou, por outras
palavras, a recuperação de uma das
várias vertentes das festas da vila.

PROGRAMA DE ANIMAÇÃOPROGRAMA DE ANIMAÇÃOPROGRAMA DE ANIMAÇÃOPROGRAMA DE ANIMAÇÃOPROGRAMA DE ANIMAÇÃO
A abertura do programa é no dia 1 de

INICIATIVA RECUPERADA
PELO EXECUTIVO DE CAR-

LOS VALENTE ASSINALA ESTE
ANO O 50º ANIVERSÁRIO DE

ELEVAÇÃO A VILA DA FRE-
GUESIA DAS AVES

Abril, Sexta-feira, no Salão Paroquial,
onde será feita a apresentação de um
livro sobre os cinquenta anos de vila
e de uma medalha comemorativa.  Esta
sessão vai contar com a participação
do Grupo Coral de Vila das Aves.

Durante todo o período das Festas
da Vila, de 1 a 4 de Abril, portanto, o
palco principal da animação continua-
rá a ser o Campo da Tojela, onde esta-
rão instalados os inúmeros divertimen-
tos para adultos e crianças, bem como,
o palco onde, à semelhança dos anos
anteriores, se vai privilegiar a divulga-
ção e actuação da “prata da casa”.

A etnografia e o folclore da terra so-
bem ao palco na primeira noite dos fes-
tejos, dia 1 de Abril, com actuações dos
três ranchos locais: Grupo Etnográfico
de Vila das Aves (Fontaínhas), Rancho
de Sto. André (Sobrado) e do Grupo
Folclórico Sto. André de Vila das Aves.

 No dia 2 de Abril, Sábado, a ani-
mação desportiva está repartida entre
o Pavilhão do Clube Desportivo das
Aves, com o Campeonato Nacional
promovido pela Associação de Karaté
Shotokan de Vila das Aves, e o recinto
das festas, onde decorrerá um Torneio
de Malha organizado pela Associa-
ção de S. Miguel. À noite o espectácu-
lo será divido entre a actuação de
André Pimenta, finalista do programa
“Ídolos”, da SIC, e a participação do
conjunto musical “Os Lacraus”, um
grupo de referência no período com-
preendido entre 1967 e 1971.

Na tarde do dia 3 de Abril, o des-
taque vai para o já referido Cortejo
de Carros Alegóricos, sendo esse dia
abrilhantando, no período da noite,
com o espectáculo do grupo “Onda
Média”, da freguesia vizinha de São
Tomé de Negrelos.

No dia de aniversário, 4 de Abril,
segunda-feira, será feita a inaugura-
ção de uma escultura para perpetuar
esta efeméride. Esta será implantada
junto ao viaduto/passagem superior
ao caminho de ferro, na zona de Pol-
drães. À noite actua a “Orquestra Tí-
pica Filarmónica Vizelense”. Os festejos
do 50º Aniversário culminam com
uma sessão de fogo de artifício.

Para a realização deste evento, a
Junta de Freguesia conta com os contri-
butos “decisivos” do comércio e indús-
tria locais, instituições culturais e re-
creativas e ainda com o patrocínio da
Câmara Municipal de Santo Tirso. |||||

André Pimenta, estudante de
Medicina Dentária, foi um dos
finalistas da segunda edição do

programa “Ídolos” da SIC.
André Pimenta actua em Vila

das Aves no dia 2 de Abril

Os insufláveis vão voltar a animar os mais novos na edição deste ano das Festas da VilaAo longo das três últimas semanas,
a equipa da Universidade Católica
Portuguesa, que dá apoio técnico ao
processo da Agenda 21 Local pro-
movido pela Câmara de Santo Tirso,
tem reunido com várias instituições
do concelho para apresentar o pro-
jecto e recolher as primeiras percep-
ções e opiniões da comunidade so-
bre o mesmo. Pretende-se assim
conhecer melhor o concelho e traçar
um primeiro “perfil da comunidade”.
Os dados recolhidos nestas reu-
niões serão apresentados publica-
mente em Abril, aquando da primeira
reunião do Fórum Participativo da
Agenda 21 Local de Santo Tirso.

Entre os dias 9 e 11 de Março,
nas instalações da antiga Biblioteca
de Santo Tirso tiveram lugar reuniões
de trabalho com representantes de
escolas, empresas, entidades religio-
sas e associações (ambientais, cultu-
rais, recreativas e desportivas) com
o objectivo de os envolver na par-
tilha da sua visão da realidade de
Santo Tirso, promovendo o debate
em torno da sustentabilidade

REDE DE PARCEIROS LOCAISREDE DE PARCEIROS LOCAISREDE DE PARCEIROS LOCAISREDE DE PARCEIROS LOCAISREDE DE PARCEIROS LOCAIS
Um dos objectivos da Agenda 21
Local é fomentar o envolvimento dos
cidadãos e diversas instituições na
definição das medidas prioritárias a
implementar para a resolução dos
principais problemas concelhios. Para
aprofundar esta ligação foi criada a
figura do “parceiro local”. O “parceiro
local” compromete-se a colaborar
activamente no processo, auxiliando
na divulgação de iniciativas, reflec-
tindo e avaliando os documentos
produzidos, envolvendo outras pes-
soas na discussão dos problemas do
concelho e suas soluções e a participar
activamente no Fórum Participativo
da Agenda 21 Local e em todas as
reuniões que se venham a efectuar
sobre o processo.

Agenda 21 Local
de Santo Tirso
cria Rede de

Parceiros Locais
29 PARCEIROS LOCAIS

JÁ ADERIRAM À AGENDA 21
LOCAL DE SANTO TIRSO

Todas as instituições e pessoas
que integrem a Rede de Parceiros
Locais terão acesso privilegiado à
informação produzida no âmbito do
processo e serão chamados prefe-
rencialmente aos debates a realizar
ao longo dos 16 meses de duração
desta fase do processo. No final
deste período Santo Tirso terá um
Plano de Acção que dará respostas
concretas aos problemas prioritários
vividos no concelho.

AGENDA 21 LOCALAGENDA 21 LOCALAGENDA 21 LOCALAGENDA 21 LOCALAGENDA 21 LOCAL
A Agenda 21 Local (A21L) é um
processo em que a Câmara Municipal
de Santo Tirso, os cidadãos, os técni-
cos, os empresários, as associações
e outros grupos de relevo numa co-
munidade trabalham em conjunto
e definem as prioridades para um
desenvolvimento sustentável do seu
concelho nas vertentes social, am-
biental e económica. O resultado
será um Diagnóstico selectivo des-
sas prioridades identificadas e um
Plano de Acção de forma a imple-
mentar a sustentabilidade ao nível
local. Trata-se de uma estratégia
integrada, consis-tente, que procura
o bem-estar social melhorando a
qualidade do ambiente.

REDE DE PARCEIROS LOCAISREDE DE PARCEIROS LOCAISREDE DE PARCEIROS LOCAISREDE DE PARCEIROS LOCAISREDE DE PARCEIROS LOCAIS
Até à data 29 instituições aderiram
já à Rede de Parceiros Locais, entre
as quais: Agrupamento de Escolas
de Santo Tirso; Agrupamento Ho-
rizontal de Além-Rio; Agrupamento
Vertical do Ave; Agrupamento Ver-
tical S. Martinho; Associação Co-
mercial e Industrial de S. Tirso; As-
sociação do Infantário de Vila das
Aves; Centro de Saúde de Santo
Tirso; Escola Secundária D. Afonso
Henriques; Escola Secundária To-
maz Pelayo; PSP; Juntas de Fre-
guesia da Agrela, Lama, Palmeira,
Água Longa, Burgães, Monte Cór-
dova, S. Mamede de Negrelos, S.
Martinho do Campo, S. Martinho do
Couto, S. Miguel do Couto, Cristina
do Couto, S. Tirso, Sequeirô, Vila
das Aves, Vilarinho, S. Tomé de Ne-

grelos, Guimarei e Rebordões. |||||
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João Abreu na corrida à Câmara
de Santo Tirso pelo PSD
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Nunca chegou a fazer parte dos seus planos
candidatar-se à presidência da câmara de Santo
Tirso pelo PSD e, inclusive, tornou pública essa
indisponibilidade, mas João Abreu acabou por
ser o escolhido.

O agora candidato laranja à autarquia tirsen-
se não lhe chama “pressão”, mas admite que a
partir de determinada altura começou a aperce-
ber-se que, da parte dos núcleos de freguesia
do partido, de presidentes de junta e de eleme-
ntos do PSD havia a expectativa de que mudasse
de opinião e equacionasse uma candidatura à
Câmara Municipal. “Entendi que não deveria fugir
a essa responsabilidade política, muito embora
fosse mais fácil para mim fugir a essa ‘obri-gação’”,
referiu ao entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS     João Abreu sublinhan-
do, por isso, que esta foi uma decisão difícil.

A escolha do candidato às eleições de Outu-
bro, por sua vez, também não resultou de um
processo fácil e, ainda que mais de boca em
boca do que oficialmente, foram circulando os
nomes de Paulo Ferreira, José Graça (presidente
da junta de freguesia de Santo Tirso) e Alcindo
dos Reis como possíveis candidatos. E ao que
tudo indica, este último, não descarta a possibili-
dade de uma candidatura independente.

Mas, seja como for, na sexta-feira passada
(11 de Março) foi com unanimidade que a es-
colha recaiu em João Abreu. “A comissão política
tinha estatutariamente que indicar um candidato
à comissão política distrital. O plenário tinha
que dar um parecer sobre essa candidatura; deu-
o por unanimidade e aclamação e portanto,
quando assim é, nada há a dizer. É o candidato
do partido e tem o meu apoio”, afirmou ao
entreMMMMMARARARARARGENSGENSGENSGENSGENS     Paulo Ferreira, presidente da mesa
da assembleia da comissão política concelhia,
quando questionado sobre se João Abreu é ou
não o candidato certo à autarquia tirsense. Um
dia depois, o nome de João Abreu acabaria por
ser ratificado também por unanimidade na
comissão política distrital.

Carlos Pacheco, presidente da JSD de Santo
Tirso nunca conseguiu disfarçar o seu apoio a
uma possível candidatura de João Abreu à Câ-
mara de Santo Tirso. Agora que ela se concreti-
zou, afirma que se está perante “o melhor candi-
dato que até hoje apareceu à Câmara de Santo
Tirso pelo PSD”. Para o líder concelhio da juventu-
de social democrata, João Abreu é “uma pessoa
integra, vertical e honesta” e com a mais valia
de conseguir “cativar facilmente as pessoas”. Para

DEPOIS DUM PROCESSO COM-
PLICADO, HOUVE UNANIMIDADE NA
HORA DE ESCOLHER O CANDIDATO

À CÂMARA DE SANTO TIRSO

além disso, sublinha o líder da JSD, “tem um
projecto muito válido para Santo Tirso”.

“SEPARAR AS ÁGUAS”“SEPARAR AS ÁGUAS”“SEPARAR AS ÁGUAS”“SEPARAR AS ÁGUAS”“SEPARAR AS ÁGUAS”
Para a conquista do eleitorado, João Abreu vai
continuar a apostar na juventude e nas fregue-
sias. Para o agora candidato à autarquia de Santo
Tirso, o trabalho deve ser feito da periferia para
o centro de forma a aumentar e renovar os mi-
litantes e simpatizantes.

O resultado alcançado pelo PSD nas últimas
legislativas não veio melhorar o cenário, mas
João Abreu mostra-se confiante de que as “pes-
soas sabem separar as águas”. “Penso que nas
legislativas as pessoas fizerem um voto de pro-
testo, condenando determinado tipo de inter-
venções recentes do PSD, mas acho também que
podem as mesmas pessoas ter o mesmo tipo de
atitude face a uma governação que entendam
não ser a mais adequada para o futuro do mu-
nicípio de Santo Tirso”.

Opinião semelhante tem Paulo Ferreira que
se revelou confiante que em Outubro os eleito-
res “vão saber distinguir e perceber a necessidade

de mudança no concelho”. De acordo com o mes-
mo responsável os “quase 25 anos de poder
socialista fez Santo Tirso estagnar e com essa
estagnação o município atrasou-se cada vez
mais em relação aos concelhos vizinhos e agora
na Área Metropolitano do Porto esse atraso
ainda se torna mais visível”.

JOÃO ABREU | PERFILJOÃO ABREU | PERFILJOÃO ABREU | PERFILJOÃO ABREU | PERFILJOÃO ABREU | PERFIL
Natural da freguesia de Vilarinho, João Abreu,
de 38 anos, reside actualmente na cidade de
Santo Tirso. Licenciado em Direito, o candidato
laranja fez mestrado em Marketing e pós-
graduação em Recursos Humanos. Chefe do
gabinete de apoio à presidência da Câmara
Municipal de Penafiel, desde 2002, João Abreu
preside igualmente ao conselho de administra-
ção da Profidélis, empresa municipal que gere
os equipamentos, faz promoção turística e
intervem no sector da educação, também no
município de Penafiel. Para além disto, foi
director da Licenciatura de Marketing na Univer-
sidade Fernando Pessoa e é docente universi-
tário desde 1992. |||||

João Abreu é desde a passada sexta-feira o candidato oficial do PSD presidência da Câmara de Santo Tirso

Em reunião ordinária realizada no passado
dia 2 de Março, o executivo camarário to-
mou, entre outras, as seguintes deliberações:

Ratificar o acordo de colaboração cele-
brado entre a Agência para a Prevenção
de Incêndios Florestais e o Município de
Santo Tirso, pelo qual a primeira entidade
se compromete a prestar um apoio finan-
ceiro, no montante de 2 mil euros por
mês, para comparticipar o pagamento de
pessoal técnico habilitado e para despesas
de funcionamento do gabinete técnico
florestal. O objectivo é proteger a Floresta,
evitando os fogos florestais.

Aprovar o protocolo celebrado entre a
Câmara de Santo Tirso, a Associação Re-
creativa de Rebordões e a Junta de Re-
bordões tendo por objecto definir o tipo
de exploração/utilização do novo Pavilhão
Gimnodesportivo de Rebordões.

Aprovar a proposta de celebração de
contrato-promessa de compra e venda,
pela qual a Câmara de Santo Tirso se com-
promete a adquirir, pelo preço de 75 018
euros, uma parcela de terreno com a área
de 1 180, 30 m2, destinada à ampliação
do Cemitério de S. Martinho do Campo.

Adquirir, pelo preço de 75 780 euros,
uma parcela de terreno sita na Alameda
Arnaldo Gama, em Vila das Aves, para exe-
cução de uma rotunda, no âmbito da em-
preitada de beneficiação da EN 204-5.

Adquirir, pelo preço de 12 062, 50 eu-
ros, uma parcela de terreno com 108, 50
m2 de área, para a conclusão da emprei-
tada «rectificação e pavimentação de CP
no Lugar de Santo António, em S. Tomé
de Negrelos – 2ª fase».

Atribuir subsídios, no valor global de
35 324 euros, às seguintes instituições/
entidades do concelho: Associação Re-
creativa de Negrelos (para obras remo-
delação e ampliação do edifício-sede; Co-
missão de Festas de S. Rosendo, em S.
Miguel do Couto (para a organização das
festas); Paróquia de S. Martinho do
Campo (para a instalação de salas de ca-
tequese (pré-fabricados); Associação de
Solidariedade Social de Areias (para a
instalação de elevador); Comissão de
Festas de S. André, em S. Cristina do
Couto (para a organização das festas);
Associação de Reformados de Vila das
Aves (para actividades várias). ||||||

Deliberações
Camarárias
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Médica Especialista
Marcação de Consultas

Telef: 252942483

Vilarinho foi mais uma das freguesias
do concelho de Santo Tirso a rece-
ber a visita do presidente da Câmara
nos últimos tempos. A iniciativa rea-
lizou-se no passado dia 26 de Feve-
reiro, a convite a convite do presi-
dente da Junta local, Tarcísio Silva.

Castro Fernandes e a sua comitiva
começaram a visita pelo próprio edifí-
cio da Junta de Freguesia, cujos prin-
cipais espaços foram completamente
remodelados. Subsidiadas pela Câ-
mara Municipal, estas obras de re-
qualificação custaram cerca de 60
mil euros. Na altura foi ponderada,
ainda que de uma forma não defi-
nitiva, a possibilidade de a Câmara
de Santo Tirso vir a executar ou a
subsidiar também as obras (estima-
das em 50 mil euros) de requali-
ficação dos espaços envolventes ao
edifício-sede da junta de freguesia.

De seguida, os presentes pude-
ram verificar algumas das empreita-
das já executadas, ou em curso
naquela freguesia, custeadas ou
subsidias pela Câmara Municipal de
Santo Tirso. A lista é extensa, desta-
cando-se por isso a pavimentação
e drenagem de águas pluviais do
caminho público junto ao Mosteiro
de Vilarinho, cuja intervenção custou
mais de 26 mil euros. Superior a
32 mil euros é o custo da benefi-
ciação que a Escola da Presa núme-
ro 2 está a ser alvo, nomeadamente
no que diz respeito a caixilharias,
pintura exterior e construção de mu-
ro. Também em curso está a constru-
ção de edifício-sede do Grupo
Columbófilo de Vilarinho, orçado
em mais de 24 mil euros.

No essencial, grande parte das
obras em curso ou já concluídas em
Vilarinho dizem respeito à rede viá-
ria, sendo no entanto de prever um
investimento superior a 500 mil eu-
ros na ampliação do cemitério e na
construção da capela mortuária. |||||

GRANDE PARTE DOS
INVESTIMENTOS SÃO NA

REDE VIÁRIA

NO LOCAL NASCERÁ UM
LAR RESIDENCIAL PARA
JOVENS E ADULTOS COM

DEFICIÊNCIA

Autarquia doou terreno
ao núcleo de Santo

Tirso da Cruz Vermelha

No passado dia 24 de Fevereiro, a
Câmara de Santo Tirso e a Cruz
Vermelha Portuguesa formalizaram
um contrato-promessa de doação,
através do qual, a autarquia doa à
Cruz Vermelha o prédio urbano, si-
tuado no Lugar da Ermida, na fre-
guesia de Santa Cristina do Couto,
constituído por uma parcela de terre-
no, com a área de 2 498 m2, des-
tinada a construção urbana.

No referido terreno será edifi-
cado pela Cruz Vermelha Portuguesa
- através do seu Núcleo de Santo
Tirso – um edifício destinado a Lar
Residencial para Deficientes. Trata-

se de um equipamento destinado a
alojar jovens e adultos com defi-
ciência de ambos os sexos, de idade
não inferior a 16 anos, que se en-
contrem impedidos, temporária ou
definitivamente, de residir no seu
meio familiar.

De acordo com comunicado emi-
tido pela autarquia de Santo Tirso,
a construção deste novo equipa-
mento social “vem complementar o
apoio social que já é possível prestar
aos jovens com deficiência através
do NAID”. De referir que o Núcleo
de Apoio à Integração do Deficiente
é um equipamento que, construído
de raiz pela Câmara Mu-nicipal de
Santo Tirso, está a funcio-nar na
Zona Industrial de Fontiscos, em
Santo Tirso e presta apoio na for-
mação profissional e actividades
ocupacionais a cerca de duas de-
zenas de jovens deficientes. |||||

Castro Fernandes visita
obra feita na

freguesia de Vilarinho

Pavilhão Desportivo arranca
na freguesia de Rebordões
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Não foi em vão o apelo feito à popula-
ção rebordoense. Convidada para a
cerimónia de lançamento da primeira
pedra do pavilhão desportivo, a popu-
lação compareceu em grande número,
contribuindo assim para uma cerimó-
nia há muito aguardada pelos habi-
tantes locais. “Todos somos poucos
para dar apoio a uma obra tão impor-
tante como esta”, concretizaria Castro
Fernandes. Na ocasião, o presidente
da Câmara de Santo Tirso, não deixou
de sublinhar o facto de Rebordões
“ser a primeira freguesia a ser contem-
plada com um pavilhão municipal”.

Da autoria do arquitecto Nuno
Pinto, o Pavilhão Desportivo de Rebor-
dões vai custar cerca de um milhão e
400 mil euros. A primeira fase já se
encontra em curso e representa um
investimento de mais de 380 mil
euros. No essencial, esta infra-estru-
tura será caracteriza por três sectores:
um primeiro sector destinado ao
campo de jogos que terá 44 metros
de comprimento por 25 metros de
largura; no segundo sector encontra-

PROMESSA DE HÁ “SETE
ANOS” COMEÇA AGORA A

GANHAR FORMA

remos as estruturas de apoio ao pú-
blico, nomeadamente, secretaria, gabi-
nete médico, vestiários entre outras;
o terceiro sector será reservado aos
balneários. “É uma estrutura de betão
muito poderosa”, referiu Castro Fernan-
des, referindo o caracter versátil do inves-
timento que não vai apenas possibi-
litar a realização de eventos despor-
tivos, mas também de âmbito cultural.

Para Manuel de Oliveira, presiden-
te da Junta de Freguesia de Rebor-
dões, o início da construção do pavilhão
desportivo é a “prova de que não foi
em vão” a promessa “feita há sete
anos” de que aquele equipamento
seria uma realidade na freguesia. Para
o autarca local, aquele equipamento,
será um “contributo para melhorar a
qualidade de vida da população” e
insere-se num conjunto vasto de obras
que Manuel de Oliveira classificou
como “notáveis”, e onde inclui as habi-
tações sociais, o ringue da Vergadela,
e as obras referentes ao saneamento
básico e à rede pública de distribuição
de água, entre outras.

OUTRAS OBRAS NA FREGUESIAOUTRAS OBRAS NA FREGUESIAOUTRAS OBRAS NA FREGUESIAOUTRAS OBRAS NA FREGUESIAOUTRAS OBRAS NA FREGUESIA
Levada a cabo no passado dia 26 de
Fevereiro, a cerimónia de lançamento
da primeira pedra do Pavilhão Des-
portivo de Rebordões inseriu-se no
programa de visita que Castro Fernan-
des realizou àquela freguesia, e no

seguimento de outras que tem vindo
a efectuar nos últimos meses um pou-
co por todo o município.

Depois de lançada a obra do pavi-
lhão – que “resultou de um compro-
misso do presidente da Câmara e do
presidente da Junta com a população”
- a visita de trabalho prosseguiu com
uma deslocação às obras do Ringue
da Vergadela, à Rua dos Moinhos ao
Cancelo (cujo segunda fase do seu
alargamento está em execução de
projecto) e ao já projectado alarga-
mento e pavimentação do Caminho
Público Fonte/Lage da Igreja (que
representará um investimento de 50
mil euros).

Na altura foram igualmente anun-
ciados outros investimentos, tais como
o alargamento e a pavimentação da
Rua de Quintães (orçada em 102 mil
euros); a substituição da caixilharia
no Jardim de Infância do Ribeiro, a
construção da cozinha na Escola de
Aldeia Nova (que custará qualquer
coisa como 13 mil euros) e a cons-
trução do muro de suporte e arranjos
exteriores no Jardim de Infância do
Ribeiro.

Em curso está ainda a pavimen-
tação da Rua e Travessa do Ribeiro.
Não esquecidos pelo presidente da
Câmara, foram ainda os projectos do
Centro de Dia de Rebordões e o Plano
de Urbanização. |||||

Manuel de Oliveira, Presidente da Junta de Rebordões e Castro Fernandes, presidente da Câmara de Santo Tirso na cerimónia de
lançamento da primeira pedra do Pavilhão Desportivo de Rebordões
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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 30 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

No passado dia 5 de Março,
na freguesia de S. Martinho do
Campo, foram inauguradas
quatro salas de catequese. A
cerimónia, verdadeiramente
festiva, contou com a presença
de diferentes responsáveis
políticos e religiosos, entre os
quais, os presidentes da
Câmara de Santo Tirso, Castro
Fernandes, e da Junta de
Freguesia, Adelino Moreira. O
padre António Martins fez as
“honras da casa” revelando-se
num autêntico anfitrião,
sobretudo pela forma como foi

Salas de catequese inauguradas
em S. Martinho do Campo
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apelando à participação das
crianças que a partir daquele
momento passam a usufruir das
novas salas de catequese. Entre
os convidados, estava ainda
Narciso Ferreira de Oliveira que
doou à paroquia de S. Martinho
do Campo o terreno onde se
encontram as referidas salas,
localizado nas proximidades da
Igreja Paroquial edificada há
300 anos.

As novas salas de catequese,
custeadas pela autarquia de
Santo Tirso, adoptam diferentes
designações, perpetuando

todas elas nomes de párocos
de S. Martinho do Campo,
nomeadamente: P.e Rafael
Pereira (pároco da freguesia
entre 1986-1998); P.e Carlos
Alberto Marques (1946-
1985); P.e Luís Gonzaga
Martins Pinheiro (1943-1945);
e P.e António José Alves 1911-
1942). Com estas salas, e de
acordo com o pároco da
freguesia, S. Martinho do
Campo passa a ter “melhores
condições para poder ser Igreja
de Cristo”. ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE
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Tuna Musical de Rebordões
recebeu A Poesia Está na Rua

Mais uma vez a iniciativa
cultural da Câmara de Santo Ti-
rso se fez presente em Rebor-
dões. Como já tinha acontecido
o ano passado o local esco-
lhido foi a Tuna Musical de
Rebordões cujas instalações
são excelentes para iniciativas
do género.

Na noite do passado sábado
o Sarau Poético teve início pelas
21 horas e trinta com a decla-
mação de poemas de autores na-
cionais, como Luís de Camões
e Fernando Pessoa, pelos alunos
da Escola Secundária de Santo
Tirso. Todas as declamações
foram acompanhadas com músi-
ca de fundo interpretada por
elementos do Grupo de Jovens
da Tuna Musical de Rebordões.

A música com sons não

muito tradicionais mas bonitos
e sonoros foi brilhantemente
interpretada dando ao sur-
realismo, temática escolhida este
ano para a Poesia na Rua, o
brilho e o contraste necessários.
Neste contraste incluía-se
também o cenário onde os
elementos do grupo, vestidos
com camisolas de diferentes
cores, davam um aspecto mais
diverso ao ambiente.

A apresentação da Colec-
tânea de Poetas Populares de
Rebordões foi feita pela Verea-
dora da Cultura da Câmara
Municipal, Ana Maria Ferreira,
que salientou que este ano só
em Rebordões se editou uma
colectânea do género o que
deixou todos os poetas que
dela fazem parte muito

satisfeitos referindo quase
todos que a publicação dos
seus escritos era o con-cretizar
de um sonho. Desta colectânea
fazem parte Alberto Almeida
Ferreira, David Monteiro de
Azevedo, Manuel Ferreira
Pimenta, Maria do Céu Oliveira
Ramos, Tiago Emanuel
Andrade Silva e Maria Alice
Freitas Machado. Esta última
editou também um livro de
poesia intitulado Pensamentos…

Após a apresentação dos
livros deu-se continuidade ao
Sarau com declamações dos
poetas e poetisas rebordoenses
por elementos da Tuna Musical
de Rebordões e público presente
incuindo-se também nestas
declamções diversas crianças. |||||
JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     CARLOSCARLOSCARLOSCARLOSCARLOS     MACHADOMACHADOMACHADOMACHADOMACHADO



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

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

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

||||| TEXTO: SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

A inovação é a chave do sucesso no
futuro, porque só pelo simples facto
de se estar a lutar pela diferença
poder-se-á ganhar algum terreno aos
concorrentes mais directos dentro de
cada sector da sociedade. E, daí a em-
presa têxtil Domingos Almeida, se-
diada na Zona Industrial de Mide, em
Lordelo, ter lançado este ano uma ga-
ma de artigos para o lar, inserida na
inovadora colecção dos aromáticos.

Se até aqui já existiam os tão co-
nhecidos "pot-pourris" a espalhar agra-
dáveis fragâncias pela casa, então por-
que não fabricar lençóis, colchas, al-
mofadas ou mesmo cortinados com
fragâncias medicinais ou simplesmen-
te com aromas prontos a satisfazer os

A EMPRESA DOMINGOS
ALMEIDA, SEDIADA EM LOR-

DELO LANÇOU ESTE ANO
UMA GAMA DE ARTIGOS

PARA O LAR, INSERIDA NA
INOVADORA COLECÇÃO DOS

AROMÁTICOS.

sentidos dos consumidores? Pois é
só a ideia é tentadora e foi, por isso,
mesmo que esta empresa lordelense
começou a produzir e a comercializar
os novos artigos, com o firme pro-
pósito de explorar ao máximo o campo
da inovação. Aliás, naquele que foi o
primeiro passo da parceria efectuada
com o Núcleo de Investigação da
Universidade do Minho, podendo
ainda dar ainda muito que falar nos
tempos próximos.

O pó de cada fragância é intro-
duzido no tecido Jacquard, fabricado
nos teares da própria empresa, através
de micro cápsulas, deixando-se, de-
pois, espalhar o agradável odor pelos
diversos cantos da casa. Os testes
realizados pelos investigadores da
Universidade do Minho indicam a
permanência do cheiro até às 25

lavagens, motivos pelo qual o artigo
é considerado de longa duração. As
propriedades terapêuticas de alguns
aromas também não são esquecidas
e, para já, a alfazema, o eucalipto e o
alecrim fazem parte das primeiras
opções. À primeira planta aromática
são atribuídas fortes capacidades no
combate à insónia e ao stress, en-
quanto o eucalipto é um aliado das
vias respiratórias e o alecrim ajuda a
ultrapassar problemas depressivos.

A primeira exposição dos artigos
decorreu logo no início do ano, na
Feira Têxtil da Alemanha e “o reconhe-
cimento do público suplantou mesmo
as expectativas”, de acordo com Sofia
Ferrão, directora de marketing da em-
presa. Desde roupa de cama a tecidos
de decoração, a oferta dos artigos é
variada, embora, no imediato, se des-
tine apenas para o exterior do país,
sobretudo para os EUA, traduzindo,
então, uma canalização de exporta-
ções na ordem dos 95 por cento. A
exploração do mercado interno faz
parte dos objectivos da gerência e
deverá ser uma realidade já a partir
do próximo ano, não estando coloca-
da de parte a introdução de uma
marca própria, destinada à comercia-
lização destes géneros de artigos. |||||

As propriedades terapêuticas de
alguns aromas não são esque-
cidas e, para já, a alfazema, o

eucalipto e o alecrim fazem
parte das primeiras opções. À
alfazema, por exemplo, são

atribuídas fortes capacidades no
combate à insónia e ao stress

Foi aprovado, recentemente, um pro-
jecto apresentado pela Agência de
Desenvolvimento Regional do Vale
do Ave (ADRAVE) ao Programa Ope-
racional do Emprego, Formação e
Desenvolvimento Social (POEFDS) na
sua vertente de Promoção da Igual-
dade de Oportunidades entre Ho-
mens e Mulheres.

O objectivo primordial deste Pro-
jecto é o de dotar as mulheres, de-
sempregadas e/ou à procura do pri-
meiro emprego, activas empregadas
em risco de desemprego e/ou inte-
ressadas na criação do próprio em-
prego, licenciadas ou bacharéis, das
competências técnicas necessárias à
concepção e desenvolvimento de
projectos empresariais, bem como
apoiá-las, sob a forma de consultoria,
e apoio financeiro directo, na fase
de criação efectiva do seu próprio
emprego/negócio, e proporcionar-
lhes a pertença a uma rede de infor-
mação interempresarial.

Este Projecto concretiza-se em
duas fases distintas, mas complemen-
tares, assentes em quatro compo-
nentes: numa primeira fase, há lugar
à realização de formação profissional
para a criação de negócios; e, numa
segunda fase, após conclusão da for-
mação com aproveitamento, há lugar
à consultoria com vista à concepção
do Plano de Negócios e aos apoios
específicos para a criação efectiva de
empresas, por parte das mulheres que
tiverem frequentado a formação, bem
como a criação de uma rede de in-
formação interempresarial.

A componente da formação as-
senta na realização do Curso “Empre-
endedoras de Negócios”, composto
por duas acções de formação, ambas
destinadas a mulheres licenciadas
ou bacharéis, sendo uma destinada
a Mulheres desempregadas e/ou à
procura do primeiro emprego, em
horário laboral, e outra destinada a

PROJECTO APROVADO
PARA APOIAR A

EMERGÊNCIA DE NOVOS
NEGÓCIOS, LIDERADOS

POR MULHERES

Empreendedorismo
Feminino

Mulheres activas empregadas, em
risco de desemprego e/ou interes-
sadas na criação do próprio empre-
go, em horário pós-laboral.

Os objectivos fundamentais da
formação são os de dotar as Forman-
das de competências na criação e
gestão de negócios, bem como apoiá-
las na identificação e concretização
da ideia de negócio, e proporcionar-
lhes as ferramentas para o início da
elaboração do plano de negócios.

Numa segunda fase, terá lugar a
consultoria com vista à concepção
do Plano de Negócios de cada Em-
presa a constituir, a concessão de
um prémio de arranque a cada um
dos Projectos, bem como o estabele-
cimento de uma rede de informação
interempresarial.

Trata-se de um Projecto de promo-
ção do potencial de empreendedo-
rismo numa região onde, tradicional-
mente, se criam muitas empresas, de-
signadamente PME’s e micro-empre-
sas, com a particularidade de contri-
buir para a promoção da igualdade
de oportunidades entre homens e
mulheres e de contribuir para a as-
censão das Mulheres a lugares de
chefia, lugares-chave na gestão, e ao
estatuto de empresárias.

Por outro lado, ao beneficiarmos
30 Mulheres licenciadas/bacharéis,
desempregadas e/ou à procura do
primeiro emprego, ou em risco de
desemprego, apoiando-as, técnica e
financeiramente, na criação de em-
presas, no âmbito deste Programa,
estamos a contribuir para a redução
do desemprego que se regista neste
território, particularmente neste grupo
de pessoas com nível de formação
superior, por um lado, e a estimular
a capacidade criativa e empresarial,
por outro. Este Projecto terá início
com o arranque da componente For-
mação, que se prevê já para o início
do mês de Abril.

A ADRAVE está a receber as
inscrições até ao próximo dia 23 de
Março de 2005. As inscrições po-
dem efectuar-se pessoalmente, na
sede da ADRAVE, sita na Av. Barão
da Trovisqueira, nº 358, r/c, em V.N.
de Famalicão, por telefone (252
302 600), e no site da ADRAVE:
www.adrave.pt. |||||
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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

Antiga ponte ferroviária de
Caniços vai servir peões
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Uma vez desactivada, em virtude das
obras de remodelação da linha de
Guimarães, a ponte Ferroviária de
Caniços vai ser transformada em per-
curso pedonal.

A informação foi avançada há
cerca de três semanas pela autarquia
de Vila Nova de Famalicão, depois do
executivo camarário ter aprovado por
unanimidade o estudo prévio de
adaptação daquela infra-estrutura ao
trânsito pedonal.

A proposta apresentada, da autoria
da Rede Ferroviária Nacional (Refer),
aponta, no essencial, para a “manuten-
ção e reabilitação dos elementos
estruturais da ponte, para a construção
de um sistema de drenagem de águas
pluviais, para a criação de corredores
de ligação aos arruamentos que ga-
rantem o acesso à ponte e na dotação
da rede de iluminação pública na zo-
na, para além da construção de peque-
nas zonas de lazer nos topos Norte
e Sul da ponte”.

Em declarações ao entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS,

EXECUTIVO CAMARÁRIO DE
FAMALICÃO APROVOU

ESTUDO PRÉVIO
APRESENTADO PELA REFER

Jorge Paulo Oliveira, vereador dos
transportes da Câmara de Famalicão,
esclarece que o estudo prévio elabora-
do pela Refer teve o acompanhamento
da autarquia famalicense, e que este
vai no sentido de aproveitar as poten-
cialidades daquela zona transforman-
do-a “num espaço de lazer e bem-
estar público, utilizando a ponte como
um corredor central dedicado à frui-
ção pedonal”.

De acordo com nota de imprensa
divulgada pela autarquia de Famalicão,
 “o percurso pedonal irá surpreender
pela originalidade e diversidade de
pavimentos (microcubo; madeira; grav-
ilha, entre outros), que se vão interli-
gando ao longo do passadiço, culmi-
nado nas zonas verdes e espaços ajar-
dinados criados nos topos Norte e
Sul da Ponte”. Para além disso, desta-
que ainda para a iluminação que será
assegurada não apenas pelos habi-
tuais postes com lâmpadas, mas tam-
bém através da colocação de “ilumina-
ções encastradas no pavimento de
madeira”.

O vereador dos transportes ressal-
va no entanto que, para já, se está
apenas perante um estudo prévio,
não lhe sendo por isso, possível
adiantar quaisquer datas para a ada-
ptação daquela antiga estrutura ferro-
viária a ponte pedonal. Ainda de
acordo com o mesmo responsável, o

passo seguinte passará, inevitavel-
mente, pela “verificação numérica de
segurança”, ou, por outras palavras,
por se fazer uma vistoria à ponte de
Caniços. “A garantia que tenho é a
de que a Refer quer concretizar esta
obra”, sublinha Jorge Paulo Oliveira
que adiantou ao entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS que
a intervenção será custeada por aquela
empresa, pois a obra, de resto, “está
dentro do seu programa de investi-
mento”. Ainda assim, a Câmara de
Famalicão já se disponibilizou para
colaborar nas obras de acesso à ponte.

ADAPTAÇÃO AO TRÂNSITOADAPTAÇÃO AO TRÂNSITOADAPTAÇÃO AO TRÂNSITOADAPTAÇÃO AO TRÂNSITOADAPTAÇÃO AO TRÂNSITO
AUTOMÓVEL POSTA DE LADOAUTOMÓVEL POSTA DE LADOAUTOMÓVEL POSTA DE LADOAUTOMÓVEL POSTA DE LADOAUTOMÓVEL POSTA DE LADO
A possibilidade outrora equacionada
pelo antigo presidente da Junta de
Vila das Aves, Aníbal Moreira, de utili-
zar aquela ponte para o trânsito auto-
móvel parece estar definitivamente
posta de lado. O vereador da autar-
quia de Famalicão diz que essa hipó-
tese chegou a ser ponderada, mas por
condicionalismos vários, a mesma
acabou por não ser tida em conta.
Jorge Paulo Oliveira destaca desde
logo os custos que a adaptação da-
quela via ao trânsito automóvel com-
portaria, não apenas no imediato mas
depois na sua manutenção. Para além
disso, refere ainda o facto de a ponte
ser demasiado estreita para possibilitar
o cruzamento de automóveis. |||||

A Câmara Municipal de Famalicão e
a Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Riba d’ Ave têm
mantido contactos frequentes com
vista à aquisição de um terreno na
vila de Riba d’ Ave destinado à cons-
trução do futuro quartel da corpora-
ção, uma necessidade sentida há
vários anos. E neste momento está
precisamente em curso a análise de
um terreno com cerca de 4800
metros quadrados, localizado no lu-
gar de Agras, junto a um dos acessos
à via intermunicipal Joane-Vizela, nas
imediações da Escola Didáxis.

Foi no próprio terreno que o presi-
dente da Câmara, Armindo Costa,
teve uma reunião de trabalho na se-
mana passada, com os dirigentes da
associação humanitária e represen-
tantes da junta local. “A localização
é excelente e o terreno tem condi-

ções óptimas para a construção do
quartel”, frisou Armindo Costa, ga-
rantindo o apoio da Câmara Munici-
pal no financiamento da aquisição
do terreno, que já tem a devida apro-
vação por parte do Serviço Nacional
de Bombeiros e Protecção Civil.

Para o terreno em causa, a Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Riba d’ Ave dispõe já
de um contrato-promessa de venda
com o proprietário da maior parcela
(3669 metros quadrados), faltando
negociar apenas a aquisição de
1060 metros quadrados.

De referir que os Bombeiros de
Riba d’ Ave servem sete freguesias
do concelho de Famalicão (Bente,
Carreira, Delães, Oliveira Santa Maria,
Oliveira S. Mat-eus, Pedome e Riba de
Ave) e duas do concelho de Guima-
rães (Guardizela e Serzedelo). |||||

O aluno João Pedro Freitas, do Colé-
gio de Riba d´Ave, foi eleito o melhor
deputado regional do sétimo Hemi-
ciclo – Jogo da Cidadania, que de-
correu dia 3 de Março, no auditório
do Instituto Português da Juventude
de Braga (IPJ), dedicado à temática
“Violência Doméstica: Medidas de
Combate e Prevenção”.

Com 30 votos este aluno foi elei-
to pela assembleia dos deputados

presentes o melhor deputado distrital
regional. A equipa de deputados for-
mada deslocar-se-á, em Abril, à As-
sembleia da República para participar
na sessão nacional, com o objectivo
de defender a medida proposta mais
votada pela assembleia, que se pren-
de com a criação de uma Super-Insti-
tuição a nível nacional para acom-
panhar de perto os casos de vio-
lência doméstica. . . . . |||||

De modo a assinala a passagem dos
180 anos sobre o nascimento do
escritor Camilo Castelo Branco, que
se comemora hoje dia 16 de Março,
a Cãmara de Famalicão lança o rotei-
ro “Viajar com... Camilo Castelo Bran-
co”, uma obra literária inserida no
projecto “Viajar com... Os Caminhos
da Literatura”, da responsabilidade
Delegação Regional da Cultura do
Norte e das Edições Caixotim.

O roteiro, que é prefaciado pelo
escritor Mário Cláudio e que tem
autoria de Aníbal Pinto de Castro e
José Manuel Oliveira, conduz o
leitor através de uma viagem pela
vida e obra do escritor de Seide S.
Miguel, dando a conhecer, em quatro
partes distintas, o homem e o escritor,

os espaços de inspiração, a topogra-
fia literária e aquilo que se vislumbra
nas entrelinhas da escrita, entreabrin-
do fugazes janelas sobre a prosa e
a poesia camilianas.

 ”Viajar com...” é uma proposta
de roteiro que coloca o leitor perante
dois desafios: viajar pelo norte de
Portugal, por dentro dos caminhos
da literatura, descobrindo as paisa-
gens, as cores, os sons que inspiraram
as páginas que os mais geniais
escritores portugueses deixaram, e
também as acções e as gentes que
deram corpo às personagens e he-
róis que criaram e que hoje fazem
parte do imaginário colectivo
português e da própria identidade
nacional. ||||||

Aluno do Colégio de Riba d´Ave, eleito o
melhor "deputado regional|"

Terreno para bombeiros
de Riba d'Ave

Viajar na companhia de
Camilo Castelo Branco
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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

Congregação das Testemunhas de Jeová
das Aves com novo Salão do Reino

||||| TEXTO E FOTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Começou a ser construído em mea-
dos de Agosto do ano passado. Na
altura, a Congregação de Vila das
Aves das Testemunhas de Jeová previa
que a obra estivesse concluída no iní-
cio da Primavera deste ano, mas na
realidade, nem foi preciso tanto; o
Salão do Reino das Testemunhas de
Jeová, situado na Rua de S. João está
pronto e já serve os propósitos para
os quais foi construído, ou seja, para
local de adoração e estudo da Bíblia.

O edifício ocupa uma área total
de 300 metros quadrados, incluindo,
no piso superior, um hall de entrada,
casas de banho e um auditório com
cerca de 140 lugares. O piso inferior
é constituído, no essencial, por uma
sala de reuniões (onde actualmente
se encontra uma exposição fotográfica
sobre a construção do edifício) e uma
sala destinada ao ensino bíblico.

No último domingo (13 de Mar-
ço) realizou-se o chamado programa
de “dedicação” do Salão do Reino de
Vila das Aves. Filipe Gonçalves, “ir-
mão” da referida congregação esclare-
ce que não se trata de nenhuma inau-

guração (até porque a referida “dedi-
cação” poderia acontecer noutra altu-
ra, independentemente de coincidir
ou não com a primeira iniciativa ali
realizada), corresponde antes ao mo-
mento em que os seus responsáveis
o entendem como pronto a ser dedi-
cado a Jeová. “Esta obra não é de
ninguém. Ninguém se sente seu dono
porque ela é dedicada a Jeová”, diz-
nos Filipe Gonçalves.

No âmbito do programa de dedi-
cação, o mesmo responsável teve a
oportunidade de “contar” a história
da congregação de Vila das Aves e
da construção do novo Salão do rei-
no. Enfatizou a colaboração de todos
quantos voluntariamente se disponi-
bilizaram para ajudar na construção
do edifício. Ao entreMARGENS adiantou
que em Vila das Aves participaram na
obra equipas de voluntários prove-
nientes de diferentes pontos do país,
inclusive de Bragança e Estarreja. Em
média, 40 pessoas trabalhavam aos
sábados e domingos, sendo que nos
últimos tempos, a congregação local
contava com a ajuda de cerca de dez
voluntários por dia. Concluído o Salão
do Reino, a congregação de Vila das
Aves deixa assim o antigo espaço (alu-
gado) de reuniões, situado na Av. 4
de Abril de 1955, que nos últimos
tempos se vinha a revelar cada vez
mais pequeno. A congregação existe
desde 1990 e dela fazem parte

pessoas de Vila das Aves e das fregue-
sias vizinhas do concelho de Santo
Tirso e ainda de Lordelo. Dificilmente
chegarão a ser mais de 90 pessoas,
pois, segundo as explicações de Filipe
Gonçalves, nestes casos opta-se pelo
desdobramento da congregação.

No discurso de dedicação, proferi-
do por Mário Pinto, e ao qual assisti-
ram cerca de 250 pessoas, foi subli-
nhada a importância e a necessidade
sentida por parte das Testemunhas de
Jeová da existência de locais de ado-
ração e de refrigério espiritual. É algo
que, diz Mário Pinto, as Testemunhas
de Jeová “levam muito a sério”, e acres-
centa que “mesmo em épocas de
catástrofe, uma das suas primeiras
preocupações” passa precisamente por
encontrar um local para se “reunirem
e fazerem o estudo Bíblico”.

Estudo este que, a julgar pelas
palavras de Mário Pinto muito tem
faltado ao mundo actual onde se
assiste a uma “desagregação” e a um
“vazio de espiritualidade”: “nos dias
que correm, falar-se sobre a Bíblia é a
primeira coisa para se dizer que não
se está interessado”. |||||

HORÁRIOS DAS REUNIÕESHORÁRIOS DAS REUNIÕESHORÁRIOS DAS REUNIÕESHORÁRIOS DAS REUNIÕESHORÁRIOS DAS REUNIÕES
Terça, estudo de livro de Congrega-
ções, às 19h30; Quinta, Escola do
Ministério Teocrático, às 15 horas;
Domingo, reunião pública e estudo
de “A Sentinela”, às 15 horas.

VOLUNTÁRIOS CONSTRUÍ-
RAM  EDIFÍCIO EM POUCO

MAIS DE MEIO ANO
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out-doorsout-doorsout-doorsout-doorsout-doors

e-mail:casareclamos@mail.telepac.pt

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

4795-067 vila das aves

luminososluminososluminososluminososluminosos

sinaléticossinaléticossinaléticossinaléticossinaléticos
acrílicosacrílicosacrílicosacrílicosacrílicos

toldestoldestoldestoldestoldes

cenárioscenárioscenárioscenárioscenários

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

mupismupismupismupismupis

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

P u b l i c i d a d e

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

Distribuição e Comércio de Gás, Ldª

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

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

AVICANO COMÉRCIO DE GÁS, LDA.

OCULISTAOCULISTAOCULISTAOCULISTAOCULISTA
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Outra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do Mundo
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Desporto: Desporto: Desporto: Desporto: Desporto: CD Aves

Jogo no Estádio de S. Miguel, em
Gondomar.
Árbitro:Árbitro:Árbitro:Árbitro:Árbitro: Carlos Xistra, de Lisboa.
GondomarGondomarGondomarGondomarGondomar: Mota, Marco Cadete,
Amorim, Micael, Rómulo, Capitão,
Miguel Vaz (Leandro, 84’), Dani,
Reguila (Vítor Hugo, 90’), Ernesto
(Sozé, 88’) e Wesley. Treinador:
Henrique Nunes.
CD ACD ACD ACD ACD Avvvvves:es:es:es:es: Rui Faria, Sérgio Carvalho
(David Aires, 80’), Rochinha, Sérgio
Nunes, Pedro Geraldo, Vítor Manuel,
Mércio, Néné, Vítor Borges (Miguel,
59’), Pedras (Chevela, 59’) e Rui
Miguel. Treinador: Neca.
Marcadores:Marcadores:Marcadores:Marcadores:Marcadores: Micael (46’) e Wesley
(69’).
Cartões amarCartões amarCartões amarCartões amarCartões amarelos:elos:elos:elos:elos: Rochinha (41’),
Miguel Vaz (59’), Sérgio Carvalho
(63’), Miguel (72’) e Mércio (89’).

 LIGA DE HONRA: 25ª JORNADA  GONDOMAR 2 - CD AVES 0

Crise de golos não evita derrota
VVVVVermelho dirermelho dirermelho dirermelho dirermelho directoectoectoectoecto a Rochinha (87’).

||||| TEXTO: SUSUSUSUSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

FOTO: VVVVVASCOASCOASCOASCOASCO     OLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRA

O Desportivo das Aves voltou a
demonstrar em Gondomar sérias
incompatibilidades com a baliza
contrária, motivo pelo qual não
conseguiu responder aos dois golos
sofridos já no segundo tempo. Na
verdade, os avenses contabilizaram,
no passado domingo, o quarto jogo
consecutivo sem marcar, isto depois
dos três empates, sem golos, diante
do Varzim, Ovarense e Olhanense,
juntando-se, agora, a derrota consentida
no Estádio de S. Miguel.

Os primeiros minutos do encontro
até mostraram algum equilíbrio entre

ambas as equipas, mas depressa os
gondomarenses foram encostando o
adversário ao último reduto. O melhor
que o Clube Desportivo das Aves
conseguiu foi o livre de Pedras (11’),
com Vítor Borges a falhar a emenda
e Mércio a cabecear bem perto das

redes defendidas por Mota.
A partir daí, a pressão dos locais

aumentou, sobretudo através de
lances de bola parada, que
curiosamente estiveram na origem
dos dois únicos golos da partida na
etapa complementar. Logo no

reatamento (46’), Micael respondeu,
de cabeça, ao livre indirecto de Miguel
Vaz e ao minuto 69 foi a vez do
brasileiro Wesley cabecear para o
segundo, após canto, na direita do
mesmo Miguel Vaz. Estava feito o
resultado e contado o filme do jogo.

CLASSIFICAÇÃO J P
1. Paços de Ferreira 25 52
2. E. Amadora 25 49
3. Naval 25 44
4. Marco 25 42
5. Leixões 25 39
6. Feirense 25 37
7. Maia 25 37
8. Olhanense 25 35
9. CD A9. CD A9. CD A9. CD A9. CD Avvvvveseseseses 2 52 52 52 52 5 3 43 43 43 43 4
10. Portimonense 25 31
11. Varzim 25 30
12. Ovarense 25 30
13. Felgueiras 25 29
14. Santa Clara 25 28
15. Chaves 25 27
16. Gondomar 25 26
17. Espinho 25 26
18. Alverca 25 21

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

PRÓXIMA JORNADA
Portimonense ...................................... Maia
E. Amadora .................................... Leixões
Naval ....................................................... Marco
Feirense ............................................... Chaves
Paços de Ferreira ............... Felgueiras
CD ACD ACD ACD ACD Avvvvveseseseses ..................................................................................................................................................................... E sp inhoEsp inhoEsp inhoEsp inhoEsp inho
Santa Clara .................................... Alverca
Ovarense ............................... Gondomar
Olhanense ........................................ Varzim

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

Telefone: 0351 252 942 827 | Fax +351 252 875 970

e. vilamoda@mail.telepac.pt

Importadores ||||| Exportadores

x

OUTELET



TINTAS PAÇO
D’ALÉM, Ldª

OCULISTA

Outra Visão do Mundo
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FARIAUTO

Romão |  Vila das Aves | Telef. Oficina 252871309

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

de     José Mendes da Cunha FariaJosé Mendes da Cunha FariaJosé Mendes da Cunha FariaJosé Mendes da Cunha FariaJosé Mendes da Cunha Faria
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CAMADAS JOVENS DO AVES  RELATOS

Qual a tua apreciação sobre o trabalho de formação noQual a tua apreciação sobre o trabalho de formação noQual a tua apreciação sobre o trabalho de formação noQual a tua apreciação sobre o trabalho de formação noQual a tua apreciação sobre o trabalho de formação no
estrangeiro e cá no Clube? E a tua evolução nos cinco anosestrangeiro e cá no Clube? E a tua evolução nos cinco anosestrangeiro e cá no Clube? E a tua evolução nos cinco anosestrangeiro e cá no Clube? E a tua evolução nos cinco anosestrangeiro e cá no Clube? E a tua evolução nos cinco anos
nas escolas do Aves?nas escolas do Aves?nas escolas do Aves?nas escolas do Aves?nas escolas do Aves?
Eu acho que no estrangeiro existem melhores condições
de trabalho, mas cá no CD Aves não têm só como objectivo
a formação de um grande jogador mas também de um
grande homem. Nos cinco anos que já estou no clube
aprendi bastante não só dentro mas também fora do campo.
 
Sentes-te bem no grupo de trabalho? A integração foi boa?Sentes-te bem no grupo de trabalho? A integração foi boa?Sentes-te bem no grupo de trabalho? A integração foi boa?Sentes-te bem no grupo de trabalho? A integração foi boa?Sentes-te bem no grupo de trabalho? A integração foi boa?
Sinto-me bastante bem no meu grupo de trabalho, somos
todos bons amigos e sempre que há algum problema
podemos desabafar com qualquer um. Embora a equipa já
estivesse formada há algum tempo, receberam-me de braços
abertos.

Dá um parecer sobre a tua equipa no campo desportivo?Dá um parecer sobre a tua equipa no campo desportivo?Dá um parecer sobre a tua equipa no campo desportivo?Dá um parecer sobre a tua equipa no campo desportivo?Dá um parecer sobre a tua equipa no campo desportivo?
A minha equipa no campo desportivo é bastante disciplinada
e respeitadora. Trocamos bem a bola e somos unidos, o que
dá força para ganhar e jogar bem contra qualquer clube.

És bom aluno? Consegues conciliar os estudos com o desporto?És bom aluno? Consegues conciliar os estudos com o desporto?És bom aluno? Consegues conciliar os estudos com o desporto?És bom aluno? Consegues conciliar os estudos com o desporto?És bom aluno? Consegues conciliar os estudos com o desporto?
Sou um aluno razoável, mas admito que é difícil conciliar
os estudos com o desporto, mas se gostarmos daquilo que
fazemos podemos ultrapassar qualquer obstáculo.

Achas que tens capacidade de seguir a carreira de futebolista?Achas que tens capacidade de seguir a carreira de futebolista?Achas que tens capacidade de seguir a carreira de futebolista?Achas que tens capacidade de seguir a carreira de futebolista?Achas que tens capacidade de seguir a carreira de futebolista?
Isso tem que perguntar a todos os treinadores que tive, mas
se trabalhar bastante posso ter algumas oportunidades, e
para além disso é preciso ter muita sorte.

Tens alguém a quem agradecer pelo apoio que te tem dado?Tens alguém a quem agradecer pelo apoio que te tem dado?Tens alguém a quem agradecer pelo apoio que te tem dado?Tens alguém a quem agradecer pelo apoio que te tem dado?Tens alguém a quem agradecer pelo apoio que te tem dado?
Quero agradecer a todos os treinadores que tive no CD
Aves que me ensinaram muito, não só dentro mas também
fora do campo, aos funcionários, massagistas… que tentam
sempre fazer o melhor para o clube, aos meus colegas de
equipa que me apoiam sempre, mas principalmente quero
agradecer à minha família que me apoia e acompanha para
todo o lado.

||||| TEXTO:     FERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

JUNIORESJUNIORESJUNIORESJUNIORESJUNIORES
CD AVES 2 – REBORDOSA 0
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Eduardo Cardoso.
CD Aves: Carlos, Maia, Ricardo, Filipe, Nuno, Capela,
Hugo, Rui (Lúcio, 65’), Fernando (Rui Pedro, 43’),
Paulo, Vítor (Tiago, 85’). Treinador: Marcos Nunes.
Marcadores: Filipe 28’, Vitor 74’.
Cartão amarelo: Vítor 70’. Duplo amarelo: Paulo
87’ e 89’.

Os avenses realizaram um bom jogo
com uma exibição muito bem
conseguida, só faltou as oportu-
nidades concretizadas para dar uma
imagem mais real daquilo que
realmente se passou em campo.
Melhor avense: Vítor.
Boa arbitragem.

CD AVES 1 – FREAMUNDE 2
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Rui Correia.
CD Aves: Carlos, Torres, Ricardo, Filipe, Maia,
Capela, Ruben (Ricardo III, 70’), Hugo, Paulo, Rui
(Tó, 61’), Vítor. Treinador: Marcos Nunes.
Marcador: Paulo 84’.
Cartões amarelos: Ricardo 56’, Paulo 69’. Expulso
no fim do jogo Filipe

Os jovens da terra dos capões vieram
à Vila das Aves cantar de galo, pois
montou um esquema em que os
avenses não conseguiram desmontar.
O Freamunde foi mais equipa durante
quase todo o jogo, os avenses só na
parte  final deram um ar de rebeldia
e até podiam empatar o jogo se o
arbitro da partida agisse em
conformidade com as leis do jogo, o
que tal não aconteceu.
Melhor avense: Capela.
A arbitragem nos lances capitais
não esteve correcta, agiu sempre para
o lado dos visitantes.   

JUVENIS 1ª DIVISÃOJUVENIS 1ª DIVISÃOJUVENIS 1ª DIVISÃOJUVENIS 1ª DIVISÃOJUVENIS 1ª DIVISÃO
CD AVES 3 – PAREDES 0
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Roberto Moura.
CD Aves: Sócrates, Paulo, Élio, Eduardo, Amaro,
Roberto, João (Miguel, 59’), Tiago Fernandes
(Márcio, 65’), Cristóvão, Zé Miguel, Rui. Treinador:
Adelino Ribeiro.
Marcadores: Zé Miguel 5’, João G.P. 16’, Márcio 71’.
Cartões amarelos: Eduardo 66’, Élio 74’, Cristóvão
75’.

Cada semana que passa esta equipa
está mais próxima da fase final do
apuramento que dá acesso aos
nacionais. 3-0 parece um resultado
fácil mas na verdade não foi tanto
assim porque o Paredes depois de

estar a sofrer com dois golos encheu-
se de brios e causou vários calafrios
aos locais. Valeu o pouco
discernimento forasteiro e a boa
exibição da defensiva local.
Melhor avense: Zé Miguel.
Boa arbitragem.

CD AVES 1- RIO TINTO 0
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Ricardo Vigário.
CD Aves: Sócrates, Paulo, Èlio, Eduardo, Amaro,
Roberto, João, Cristóvão (Márcio, 71’), Miguel, Zé
Miguel, Rui Queirós (Rego, 57’). Treinador: Adelino
Ribeiro.
Marcador: Miguel 80’.
Cartão amarelo: Márcio 76’.

Os avenses tiveram grandes
dificuldades em ultrapassar com
vantagem o Rio Tinto, trabalharam
muito mas a sorte ou a grande
exibição do guardião forasteiro
ditaram que só ao cair do pano os
avenses iriam respirar de alívio. A
vitória peca por escassa, mas não
podemos esquecer que ainda na
primeira parte Sócrates negou um golo
aos forasteiros num livre muito bem
apontado por um atleta de Rio Tinto.
Melhor avense: Miguel.
Excelente arbitragem.

INICIADOS  1ª DIVISÃOINICIADOS  1ª DIVISÃOINICIADOS  1ª DIVISÃOINICIADOS  1ª DIVISÃOINICIADOS  1ª DIVISÃO
CD AVES 4 – ALFENENSE 0
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Tarcisio Neto.
CD Aves: João, Leite, André, Máximo, Pedro, Tiago,
Gomes, João Silva, Hélder (Diogo, 62’), Neto
(Fábio, 52’), Mota (Dário, 32’). Treinador: José
Carneiro.
Marcadores: P.B. 37’, Leite 38’, Fábio 58’, João Silva
53’.

Outra equipa avense que está na luta
pelo lugar de acesso à “poule” final.
Com esta vitória mais um passo foi
dado para esse objectivo, na primeira
parte os locais não atinaram com a
baliza, mas na parte complementar
construíram um resultado que se
ajusta ao desenrolar da partida no

entanto, mais um ou dois golos para
o Aves não era exagerado.
Melhor avense: Leite.
Boa arbitragem.

CD AVES 7 – PEDROUÇOS 0
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Valter Gouveia.
CD Aves: Avelino (João, 20’), Leite, André, Máximo,
Rios, Tiago, Gomes, João Silva, Hélder (Lima, 58’),
Fábio (Dário, 35’), Neto (Diogo, 58’). Treinador:
José Carneiro
Marcadores: João Silva 12’, 46’ e 51’, Gomes 31’,
50’, Hélder 57’, Lima 61m’.

Os iniciados mais velhos do Aves
infringiram uma pesada derrota ao
seu antagonista, que na classificativa
não vai muito longe dos avenses mas
não estiveram com cerimónias e
golearam. Os avenses começaram a
dominar e nunca se deixaram abater,
fizeram um jogo à sua medida com
muitos golos e uma agradável exibição.
Melhor avense: João Silva.
Boa arbitragem.

JUVENIS  2ª DIVISÃOJUVENIS  2ª DIVISÃOJUVENIS  2ª DIVISÃOJUVENIS  2ª DIVISÃOJUVENIS  2ª DIVISÃO
CD AVES 3 – AREIAS 0
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Armando Silva.
CD Aves: Simão, Correia (Hugo Castro, 70’), Castro,
Lopes, Maia, Ratinho, Vitor Gomes, Pedrinho,
Hugo, Benício, Kubala (Moura, 51’). Treinador:
Nuno Dias.
Marcadores: P.B. 26’, Benício 65’, Ratinho 67’.

Os juvenis mais jovens realizaram
uma boa exibição e obtiveram um bom
resultado. O Areias foi um pouco
difícil de torcer e impuseram um bom
ritmo ao jogo mas, os avenses
com paciência e com os pés bem
assentes no chão deram a volta por
cima e rubricaram uma excelente
partida de futebol. O terceiro golo
dos juvenis do Clube Desportivo das
Aves foi  espectacular e de uma
categoria espantosa, foi um hino ao
futebol bem jogado.
Melhor avense: Ratinho.
Boa arbitragem.
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Sérgio Gonçalves Oliveira vulgarmente conhecido como Ratinho é
natural da Alemanha. Com 15 anos de idade está o primeiro ano na
equipa dos juvenis desempenhando as funções de médio defensivo. É
um jogador excelente numa equipa com muito bons resultados. Dentro
e fora do campo rege-se pela correcção e educação.

"é difícil conciliar os
estudos com o desporto"
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A prova de abertura do campeonato
nacional de ralis ficou marcada pelo
domínio do campeão nacional da
temporada anterior, Armindo Araújo,
que venceu 7 dos 11 troços. Pelo
terceiro ano consecutivo, Armindo
Araújo foi vencedor neste rali.

Nos troços de terra do Alto Minho
e da Serra da Cabreira, foram os
pilotos dos Mitsubishi do Agrupa-
mento de Produção, com tracção
integral, que estiveram em evidência
preenchendo todos os lugares do
pódio.

Estabelecimento comercial deEstabelecimento comercial deEstabelecimento comercial deEstabelecimento comercial deEstabelecimento comercial de
cafcafcafcafcafetaria em Vila das Aetaria em Vila das Aetaria em Vila das Aetaria em Vila das Aetaria em Vila das Avvvvveseseseses
ContaContaContaContaContactar: 96 464 1ctar: 96 464 1ctar: 96 464 1ctar: 96 464 1ctar: 96 464 12 872 872 872 872 87

PPPPPassa-seassa-seassa-seassa-seassa-se

Armindo Araújo venceu Casino da Póvoa Rali

Ainda em período de adaptação
aos comandos do novo 4x4 da
Mitsubishi, Armindo Araújo atacou
forte no troço espectáculo de abertura,
disputado nas ruas da cidade poveira,
fazendo as delícias dos espectadores.
Mesmo onde, teoricamente, a concor-
rência poderia estar mais à vontade,
foi Armindo Araújo quem se impôs.

Nas florestais em redor de Vieira
do Minho o domínio foi-se acen-
tuando e a vantagem amealhada foi
inteligentemente gerida pelo Campeão
Nacional que, nos dois últimos troços,
se debateu com dificuldades e teve
de “improvisar na condução para
manter a liderança” devido a proble-

mas na caixa de velocidades. Esta vitó-
ria foi “extremamente importante e
constituiu uma demonstração de que
o esforço desenvolvido pela equipa
no período de defeso foi bem
conseguido”.

A prova de abertura da temporada
revelou, ainda, a estreia de outras
formações com potencial suficien-
temente capaz de tornar este cam-
peonato nacional num dos mais com-
petitivos de sempre.

O próximo confronto está marcado
para as florestais algarvias, entre os
dias 31 de Março e 2 de Abril para
a disputa do TMN/Rali de Portugal
2005. |||||

O Campeonato Regional pré-infantis,
infantis, iniciados e juvenis da zona
norte, foi organizado pela Federação
Nacional de Karate Portugal e pelo
Karate Shotokan de Vila das Aves. Este
campeonato decorreu no passado
fim-de-semana no pavilhão do Exter-
nato Delfim Ferreira, em Riba d’Ave.

A participação foi elevada com 707
inscrições nas provas de kata e kumite
com jovens karatecas dos 7 aos 15
anos de toda a zona norte do país e
de todos os estilos de karate. Muitos
destes jovens já demonstram um bom
nível técnico.

Para além dos resultados do
regional era também importante o
apuramento para o Campeonato

TAÇA DOS CAMPEÕES INTER-MUNICIPAL
FC REBORDÕES 1 – CARAPEÇOS 2

Com o apuramento fora de hipóteses
para as duas equipas, foi mais eficaz
o Carapeços que venceu o encontro
que decorreu morno e sem grandes
atractivos.

TAÇA CONCELHIA
4º DE FINAL
FC REBORDÕES 2 – ABCD 0

Não há duas sem três... e este é o
terceiro jogo em que as duas equipas
se encontram esta época e sempre o

||||| TEXTO: FERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Com destino a Hochspeyer, na
Alemanha, partem no dia 24 de Mar-
ço, pelas 00h30, os juvenis de 15 e
16 anos numa comitiva com-posta
por 48 elementos para parti-cipar num
torneiro de futebol que irá decorrer
na cidade alemã de Kaiserlautern.

Após a chegada que se prevê na
sexta-feira santa, dia 25 de Março,
ocorrerá pelas 8 da manhã. Nesse
dia as equipas e respectiva comitiva
irão conhecer os quartos onde ficarão
instalados tendo o resto do dia para
descansar.

CAMADAS JOVENS

Juvenis do CD Aves deslocam-se à
Alemanha no fim-de-semana pascal

FC Rebordões conquistou o melhor
lugar. Este jogo não foi excepção e
logo desde o início o FC Rebordões
tomou as rédeas do jogo vindo a
materializar esse domínio já na
segunda parte na qual concretizou
dois golos.
Pena é que depois de o jogo ter
terminado e já com a maioria dos
intervenientes a abandonar o local
do jogo, um responsável e dirigente
do ABCD manchasse a tarde com
ameaças menos próprias dirigidas à
equipa de arbitragem, quando esta
também se preparava para abandonar
o local. ||||| FIRMINOFIRMINOFIRMINOFIRMINOFIRMINO     PPPPPAAAAACHECOCHECOCHECOCHECOCHECO

Futebol Clube Rebordões

Em Riba d’ Ave realizou-se o
Campeonato Regional de

Karate, pré-infantis a juvenis
Nacional que se realizar pela primeira
vez em Vila das Aves no próximo dia
2 de Abril englobado nas
comemorações dos 50 anos de Vila.

Os resultados dos karatecas
avenses foram os seguintes: na cate-
goria de iniciados Ana Martins 3º
lugar katas, Catarina Nunes 2º lugar
kumite – menos 45 kg, Elisário Mo-
reira 2º lugar katas e 3º lugar kumite
– menos 45 kg, Filipa Fernandes,
campeã regional kumite – mais de 55
kg. Na categoria de juvenis: Lara
Teixeira campeã regional katas, Pedro
Oliveira campeão regional kumite –
menos 55 kg, Emanuel Martins 2º
lugar kumite – mais de 65 kg.

O Karate Shotokan de Vila das
Aves vai estar representado no Cam-
peonato Nacional com estes jovens
atletas que como habitualmente, tudo
fa-rão para representar de uma forma
muito digna o clube, a vila e o concelho.

Pelas 17 horas de sexta-feira, esta
agendado um treino de preparação
para que no dia seguinte, sábado,
possam defrontar com valentia as
primeiras equipas do torneio. Pelas
10h30 inicia-se o jogo entre o TSG
B1 e o CD Aves Sub 17 bem como o
TSG B2 e o CD Aves Sub 16.

Nesse mesmo dia, mas da parte
da tarde poderão visitar o estádio Fritz.
Walter-Stadiun, estádio que está a ser
construído para o Euro 2006.

No domingo pelas 10 e 30 da
manhã dá-se inicio à segunda parte
do torneio com o Mehlingem e o CD
Aves Sub 17 e o Esc-West – CD Aves

Sub 16. Da parte da tarde poderão
usufruir de uma visita guiada a
determinados pontos de interesse da
cidade.

A chegada a Vila das Aves está
prevista para as 18 horas do dia 29
de Março.

A organização responsável pela
deslocação à Alemanha dos Juvenis
do CD Aves aproveita da opor-
tunidade para agradecer a todas as
empresas, entidades públicas e
particulares que se solidarizaram com
esta causa e que de uma maneira ou
de outra contribuíram para que está
empreitada se concretizasse.

KARATECAS AVENSES COM
TRÊS TÍTULOS DE

CAMPEÕES REGIONAIS
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A cultura resulta no bilhete de identi-
dade de qualquer povo, capaz de o
diferenciar dos de-mais, embora, por
vezes, os aspectos mais tradicionais
tendam a cair no esquecimento, arras-
tando também consigo o lado alter-
nativo das várias expressões artísticas.
E foi precisamente por isso que um
grupo de jovens de Santo Tirso decidiu
há mais de três anos criar uma asso-
ciação que dinamizasse a oferta cultu-
ral no concelho, incutindo na popula-
ção local o hábito de apreciar tudo
aquilo que o país tem de melhor para
ofe-recer. Assim, por iniciativa do
actual presidente Filipe Ferreira, junta-
mente com o vice-presidente Eusébio
André Machado e Rui Torrinha, este
último, já deixou os corpos gerentes,
nasceu a Associação Cultural Tirsense
(ACT), sediada num dos Moinhos da
Ponte Velha, bem perto do Estádio
Abel Alves Figueiredo.

Embora no início “a ideia fosse
criar uma oferta alternativa ao meio
cinematográfico, contando com o
apoio do Instituto de Cinema Audio-
visual e Multimédia, agora, as áreas
de intervenção são diversificadas”, tal
como fez questão de lembrar o presi-
dente Filipe Ferreira. Das sessões de
cinema realizadas no auditório do
Centro Comercial dos Carvalhais, pas-
sou-se a apostar no teatro, vídeo,
poesia, letras, banda desenhada, inter-
venção no património, música e artes
plásticas. Uma panóplia de ofertas
culturais, que nos últimos tempos tem
trazido a Santo Tirso figuras conheci-
das do meio artístico, sem esquecer a
oportunidade dada a cidadãos anó-
nimos para divulgarem o seu trabalho.

Filipe Ferreira recusa a ideia da hie-
rarquização entre os restantes mem-
bros da Direcção (Renata Mota, Tiago
Ferreira e Pedro Sousa) e vê-a apenas
como um “grupo coeso”. “Funciona-
mos de forma horizontal. É claro que
temos um corpo directivo, mas na prá-
tica todos estamos em pé de igual-
dade quanto à tomada de decisões,
porque para nós não existe burocracia.
Nesse aspecto, somos muito lineares,
optamos sempre pelo diálogo e só

O outro lado
da cultura

MOINHOS DE SANGUINHEDO EM LIVROMOINHOS DE SANGUINHEDO EM LIVROMOINHOS DE SANGUINHEDO EM LIVROMOINHOS DE SANGUINHEDO EM LIVROMOINHOS DE SANGUINHEDO EM LIVRO
Por estarem sediados num dos quase 40 moinhos exis-tentes
ao longo dos seis quilómetros do rio Sanguinhedo, um afluen-
te do rio Ave, que nasce em S. Tiago da Carreira, a ACT tem
em curso um levantamento topográfico das margens do rio,
reconstituindo, além dos moinhos - a maior parte já em ruínas
-, as inúmeras azenhas e represas, recolhendo depoimentos
de antigos moleiros, de modo a compilar toda a informação
num livro.

A projecção de filmes de vídeo europeus e asiáticos, em-
prestados pelo Cineclube de Guimarães, estão inseridos
num ciclo de um realizador ou de um tema e são presença
regular na sede, equacionando-se, agora, a mudança das
sessões para o salão nobre da nova Junta de Freguesia de
Santo Tirso. A reformulação do sítio oficial na Internet
(www.act.pt) faz parte dos projectos a médio prazo, de modo
a permitir a criação de um portfólio, onde as pessoas possam
apresentar o seu trabalho aos cibernautas, assim como a
organização de um curso de fotografia. Enfim, ideias que
mostram o dinamismo e o empenho de um grupo disposto
a alternar o lado mais cultural da nossa vida.

A POESIA ESTEVE LÁA POESIA ESTEVE LÁA POESIA ESTEVE LÁA POESIA ESTEVE LÁA POESIA ESTEVE LÁ
O livro gigante da poesia marcou a sua presença na sede da
ACT ao fim da noite da passada sexta-feira. A iniciativa surgiu
no âmbito da segunda edição do evento “A poesia está na
rua”, organizado pela edilidade tirsense, e durante quatro
horas, os responsáveis pela associação tiveram oportunida-
de de ler o contributo poético da população, deixando a sua
própria mensagem no papel. Esta foi a segunda semana do
percurso do livro pelas várias instituições e colectividades
do concelho.

ASSOCIAÇÃO CULTURAL TIRSENSE (ACT)

não entramos nos campos da política
ou da religião”, sublinhou.

Embora “o orgulho pelas activida-
des promovidas até à data supere
qualquer dificuldade”, o certo é que
nem sempre é fácil lutar com as ofertas
culturais dos grandes centros urbanos.
Na verdade, por se tratar de uma cida-
de da periferia, Filipe Ferreira não es-
conde que, “por vezes, é complicado
concentrar as atenções das pessoas
em Santo Tirso quanto aos projectos
diferentes, porque estas criaram um
certo hábito de se deslocarem a Gui-
marães, Braga ou Porto”. E é precisa-
mente para “combater essa tendência
que a ACT continua a sua batalha”,
na qual conta com a “preciosa colabo-
ração de diversas entidades e de anó-
nimos que colaboram de forma gratui-
ta”. Além do apoio dos 40 sócios e
da própria Câmara Municipal de San-
to Tirso, todos os elementos da Direc-
ção sentem uma “grande facilidade em
dialogar com os agentes culturais” e,
por isso, vão conseguindo “importan-
tes parcerias”, capazes de permitir a
viabilização deste projecto alternativo.

Ao longo dos anos, foi ainda ad-
quirido, para a sede da associação,
equipamento informático e do meio
audiovisual, que se tornaram num
auxílio ao desempenho das activida-
des em curso. As reuniões semanais
têm permitido aos membros da asso-
ciação colocar a conversa em dia
quanto ao andamento de projectos e
estão abertas à participação de todos
os interessados. “Tudo o que é discu-
tido é muito transparente e quem qui-
ser colaborar connosco é sempre bem-
vindo. Às vezes notamos algum ador-
mecimento em relação à iniciativa e
como sabemos que há pessoas com
ideias prontas a colocar em prática,
com trabalhos que queriam ver ex-
postos ou simplesmente com vontade
de ajudar, podem aparecer por aqui”,
lança o apelo Filipe Ferreira.

Além das diversas bandas que fo-
ram trazidas à cidade, como por exem-
plo os Mão Morta e os Hipnótica,
actualmente a ACT tem a funcionar
uma oficina de teatro, com um conju-
nto fixo de cinco pessoas e algumas
a ajudar nas interpretações, onde o

actor Mário Costa é o principal res-
ponsável pela encenação das peças.
As aulas de gaita-de-foles, dirigidas
pelo professor Ricardo Reis, preen-
chem o trabalho semanal, tendo sur-
gido a iniciativa no âmbito do Encon-
tro Nacional de Gaiteiros, realizado
no ano passado em Santo Tirso.

A revista desta associação cultural
é o maior orgulho dos seus associa-
dos e semestralmente ou anualmente
vai sendo distribuída por alguns pontos
de venda em Santo Tirso, Porto e Lis-
boa, estando em perspectiva a distri-
buição a nível da FNAC. A Acto já
vai no quinto número e conta com a
colaboração permanente do escritor
Jacinto Lucas Pires, quando, entre
outros, também Rui Zink e alguns pro-
fessores já deram o seu contributo.

A partir de Abril será dado início
a um ciclo permanente de conferên-
cias sobre os mais diversos temas. A
música portuguesa será a primeira
área a ser abordada por três vocalistas:
Adolfo Luxúria Canibal (Mão Morta),
Armando Teixeira (Bullet) e João
Branco (Hipnótica). Em Junho será a
vez do Museu Municipal Abade Pe-
drosa receber os III Encontros de Ban-
da Desenhada, com múltiplas activi-
dades, desde exposições, conferên-
cias, projecções de filmes de animação
e concertos de bandas. No ano passa-
do, os dois maiores autores da banda
desenhada portuguesa (Miguel Rocha
e José Carlos Fernandes) participaram
no evento e, agora, procurar-se-á re-
servar um dia para as escolas do con-
celho interessadas em visitar as
exposições. ||||| A 
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Mitos e Papões
||||| OPINIÃO: FRANCISCOFRANCISCOFRANCISCOFRANCISCOFRANCISCO     CORREIACORREIACORREIACORREIACORREIA

Já não há mitos, mas ainda há muitos
papões. Com efeito, esta é - em meu
entender - mais uma das grandes con-
clusões das recentes eleições legisla-
tivas (antecipadas, convém - também a
meu ver - insistir em recordar!). Assim,
o PCP “pendurou” definitivamente
Álvaro Cunhal e renasceu; o BE tornou-
se uma realidade incontornável; o CDS
foi empurrado para o seu espaço - o
condado da extrema-direita; o PSD (este
PSD de Santana Lopes, é importante
acentuar-se) chegou praticamente ao
fim do ciclo, o mesmo é dizer, atingiu
o ponto de ruptura do equilíbrio ténue
que vinha vivendo desde os tempos
áureos do Prof. Cavaco Silva. E é interes-
sante anuir-se sobre esta última lide-
rança do PSD e o poder e a projecção
que lhe estava associada, em que o
mais curioso sobre o dito poder pessoal
é que não estava propriamente alicerça-
do em qualidades inatas para o possuir.
Tinha tudo a ver com um aspecto, uma
“estatura”, uma “inteligência” e um “ta-
lento” que bem poderia servir de mas-
cote a toda uma geração que se apro-
veitou “à grande e à francesa” da estupi-
dez pedagógica que tem sido estes anos
de deslumbramento da nossa ainda
jovem democracia pós 25 de Abril.
Moral da história: - só podem conservar
o poder aqueles que o respeitam, os
que abusam dele arriscam-se a perdê-
lo. Embora o poder ganho por abuso
de confiança permita obter benefícios
a curto prazo, estes desvanecem-se as-
sim que os truques sujos são descober-
tos. A convocação de eleições antecipa-
das veio comprovar isso mesmo, se bem
que há excepções como veremos mais
adiante. Quanto ao PS foi aquele que,
no entanto e de todos, se limitou a
fazer um pequeno restyle dos seus
mitos, o que fez empolgar o “todo-
poderoso” Jorge Coelho no comício
de encerramento da campanha elei-
toral quando vociferou «nós estamos
de volta, todos estamos de volta»! Pelos
vistos tinha mesmo razão, a julgar pelos
primeiros indícios da formação do novo
governo.

Dito isto, cada vez mais é imperioso
reconhecer o mérito das palavras (bom-
básticas!) do Prof. Cavaco Silva com a
sua analogia «boa moeda-má moeda»
versus «bons políticos-maus políticos».
Ele que, indiscutivelmente, quando fala,
falo com um rigor, uma competência e
um desprendimento de qualquer forma
de poder que efectivamente o colocam
acima de qualquer suspeita. Podem acu-

||||| OPINIÃO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     PPPPPAAAAACHECOCHECOCHECOCHECOCHECO

Os olhos do Marcos ficaram presos a um
concílio de pássaros, que animava o telhado
da casa do vizinho. O seu olhar virginal
fixou-se no bater de asas de pássaros em
busca de lugar de fazer ninho. Quedou-se
deslumbrado no escutar de pássaros que
cantavam a genuína alegria de existir. E eu
quedei-me a observá-lo.

Presto atenção ao que prende a atenção
do Marcos e, nessa atitude, vou aprendendo
a ver. A ver… e a ouvir. Há uns dias atrás, o
Marcos reagiu de modo semelhante à con-
templação dos pássaros. Ficou hirto e absorto,
quando o som do piano de um concerto de
Ravel cedeu lugar à voz de Herbert Pagani,
cantando uma canção da Violeta Parra: “gra-
cias a la vida, pour les chants d’oiseaux, après la
pluie soudaine… »

Que se abram os olhos e os ouvidos ao en-
tendimento dos sons do mundo. Sei o quanto

é importante que o Marcos escute sons
que despertem a sua sensibilidade.

O Sandro era menino de rua e de
seita, de fugir ao polícia que caçava bolas
de futebol jogadas por pés descalços.
As escolas do seu tempo, exclusiva-
mente preocupadas com um decorar do
sem sentido, ignoravam que o saber vai
a par com o saber ser, vai a par com o
desenvolvimento emocional, o afectivo,
o moral, o sensível, o estético, o ético…
Por aí nunca o Sandro acederia à gosto-
sa fruição de Bach ou Vivaldi, que lhe
amaciasse o rude temperamento e abris-
se o seu coração à música dos pássaros.

O professor do Sandro (bem diferente
da maioria dos professores do seu tempo)
sabia que, se os estômagos dos seus alunos
estavam quase sempre vazios, os ouvidos
andavam cheios de “música fácil” (era as-
sim que o professor lhe chamava) e, por
isso, reagiam negativamente ao afago de
sons de organização mais complexa.

A princípio, não foi nada, mesmo
nada fácil convencer a criançada de
que só se ama o que se conhece e que
quanto mais se conhece mais se ama. O
professor perfumava a sala de aula com
o som dos “clássicos”, enquanto inven-
tava formas de enganar a fome que
roubava as forças dos seus alunos e os
levava a adormecer durante as aulas.
- Ó Professor, o Sandro está a dormir! Isso é
mesmo música para dormir!

O professor não se deixava intimi-
dar. E as “Quatro Estações” repetida-
mente afagaram os empedernidos ou-
vidos dos alunos, até ao dia em que
uma zeloza funcionária de limpeza
resolveu passar o pano do pó sobre
o disco de vinil. A agulha rasgou
um novo e profundo sulco no dis-

Gracias a la vida
co, que calou para sempre o Vivaldi. Em abono
da verdade se diga que para sempre não foi.
O silêncio foi de curta duração. Certo dia,
no tempo de trabalho em grupo, o professor
viu, num canto da sala, três alunos (entre os
quais, o nosso Sandro), de olhos fechados e
mãos dadas, balanceando as cabeças. Aproxi-
mou-se a tempo de os ouvir trauteando o
segundo andamento do concerto de Inverno
das “Quatro Estações”. Se houve dias em que
as lágrimas irromperam súbitas e jubilo-sas,
esse foi um deles. Esse professor viveu muitos
momentos assim, momentos em que a emo-
ção impele a procurar um espaço de intimida-
de, para que as lágrimas fluam cálidas e livres,
e sejam a humana expressão do divino.

Nos primeiros alvores da Primavera, as
janelas da sala de aula abriam-se ao alarido
dos pássaros e aos sussurros da brisa, que
agitava o verde da folhagem e que levava os
ramos a afagar os vidros. “Graças a la vida,
merci l’existence, pour ces yeux que j’ouvre, quand
le jour commence…”. Nos ramos das árvores,
como na sala, a azáfama dos pássaros e das
crianças era acompanhada de cânticos de
graças. Cânticos matinais, para agradecer à
vida todas as cores que um dia tem. Cânticos
de entardecer, de gratidão pelo amor par-
tilhado, que não se explica, mas se vive.

Esta história ainda não chegou ao fim.
Voltemos ao Sandro, que deixámos a dormir
na sala de aula... O moço abandonou os
estudos no fim da primária. Levou consigo
para uma vida de trabalho duro o que o
professor conseguira ensinar-lhe nos inter-
valos das sonecas. E levou o gosto pela músi-
ca dita erudita. Ainda que, lá no bairro, os
companheiros de miséria se rissem das estra-
nhas melodias que ele assobiava.

O professor desta história já se havia apo-
sentado. Certo dia, no fim de um dos seus
passeios matinais (os velhos acordam com
os pássaros), os seus olhos fixaram-se nuns
olhos que lhe sorriam.
- O professor não me está a reconhecer, pois não?

Não, não estava. Naquele homem de barba
hirsuta somente reconhecia o olhar. Era-lhe
bem familiar. Mas de onde?...
- Sou eu, o Sandro, professor. Não se lembra de mim?

O professor poderia lá esquecer-se do
aluno que adormecia de fome.
- Então, que é feito de ti?
- Trabalho e estudo, professor. Estou a acabar
Engenharia.

“Gracias a la vida, pour le chant des peuples
qui brisent leurs chaînes…». O Sandro havia
contrariado o fatalismo da miséria. E por ali fi-
caram, conversando sobre dificuldades e ale-
grias, até que abalaram, cada qual para sua casa.

O Sandro despediu-se, com a promessa
de reencontro para breve:

- Não me esquecerei de lhe trazer um Rigoletto
que tenho lá em casa. É com a Callas e Gobbi. O
professor vai gostar de ouvir. |||||

sar o homem de fazer tabu, de ser um
pouco cáustico e convencido até, mas
ninguém o pode acusar de falar por
falar, ou de falar para gerir influências
duma qualquer fundação xpto ou para
granjear apoios para um qualquer seu
descendente. Ele, ao contrário de mui-
tos, não precisou de “virar” comentador
de opiniões já recalcadas, recicladas
ou enfadonhas de tanta repetição; não
se refugiou numa organização inter-
nacional; nos bancos do parlamento
europeu, comendo ostras e camarões
nos intervalos e aparecendo depois por
cá com aquele ar de superior pro-
vinciano a salivar aroma a sardinha;
tão-pouco se perdeu em jogos de corte
telenovelescos sempre à espreita de um
lugar para uma “figura de estado” ao
sabor da corrente politica, como ainda
agora aconteceu («vocês sabem do que
é que eu estou a falar» diria o outro!).
Não. Leva uma vida normal, não inter-
ferindo com novas tendências, no seu
próprio partido, nem sequer atro-
pelando novas figuras que não obstan-
te o insucesso que têm tido, tem que
ser eles os “fazedores” do futuro
imediato.

Voltando ainda ao PS, incomoda-
me no entanto que o partido, e sobretu-
do algumas das suas figuras, se sinta
feliz por voltar ao governo, sem apesar
de tudo o merecer na verdadeira acep-
ção de justiça. Queiramos ou não, doa
a quem doer, a sua vitória é uma vitória
de ocasião, não uma vitória de convic-
ção. É esta uma das injustiças do nosso
sistema democrático. É este sistema
democrático que temos que faz com
que pessoas como muitas daquelas que
estão de novo na ribalta neste PS e
que tiveram graves responsabilidades
na situação em que deixaram o país
ao tempo do pantanal de Guterres, se
limitam a esperar sentados pelos erros
dos adversários de modo a que o poder
lhes regresse de novo às mãos. Sei e
assumo que nesta euforia cor-de-rosa
que varreu o país no passado dia 20
de Fevereiro, seria mais fácil manter o
anonimato ou o low-profile do que
emitir opiniões dolorosas, porém verda-
deiras como esta. Mas, felizmente para
mim, eu continuo a preferir um bom
jogo de futebol ou de râguebi, a uma
pescaria de madrugada, pela calada.
Além do mais, talvez por defeito de
«gestão» habituado que estou a fazer
das fraquezas forças, acho que também
aqui, é nestes momentos que melhor
se consegue separar o trigo do joio, e
ver onde realmente está o trigo e onde
está o farelo. |||||
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||||| OPINIÃO: CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

Eleições: Portugal virou à esquerda. Esta é a conclusão saída das
últimas eleições legislativas. O povo quis castigar a direita e deu
a maioria absoluta ao PS. Os socialistas têm uma oportunidade
de ouro para mostrarem o que valem e como já foi repetidamen-te
dito, pelo próprio José Sócrates, agora, não há desculpas. Segundo
os indicadores macro económicos estamos lentamente (demasia-
do lentamente, digo eu) a entrar numa fase de retoma, pelo que
a aliar a uma maioria no Parlamento, o PS tem oportunidade de
implementar as suas políticas. Temos já um novo Governo, onde
as reacções apontaram globalmente para uma equipa de qualida-
de, embora com algumas incertezas. É reconhecida capacidade
técnica à maioria dos ministros, mas, muitos deles, sem nunca terem
estado na política, desconhece-se exactamente a sua apetência
política para lidar com ministérios. A ver vamos. Desde logo, o novo
ministro das Finanças mostrou, logo na sua primeira reacção à sua
escolha, alguma inabilidade política. Num discurso pouco claro
lá foi dizendo que é “inevitável” haver um aumento de impostos,
corrigiu depois apontando para o médio prazo, mas isso pode
ser um ano, dois ou mesmo três anos e terminando com um “va-
mos ver”. Vamos ver todos, mas as expectativas geradas são muito
elevadas, e, quando assim é, torna-se mais fácil sofrer uma queda.

Na vila: Os resultados na Vila das Aves são interessantes. Pelo
que se tem visto, normalmente, os resultados acompanham a
tendência nacional, ou seja, nota-se que parte significativa do
eleitorado não é fixo, mas oscilante, tendo em conta a tendência
do momento. Isto quer dizer que em Vila das Aves as acções
dos partidos têm um resultado quase nulo. Prova disso mesmo
é o facto de o Bloco de Esquerda que não tem qualquer rosto
visível em Vila das Aves ter conseguido tornar-se a terceira
força política mais votada, à frente do CDS/PP e da CDU. Na
freguesia é ainda visível a forma expressiva como a população
votou no PS, em percentagem muito mais elevada que a nivelo
nacional (45,05% contra 53,52%). Trata-se de um sério aviso
aos social-democratas da terra. Nestas circunstâncias e
dependendo das situações há a tentação de extrapolar estes
resultados para eleições próximas, no caso, para as Autárquicas
de Outubro. Julgo que não se poderá criar qualquer relação.
São eleições completamente diferentes. Até poderá haver
concelhos com resultados semelhantes, mas em que a influência
das Legislativas será residual. Tudo está ainda em aberto, até
porque na maioria dos concelhos ainda nem sequer há
candidatos assumidos. De qualquer maneira, tendo em conta o
calendário apertado, é de crer que até final de Abril, os tempos
sejam de frenesim nas estruturas locais dos vários partidos.

Pinceladas: Pela terra, nestes tempos houve algumas novidades,
a maioria delas benéficas para a vila. A abertura de um serviço de
atendimento da Segurança Social é bem-vinda. Interessa é que
funcione bem, com pessoal habilitado e com todas as condições,
para não ser como o serviço de finanças que para pouco mais serve
do que pedir informações. Também o contrato de autonomia para a
Escola da Ponte é de valorizar. Os especialistas apontam para a ne-
cessidade de cada vez maior autonomia dos estabelecimentos de
ensino, de modo a que cada vez menos seja Lisboa a decidir sobre
tudo. Foram dirigentes socialistas quem frequentemente veio defender
o modelo da Escola da Ponte, pois bem, se é positivo, têm agora uma
oportunidade de ouro para o alargar a outras escolas. Negativo
é o encerramento de mais uma fábrica. Impõe-se a atracção de
novos investimentos para a vila. ||||| celsocampos@sapo.pt

Meu caro Senhor Professor:
Com os meus respeitosos cumprimentos
venho dizer-lhe que adorei a sua última
resposta no jornal da minha terra. A sua
prosa demonstra bondade, mas ao mes-
mo tempo alguma acutilância satírica.
Confesso que aprecio muito esse estilo.
Refere que me considera uma pessoa de
bem. Tenho a mesma opinião a respeito
do Senhor Professor, se bem que discorde
da abordagem sobre o tema “educação”
que faz. Em si impressiona-me mais a defe-
sa firme das suas convicções “educativas”
do que ter sido condecorado pelo Presi-
dente da República. Penso mesmo que não
deu grande importância ao facto, já que
nos dias de hoje não há grande rigor na
atribuição de títulos e condecorações (até
os “Xutos e Pontapés” tiveram direito a co-
menda), e considero-o mais pelo que é do
que por ser comendador ou qualquer ou-
tra coisa. Tenho a certeza que este é mais
um ponto em que estamos de acordo.

Pelo que li na sua última resposta, e
também no primeiro entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS de
Janeiro, o meu amigo é essencialmente
um anarquista (considerando a anarquia
um estádio evoluído e não a desordem).
Como diz, a “utopia é inacessível aos cíni-
cos”. Acrescentaria que também o será aos
imbecis e aos pobres de espírito. Mas
aqueles que só sonham, esquecidos da
realidade, ou estão a “dormir” ou num
estado mental perturbado Há tempo para

sonhar e tempo para estarmos acordados.
Podemos e devemos projectar os nossos
sonhos, nunca esquecendo a realidade,
às vezes cruel.

Desafia-me a definir o conceito de “eli-
te”. Pensei que já tinha percebido que
estou sempre a falar de pessoas intelec-
tualmente capazes, independentemente
do seu estatuto económico ou social.
Dentro do meu conceito os maiores esfor-
ços de energias deveriam ser canalizados
para essa elite, e não para aqueles que
demonstram incapacidade de aprendiz-
agem ou desenvolvimento. Não significa
isso que os devemos menosprezar. Mas
também não deverão ser “prioritários”. Em
resumo, falo sempre em elites intelectuais.

O que defendo, contra a maré, é a
prioridade que essa elite, através da cria-
ção de turmas especiais em cada região,
que preparariam os seus alunos para as
Universidades de alto nível em Portugal
ou fora do país. E tudo isso teria que ser
pago ou subsidiado pelo Estado. Quer
algo de mais “socialista”?

Argumentar que os bons alunos são
oriundos de classes abastadas e os outros
de classes débeis sob o ponto de vista
sócio-económico é mais uma mentira
inventada por pessoas com complexos
de esquerda. Tenho 47 anos e alguma
experiência no ensino universitário. Creia
que os melhores alunos que tive (e o
mesmo é verdade se ouvir outros profes-
sores) não eram ricos. Riqueza não signifi-
ca inteligência ou alta capacidade intelec-
tual. Penso que o conceito de elite ficou
clarificado.

Refere o Senhor Professor que “entre
os perdedores excluídos há bem maior

potencial intelectual do que nas elites
que as escolas tradicionais vão produ-
zindo”. O grande problema é que, mais
uma vez, se os alunos demonstram poten-
cial intelectual não poderão ser excluídos.
Como vê a minha solução prevê tudo
isso. Os “perdedores” deverão não ser
marginalizados mas colocadas na sua po-
sição que pode ser de elite. A sabedoria
popular diz: “cada macaco no seu
galho…”. Penso que o conceito de perde-
dor ficou também clarificado.

Quando diz que a Escola deverá “con-
templar” a formação global do indivíduo,
não quer de certeza dizer que os pais o
não devam fazer. Para mim a transmissão
de valores éticos e morais são da exclu-
siva competência da família e não dos
professores. Nunca poderia permitir que
transmitissem aos meus filhos opiniões
sobre assuntos como o aborto, as boas
maneiras, o respeito, e outros. Sei que
muitos professores o fazem, a maior parte
das vezes com intenções que “catecismo
marxista”. Para mim a formação escolar
deverá ser essencialmente científica, sem
facilitismos, com avaliações rigorosas, ba-
seada numa saudável competitividade.

Para acabar, e porque a prosa já vai
longa, quero dizer-lhe que ouvi na rádio
que o modela da Escola da Ponte foi
adoptado em algumas favelas brasileiras.
Teria gostado mais de ouvir que era o
modelo das boas Escolas japonesas, ame-
ricanas ou alemãs. O caminho do país
deverá ser no sentido do desenvolvimen-
to e da riqueza, não propriamente do
que são e representam as favelas…

Creiam-me com admiração e respeito.
||||| JOJOJOJOJOÃÃÃÃÃOOOOO     PIMENTPIMENTPIMENTPIMENTPIMENTAAAAA

CARTAS AO DIRECTOR
27 JANEIRO DE 2005

VILA  DAS AVES

por: Olho Vivo
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 LIVROS E LEITURAS
Biblioteca PALAVRAS CRUZADAS

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

Bolo mimoso

Torta de
Frango
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NOSSA SENHORA DA FLORESTA, de David GutersonDavid GutersonDavid GutersonDavid GutersonDavid Guterson
PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA, JAN. 2005

Ann Holmes parece uma candidata imprová-
vel para uma aparição. Uma jovem fugitiva
de 16 anos, dedica-se a apanhar cogumelos
e vive numa tenda na floresta. Mas, numa
tarde de Novembro, nas enevoadas florestas
de North Fork, Washington, a Virgem Maria
aparece-lhe. O jovem padre Collins con-
sidera Ann profundamente perturbadora.
Mas caber-lhe-á a ele avaliar a veracidade das
visões de Ann: serão
estas ape-nas ilusões
de óptica ou o verda-
deiro chamamento de
Deus?

Enquanto a palavra
se espa-lha e milhares
de pessoas, inclusive a
imprensa, convergem
para a cidade, Carolyn
Greer, uma amiga de
Ann, transforma-se nu-
ma discípula, bem co-
mo na sua relações
públicas. E Tom Cross,
um lenhador amargu-
rado, desempregado desde que o seu filho
ficou paralisado devido a um terrível aci-
dente, encontra nas visões de Ann a última
hipótese de redenção tanto para ele como
para o seu filho.

“Nossa Senhora da Floresta” conta-nos
uma história emocionante e profundamente
envolvente dos valores da fé nas encru-
zilhadas contemporâneas.

ALEXANDRE, de Claude MosséClaude MosséClaude MosséClaude MosséClaude Mossé
PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA, JAN. 2005

Poucos homens na História inflamaram tantas
imaginações como Alexandre, o Grande,
o conquistador macedónio que, em pouco
mais de dez anos, de 334 a 323 antes da
nossa era, se apoderou do imenso império
persa de Dário e conduziu os seus exércitos
até às margens desconhecidas do Indo. Mas
quem era este homem? Qual a sua verda-
deira importância? Até que ponto mudou
ele a face do mundo? Com a sua morte, o
imenso império desvanece-se, vítima da
ambição dos seus generais. Mas o seu breve
reino marca uma ruptura na bacia oriental
do Mediterrâneo. Claude Mossé recria aqui
magistralmente esta figura fundamental –
herói mítico, umas vezes deus, outras demó-
nio – e debruça-se sobre a evolução da ima-
gem de Alexandre através dos séculos.

Nota Os livros aqui referenciados foram
oferecidos pela Europa-América e encon-
tram-se à disposição dos leitores da Biblio-
teca de Vila das Aves. |||||

Soluções das palavras cruzadas | HORIZONT HORIZONT HORIZONT HORIZONT HORIZONTAIS AIS AIS AIS AIS: 1: 1: 1: 1: 1. evangelistas; 22222. sinai, anais; 33333.
tecum, ramos; 44444. ela, eco; 55555. arte, galo; 66666. aos, oro; 77777..... ac, mm, li, cá; 88888. lição,
gamai; 99999. côa, lio, mif; 1111100000. os, recta, má; 1111111111. irreais. VERTICAIS: 11111. este, palcos; 22222.
viela, cios; 33333. ancara, cá; 44444. nau, toma, rr; 55555. gim, esmoler; 66666. ice; 77777. lar, Gólgota;
88888. ina, ária, aí; 99999. samelo, mm; 1111100000. tioco, caim; 1111111111. asso, caifás. |||||

HORIZONTHORIZONTHORIZONTHORIZONTHORIZONTAISAISAISAISAIS: 1: 1: 1: 1: 1 – autor de um evangelho; 22222 – montanha do Egipto, onde Moisés
recebeu de Deus os Dez Mandamentos; narração de sucessos organizada ano
por ano; 3 3 3 3 3 – fibra têxtil que se extrai da tecuma; festa comemorativa da entrada de
Jesus Cristo em Jerusalém; 44444 – pron. pessoal; repercussão (fig.); 55555 – profissão; o
m.q. galispo; 66666 – contrac. da prep. a e do art. os; rezo; 77777 – actínio (s.Q.); dois mil
(rom.); moeda chinesa; aqui; 88888 – repreensão (fig.) surripiai; 99999 – filtra; atilho; conclusão
(inv.); 1111100000 – ósmio (s.q.); traço direito; espécie de tumor que ataca o gado; 1111111111 –
fantásticos.

VERTICAISVERTICAISVERTICAISVERTICAISVERTICAIS: 1: 1: 1: 1: 1 – rio que passa pelo concelho de Braga e desagua no rio Ave;
tablados; 2 2 2 2 2 – beco; apetite sexual, nos animais (pl.) 33333 – capital da Turquia; aqui; 44444
– embarcação grande; apanha; letras de rir; 55555 – aguardente de cereais; caritativo; 66666
– levante; 77777 – família; montanha perto de Jerusalém onde Jesus Cristo foi crucificado;
88888 – ilha do estado da Baía (Brasil); cantiga; nesse lugar; 99999 – pequena pedra; duas
letras de mim; 1111100000 – nome dado a vários pássaros conirrostros da África; filho
primogénito de Adão e Eva; 1111111111 – o m.q. albino (Bras.); sumo sacerdote judeu que
interrogou Jesus acusando-o de blasfémia. |||||

INGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTES. Para a massa: 1 pacote de 50g
de parmesão ralado; 1 colher (sobremesa)
rasa de sal; 3 ovos; 1 colher e meia (sopa) de
fermento em pó; 3 colheres (sopa) de maisena;
1 chávena de farinha de trigo; 1 chávena de
leite; azeite. Para o recheio: 2 peitos de frango;
1 dente de alho socado com sal; 3 tomates
grandes sem pele e sem sementes; 1 cebola
pequena batidinha; 4 colhe-res (sopa) de óleo;
1/2 lata de ervilhas escorridas.

PREPPREPPREPPREPPREPARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃOOOOO. Recheio: Cozinhe p peito de
frango com alho e sal. Prove o sal. Desfie o
frango e reserve 1/2 xícara do caldo do co-
zimento. Doure a cebola no óleo, coloque o
frango, os tomates e misture. Junte o caldo e
verifique o sal. Deixe ferver, coloque as ervilhas,
misture e desligue o fogo. Deixe esfriar.
Massa: Bata todos os ingredientes no liqui-
dificador até virar um creme. Despeje meta-
de da massa num pirex médio untado e
enfarinhado. Coloque o recheio espalhe
por sobre a massa. Cubra com o restante
da massa, polvilhe com queijo ralado e
leve ao forno quente para dourar.

INGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTES:  2 chávenas de açúcar; 1
chávena de manteiga; 3 ovos; 2 chávenas
de farinha de trigo; 1 chávena de maisena;
1 copo de leite; 1 colher (chá) de sal; 1
colher ( sopa) de fermento.

PREPPREPPREPPREPPREPARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃOOOOO: Bate-se bem o açúcar e a
manteiga. Depois, coloca-se a manteiga e
bate-se novamente até ficar branco. Mistu-
ra-se  a farinha de trigo e a maisena. Acres-
centa-se aos poucos o leite, o sal. Coloca-
se o fermento dissolvido em um pou-
quinho de leite. Por fim, coloca-se as claras
em neve.  Deita-se em forma untada de
manteiga e leva-se ao forno quente. |||||
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Harrison Ford era carpinteiro antes de actor

Depois da I guerra  mundial e devido à inflação galopante na
Alemanha eram usadas moedas de porcelana em substituição
das metálicas

O primeiro microscópio simples foi inventado no séc. XVII
permitindo a obervação de bactérias pela primeira vez

Os planetas têm a forma arredondada devido à força da
gravidade

A barata pode sobreviver vários dias sem cabeçacu
ri

os
id
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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 1ª saída de  Março foi
o nosso  estimado assinante,
Casimiro Manuel Soares Sampaio,
residente na Rua Joraquim F. Júnior,
nº 170, em Riba d'Ave.

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz
contemplado nesta 1ª saída de
Março foi a nossa estimada assinante,
Anastácia Odete Correia Fernandes,
residente na Rua dos Boeiros, em Roriz.

DEVEMDEVEMDEVEMDEVEMDEVEM      OSOSOSOSOS     PREMIADOSPREMIADOSPREMIADOSPREMIADOSPREMIADOS      RACLAMARRACLAMARRACLAMARRACLAMARRACLAMAR      OOOOO     SEUSEUSEUSEUSEU

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

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

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

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o  feliz
contemplado nesta 1ª saída de
Março foi o nosso estimado assinante,
Abilio Jorge Leite Almeida Costa,
residente na rua dr. Carneiro Pacheco,
nº 83, 4º Esq., em Santo Tirso.

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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MARÇO 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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DiversosDiversosDiversosDiversosDiversos

falecidosfalecidosfalecidosfalecidosfalecidos

||||| OPINIÃO: JAJAJAJAJACINTCINTCINTCINTCINTOOOOO     MMMMMARARARARARQUESQUESQUESQUESQUES

No Entre Margens de 09 de Fevereiro
último, na rubrica “Cartas ao Director”,
foi publicado um interessante artigo,
que li com muito interesse, intitulado
“O Fim do Mundo”.

Demonstrando uma assinalável
atenção ao mundo que nos rodeia,
aponta a autora aspectos que a levam
a interrogar-se sobre a proximidade
do fim do mundo. Eis alguns: 1) A
forma discriminatória e injusta como
as mulheres são tratadas nos países
islâmicos, chegando a ser con-
denadas à morte por apedrejamento.
2) A existência de uma super-
potência mundial “que tudo controla”.
3) A poluição como “a verdadeira
arma de destruição em massa”. 4) A
catástrofe no sudeste asiático. 5)
Filhos que matam pais, e crianças
abusadas. 6) Cataclismos naturais.

São, efectivamente, “sinais”
merecedores da nossa reflexão. É difí-
cil aceitar que, no século 21, a mulher
ainda seja tão maltratada por parte
de uma religião totalitária e retrógrada
aproveitada por uns poucos para
dominarem sobre a maioria.

Quanto à existência de uma
potência que tudo controla, feliz ou
infelizmente, conforme os pontos de
vista, não é tanto assim. Bem gostaria,
mas, na realidade não é o que se
passa. Um exemplo disso é o próprio
Iraque que será para ela um “tiro no
sapato”. Com efeito, andou com tanto
trabalho a tirar de lá um ditador, para

agora, por via das eleições, o governo
ir parar às mãos de outros islâmicos
bem mais fundamentalistas que o
dirigente deposto. Mais: tanto dinheiro
e vidas para, afinal, ser favorecido um
governo que virá a ser controlado pelo
Irão, país acusado de apoiar o ter-
rorismo.

No que concerne à poluição, é
opinião de vários cientistas que se
deve em grande parte à ambição
humana de adquirir riqueza. Biliões
de toneladas de petróleo e minérios
são extraídas de uns lugares da terra
e colocados noutros, provocando um
desequilíbrio que leva as placas
tectónicas a constantes ajustes sob a
crosta terrestre, provocando devas-
tadores terramotos como o que ceifou
quase duzentas mil vidas em
Dezembro de 2004, na Ásia, e
dezenas de milhar na mesma altura,
mas no Irão, no ano anterior – é de
admirar ninguém ter falado nisso. Por
outro lado, os gases provenientes da
queima do petróleo provocam o tal
efeito de estufa, com a elevação da
temperatura global que, por sua vez,
parece ser responsável por terríveis
inundações.

São cada vez mais as pessoas que
perguntam a si próprias – como a
autora fez – o que faltará ainda para
que venha o fim do mundo.

Igual preocupação demonstraram
os discípulos de Jesus um dia, e
perguntaram-Lhe: “Diz-nos quando
sucederão estas coisas e que sinal
haverá da tua vinda e da consumação

do século”.2

Jesus, com efeito, dera sinais
concretos que incluíam exactamente
alguns dos aspectos focados pelo
trabalho a que me venho referindo,
tais como “guerras e rumores de
guerras, terramotos em vários lugares,
perseguição aos judeus – quem não
se lembra do holocausto nazi? –,
escândalos, traições, terrível aumento
da iniquidade, o esfriar do amor em
quase todos”3. Jesus aponta também
dois aspectos curiosamente coinci-
dentes com o citado artigo: “Um irmão
entregará à morte outro irmão, e o
pai, ao filho; filhos haverá que se
levantarão contra os progenitores e
os matarão”4.

Infelizmente as pessoas não são
muito receptivas ao que Deus diz. Mas
aceitam com facilidade as profecias
de Nostradamus, da astrologia, e tanta
coisa que por aí há. Correm um enor-
me risco, pois Jesus disse claramente:
“Vede que ninguém vos engane”;
“Vede que vo-lo tenho predito”. 5

Os portugueses são maiori-
tariamente cristãos; vão à missa todas
as semanas. Mas demonstram uma
grande dificuldade em atender ao que
Cristo diz.

Por último, diz a autora que o
homem é “culpado, mesquinho e
mau”. Mas, diz a Bíblia, tudo muda se
abrir o coração a Jesus Cristo! Shalom!

FEVEREIRO

VILA DAS AVES

6 – Armindo de Sousa Machado, com
79 anos, Rua de Santa Clara
21 – Deolinda Dias de Freitas, com
85 anos, Rua do Rioberto
28 – José Maria da Silva Neto, com
66 anos, Rua Augusto Marques

REBORDÕES

5 – Abílio Alves da Silva Carneiro,
com 75 anos, Rua 1º de Maio
8 – Maria Alice Machado, com 75
anos, Rua da Lage do Milho
8 – Maria Emília de Sousa Leal, com
66 anos, Rua da Nora
12 – Maria Alice Castro Carvalho
Martins, com 50 anos, Travessa de
Freitas
23 – Adelino Alves da Costa Rios,
com 81 anos, Lugar da Vergadela

||||| JORGE SOUSA

LORDELO

2 – Manuel Ferreira de Oliveira, com
64 anos, Rua de Santo Amaro
6 – Francisco Ferreira da Silva, com
79 anos, Lar Familiar da Tranquilidade,
Vila das Aves
11 – Augusto Fernandes Valente, 90
anos, Centro Emídio Carneiro,
Guimarães
12 – Basílio Martins, com 77 anos,
Rua Nova

23 – Emília Vaz, com 81 anos, Rua
do Fundão
24 – Aurora Pacheco, com 87 anos,
Rua de Gaínde
25 – Manuel Correia Alves Roriz,
com 61 anos, Rua de Ataínde

(…) melhor é a sabedoria do que a força (…)1

1 Bíblia, AT, Eclesiastes 9:16 / 2 Bíblia, NT,
Mateus 24:3 / 3 Bíblia, NT, Mateus 24 / 4

Bíblia, NT, Mateus 10:21 / 5 Bíblia, NT, Mateus
24:4, 25

28 – Joaquim Dias Coelho, com 74
anos, Rua São Bento

||||| DOMINGOS RIBEIRO

O entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS envia à famlias
enlutadas as mais sentidas condo-
lências.

Deolinda Dias de Freitas
21-05-1919
21-02-2005

(Rua do Rioberto)

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

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTO

Funeral a cargo de: Agência Funerária de Abilio GodinhoAgência Funerária de Abilio GodinhoAgência Funerária de Abilio GodinhoAgência Funerária de Abilio GodinhoAgência Funerária de Abilio Godinho.

Joaquim Coelho Barbosa
67 anos

(Calçada Azenha do Pisco)

A família neste momento doloroso e
profundamente sensibilizada pelo apoio e
carinho recebidos, vêm por este meio
agradecer a todos quantos se dignaram a
participar no funeral bem como na missa
de 7º dia a realizar no próximo sábado,
dia 19 de Março, pelas 18 horas, na Igreja
Matriz de Vila das Aves.

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTO



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 apresetação, 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

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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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
Monte CórdovaMonte CórdovaMonte CórdovaMonte CórdovaMonte Córdova
Terreno com área de

12.800 m2

No pulmão de Santo Tirso

Construa vocêConstrua vocêConstrua vocêConstrua vocêConstrua você
memso!!!memso!!!memso!!!memso!!!memso!!!

     MORADIAMORADIAMORADIAMORADIAMORADIA
Raimonda - P. Ferreira

Tipo T4, suite fabulosa
Cozinha mobilada com lareira

Sala com lareira
Zona ajardinada, piscina e churrasqueira

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

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

Fabulosa quintinha toda murada,
Com área de 9.700m2

Com moradia - nova
Acesso privativo

Localização do melhor para viver!!!
O sossego perto da cidade

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
Gandarela - GuimarãesGandarela - GuimarãesGandarela - GuimarãesGandarela - GuimarãesGandarela - Guimarães

Estilo rústico
Excelentes áreas
Piscina exterior

Um Paraíso!!!Um Paraíso!!!Um Paraíso!!!Um Paraíso!!!Um Paraíso!!!

T2T2T2T2T2

Recuado
Sala com lareira

SÓ 50.000,00 EUR

T2T2T2T2T2
Carvoeira

Santo Tirso

Cozinha mobilada
Garagem para 2 viaturas

     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

     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.....

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

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

Crédito pessoal / habitação
Produtos financeiros

entreMARGENS
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DiversosDiversosDiversosDiversosDiversos

Aluga-seAluga-seAluga-seAluga-seAluga-se
Apartamento/Vivenda T2

(c/ garagem)
Contactar: 91 496 81 14 ou

          252 87 14 23

Completou mais uma primavera o
senhor Manuel Moreira de Castro.....
Esposa e filhos, 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.
O Alexandre envia-lhe também muitos
beijinhos e parabéns!!!

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

PPPPPassa-seassa-seassa-seassa-seassa-se
Estabelecimento comercial de

cafetaria em Vila das Aves
Contactar: 96 464 12 87

PrPrPrPrPrecisa-seecisa-seecisa-seecisa-seecisa-se
Cabeleireiro/a para Salão Masculino

no centro de Santo Tirso.
Contactar: 96 481 53 03

De parabéns
17-03-2005

VENDIDO

T3+1T3+1T3+1T3+1T3+1

Bom estado de
conservação

Garagem individual

SÓ 77.400,00
EUR

TRESPASSETRESPASSETRESPASSETRESPASSETRESPASSE
Cabeleireira -Cabeleireira -Cabeleireira -Cabeleireira -Cabeleireira -
PerfumariaPerfumariaPerfumariaPerfumariaPerfumaria

Devidamente legalizado
Loja com 62m2

Negócio deNegócio deNegócio deNegócio deNegócio de
Ocasião!!!Ocasião!!!Ocasião!!!Ocasião!!!Ocasião!!!



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
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CulturaCulturaCulturaCulturaCultura

Lançamento do livro “Diário Flagrante [Poesia]" de Fernando Alves dos Santos por
Perfecto Cuadrado, com a presença de Mariana Rosado Santos, viúva do autor.
Apresentação do documentário “Autografia” sobre Mário Cesariny por Miguel
Mendes.
Data: 13 de Março de 2005. 17h00
Local: Biblioteca Municipal

Exposição de Cruzeiro Seixas
DATA 11 a 21 de Março de 2005
LOCAL: Museu Municipal Abade Pedrosa

Apresentação do livro “Drama” de Mário Cesariny por Bernardo Pinto de Almeida
DATA: 19 de Março de 2005. 21h30
LOCAL: Biblioteca Municipal

Encerramento das 24 horas Surrealistas
Lançamento do livro de Cruzeiro Seixas com a presença do autor.
Participação do projecto “Musa ao espelho”, espectáculo com violino, acordeão, piano.
DATA: 21 de Março de 2005. 14h30
LOCAL: Museu Municipal Abade Pedrosa

PROGRAMA COMPLETO E OUTRAS INFORMAÇÕES VER EM
www.cm-stirso.pt

A Poesia está na Rua
JANEIRO A MARÇO DE 2005

No âmbito da iniciativa “A Poesia está
na Rua”, que nesta edição presta ho-
menagem ao surrealismo português,
foi inaugurada no passado dia 11 de
Março, no Museu Municipal Abade
Pedrosa, uma exposição de Cruzeiro
Seixas. A mostra fica patente até ao
dia 21 do mesmo mês, constituindo-
se numa oportunidade para se apre-
ciar mais de sessenta desenhos, pintu-
ras, colagens e objectos, realizados
entre os anos 40 e a década de 80,
por Cruzeiro Seixas.

Poeta e pintor, Artur Cruzeiro Sei-
xas, que nasceu em Lisboa em 1920,
foi por certo um dos (poucos) artistas
que mais intensamente marcaram os
ainda mal estudados caminhos do

Obra plástica de Cruzeiro
Seixas em exposição

surrealismo português. Ligado, desde
os seus inícios, ao grupo “Os Surrea-
listas”, ao lado de António Maria Lis-
boa, Mário Cesariny, Mário Henrique
Leiria e Pedro Oom, entre outros, Cru-
zeiro Seixas, além de intensa actividade
como artista plástico é também poeta.
Cruzeiro Seixas é desde há longos
anos, um “amigo” especial da Funda-
ção Cupertino de Miranda. É uma
amizade que data da relação antiga
com o Fundador e com o Presidente,
João Meireles. Dessa relação, mantida
e reforçada até ao presente, resultaram
diversos actos de aquisição, gratuita
e onerosa, que tornaram a referida fun-
dação na entidade detentora do maior
espólio de Cruzeiro Seixas. |||||

Foi o grande vencedor dos Óscares
de 2005, mas apenas em número
de estatuetas douradas recebidas, pois
nas categorias mais importantes, “O
Aviador” de Scorcese perdeu para
“Million Dollar Baby” de Clint Eastwood.
O filme de Scorcese partia como favo-
rito, mas das onze nomeações, a mais
relevante que conquistou foi o Óscar
atribuído a Cate Blanchett, como
melhor actriz secundária. O filme é
exibido no próximo fim-de-semana
em Vila das Aves.

Épico de Martin Scorsese, “O Avia-
dor” cobre duas décadas da vida do
magnata Howard Hughes, excêntrico
milionário da América dos anos 30
e uma das figuras norte-americanas mais
marcantes do século passado. Hughes
era apaixonado por aviões, cinema e
mulheres. O filme retrata a sua vida
desde os finais dos anos 20 até aos
anos 40, uma época em que Hughes
era produtor e realizador em Hollywo-

od, desenhava e criava aviões e rela-
cionava-se com algumas das mais
belas e elegantes mulheres da sua
época, entre as quais duas lendas de
Hollywood: Katharine Hepburn e Ava
Gardner. Mas Hughes também tinha
as suas fobias, mostrando um com-
portamento obsessivo que o levaria
ao isolamento. Protagonizado por
Leonardo DiCaprio, o filme liderou a
corrida aos Óscares com onze nomea-
ções, entre as quais Melhor Filme,
Melhor Realizador, Melhor Actor Prin-
cipal e Melhor Fotografia. Os prémios
de melhor filme e melhor realização
acabariam, no entanto, por ir parar às
mãos de Clint Eastwood. |||||

O AVIADORO AVIADORO AVIADORO AVIADORO AVIADOR
De Martin Scorsese, com: LeonardoDe Martin Scorsese, com: LeonardoDe Martin Scorsese, com: LeonardoDe Martin Scorsese, com: LeonardoDe Martin Scorsese, com: Leonardo
DiCaprio ,  Cate  Blanchet t ,  KateDiCaprio ,  Cate  Blanchet t ,  KateDiCaprio ,  Cate  Blanchet t ,  KateDiCaprio ,  Cate  Blanchet t ,  KateDiCaprio ,  Cate  Blanchet t ,  Kate
Beckinsale. Cine-Aves dias 18 e 19 deBeckinsale. Cine-Aves dias 18 e 19 deBeckinsale. Cine-Aves dias 18 e 19 deBeckinsale. Cine-Aves dias 18 e 19 deBeckinsale. Cine-Aves dias 18 e 19 de
Março às 21h30 e dia 20 de Março àsMarço às 21h30 e dia 20 de Março àsMarço às 21h30 e dia 20 de Março àsMarço às 21h30 e dia 20 de Março àsMarço às 21h30 e dia 20 de Março às
15h. e 21h30.15h. e 21h30.15h. e 21h30.15h. e 21h30.15h. e 21h30.

O Aviador de Scorsese

Rua Silva Araújo | 4795 - 120 Vila das Aves | telf.: 252 941 348
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“Antes do 25 de Abril era uma
tristeza ser padeiro”

empresas&negócios

"O lema é servir bem. É muito difícil adquirir o mercado,
mas pela simpatia e pela qualidade do serviço podemos

marcar a diferença".

João Cardoso é um dos actuais sócios-gerentes da Midouro. Está na empresa desde a sua fundação.
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ENTREVISTA: SUSANA CARDOSO

João Cardoso, de 58 anos, um dos ac-
tuais sócios-gerentes da Midouro, está
na empresa desde a sua fundação e para
ele a indústria da panificação já não tem
segredos. No longínquo mês de Janeiro
de 1966 participou na fusão de várias
padarias da região e não mais abando-
nou o processo de comercialização deste
bem de primeira necessidade, não es-
quecendo as dificuldades vividas antes
da Revolução de Abril. Por força das
circunstâncias actuais e perante uma
“ligeira quebra na venda de pão”, a Mi-
douro adaptou-se às exigências de um
consumidor cada vez mais atento. Ago-
ra, “a empresa vive mais da cafetaria”,
patente nas 12 lojas espalhadas por
Moreira de Cónegos, Vila das Aves, S.
Tomé de Negrelos, Vizela, S. Martinho
do Campo, Nespereira e Mesão Frio,
“mas com a qualidade de sempre”. Até
porque “a simpatia e a prestação de um
bom serviço ao cliente são o lema desta
casa” pronta a enfrentar os tempos
modernos.

Qual o balanço que faz destes quase
40 anos da Midouro?
O balanço é muito positivo.  A  Midouro
ao longo destes 40 anos teve sempre
um papel importante no panorama da
panificação da região. Sempre soube
evoluir e crescer o que a tem tornado
numa empresa sólida.

Haverá alguma personalidade que
tenha marcado mais a história desta
empresa?
A história da Midouro é feita em muitas
etapas, e muitas foram as pessoas que
cá deixaram a sua contribuição, no
entanto gostaria de realçar o trabalho
do falecido Orlando Freitas Machado,
um dos fundadores desta firma, porque
se hoje a Midouro está montada foi
graças à sua persistência.

A revolução de 25 de Abril de 1974
teve influências no fabrico de pão?
Sem dúvida, pois antes do 25 de Abril
era uma tristeza ser padeiro. A panifi-
cação não tinha progresso nenhum e

após a revolução tudo isso modificou,
sobretudo com o aumento no preço do
pão. Até aí existia uma enorme dificul-
dade na compra das farinhas, porque
eram entregues através dos grémios e
não nos era entregue aquela que nós
queríamos, mas sim a quantidade que
eles entendiam que nos deviam entregar.

Por se tratar da comercialização de
um bem de primeira necessidade
será que a crise económica do país
terá passado um pouco ao lado?
Quando se trata de uma crise económica
do país, inevitavelmente essa afecta
todos os ramos da indústria, no entanto,
é verdade que a panificação será das
menos afectadas, exactamente por se
tratar de um bem de primeira necessi-
dade. No entanto, a Midouro para além
da panificação, vive de um forte investi-
mento na pastelaria, cafetaria e alguma
restauração, e nesses ramos poderá ter
a certeza que a perda de poder de compra
foi e está a ser sentido. Faz parte, no en-
tanto, de quem gere empresas desta
dimensão procurar formas de contornar
estas situações, e na Midouro trabalha-
se arduamente para continuar a manter
a empresa num caminho evolutivo.

Qual é o lema desta empresa?
Tratando-se de produtos alimentares, o
lema estará sempre associado a qua-
lidade, qualidade nos ingredientes, no
processo de fabrico, e na procura de fa-
zer sempre melhor. Procuramos asso-
ciar a qualidade dos nossos produtos à
nossa prestação de serviços, sempre
com uma consciência de preços ajusta-
dos e competitivos.

A concorrência neste ramo tem au-
mentado?
Como em todos os ramos, a concorrên-
cia tem sempre tendências a aumentar.
Este factor é sempre benéfico para o
cliente, pois a oferta aumenta e a qualida-
de adquire maior importância. No en-
tanto em termos de revenda, o aumento
originou uma guerra de preços que em
nada beneficiou o ramo da panificação.
Penso que uma das soluções para este
problema passará por fixarem os preços
de mercado.

Por enquanto têm as vossas lojas

espalhadas aqui pelas redondezas.
Não está em perspectiva a chegada
a outros locais?
A única coisa que estaremos a pensar é
dentro da cidade de Guimarães, ou seja,
adquirir aí duas lojas dentro dos melho-
res centros.

A escolha dos funcionários, sobretu-
do dos que intervêm directamente no
fabrico do pão e pastéis, é criteriosa?
A empresa foi crescendo, e com esse

Não posso no entanto deixar de dizer,
que acredito na equipa que temos

Dão algum tipo de formação aos
funcionários da firma?
Com as novas exigências que se pren-
dem, em grande parte, com a imple-
mentação do plano de auto controlo de
segurança alimentar, todos os nossos
funcionários têm que ter formação em
questões de higiene, segurança e quali-
dade no trabalho. Para além disso, cada
vez mais a formação nos permite recru-
tar funcionários com uma base de
aprendizagem elevada.

Procura estar atento a todas as eta-
pas da comercialização, desde o fa-
brico, à distribuição e à venda dos
produtos alimentares?
Todos os dias tenho que estar dentro
do assunto. De manhã, a primeira coisa
que faço é ver a qualidade do pão.
Também passo pelos pães quentes, ou
pelo menos telefono, para ver como é
que as coisas estão a sair. Ainda ontem
tive de passar em dois deles porque ha-
viam problemas no processo de fabrico,
precisamente devido a esta vaga de frio,
pois a temperatura é das coisas funda-
mentais na qualidade do pão.

Ao longo dos anos têm tido algumas
reclamações?
Temos tido algumas, umas com funda-
mento e outras sem fundamento, Sabe
que nós prestamos um serviço do dia,
o nosso produto não é para stock. Como
é um produto feito para o próprio dia
qualquer erro que aconteça na produção
já não se pode corrigir, porque já não
vamos a tempo de servir o cliente. É
sempre complicado gerir essas situa-
ções, o que, por vezes, dá origem a al-
gumas reclamações e descontentamen-
tos, o que é normal no nosso ramo.

Por norma aderem a algum tipo de
iniciativas de solidariedade?
A Midouro sempre se prestou a con-
tribuir para algumas instituições, como
são exemplo as escolas e os bombeiros.
Normalmente através da oferta de
produtos de padaria ou pastelaria para
as festas que estas instituições realizam.
Não temos uma política de dar, mas
procuramos ajudar sempre que possível,
e na medida do possível aqueles que
solicitam a nossa ajuda.

Na sua opinião haverá algum tipo
de segredo para se conquistar a fide-
lidade do consumidor?
Única e simplesmente qualidade na
prestação dos nossos produtos e
serviços. Quer queiramos ou não, quem
não tiver uma boa relação de qualidade
preço, não vai lá.

crescimento tem vindo a crescer as
nossas exigências, se num passado
ainda muito próximo, quase não fazía-
mos ideia de o que era escolher os nos-
sos funcionários, agora podemos dizer
que hoje em dia temos critérios bem
elaborados. Critérios esses que se
prendem essencialmente com a expe-
riência profissional e relacionamento
social. A profissão de padeiro, assim
como a de pasteleiro, por tradição é
nocturna, o que sempre dificultou quer
o nosso leque de escolha quer o grau
de profissionalismo que desejamos dos
nossos funcionários, no entanto as
evoluções tecnológicas têm vindo a
permitir que esta situação se altere. Na
Midouro o fabrico está a ser transferido
para turnos diurnos, e com isso temos
conseguido uma maior oferta de mão-
de-obra, alargando o nosso leque de
escolha e permitindo sermos mais
criteriosos na escolha de colaboradores.



Contratos de exclusividade e
franchising como prioridades

O actual sócio-gerente António Marques de Sousa Neto, filho de Lúcio de Sousa Neto, também ele um dos obreiros da empresa
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A Midouro resultou de um agrupamento de
pequenas padarias da região que no início de
1966 resolverem fundir-se e dar origem a
uma única firma. António Ferreira, Júlio
Maria Martins da Costa, Orlando Freitas
Machado e Sérgio Freitas Machado uniram,
então, esforços e no estabelecimento comer-
cial dos irmãos Machado, situado no Lugar
da Cuca, em Moreira de Cónegos, começou
a dar os primeiros passos este inovador
projecto. O actual sócio-gerente António
Marques de Sousa Neto, filho de Lúcio
Marques de Sousa Neto, também ele um
dos obreiros desta empresa, explica que em
1966 “a padaria atravessava uma crise pro-
funda, não tinha pernas para andar, porque
os custos eram muito altos e não havia mar-
gem de subsistência”. Então, algumas
pequenas padarias agruparam-se e fizeram
uma grande padaria, “já com mais capacidade
de resposta”. Em 1968, a Midouro passou a
funcionar na actual sede e ao longo de
quarenta anos de história foram muitos os
sócios e funcionários que contribuíram para
a estabilidade e crescimento desta unidade
de panificação. Da simples venda ao público
na casa-mãe e da revenda dos produtos

passou-se, na última década, à montagem de
12 lojas, que se estendem desde S. Tomé de
Negrelos a Guimarães, proporcionando um
serviço mais próximo ao cliente.

Ainda a funcionar com 10 carros de dis-
tribuição diária de pão e pastéis às mercea-
rias, restaurantes, cafés e super-mercados
das redondezas, a Midouro procura, em si-
multâneo, alargar o seu leque de ofertas ao
cliente, criando cafetarias com serviço de
pão-quente, ao mesmo tempo que vai im-
plantando pequenos pontos de fabrico que
complementam a casa mãe.

“Costuma-se dizer que em cada 25 anos
se fecha um ciclo e abre-se outro, por isso,
pode ser que venham outra vez as grandes
indústrias de panifica-ção. Existem já algu-
mas, mas estão nas mãos de multinacionais,
sobretudo no fabrico de pão de forma e pão
congelado”, conta o mesmo responsável,
“Industrias essas que remetem para um
produto consumível, de produção massiva,
e não para um produto alimentar de fabrico
diário para um consumo diário como tem
sido o objectivo da nossa empresa”.

A pouco e pouco, a Midouro tem assumi-
do com mais visibilidade a faceta de uma

empresa “prestadora de serviços”, procuran-
do alargar os seus horizontes na área comer-
cial. A montagem das suas lojas, foi feita ao
longo do tempo, seguindo princípios que se
prendiam apenas com a necessidade de colo-
car o seu produto mais próximo do seu consu-
midor. Hoje, os objectivos são mais alargados
e para além de querer fornecer o seu produto
directamente ao consumidor, a Midouro,
mais recentemente, tem procurado criar espa-
ços onde os seus produtos pudessem ser
acompanhados por artigos de cafetaria, em
locais com as melhores condições de salubri-
dade e conforto. Já como 8 casas abertas,
tornou-se importante para a Midouro que os
seus clientes a reconhecessem, seja qual fosse
casa que visitasse, com este objectivo a
Midouro tem trabalhado com o arquitecto
Fernando Torres que “desde a elaboração do
projecto de arquitectura para uma total
renovação da nossa casa em Vizela, se tem
dedicado a uma reformulação da nossa
imagem gráfica assim como a das nossas
lojas, que se tem vindo a uniformizar”.

Para além das suas 12 lojas a Midouro
hoje em dia, já conta com 20 clientes em
contrato de exclusividade, sendo que o mais
antigo tem apenas dois anos, e dentro de
pouco tempo irá partir para situações de
franchising. Tudo feito a pensar numa maior
aproximação ao cliente, até porque António
Neto acredita que aqui está o segredo do
sucesso, de encontro a um futuro sólido e
lucrativo. “Penso que é o que de melhor
temos vindo a fazer, olhando à nossa volta,
vê-se que as empresas que tiveram mais
sucesso, não só as de panificação mas também
as de outros ramos, foram as que mais se
aproximaram do seu cliente, vendendo o
produto directamente ao consumidor final”,
sustenta o mesmo responsável.

UM RETRATO DAS 12 LOJAS

Casa 1 - Vizela (Rua Dr. António Torres), inaugu-
rada em 1966 e totalmente renovada em 2002.
Tem no mesmo edifício, em secções diferentes,
a padaria (fabrico próprio), pão-quente, pastela-
ria, cafetaria, pizzaria, snack-bar e restauração.
Casa 2 - Vila das Aves (Fontaínhas), inaugurada
em Junho de 1993, com fabrico próprio de pada-
ria e pastelaria.
Casa 3 - S. Martinho de Campo (Rua da Escola
Secundária), inaugurada em Outubro de 1994.
Trata-se do primeiro terminal de cozedura, com
pão-quente e pastelaria.
Casa 4 - Moreira de Cónegos (Av. 1º de Agosto),
anexa ao edifício da fábrica, foi inaugurada em
Janeiro de 1995. Segundo terminal de cozedura,
com pão-quente e pastelaria.
Casa 5 - Moreira de Cónegos (Cuca), inaugurada
em Novembro de 1995, é um terminal de coze-
dura, com pão-quente e pastelaria.
Casa 6 - Vila das Aves (Tojela), inaugurada em
Maio de 1997. Com terminal de cozedura, pão-
quente, pastelaria e recentemente pizzaria.
Casa 7 - S. Tomé de Negrelos (Lugar da Igreja),
inaugurada em Abril de 1998, contempla um
terminal de cozedura, pão quente, pastelaria,
tendo sido dotada recentemente de serviço de
pizzaria e snack-bar.
Casa 8 - Nespereira (Lugar Moreira de Lá), inau-
gurada em Abril de 1999,  possui os mesmos
serviços da loja anterior.
Casa 9 - Vila das Aves (Bom Nome), adquirida
em Dezembro de 2000, com fabrico próprio de
padaria.
Casa 10 - Vizela (Largo de Póles), inaugurada
em Janeiro de 2004, tem terminal de cozedura,
com pão-quente pastelaria, pizzaria e snack-bar.
Casa 11 - Mesão Frio (Lugar de Belos-Ares),
adquirida em Janeiro de 2004, com terminal de
cozedura, pão quente e pastelaria.
Casa 12 - S. Martinho do Campo, adquirida em
Março de 2005. É também um terminal de coze-
dura com pão quente, pastelaria e serviço de
pizzaria e snack bar.

CURIOSIDADES

A facturação da Midouro em 2004 atingiu os 3
milhões e 250 mil euros
Actualmente tem 20 contratos de exclusivida-
de e três empresas de catering
Diariamente são gastos 2 mil quilos de farinha
Por dia são fabricados mil e quinhentos quilos
de pão de milho
Diariamente produzem-se 6 mil e 500 pastéis
Um bolo-rei demora perto de cinco horas a
ficar pronto
Uma hora é o tempo necessário para se fazer
um pão-de-ló
A média de idades dos empregados situa-se na
faixa etária dos 20/30 anos.
As cores suaves (rosa e cinzento claros) dos
reclamos luminosos e das fardas estão a ser
substituídas pelo magenta.
Na entrada de 2005 nenhum produto alimentar
sofreu aumentos e só o pão é que poderá sofrer
um ligeiro acréscimo
A Midouro tem 106 funcionários, distribuídos
pela casa-mãe e por mais 12 lojas
A maioria são mulheres (74), das quais duas
são pasteleiras
Só na Vila das Aves a Midouro tem 3 lojas, 20
funcionários, 3 depósitos de mão e 3 clientes
com contrato de exclusividade na venda de
produtos de panificação, sendo o mais recente
O Camaleão da Praça.
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Abrir caminho ao certificado
de qualidade

Geraldo Cardoso, responsável pelo Departamento de Qualidade, criado há cerca de dois anos

“Optamos por criar na empresa uma estrutura que nos
permitisse a médio/longo prazo avançar

para uma certificação em termos de qualidade".
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TEXTO: SUSANA CARDOSO

Os consumidores estão cada vez mais
atentos aos produtos adquiridos no dia-
a-dia, sobretudo dentro da área alimen-
tar, adquirindo, por isso, a plena cons-
ciência dos riscos que podem correr
caso os processos de fabrico, distri-
buição e comercialização não ofereçam
as melhores garantias de higiene e
qualidade. As exigências vão sendo,
então, maiores e a Midouro tem pro-
curado estar à altura dos anseios dos
clientes. Há cerca de dois anos foi
criado o Departamento de Qualidade,
sob a responsabilidade de Geraldo

Cardoso, de 25 anos, licenciado em
Engenharia e Gestão Industrial. Uma
das primeiras medidas lançadas por esta
nova secção da empresa foi a adopção
do programa internacional de auto
controlo da segurança alimentar,
designado pelas siglas HACCP, ada-
ptado para Portugal pelo Decreto de Lei
de 19 de Março de 1998. Além da Mi-
douro poder oferecer as melhores con-
dições de higiene, segurança e qualidade
alimentares, estão a ser criadas as bases
necessárias à obtenção, num futuro
próximo, da certificação de qualidade.
“Optamos por criar na empresa uma
estrutura que nos permitisse a médio/
longo prazo avançar para uma certifi-
cação em termos de qualidade. Para
isso, está criada em termos documentais
uma estrutura e quando decidirmos dar
esse passo não haverá quaisquer
problemas”, explica Geraldo Cardoso.

Todas as empresas do ramo alimen-
tar são, assim, obrigadas a implementar
um sistema de segurança e como o
HACCP permite uma “avaliação minu-
ciosa desde as matérias-primas ao pro-
duto final diminuem-se os riscos de con-
taminação”. No fundo, o programa pre-
tende “assegurar a melhor qualidade
dos produtos, de modo a transmitir ao
cliente que há segurança e menos riscos
de se contaminarem”. Sabendo, à par-
tida, que “os fornecedores da Midouro
são todos certificados e como na empre-
sa já foram aplicadas as medidas mais
importantes” recomendadas a nível in-
ternacional estão, agora, a ser equa-
cionadas “algumas alterações ao nível
das infra-estruturas da fábrica. ”Para
que esta também se adapte, de modo a
evitar, por exemplo, alguns materiais
não recomendados na padaria. Anti-
gamente usavam-se materiais de madei-
ra, mas como esta tem tendência a largar
partículas não se recomenda. Temos de
fazer a transformação exacta e de adaptar
o vestuário dos trabalhadores para que
eles próprios não contaminem o pro-
duto”, conta Geraldo Cardoso.

Em todo este processo, a “formação
dos trabalhadores também é importan-
tíssima” e um complemento essencial
surgiu recentemente através da criação d’
“O Código das Boas Práticas”, no qual os
funcionários são convenientemente in-
formados das melhores regras a seguir

quanto à higiene e segurança no trabalho.
Além disso, estão também marcadas
algumas acções de formação, “porque
como há uma mão-de-obra a intervir
directamente no fabrico do produto há
que explicar quais as melhores regras a
seguir no desempenho da sua tarefa”.

Apesar de se tratar de um “trabalho
exaustivo”, Geraldo Cardoso sente-se

recompensado por ver que de facto as
coisas funcionam da maneira como
idealizou, procurando estar sempre
“atento à total satisfação dos clientes”.
“Em Portugal, os consumidores come-
çam a alargar os horizontes e a querer
mais qualidade. Por isso, tempos de
exigir aos nossos fornecedores as ma-
térias-primas nas melhores condições,
até porque os riscos de doenças também
são maiores. E esta obrigação de as em-
presas implementarem o programa in-
ternacional vem de encontro a todas
estas exigências e necessidades”, con-
clui o responsável pelo departamento
de qualidade.



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

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


