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Uma das bandas mais importantes
do actual panorama da música
portuguesa, actua este sábado em
Vizela (2 de Abril). O concerto
terá lugar no Pavilhão dos
Bombeiros da cidade, a partir das
22 horas. | PÁGINA 20

The Gift actuam
no próximo

sábado em Vizela

Candidatura à Câmara de Santo Tirso de
Alcindo dos Reis ainda em aberto

MAGOADO COM O PARTDIDO, ALCINDO DOS REIS DIZ QUE O "PSD DE SANTO TIRSO ESTÁ FERIDO DE MORTE". CRÍTICO
REVELA-SE TAMBÉM EM RELAÇÃO À CAMÂRA MUNICIPAL. NA SUA OPINIÃO, ESTÁ TUDO POR SE FAZER NO CONCELHO

REPORTAGEM | JOSÉ COUTINHO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE NEGRELOS

Presidente reivindica pavilhão desportivo para a freguesia

Adolfo Luxúria Canibal e Arman-
do Teixeira são dois dos convida-
dos para debater o actual panorama
da música portuguesa em iniciativa
promovida pela ACT.  | PÁGINA 20

Música nacional
em debate promo-

vido pela ACT

Escultura e
livro marcam festa

do 50º aniversário da
elevação a vila da
freguesia das Aves

PÁGINA 550 ANOS DE
VILA

Suplemento de
aniversário com

esta edição

Merchandising sobre
aniversário já disponível na

Junta de Freguesia

Lacraus e André
Pimenta

abrilhantam o
espectáculo dos 50

anos de Vila

PLANO DE
DESENVOLVIMENTO

SOCIAL PARA O
CONCELHO
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À nossa volta, praticamente todas as
localidades ostentam já a qualificação de
Vila no que é um sinal de justiça e equida-
de democrática. Sabemos muito bem como
o passado foi fértil na catalogação das
povoações em povoações de primeira, de
segunda ou de terceira categoria, confor-
me o mérito ou demérito de umas e de
outras, por reconhecimento régio ou da
república, quase sempre com a intervenção
dos habituais padrinhos e notáveis. S.
Miguel das Aves, nos idos de cinquenta
do século passado punha-se seriamente
este dilema de merecer, por variadas razões
e com o apoio determinante de quem quer
que fosse, a elevação ao estatuto de Vila
que determinasse novos rumos de moder-
nidade e de progresso.

Nesta hora da celebração dos 50 anos
da elevação de S. Miguel das Aves a Vila,
vale a pena  situarmo-nos nesses primei-
ros anos da década de cinquenta e tentar
compreender o que eram as expectativas
dos nossos concidadãos. Para o efeito, faço-
me valer de um repto então lançado e
publicado no 2º Boletim do Clube Des-
portivo das Aves, com data de 25 de
Dezembro de 1953: “A exemplo da (Câmara)
de Guimarães no que respeita a Pevidém, não
seria uma alta glória para a Câmara empregar
todos os esforços para que em 23 de Junho de
54 (75 anos da integração das Aves no concelho
de Santo Tirso) já fosse Vila S. Miguel das Aves?”
E no mesmo Boletim se realça com orgulho
a publicação em Diário do Governo da
elevação das Aves à categoria de Fregue-
sia de 1ª Ordem. Eram bons prenúncios
de que as coisas começavam a mexer a
nosso favor. Os que estavam na primeira
linha da diplomacia local e nos subterrâ-
neos da diplomacia paralela não acredita-
ram, todavia, que o repto lançado com
veemência à Câmara Municipal de Santo
Tirso surtisse os melhores efeitos como
não surtiu. Foram outros os corredores e
os atalhos para trazer tão almejado título  o
que só aconteceu em 4 de Abril de 1955.

Cumpre-nos, na hora da evocação, fa-
zer história e honrar o melhor que souber-
mos e pudermos os obreiros desta eleva-
ção que fez das Aves um polo urbano de
referência. Concitou com isso algumas in-
vejas mas foi também para as povoações
vizinhas exemplo de coragem e pertinácia
na reivindicação do que legitimamente lhe
era devido em tempos de forte centralismo

Vila das Aves, 50 anos
de evocação

camarário. A publicação a que a Junta de
Freguesia meteu ombros e que apresentará
publicamente no próximo dia 1 de Abril
com o título “Vila das Aves em Livro Aber-
to” será com certeza um  contributo plural
para o esclarecimento de quem somos,
como somos, nestas margens de uma
mesopotâmia em que várias gerações ins-
creveram sonhos e expectativas de melhor
futuro, porventura  longe da sua plena
realização. Será um contributo em aberto
que não deixará de trazer aplausos e críti-
cas e que há-de motivar outros intervenien-
tes a exprimir pontos de vista e contributos,
neste ou naquele aspecto, mais clarifica-
dores do que foram estes cinquenta anos
em que, apesar de tudo, temos alguma
dificuldade em nos distanciarmos.

Também o Jornal entreMMMMMARARARARARGENSGENSGENSGENSGENS procu-
rou fazer a retrospectiva destes 50 anos
de Vila convidando os autarcas que estive-
ram à frente dos seus destinos a prestar
o seu depoimento e a reflectirem sobre a
evolução que esta Vila vem sofrendo, se
está aquém ou para além das expectativas
que acalentaram e que anseios projectam
para os tempos mais próximos que aí vêm.
Pareceu-nos importante,  para balizar esta
época histórica, republicar uma significativa
e pouco conhecida entrevista que o pre-
sidente da junta de saudosa memória e
obreiro de acrisolada “lavoura” que permi-
tiu o desabrochar deste Abril de 55,  Luís
Gonzaga Mendes de Carvalho concedeu
em 29 de Outubro de 1955 ao Diário
do Norte. Curiosamente, os grandes an-
seios que pautavam este autarca que fez
a ponte das gerações anteriores para as
gerações a que pertencemos, estão ainda
por cumprir em alguns aspectos marcantes;
veja-se a referência à exiguidade do mer-
cado-feira que é ainda o mesmo e à aqui-
sição da Quinta do Verdial que, embora
concretizada para outro fim, só agora co-
meça a ter um plano de ocupação em
ordem ao tão ambicionado parque da Vila.
Os depoimentos que se seguem dos
autarcas que se foram sucedendo, embora
marcados pelo seu quê de subjectividade,
de contingência e de “paixão”, são o tes-
temunho de um legado que não deixará
de se renovar e que, a curto prazo, motivará
novos protagonistas a dar continuidade
a esta ideia de emulação por um melhor
e mais proficiente poder local.

Entretanto, vivamos  a festa da nossa
elevação na esperança de novos e reno-
vados voos! |||||

Revista escolar “Janela Aberta”
Saiu no final do segundo período uma edição da revista Janela
Aberta, desta vez em formato A4 e em versão caseira, depois de
vários números incluídos em Suplemento neste jornal. A edição
teve uma tiragem de 150 exemplares e está à disposição de quem
a queira adquirir pelo preço simbólico de 1 Euro. Neste número
teve destaque especial a iniciativa Clube de Poetas Vivos. |||||

Assembleia
Geral

O Futebol Clube de Rebor-
dões reúne no próximo dia
10 de Abril em assembleia
geral ordinária. A reunião tem
início agendado para as 10
horas, na sede do clube, e ne-
la serão debatidos os seguin-
tes pontos: a apresentação e
aprovação do relatório de
contas referente a 2004; ou-
tros assuntos de interesse. |||||

A Associação de Coleccionismo Tirsense em parceria com a
Cooperativa Cultural de Entre-os-Aves, proprietária do jornal
entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS, vão realizar uma Exposição de Coleccionismo. Esta
exposição irá decorrer no Salão de Festas do Patronato, gentilmente
cedido para o efeito, no fim-de-semana de 21 e 22 de Maio.
Os coleccionadores interessados em participar devem contactar o
jornal entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS pessoalmente ou através do telefone 252
872 953 ou então a Associação de Coleccionismo Tirsense
através do telefone 252 851 836. |||||

INICIATIVA PROMOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO
DE COLECCIONISMO TIRSENSE E COOPERATIVA

CULTURAL DE ENTRE-OS-AVES

Exposição de Coleccionismo

Cromos de
Ringe

A Associação de Moradores
do Complexo Habitacional de
Ringe cogitou e executou a pu-
blicação de uma caderneta com
cromos relativos à orgânica da
associação. Nela se expõe tam-
bém toda a actividade social,
recreativa e desportiva, dando-
se ainda a conhecer a compo-
sição dos seus órgãos sociais.

Com esta iniciativa preten-
de-se contribuir para a sua pro-
moção social e, em simultâneo,
angariar verbas para a insti-
tuição.

Os interessados em adqui-
rir e coleccionar esta caderne-
ta, com os respectivos cromos,
devem dirigir-se aos seguintes
postos de venda: Sede da Asso-
ciação (PACAR); Quiosque
Igreja; Padaria Forno do Ave; e
Café Santo André. |||||

No passado Domingo de Ramos, os Associados de S. Miguel
Arcanjo celebraram a sua Comunhão Pascal. Na habitual romagem
ao Cemitério Paroquial foi entregue a todos os presentes um cravo
branco que cada qual depôs, como preito de homenagem na
campa de um defunto da sua particular afeição.

Em hora de recordar os 50 anos de elevação a Vila, os associa-
dos curvaram-se primeiro sobre a campa do Padre Joaquim da
Barca onde depositaram um ramo de flores, tendo o poeta Afonso
Bastos evocado a sua memória; o pároco, Padre Fernando Abreu,
aproveitando a sugestão poética da quadra que o poeta lhe de-
dicou “Padre Joaquim Carlos de Lemos/ quem o ouviu de joelhos/ sabe que a Vila
das Aves/ seguiu bem os seus conselhos”, salientou a particular faceta de
“apóstolo da Adoração ao Santíssimo” do Padre da Barca a par da
sua outra faceta de intérprete e defensor do bom nome da sua
terra nos órgãos de comunicação social.

Depois do cântico e das orações de sufrágio por este ilustre
avense, também os familiares de Francisco Dias Monteiro, falecido
na década de oitenta e que faria este ano cem anos se vivo fosse,
se associaram e associaram os demais confrades numa evocação
do saudoso defunto, recordado em palavras singelas pelo poeta
Fernandes Valente, Sobrinho, tendo-se também cantado e rezado
preces pelo seu eterno descanso. A Comunhão Pascal prolongou-
se depois num lanche e convívio matinal nas instalações da cantina
social do Patronato. ||||| LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Associados de S. Miguel em
Comunhão Pascal
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HORÁRIO:  segunda a sexta-feira das 10h00 às 12h00

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

Avenida Comendador Silva Araújo
Edifício Avenida, Loja CV

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

A FUNCIONAR DESDE 1 DE FEVEREIRO
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Junto à passagem superior ao cami-
nho de ferro, no lugar de Poldrães já
se vislumbra a base em betão que a
partir do próximo dia 4 de Abril irá
suportar quase três toneladas de ferro.
Ou, por outras palavras, será aí im-
plantada a escultura alusiva ao 50º
aniversário da elevação a vila da fre-
guesia das Aves. Da autoria do
escultor avense Sérgio Carvalho
(actualmente a residir em França) a
obra alude a dois símbolos maiores
da freguesia; a indústria têxtil e o
padroeiro da terra.

Com cerca de quatro metros de
altura, a escultura será implantada na
referida base de betão que dista do
solo cerca de dois metros. O intuito,
afirmou o presidente da Junta de Vila
das Aves, Carlos Valente, é o de a
mesma ser perfeitamente visível a quem
circula naquela zona, proveniente de
onde quer que seja.

Independentemente da apreciação
que vier a ser feita da obra, a escultura
relativa aos 50 anos de vila (que será
inaugurada às 18h30 do dia 4 de
Abril) marcará indubitavelmente a
edição deste ano das festividades.
Não será, contudo, o único momento
emblemático das comemorações. A
realização no próximo domingo de
um cortejo alusivo à data promete
igualmente vincar a efeméride. Com
ele, recupera-se uma das iniciativas
incluídas nas antigas e célebres festas
da vila. Carlos Valente destaca a
participação das várias colectividades

da freguesia no evento, referindo in-
clusive algumas associações de pais.
O Cortejo tem inicio às 15 horas do
dia 3 de Abril, a partir das instalações
da empresa Fiatece, seguindo depois
pela Rua dos Combatentes, Junta de
Freguesia, Largo da Tojela, Rua 25
de Abril e Av. 4 de Abril de 1955.

O arranque oficial das festas acon-
tece este ano no dia 1 de Abril, por
volta das 20h45, no salão de Festas
do Patronato. È aí que será feito o
lançamento do livro sobre os 50
Anos de Vila. Com coordenação de
Geraldo Coelho Dias, a obra contou
com a participação de “uma dezena
de colaboradores”, sublinhando o
presidente da Junta o contributo de
Felisbela Freitas na elaboração do
mesmo. Com uma tiragem inicial de
dois mil exemplares, o livro estará à
venda a partir dessa altura.

Se em anos anteriores as festas
“pagaram-se a si próprias” já o mesmo
não será de esperar relativamente à
edição deste ano, até pelo esforço su-
plementar que a Junta foi obrigada a
fazer para a concretização da escultu-
ra e do livro alusivos aos 50 anos.
Carlos Valente sublinha, por isso, que
a melhor forma de as pessoas con-
tribuírem para as festividades é através
da aquisição do livro (que deverá cus-
tar 20 euros) e do “merchandising”
que está disponível na altura (ver no-
ta). Quanto ao contributo da Câmara
Municpal, no início da semana, o exe-
cutivo de Carlos Valente desconhecia
ainda o valor da verba a atribuir pela
autarquia de Santo Tirso.

FREGUESIA EM OBRASFREGUESIA EM OBRASFREGUESIA EM OBRASFREGUESIA EM OBRASFREGUESIA EM OBRAS
A comemoração do 50º aniversário
da Vila faz-se com a freguesia em
obras. Rotunda de S. Miguel, EN 204-
5 são duas das obras em curso, mas
também, e contra as expectativas, as

INICIATIVA DECORRE DE 1 A
4 DE ABRIL. QUATRO

DIAS PARA COMEMORAR 50
ANOS DE VILA

As Festas da Vila que reganharam nos últimos anos algum entusiasmo
voltam a surpreender com um programa à altura dos 50 anos da elevação
a Vila. Ponto alto deste programa na sua vertente popular constitui, na
noite do próximo dia 2 de Abril, o regresso dos Lacraus, agrupamento
que muito longe levou o nome da terra. Este grupo, reconstituído por
Vasco Oliveira na bateria, Hilário Ferreira no órgão e guitarra, Joaquim
Campos no baixo e vocalista, Zedicó, também vocalista, órgão e guitarra
e Floriano Pereira na guitarra rítmica, vai recuperar parte do repertório de
canções que interpretavam na década de sessenta bem como outras
mais actuais. Esta actuação irá decorrer no recinto do campo da Tojela,
ficando a segunda parte do espectáculo a cargo do conhecido cantor e
“entertainer” André Pimenta, filho de um ilustre médico odontologista
da nossa terra, que recentemente brilhou no programa televisivo “Ídolos”.

relativas ao Centro Cultural e a Junta
de Freguesia. Conta Carlos Valente
que na reunião realizada em Outubro
do ano passado entre o executivo lo-
cal e a autarquia tirsense, Castro Fer-
nandes apontara a inauguração da
nova sede de Junta para 4 de Abril
de 2005. A ideia foi bem aceite, até
porque constituiria “um marco interes-
sante na história das comemorações”
refere o presidente da Junta. Contudo,
e ainda segundo Carlos Valente, “ape-
sar de ter sido sugerida por ele [Castro
Fernandes] penso que não houve
muita vontade em cumprir a data”.

Por inaugurar continua igualmente
o Centro Cultural de Vila das Aves,
apesar de prevista para Janeiro deste
ano. De resto, e no programa inicial
das comemorações, o executivo de
Valente havia planeado a realização
de algumas iniciativas para o referido
Centro Cultural.

MERCHANDISINGMERCHANDISINGMERCHANDISINGMERCHANDISINGMERCHANDISING
Para todos quantos desejarem adquirir
lembranças das comemorações dos
50 Anos de Vila estão acessíveis, na
Junta local, PIN’s, Galhardetes, Cin-
zeiros e Chávenas alusivos a esta efe-
méride. A lista de objectos disponíveis
está a suscitar muito interesse junto
dos avenses e dos coleccionadores.
Este conjunto de artigos ficará com-
pleto, no dia 1 de Abril, com o lança-
mento de uma medalha comemo-
rativa e a apresentação de um livro
evocativo dos 50 anos de Vila.
Vendas, Reservas e Encomendas: Junta
de Freguesia de Vila das Aves ou
www.jf-viladasaves.pt |||||

OS LACRAUS E ANDRÉ PIMENTA ABRILHANTAM OOS LACRAUS E ANDRÉ PIMENTA ABRILHANTAM OOS LACRAUS E ANDRÉ PIMENTA ABRILHANTAM OOS LACRAUS E ANDRÉ PIMENTA ABRILHANTAM OOS LACRAUS E ANDRÉ PIMENTA ABRILHANTAM O
ESPECTÁCULO DOS 50 ANOS DE VILAESPECTÁCULO DOS 50 ANOS DE VILAESPECTÁCULO DOS 50 ANOS DE VILAESPECTÁCULO DOS 50 ANOS DE VILAESPECTÁCULO DOS 50 ANOS DE VILA

Local onde será implantada a escultura alusiva aos 50 anos de Vila. Em Baixo, algum do marchandising disponível sobre a efeméride
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Escultura e livro
marcam festa

do 50º
aniversário da
elevação a vila
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Rua 25 de Abril, 337 - 4795-023 AVES - Tel./Fax: 252941105
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CONDIÇÕES GERAIS NA LOJA

Duas referências da cultura
avense que se finaram

Faleceram, na semana que passou,
dois avenses que se destacaram no
campo da nossa cultura e educação:

O dr. Joaquim Augusto Alves Ribei-
ro, natural de Delães, professor de
várias gerações de estudantes da Es-
cola EB 2/3 de Vila das Aves que
exerceu cargos directivos relevantes
na Associação de Pais e Encarregados
de Educação e foi o Presidente da
Comissão Instaladora da mesma Esco-
la Preparatória, ainda nas instalações
provisórias do Patronato. Professor
respeitabilíssimo, muito estimado pelos
colegas que lhe reconheciam forte
personalidade e trato amável, faleceu
com 68 anos em consequência de
um cancro contra o qual porfiou com
denodo e um interregno de boa ex-
pectativa quanto à  sua recuperação.

O sr. João Gomes de Sousa No-
gueira faleceu com 89 anos de idade
e foi o brioso regente da Banda de
Música da Fábrica do Rio Vizela. Ope-
rário da mesma fábrica em cuja Banda
fora um exímio executante, numa
altura em que esta entrou em inacti-
vidade foi indigitado para a recuperar
o que conseguiu formando novos
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Decorreu com alguma sensação e
particular interesse nesta escola uma
semana de incentivo à prática da
leitura lançada a nível nacional pela
Associação de Professores de Português
com a designação de “Ler Consigo”.
Para o efeito, os docentes de Lingua
Portuguesa do 2º Ciclo convidaram
pessoas da comunidade, encarregados
de educação e antigos alunos a virem
às aulas de Língua Portuguesa ler aos
alunos páginas cativantes de livros
de literatura infanto-juvenil que parti-
cularmente os tenha marcado; simul-
taneamente, dialogaram com os alunos
sobre as suas experiências de vida e
percursos de formação.

De entre as pessoas convidadas

Aberto concurso público para execução de
projecto de ligação de Cense a Paradela

executantes e dirigindo-a desde 1937
a 68 com épocas de grande brilhan-
tismo. Apraz-me citar a resposta que
o agora extinto concedeu a concluir
uma entrevista publicada no Livro das
Décimas Jornadas Culturais em que
lhe perguntavam se onde estivesse um
músico estava também um bom ope-
rário: “Estava, ainda hoje o posso dizer.
Onde estivesse um músico estava um
bom operário. Um dia, isso ficou-me
caro. Um dia, eu disse assim: enquanto
os meus rapazes vão para a casa do
ensaio trabalhar, há aqui indivíduos
que vão para os cafés e para as tascas
romper as calças, e por aí se vê a fraca
política que por aí havia já nessa
altura. Mas acabou. Ponto final.”

Ponto final, não, sr. Gomes, porque
a sua memória é algo de inestimável
e o seu exemplo de mestre-operário,
como já não os há, há-de proliferar
no seio das instituições que promo-
vem uma cultura viva e actuante.

O Jornal entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS lamenta o
desaparecimento de ambas as  perso-
nalidades e associa-se à dor dos seus
familiares e amigos. ||||| LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO
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PROFESSOR NECA FOI UM
DOS VÁRIOS CONVIDADOS

DA INICIATIVA

Iniciativa Ler Consigo na semana
de incentivo à prática da leitura

causou particular curiosidade junto
da miudagem a intervenção do pro-
fessor Neca, treinador do Clube Des-
portivo das Aves e antigo professor
desta escola pela sua mundividência
de homem do desporto ao serviço
das várias selecções de futebol por
vários cantos do mundo. Também a
directora da Biblioteca Municipal,
Maria do Céu e Joaquim Alberto
Moreira como animador da Biblio-
teca da Junta de Freguesia, se presta-
ram a dar protagonismo a livros de
referência fundamentais do universo
mágico da infância como o “Principe-
zinho” de Saint Éxupéry e “A Arca
de Noé de Aquilino Ribeiro. De resto
os demais convidados a participar na
iniciativa, de acordo com a sua forma-
ção e sensibilidade, corresponderam
bem ao desafio e os docentes que
os acompanharam nestas aulas espe-
ciais garantem que motivaram a me-
lhor atenção dos alunos e origina-
ram um diálogo vivo e enriquece-
dor. Os docentes e a escola agrade-

cem penhoradamente a todos os
participantes, àqueles que já referimos
e aos que se seguem: Gonçalo Car-
valho que se fez acompanhar da tam-
bém antiga aluna Filipa, voluntária
dos Bombeiros de Vila das Aves;
Cláudia Neto, enfermeira e antiga alu-
na; Joana Lopes, psicóloga do Agru-
pamento; Celso Campos, jornalista na
Rádio Digital e no jornal Opinião
Pública e antigo aluno; Clara Alves,
psicóloga e antiga aluna; Elisabete
Faria, economista e antiga aluna e
finalmente, Lino Alves, advogado, e
que esteve presente na qualidade de
encarregado de educação.

Não é de somenos referir que foi
com particular emoção que muitos
destes antigos alunos voltaram às
suas salas de aula e conviveram com
alguns dos seus antigos docentes.
O jornalista Álvaro Magalhães, do
Diário do Minho, esteve no local para
fazer a reportagem do evento que
acabou por ter destaque na edição
de sábado, dia 19 de Março. |||||

A Câmara Municipal de Santo Tirso
através de despacho do seu presi-
dente, Castro Fernandes com data de
22 de Março, procedeu à abertura
de concurso público para a execução
do projecto da via de ligação entre
Paradela e Cense, em Vila das Aves.

Trata-se, de resto, de uma das mais
ambicionadas obras dos moradores
de Cense que se vem reduzidos a
uma única ligação ao centro da
freguesia.

Segundo nota de imprensa, emiti-
da pela Câmara de Santo Tirso, esta

nova via tem por objectivo “dar uma
maior articulação à rede viária local
e também qualificar os acessos ao
núcleo habitacional de Cense”. A via
vai dar sequência à Avenida da
Paradela, no sentido poente, ligando-
a à zona habitacional de Cense. |||||

Arrancaram as obras relativas à
rotunda na saída da A3

Através do seu gabinete de imprensa,
a Câmara de Santo Tirso faz saber
que já começaram as obras referentes
à construção da rotunda na saída da
A3 com ligação à EN 104, integrada
na empreitada do alargamento do
sublanço Maia/Santo Tirso e da
construção do novo nó de Santo Tirso
a executar pela Brisa.

Segundo a autarquia tirsense, trata-
se de uma obra de grande “importan-
te para o Concelho já que estes me-
lhoramentos vão ajudar a desconges-
tionar o tráfego automóvel no local e

melhorar a qualidade do serviço pres-
tado aos utentes da auto-estrada A3”.

Nota ainda a Câmara Municipal
que a “necessidade da construção do
novo nó de Santo Tirso resulta do
facto da actual praça da portagem e
do actual nó se encontrarem muito
congestionados mas também do facto
de na ligação da A3 com a EN 204
serem frequentes os acidentes, pelo
que, se justificava plenamente a cons-
trução da referida rotunda, tantas
vezes reclamada pela Câmara Munici-
pal de Santo Tirso”. |||||
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A escolha do PSD recaiu em João Abreu, mas
Alcindo dos Reis que se havia disponibilizado
para liderar a candidatura social-democrata à
Câmara de Santo Tirso não coloca de parte a
possibilidade de entrar na corrida às autárquicas
de Outubro.

Com quase 31 anos de militança partidária,
Alcindo dos Reis abandonou o PSD equacionan-
do agora a liderança de uma candidatura inde-
pendente, assim o movimento que o apoia tenha
força. É pelo menos esta uma das condições
imposta por Alcindo dos Reis para decidir se
avança ou não com a sua candidatura. Como
segunda condição, aponta a concordância do
movimento, no essencial, com os princípios que
defende no livro “Pensar Santo Tirso com Portugal
no Horizonte”, recentemente publicado. Ao
entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS, anunciou ainda a edição em
Junho ou Julho de um segundo livro onde apre-
sentará medidas concretas para o município ten-
do em conta os princípios defendidos na referida
publicação.

No limite, até dois ou três meses antes das
eleições, Alcindo dos Reis decide se avança ou
não com a sua candidatura. Ao entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS

afirmou não precisar “de seis nem sete nem
oito meses” para se dar a conhecer no concelho,
pois, alega, este já o conhece e por isso neste
momento diz-se mais preocupado em que as
ideias se difundam e o movimento congregue
cada vez mais gente.

PSD “FERIDO DE MORTE”PSD “FERIDO DE MORTE”PSD “FERIDO DE MORTE”PSD “FERIDO DE MORTE”PSD “FERIDO DE MORTE”
Magoado com o partido, Alcindo dos Reis afir-
ma que o candidato escolhido pelo PSD é uma
“uma pessoa excelente do ponto de vista moral
mas muito frágil do ponto de vista político”, e
não tem dúvidas que o “obrigaram” a candidatar-
se, num processo sobre o qual se tem questio-
nado quanto à sua legalidade. “Um homem [João
Abreu] que se demitiu do partido, que se demitiu
da presidência da comissão política, que ficou
doente por causa disso e ao fim de 48 horas
volta a readmitir o cargo, reassume ilegalmente
essa função, portanto, se calhar, do ponto de
vista legal, João Abreu nem é o presidente da
comissão política”, afirma. Alcindo dos Reis diz
de resto que a processo de escolha de João
Abreu como candidato à Câmara de Santo Tirso
é “mais uma palhaçada imposta pela distrital do
Porto”. Se o PSD quiser prestar um “grande serviço
ao concelho” diz ainda o mesmo responsável,
“só tem duas coisas a fazer, é demitir a comissão

Candidatura à Câmara de Santo Tirso
de Alcindo dos Reis ainda em aberto

EX-MILITANTE DO PSD DIZ QUE O
PARTIDO “ESTÁ FERIDO DE

MORTE” E QUEM E SANTO TIRSO
“ESTÁ TUDO POR SE FAZER”

política e marcar novas eleições” pois na sua
opinião “esta comissão política está ferida de
morte e ferida de ilegalidade”.

“TUDO POR SE FAZER”“TUDO POR SE FAZER”“TUDO POR SE FAZER”“TUDO POR SE FAZER”“TUDO POR SE FAZER”
Para Alcindo dos Reis em “Santo Tirso está tudo
por se fazer”. Num concelho “completamente
parado, o ex-militante social-democrata, sem
rodeios, diz que no município só há uma pessoa
que manda: “há que o dizer, é o Eng. Castro
Fernandes, e antes era o Dr. Joaquim Couto. Os
próprios vereadores”, acrescenta, “não têm auto-
nomia para tomar uma decisão que valha cem
contos. Ora isto é um desperdício de 300 e
muitos eleitos em todo o concelho, o que quer
dizer que as energias destas pessoas estão com-
pletamente perdidas.”

Alcindo dos Reis diz mesmo que em Santo
Tirso faltam autarquia e juntas de freguesia for-
tes. “A Câmara Municipal tem de distribuir os
seus meios para que se aproveitem as energias
de todos os autarcas locais. Imagine-se que a

Junta de Vila das Aves em vez de ter 20 ou 30
mil contos por ano, tinha 300 ou 400 mil?”.
Nesta situação, Alcindo dos Reis afirma que a
população, “sabendo que o dinheiro estava nas
suas freguesias, iria exigir mais dos seus autarcas
e seriam de maior qualidade os candidatos aos
órgãos do poder local. Não é isso que acontece,
e por isso, diz Alcindo dos Reis “hoje as pessoas
elegem um presidente da Junta de Freguesia
para ver se ele tem mais ou menos influência
junto do presidente da Câmara”, ou, por outras
palavras, “elegem-no mais pela sua capacidade
de pedir do que pela sua capacidade de realizar”.
Não estranha por isso a saída da Trofa do muni-
cípio de Santo Tirso e que freguesias como Aves,
Sequeirô e Vilarinho tentem mais cedo ou mais
tarde fazer o mesmo.

Para o concelho, Alcindo dos Reis defende
um reforço no turismo, tendo em conta as capaci-
dades naturais e também rurais que o município
ainda mantém. “Durante muitos anos entendeu-
se que a ruralidade era uma coisa bucólica, triste
que não significava desenvolvimento, parece-me
que não é assim.” O mesmo responsável, acredita
ainda nas capacidades desportivas do município,
até porque, alega, o concelho “está no epicentro,
digamos assim, de dois terços do futebol profis-
sional”. O problema coloca-se ao nível das infra-
estruturas que “não há”. Embora se tenha feito
“um mega-pavilhão Gimnodesportivo, que é uma
coisa de luxo mas que só serve para meia dúzia
de pessoas, a generalidade da população se
quiser fazer desporto não tem onde”. |||||

"Hoje as pessoas elegem um presidente
da Junta de Freguesia para ver se ele tem

mais ou menos influência junto do
presidente da Câmara.

Quer dizer, elegem-no mais pela sua
capacidade de pedir do que pela sua

capacidade de realizar".
ALCINDO DOS REIS, EX-MILITANTE DO PSD

Candidatura à Câmara de Santo Tirso é uma possibilidade que, para já, Alcindo dos Reis deixa em aberto

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

O presidente da Câmara deu conhecimen-
to dos seguintes despachos: adjudicação
trabalhos a mais, no montante de 20 733,
73 Euros, na empreitada «construção da
sede da Junta de Freguesia de Vila das
Aves – 2ª fase»; adjudicação de trabalhos
a mais, no montante de 4 421, 99 Euros,
na empreitada «pavilhão Gimnodesportivo
de Rebordões».

Tomada de conhecimento da investidura
do Presidente da Câmara Municipal como
membro da Junta Metropolitana do Porto
no passado dia 4 de Março.

Aprovar uma proposta de alteração da
Estrutura Orgânica da Câmara Municipal
de Santo Tirso, o respectivo Regulamento
de Funcionamento e o Quadro do Pessoal,
remetendo a mesma proposta para aprova-
ção na Assembleia Municipal. Refira-se que
a última alteração à estrutura orgânica da
CM datava de 2001, pelo que as crescen-
tes atribuições do Município e a avaliação
dos resultados obtidos com a actual estrutu-
ra, justificam a introdução destas alterações,
visando aumentar a flexibilidade e a eficácia
dos serviços.

Rescindir o contrato de adjudicação do
direito de uso privativo do edifício denomi-
nado «Casa de Chã», sito no Parque D.
Maria II, em Santo Tirso.

Celebrar com o Município de Guimarães
um protocolo de acordo com vista à execu-
ção de obras de reconstrução da Ponte
Romana sobre o Rio Vizela, ligando as fre-
guesias de S. Martinho do Campo (S. Tirso)
e de Lordelo (Guimarães) bem como a
construção de uma nova ponte, também
sobre o Rio Vizela, e arruamentos de acesso,
a ligar as mesmas freguesias.

Adquirir, pelo preço de 4 051, 60 Euros,
uma parcela de terreno destinada à
empreitada «beneficiação da EN 209-2,
em S. Tomé de Negrelos».

Atribuir subsídios, no montante global de
51 101, 91 euros, às seguintes entidades/
instituições (entre outras): Clube Despor-
tivo das Aves para a deslocação de atletas
a Kaiserlauten (Alemanha); à Fábrica da
Igreja Paroquial de S. Miguel de Vila das
Aves para o cortejo pascal; ao Ginásio
Clube de Santo Tirso para as obras de
manutenção nas instalações. |||||

Deliberações
Camarárias
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Em Santo Tirso, munícipes
ainda reivindicam o básico
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S. Martinho do Campo, Roriz e Vila-
rinho. Para já foram estas algumas das
freguesias do concelho de Santo Tirso
visitadas pelo agora candidato à Câ-
mara Municipal pelo PSD, João Abreu.

Não se trata de nenhum programa
paralelo às visitas efectuadas um pou-
co por todo o concelho pela autar-
quia tirsense, mas não deixa de ser
curioso notar que enquanto a câmara
socialista vai conferindo a obra feita
ou em curso, os sociais democratas
vão denunciado o que continua por
ser feito. E muito do que continua em
falta, corresponde a necessidades
básicas, diz o candidato do PSD.

“Quando se pergunta sobre as
prioridades das pessoas para as suas
freguesias, estas referem não tanto
questões relacionadas com a qualida-
de de vida mas antes de necessidades
básicas, como o saneamento básico,
o abastecimento de água, a criação
de infra-estruturas um parque despor-
tivo ou infantil”. Problemas que, de
acordo com João Abreu “já deviam
estar resolvidos”.

“Os outros problemas, que têm a
ver com a qualidade de vida, são
sobretudo os jovens a reivindica-los”,
refere ainda o candidato laranja, dan-
do como exemplos a falta de novas
práticas desportivas, de animação cul-
tural, de oferta de formação, e do pri-
meiro emprego. João Abreu diz mes-
mo que a juventude “olha para os
concelhos vizinhos e vê neles aquilo
que não encontra em Santo Tirso”.

Ao entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS, João Abreu
adiantou que em breve o partido irá
apresentar as suas “linhas de rumo”
para o município. Será um conjunto
de “ideias de mudança” no sentido
de uma maior equidade entre a peri-
feria e o centro; o objectivo passa,
inclusive, por “aproximar as freguesias
mais distantes do centro da cidade”,
de forma a que os munícipes da peri-
feria não se identifiquem mais com
os concelhos vizinhos do que com o
seu próprio concelho.

EM S. MARTINHO DO CAMPOEM S. MARTINHO DO CAMPOEM S. MARTINHO DO CAMPOEM S. MARTINHO DO CAMPOEM S. MARTINHO DO CAMPO
O PSD começou no “Vale” as suas
visitas com a presença do candidato
à Câmara Municipal. S. Martinho do

 VISITAS DO PSD ÀS FREGUE-
SIAS DO CONCELHO

O caso relativo à exploração de
inertes no Rio Vizela, em S. Martinho
do Campo já foi alvo de um esclare-
cimento por parte da Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso, motivado, sobre-
tudo, por notícia vinda a público
através do Jornal de Notícias.

No comunicado remetido aos ór-
gãos de comunicação social, a autar-
quia esclarece que “há cerca de um
ano, a empresa Ferreira, Carvalho &
Machado, L.da, requereu o licencia-
mento para “implantação de um
estaleiro para depósito de materiais
de construção”, na referida freguesia.
O licenciamento não foi autorizado
pois “o que a dita sociedade estava
a levar efectivamente a efeito era a
em questão procedesse à retirada de
todas as máquinas existentes , sendo
certo que a actividade em causa pre-
judicava os moradores, não só pelo
ruído, poeiras e resíduos produzidos,
mas também porque a mesma condi-
cionava em muito o trânsito no lo-
cal”. Neste sentido, o presidente da
Câmara através de despacho de 29
de Janeiro, solicitou que a empresa
em causa “procedesse à remoção da
maquinaria entretanto já instalada
no local, e à consequente reposição
(limpeza) do terreno”.

Esclarece no entanto a autarquia
tirsense, que “a Lei determina que,
nestes casos, a Câmara, antes de
proferir o despacho definitivo, deve
proceder previamente à audiência da
parte interessada”. O intuito é o de
“garantir aos interessados o direito
de defesa”, mas nota a autarquia
que na maior parte dos caos o pro-

Câmara Municipal ordena
retirada de máquinas

Campo e Roriz foram as duas primei-
ras freguesias alvo da atenção de João
Abreu.

Em S. Martinho do Campo duas
situações mereceram particular relevo:
a situação de perigo da Ponte de Ne-
grelos e a exploração de areias na
Rua 1º de Maio. No primeiro caso, o
PSD diz que a autarquia “parece adop-
tar” o ditado “bem português, da casa
roubada, trancas na porta”, pois embo-
ra a situação da ponte tenha sido
referida em 2002 como tratando-se
de uma “preocupação real do Sr. presi-
dente da Câmara” só com a queda
de algumas pedras da guarda de se-
gurança no passado dia 11 de Março
a situação parece ter assumido o ca-
racter de “urgência”, avançando-se pa-
ra uma “reconstrução integral” da pon-
te, dispensando-se “as formalidades
do concurso público”. “Será que a si-
tuação, antes da queda das pedras,
não era igualmente grave e urgente?”,
questiona o PSD.

Quanto ao estaleiro de Exploração
de Areias localizado na mesma fre-
guesia, na Rua 1º de Maio, a análise
feita pelo PSD, tendo em conta as quei-
xas dos moradores, não é tranqui-
lizadora. “A excessiva proximidade

das habitações, os níveis de ruído que
perturbam sobretudo os que tra-
balham em turnos da noite, as águas
conspurcadas e lamas que podem
contaminar os poços familiares, as
poeiras resultantes das lavagens das
areias, tornam a vida desta população
num inferno”, alega o PSD.

A 25 de Março de 2004, a Câ-
mara Municipal de Santo Tirso deu
conta que “foi concedido o prazo de
60 dias à empresa exploradora do
estaleiro para proceder à retirada das
máquinas e material do local, bem
como à reposição do respectivo terre-
no, sob pena da aplicação das respec-
tivas sanções legais”. Contudo, nota
o PSD, a situação manteve-se, esperan-
do que até ao início de Abril o proble-
ma seja ultrapassado. (ver texto nesta
página). |||||

POLÍTICA DE JUVENTUDEPOLÍTICA DE JUVENTUDEPOLÍTICA DE JUVENTUDEPOLÍTICA DE JUVENTUDEPOLÍTICA DE JUVENTUDE
No próximo dia 16 de Abril (Sábado),
o PSD apresenta em Vila das Aves o
seu programa no âmbito das políti-
cas de Juventude. A inicativa realiza-
se no Cine-Aves, a partir das 15 ho-
ras, com a presença de João Abreu,
candidato do PSD à Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso.

cedimento acaba por “conferir mais
um meio para, através de recursos
ou pedidos de prorrogação de pra-
zos, os interessados causarem atra-
sos sucessivos nos processos, já que
a Câmara está obrigada a responder
aos requerimentos apresentados”.

“Não obstante, a 24 de Março
de 2004, o Presidente da Câmara
profere despacho definitivo a orde-
nar a remoção das máquinas e mate-
riais existentes no terreno em causa,
e a reposição deste”. Depois deu co-
nhecimento do assunto, a 7 de Abril
do ano passado, à Direcção Regio-
nal do Ambiente do Norte (entidade
competente para o licenciamento da
extracção de inertes), “alertando para
o facto da Câmara ter já instaurado
um processo de contra-ordenação à
empresa infractora e ter emitido ordem
para remoção das máquinas e mate-
riais do local e limpeza do terreno”.

No mesmo comunicado, a autar-
quia dá ainda conta que “a firma
em questão apresenta sucessivos
pedidos de concessão de um prazo
mais alargado para proceder à reti-
rada de todas as máquinas do local
e à reposição do terreno, alegando
que o prazo inicialmente concedido
não era suficiente”.

Pedidos estes que “foram todos
indeferidos, tendo o Presidente da
Câmara proferido, a 2 de Março de
2005, despacho final de indeferi-
mento, no qual ordenou que, no
prazo improrrogável de 30 dias, a
empresa em questão procedesse à
retirada de todas as máquinas exis-
tentes no local e a reposição deste,
sob pena da Câmara Municipal pro-
ceder de imediato à competente par-
ticipação ao Ministério Público pela
prática de um crime de desobe-
diência e à execução dos trabalhos
de reposição do terreno a expensas
da firma infractora”. |||||

Autarquia doa terreno à ASAS
De acordo com deliberação camará-
ria de 22 de dezembro, a Câmara
Municipal de Santo Tirso duou à
Associação de Solidariedade e Ac-
ção Social de Santo Tirso (ASAS), livre
de quaisquer ónus, o prédio urbano,
situado no Lugar de Gondarim, na
Freguesia de Sequeirô, constituído
por uma parcela de terreno, com uma
área de quase mil e 700 metros qua-
drados e avaliada em 67 680 euros,

CASO RELATIVO À
EXPLORAÇÃO DE INERTES

NO RIO VIZELA, EM S.
MARTINHO DO CAMPO

destinada a construção urbana.
A assinatura do contrato-promes-

sa de doação foi formalizada ontem
(29 de Março) entre a Câmara Muni-
cipal (na pessoa do seu presidente,
Castro Fernandes) e a ASAS (na pessoa
do seu presidente, Almeida Santos).

No referido terreno será construí-
do pela ASAS um edifício destinado
a Centro de Acolhimento (temporá-
rio) de crianças em risco. |||||

João Abreu na visita a S. Martinho do Campo



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 13 de Abril

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
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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

T2 Sº Martinho do CampoT2 Sº Martinho do CampoT2 Sº Martinho do CampoT2 Sº Martinho do CampoT2 Sº Martinho do Campo
Ed. Imocampo

Cozinha mobilada
Bem localizado

Bom preço

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/Aquec. central

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

Moradia S. Tomé deMoradia S. Tomé deMoradia S. Tomé deMoradia S. Tomé deMoradia S. Tomé de
NegrelosNegrelosNegrelosNegrelosNegrelos

Área 120 m2

2000m2 de terreno
Bom estado de conser-
vação. Bem localizada

Andar Moradia em VilaAndar Moradia em VilaAndar Moradia em VilaAndar Moradia em VilaAndar Moradia em Vila
das Avesdas Avesdas Avesdas Avesdas Aves

Boa localização. Agradável varanda
Bom salão no sótão

Óptima exposição solar
Só 16.500 cts

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.

Marque visita! ! !Marque visita! ! !Marque visita! ! !Marque visita! ! !Marque visita! ! !

Quintinha - S. Mamede NegrelosQuintinha - S. Mamede NegrelosQuintinha - S. Mamede NegrelosQuintinha - S. Mamede NegrelosQuintinha - S. Mamede Negrelos

TTTTToda em pedroda em pedroda em pedroda em pedroda em pedraaaaa
Pronta a habitarPronta a habitarPronta a habitarPronta a habitarPronta a habitar

C/ 4.000 mC/ 4.000 mC/ 4.000 mC/ 4.000 mC/ 4.000 m22222 terreno terreno terreno terreno terreno

Andar Moradia em LordeloAndar Moradia em LordeloAndar Moradia em LordeloAndar Moradia em LordeloAndar Moradia em Lordelo

T2
Cozinha Mobilada
Agradável jardim

Garagem

Na freguesia de Roriz, ficou finalmente concluída a segunda fase da Rua António Maria Gomes,
no alto de Fontão. Esta segunda fase ficou orçamentada em cerca de 150 mil euros. |||||

Na tarde da passada sexta-feira,
dia 11 de Março, uma máquina
retroescavadora danificou as
guardas de segurança da Ponte
de Negrelos que liga a Fregue-
sia de S. Martinho do Campo
(Município de Santo Tirso) às
freguesias de Lordelo e Moreira
de Cónegos (Município de
Guimarães).

Avisada do acidente a Câ-
mara Municipal de Santo Tirso
fez deslocar para o local uma
equipa técnica camarária para
se inteirar das condições de
segurança da ponte. Verificadas
as deficientes condições de
segurança desta ponte de inte-
resse histórico, a Câmara Muni-
cipal decidiu, em sintonia com

a sua congénere vimaranense,
encerrar a ponte a todo o tipo
de trânsito automóvel.

Entretanto e face à necessi-
dade urgente de resolver o pro-
blema, as câmaras municipais
de Santo Tirso e Guimarães
iniciaram a reparação imediata
das guardas de segurança (uma
empresa da especialidade ini-
ciou ontem mesmo, as obras de
reparação provisória da guarda
da ponte romana com vista a
obviar problemas de segurança
mais prementes). Para a execu-
ção da obra de reconstrução
integral da ponte, dispensando
as formalidades dos concursos
públicos dada a urgência da
mesma, estão os departamentos

técnico e jurídico a estudar o
assunto com vista a diminuir,
legalmente os prazos de concur-
so e de execução da obra.

Entretanto, a Câmara Munici-
pal faz saber que no passado
dia 7 de Março, foi agendado
para reunião do executivo ca-
marário, o Protocolo de Colabo-
ração entre os Municípios de
Santo Tirso e Guimarães no
sentido da reparação de ponte
romana de Negrelos e execução
de uma ponte nova sobre o Rio
Vizela. O protocolo foi aprova-
do na reunião da Câmara Mu-
nicipal de Guimarães de 24 de
Fevereiro último e posteriormen-
te na reunião de câmara de
Santo Tirso de 16 de Março. |||||

Santo Tirso e Guimarães acordam
reparação da ponte de Negrelos

Rua concluída

Mosteiro de Roriz com
placa identificativa

Foi colada no recinto do Mos-
teiro de S. Pedro de Roriz uma
placa identificado do local e da
história do referido monumen-
to. Esta placa foi colocada pela
autarquia tirsense na segunda
semana de Março e refere entre
outros pormenores a data da

fundação (finais do século XI)
e seus fundadores e os ele-
mentos decorativos utilizados.

De referir que o Mosteiro de
S. Pedro de Roriz (Santo Tirso)
encontra-se classificado como
Monumento Nacional desde o
já longínquo ano de 1910. |||||



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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Rumo a uma comunidade
sustentável

Desde Janeiro de 2005 Santo Tirso
faz parte dos poucos concelhos em
Portugal que começaram a implemen-
tar a Agenda 21 Local. Este processo
de planear a sustentabilidade do con-
celho olhando para os principais pro-
blemas actuais é ainda inovador num
pais onde a participação dos cidadãos
nestes debates ainda está a dar os
primeiros passos.

O QUE É A AGENDA 21 LOCAL?O QUE É A AGENDA 21 LOCAL?O QUE É A AGENDA 21 LOCAL?O QUE É A AGENDA 21 LOCAL?O QUE É A AGENDA 21 LOCAL?
A Agenda 21 nasceu há 13 anos
atrás na Cimeira da Terra (Rio de Janei-
ro, 1992). É um documento ratificado
pelos quase 200 países que estiveram
nesta Cimeira, incluindo Portugal, e
que traça acções a ser desenvolvidas
pelos governos centrais e locais, em-
presários, associações, cidadãos… para
atingir o desenvolvimento sustentável.
Este “desenvolvimento sustentável” é
aquele que oferece serviços ambien-
tais, sociais e económicos aos residentes
de uma comunidade sem ameaçar a
viabilidade dos sistemas naturais,
urbanos e sociais dos quais dependem.

No Capítulo 28 da Agenda 21
está escrito: “Cada poder local deverá
entrar em diálogo com os seus cida-
dãos, organizações locais e empresas
privadas e deverá adoptar uma “Agen-
da 21 Local”. Através de processos
consultivos e de estabelecimento de
consensos, os poderes locais deverão
aprender com os cidadãos e com as
organizações locais, cívicas, comunitá-
rias, comerciais e industriais e adquirir
a informação necessária para elaborar
melhores estratégias. O processo de
consulta deverá aumentar a conscien-
cialização familiar em questões de
desenvolvimento sustentável.” Isto é
o que se pretende para Santo Tirso.

AGENDA 21 EM SANTO TIRSOAGENDA 21 EM SANTO TIRSOAGENDA 21 EM SANTO TIRSOAGENDA 21 EM SANTO TIRSOAGENDA 21 EM SANTO TIRSO
A Câmara Municipal de Santo Tirso
estabeleceu uma parceria com a Escola
Superior de Biotecnologia da Univer-
sidade Católica Portuguesa para que
seja encetada a Agenda 21 Local no
concelho.

Desde Janeiro que a equipa está
no terreno a promover reuniões de
trabalho, recolher dados e a preparar

COMUNIDADE TIRSENSE EMPENHADA NA AGENDA 21 LOCALCOMUNIDADE TIRSENSE EMPENHADA NA AGENDA 21 LOCALCOMUNIDADE TIRSENSE EMPENHADA NA AGENDA 21 LOCALCOMUNIDADE TIRSENSE EMPENHADA NA AGENDA 21 LOCALCOMUNIDADE TIRSENSE EMPENHADA NA AGENDA 21 LOCAL

AGENDA 21 LOCAL DO CON-
CELHO DE SANTO TIRSO

as próximas fases da Agenda 21 Local
(por exemplo a criar uma página na
Internet e a produzir um folheto infor-
mativo e um questionário que em Abril
serão enviados a toda a população).

Neste processo de Agenda 21 Lo-
cal todos os cidadãos são convidados
a participar nos processos de decisão
sobre o futuro do concelho, pois só
assim se poderão tomar as decisões
que efectivamente correspondem às
aspirações dos Tirsenses na busca de
um concelho mais dinâmico, mais
ecológico e mais justo.

O QUE ACONTECERÁ EM ABRILO QUE ACONTECERÁ EM ABRILO QUE ACONTECERÁ EM ABRILO QUE ACONTECERÁ EM ABRILO QUE ACONTECERÁ EM ABRIL
Já no dia 7 de Abril às 18 horas no
Salão Nobre da Câmara Municipal de
Santo Tirso decorrerá o primeiro Fórum
Participativo da Agenda 21 Local.

Nesta primeira reunião serão
apresentados publicamente alguns

dados sobre um conjunto de entre-
vistas que foram conduzidas a várias
instituições do concelho (Perfil da
Counidade) bem como uma primeira
compilação de indicadores sobre
Santo Tirso (Pré-diagnóstico). Será
ainda apresentada a página do pro-
jecto na internet e materiais de divul-
gação do projecto da Agenda 21
Local de Santo Tirso. Esta reunião é
aberta a todos os interessados.

Ainda durante Abril todos os Tir-
senses serão convidados a responder
a um questionário onde indicarão
quais os principais problemas exis-
tentes e quais os investimentos que
fariam no concelho se a decisão fosse
sua. Os dados recebidos serão trata-
dos e ajudarão a decidir sobre os
principais aspectos a ser alvo de aten-
ção no Diagnóstico e no Plano de
Acção a realizar. |||||

O processo da Agenda 21 Local de Santo Tirso tem como um dos seus
pilares o fomento do envolvimento dos cidadãos e diversas instituições na
definição das medidas prioritárias a implementar. Para aprofundar esta
ligação criámos a figura do “parceiro local”. Até ao passado dia 21 já tinham
aderido 42 instituições locais.  Se pretender aderir contacte Secretariado
Agenda 21 Local de Santo Tirso (Pilar Babo, Marta Pinto ou Pedro Santos), do
Grupo de Estudos Ambientais. Escola Superior de Biotecnologia. R. Dr. António
Bernardino de Almeida  4200-072 Porto. T: 225580032 | T e F: 225580048 | F:
225090351 | contacto@agenda21-stirso.org |||||

O Conselho Local de Acção Social
de Santo Tirso (CLAS) - composto
por mais de cinquenta entidades do
concelho - apresentou e aprovou no
passado dia nove de Março, o cha-
mado Plano de Desenvolvimento So-
cial (PDS) para o triénio 2005-2007,
contribuindo assim para a continui-
dade da implementação da Rede
Social no Concelho de Santo Tirso.
Com este plano, o CLAS pretende
“injectar” em Santo Tirso estratégias
que permitam combater as assimetrias
locais e promover a cidadania e o
desenvolvimento social, onde o recur-
so a uma metodologia participativa
constituiu palavra de ordem.

Os quatro eixos centrais de de-
senvolvimento apresentados assen-
tam no “emprego, formação e desen-
volvimento social”, na “oferta de equi-
pamentos de integração social e de
dinamismo lúdico-cultural”, nas “vul-
nerabilidade sociais e situações de
fragilidade pessoal e social” e nas “par-
cerias, cidadania e coesão social”.

A propósito do diagnóstico das
temáticas relacionadas com cada um
destes eixos, o presidente do CLAS,
Castro Fernandes, destacou a impor-
tância que tem para o desenvol-
vimento social do concelho a divul-
gação pública dos problemas que o
afectam. Só com posturas como a de
Santo Tirso se conseguem combater
efectivamente os problemas da
população mais desfavorecida e
promover o normal exercício da
cidadania.

PLANO DE ACÇÃOPLANO DE ACÇÃOPLANO DE ACÇÃOPLANO DE ACÇÃOPLANO DE ACÇÃO
Numa sessão onde estiveram ainda
presentes o vereador da Acção Social
da autarquia tirsense, José Pedro Ma-
chado, o coordenador distrital da Re-
de Social da Segurança Social, Luís
Vale, e a técnica da consultora que
prestou assessoria à implementação
do Programa Rede Social, foi igual-
mente apresentado e aprovado o Pla-
no de Acção, que resulta directa-
mente do PDS.

De entre as várias acções previstas
- tidas como “ambiciosas, mas realis-
tas”, algumas das quais dependentes
de fundos comunitários - , destacam-
se a criação de um observatório local
de emprego, o alargamento do Cen-
tro de Acolhimento para Menores,
a criação de creches, a criação de

Plano de Desenvolvimento
Social para Santo Tirso

equipas de rua para combater a toxi-
codependência, a criação de uma ga-
binete de intervenção com mulheres
vítimas de violência doméstica, a
construção de um Lar Residencial
para deficientes e a divulgação do
trabalho desenvolvido pela Acção
Social concelhia.

Para Luís Vale, o PDS e o Plano de
Acção de Santo Tirso são dos melho-
res que tem apreciado e constituem
a certeza de que o concelho criou já
as condições necessárias para o tra-
balho em rede e para um desenvol-
vimento social concertado.

Estes planos, a exemplo dos
restantes documentos, encontram-se
disponíveis para consulta na Divisão
de Acção Social da Câmara Munici-
pal, na Biblioteca Municipal ou, para
consulta e impressão, no sítio na
Internet da autarquia.

MEDIDAS DE COMBATE ÀMEDIDAS DE COMBATE ÀMEDIDAS DE COMBATE ÀMEDIDAS DE COMBATE ÀMEDIDAS DE COMBATE À
EXCLUSÃO SOCIALEXCLUSÃO SOCIALEXCLUSÃO SOCIALEXCLUSÃO SOCIALEXCLUSÃO SOCIAL
Na sequência do Plano de Desen-
volvimento Social aprovado pelo
CLAS, a autarquia tirsense  vai levar
a cabo “um conjunto de acções com
vista à promoção da cidadania e do
desenvolvimento social, aumentan-
do, assim, o apoio aos mais desfa-
vorecidos e combatendo a exclusão
social”. As incitavas serão co-finan-
ciadas pelo Programa Operacional
Emprego, Formação e Desenvol-
vimento Social (POEFDS).
São de destacar os levantamentos
exaustivos de informação alusiva à
toxicodependência e ao alcoolismo
– de onde resultará a constituição
de equipas de rua e a criação de
grupos de auto-ajuda para a de-
sintoxicação de toxicodependentes
e alcoólicos –, a prevenção primária
do alcoolismo junto das escolas, o
levantamento de informação res-
peitante à deficiência, a realização
de workshops destinados a diri-
gentes e técnicos locais para dina-
mização do trabalho em rede e a
criação de uma publicação periódica
destinada à divulgação da acção
social concelhia.
Os primeiros resultados de algu-
mas destas acções deverão surgir
ainda este ano, prevendo-se que no
final de 2007, os mais desfavo-
recidos estejam socialmente mais
integrados e que o município. |||||
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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
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A abertura de um gabinete de apoio
aos jovens famalicenses é o grande
destaque do evento “Jovem.com
2005”, que vai decorrer em Vila Nova
de Famalicão, entre 1 e 18 de Abril,
e vai trazer ao concelho grandes no-
mes da música rock e pop nacional,
debates, concursos, workshops, diver-
sas actividades desportivas e múltiplas
iniciativas dirigidas aos jovens, numa
organização do pelouro da Juven-
tude da Câmara Municipal.

O Gab@jovem que será instala-
do no Espaço Internet, sito no edifí-
cio do Museu Bernardino Machado,
será inaugurado no primeiro dia da
iniciativa, e pretende ser “um ponto
de encontro e de informação para
todos os jovens do concelho. Aqui
poderão ficar a par de todas as novi-
dades que lhes dizem respeito, para
além de lhes permitir o acesso a uma
série de serviços e mais valias, como
publicações, livros e outras edições
de interesse juvenil”, explicou o
adjunto da presidência para a área
da Juventude, Leonel Rocha, durante
a apresentação pública do evento.

Leonel Rocha adiantou, ainda, que
a abertura do Gab@jovem “é o primei-
ro passo para a criação da Casa da
Juventude”, um projecto ambicioso que
a Câmara Municipal de Famalicão
pretende concretizar.

Os concertos das bandas nacio-

Centro Social e Cultural
de S. Pedro de Bairro vai

gerir “casa solidária”

||||| TEXTO: TIATIATIATIATIAGOGOGOGOGO     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

O presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão, Armindo
Costa, entregou ao Centro Social e
Cultural de S. Pedro de Bairro, presidi-
do por Joaquim Vale, as chaves de
um edifício pré-fabricado destinado
a acolher pessoas desprotegidas. O
imóvel, que Armindo Costa classificou
como “uma casa solidária”, localiza-
se na freguesia da Carreira e destina-
se a servir também a população neces-
sitada de freguesias vizinhas, na zona
sul-nascente do concelho.

O edifício, com dois quartos, foi
construído pela Câmara Municipal, no
âmbito do programa municipal “Mudar
de Casa, Mudar de Vida”. Com um
custo global de cerca 26 mil euros, a
nova habitação será gerida no âmbito
da Rede Social do município, pelo

REFORÇO DA POLÍTICA
SOCIAL DE HABITAÇÃO NO
MUNICÍPIO DE VILA NOVA

DE FAMALICÃO

Fernando Jorge Moreira, 30 anos,
militante do PSD de Famalicão foi en-
contrado morto em sua casa, na Ave-
nida de França, na manhã de terça-
feira. Ao que tudo indica, ter-se-á
suicidado.

Segundo fontes no local, a vítima terá
contactado a namorada, no dia ante-
rior, dizendo que pretendia suicidar-
se. A namorada tentou contactar Fer-
nando Jorge durante a manhã, mas
já não conseguiu. Foi então que comu-

nicou o sucedido aos bombeiros e PSP
que depressa se deslocaram para o
local e descobriram o corpo no sofá
com a fotografia de uma mulher. Junto
a ele foi ainda encontrada uma garrafa
de água contendo um pó branco, ao
que tudo indica usado para pôr termo
à vida.

Fernando Jorge foi presidente da
Juventude Social Democrata de Fama-
licão, bem como da Distrital de Braga.
Estava há algum tempo desligado da
política, mas estava a reactivar uma
associação por ele fundada: a Asso-
ciação Nova Esperança de Bairro,
freguesia de onde era natural.

A notícia foi recebida no seio da
JSD com grande pesar. Hugo Mes-
quita, actual presidente da jota de
Famalicão descreve o “amigo e compa-
nheiro” como um militante exemplar
e um “cidadão cuja participação cívica
engrandece a JSD”. ||||| TIATIATIATIATIAGOGOGOGOGO     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Ex-lider da JSD de Famalicão
encontrado morto

Centro Social e Cultural de Bairro, e
pela Comissão Social Inter-freguesias
daquela zona do concelho, que
abrange as freguesias de Bairro,
Carreira, Delães, Novais e Ruivães.

“Este novo conceito de habitação
oferece aos cidadãos que vivem sozi-
nhos, desprotegidos e em condições,
muitas vezes, miseráveis, uma vida em
comunidade, apoiados e acompa-
nhados constantemente pelo Centro
Social de Bairro, que lhes dará toda a
ajuda necessária, nomeadamente no
que respeita ao apoio domiciliário”,
realçou o presidente da Câmara.

O edifício da Carreira é o primeiro
do género a ser construído no con-
celho e resulta de uma parceria de-
senvolvida entre a Câmara Municipal
e a Rede Social do concelho, que per-
mite não só o realojamento de pes-
soas que vivem em condições extre-
mas de pobreza, mas também a sua
inclusão na sociedade. De acordo
com Armindo Costa, “a concretização
desta medida vem reforçar ainda mais
a política social de habitação imple-
mentada por este executivo cama-rário
famalicense”. |||||

Em Famalicão, The Gift, Toranja e
Delfins animam Jovem.com 2005

INICIATIVA DECORRE DE
1 A 18 DE ABRIL. NA

ABERTURA SERÁ
INAUGURADO GABINETE DE

APOIO AOS JOVENS

nais “The Gift” (dia 8), Delfins (dia
16), e “Toranja” (dia 18), são os gran-
des destaques a nível musical do
evento, num programa que conta tam-
bém com um concerto de música
ligeira intrepretado por Jorge Cruz
(dia 8), com a participação do grupo
vencedor do passatempo “Quinta dos
Portugueses”, da Rádio Antena 3,
Boitezuleika (dia17) e das bandas de
garagem, “Brigada” (dia 1) e “Funky
Fever” (dia 15).

 Os debates com as juventudes
partidárias são outro ponto de desta-
que na programação do Jovem.com
2005. Subordinados aos temas “Pre-

venção Rodoviária”; “Formação/
Emprego” e “Os Jovens e a Política”,
os debates irão contar com a presen-
ça de alguns dos líderes dos partidos
juvenis com maior visibilidade no
actual contexto político nacional.

O Desporto será também uma
presença assídua durante os dias do
evento, através da promoção de
desportos radicais, como parede de
escalada, slide, rappel, paint ball, entre
outros, no Estádio Municipal. Lugar
também para a realização do Cam-
peonato Distrital de Dança Desportiva
(dia 2), na Casa das Artes, e para a
organização, por parte da Associação
Vento Norte, de uma Gincana da Ju-
ventude (dia 2). Jornadas concelhias
de Química, exposições, sessões de
cinema, atlieres e diversos concursos
completam o programa.

 Segundo o presidente da Câmara
Municipal, Armindo Costa, com o
evento “Jovem.com 2005, a autarquia
dá seguimento a uma política de
Juventude global e transversal, que
visa estimular a participação dos
jovens na vida cívica, cultural, des-
portiva e política do município, pro-
porcionando-lhes os meios para o
estudo, reflexão e debate sobre as
mais diversas temáticas do seu
interesse, além de novos momentos
de lazer e de convívio”. |||||

O grupo Toranja são uma das
bandas nacionais a actuar na Casa das

Artes de Famalicão no âmbito do
Jovem.com 2005



Acordos com as seguintes entidades: ARS; ADSE; SAMS; SAMS Quadros; SAMS
/ SIB; CGD (Caixa Geral Depósitos); Médis.

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

Bioquímica

Hematologia

Microbiologia

Imunologia

Endocrinologia

Monotorização de Fármacos

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

Espermograma

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

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

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

Análises Químicas e bacteriológicas de água de poços,

torneiras e piscinas.

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

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

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

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

ORTONEVES
 Camas hospitalares
 Calçado ortopédico
 Fraldas
 Meias elásticas e de descanso

de Joaquim da Silva Neves

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

Centro Ortopédico e Dietético de Vila das Aves
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Depois de um Inverno praticamente
sem chuva, esta, com a chegada da
primavera, parece não querer dar tré-
guas, marcando forte presença tam-
bém em período pascal.

Mesmo assim, a chuva que caiu
no último domingo não demoveu a
comunidade religiosa que, mais uma
vez, cumpriu com o seu já tradicional
cortejo pascal.

Depois de três dias de intimismo
religioso, com a celebração das ceri-
mónias de quinta, sexta e sábado san-
tos, a paróquia de Vila das Aves

cumpriu a Páscoa, ou seja, a passagem
da morte à vida do ressuscitado, tra-
zendo-a para as ruas da freguesia.

Este ano as equipas de compasso,
e demais intervenientes na iniciativa,
concentraram-se junto ao quartel dos
Bombeiros Voluntários de Vila das
Aves, pois foi daí que o cortejo seguiu
rumo à Igreja Matriz.

O tempo não ajudou, e o número
de pessoas que se concentraram para
ver os diferentes carros alegóricos e
passagens bíblicas esteve longe das
enchentes dos anos anteriores, mas

ainda assim, muitos foram os que não
perderam a cerimónia.

Este ano, a comemoração do 50º
aniversário da elevação a vila da
freguesia das Aves ganhou igualmente
destaque no cortejo, nomeadamente
com o carro alegórico da Associação
de S. Miguel Arcanjo – com os
números que à cinco décadas faziam
da indústria têxtil um dos grandes
motores do progresso da freguesia,
por ventura antecipando o que se
poderá vislumbrar no próximo
domingo. |||||

Cortejo Pascal mais uma vez
saiu à Rua em Vila das Aves



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.
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Desporto: Desporto: Desporto: Desporto: Desporto: CD Aves

Avª 27 de Maio, nº 923 | 4795-545 São Tomé de Negrelos STS | Portugal
Telefone: +351 252 942 827 | Fax +351 252 875 970

e. vilamoda@sapo.pt

OUTELET

Importadores ||||| Exportadores

Jogo no Estádio do CD Aves, na Vila das Aves
Árbitro: Artur Soares Dias, do Porto
CD AvesCD AvesCD AvesCD AvesCD Aves: Rui Faria, Neves, Sérgio Nunes, Mércio,
Pedro Geraldo, Vítor Manuel, Néné, Hugo Morais,
Pedras (Vítor Borges, 77’), Chevela (Miguel, 45’) e
Rui Miguel. Treinador: Neca.
EspinhoEspinhoEspinhoEspinhoEspinho: Tó Ferreira, Correia, Moisés, Álvaro, Marco
Cláudio, Ricardo Correia, Paulo Rola, André Cunha
(Quim, 86’), Osório (Zacarias, 59’), Carlos Manuel
(Júlio César, 86’) e Magano.
Marcadores: Paulo Rola (51’, p.b.) e Marco Cláudio
(56’).
Cartões amarelos: Moisés (16’), Marco  Cláudio (32’),
Ricardo Correia (54’), Rui Miguel (56’), Néné (56’),
Hugo Morais (67’), Álvaro (71’) e Neves (90’).

||||| TEXTO: SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

FOTO: VVVVVASCOASCOASCOASCOASCO     OLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRA

 LIGA DE HONRA: 26ª JORNADA  CD AVES 1 ESPINHO 1

Mais um empate…
Ainda não foi desta que o Aves se
reencontrou com as vitórias, não
tendo ido além de um empate diante
do Espinho. Num jogo marcado pela
falta de soluções no banco de ambas
as equipas, devido a castigos e lesões,
os dois treinadores tentaram ultra-
passar este condicionalismo, sem con-
tudo conseguir disfarçar alguma len-
tidão e falta de inspiração no ataque.
O Espinho até entrou melhor, mais
desperto e pressionante, pecando
apenas no capítulo da construção das
jogadas de ataque. Do outro lado, foi-
se gerindo a subida do adversário
no terreno, não tendo materializado
dois lances de perigo já perto do in-
tervalo.

No reatamento, o ritmo e a
profundidade atacante do jogo só
melhoraram com os golos. Primeiro,
o espinhense Paulo Rola colocou o
Aves em vantagem e cinco minutos
depois surgiu o caso do jogo, do qual

nasceu a igualdade do Espinho, num
golo apontado por Marco Cláudio,
na conversão de um livre directo. Os
jogadores da casa reclamaram que o
árbitro tinha apitado antes de o rema-
te ser desferido, de modo a sancionar

as mexidas na barreira, só que Artur
Soares Dias negou o sucedido e vali-
dou o golo. Os protestos de nada vale-
ram e Rui Miguel e Néné acabaram
por ser admoestados com cartolina
amarela. Estava sentenciada a partida.

CLASSIFICAÇÃO J P
1. Paços de Ferreira 26 55
2. E. Amadora 26 49
3. Naval 26 47
4. Marco 26 42
5. Leixões 26 42
6. Feirense 26 40
7. Maia 26 38
8. Olhanense 26 35
9. CD Aves 26 35
10. Varzim 26 33
11. Ovarense 26 33
12. Portimonense 26 32
13. Felgueiras 26 29
14. Santa Clara 26 29
15. Espinho 26 27
16. Chaves 26 27
17. Gondomar 26 26
18. Alverca 26 22

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

PRÓXIMA JORNADA
Leixões ......................................................... Naval
Gondomar ............................... Olhanense
Felgueiras .................................. Santa Clara
Chaves .......................... Paços de Ferreira
Espinho ............................................ Ovarense
Alverca ................................................ CD Aves
Maia .............................................. E. Amadora
Varzim ...................................... Portimonense
Marco ..................................................... Feirense



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

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

de     José Mendes da Cunha FariaJosé Mendes da Cunha FariaJosé Mendes da Cunha FariaJosé Mendes da Cunha FariaJosé Mendes da Cunha Faria
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Desporto: Desporto: Desporto: Desporto: Desporto: Camadas Jovens

Hugo Miguel Faria Nunes é natural
de S. Martinho do Campo. Médio cen-
tro, de 18 anos, o jogador revela-se mui-
to útil na manobra da equipa. Bom
recuperador de jogo, o atleta “sai” muito
bem a jogar e de vez e quando também
marca o seu “golito”. Muito correcto;
neste aspecto pode ser exemplo.

Qual a tua opinião sobre os cinco anosQual a tua opinião sobre os cinco anosQual a tua opinião sobre os cinco anosQual a tua opinião sobre os cinco anosQual a tua opinião sobre os cinco anos
passado na formação do c lubepassado na formação do c lubepassado na formação do c lubepassado na formação do c lubepassado na formação do c lube
desportivo das Aves?desportivo das Aves?desportivo das Aves?desportivo das Aves?desportivo das Aves?
Foram tempos que jamais esquecerei,.
Foi aqui que me fiz o jogador que
sou hoje e, claro, também me ajudaram
como homem.

TTTTTu que vives em S. Mamede de Negrelos,u que vives em S. Mamede de Negrelos,u que vives em S. Mamede de Negrelos,u que vives em S. Mamede de Negrelos,u que vives em S. Mamede de Negrelos,
achas que valeu a pena tantas cansei-achas que valeu a pena tantas cansei-achas que valeu a pena tantas cansei-achas que valeu a pena tantas cansei-achas que valeu a pena tantas cansei-
ras e trabalhos?ras e trabalhos?ras e trabalhos?ras e trabalhos?ras e trabalhos?
Penso que sim. Quando se encara as
coisas que gostamos com alegria e
dedicação até parece que nada custa.

Que apreciação fazes ao rendimentoQue apreciação fazes ao rendimentoQue apreciação fazes ao rendimentoQue apreciação fazes ao rendimentoQue apreciação fazes ao rendimento
da equipa de que fazes parte desporti-da equipa de que fazes parte desporti-da equipa de que fazes parte desporti-da equipa de que fazes parte desporti-da equipa de que fazes parte desporti-
vamente?vamente?vamente?vamente?vamente?
Como equipa não há melhor, todos
os jogadores se dão bem, a amizade
é um elo muito forte desta equipa.

Em termos de resultados não conse-
guimos os objectivos propostos. Em
determinados jogos perdemos por
diferença de um e esbanjamos clara-
mente bem meia dúzia de golos feitos.

Como atleta mais velho que conselhosComo atleta mais velho que conselhosComo atleta mais velho que conselhosComo atleta mais velho que conselhosComo atleta mais velho que conselhos
dás aos mais novos?dás aos mais novos?dás aos mais novos?dás aos mais novos?dás aos mais novos?
Quem vem para este desporto é
porque gosta. E estes têm de aproveitar
todos os momentos que puderem
para se aperfeiçoarem e pensarem que
atrás de uma facilidade há pelo menos
10 dificuldades para ultrapassar.

Que perspectivas tens quanto ao teuQue perspectivas tens quanto ao teuQue perspectivas tens quanto ao teuQue perspectivas tens quanto ao teuQue perspectivas tens quanto ao teu
futuro como futebolista?futuro como futebolista?futuro como futebolista?futuro como futebolista?futuro como futebolista?
Sei que é muito difícil, mas se a sorte
me acompanhar, o meu sonho é ser
sénior no clube que me ensinou os
primeiros passos.

Há alguém a quem gostasses  deHá alguém a quem gostasses  deHá alguém a quem gostasses  deHá alguém a quem gostasses  deHá alguém a quem gostasses  de
agradecer pelo apoio que te deu?agradecer pelo apoio que te deu?agradecer pelo apoio que te deu?agradecer pelo apoio que te deu?agradecer pelo apoio que te deu?
À minha família em especial, aos meus
padrinhos que de uma maneira
incondicional sempre me apoiaram e
a todos que no clube, de uma maneira
ou de outra, contribuíram para o meu
crescimento com futebolista. |||||

José Miguel Figueiredo Leite da Silva, de 16
anos, é natural de Vila das Aves. Ponta de
Lança de raiz, em nove anos de formação no
clube revelou-se num goleador nato. Os seus
golos vão ajudando a equipa a ir em frente.
Correcto e dedicado. 

Que apreciação fazes dos nove anos da tuaQue apreciação fazes dos nove anos da tuaQue apreciação fazes dos nove anos da tuaQue apreciação fazes dos nove anos da tuaQue apreciação fazes dos nove anos da tua
formação no clube?formação no clube?formação no clube?formação no clube?formação no clube?
Ao longo destes nove anos tenho aprendido
e crescido muito como jogador e como pessoa.
As camadas jovens são como uma segunda
casa que eu gosto e onde me sinto muito
bem e, quando terminar a minha formação e
deixar de a frequentar quase diariamente, irei sentir
uma grande tristeza e uma eterna saudade.

O golo é o sal do futebol, alO golo é o sal do futebol, alO golo é o sal do futebol, alO golo é o sal do futebol, alO golo é o sal do futebol, alegria de multidões eegria de multidões eegria de multidões eegria de multidões eegria de multidões e
faz levantar estádios. Com 16 anos já conseguistefaz levantar estádios. Com 16 anos já conseguistefaz levantar estádios. Com 16 anos já conseguistefaz levantar estádios. Com 16 anos já conseguistefaz levantar estádios. Com 16 anos já conseguiste
obter cerca de 200 golos! É Obra! Que comentáobter cerca de 200 golos! É Obra! Que comentáobter cerca de 200 golos! É Obra! Que comentáobter cerca de 200 golos! É Obra! Que comentáobter cerca de 200 golos! É Obra! Que comentárioriorioriorio
fazes?fazes?fazes?fazes?fazes?
Sim, de facto é obra, mas um avançado vive de
golos e quantos mais melhor. Tenho marcado
muitos golos ao longo da minha formação
mas eles só são possíveis devido a um trabalho
de equipa e ao contributo dos meus colegas
pois sem eles os golos não eram possíveis.

Qual é tua opinião sobre o comportamento daQual é tua opinião sobre o comportamento daQual é tua opinião sobre o comportamento daQual é tua opinião sobre o comportamento daQual é tua opinião sobre o comportamento da
tua equipa no plano desportivo?tua equipa no plano desportivo?tua equipa no plano desportivo?tua equipa no plano desportivo?tua equipa no plano desportivo?
Os objectivos a que nos propusemos no início
da época, que visavam o apuramento para a
fase final que dá acesso ao Nacional de
Juvenis, estão a um passo de serem alcançados.
Penso que está a ser uma época muito
produtiva e positiva que nos está a permitir evoluir

Atrás de uma facilidade há
pelo menos dez dificuldades

para ultrapassar

As camadas jovens são
como uma segunda casa onde

me sinto muito bem
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como jogadores, tornando-nos mais competitivos.

És bom aluno? Consegues conciliar os estudosÉs bom aluno? Consegues conciliar os estudosÉs bom aluno? Consegues conciliar os estudosÉs bom aluno? Consegues conciliar os estudosÉs bom aluno? Consegues conciliar os estudos
com o futebol?com o futebol?com o futebol?com o futebol?com o futebol?
Sou um aluno razoável. Conciliar os estudos
com o futebol nem sempre é fácil, principalmente
em altura de testes, pois os treinos e os jogos
são muitos, retirando algum tempo de estudo,
mas com esforço, dedicação e amor ao clube
tudo se resolve.

Quanto ao futuro, quais são as tuas perspectivasQuanto ao futuro, quais são as tuas perspectivasQuanto ao futuro, quais são as tuas perspectivasQuanto ao futuro, quais são as tuas perspectivasQuanto ao futuro, quais são as tuas perspectivas
como atleta?como atleta?como atleta?como atleta?como atleta?
Desde pequeno que eu tenho o sonho de
ser jogador de futebol pro-fissional, mas sei
que não vai ser fácil. Tenho trabalhado para
isso e seria para mim um grande orgulho
repre-sentar os seniores do Clube Despor-tivo
das Aves, que é o clube do meu coração e o
clube onde me formei.

Queres agradecer a alguém que tenha contri-Queres agradecer a alguém que tenha contri-Queres agradecer a alguém que tenha contri-Queres agradecer a alguém que tenha contri-Queres agradecer a alguém que tenha contri-
buído na tua formação como atleta?buído na tua formação como atleta?buído na tua formação como atleta?buído na tua formação como atleta?buído na tua formação como atleta?
Em primeiro lugar, queria aproveitar esta opor-
tunidade para agradecer às pessoas de quem
mais me orgulho e que mais contribuíram para
a pessoa que sou, os meus pais, que várias
vezes se sacrificaram para que eu pudesse estar
presente em treinos e jogos. Queria também
agradecer a todos os meus treinadores que
me ensinaram e com quem aprendi muito, em
especial ao Paulo e ao Norberto, que foram os
meus primeiros treinadores, e ao Mister
Adelino Ribeiro, a todos os delegados, massa-
gistas e a todas as pessoas que me têm acom-
panhado ao longo da minha formação. ||||| HUGO MIGUEL FARIA NUNESHUGO MIGUEL FARIA NUNESHUGO MIGUEL FARIA NUNESHUGO MIGUEL FARIA NUNESHUGO MIGUEL FARIA NUNES
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MACHADO & LOBÃO, LDA.

Telefone: 252 872 305 | Fax: 252 941 681 | Rua António Abreu Machado -
4795-034 Vila das Aves | machadoelobao@iol.pt

TECTOS FALSOS  |  DIVISÓRIAS
|  APLICAÇÕES EM GESSO  |
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Estabelecimento comercial deEstabelecimento comercial deEstabelecimento comercial deEstabelecimento comercial deEstabelecimento comercial de
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PPPPPassa-seassa-seassa-seassa-seassa-se

CAMADAS JOVENS DO AVES  RELATOS

||||| TEXTO: FERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

JUVENIS 2ª DIVISÃO
CD AVES 5 – SOBRADO 2
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Pedro Afonso.
CD Aves: Simão, Rui Correia (Joel, 66’), Rui Castro,
Lopes, Vítor Gomes, Vítor Castro (Micael, 36’),
Ratinho, Hugo, Moura, Kubala, Márcio (Maia, 62’).
Treinador: Nuno Dias.
Marcadores: Márcio 20’, Rui Castro 41’ G.P. , Kubala
50’ e 62’, Micael 70’.
Os avenses carimbaram neste jogo o
direito de disputar a "poule" que dá
acesso à subida de divisão caso os
seus colegas mais velhos consigam a
subida aos nacionais.
Neste jogo o Sobrado teve uma
primeira parte muito surpreenden-te
e estava em vantagem no marcador,
tendo produzido variadas opor-
tunidades, mas a segunda parte trouxe
um Aves com outra disposição que
cedo deu mostras de que o resultado
era enganador. Mesmo desfalcado de
alguns atletas, mostrou a sua raça e
virou o resultado. A partir daí a
equipa ganhou tranquilidade e
a exibição foi mais próxima daquilo
que lhes é habitual.
Melhor Avense: Micael.
Boa arbitragem.

INFANTIS 1ª DIVISÃO
CD AVES 3 - ERMESINDE 0
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: José Pereira.
CD Aves: Paulo, Zé Bruno, Miguel, Filipe, André Alves,
Luís Miguel (Luís Fernandes, 53’), Gouveia, João
Dias, Zé Carlos (Nuno, 44’), Daniel, João Costa.
Treinador: António Fernandes.
Marcadores: Gouveia 20’, Filipe 47’, Daniel 60’.
Cartão vermelho a Miguel  aos 56’
Num jogo bastante bem disputado,
com bastante empenho de parte a
parte, os avenses cedo tomaram
conta do jogo e construíram um
excelente resultado consentâneo alias,
com a exibição.
Melhor avense: André Alves.
Arbitragem regular.

INFANTIS 2ª DIVISÃO
CD AVES 3 – BOUGADENSE 3
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Pedro Ferreira.
CD Aves: Hugo (Marcelo, 29’), Rui Beja, Moura,
Guimarães, Arada (Rafael, 40’), João, Nuno
(Alexandre, 47’), Cristiano, Daniel, Pires, Moutinho.
Treinador: José Fernando.
Marcadores: Moutinho 14’ e 21’, Nuno 17’.
A segunda equipa de Infantis do Aves
cedo chegou aos 3-0 e tudo parecia
encaminhar-se para uma goleada, no
entanto a equipa na segunda parte
perdeu o fulgor da primeira e o
Bougadense, com alguns atletas muito
corpulentos para  a idade e com
bastante velocidade conseguiram
empatar a contenda; diga-se, aliás com
justiça, que os avenses na segunda
parte foram uma sombra do seu real
valor.
Melhor avense: Moutinho.
Boa arbitragem.

FC Rebordões
Sábado - 2 de Abril
17h30 – Ginásio CS Tirso – Boavista
FC | Divisão de Elite Seniores
Domingo – 3 de Abril
15h00 – FC Porto – Belenenses |
Andebol Juniores Masculinos
17h00 – Ginásio CS Tirso – FC Maia
| Andebol Juniores Masculinos
Domingo – 10 de Abril
11h30 – Ginásio CS Tirso – F Holan-
da | Andebol Iniciados Masculinos
15h00 – Ginásio CS Tirso – Fer-
mentões | Andebol Juniores Masculinos
Sábado – 16 de Abril
Manhã – Jornada Concentrada de
Mini-basquetebol
15h00 – Ginásio CS Tirso – Águas
Santas | Andebol Iniciados Masculinos
18h00 – FC Porto – ABC | Liga
Portuguesa de Andebol

Agenda de Abril do pavilhão Desportivo
Municipal de Santo Tirso

Domingo – 17 de Abril
15h00 – FC Porto – SL Benfica |
Andebol Juniores Masculinos
Sábado – dia 23 de Abril
10h00 – Final da Taça Concelhia
de Futsal | Iniciados Masculinos
17h30 – Ginásio CS Tirso – Fafe |
Divisão de Elite Seniores
21h00 – Final da Taça Concelhia
de Futsal | Seniores Femininos
Domingo – dia 24
14h00 – Karate Jovem
Segunda-feira – dia 25 de Abril
17h00 – Ginásio CS Tirso | Andebol
Juniores Masculinos
Sábado – dia 30 de Abril
11h30 – Ginásio CS Tirso – ABC |
Andebol Iniciados Masculinos
18h00 – Ginásio CS Tirso –
Sporting CP | Divisão de Elite Seniores

Taça dos Campeões Inter Municipais

RANS (PENAFIEL) 1 – FC
REBORDÕES 0

Com esta deslocação a Penafiel o
Futebol Clube de Rebordões
Terminou esta época a sua
participação no Inter-municipal.
Apesar de ser a pior participação
de sempre do FC Rebordões nestas
competições, fica-nos a satisfação de
ordeiramente e com educação
representarmos a Vila de Rebordões.
|||||     FIRMINOFIRMINOFIRMINOFIRMINOFIRMINO     PPPPPAAAAACHECOCHECOCHECOCHECOCHECO

Integrado no programa comemo-
rativo do 75º Aniversário da Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros
de Voluntários Tirsenses (amarelos)
decorreu, no dia 19 de Março, um
passeio de automóveis antigos e
clássicos.

O itinerário incluiu uma
passagem por Vila das Aves onde a
Junta de Freguesia montou um con-
trolo para dar as boas-vindas. A nu-
merosa caravana foi acolhida pelo
presidente da Junta, Carlos Valente,
que entregou, aos participantes,
brindes alusivos ao cinquentenário
de Vila que este ano se comemora.

O jornal entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS registou
a passagem oferecendo aos viajan-
tes um pin e um exemplar deste
periódico. ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     MANUELMANUELMANUELMANUELMANUEL     MACHADOMACHADOMACHADOMACHADOMACHADO

O Passeio de Automóveis Antigos dos Bombeiros Voluntários Tirsenses (amarelos)
contemplou  uma passagem por Vila das Aves.

Bombeiros Voluntários Tirsenses
75º Aniversário

 PASSEIO DE AUTOMÓVEIS ANTIGOS

Gabinete de Acção
Psicopedagógica

HORÁRIO: das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00
Rua Augusto Marques, nº 66, 1º Andar, Sala 1 - Vila das Aves |||| Telemóvel 91 464 00 23 | 96 647 13 08

APOIO
PSICOPEDAGÓGICO

(dificuldade de aprendizagem,
dislexia, disgrafia, entre outros)

SALA DE ESTUDO
(acompanhado por profissionais)

INTERVENÇÃO
PRECOCE

(apoio à deficiência, estimulação e
desenvolvimento global da criança em

idade pré-escolar e escolar)

CONSULTA
PSICOPEDAGÓGICA
(hiperactividade, depressão,
anorexia, bulimia, orientação
vocacional)
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Telefone 252875021/22 - Fax 252875023 - duoventila@sapo.pt

Ar condicionado
Ventilação
Aspiração Central
Sonorização Profissional
Som Ambiente
Telecomunicações
Sistemas de detecção de Incêndios
CCTV Vigilância / Alarmes
Satélites (sistema digital)
Automatismos
Material eléctrico
Iluminção

Funerária das AvesFunerária das AvesFunerária das AvesFunerária das AvesFunerária das Aves
Alves da CostaAlves da CostaAlves da CostaAlves da CostaAlves da Costa

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

Serviço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanente

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE NEGRELOS

||||| REPORTAGEM:     SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

A aposta em equipamentos desporti-
vos tem sido uma das bases da política
seguida por diversas autarquias es-
palhadas um pouco por todo o país,
embora, por vezes, muitas das vilas
portuguesas reclamem por mais e
melhores condições estruturais, capa-
zes de sustentar e fomentar a prática
do desporto na população local. Aliás,
esta tem sido, ao longo dos anos, a
principal batalha travada pelos respon-
sáveis pela Associação Recreativa de
Negrelos (ARN), e “nem o facto de a
colectividade estar sediada na terceira
maior vila do concelho de Santo Tirso
parece ter trazido melhorias ao nível
das infra-estruturas desportivas”, como
fez questão de explicar o presidente
José Coutinho. Aos 37 anos, este téc-
nico de máquinas de costura cumpre
o segundo mandato à frente dos des-
tinos de uma das mais antigas associa-
ções tirsenses e uma das suas grandes
mágoas está no facto de actualmente
estar apenas em funcionamento o fu-
tebol amador e a pesca de rio, que
movimentam perto de 50 praticantes,
sobretudo pela inexistência de uma
infra-estrutura de apoio “condigna”.
“O que nos revolta é o facto de em S.
Tomé de Negrelos não haver um
pavilhão que sirva toda a população
e as restantes colectividades. Temos
apenas um campo pelado, alugado
pela Junta de Freguesia a um particular,
sem o mínimo de condições, com uns
balneários deploráveis e todos os
anos o local apenas tem sido remen-
dado. Em tempos chegou a ser utiliza-
do por cinco equipas de futebol ama-
dor durante a mesma época. Acho
que se trata de um investimento impor-

Presidente reclama
um pavilhão

desportivo na vila
AO LONGO DE QUASE 70

ANOS DE HISTÓRIA MUITAS
FORAM AS ACTIVIDADES
QUE PREENCHERAM OS

TEMPOS LIVRES DOS
CONVIVAS DA ASSOCIAÇÃO.

tante para a vila, sobretudo quando
vemos um novo pavilhão prestes a
ser inaugurado na vizinha Rebordões
e outros já construídos, por exemplo,
em Guimarei e Areias. Poderíamos até
recuperar os jogos juvenis e introduzir
uma equipa de futebol feminino, que,
no ano passado, chegou a estar pron-
ta a funcionar mas não arrancou por
falta de espaços desportivos”, contou
o mesmo responsável.

Um cenário que contrasta com os
tempos antigos, porque ao longo de
quase 70 anos de história muitas
foram as actividades que preencheram
os tempos livres dos convivas da asso-
ciação. Entre o atletismo, andebol, bas-
quetebol, ténis de mesa, torneios de
dama e xadrez, o destaque vai para o
voleibol, o rally e a Tuna, por se trata-
rem do “orgulho dos sócios fundado-
res”. As duas primeiras modalidades
extinguiram-se há já algum tempo,
ficando bem gravada a participação
no campeonato nacional de voleibol,
sem esquecer a organização regular
de uma prova de rally em Santo Tirso.
O caso da tão conhecida Tuna, criada
em 1937, mesmo no ano da funda-
ção da ARN, está ainda bem fresco
na memória, porque só há oito anos
foi colocado um ponto final neste
projecto e, é por isso, lembrada, “com
saudade”, por José Coutinho. “Os
elementos da Tuna faziam muitos
espectáculos a nível nacional, com um
reportório próprio, e ainda hoje existe
uma sala no nosso edifício que é
conhecida precisamente pela sala da
Tuna por ter sido o local da realização
dos ensaios e onde ainda hoje se

encontram alguns instrumentos à
espera de voltarem ao palco. Nós até
temos um sócio disposto a patrocinar
o reabilitar do projecto, faltam é pes-
soas interessadas em participar”, subli-
nhou. Pois é, a empresa “Antunes
Oliveira” é o único rosto da publicida-
de dos 30 elementos da equipa de
futebol amador, sendo, por isso, a
principal base de sustento dos partici-
pantes na I Divisão do Campeonato
Concelhio, orientados pelo presidente
da associação, devido à recente saída
de Rogério Vilaça Monteiro do co-
mando técnico. A organização do Tor-
neio de Futebol de 5, realizado anual-
mente em Julho e Agosto, tem também
preenchido a agenda de trabalho
anual, sem esquecer os torneios inter-
nos de pesca desportiva e de bilhar.

A funcionar na casa mãe, “uma
das heranças dos responsáveis pela
fundação”, situada mesmo ao lado do
Centro de Saúde de Negrelos, e con-
tando com pouco mais de 300 asso-
ciados “a sobrevivência financeira não
tem sido nada fácil”, até porque a ma-
nutenção da sede, repartida por dois
pisos, com café e sala de jogos, “fica
cara” e a Direcção está a ultimar as
obras de remodelação. Não esquecen-
do o “massacre anual dos assaltos”,
embora o edifício tenha grades de
segurança. O montante de prejuízo

tro tipo de espectáculos. Há cerca de
três anos, a presença do conhecido
humorista Fernando Rocha lotou por
completo a sede e, inclusive, tiveram
de ser chamados ao local alguns
agentes da GNR, de modo a controlar
a entrada do público. Este foi o incen-
tivo que faltava para a aposta num
lado mais recreativo, a par, é claro,
do espectáculo anual de teatro e
música realizado pela Associação de
Ocupação Sadia do Lazer, localizada
em Paranhos, no Porto. “Projectos ino-
vadores” capazes, assim, de possibilitar
um maior distanciamento dos subsí-
dios, permitindo também a chamada
de mais famílias ao convívio diário.
“Todos o que vêm cá não se cansam
de elogiar o nosso palco, dotado de
excelentes condições e até já temos
um grupo preparado a entrar em cena
assim que as obras estejam concluídas.
Gostava de ter outra vez a casa cheia,
o palco a trabalhar e estamos já a
trabalhar nesse sentido, porque esta
é também uma maneira de cativar as
famílias”, confessa José Coutinho. En-
quanto o sonho não se torna realida-
de, o presidente diz-se “satisfeito pela
redução do passivo” e por possuírem
um espaço próprio de convívio, sem
esquecer o “empenho” dos restantes
colegas de Direcção, o que tem per-
mitido levar o barco a bom porto. |||||

não tem sido muito elevado, mas
ficam sempre alguns estragos e uma
“desilusão” pelo local estar constan-
temente a ser visitado pelos larápios.
Quando há meia dúzia de anos José
Coutinho integrou pela primeira vez
a Direcção, um espaço a “precisar urgen-
temente de uma cara lavada”, traduzi-
do, agora, num investimento total de
quase 25 mil euros, e um passivo bem
significativo. E, como na altura deixou
a promessa de que só deixaria a jovem
Direcção, cuja média de idades se situa
nos 30 anos, “quando as contas esti-
vessem todas em dia”, mantém-se sen-
tado na cadeira da presidência. “Mas
só até Dezembro, quando acaba o
segundo mandato, porque contamos
ter tudo regularizado”, sublinhou.

Até lá, a grande aposta passará a
ser a angariação de cada vez mais
sócios, sobretudo de jovens, de modo
a contornar as “fracas receitas” resul-
tantes do subsídio anual da autarquia
e das ajudas provenientes da Junta
de Freguesia de Negrelos, apenas
para trabalhos de remodelação. “Pede-
se qualquer coisa e dão sempre 10
por cento e os restantes 90 onde é
que os vamos buscar?” questiona. Por
isso, está em perspectiva a introdução
de actividades culturais no leque de
ofertas da colectividade negrelense,
promovendo-se, então, o teatro e ou-

“O que nos revolta é o facto
de em S. Tomé de Negrelos não
haver um pavilhão que sirva

toda a população e as restantes
colectividades. Temos apenas um

campo pelado, alugado pela
Junta de Freguesia a um
particular, sem o mínimo

de condições"
JOSÉ COUTINHO, PRESIDENTE DA ARN

José Coutinho, aos 37 anos, cumpre o segundo mandato à frente dos destinos de uma das mais antigas associações tirsenses
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Clara Alves
psicologa

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

Consulta psicológica
de crianças, jovens e adultos.

Terapia Ocupacional

4795 - 114 vila das aves
e.mail: clara.alves@iol.pt OCULISTA
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Fábrica e Loja nº 1
Rua da Boa-Vista, nº 211
4795-042 Aves
Telefone 252873254

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

MERECIDO
||||| OPINIÃO: FRANCISCOFRANCISCOFRANCISCOFRANCISCOFRANCISCO     CORREIACORREIACORREIACORREIACORREIA

Por estes dias e a propósito da “eleição” de Jaime
Gama como o novo presidente da Assembleia
da República, escrevia-se num determinado
jornal de expressão nacional que a eleição da-
quela personalidade, «por todo o seu percurso
político», era mais do que merecida. Confesso
que fiquei a matutar naquilo. E depois de algum
pensar cheguei à conclusão que este é também
um dos grandes e graves problemas da nossa
sociedade hoje, isto é, o facto de alguém “rece-
ber” alguma coisa porque simplesmente é “mere-
cido”. Com alguma benevolência (apesar de tu-
do) sou capaz de entender que existam algumas
nomeações, alguns títulos honoríficos e alguns
cargos, que se revestem de uma componente
marcadamente simbólica. É verdade. Tenho,
porém, dificuldade, em aceitar que isto se passe
ao nível político e administrativo, no que às suas
componentes social e pública diz respeito. E, va-
mos lá ver, isto não tem nada a ver com o facto
da individualidade em questão, nem tão-pouco
com a reviravolta política que se operou na As-
sembleia da República. Também não tem a ver
com nenhum assomo de idealismo de esquerda
exacerbada (agora que toda a esquerda está em
alta), mas sim com um determinado rigor e critério
que são atributos inerentes ao conceito de justi-
ça. E – nunca foi tão oportuno recordar - a jus-
tiça é a materialização da liberdade em acção.

Inevitavelmente transpondo esta linha de
pensamento para outras matérias, não pude dei-
xar de pensar que merecido também era o facto
de (finalmente) se alterar a lei eleitoral, para
que se deixasse de verificar aquilo que mais
uma vez aconteceu nestas legislativas, ou seja,
putativos candidatos a concorrerem por regiões
que nada lhes diz a não ser (talvez) por uma
questão turística ou gastronómica. Merecido
também era o facto de ficarmos a saber qual foi
ao certo a derrapagem com a casa da música
(que apesar de se situar no Porto, é um equipa-
mento que se pretende catalisador de toda uma
região norte – no mínimo) e qual é ao certo o
seu impacto na economia da região. Merecido
era também a urgentíssima limitação dos manda-
tos autárquicos, como reforma indispensável e
estruturante do poder local, capaz de permitir
uma verdadeira renovação democrática em ter-
mos regionais e locais, tornando, de uma vez
por todas, mais clara e transparente a expressão
da democracia junto das populações.

E para não me alongar sobre os males nacio-
nais, e trazendo para o nível do que nos rodeia
esta linha de raciocínio, eu diria que merecido
eram uns festejos da elevação a Vila desta nossa
comunidade, mais arrojados e participativos. As-
sim, nem mais. Li com a atenção própria de al-
guém que espera não só festejos mas a tradução
prática do respeito que deve merecer uma comu-
nidade que em júbilo deve ser agraciada pelos
seus 50, repito 50, anos de elevação a Vila, e

isto é, se do
lado da punição avulsa dos seus munícipes, se
do lado do desenvolvimento e do progresso.
Quero dizer com isto que a sessão solene das
comemorações dos 50 anos desta nobre Vila
devia ocorrer no novo edifício da Junta de
Freguesia, quem sabe até com uma sessão
extraordinária do executivo da câmara
momentaneamente para lá deslocado nesse dia.
A evocação histórica destes 50 anos devia ser
feita justamente no edifício do Centro Cultural
que devia (final e dolorosamente) ter sido
concluído, já agora, para este efeito. A isto podia
(e devia) ser acrescentado a realização de uma
semana aberta, no concelho, alusivo à divulga-
ção desta ilustre terra. (Quem sabe se com isto
até se cicatrizariam certas feridas entre vizinhos
de ambos os aves). O culminar desta iniciativa
podia ter como palco o Centro Cultural com a
compilação das suas conclusões em brochura.
Se a isto acrescentássemos a vinda de algumas
entidades supra-camarárias, eu até poderia con-
temporizar com algum corte de fita a preceito
para a fotografia do costume.

Meus caros, não vou alongar-me em “suges-
tões”, apenas vos digo que na ausência de infor-
mações que me elucidem sobre se alguma coisa
parecida com isto vai acontecer ou não, eu com
vocês partilho que apenas daquela forma seria
visível o respeito e a dignidade com que esta
terra e as suas gentes (e não apenas a, b ou c)
merecem ser tratadas. Caso contrário, bem, caso
contrário, é por demais evidente que em comuni-
dades cada vez mais abertas e cosmopolitas,
um assento de nascimento tem muito mais a
ver do que isso; tem a ver com vivência, coerência,
justiça, capacidade, força e superioridade moral,
estes sim desígnios de quem deve ser valorizado
e recordado pela comunidade. |||||

depois de virar e revirar o pro-
grama, fiquei não sei se triste
se revoltado. Com efeito, por
um lado louvo o espírito de sa-
crifício e a criatividade do executivo
da junta pela “obrigação” com que se
sente comprometida em assinalar a efemé-
ride. Louvo também o rigor com que o pre-
tende fazer, vivendo com aquilo que tem à
mão, evitando o devaneio de, em fim de man-
dato, fazer uso do que não tem, para depois
ser «preso por ter cão e preso por não ter».
É obvio que as relações truculentas entre
o executivo da junta e a Câmara Muni-
cipal têm sido, mais uma vez, prejudi-
ciais para todos com particular desta-
que para nós, munícipes. Todavia, a for-
ma como a nossa junta procura hon-
rar os seus compromissos e as suas res-
ponsabilidades para com os avenses, manten-
do-se fiel nomeadamente em relação à disciplina
e ao rigor com que pretendia conduzir os desti-
nos da freguesia, têm que ser valorizados por
todos nós de uma forma realista e isenta e não
facciosa como sempre continuam alguns a insistir.

Por outro lado, é em relação à Câmara Muni-
cipal que reside o meu maior espanto. É que a
não ser uma breve referência ao apoio desta
aos festejos na vila, no respectivo programa, no
«boca-a-boca» diário ou noutro tipo de imprensa,
ainda não me apercebi de qual vai ser o envol-
vimento da nossa câmara nas celebrações de
tão singular momento para a nossa vila. A Câ-
mara Municipal tem consciência disso? A câmara
tem –afinal- previsto algum tipo de envolvimento
em especial? Se sim, já não nos deveria ter dado
conta dele? Talvez até mesmo com um “Vila das
Aves – especial” – e agora não estou a ser irónico!
Se há ocasião em que a convivência tem que
ser possível, esta é uma delas. Quer a nível da
própria Vila das Aves, quer a nível da Sede do
Concelho. E isto a bem da terra que é - a meu
ver - a principal riqueza que um povo pode ter.
Também acho que não temos todos que nos
deixar envolver por quezílias, assim como acho
ser nossa obrigação não esperarmos sentados
por aquilo que é nosso por direito próprio. Para
ser franco, estou-me borrifando (é mesmo este
o termo que queria utilizar) para as informações
também elas truncadas que possam chegar à
câmara sobre estas ideias “modernas” que aqui
veiculo. Ao contrário do que se possa fazer crer
e como ficou comprovado nas eleições do pas-
sado dia 20 de Fevereiro, existe aqui na Vila
das Aves massa crítica, que sabe pensar, que sa-
be reivindicar, que sabe punir e – acima de tudo
- que continua insatisfeita com os actuais diri-
gentes partidários existentes, actuando, portanto
(e bem), de acordo com o seu pensamento livre.
Notas soltas aparte, contribuindo, então, para
aquilo a que temos direito, eu digo que a nossa
Câmara Municipal estará talvez a perder a ultima
oportunidade de demonstrar de que lado está,

Vila das Aves, meu amor eleito...
Montes de abrigo, feitos par a par,
Hospitaleira para quem chegar,
Lazer tão belo, dentro do teu peito...

Vais mudando de rumo, o qual aceito,
Fazendo subir prédios, sem parar;
Renunciou-te a enxada e o tear,
Procuraste outra fonte... em teu conceito.

Cinquenta primaveras, já tu tens...
Do coração te dou meus parabéns,
Muito embora, num tudo é de encantar.

Calaram-se os canudos, por desgraça...
Unidos, lutaremos sempre em massa,
Para que um dia, voltem a tocar!

Agostinho Marques FernandesAgostinho Marques FernandesAgostinho Marques FernandesAgostinho Marques FernandesAgostinho Marques Fernandes

(recordando o grande avense Pe. Joaquim da Barca)

Vila das Aves ainda lembro agora
Essa grande vitória que foi tua...
Muitos dormiam já aquela hora
Em que eras festejada, rua em rua.

Foi há cinquenta anos que lonjura
Guardada no escaninho da memória...
A tua elevação foi tão segura
Que, mais que a ti, enriqueceu a historia...

O teu povo que fora um sofredor
Foi compensado após tanto lutar...
Quem deu passos viris com tanto amor
Tinha inteiro direito de sonhar...

O progresso surgiu desenfreado
Edificando um mundo de magia...
E ninguém se sentiu desencantado
Depois de semear tanta alegria...

De tal modo que, em cada despertar,
Não havia momentos de incerteza...
Bastavam somente o fuso e o tear
Para porem o pão em cada mesa...

Na tua rota muito se mudou
Sem que de ti se ouvisse um só lamento...
Quando o progresso um dia se cansou
Ficou a fé em ti como sustento...

Ainda agora é ver-te sempre airosa
Com o olhar bem preso no futuro;
Tal e qual um feliz botão de rosa
Que quis desabrochar mesmo em chão duro...

És uma terra – coração aberto
A transbordar de pura ansiedade...
Fazes desse vigor caminho certo
Que há-de levar-te em breve a ser cidade.

Fernandes Valente Sobrinho

AVES, CINQUENTA
ANOS DE VILA

Aves cinquenta
anos de vida
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Rua Silva Araújo (Junto ao mercado) - Telf. 252941861 -
VILA DAS AVES

ESPECIALIDESPECIALIDESPECIALIDESPECIALIDESPECIALIDADEADEADEADEADE: Bacalhau à Trovoada, bacalhau à Taliban,
rojão à Trovoada e Rabos de Boi (por encomenda)

Diárias e refeições para fora.

RESTAURANTE CHURRASQUEIRA

"O TROVOADA""O TROVOADA""O TROVOADA""O TROVOADA""O TROVOADA"
de António Fernandes Fonsecade António Fernandes Fonsecade António Fernandes Fonsecade António Fernandes Fonsecade António Fernandes Fonseca
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Inflexões

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

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

FERNANDA PINTO
Gestora de Seguros

Agente Assurfinance

27 JANEIRO DE 2005
VILA  DAS AVES

por: Olho Vivo

||||| OPINIÃO: CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

50 anos: 50 anos não é uma data qualquer. É meio século
de vida. A data prepara-se para ser comemorada com um
programa festivo, organizado pela Junta de Freguesia que, em
boa hora, decidiu reactivar as saudosas festas da vila.
Analisando o programa dos festejos, vê-se, mais uma vez,
que a festa é preparada com fins populares, ou seja, para
agradar ao povo. Nenhum mal há nisso, bem pelo contrário.
A festa é dos avenses e não de um ou dois ilustres. Mas,
caramba, 50 anos, repito, não é uma data qualquer. Vejo com
agrado que o cinquentenário ficará marcado pelo lançamento
de um livro, de uma medalha e de um monumento para
perpetuar a efeméride. São eventos e iniciativas relevantes.
No entanto, tal como referi nas comemorações dos anos
anteriores, penso que fica a faltar uma sessão solene da data,
aquele que seria o ponto alto das comemorações. Nessa
ocasião deveria ser feito um balanço de 50 anos de vila e,
sobretudo, fazer-se uma perspectiva para o futuro. O que
queremos nós para o futuro da Vila das Aves. Isso ficará por
fazer e é pena que assim seja. Bem sei que se a Junta entrasse
por uma destas, acabaria por ser acusada de fazer campanha
eleitoral, tendo em conta que estamos a poucos meses de
autárquicas. Esse problema poderia ser contornado, se fossem
convidados a pronunciar-se os vários partidos existentes com
expressão e militantes em Vila das Aves ou, pelo menos, os
que têm assento na Assembleia de Freguesia, no caso, PSD e
PS. Apesar disso, penso que os dias são de festa e interessa
fazer com que o maior número de avenses participe no maior
número de iniciativas possível.

Autárquicas: Como não poderia deixar de ser, as autárquicas
já mexem. O PSD já tem candidato. O actual líder da concelhia
que aquando das eleições havia dito que não seria candidato,
afinal é. O problema é que tal como o candidato de 2001,
para a maioria dos tirsense trata-se de um ilustre desconhecido
que vai ter sérios problemas para se implantar no terreno e
dar-se a conhecer quando, do outro lado, previsivelmente,
há um rosto deveras conhecido no concelho. Não terá tarefa
fácil até porque pode ser acusado de candidato páraquedista.
É que apesar de ser do concelho, trabalha fora. O mesmo se
passou com David Assoreira que apesar de tirsense, estava
longe da terra há décadas, no Algarve. Este está mais próximo
e parece ter currículo, tal como o anterior. Pelo que li é um
especialista em Marketing. Ora aí está. Terá de fazer render
esses pergaminhos e esses conhecimentos para desbravar
terreno eleitoral se quiser fazer frente a Castro Fernandes.

Poesia: A iniciativa camarária “A poesia está na rua” merece
uma referência positiva. Num país marcado pela iliteracia, acções
como esta simbolizam um ‘remar contra a maré’, tendo tido o
condão de não se ficar pela sede do concelho – como
acontece a maior parte das vezes – atravessando as várias
freguesias e indo onde estão as pessoas: as praças e os cafés.
Não participei porque, confesso, não sou um amante de poesia,
longe disso. Mas aprecio esta forma de criação artística e
toda a promoção e divulgação que se lhe possa fazer. |||||
celsocampos@sapo.pt

A resolução do entroncamento da EN
204-5 com a rua de S. Miguel é uma
pretensão da Junta de Freguesia desde
o início da década de noventa.

Em Março/94, a Câmara Municipal
enviou à Junta de Freguesia um estudo
prévio do arranjo urbanístico do entron-
camento da Alameda Arnaldo Gama
com a rua de S. Miguel que não obteve
concordância.

Através do ofício n.º 18566 de 03
de Outubro/2000, a Câmara Municipal
enviou um novo estudo, que previa a
execução de uma rotunda, e que veio a
justificar a apresentação de uma proposta
da Junta de Freguesia enviada à Câmara
Municipal através do oficio n.º 441/00,
de 03 de Novembro/2000, a propor as
seguintes alterações: 11111..... Rectificar a rua
de S. Miguel desde a Rua dos Combaten-
tes até à casa dos herdeiros de Armindo

Fim de ano e os meus 70. O que fizemos
de bom e de ruim? Não sei explicar: o
tempo ensinou-me que nunca devemos
desistir de sonhar! Devemos cultivar, cul-
tivar e cultivar alegrias no jardim onde
estamos. Eu, os sonhos idos, os velhos amo-
res, os nossos segredos e a esperança
para que brilhem como se fossem pedri-
nhas de cores entre as raízes das flores!

Às vezes penso em escrever um rotei-
ro para o palco do meu tempo, mas que
tempo? Todo tempo é meu tempo. Em
quanto eu viver.

O meu destino e eu nem sempre
estamos muito afinados, nem sempre nos
levamos muito a sério. Se houver um
novo tempo eu volto para fazer algo que
não foi feito, subirei com toda a força da
minha alma empurrando tudo que estiver
na minha frente até chegar ao coração
para poder amar mais, cada vez mais,
sempre mais!

Vejo o meu tempo a caminhar para o
fim; os dias para mim vão sendo mais
pequenos, o sol vai-se pondo mais cedo,
cada dia tenho menos compromissos,
cada dia enxergo menos o colorido da
natureza, cada dia os valores vão tendo
menos valor.. enfim tudo vai perdendo
um pouco a graça. Vou perdendo amores
e vou amando menos, e assim tudo vai
aparentemente, nos seus devidos lugares,

enfraquecendo como se tudo fosse
natural, e como é naturalismo.

Cheguei há conclusão que a vida não
esta aí para ser suportada ou vivida, mas
elaborada. Eventualmente reprogramada
conscientemente. Não é preciso realizar
nada de espectacular, mas que o mínimo
seja o máximo que a gente conseguir fazer
com a gente mesmo. ||||| ERMELINDAERMELINDAERMELINDAERMELINDAERMELINDA     BRASILBRASILBRASILBRASILBRASIL

Que o mínimo seja
o máximo

Ferreira Lopes. 2.2.2.2.2. Rectificar a rua da Visita-
ção em alinhamento recto desde a curva
próxima da escola de Quintão n.º2, até
à rua de S. Miguel. 3.3.3.3.3.Efectuar o alarga-
mento da curva atrás referida. 4.4.4.4.4. Manter
o conjunto escultórico previsto (estátua
de S. Miguel com a fonte).

As alterações propostas foram aceites
pela Câmara Municipal, que as contem-
plou no novo projecto enviado à Junta
de Freguesia, incluindo a planta com as
áreas de terreno a ceder por cada um dos
moradores. Tal facto levou a Junta de Fre-
guesia a contactar, por diversas vezes, os
moradores da Rua de S. Miguel, a última
das quais em Fevereiro/2001, não tendo
obtido o sucesso desejado com todos, prin-
cipalmente com o senhor Manuel Carvalho
Ribeiro, e do qual foi dado conhecimento
à Câmara Municipal através do ofício n.º
98/01 de 21 Fevereiro/2001.

Julgo que só por desconhecimento do
processo é que o senhor presidente da
Câmara Municipal, quando questionado
pelo entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS sobre a rotunda, ne-
gou “a intervenção do anterior executivo
nas definições da mesma”.

Feito o esclarecimento que se im-
punha, o que verdadeiramente interessa
aos avenses é que a rotunda se faça!
Acredito que ainda é possível executá-la
de acordo com a implantação prevista
no projecto, muito embora se tenha de
demolir cerca de 30,0 metros de guias
e passeios já executados! Na falta de
acordo, basta deslocar a rotunda ligeira-
mente, nos sentidos poente (sentido do
estádio) e norte (sentido da Igreja), de
modo a evitar o derrube das árvores lá
existentes. ||||| ANÍBALANÍBALANÍBALANÍBALANÍBAL     MAGALHÃESMAGALHÃESMAGALHÃESMAGALHÃESMAGALHÃES     MOREIRAMOREIRAMOREIRAMOREIRAMOREIRA

Ainda o caso da
rotunda

de S. Miguel

19 JANEIRO DE 2005
VILA  DAS  AVES

CARTAS AO DIRECTOR
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 LIVROS E LEITURAS
Biblioteca PALAVRAS CRUZADAS

Coelho bravo
à coutada
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SUGESTÕES DE CULINÁRIA

"Agradar é um bom dom. A arte suprema, é continuar a
agradar". MARGUERITE GERMONT

"A alma tem ilusões, da mesma maneira que uma ave tem
asas, é isto mesmo que a sustenta". VICTOR  HUGO

"O aluno a quem nunca se pediu para fazer o que não é
capaz, nunca faz aquilo que realmente consegue fazer".  JOHN

STUART MILL

"Se nos é penoso criticar um amigo, justifica-se que o
façamos. Mas se nos dá o menor prazer fazê-lo, então
devemos calar-nos". ALICE D. MILLER

"A amizade é uma alma com dois corpos".  ARISTÓTELES

ci
ta

çõ
es

HERDEIROS DO PESCADOR     de John-Peter Phamde John-Peter Phamde John-Peter Phamde John-Peter Phamde John-Peter Pham
publicações europa-américa, eev. 2005

A eleição de um novo papa atrai sempre a aten-
ção mundial enquanto todos os olhares se viram
para a chaminé no cimo da Capela Sistina, onde
a cor do fumo é a única pista para as delibera-
ções secretas que decorrem no seu interior. Nesta
obra fascinante, o antigo
diplomata do Vaticano,
John-Peter Pham, con-
duz-nos onde nunca fo-
mos anteriormente con-
duzidos, fornecendo-
nos informações funda-
mentais sobre os basti-
dores do herdeiro do
pescador. Encontramos
assim um retrato exacto
do Vaticano actual, na
verdade, o único relato
que revela as espantosas
alterações efectuadas
pelo Papa João Paulo II.
Misturando a política e a história eclesiástica,
Pham ultrapassa a simples descrição de rituais
complexos e inclui uma raríssima explicação das
alterações dramáticas sofridas no Colégio dos
Cardeais, cujos 130 menbros se estendem agora
por 57 países. Pham leva-nos ao conclave secreto
(do latim, cum clave, “com chave”), onde os
eleitores são mantidos sob tranca e chave, e
incomunicáveis, até terem escolhido o novo Papa.

Uma história iluminada e um guia funda-
mental para um acontecimento global da maior
importância.

SEDE SÁBIOS, TORNAI-VOS PROFETAS de GeorgesGeorgesGeorgesGeorgesGeorges
Charpak e Roland OmnèsCharpak e Roland OmnèsCharpak e Roland OmnèsCharpak e Roland OmnèsCharpak e Roland Omnès
PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA, JAN. 2005

“Sem a ciência, nada podemos compreender do
mundo moderno”. O progresso científico faz
com que nos interroguemos sobre o sentido
do Homem, do mundo que ele construiu e do
universo que ele habita, em suma, sobre as ques-
tões fundamentais desde a noite dos tempos.
Quisemos neste livro, comportar-nos como guias,
permitindo a cada um lançar um olhar sobre o
espectáculo das leis que presidem à arquitectura
do mundo. Porque queremos partilhar este senti-
mento, tão próximo do sagrado, encontrámo-
nos em território da filosofia e da religião. Um
outro rumo no mundo não poderá advir que
não da sabedoria, onde a ciência, ou o que ela
revela, encontra o seu verdadeiro lugar.

Georges Charpak é Prémio Nobel da Física
e físico no CERN. Roland Omnès, físico teórico,
é professor emérito na faculdade de ciências
de Paris-XI-Orsay.

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

INGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTES: 1 coelho bravo, sal, pimenta,
1 limão, 1/5 dl de azeite, 2 cebolas, 3 dentes
de alho, 1 ramo de salsa, 3 folhas de louro,
mostarda, pão ralado, 100 gr de margarina.

Prepare o coelho e corte-o em pedaços.
Tempere com sal, pimenta e sumo de limão.
Aloure o coelho com o azeite, as cebolas
e os alhos picados. Junte o ramo de salsa
e as folhas de louro atados, regue com
um pouco de água e deixe estufar suave-
mente. Quando a carne estiver macia, retire
o coelho do tacho e deixe arrefecer. Role os
bocados de coelho em mostarda e passe-
os por pão ralado. Coloque-os num tabulei-
ro untado com margarina e espalhe-a nozi-
nhas, sobre a carne. Leve ao forno quente
para alourar. Sirva imediatamente com arroz
de ervilhas e cenoura.

Delicia Expresso
INGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTES: 1 embalagem de gelatina (de
preferência de morango), 1 lata de leite
condensado, 3 morangos ou outra fruta
qualquer, para decorar, folhinhas de hortelã
(para decorar).

Prepare um dos pacotes de gelatina, meta-
de de água quente e outra metade de água
gelada ou gelo para acelerar o processo. Colo-
que num recipiente rectangular/comprido.
O objectivo é a gelatina depois de pronta po-
der ser cortada aos cubinhos. A seguir colo-
que-a no congelador. Depois de solidifi-
cada corte a gelatina em cubinhos e reserve.

De seguida prepare a outra embalagem
de gelatina, mas desta vez na taça (ou
tacinhas) de servir. Depois de pronta adi-
cionar calmamente a lata de leite conden-
sado (não deve estar muito quente se não
pode coalhar o leite). Misturar bem. Colo-
que cerca de cinco minutos no frigorifico
e junte os quadradinhos de gelatina e volte
a colocar no frigorifico até à hora de servir.
Na hora de servir, decore com a fruta aos
pedaços e a hortelã. |||||

Soluções das Palavras Cruzadas | HORIZONT HORIZONT HORIZONT HORIZONT HORIZONTAIS AIS AIS AIS AIS: 2. laia, vial; 3. vedar, errar; 4. ele,
uii; 5. rugar, simão; 6. oiaca, uras; 7. nados, dr; 8. aio, aeiou; 9. casmurradas;
10. ad, ar, II, uo; 11. agravosos. VERTICAIS VERTICAIS VERTICAIS VERTICAIS VERTICAIS: 1. verónica; 2. aleluia, ada; 3. nadegadas;
4. tia, acoimar; 5. aar, rasoura; 7. ave (avé), sudário; 8. sir, irreais; 9. caruma, id;
10. olaias, oãus; 11. rio, luso. |||||

HORIZONTHORIZONTHORIZONTHORIZONTHORIZONTAISAISAISAISAIS 2 2 2 2 2 – raça, que diz respeito às ruas; 33333 – proibir, desacertar; 44444 – nome
de letra, letras de uirari; 55555 – enrugar, santo e apóstolo que pregou o Evangelho na
Síria e na Pérsia; 6 6 6 6 6 – o m.q. acaico (inv.), lavra que se cria nas feridas dos animais
(pl.); 77777 – nascidos, doutor (abrev.); 8 8 8 8 8 - escudeiro, primeiras letras; 99999 – casmurrices;
1111100000 – pref. de direcção, brisa, dois (rom.), alternativa (inv.); 1111111111 – agravos.

VERTICAISVERTICAISVERTICAISVERTICAISVERTICAIS 11111 – santa que quando Jesus subia o Calvário lhe limpou o rosto; 22222 –
exclamação usada para louvar a Deus, nome de mulher; 33333 – pancadas com as
nádegas; 4 4 4 4 4 – irmã do pai, taxar; 55555 – rio da Suíça, medida de cereais; 77777 – interf.
Deus te salve, tela que representa o rosto ensanguentado de Jesus; 8 8 8 8 8 – título
honorífico entre os ingleses, fantásticos; 99999 – agulha de pinheiro, idem (abrev.); 1111100000
– árvore ornamental da fam. das leguminosas (pl.), vento quente do sul (inv.); 1111111111
– curso de água, português. ||||| MANUELMANUELMANUELMANUELMANUEL     MACHADOMACHADOMACHADOMACHADOMACHADO

11111

22222

33333

44444

66666

77777

55555

88888

99999

1010101010

11111 22222 33333 44444 55555 66666 77777 88888 101010101099999

1111111111

1111111111

S A N T A P A S C O A

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

QUIOSQUE QUIOSQUE QUIOSQUE QUIOSQUE QUIOSQUE MARTINSMARTINSMARTINSMARTINSMARTINS
L Domingos Moreira - SºTirso - Telef. 252857603

QUIOSQUE QUIOSQUE QUIOSQUE QUIOSQUE QUIOSQUE TROFÉUTROFÉUTROFÉUTROFÉUTROFÉU
- de Abílio de Sousa Oliveira -

CC Tojela - Aves Telem. 965 624 448

QUIOSQUE DE REBORDÕESQUIOSQUE DE REBORDÕESQUIOSQUE DE REBORDÕESQUIOSQUE DE REBORDÕESQUIOSQUE DE REBORDÕES
Avª Américo Teixeira

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

Rua Silva Araújo - Aves -  Telef. 252872706

Postos de vendaPostos de vendaPostos de vendaPostos de vendaPostos de venda



GANHE  UMGANHE  UMGANHE  UMGANHE  UMGANHE  UM
ALMOÇO  PARAALMOÇO  PARAALMOÇO  PARAALMOÇO  PARAALMOÇO  PARA
DUAS  PESSOASDUAS  PESSOASDUAS  PESSOASDUAS  PESSOASDUAS  PESSOAS

Os premiados no Sobreiro e na Adega
Regional 2000, devem identificar-se junto do

respectivo restaurante, os premiados no
Estrela do Monte devem contactar esta

redacção.

No     SOBREIROSOBREIROSOBREIROSOBREIROSOBREIRO  o  o  o  o  o  feliz contem-
plado nesta 2ª saída de  Março foi
o nosso  estimado assinante, Paulo
José da Costa Cardoso, residente
na Rua do Casino, Loja B, Mar
Andrade, em Bairro.

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz
contemplado nesta 2ª saída de
Março foi a nossa estimada assinante,
Associação de Pais da Escola da Ribeira,
Lugar da Ribeira, em Roriz.

DEVEMDEVEMDEVEMDEVEMDEVEM      OSOSOSOSOS     PREMIADOSPREMIADOSPREMIADOSPREMIADOSPREMIADOS      RACLAMARRACLAMARRACLAMARRACLAMARRACLAMAR      OOOOO     SEUSEUSEUSEUSEU

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

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

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

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o  feliz
contemplado nesta 2ª saída de
Março foi o nosso estimado assinante,
Isabel & Lázaro, Lda., da Rua dos
Combatentes, nº 64, em Lordelo.

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

Telf: 252 982607

Restaurante SobreiroSobreiroSobreiroSobreiroSobreiro
Avª Silva Pereira - 4765 Bairro

Telf.s:  252 931043 / 252 905910

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

Telf: 252 881903

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

JJJJJ .....OOOOO .....RRRRR .....GGGGG .....EEEEE
OCULISTAOCULISTAOCULISTAOCULISTAOCULISTA
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Nº 320 - 30 DE
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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Certifico, para efeitos de publicação que
por escritura lavrada aos nove do mês em
curso, exarada a folhas 92 do livro 301-E
deste cartório, Armando Brandão de
Almeida, NIF 140 747 516 e mulher Maria
Albertina Ruão Dias de Castro Almeida,
NIF 140 747 494, casados em comunhão
de adquiridos, ele natural da Vila das Aves
deste concelho onde residem na Rua da
Visitação, nº 405, ela natural da freguesia
e concelho de Penafiel, vieram justificar o
seguinte:

Um - Prédio rústico, com a área de
quinhentos metros quadrados, sito no lugar
de Bom Nome da mencionada freguesia
de Vila das Aves, a confrontar do norte
com Isabel Constância Guimarães Mallen,
do sul caminho do nascente com José
Ferreira Dias e do poente com Clemente
Rodrigues, não descrito na Conservatória
do Registo Predial de Santo Tirso e inscrito
na matriz respectiva em nome do
justificante sob o artigo número 522, com
o valor patrimonial de cinquenta e um euros

e oito cêntimos e o atribuído para efeitos
desta justificação de quinhentos euros;

Dois – Prédio urbano, destinado a
habitação, constituído por uma casa de rés-
do-chão e andar, com a área coberta de
cento e cinquenta e quatro metros
quadrados, anexo com vinte e oito vírgula
sessenta metros quadrados e descoberta de
quinhentos e catorze virgula noventa metros
quadrados, sito na Rua Senhora da
Conceição, freguesia de Vila das Aves, a
confrontar do norte com terreno de Isabel
Constância Guimarães Mallen, do sul Rua
Senhora da Conceição do nascente e
poente com próprio (Armando Brandão
de Almeida), não escrito na Conservatória
do Registo Predial de Santo Tirso e inscrito
na matriz respectiva em nome do
justificante sob o artigo número 1.271, com
o valor patrimonial de vinte e sete mil
dezassete euros setenta e cinco cêntimos e
o atribuído para efeitos desta justificação
de trinta mil euros.

Que estes prédios foram-lhes vendidos
por Adelino de Almeida e mulher Maria

da Glória dos Santos Brandão, residentes
que foram na cidade de Santo Tirso, no
ano de mil novecentos e oitenta e três em
dia e mês que não podem precisar, não
tendo sido titulada por escritura pública
essa compra e venda.

Que a partir desse ano em que se
operou a tradição material dos bens, vêm
exercendo em nome próprio sobre os
aludidos prédios uma posse pacífica,
contínua e pública, sem interrupção e
ostensivamente com o conhecimento de
toda a gente, usufruindo dos seus
rendimentos, suportando os encargos e
obras de conservação, pagando as
contribuições e impostos, durante um
período de tempo superior a vinte anos
pelo que adquiriram o seu direito de
propriedade por usucapião, o que invocam
para efeitos de primeira inscrição do Registo
Predial.

Santo Tirso, Primeiro Cartório, 16 de
Março de 2005

O Ajudante,
Maria Manuel de Castro Martins

3000 a.C
Comecemos a nossa viagem da
história da água, pela época remota
de 3.000 a.C. Nessa altura já se
obtinha habitualmente água doce a
partir de poços, utilizando-se um balde
(embora a maior parte dos aldea-
mentos se situassem perto de rios).

2500 a.C
O sarilho e dispositivos semelhantes
eram utilizados para aumentar a rapi-
dez da retirada de água dos poços.
O sarilho, que continua a ser larga-
mente utilizado no Médio Oriente, é
constituído por um pau giratório que
tem um balde numa ponta e um
contrapeso na outra ponta.

1550 a.C
No Egipto utiliza-se o sifão.

1485 a.C
Um grego chamado Dános é conhe-
cido como o pai de uma bomba de
água muito eficiente.

1350 a.C
Aristóteles descreve o modo como se
pode obter água doce a partir de água
salgada por destilação (ebulição e
subsequente condensação). No
entanto, passaram mais de 1400
anos até que os Mouros trouxessem
essa ideia para a Europa Ocidental.

1500
As primeiras cidades europeias
começaram a construir sistemas de
abastecimento de água. O primeiro a
ser descrito, em 1550, foi o de
Ausburgo na Baviera (Alemanha), no
qual eram utilizadas noras que
accionavam parafusos de Arquimedes,
os quais elevavam a água até torres
altas, donde era canalizada para as
residências dos consumidores.

1614
Castelli, um italiano, descreveu o
modo como ele fora finalmente capaz
de medir o fluxo de água ou de outro
líquido.

Primeiro Cartório Notarial de Santo Tirso

A História da Água

1682
Em Marly, na França, deu-se por
terminado um sistema hidráulico
extraordinário. Era accionado por uma
série de noras gigantes, desenvol-
vendo cada uma delas uma força
superior a 100 cavalos vapor.

1791
James Peacock demonstrou que a água
podia ser filtrada deixando-a infiltrar-
se num leito de areia.

1794
Foi escavado pela primeira vez em
Inglaterra, em Notting Hill, Londres,
um poço artesiano, por um homem
chamado Benjamin Vulliamy.

1854
Dr. John Snow fez a primeira abor-

dagem eficiente das doenças provo-
cadas pela água. Cerca de 500 pes-
soas que viviam nas proximidades de
uma zona de 200 metros junto à
Broad Street (hoje, Broadwick Street),
no Soho, em Londres, morreram de
cólera num período de dez dias.
O Dr. Snow localizou a infecção numa
bomba de água manual, retirou a
manivela e assim terminou a
propagação da doença. Deste modo
a atenção das pessoas centrou-se na
pureza da água.

1896
Chegamos assim ao último episódio
da nossa breve história da água, onde
a água foi pela primeira vez desinfec-
tada com cloro em Polo, na costa
italiana do Adriático, como medida
de protecção contra as doenças.



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

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

Crédito pessoal / habitação
Produtos financeiros
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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 a
senhora Maria Maia Azevedo.....
Marido, filhos, noras e netos, nesta
data tão querida, desejam-lhe, com
todo o seu amor e carinho,  muitos
parabéns e muitos anos de vida cheios
de saúde e felicidade.

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
26-03-2005

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

VENDE-SE OUVENDE-SE OUVENDE-SE OUVENDE-SE OUVENDE-SE OU
ARRENDA-SEARRENDA-SEARRENDA-SEARRENDA-SEARRENDA-SE

2 escritórios2 escritórios2 escritórios2 escritórios2 escritórios
38,40 m2 c/ W.C
47,90 m2 c/ W.C

Negócio de
Ocasião!!!

     MORADIAMORADIAMORADIAMORADIAMORADIA
Raimonda - P. Ferreira

Tipo T4, suite fabulosa
Cozinha mobilada com lareira

Sala com lareira
Zona ajardinada, piscina e churrasqueira

     MORADIAMORADIAMORADIAMORADIAMORADIA
Felguerias

Tipo T3
Cozinha mobilada e sala c/ lareira

Espaço para comércio com 100m2 e
estacionamento

Garagem c/ arrumos e garrafeira
Águas  furtadas

Em frente à estrada principal

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
Pevidém - GuimarãesPevidém - GuimarãesPevidém - GuimarãesPevidém - GuimarãesPevidém - Guimarães

Tipo T4
Sala ampla

Garagem e jardim
Boa localização

T2T2T2T2T2

Recuado
Sala com lareira

SÓ 50.000,00 EUR

     MORADIAMORADIAMORADIAMORADIAMORADIA
Guardizela - GuimarãesGuardizela - GuimarãesGuardizela - GuimarãesGuardizela - GuimarãesGuardizela - Guimarães

Bom estado de conservação
Aquecimento central

Terreno com área de 1.000 m2

Local sossegado

T1T1T1T1T1
GuimarãesGuimarãesGuimarãesGuimarãesGuimarães

Excelente estado
Próximo de tudo

SÓ 50.000,00 EUR

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

Bom estado de
conservação

Garagem individual

SÓ 77.400,00
EUR

TRESPASSE OUTRESPASSE OUTRESPASSE OUTRESPASSE OUTRESPASSE OU
EXPLORAÇÃOEXPLORAÇÃOEXPLORAÇÃOEXPLORAÇÃOEXPLORAÇÃO

Café - BarCafé - BarCafé - BarCafé - BarCafé - Bar
Mt. Córdova / Centro
ou para qualquer outro

ramo
Oportunidade
de Negócio!!!

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

T3T3T3T3T3
Carvoeira - Santo TirsoCarvoeira - Santo TirsoCarvoeira - Santo TirsoCarvoeira - Santo TirsoCarvoeira - Santo Tirso

Bom estado de conservação
Cozinha totalmente

equipada
Garagem

A 2 minutos de Santo Tirso

ARRENDA-SEARRENDA-SEARRENDA-SEARRENDA-SEARRENDA-SE
T3 Santo TirsoT3 Santo TirsoT3 Santo TirsoT3 Santo TirsoT3 Santo Tirso

(Centro)(Centro)(Centro)(Centro)(Centro)

Excelentes áreas
Próximo de tudo!!!

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

Vai completar 94 primaveras a senhora
Ana Andrade Ferreira.....
Filha, genro, e netos, nesta data tão
querida, desejam-lhe, com todo o seu
amor e carinho,  muitos parabéns e
muitos anos de vida cheios de saúde
e felicidade.

De parabéns

Aluga-seAluga-seAluga-seAluga-seAluga-se
Casa Tipo T4

Rua Silva Araújo, nº 1.364, Vila das Aves
Contactar: 252 871 948 ou

          91 690 56 29

Aluga-seAluga-seAluga-seAluga-seAluga-se
Salão c/ 192 m2 para todo o tipo de

negócio
Rua Silva Araújo, nº 1.352, Vila das Aves

Contactar: 252 871 948 ou
          91 690 56 29

Procura empregoProcura empregoProcura empregoProcura empregoProcura emprego
Jovem com experiência em armazém e

embalagem procura emprego.
Disponível para outros serviços

Contactar: 91 495 84 64

TTTTToma conta de criançasoma conta de criançasoma conta de criançasoma conta de criançasoma conta de crianças
Senhora responsável, com disponibilidade
oferece-se para tomar conta de crianças

(inclui serviços ao domícilio)
Contactar: 96 442 09 57

Anselmo Cândido Ferreira Gomes
27-05-1954
26-03-2005

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 que se realiza no próximo
sábado, dia 2 de Abril, pelas 19 horas, na
Igreja Matriz de Vila das Aves

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTO



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

SEMANA DA JUVENTUDE
PROLONGA-SE ATÉ ESTA
SEXTA-FEIRA, 1 DE ABRIL

Teve início no passado dia 28 de
Março a chamada “Semana da Juven-
tude”. Trata-se de uma incitava do
pelouro da juventude da Câmara de
Santo Tirso. Com o mote “ritmos jo-
vens” a iniciativa prolonga-se até à
próxima sexta-feira, dia 1 de Abril.

A organização aponta como princi-
pal objectivo a criação de “um espaço
de intercâmbio de experiências e de
conhecimentos entre todos os jovens
participantes, através do desenvol-
vimento de actividades pedagógicas
e lúdicas na vertente cultural, social,
desportiva e musical”

Do programa de iniciativas salien-
ta-se os desportos (aquáticos, radicais
e de pavilhão), os insufláveis, o drive-
in com o visionamento de  filmes co-
mo “o aviador”, os concertos rock, as

Ritmos Jovens dão mote
a semana da Juventude

em Santo Tirso”
bandas de garagem e o fim de festa
com vários DJ´s.

Para os dois últimos dias, estão
agendadas diferentes actividades,
entre as quais a realização de ateliers
de  cerâmica, serigrafia, grafitties e reci-
clagem de papel, no horário compre-
endido entre as 14 e as 18 horas na
Praça 25 de Abril, em Santo Tirso onde
também é possível a prática de despor-
tos radicais. À noite, também amanhã,
dia 31 de Março, é feita a exibição de
“O Aviador” com Leonardo diCaprio. O
filme passa no drive-in instalado no
Parque de Estacionamento do Pão de
Açúcar a partir das 22 horas.

Na sexta-feira, dia 1 de Abril, e para
o encerramento desta “Semana da Ju-
ventude”, estão agendados os concer-
tos dos “Fed up”, dos “Bliss” e dos
“Fingertrips”. Os espectáculos come-
çam às 21h30 na Praça do Município.
A partir das 24 horas, o DJs Miguel
Rendeiro e Pete Tha Zouk “conduzem”
a festa de encerramento que terá lugar
na discoteca “Pedra do Couto”. |||||

Na próxima sexta-feira, 1 de Abril vai
realizar-se em Santo Tirso a primeira
sessão de um ciclo de conferências
sobre a música portuguesa.

Este ciclo, organizado pela Asso-
ciação Cultural Tirsense, tem como
objectivos principais, não só discutir
o estado actual da música portuguesa
e o seu futuro, como trazer para Santo
Tirso mais uma actividade cultural.

Associação Cultural Tirsense
promove debate sobre música

portuguesa
Como oradores na conferência es-

tarão presentes Adolfo Luxúria Cani-
bal dos Mão Morta, Armando Teixeira
dos Bulllet, e João Branco dos Hipnó-
tica, a moderar o debate estará pre-
sente Jorge Manuel Lopes, jornalista
do Blitz. O evento vai ter lugar no
Salão Nobre da Junta de Freguesia
de Santo Tirso, localizada no centro
da cidade, a partir das 21h30. |||||

Encontrados os vencedores de concurso de
poesia promovido pela Câmara de S. Tirso

No âmbito do projecto “A poesia
está na rua”, a Câmara Municipal
promoveu um concurso literário com
o objectivo de fomentar o gosto pela
poesia. A modalidade deste concur-
so literário foi a poesia e destinou-
se a todos os alunos das escolas do
concelho de Santo Tirso de acordo
com os níveis 2º e 3º Ciclos do
Ensino Básico e Ensino Secundário.
Os jovens talentos literários já foram
encontrados e a entrega dos prémios
vai decorreu no passado dia 16 no
Museu Municipal Abade Pedrosa, em
Santo Tirso.

Foram admitidos a concurso tra-
balhos inéditos e que versassem

sobre Santo Tirso nos diferentes as-
pectos que o caracterizam (exemplo:
Jesuítas; São Bento; Singeverga;
Assunção; Uma personalidade). O
texto poético poderia ter a forma que
o concorrente considerasse mais
criativa, incluindo formas plásticas. Os
critérios de selecção foram funda-
mentalmente baseados na origina-
lidade da criação poética, tendo em
conta a musicalidade, nomeada-
mente o ritmo e a sonoridade, con-
substanciados em todo o poema. As
bolsas de participação a atribuir a cada
um dos níveis são as seguintes: 1º Clas-
sificado, 150 Euros; 2º Classificado,
100 Euros e 3º Classificado, 50 Euros.

LISTA DOS PREMIADOSISTA DOS PREMIADOSISTA DOS PREMIADOSISTA DOS PREMIADOSISTA DOS PREMIADOS
No 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico:
Primeiro classificado: poe-ma
“Santo Tirso” - pseudónimo Linha;
Segundo classificado: poe-ma
“Parque Dª Maria II” – pseudóni-mo
Charlotte; Terceiro classificado:
poema “A minha cidade...” - pseu-
dónimo Maníaca. O júri decidiu ainda
atribuir duas Menções Honrosas
aos seguintes poemas: “Ó Ave” -
pseudónimo Max; “Santo Tirso” –
pseudónimo Violeta.
No Ensino Secundário - Menções
honrosas: “Inverno Tirsense” -
pseudónimo Rabi; “Elogios Senti-
mentais” - pseudónimo Berto. |||||

O ano de 2005 advinha-se em
cheio para os The Gift. Pouco depois
de publicado o seu mais recente
álbum de originais, “am-fm”, a banda
de Sónia Tavares depressa atingiria
as 20 mil cópias vendidas. O grupo
actua no próximo dia 8 em Vila Nova
de Famalicão, integrado na incitava
“jovem.com 2005” (ver texto na pági-
na 9), mas já no próximo sábado, é
a vez de Vizela receber o grupo, num
concerto que terá lugar no Pavilhão
dos Bombeiros Voluntários da cidade.

Nascidos em 1994, os The Gift
surgiram inicialmente como projecto
paralelo dos Dead Souls, banda de
então de Nuno Gonçalves e Miguel
Ribeiro. A evolução de um projecto

para o outro aconteceu de forma
natural, uma vez que sentiam que a
sonoridade dos Dead Souls estava
limitada aos instrumentos que utiliza-
vam (guitarra, bateria e baixo), e a
urgência em experimentar novos sons
e partir para novos horizontes musi-
cais era cada vez maior. Assim, o que
começou por ser um projecto secun-
dário de ambos os jovens a darem
os passos iniciais na música, foi cres-
cendo e ganhando maior importân-
cia na vida destes.

De dois, os The Gift passaram a
uma banda de quatro elementos com
a entrada de Ricardo Braga e de Janita
para vocalista, que permaneceria no
grupo por um curto período e daria

o seu lugar a Sónia Tavares, pouco
tempo depois.

Mais tarde, John Gonçalves, irmão
de Nuno, junta-se ao grupo, primeiro
como técnico de som e mais tarde
como músico. Entre concursos e
actuações diversas, a banda de Alco-
baça gravou em 1997 “Digital
Atmosphere”, CD composto por 6
temas e uma parte multimédia com
entrevistas e vídeos da banda, grava-
do em casa e sem edição comercial.
De então para cá, e depois de vários
kilómetros de estrada, seguiram-se
os álbins “Vinil” (1998), “Film”
(2001) e agora “am-fm” que servirá
de mote ao concerto deste sábado,
em Vizela, a partir das 22 horas. |||||

The Gift actuam no próximo
sábado em Vizela
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