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Outra Visão do Mundo

Na semana em que a autarquia de
santo Tirso reforçou a sua aposta
nas actividades dirgidas aos jovens,
em Vila das Aves PSD deu a co-
nhecer as suas "linhas progra-
máticas", no que se refere à política
de Juventude. | PÁGINA 8

Câmara e PSD
viram-se para a

Juventude

entreMARGENS

PÁGINA 2

Dirigentes do Clube Desportivo
de S. Salvador do Campo, fun-
dado em 1997, reclamam mais
apoio da parte dos pais dos atletas
do clube. REPORTAGEM | PÁGINA 17

Clube Desportivo
de S. Salvador do

Campo

PÁGINAS 3 A 5 | Festas da Vila 2005

CRIANÇAS DA ESCOLA DE CENSE NO CORTEJO DE CARROS ALEGÓRICOS DAS FESTAS DA VILA
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Desemprego encabeça preocupações dos munícipes

Há um “grupo de opinião” que nas Aves
trabalha “claramente contra o PS"

CASTRO FERNANDES FEZ EM VILA DAS AVES O SEU PRIMEIRO DISCURSO PÚBLICO
COMO CANDIDATO OFICIAL DO PS À CÂMARA DE SANTO TIRSO
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“Memória e Identidade”
em momentos especiais

||||| EDITORIAL: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Cumpridos que foram os festejos e cerimó-
nias evocativos da elevação de Aves a
Vila, aqui fica o dever de registar e relatar
o como foram vividos os actos que teste-
munharam reconhecimento e gratidão aos
obreiros da nossa elevação e ao mesmo
tempo a honra de estarmos inseridos nu-
ma comunidade com memória e identida-
de próprias que de modo algum se con-
funde com qualquer das que a rodeiam e
envolvem. A Vila das Aves, felizmente, bem
pode orgulhar-se de ter tido autarcas à
altura da responsabilidade histórica e cívi-
ca de comemorar as Bodas de Oiro da
sua elevação: as efemérides, as celebrações
e as realizações falam por si. Quem, de
corpo e alma, deu a melhor colaboração
e parceria para o êxito das festas( e não
foram poucos) está de parabéns! Só não
sobra lugar é para a hipocrisia e a inveja-
zinha, para a insídia e para a contabilidade
mesquinha de erros, lapsos e equívocos
com intuitos louvaminhas e tacanhos co-
mo infelizmente já se vai ouvindo e lendo.

Mas também o jornal entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS

cumpre 18 anos de publicação e tem
razões bastantes para se rever e, sobretudo,
para se projectar no futuro. Fez-se uma
pausa de três semanas e eis que regressa
ao convívio dos seus leitores com um ar
mais airoso, recuperando a cor da capa e
das páginas centrais, beneficiado também,
por imperativos de progresso, e disposto
a correr riscos e a olhar mais para o futuro
do que para o passado. A dois factos se
deve o atraso verificado na saída do jornal:
primeiro, à mudança das instalações: a
Cooperativa de Entre-os-Aves e o entre-
MARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS têm, a partir de agora, a sua sede
em dependências da Estação dos Cami-
nhos de Ferro de Vila das Aves, mediante
contrato de concessão com a CP.COM;
em segundo lugar, a mudança da impres-
são para a Gráfica do Diário do Minho,
Braga. Movemo-nos agora com mais de-
senvoltura, encontrámos um espaço di-
mensionado para a qualidade dos servi-
ços que ambicionamos e estamos esperan-
çados em vir a obter ainda melhor qualida-
de gráfica para fazer do nosso jornal um
jornal que honra a sua terra e a região
envolvente bem como os compromissos
com os seus leitores e anunciantes. Temos,
naturalmente, que agradecer à Autarquia
avense, em especial à Junta de Freguesia
actual e às que a precederam o apoio e
solidariedade que nos concederam em-

prestando-nos gratuitamente as suas
instalações que, entretanto, devolvemos
para outros fins socio-culturais. Nunca nos
sentimos subservientes ou compelidos,
por esse facto, a diminuir a nossa indepen-
dência e imparcialidade relativamente ao
poder autárquico. Tivemos, esporadica-
mente em tempos não tão recuados,
melindres e algum desconforto pelo exer-
cício de uma liberdade crítica na verdade
incómoda para alguns dos autarcas do
momento que, bem prefeririam ter-nos
“pelas costas”. Saímos, agora, por nosso
próprio pé ao perfazer 18 anos de pu-
blicação, idade suficiente para encetarmos
uma vida mais autónoma e independente.
É verdade que estamos instalados sem
qualquer favor nas dependências de um
edifício que, manda a coerência e a razão
dizê-lo, é um autêntico “elefante branco”,
inclusive para a empresa que o tutela que
parece apostada em recentrar nesta e nou-
tras estações focos de actividade e de ani-
mação que lhe devolvam a vida e que
era suposto ter ocorrido com as obras de
modernização que foram realizadas. Con-
tratualizámos com a CP.COM uma con-
cessão e nisso somos pioneiros, esperan-
do que, a breve trecho, outras colectivida-
des ou pessoas individuais possam fazer
o mesmo devolvendo a alguns espaços
deste “complexo” edifício alguma vida e
funcionalidade. Garantimos que não vie-
mos para este local para “ver passar os
comboios” e teremos todo o gosto em
poder contribuir com a nossa presença e
intervenção junto dos utentes e da Refer/
CP para que a estação venha a ser uma
estação com vida e convidativa e para a
requalificação desta área que ainda deixa
muito a desejar.

A última palavra é também a primeira
exarada em título que, como se sabe, cor-
responde ao título da última publicação
oficial do Papa João  Paulo II. Finou-se o
carismático líder espiritual que fez singrar
a Barca de Pedro de um mundo de
profundas divisões e desconfianças para
os alvores deste terceiro milénio e que o
fez com o sinal mais de uma recon-
ciliação com o mundo e com os homens
do nosso tempo. A sua vida e a sua morte
constituíram um acontecimento ecumé-
nico ímpar. Nesta edição que coincide
com a passagem do testemunho do
serviço da Igreja a um novo Papa,
acreditamos que as portas e janelas que
o Papa Peregrino abriu jamais se fecharão
com medo do que quer que seja. |||||

18 anos de publicação assinalados
com novas instalações

A Cooperativa Cultural de Entre os Aves, CRL,
proprietária do Jornal entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS, assinala
a “maioridade” do título lançado em 4 de Abril
de 1987, partilhando este contentamento com
todos quantos deram o seu contributo a este
periódico.

Aliados à dinâmica do Jornal, dos seus direc-
tores, colaboradores, redactores, assinantes e
anunciantes, conseguimos associar, à passa-
gem dos 18 anos desta publicação, a estreia
de novas instalações. Apesar de concebidas
para um fim diverso, estão adequadas ao de-
sempenho das tarefas que exercemos e com
aptidão para despertar outras iniciativas.

Quis o destino, que no novo edifício da esta-
ção ferroviária de Vila das Aves, fosse conces-
sionado, à Cooperativa Cultural de Entre-os-
Aves, um espaço destinado à actividade do
Jornal entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS que, outrora, tanto “espaço”

já lhe dedicou num período incontornável…

Mudamos agora, depois de reunidas as con-
dições para a obtenção desta concessão junto
da CP-COM, porque a Cooperativa tem vindo
a privilegiar a valorização sustentada do corpo
redactorial como pilar fundamental do cresci-
mento e implantação do jornal. Em período re-
cessivo e num mercado tão concorrencial,
administrar um produto comercial, sob o forma-
to de uma cooperativa, sem fins lucrativos, tem
sido um objectivo peregrino!

Despedimo-nos das anteriores instalações, sem
estigmas de qualquer natureza, registando a
confiança que em nós depositaram os suces-
sivos executivos da Junta de Freguesia de Vila
das Aves pela cedência durante 18 anos. Não
foi cedo nem tarde, foi no tempo próprio. |||||
JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     MANUELMANUELMANUELMANUELMANUEL     MACHADOMACHADOMACHADOMACHADOMACHADO, , , , , PRESIDENTE DA COOPERA-
TIVA CULTURAL DE ENTRE OS AVES -  -  -  -  - CCCCC.....CCCCC.....EEEEE.....AAAAA., ., ., ., ., CCCCC.....RRRRR.....LLLLL.....



Paróquia e Autarquia
irmanadas

nas celebrações do
Cinquentenário

||||| TEXTO: LUÍS AMÉRICO CARVALHO FERNADES

A Eucaristia das 11.15 horas do pas-
sado Domingo, dia 3 de Abril,
reuniu outros motivos nobres para
além do cumprimento do preceito
do 2º Domingo de Páscoa: a comu-
nidade eclesial de Vila das Aves deu
graças pela elevação da sua terra a
vila, sufragou três autarcas que pro-
tagonizaram, como presidentes da
Junta, um empenho de mudança e
de transformação das condições de
vida e recolheu-se perante o exemplo
de vida e a obra do Papa João Paulo
II, falecido na véspera.

Esta Eucaristia solene teve, além
do mais, audiência acrescida pelo
facto de ter sido transmitida através
da Rádio Digital de Famalicão que,
desta forma e dando voz, durante a
manhã a protagonistas diversos da
sociedade avense, se quis associar
à festa dos 50 anos de elevação a
vila. Perante uma assembleia de fiéis
muito concorrida, eleitos locais e
membros do executivo avense, o pá-
roco e celebrante Pe. Fernando
Abreu, na homilia, referiu a coinci-
dência do passamento do Papa com
o Domingo da Misericórdia Divina,
assim chamado graças ao carisma
da beata Faustina, concidadã de João
Paulo II; evocou os três presidentes
cuja memória se recordava neste
aniversário, nomeadamente Luís
Gonzaga Mendes Carvalho cuja fé
laical sobrelevou, Artur Alves e
Castro e Augusto Pereira de Lima,
todos eles cidadãos que “marcaram
o ritmo da história e que ousaram
empenhar-se quando outros ficaram
passivamente instalados”; associou-
os, depois, ao Evangelho do dia
enquanto homens que souberam
vencer o medo e abrir as portas aos
outros; afirmou que a culpa pela
descrença de Tomé se ficava deven-
do à comunidade dos crentes que
tinham as portas fechadas por medo
dos judeus e que foi necessário sa-
cudir o medo e a descrença da co-
munidade abrindo as portas ao Res-
suscitado; teve referências também
para o recentemente falecido mestre
da música da Fábrica Rio Vizela, João
Gomes de Sousa Nogueira por quem
o Grupo Coral e Escola de Música
sufragavam a alma, associando-o
também à memória destes maiores
que contribuíram para a edificação
de uma Vila mais próspera material
e culturalmente.

Vários familiares dos ilustres
avenses, convidados pela autarquia,
visivelmente emocionados, compar-
tilharam da fé e do testemunho que
a comunidade dispen-sava aos seus
entes queridos, particularmente na
romagem que, a seguir, se fez ao ce-

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Mesmo não o sendo oficialmente,
Geraldo Coelho Dias afirmou que
“Vila das Aves é já hoje uma cidade”.
Disse-o na cerimónia oficial de aber-
tura das Festas da Vila, realizada a 1
de Abril, talvez porque “há muito que
o comboio do progresso passa por
esta terra”.

Padre Beneditino e professor na
Faculdade de Letras da Universidade
do Porto, Geraldo Coelho Dias teve
a seu cargo a coordenação da obra
“Vila das Aves em Livro Aberto”, uma
das várias iniciativas levadas a cabo
pela junta local para assinalar a passa-
gem dos 50 anos da elevação a vila
da freguesia das Aves. Para a posterio-
ridade, ficam então registados “aspec-
tos do viver e do estar das gentes
desta terra”, desde 1955 até aos nos-
sos dias. Os presidentes de junta e
seus executivos, o Desportivo das Aves,
o movimento associativo, as tradições
do folclore, a cultura, o têxtil e demais
actividades económicas, são alguns
dos aspectos analisados neste livro
aberto feito com o contributo de mui-
tos avenses. E nem a aspiração e movi-
mentações em torno da elevação das
Aves a concelho ficou de fora.

Depois da célebre monografia do
P.e Joaquim da Barca – caracterizada
por Geraldo Coelho Dias como “o pon-
to de partida para o passado” – a fre-
guesia vê-se reflectida neste livro aber-
to, ou, parafraseando o seu coordena-

ABERTURA OFICIAL DAS
FESTAS COMEMORATIVAS DO

50º ANIVERSÁRIO DA
ELEVAÇÃO A VILA DA

FREGUESIA DAS AVES COM
APRESENTAÇÃO DE LIVRO

mitério paroquial. Durante a Euca-
ristia a participação do Grupo Coral,
adultos e crianças, deu maior brilho
às celebrações, constituindo particu-
lar motivo de encanto a interpretação
ao ofertório e no final do Hino dos
50 anos. De realçar também alguns
gestos de mútua sintonia e cordiali-
dade entre os responsáveis da Paró-
quia e da Autarquia, através da oferta
de simbólicos ramos de flores. Hou-
ve também flores para os responsá-
veis da Rádio Digital, jornalista Celso
Campos e técnicos a operar na Vila
das Aves e nos estúdios, bem como
para os autores da letra e música
do cinquentenário. Como director do
entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS cumprimentei os fami-
liares dos homenageados, em espe-
cial a viúva e os filhos de Artur Alves
e Castro porquanto foi, durante anos,
um dos fundadores e o director do
prestigiado Jornal das Aves que nas-
ceu também no preciso ano em que
as Aves foi a Vila.

ROMAGEM AO CEMITÉRIO
Na romagem que se seguiu ao Ce-
mitério Paroquial, o Presidente da Jun-
ta Carlos Valente, em nome da autar-
quia avense, pronunciou junto à
campa de cada um dos homena-
geados palavras de evocação sempre
precedidas de pensamentos escolhi-
dos do autor religioso, Michel Quoist.
Junto à campa de Luís Gonzaga M.
Carvalho, seu avô, foi com a voz algo
embargada que se lhe referiu nestes
termos: “Tu, querido avô, exprimiste
o teu amor fraterno, comprome-
tendo-te não só no serviço individual
de cada um com quem privavas, mas
também no serviço a toda a comuni-
dade de Vila das Aves. Procuraste,
juntamente com os teus colegas da
autarquia, melhorar as estruturas des-
ta nossas terra, quer a nível material,
quer a nível social e humano. Ilumi-
nado pela fé e confiante pela espe-
rança, procuraste engrandecê-la.
Hoje, festejando os cinquenta anos
de elevação a vila, aqui estamos a
prestar-te a nossa homenagem em
nome do povo da Vila das Aves, que
representamos, e que tu tão digna-
mente serviste.” Junto à campa de
Artur Alves e de Augusto Pereira de
Lima, evocou-os em termos quase
idênticos: “Estamos aqui hoje a ho-
menagear a sua memória pelo seu
empenho, pela participação activa na
vida cívica desta nossa terra, lutando
para que Vila das Aves avançasse
na senda do progresso, quer a nível
das estruturas físicas quer humanas”
E a todos, neste quinquagésimo
aniversário, a mesma gratidão mani-
festada através da deposição de um
ramo de flores e  de orações rezadas
e cantadas. |||||

dor, neste “observatório do viver de
Vila das Aves”. Freguesia que, como
explicou Geraldo Coelho Dias é refe-
renciada pelo historiador Fernão Lopes
num documento de 1451 como a “ter-
ra de entre ambas as águas”. É preci-
samente à “água que fecunda, que
fertiliza” que as Aves deve o seu nome.

Realizada no salão de festas do
Patronato de Vila das Aves, a ceri-
mónia de apresentação do referido
livro, assim como a apresentação da
medalha comemorativa, contou com
a presença do Governador Civil do
Porto, Manuel Moreira (poucos dias
antes de deixar o cargo), do presidente
da Câmara de Santo Tirso, Castro
Fernandes, e demais vereadores, do
pároco local, P.e Fernando de Azevedo
Abreu, para além, naturalmente dos
actuais elementos do executivo e
Assembleia de Freguesia.

Entre a importância do poder local
no desenvolvimento das terras de
que se faz este país e o “dinamismo e
empreendedorismo” das gentes de
Vila das Aves, assim se fez o discurso
de Manuel Moreira, longe da carga
algo negativa – apesar da esperança
manifestada no final – do discurso
de Castro Fernandes. O presidente da
Câmara de Santo Tirso deteve-se nos
números que reflectiram bem o cresci-
mento no passado da freguesia, no-
meadamente quanto ao número de
habitantes, mas não deixou de
apontar o dedo aos Instituto Nacional
de Estatística pelos indicadores apre-
sentados no último Censos, que indi-
ciam apenas um crescimento na déca-
da de 90 de 0,34 por cento no que
concerne ao número de habitantes
(8514) . “Erro grosseiro” classificou o
autarca que fez questão de denunciar
a situação ao INE sem que daí obti-
vesse qualquer consequência.

O desemprego é, para Castro
Fernandes, o maior problema que se

coloca actualmente a Santo Tirso e
naturalmente também a Vila das Aves,
mas, ainda assim, o autarca afirmou-
se “optimista”, mostrando-se certo de
que a freguesia “será capaz de ultra-
passar as dificuldades que actual-
mente atravessa”.

De dificuldades falou também
Carlos Valente, mas de outra natureza.
O presidente da Junta de Vila das
Aves afirmou que “as actas dos exe-
cutivos anteriores mais parecem relatos
dos nossos dias”, referindo-se à de-
pendência financeira das juntas face
ao poder camarário de Santo Tirso,
em que a obtenção dos meios finan-
ceiros anda há mercê de “estratégias
políticas e das cores político-parti-
dárias”. Directo ao assunto, Carlos
Valente acabou o seu discurso solici-
tando à Câmara de Santo Tirso um
reforço na atribuição de subsídio para
as festas da Vila, ou por ouras pala-
vras, que seja atribuída uma “quantia
que dignifique os 50 anos de vila”.

No encerramento da cerimónia de
abertura das Festas da Vila, o Grupo
Coral interpretou o “Hino a Vila das
Aves” (para os cinquenta anos de Vila).

CONTESTAÇÃO
Geraldo Coelho Dias chamou-lhe
“observatório do viver de Vila das
Aves”, mas, ao que parece, nem to-
dos se revêm nesta obra e a contes-
tação começou já a gerar artigos de
jornal. Entretanto, a direcção do Clube
Desportivo das Aves emitiu mesmo
um comunicado onde diz “lamentar
a liberdade de narração patente na
obra”, criticando o facto de a mesma
ter sido feita “sem solicitação pré-
via”. A direcção, conclui o comuni-
cado dizendo que o clube “não tem
qualquer tipo de responsabilidades
no teor da referida obra, ficando as-
sim ilibado das indignações inter-
pretativas que possam advir”. |||||

Aspectos do viver e do estar das
gentes das Aves em livro aberto

Geraldo Coelho Dias na apresentação de "Vila das Aves em Livro Aberto", na presença de Felisbela Freitas (também responsável pela
organização do livro), Manuel Moreira (então Gov. Civil do Porto), Adalberto Carneiro (presidente da Assembleia de Freguesia das Aves,

Castro Fernandes (Presidente da Câmara de S. Tirso) e Carlos Valente, presidente da Junta de Vila das Aves
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A Junta de Freguesia de Vila das Aves faz um
balanço positivo das festas comemorativas do
50º aniversario da elevação a vila da freguesia
das Aves. Estas, diz a autarquia local em comu-
nicado remetido aos órgãos de informação
“constituíram um êxito assinalável”. A forte pre-
sença da comunidade avense – clubes, associa-
ções, escolas – foi evidente, e a afluência de pú-
blico às diferentes actividades promovidas ao
longo dos quatro dias de festa foi em muitos
casos significativa, apesar de nem sempre as
condições climáticas ajudarem.

No arranque das Festas da Vila, a 1 de Abril,
a autarquia local, promoveu a apresentação do
livro sobre os últimos 50 anos, numa cerimónia
em que foi igualmente apresentada a medalha
comemorativa da data (ver texto da página 3).
No primeiro dia de festa, registou-se ainda a
actuação, no palco instalado no recinto das fes-

tas, dos três ranchos locais: Grupo Etnográfico
de Vila das Aves (Fontaínhas), Rancho de Sto.
André (Sobrado) e do Grupo Folclórico Sto.
André de Vila das Aves.

No dia 2 de Abril, sábado, a animação
desportiva foi um dos pontos fortes do programa.
No Pavilhão do Clube Desportivo das Aves, uma
prova do Campeonato Nacional de Karate reuniu
467 atletas repartidos por 168 Clubes, numa
iniciativa promovida pela Associação de Karaté
Shotokan de Vila das Aves. À tarde decorreu o
tradicional Torneio de Malha organizado pela
Associação de S. Miguel, que teve lugar no
recinto de festas que à medida que os anos
vão passando se apresenta com maior número
de “barraquinhas” de associações locais, sendo
de sublinhar, por exemplo, a presença, da comis-
são de festas de S. António (Cense), que pela
primeira vez se juntou à iniciativa. À noite o

espectáculo foi repartido entre a actua-
ção de André Pimenta e o conjunto
musical “Os Lacraus”, um grupo de Vila
das Aves, referência do período com-
preendido entre 1967 e 1971.

No Domingo, foi  celebrada, na
Igreja Matriz, pelo pároco Fernando
de Azevedo Abreu, uma Missa
Solene em sufrágio dos anteriores
presidentes da Junta de Freguesia
falecidos, Luís Gonzaga Mendes de
Carvalho, Artur Alves e Castro e Augusto
Pereira de Lima, à qual se seguiu uma romagem
ao cemitério (ver texto página 3).

À tarde, o destaque foi para o Cortejo de
Carros Alegóricos, recuperado das antigas “Festas
da Vila” que levou muita animação às artérias
da localidade. Uma iniciativa assegurada por
associações e escolas da freguesia, Escuteiros,

Bombeiros e o Clube Desportivo
das Aves. O cortejo serviu de mote
para partir o bolo de aniversário,
depois distribuído pelo público
presente. O dia ficou concluído
com o espectáculo do grupo “Onda
Média”, da freguesia vizinha de São
Tomé de Negrelos.

No dia de aniversário, 4 de Abril,
a manhã foi inteiramente dedicada
às participações das escolas do ensino
básico e pré-primário de Vila das Aves.

Ao final da tarde foi inaugurada a escultura
destinada a perpetuar o 50º aniversário da
elevação a vila, da autoria do escultor avense
Serge Carvalho (ver texto página 5). À noite
actuou a “Orquestra Típica Filarmónica Vizelense”,
tendo os festejos culminado com uma grande
sessão de fogo de artifício. |||||

Festa aos 50 anos de Vila

Emblemático noutros tempos, o cortejo de carros alegóricos voltou às Festas da Vila. Nas imagens: a tribuna VIP, a participação dos escuteiros, dos grupos de folclore, da Associação de S. Miguel (com uma réplica da Igreja Matriz),da
Junta das Aves, fazendo a distribuição do bolo de aniversário, e do Clube Desportivo das Aves.

Reservada para o último dia, as escolas, numa participação significativa, subiram ao palco do recinto de festas a 4 de Abril
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JORGE M. LOPES, ARQUITECTO
MANUEL RIBEIRO, ENGENHEIRO

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

ORTOGONAL - GABINETE DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA

. PROJECTOS DE ARQUITECTURA

. PROJECTOS DE ENGENHARIA

. ARQUITECTURA DE INTERIORES

. RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES

. ESPECIALIDADES

. LOTEAMENTOS

. ADITAMENTOS

. (OUTROS) ...
VISITE-NOS - UMA EMPRESA CRIADA A PENSAR EM SI.
REALIZAMOS OS SEUS SONHOS

UMA LANÇADEIRA E O PADROEIRO DA FREGUESIA SÃO OS PRINCIPAIS
MÓDULOS DA ESCULTURA ENCOMENDADA PELA JUNTA LOCAL

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Pesa quase três toneladas e tem cerca
de 14 metros de altura. Foi colocada
junto à passagem superior ao cami-
nho de ferro, no lugar de Poldrães e,
seja de que ângulo for, não à olhar
que não a alcance. A escultura que
assinala a passagem dos 50 anos de
vila foi concebida em Layrac, uma
localidade do sudoeste de França, pois
é aí que Serge Carvalho tem o seu
ateliê.

Embora naturalizado francês, para
onde emigrou aos 17 anos, o escul-
tor e artesão nasceu em Vila das Aves.
No âmbito das festas da vila regressou
à terra natal para acompanhar de perto
o processo de instalação da obra. Ao
naturalizar-se francês mudaram-lhe o
nome, daí que por cá, poucos o re-
conheçam, mas quando reaviva o seu
nome original – Augusto Gouveia
Carvalho – o caso muda de figura.
Outros conhecem-no pela escultura
feita há mais ou menos cinco anos
para o Desportivo das Aves.

A escultura encomendada pela
autarquia local junta-se ao grupo de
obras que o escultor tem espalhadas
um pouco por todo mundo. Estados
Unidos da América, Japão, Alemanha
e Espanha (designadamente numa
das propriedades do rei), são alguns
dos países onde Serge Carvalho vê
perpetuada a sua arte, quase sempre
através de obras monumentais, até
porque são estas as que lhe dão mais
prazer levar a cabo. Hoje, por exemplo,
quando observa a escultura que se
encontra junto ao estádio do Despor-
tivo das Aves, e se lhe fosse permitido
fazer alguma alteração, não hesitaria
em aumentar-lhe as dimensões. “A
obra está bem onde está, mas tenho
a sensação que é um bocado peque-
na, apesar de ter oito metros de
altura”, refere o escultor.

Para Serge Carvalho o contacto com
o local onde vai ser implantada a sua
obra e a troca de ideias com o cliente
são fundamentais para levar avante

Obra de Serge Carvalho
perpetua passagem dos 50

anos de Vila

o seu trabalho. No caso da escultura
concebida para comemorar os 50
anos de vila, a indústria têxtil e a refe-
rência ao padroeiro da freguesia
tinham, indubitavelmente, de estar tra-
duzidos na obra. Foram essas, pelos
menos, as indicações “impostas” pela
Junta de Vila das Aves, e que o escultor
tentou traduzir nos dois módulos que
constituem a escultura: a lançadeira
como objecto-símbolo do têxtil e S.
Miguel. Embora tratando-se de um
objecto perfeitamente identificável
para quem trabalhou na industria têx-
til, conta Serge Carvalho que encon-
trou quem confundisse a lançadeira
com um foguetão. Mas na sua cabeça,
aquele objecto é o que melhor traduz
a actividade da qual ainda hoje
muitos dependem na freguesia. A crise
que o sector atravessa levou-o, con-
tudo, a inclinar a lançadeira. “Inclina-
da mas ainda em equilíbrio”, refere o
autor.

Conceber esta obra para Vila das
Aves foi algo que fez com redobrado

prazer, até porque mais uma vez, esta-
va a trabalhar para a sua terra natal.
Se o objectivo foi alcançado, é algo
que, afirma, só saberá depois de
decorrido algum tempo após a implan-
tação da escultura. Agora que da sua
parte o processo está concluído, esta
“começa a viver sozinha”. E é, precisa-
mente, do olhar da pessoas sobre a
escultura que resultará a “sensação
de ter feito bem ou mal o trabalho”,
refere.

PERCURSO PELA ARTE
Não se fez artista aos 10 -12 anos,
mas foi porventura com essa idade
que o percurso começou a ser traçado.
Nessa altura, em Vila das Aves, nas
suas deslocações diárias para a escola,
Serge Carvalho passava por uma fun-
dição e não raras vezes detinha-se
maravilhado com o ambiente que ali
se vivia e respirava, ao ponto de ambi-
cionar ter a sua própria fundição. A
vida no entanto mostrou-lhe outros
caminhos e a circunstância de ter
emigrado aos 17 anos para França
acaba por “ajudá-lo” a prosseguir os
seus objectivos. “Quando cheguei a
França decidi estudar na Escola
Superior de Belas Artes de Paris”.
Depois, conta Serge Carvalho, foi
aprofundar os seus conhecimentos
sobre “o que se tinha feito nos séculos
passados” no que à arte diz respeito.
Aos 25 anos, e depois de ter
trabalhado com alguns profissionais
na arte de moldar o ferro, monta o
seu ateliê, em Layrac. É aí que
actualmente desenvolve o seu
trabalho. Em 1984 é galardoado com
o Prémio Nacional de “Métiers d’Art”
e é desde 1985 comissário da “Societé
d’Encouragement  aux Métiers d’Art”.
Já expôs em Toledo, em Munique, no
Porto e em Nova Iorque. Em Layrac
trabalha habitualmente com alunos na
concepção de projectos artísticos. O
ferro, o aço inoxidável (que usou na
escultura de Vila das Aves) e o bronze
são os materiais com que habitual-
mente trabalha. |||||

Serge Carvalho no seu ateliê em Layrac
(França) junto à escultura de S. Miguel

Em cima, a escultura concebida para os 50 anos da elevação a vila da
freguesia das Aves. Em baixo, uma das várias obras de Serge Carvalho, em que o ferro

surge associado à pedra
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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

Pedidos de ambulância
passa a ser feito através

do INEM
Desde o passado dia 4 de Abril de
2005, que todas as chamadas que
até esta data podiam ser feitas para o
quartel dos Bombeiros Voluntários de
Vila das Aves, a solicitar uma ambulân-
cia para o serviço de emergência, têm
agora que ser realizadas para o 112;
o número de telefone do Instituto Na-
cional de Emergência Médica (INEM).
Só após este contacto telefónico e a sua
devida avaliação, é que os responsá-
veis médicos do INEM, decidem a via-
bilidade de ser necessária uma ambu-
lância para a referida emergência.

Entretanto, todas as chamadas que

por ventura continuem a ser efectua-
das para a corporação local de bom-
beiros, os seus responsáveis terão que
as reencaminhar para o Centro de Ope-
rações de Doentes Urgentes (CODU)
do INEM-Porto, para aí ser feita a triagem
pelos médicos de serviço, da necessi-
dade de uma ambulância de socorro.

Os Bombeiros Voluntários de Vila
das Aves apelam à compreensão de
todas as pessoas pelas mudanças
agora introduzidas, que são imanadas
pelo Instituto Nacional de Emergência
Médica (INEM) e à qual os bombeiros
locais têm de obedecer. |||||

JuveBombeiro em
actividade distrital

A JuveBombeiro do distrito do Porto
realizou no passado dia 2 de Abril, a
sua primeira actividade distrital. A
JuveBombeiro de Vila das Aves mar-
cou presença nesta iniciativa, numa or-
ganização que ficou a cargo do dele-
gado do Distrito do Porto, Rafael Mota.

A actividade realizou-se em Paço
de Sousa, na Casa do Gaiato, tendo
por lema: “Um dia com jovens bom-
beiros”. O objectivo foi o de propor-
cionar uma tarde diferente às crianças,
demonstrando-lhes um pouco do tra-
balho diário dos bombeiros voluntá-
rios, motivando-os para o valor do
trabalho voluntário. Estiveram presen-
tes onze corporações do distrito do
Porto, num total de 130 bombeiros.
Cada corporação presente apresentou
uma banca de socorro diferente: Cor-
poração dos Bombeiros (CB) dos

Carvalhos,  incêndio em quadro eléc-
trico; CB de Entre-os-Rios, imobiliza-
ções; CB de Freamunde, incêndio em
produtos químicos/queimado; CB da
Lixa, manusear extintores; CB de Mo-
reira da Maia, desencarceramento; CB
de Paços de Sousa, fuga de gás; CB
Paços de Ferreira, incêndio rural/intoxi-
cado; CB dos Portuenses, politrauma-
tizado pediátrico; CB da Trofa, politrau-
matizado; CB de Vila das Aves, acção
pedagógica; CB de Vila Meã, busca e
salvamento e cinotécnica (cães de bus-
ca e salvamento).

Foi atribuído um donativo em nu-
merário e vestuário resultante da  re-
colha feita nos quartéis de bombeiros
das corporações participantes. A activi-
dade decorreu dentro das expectativas
saindo, desta forma, realçado o pro-
jecto da JuveBombeiro. ||||||

17º EDIÇÃO. ENTREGA DE
TRABALHOS ATÉ DIA 30 DO

MÊS DE JUNHO

À semelhança dos anos anteriores
e integrado nas festas de homena-
gem ao padroeiro de Vila das Aves,
a Associação de S. Miguel Arcanjo
vai levar a efeito o seu 17º concurso
de Quadras Populares. Como habitual-
mente, o participantes tem por tema
obrigatório, no formato de quadra
popular, o S. Miguel Arcanjo (o santo
e a sua mística e festejos em sua
honra, etc.). De acordo com o regula-
mento, as quadras em redondilha
terão de mencionar S. Miguel Arcanjo
ou, simplesmente S. Miguel. Cada tra-
balho terá de formar sentido próprio

e independente de qualquer outro
que o acompanhe.

As produções terão de ser inédi-
tas, dactilográficas a dois espaços em
papel formato A4 e de um só lado.
Têm de ser apresentados em triplicado
e assinado com pseudónimo ou divi-
sa. A acompanhá-los deverá constar
um envelope devidamente fechado
contendo no exterior pseudónimo
que conste nos trabalhos e, no inte-
rior, o nome e morada do autor.

Serão atribuídos os seguintes pré-
mios: 1º prémio, 200 euros;  2º pré-
mio, 150 euros; 3º prémio, 100 euros.

O júri, que será constituído por
três individualidades de reconhecida
competência, poderá não atribuir um
ou mais prémios se assim o entender
por falta de qualidade dos trabalhos

apresentados a concurso, bem como
poderá atribuir as menções honrosas
que julgue merecidas. Os concorrentes
terão de enviar os trabalhos, sem re-
metente, até ao dia 30 de Junho para:
José Maria Pinheiro Monteiro; Rua do
Rio Ave, nº 498 – 4795-107 Aves.

A distribuição dos prémios será
feita durante o sarau artístico a efec-
tuar no dia 01 de Outubro de 2005
pelas 21.00 horas, no salão de festas
do salão paroquial de Vila das Aves.

Os premiados, e só estes, serão
antecipadamente notificados a fim de
estarem presentes.

Os trabalhos, premiados ou não,
ficarão propriedade da associação de
S. Miguel Arcanjo de Vila das Aves
que poderá utiliza-los numa colectâ-
nea a elaborar em data posterior. |||||

Câmara promove Gala de Bailado

No Museu Municipal Abade Pedrosa, em Santo Tirso, encontra-se patente uma exposição retrospectiva
da pintura de Avelino Leite. A mostra prolonga-se até ao final deste mês de Abril, e nela se revela a arte
e mestria deste pintor tirsense. Em exposição encontram-se obras desde 1976 que podem ser apreciadas
de terça a sexta-feira no horário compreendido entre as 9h00 e as 17 horas e aos sábados e domingos
das 14h. às 18 horas.

A Câmara Municipal de Santo Tirso
promove, no dia 30 de Abril, uma
Gala de Bailado, pelo Centro de
Dança do Porto. O evento está agen-
dado para o Cine-Aves, às 21h30,

e visa assinalar o Dia Mundial da
Dança e, em simultâneo, cativar a po-
pulação para esta forma de arte. O
espectáculo que sobe a palco é prota-
gonizado por bailarinos profissio-
nais, deixando antever momentos de
alto nível técnico.

O Centro de Dança do Porto é
uma escola criada em 1993 e tem
mais de 500 alunos. Com sucesso

reconhecido, esta instituição procura
um ensino de qualidade, oferecendo
aos alunos um elevado nível técnico,
sem abrir mão do contexto artístico-
cultural. Os professores e a Directora
da Escola, Teresa Vieira, são forma-
dos pelo método da ISTD Imperial
Society of Teachers of Dancing, à qual
o Centro de Dança é filiado desde a
sua fundação. |||||

DIA 30 DE ABRIL, ÀS 21H30,
EM VILA DAS AVES, NO DIA

MUNDIAL DA DANÇA

Concurso de Quadras Populares de
Associação de S. Miguel do Arcanjo

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

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

“Nas últimas autárquicas, em Vila das
Aves, os delegados do PS foram

aconselhados para abandonar a zona
eleitoral porque não estariam a
desempenhar a sua função. Mas

recordo uma coisa que aconteceu e
que ninguém descreveu, é que

elementos da Comissão Política
Concelhia do PSD de Santo Tirso

entraram na área de eleição e
estiveram aí reunidos sem ninguém

os por em causa. Isso é que é
perfeitamente ilegítimo”.

“Vila das Aves tem neste momento, em
termos, concelhios um índice de
atendimento em águas e esgotos

muito superior a qualquer freguesia
do concelho de Santo Tirso incluindo

a cidade”.

“Na última campanha eleitoral fui
atacadíssimo porque não apoiava o

Desportivo das Aves. Mas nunca foi
dito, nenhum jornal local o disse, que
para um balneário para a zona social
do Aves, a Câmara Municipal deu um

apoio de 120 mil contos”.

“Ofereci-me à comissão que
organizou o livro dos cinquenta anos

de vila para colaborar no
fornecimento de elementos. Nem um

só me foi solicitado, nem um só
elemento. Não tem mal... pronto, foi

gente de Lordelo que fez o livro, eu
sou das Aves não tive direito de dar

para lá nenhum apor, não há
problema nenhum, tem gente da

Lama, tem gente do Porto, gente de
Lordelo. Fizeram o livrinho, está feito.
Foi pena que não se tivesse recolhido

a memória local, e a memória local
não está só nas cabeças de algumas

pessoas, não está só nos documentos
de alguma pessoas, esta nos

documentos de Vila das Aves, de
muitos organismos e esta nos

documentos, quer se queira quer não,
nos documentos da autarquia

municipal.”

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Castro Fernandes fez na última segunda-feira,
em Vila das Aves, o seu primeiro discurso
público como candidato socialista à Câmara
Municipal de Santo Tirso. A sua candidatura
foi legitimada no passado dia 13 de Abril. “Agra-
deço a confiança que em mim foi delegada pelos
membros da comissão política, e estavam lá 37,
que votaram em mim por unanimidade” subli-
nhou o candidato que entende esta votação
como a melhor resposta a todos aqueles que,
ao longo deste mandato, o quiseram “empurrar
para fora”. É a melhor resposta, enfatiza Castro
Fernandes, para “todos aqueles que me provo-
caram a um nível nunca antes visto, que me
acusaram em plena televisão, em directo, de ser
o responsável por duas mortes, que me acusa-
ram do que mais horrendo há”. O candidato
deixa mesmo o aviso: “quanto mais me picarem
para eu abandonar, pior é”.

Neste seu discurso realizado por altura do
primeiro aniversário da sede do secretariado
do PS de Vila das Aves, Castro Fernandes revelou-
se fortemente crítico em relação a um deter-
minado “grupo de opinião” que, alega, “nas
últimas eleições autárquicas claramente tra-
balhou contra o partido socialista”, conseguindo
que este fosse derrotado na freguesia. Castro
Fernandes concretiza: “Esses senhores, que são
uns autênticos camaleões, passaram do PS a
laranja e depois tentaram enganar a população
de Vila das Aves, dizendo sistematicamente que
viriam a ser militantes socialistas”. E como não
o conseguiram, diz ainda o candidato, “na última
campanha legislativa acabaram por dirigir uma
serie de insultos ao PS, aos seus principais diri-
gentes a nível nacional, distrital, concelhio e a
nível local”. Alias, diz ainda Castro Fernandes,
Vila das Aves “foi tomada de assalto por pára-
quedistas, em termos de opinião pública”. Opi-
nião esta que tem branqueado “toda a actividade
daqueles que tendo nascido aqui ou trabalhan-
do aqui quase que são esquecidos”.

À semelhança do discurso proferido por
ocasião da cerimónia de abertura das Festas da
Vila, Castro Fernandes focou a questão do
desemprego como um dos mais graves proble-
mas da freguesia e também do concelho e da
região. Mostrou-se, ainda assim, convicto de que
o sector do têxtil e do vestuário não está
completamente perdido, mas foi alertando para
a necessidade de “se arranjar alternativas”. Na
altura não deixou de criticar “um determinado
grupo de inteligentes” que “atacou até à morte”

Há um “grupo de opinião” que nas Aves
trabalha “claramente contra o PS"

PRIMEIRO DISCURSO PÚBLICO DE
CASTRO FERNANDES COMO
CANDIDATO OFICIAL DO PS À

CÂMARA DE SANTO TIRSO

algumas empresas “bem instaladas” na freguesia.
O candidato concretiza: “a maior industria que
há na Península Ibérica de termoacústicos saiu
de Vila das Aves para Santo Tirso devido a
alguns interesses. E interesses até de origem
mesquinha e não sei se não haverá alguma
componente política por trás. Tudo foi feito para
que essa industria não proliferasse”.

EXCESSO DE OFERTA
Na celebração do primeiro aniversário da sede
do Secretariado Local do PS, ficou por se saber
quem é o candidato à Junta de Vila das Aves. A
decisão, ao que tudo indica, ainda não está fei-
ta, e não é por falta de nomes. Castro Fernandes
diz mesmo que o partido tem “um excesso de
oferta. O PS tem entre os seus quadros, dezenas
e dezenas de militantes, muitos deles qualifica-
dos, para assumir a liderança da Junta de Fregue-
sia”. Uma liderança que o autarca espera que
se faça numa lógica de diálogo, da consoli-
dação, do encontro de ideias e não numa “pos-
tura guerrilheira”. Para o candidato socialista, “o

tempo da reivindicação bairrista parola não
interessa a ninguém”.

Coube ao secretário do Secretariado do PS
local, Nestor Borges, a abertura da cerimónia,
fazendo na ocasião um balanço positivo das
actividades feitas na sede, sublinhando as 582
pessoas que entraram naquele espaço durante
o primeiro ano de actividade. No final do
discurso, falou da necessidade de “terminar com
esta apatia, de um executivo local sem ideias,
sem projectos, sem inovação, sem actividade, tal
como aconteceu em 1985-89 com o PRD na
Junta de Freguesia”. Para Nestor Borges, Vila das
Aves não pode continuar nas mãos de meia
dúzia de pseudo-intelectuais que se julgam os
senhores da verdade e da razão e que tudo
fazem para minar os valores da democracia e
os princípios do socialismo.

Para o final, ficou reservado à apresentação
dos nomes que fazem “o núcleo duro” da
Juventude Socialista de Vila das Aves, do qual
fazem parte Jorge Castro, Bruno Ribeiro e
Georgina Coelho, entre outros. |||||

CASTRO FERNANDES
Discurso Directo

Castro Fernandes é o candidato oficial do PS à Câmara de Santo Tirso
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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

Câmara de Santo Tirso
vai criar cartão de

descontos para jovens
do concelho

Na semana passada, a juventude
ganhou “estatuto de prioridade na
agenda política da Câmara Muni-
cipal”. Em conferência de imprensa,
a autarquia deu a conhecer “o pro-
grama de acções que vai desenvolver
na área da juventude durante o
corrente ano”.

O “cartão + jovem” é uma das
várias novidades do executivo de
Castro Fernandes, a implantar “de
imediato”. Trata-se de um “instrumen-
to que permitirá aos jovens um con-
junto de vantagens muito significa-
tivas em áreas como a mobilidade, a
cultura, a formação, o desporto, o turis-
mo, a ocupação dos tempos livres e
o acesso a bens e serviços e às tecno-
logias de informação e documentação”.

Em comunicado de imprensa, a
autarquia esclarece que “o cartão +
jovem dará benefícios e vantagens
especiais na aquisição de bens e ser-
viços para uso exclusivo do seu titu-
lar, sendo validamente utilizável em
todas as entidades ou instituições
que constem no guia de vantagens,
ou exibam na sua montra ou vitrina
o autocolante de aceitação do cartão
devendo o jovem inteirar-se das van-
tagens concedidas”.

Para o mesmo público, a Câmara
Municipal pretende “constituir em
cada freguesia ou em cada paróquia
um Ponto Jovem”, ou seja, “um espaço
aberto, devidamente identificado e
caracterizado destinado a ocupar e
orientar os jovens. Neste espaço os
jovens poderão ter explicações, ace-
der à Internet, realizar trabalhos
escolares, prestar apoio à comuni-
dade, organizar passeios, peças de
teatro, pintar e recriar assim como
divulgar as suas próprias actividades”.

Destinado a promover o intercâm-
bio, a autarquia pretende ainda
desenvolver com as cidades gemina-
das com Santo Tirso, a iniciativa
Multiculturas Jovens”, traduzível em
programas de acção transfronteiriços.

Ainda este ano, a autarquia irá

promover, aos sábados, ciclos de
cinema, de teatro, concertos com
música ao vivo, exposições culturais,
sociais e desportivas dinamizadas pe-
los jovens e com os jovens. E é tam-
bém para eles que se irá dirigir um
suplemento a criar no Boletim Muni-
cipal,  e onde irá constar tudo o que
o concelho faz e realiza com os jo-
vens e para os jovens. Terá também
uma componente pedagógica de
orientar e encaminhar os jovens atra-
vés de um acesso personalizado à
informação. A este nível, de resto, a
autarquia reforçará o seu posiciona-
mento, criando o “link + jovem”, no
sítio da Câmara Municipal, de forma
a conter  “todas as informações sobre
as diversas actividades culturais, so-
ciais, recreativas, desportivas. Neste
link estarão, também, presentes  ques-
tões  importantes  para os jovens co-
mo o emprego a formação profissio-
nal, o acesso ao ensino superior, as
bolsas de estudo.”

Entre outras iniciativas – onde se
inclui, por exemplo, um concurso de
karaoke e a promoção de um
concerto com os Da Wease - a autar-
quia pretende igualmente  “promover
e desenvolver as associações juvenis”,
de forma a “aumentando a participa-
ção juvenil no concelho e na região”.

Na apresentação do programa de
juventude a desenvolver este ano,
Castro Fernandes sublinhou que a
“área de gestão municipal relaciona-
da com a juventude dinamiza as suas
acções de forma pluridisciplinar e
transversal envolvendo e utilizando
todos os serviços que desenvolvem
e articulam políticas destinadas à
juventude e que vão desde a educa-
ção à cultura, passando pela acção
social, ambiente, emprego, formação
profissional e desporto”. Para o autar-
ca “a área de gestão municipal da
juventude visa a criação de condi-
ções que contribuam para que os
jovens possam rasgar os seus ho-
rizontes, desenvolvendo personali-
dades intervenientes, atentas e críticas
em relação ao mundo que os rodeia,
alicerçando assim um espírito de
cidadania, essencial a uma parti-
cipação efectiva numa sociedade
democrática. |||||

PROGRAMA DE ACÇÕES A
DESENVOLVER NA ÁREA DA

JUVENTUDE

PSD traça “linhas programáticas”
da sua política de juventude
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Os sociais democratas querem que a
“irreverência”, a “ousadia” e a “criati-
vidade” tenham o devido “acolhimen-
to nos autarcas do concelho de Santo
Tirso”. E por isso, a praticamente meio
ano das eleições, interrogam-se já
sobre “que política de juventude que-
remos para os próximos vinte anos?”.
Ou seja, e de acordo com João Abreu,
candidato do PSD à Câmara Munici-
pal, está formulada a questão que os
socialistas deviam ter feita há duas
décadas, quando chegaram ao poder,
em Santo Tirso.

ONLINE COM JUVENTUDE
No último sábado (16 de Abril) o par-
tido promoveu em Vila das Aves uma
espécie de encontro de juventude pa-
ra dar a conhecer as suas “linhas pro-
gramáticas” no que à política de juven-
tude diz respeito. Ou seja, levou a
cabo à apresentação de um vasto con-
junto de ideias, projectos e desafios
a pôr em prático caso venham a vencer
as próximas eleições, em áreas como
a cultura, a habitação e o emprego. No
entender do PSD a política de juven-
tude passa por todas estas áreas, en-
quadrando-as naquilo a que sinteti-
zou na expressão “compromisso.j”.

E numa altura em que a autarquia
de Santo Tirso entende como “aposta
ganha” a Semana da Juventude - ini-
ciativa que promoveu entre 28 de
Março e 1 de Abril -, o PSD diz querer
acabar com ela e, em vez disso, criar
o concelho de juventude. “É importan-
te integrar jovens nos executivos, mas
também criar espaços e tempo de con-
sulta regulares”, afirma João Abreu,
para quem o contributo dos jovens
significa “estar online com o que é
contemporâneo”.

No âmbito da cultura, a política do
PSD vai no sentido da criação de uma
Casa da Juventude; de um Festival
Concelhio de Jovens Criadores, de
um Museu Contemporâneo de Foto-
grafia e de um Centro de Promoção
de Talentos. No desporto, o partido
sublinha a necessidade de criação de
infra-estruturas, e  o apoio à constitui-
ção de associações juvenis. Na habi-
tação a aposta recai na criação de
um plano concelhio de habitação
jovem e de uma rede de equipamen-
tos complementares de lazer.

Em áreas tão fundamentais como
o emprego e a formação, o PSD fala
na criação de um polo de incubação
tecnológica, cultura e desportiva, na
necessidade de atrair investimento
alternativo para Santo Tirso, na aposta
no ensino tecnológico, na criação do
conceito de “emprego jovem social de
alavanca” e ainda da necessidade de
desenvolvimento das zonas de movi-
mentação regressiva, ou seja, inverter
a tendência verificada nas zonas
limítrofes do concelho que acabam

por funcionar mais como “zonas de
saída do que entrada”. Fixar os natu-
rais e residentes no município é, de
resto uma das preocupações do PSD.

Nesta altura, João Abreu afirma que
as propostas de que se faz este “com-
promisso.j” estão “a ser trabalhadas”
deixando transparecer a existência de
“entendimentos” com instituições ou
organismos no sentido de virem a ser
uma realidade em Santo Tirso caso o
partido seja poder. No âmbito da
criação cultural, inclusive, o candidato
tem a garantia do apoio de um seu
ex-aluno, por sinal elemento fundador
de um dos mais reputados grupos
de musica nacional, o guitarrista Vasco
Espinheira dos Blind Zero, que esteve
presente nesta apresentação das
linhas programáticas da política de
juventude do PSD.

Nesta sessão, participativa quanto
baste, a questão relacionada com o
ensino superior, e sobretudo a falta dele
no concelho, foi amplamente debatida.
João Abreu, que parece não desistir
da ideia nem a encara como uma im-
possibilidade, falou exaustivamente
das vantagens que uma universidade
pode representar para um município.

Realizada no Cine-Aves, esta ini-
ciativa do PSD abriu e fechou com
ritmos de hip-hop, através da partici-
pação de um grupo de dança da
Maia. Pelo meio, a professora univer-
sitária Angela Escada deixou uma
mensagem de optimismo e o público
presente, para além das questões,
muitas críticas à gestão socialista da
autarquia de Santo Tirso. ||||||

CANDIDATURA DE JOÃO
ABREU À CÂMARA DE SANTO
TIRSO QUER ACABAR COM

SEMANA DA JUVENTUDE

João Abreu (ao centro) ladeado por Carlos Pacheco, presidente da JSD de Santo Tirso (à esq.) e Angela Escada
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MAGALHÃES OCULISTA
Óptica médica

No meio de descontos, campanhas, vantagens e condições de
pagamentos, não se iluda! Não compre os seus óculos sem nos
pedir orçamento. Se houver quem faça mais barato, nós a

esses preços ainda fazemos mais barato, 10% de desconto. A vida não está
fácil, por isso veja bem e mais barato. Consultas por médico dos olhos aos
sábados, testes grátis todos os dias.
Magalhães Oculista, Rua D. Nuno Álvares Pereira, n. 157 (frente
ao mercado), VILA DAS AVES. Telefone 252 872 021.
Magalhães Oculista, Rua D. Abílio Torres, nº 1180, VIZELA.
Telefone: 253 481 652.

Esperamos a sua visita OCULISTA
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Próxima edição nas bancas
a 4 de Maio

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

Fax: 252 860 409 Telem: 933 908 404

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

Joaquim Cunha
917 305 084

e-mail: jcunha@remax.pt

Duarte Silva
912 236 453

e-mail: dsilva@remax.pt

Liderámos
a

 diferença

Venha conhecer

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

147 m2

Cozinha mobilada
Sala com lareira / aq. central

Garagem fechada

T3 em  Sº Martinho do CampoT3 em  Sº Martinho do CampoT3 em  Sº Martinho do CampoT3 em  Sº Martinho do CampoT3 em  Sº Martinho do Campo
Edifício Scam

150 m2

Todo mobilado
Aquecimento central
Garagem fechada

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

Toda em pedra
com 4.800 m2

sala rústica
forno tradicional e adega

BOM PREÇOBOM PREÇOBOM PREÇOBOM PREÇOBOM PREÇO

Moradia S. Tomé de NegrelosMoradia S. Tomé de NegrelosMoradia S. Tomé de NegrelosMoradia S. Tomé de NegrelosMoradia S. Tomé de Negrelos

Área 120 m2

2000 m2 de terreno
Bom estado de conservação

Bem localizada

Mais uma vez o Café S.Pedro,
em Roriz, organizou um jantar
convívio destinado a todos os
seus clientes. Querendo manter
tradição, este jantar contou com
a presença de cerca de 80
clientes que previamente se ins-
creveram para tal. O festim teve
lugar num restaurante das pro-
ximidades da freguesia, mas
não demoveu os participantes.

O início da festa teve lugar
ainda no Café S. Pedro, com a
concentração dos convivas e as
chamadas verificações “técnicas”
a todos os presentes e angaria-
ção de transportes. A jantarada
iniciou-se cerca das 20 horas
com todos ansiosos e bem diverti-
dos para aquilo que seria a
grande noitada do Café S. Pedro.

Como habitualmente nestes
ocasiões a comissão não pou-
pou esforços para proporcionar

Como vem sendo habitual nos
últimos anos a visita pascal voltou
a sair às ruas de Roriz e percorreu
as suas aldeia. 32 homens com-
ponham um total de 8 cruzes per-
correndo cada uma a sua aldeia.

Visita Pascal em Roriz
Pelas 9 horas da manhã do dia
27 de Março com as cam-
painhas e os foguetes foram
visitando todos quantos assim o
entenderam e pelas 18 horas
concentraram-se no lar da

Terceira Idade. Dai saíram em
desfile com os Escuteiros em
direcção à Igreja Matriz onde
foi celebrada a Eucaristia pelo
Padre Eugênio que agradeceu
a participação de todos.

Jantar convívio “Café S. Pedro”

um fim de tarde agradável, ten-
do ainda distribuído umas pe-
quenas lembranças a todos os
presentes com especial desta-
que para o proprietário do Café
S. Pedro e mentor destes conví-
vios – Luís Queirós.

A festa decorreu sem inciden-
tes, sendo animada por cantares

populares terminando com a
promessa de no próximo ano
todos se voltarem a encontrar.

Muito antes de se dar por
terminado o convívio foi escolhi-
da a próxima comissão, que rece-
beu de todos uma salva de pal-
mas e desejos de que a festa
continue. ||||| ISAQUEISAQUEISAQUEISAQUEISAQUE     RODRIGUESRODRIGUESRODRIGUESRODRIGUESRODRIGUES

O Presidente da Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso adjudicou
recentemente a empreitada
referente à ampliação do Cemi-
tério de S. Martinho do Campo,

devendo a obra arrancar no
prazo de um mês.

Esta empreitada consiste na
ampliação do cemitério existen-
te e inclui a execução de infra-

estruturas de abastecimento de
água, drenagem de águas plu-
viais e electricidade. Em causa
está um investimento de cerca
de 63 mil e 400 euros. |||||

Ampliação do Cemitério de S. Martinho
do Campo adjudicada



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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Munícipes preocupados com o
desemprego em Santo Tirso

Desemprego, abastecimento de água,
drenagem de esgotos e a recolha e
tratamento de lixos. São estes os prin-
cipais problemas apontados pelos mu-
nícipes de Santo Tirso. A sua divul-
gação foi feita no passado dia 7 de
Abril, no primeiro Fórum Participativo
realizado no âmbito do processo de
implementação da Agenda 21 Local.
A reunião realizou-se no salão nobre
da autarquia tirsense, e fez jus ao nome,
dada a elevada participação de repre-
sentantes de instituições do município.

Os problemas enumerados fazem
parte do relatório preliminar feito jun-
to de cerca de cinco dezenas de enti-
dades e outros munícipes que cola-
boraram na definição do perfil da
comunidade (retrato do concelho).
Os resultados, esses, não surpreen-
dem o presidente da Câmara de San-
to Tirso. O Diagnóstico, diz Castro
Fernandes espelha “aquilo que já
pensava” num concelho onde exis-
tem seis mil e 300 desempregados.
A percentagem aponta para os “13,1
por cento, mas eu penso que peca
por defeito”. O autarca sublinhou ain-
da que a autarquia está a tentar gerar
emprego, através da criação de infra-

CASTRO FERNANDES RE-
CLAMA POR “MEDIDAS

PODEROSAS” PARA
COMBATER O DESEMPRE-

GO NO VALE DO AVE

Monte Padrão incluído na Rede dos
Castros do Noroeste Peninsular

Acção de formação na
área do restauro junta

instituições

No final do mês de Março, a Câmara
Municipal de Santo Tirso, a Província
Portuguesa da Ordem Beneditina
(situada no Mosteiro de Singeverga)
e o Instituto de Emprego e Formação
Profissional (Centro de Emprego de
Santo Tirso) assinaram um protocolo
de cooperação que tem por objectivo
a organização, desenvolvimento e
execução de uma acção (que terá
iniciado a 4 de Abril) de formação
de conservação e restauro, na vertente
da pintura e do mobiliário.

Com a assinatura deste protocolo,
a Província Portuguesa da Ordem
Beneditina coloca à disposição dos
formandos e dos formadores as ins-
talações e os materiais existentes e
necessários para o desenvolvimento
das actividades formativas, mediante
inventário que fará parte integrante,
devendo o mesmo ser utilizado cor-
rectamente e apenas para os fins a
que se destina. Para além disso, faculta
e colabora em visitas regulares e
periódicas de acompanhamento e
promove a constituição, no final da

O castro do Monte Padrão, em Santo
Tirso, integrou, recentemente, a Rede
dos Castros do Noroeste Peninsular,
ficando, assim, integrado numa ampla
rede de instituições nacionais e es-
trangeiras com vista à salvaguarda e
divulgação da cultura castreja. Em
simultâneo, esta adesão, permite criar
“pólos de excelência quer do ponto
de vista da vivência cultural, quer do
ponto de vista da dinamização eco-
nómica através do Turismo Cultural”.
Ao pertencer a esta Rede, o Castro
do Monte Padrão fará parte da
candidatura à UNESCO para obtenção
do estatuto de “Património Mundial”.

CÂMARA DE SANTO TIRSO,
MOSTEIRO DE SINGEVERGA

E CENTRO DE EMPREGO
ASSINARAM PROTOCOLO DE

COOPERAÇÃO

acção, de um gabinete de apoio
técnico na área da conservação e
restauro de bens culturais.

Por sua vez, a autarquia de Santo
Tirso compromete-se a estabelecer e
manter contactos regulares com a ins-
tituição de acolhimento, a realizar
visitas de acompanhamento intercala-
res, a elaborar os relatórios das visitas
efectuadas assim como a prestar todo
o apoio técnico necessário e adequa-
do à implementação e execução da
gestão desta acção. Para além disso,
assegura ainda o pagamento de trans-
porte, alojamento e seguros dos for-
mandos, bem como de uma mensal-
mente a Província Portuguesa da Or-
dem Beneditina referente a renda dos
espaços destinados a esta acção, no
valor de 600 euros. A Câmara de
Santo Tirso tem igualmente que divulgar
os resultados do estágio, organizando
determinadas actividades de forma a
dar a conhecer a nível local, regional
e nacional a acção de formação.

Finalmente, a Instituto de Emprego
e Formação fica com a incumbência
de prestar todo o apoio técnico e pe-
dagógico necessário e adequado à
implementação, desenvolvimento e
conclusão do estágio assim como pôr
à disposição da autarquia, os montan-
tes referentes à dinamização da acção
e realizar visitas de acompanhamento
intercalares. |||||

A Comissão Coordenadora da
Candidatura dos Castros do Noroeste
Peninsular a Património Mundial está
a promover a criação da Rede de
Castros que estruturará a candidatura
à classificação pela UNESCO. Da
Comissão fazem parte investigadores
e historiadores portugueses e espa-
nhóis que procuram promover a divul-
gação e salvaguarda de um conjunto
de sítios arqueológicos, castros, que
constituam expressões materiais parti-
cularmente relevantes, do conjunto de
povos que ocupou o Noroeste Penin-
sular, em particular no período an-
terior à chegada dos romanos. |||||

estruturas que “chamem” investidores.
Para além disso, não deixou de pedir
para “hoje” “medidas poderosas” pa-
ra combater o problema do desem-
prego no Vale do Ave, considerando
que dos programas apresentados
anteriormente nenhum deles está a
ser cumprido. “Espero que este con-
celho e esta região venham a ser alvo
de iniciativas poderosas para recupe-
rar o emprego”, declarou, criticando
o poder central por não levar até ao
fim programas como o PRASD, voca-
cionado para fomentar o emprego
em regiões deprimidas.

Castro Fernandes defendeu, ain-
da, uma alteração da matriz econó-
mica do município, secundarizando-
se a indústria e fomentando-se os
serviços, por forma a aumentar o em-
prego e a acabar com a “pobreza
envergonhada” resultante da falta de
meios de subsistência dos que per-
deram o seu posto de trabalho.

“Abastecimento de água e drena-
gem de esgotos”, constituem ainda
duas deficiências no município tir-
sense, que o autarca, porém, prevê
que estejam ultrapassadas até 2008.
Nessa altura, a rede pública de água
chegará a 95 por cento da popula-
ção e a rede pública de drenagem
de esgotos a 90 por cento.

Uma população em geral “sen-
sibilizada para os problemas ambien-
tais” é um dos aspectos positivos
reflectidos neste relatório preliminar,
onde os participantes apontam, tam-

bém como positivo no município, a
boa localização geográfica do con-
celho e a sua “força humana”. Ou
seja, cabem neste aspecto, tópicos co-
mo a “motivação e disponibilidade
das pessoas; a vontade de resolução
dos problemas por parte dos
cidadãos; a boa receptividade da
população para novas medidas”.

AGENDA 21 - SANTO TIRSO
A reunião do Fórum Participativo rea-
lizada a 7 de abril (a próxima está
marcada para 4 de Junho) contou
com a presença de Pedro Santos, da
Universidade Católica Portuguesa. Foi
de resto com esta universidade, no-
meadamente através da sua Escola
Superior de Biotecnologia, que a
autarquia tirsense assinou um proto-
colo tendo em vista a implantação
da Agenda Local21. E neste âmbito,
aquele responsável assegura que o
município de Santo Tirso é um dos
poucos da região norte a levar a
cabo este processo. E sua implan-
tação poderia estar inclusive mais
adiantado caso tivesse sido aprova-
da a candidatura de financiamento
apresentada pela autarquia ao ante-
rior governo. Castro Fernandes, de
resto, não deixa de criticar o facto
de, sendo Santo Tirso o primeiro mu-
nicípio a assinar a Carta de Aalborg,
este tenha sido preterido no finan-
ciamento em favor de outro municí-
pio, por sinal, na altura da mesma
cor política do governo. |||||
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A Águas do Ave, viu aprovada pela
Comissão Europeia uma candidatura que
entrega um conjunto de nove projectos
de abastecimento de água e de sanea-
mento a executar nos oito concelhos do
Vale do Ave.

A candidatura, representa mais de 79
milhões de euros de investimento sendo
atribuída a concessão de uma contribui-
ção do Fundo de Coesão de 54,3 por
cento no âmbito do sistema multimuni-
cipal de abastecimento de água e sanea-
mento Vale do Ave.

Ao nível do abastecimento de água,
a União Europeia irá apoiar projectos nos
municípios de Vieira do Minho, Póvoa
de Lanhoso e Fafe, visando assegurar o
fornecimento de água para consumo hu-
mano em qualidade e quantidade para
as populações residentes.

No subsistema de água, que servirá a
população residente no município de
Fafe, serão comparticipadas as obras
relacionadas com a construção de 54
quilómetros de condutas adutoras, de
17 reservatórios e de 19 estações eleva-
tórias, bem como a aplicação, remodela-
ção e de retenção da barragem da
Queimadela.

Relativamente ao subsistema de An-
dorinhas, que permitirá reforçar significa-
tivamente o sistema o abastecimento de
água dos municípios de Vieira do Minho
e Povoa de Lanhoso, será financiada a
construção de 68 km de condutas adu-
toras, a construção de 17 novas reservató-
rios e a  reabilitação de outros 5 e a constru-
ção e reabilitação de 8 estações elevató-
rias. A data prevista para a conclusão e
entrada em funcionamento das referidas
infra-estruturas é Dezembro de 2006.

Na frente de drenagem 1, que servirá
o município de Vieira do Minho, o
projecto integra a construção da ETAR
de Mosteiro, com tratamento de nível
secundário e desinfecção, e ainda um
sistema interceptor para a recolha de
águas residuais domesticas, cuja exten-
são seja de 8 km.

Quanto á frente de drenagem 2,
abrangendo os municípios da Povoa de
Lanhoso, Fafe e Guimarães, as interven-
ções financiadas referem-se à construção
da ETAR de Santo Emilião / Campo, que
disporá o tratamento de nível secundário,
com remoção de azoto e desinfecção, e
do respectivo sistema interceptor, numa
extensão superior a 13 km.

No município de Fafe, frente de drena-
gem 3, será financiada a construção da
ETAR de Serzedo, cujo desenvolvimento
permitirá um tratamento de nível terciário

e com remoção de azoto e sistema inter-
ceptor, com 17 km ao longo dos rios
Ferro e Vizela, para a recolha de águas
residuais domésticas e um volume impor-
tante de efluentes industriais.

Na frente de drenagem 6 da Rabada,
envolvendo os municípios de Guimarães,
Famalicão e Santo Tirso, para além de
ampliação do sistema interceptor existen-
te em mais 18 km, destacando-se as
obras relativas ao aumento da capacidade
de recepção e retenção do fluente à
entrada da ETAR da Rabada.

Já na frente de drenagem 7, que en-
volve áreas dos municípios de Santo Tirso
e da Trofa, foi aprovado o financiamento
da construção ETAR de Água Longa, no
rio Leça que disporá de tratamento secun-
dário, a construção do sistema interceptor
do rio Leça numa extensão de 6 km para
o subsistema dos Coronados.

Na frente de drenagem 8, correspon-
dente ao rio Este abrangendo áreas lo-
calizadas no município de Vila Nova de
Famalicão, as obras a desenvolver dizem
respeito à construção da ETAR de Penices,
com nível de tratamento secundário e à
construção do sistema interceptor, numa
extensão de cerca de 16 km.

Por último, na frente de drenagem 9,
que permitirá tratar efluentes produzidos
em freguesias localizadas nos municípios
de Guimarães, Santo Tirso, Famalicão e
Trofa, os trabalhos a realizar no âmbito
do projecto passam pela construção da
ETAR de Agra II, com nível de tratamento
terciário, e a ampliação do sistema inter-
ceptor existente, numa extensão de cerca
de 10 km, destinado à recolha de águas
residuais domésticas e industriais.

A data limite prevista para a conclusão
e entrada em funcionamento destas infra-
estruturas é 31 de Dezembro de 2007,
devendo, contudo, parte dessas infra-
estruturas entrar em funcionamento no
final de 2006.

A Águas do Ave apresentou no mês
de Janeiro de 2005 uma segunda candi-
datura, que contemplou o sub-sistema
de abastecimento de água do Rabagão,
com origem na Barragem de Venda Nova.
Este sub-sistema, que faz interligação aos
subsistemas das Andorinhas e de Quei-
madela fará parte de rede de auto-estra-
das da água do país. Destaque, nesta
candidatura para frentes de drenagem
de Serzedelo e de Lordelo / Aves, que
para além da construção das ETAR’s de
Serzedelo e de Lordelo / Aves, permitirá
aumentar significativamente o sistema
interceptor destinado à recolha de águas
residuais domésticas e industriais. |||||

Vale do Ave vai receber
43 milhões da UE

Ponte de Negrelos aberta só
ao trânsito pedonal

A Ponte de Negrelos que liga a
freguesia de S. Martinho do Campo
(Santo Tirso) às freguesias de Lor-
delo e Moreira de Cónegos (muni-
cípio de Guimarães) já se encontra
aberta ao trânsito de peões, uma
vez terminados os trabalhos de re-
construção da referida ponte rela-

tivos aos estragos causados pelo
acidente que ocorreu no passado
dia 11 de Março. Nessa altura uma
máquina retroescavadora danificou
as guardas de segurança da ponte,
pelo que, as autarquias de Santo Tirso
e Guimarães, e face à importância
que aquela travessia tem para as po-
pulações locais, iniciaram a repara-
ção imediata das referidas guardas.

Os trabalhos agora executados
têm por objectivo “garantir a esta-
bilidade estrutural da ponte e a

segurança dos peões”, pelo que, e
em resultado dos pareceres técni-
cos emitidos pelo gabinete autor
do projecto e pelos técnicos de am-
bas as câmaras a ponte só estará
aberta ao trânsito pedonal.

Relativamente  à reconstrução
geral da ponte, o gabinete de im-
prensa da autarquia de Santo Tirso
já adiantou que “está a decorrer o
concurso da empreitada, estimando-
se para o final do mês de maio o iní-
cio dos trabalhos”. ||||| FFFFFOOOOOTTTTTOOOOO: ARQUIVO

RECONSTRUÇÃO GERAL
DA PONTE NO FINAL DO

MÊS DE MAIO

Cultura Castreja aproxima Norte
de Portugal e Galiza

A Agência de Desenvolvimento
Regional do Vale do Ave (ADRAVE),
a Junta da Galiza, a Universidade
do Minho e a Câmara Municipal
de Monção reuniram-se em Santia-
go de Compostela, no passado dia
13 de Abril para fazer o ponto da
situação do Projecto transfronteiriço
CASTRENOR – Cultura Castreja no
Noroeste Peninsular.

Este projecto tem como principal
objectivo a criação de uma rede
temática, no domínio da arqueolo-
gia castreja, que contribua para o
conhecimento e divulgação das raí-
zes históricas da região Minho em
geral, e do Vale do Ave e Monção,
em particular, enquanto área inte-
grante do Noroeste Peninsular, bem
como contribuir para a criação de
espaços turísticos e culturais mais
alargados (Norte de Portugal/Gali-

za), no âmbito da aposta estratégia
de formação de produtos turísticos,
proporcionando às regiões envol-
vidas melhores oportunidades de
negociação.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Esta reunião entre parceiros teve co-
mo objectivos fazer o ponto de situa-
ção das actividades desenvolvidas
até à data actual, bem como definir
um plano de actividades para o se-
gundo e terceiro trimestres de 2005.

Prevê-se que em Junho deste
ano esteja concluída a inventa-
riação e estudo do património
castrejo no noroeste peninsular,
mais concretamente o inventário
dos povoados e outros monumen-
tos castrejos através da construção
de uma base de dados e a elabo-
ração de uma cartografia digital.

O projecto contempla a realiza-
ção de dois eventos de animação
histórico cultural sobre a época cas-
treja, um no Vale do Ave e outro
na Galiza, encontrando-se já agen-
dado para 28 e 29 de Maio o
evento “Citânia Viva”, a decorrer na
Citânia de Briteiros.

Será também realizado um cam-
po de férias para jovens na Galiza
no próximo mês Agosto, e que
poderá contar com a participação
de jovens portugueses interessa-
dos nesta temática da recuperação
e valorização dos castros.

Os parceiros do projecto estão
também a trabalhar na concepção
do Guia “Património Arqueológico
Castrejo no Noroeste Peninsular”,
e respectivo Site, prevendo-se a data
de conclusão e apresentação ao pú-
blico em Dezembro de 2005. |||||

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 318 D Touring - Full Extras - BMW 318 D Touring - Full Extras - BMW 318 D Touring - Full Extras - BMW 318 D Touring - Full Extras - BMW 318 D Touring - Full Extras - 2002

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

Mercedes 300 SL Cabrio - Mercedes 300 SL Cabrio - Mercedes 300 SL Cabrio - Mercedes 300 SL Cabrio - Mercedes 300 SL Cabrio - 1994

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

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

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

Renault Clio 1.5 DCI Van - Renault Clio 1.5 DCI Van - Renault Clio 1.5 DCI Van - Renault Clio 1.5 DCI Van - Renault Clio 1.5 DCI Van - 2003

Ford Mondeo 2.0 TDDI Station - Full Extras -Ford Mondeo 2.0 TDDI Station - Full Extras -Ford Mondeo 2.0 TDDI Station - Full Extras -Ford Mondeo 2.0 TDDI Station - Full Extras -Ford Mondeo 2.0 TDDI Station - Full Extras - 2001

Mercedes C180 - Full Extras -Mercedes C180 - Full Extras -Mercedes C180 - Full Extras -Mercedes C180 - Full Extras -Mercedes C180 - Full Extras - 1994

MULTIMARCAS

Comércio de Automóveis
novos e usados



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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Rancho Folclórico Divino Salvador de
Delães de partida para o estrangeiro

O Rancho Folclórico Divino Salvador
de Delães parte no próximo dia 22
de Abril para França, onde represen-
tará Portugal em três festivais de folclo-
re a realizar em Paris. No dia 10 de
Junho o mesmo agrupamento de fol-
clore volta a deslocar-se ao estrangei-
ro, desta vez para a Suíça, onde par-
ticipará em dois festivais, mais con-
cretamente na cidade de Lausanne.

Fundado na Quinta de Penavila,

em Delães, o Rancho Folclórico Divino
Salvador começou por reunir um
conjunto de 25 pessoas e, acima de
tudo, um forte desejo de fazer renascer
na freguesia de Delães (Famalicão) as
tradições do folclore, conseguindo
depois reunir os elementos necessá-
rios para a sua constituição, ou seja,
55 pessoas, com idades compreen-
didas entre os 3 e os 65 anos. As
danças e cantares inspiram-se nas

raízes do folclore do baixo Minho.
Os trajes são cópias bastante fieis

dos usados pelos antepassados, tais
como o traje domingueiro, o traje da
senhora rica, o traje de festa, o traje
da feira, o traje da eira e o traje do
trabalho. Este Rancho Folclórico foi
também apadrinhado pelo Grupo
Folclórico de S. Torcato, Guimarães,
aquando da realização do seu XLIII
festival Internacional de Folclore. |||||

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno
Pinto da Costa, será uma das figuras
que marcarão presença na sessão de
abertura da Feira do Livro de Vila Nova
de Famalicão 2005, no próximo dia
22 de Abril, pelas 21h30, na Praça
D. Maria II. Depois de inaugurar o
evento, ao lado do presidente da Câ-
mara Municipal, Armindo Costa, o
dirigente portista apresentará a sua
autobiografia intitulada “Largos Dias
Têm Cem Anos”. Também o apresen-
tador de televisão e autor do livro “É
Tudo Primos e Primas”, Júlio Isidro,
marcará presença na inauguração da
17.ª edição da Feira do Livro, que será
animada pelos sons Jazz e Blues do
“Quinteto de Nuno Oliveira”.

O certame, que irá decorrer até 1
de Maio, conta com uma programação
multifacetada, tendo como pano de
fundo a temática da “Festa da Poesia
e do Conto”, com especial destaque
para a poetisa Sophia de Mello
Breyner e para os contos de Hans
Christian Andersen.

Noites dedicadas à poesia de
Sophia e a apresentação de livros da
autora envolvendo bibliotecas escola-
res e agrupamentos de escolas do

concelho, assim como, a promoção
de contos musicados de Hans
Christian, são apenas algumas das ini-
ciativas dedicadas a estas duas perso-
nalidades do mundo da literatura.

No ano em que Famalicão celebra
os 800 anos da atribuição do Foral
de D. Sancho I, os 170 anos de fun-
dação do concelho e os 20 anos da
elevação a cidade, a Feira do Livro de
Famalicão dedica também especial
atenção aos autores do concelho,
promovendo mesmo a “Noite dos
Autores Famalicenses”, (dia 23, pelas
21h30), uma iniciativa onde serão
apresentadas diversas obras escritas
por famalicenses. Neste âmbito, serão
ainda apresentadas obras que dão
especial realce a personalidades que
contribuíram para o desenvolvimento
cultural, social e económico de Fama-
licão, tal como o livro “Santa Maria
de Landim: Os seus espaços e as suas
gentes”, de Maria de Fátima Castro.
 
ODETE SANTOS NA FEIRA
Um debate dedicado aos 25 anos
do Jornal de Letras, Artes e Ideias,
que contará com  a presença do escri-
tor e poeta José Manuel Mendes e

José Carlos Vasconcelos, entre outros,
no dia 30 de Abril, pelas 17h00, é
outro ponto do programa da Feira do
Livro que merece especial destaque.

A multifacetada actriz, cantora e
deputada pelo Partido Comunista
Português, Odete Santos, é outra das
presenças confirmadas no evento,
com a peça “Em Maio há Cerejas”,
marcada  para a noite de 24 de Abril.

Outro momento de particular inte-
resse, no certame, será a apresentação
do livro “O Meu Tempo com Cavaco
Silva”, de Fernando Lima, assessor do
antigo primeiro-ministro durante dez
anos, que irá decorrer no dia 30 de
Abril, pelas 21h30.

Música, teatro, exposições, tertúlias,
encontros com escritores, debates e a
apresentação de obras são, então,
algumas propostas de animação que
irão decorrer paralelamente à Feira do
Livro de Vila Nova de Famalicão.

No que diz respeito à Feira do
Livro, propriamente dita, os stands se-
rão ocupados por diversas editoras
que procurarão dar resposta às dife-
rentes sensibilidades literárias do
público. De 22 de Abril a 1 de Maio,
em Vila Nova de Famalicão. |||||

Pinto da Costa e Júlio Isidro na aber-
tura da Feira do Livro de Famalicão
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Jogo no Estádio Municipal de Chaves, em Chaves
ÁrbitroÁrbitroÁrbitroÁrbitroÁrbitro: João Henriques, de Coimbra
ChavesChavesChavesChavesChaves: Riça, Tony, Paulo Alexandre (Nuno Rocha,
54’), Carlos Viana, Kasongo, Geromel, Tiago Lemos,
Wegno (Pedro Pinto, 55’), Isidro (Aílton, 72’),
Roberto e Chiquinho. Treinador: Jorge Amaral.
CD AvesCD AvesCD AvesCD AvesCD Aves: Rui Faria, Paulo Pereira, Sérgio Nunes,
Sérgio Carvalho, Pedro Geraldo, Mércio (Rochinha,
83’), Vítor Manuel, Hugo Morais, Miguel Pedro
(Chevela, 75’), Rui Miguel e Xano (David Aires, 92’).
Treinador: Neca.
MarcadoresMarcadoresMarcadoresMarcadoresMarcadores: Sérgio Nunes (43’), Miguel Pedro
(47’) e Roberto (78’).
Cartões amarelosCartões amarelosCartões amarelosCartões amarelosCartões amarelos: Sérgio Carvalho (37’), Miguel
Pedro (47’), Mércio (59’9 e Isidro (68’).
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O Aves prepara-se para uma recta

 LIGA DE HONRA: 29ª JORNADA  CHAVES 1 - CD AVES 2

Garras afiadas na recta final
final do campeonato bem empolgante,
em busca da melhor classificação pos-
sível na tabela. A apenas cinco jorna-
das do final da Liga de Honra, os
avenses afiaram as garras e após dois
triunfos consecutivos (Felgueiras e,
agora, em Chaves) colocaram-se no sé-
timo lugar, só a dois pontos do Marco,
quarto classificado. E tudo na mesma
altura em que o líder Paços de Ferreira
garantiu o regressou à SuperLiga,
através da derrota imposta ao Leixões
e o triunfo do Maia sobre o Feirense.

Na semana passada, o Aves
recebeu e goleou o Felgueiras, com
os três golos a serem apontados por
Xano, Hugo Morais e Rochinha. Desta
vez, a sempre complicada deslocação
a Trás-os-Montes traduziu-se na
conquista da vitória, que acabou por

premiar a equipa mais organizada
dentro de campo. Com uma forma
inteligente e matreira de encarar o
adversário e gerir a estratégia de jogo,
a equipa orientada por Neca chegou
ao intervalo já com uma confortável

vantagem de dois golos. Primeiro foi
o central Sérgio Nunes a abrir o activo
(43’) e quatro minutos volvidos o
extremo Miguel Pedro ampliou o
resultado. A vantagem teve o condão
de dar ainda mais tranquilidade aos

avenses para o segundo tempo, no
qual o Chaves voltou mais concentra-
do, mas o melhor que conseguiu foi
o golo de honra de Roberto (78’). Estava
sentenciada a partida e, assim, ame-
alhados mais três pontos pelo Aves.

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

RESULTADOS
Varzim 1 .............................. E. Amadora 1
Portimonense 1 ...........................Naval 6
Maia 3 ........................................... Feirense 2
Leixões 0 ............. Paços de Ferreira 1
Marco 1 ............................... Santa Clara 1
Chaves 1 ................................... CD Aves 2
Felgueiras 0 .......................... Ovarense 1
Alverca 1 ............................ Olhanense 0
Espinho 2 .......................... Gondomar 1

CLASSIFICAÇÃO J P
1. Paços de Ferreira 29 61
2. E. Amadora 29 54
3. Naval 29 54
4. Marco 29 44
5. Feirense 29 44
6. Maia 29 43
7. CD Aves 29 42
8. Leixões 29 42
9. Olhanense 29 38
10. Varzim 29 37
11. Ovarense 29 37
12. Espinho 29 33
13. Chaves 29 33
14. Portimonense 29 32
15. Gondomar 29 32
16. Felgueiras 29 32
17. Santa Clara 29 30
18. Alverca 29 27

Centro Comercial Abril - Rua 25 de Abril, nº 230 - Loja AR
4795-023 Vila das Aves - degas@mail.telepac.pt

Telefone: 252 873 094 - Fax 252 871 352

Distribuição e Comércio de Gás, Ldª
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No dia 24 de Março passado uma
comitiva de 48 elementos do Clube
Desportivo das Aves, mais
precisamente das camadas jovens,
saiu de Vila das Aves com destino à
Alemanha, mais precisamente para a
cidade alemã de Kaiserlautern, ondo
participaram num torneio de futebol.
Para além desta participação, no
referido torneio, tiveram ainda
oportunidade de efectuar visitas a
locais referenciados da localidade.

VISITVISITVISITVISITVISITA  AO ESTÁGIO FRITZ WALA  AO ESTÁGIO FRITZ WALA  AO ESTÁGIO FRITZ WALA  AO ESTÁGIO FRITZ WALA  AO ESTÁGIO FRITZ WALTERTERTERTERTER

STADIOUNSTADIOUNSTADIOUNSTADIOUNSTADIOUN

No segundo dia, sábado 26 de
Março, a comitiva visitou o Estádio
do Kaiserslautern, foi recebida pelo
dirigente Walter Herbrand no clube à
43 anos, clube três vezes campeão e
vencedor de três taças da Alemanha.
Este clube foi fundado em 1900
numa pequena cidade a sul da
Alemanha.

Neste Estádio, que está em
remodelação para o mundial de
2006, no fim da visita foram en-
tregues lembranças por visitantes e
visitados.

A visita a Câmara Municipal não
se realizou por motivo de o
presidente da edilidade estar hos-
pitalizado, mas as lembranças que
foram de Portugal, foram entregues a
Herhard Lutz, que por sua vez as faria
chegar ao presidente de Kaisers-
lautern.

COMPORTAMENTO GERAL DOS ATLETASCOMPORTAMENTO GERAL DOS ATLETASCOMPORTAMENTO GERAL DOS ATLETASCOMPORTAMENTO GERAL DOS ATLETASCOMPORTAMENTO GERAL DOS ATLETAS

Numa deslocação desta envergadura
onde englobava jovens de 15 e 16
anos, idades  um pouco difíceis, o
comportamento de todos os jovens
foi simplesmente admirável senão
exemplar. Na Pousada onde a
comitiva pernoitou, foram refe-
renciados, com um comportamento
cinco estrelas, pelas pessoas
responsáveis.

No restaurante “Portuguesa de
Desportos” foram elogiados pela
disciplina e simpatia que irradiavam,
no campo desportivo a motivação
destes jovens foi incalculável, no

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

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

empenho de mostrar o que valem,
motivação que ultrapassou o cansaço
natural de duas noites sem
o descanso normal.

O fair-play demonstrado dentro e
fora do campo, foi magnifico,
honraram e dignificaram o Clube
Desportivo das Aves e a camisola que
com muito orgulho envergam, a
Águia, símbolo de todos os avenses,
voou com muita alegria e satisfação
pelos céus da Alemanha.

A comissão era constituída por
Vítor Oliveira (interprete), Lino Gomes
(tesoureiro), Lino Ribeiro (treinador da
equipa – A do Clube Desportivo das
Aves), Nuno Dias (treinador da
equipa – B- do Clube Desportivo das

Aves). Colaboradores que também
participaram: Paulo Pinheiro
(orientador e controlador dos atletas),
Abílio Leite (delegado da equipa - A),
Herberto Coelho (treinador adjunto
da equipa - B), Alexandre Campos
(treinador dos guarda-redes),
Eduardo Pacheco (massagista), Raul
Neves (roupeiro) Fernando Fernandes
(colaborador da imprensa local).

De salientar também a competência
e capacidade dos motoristas os
senhores Jorge e Ângelo e mais tarde
Sousa. Opoder organizativo desta
comissão, que levou a efeito esta
viagem, esta sem dúvidas de
parabéns e deve sentir-se orgulhosa
pelo sucesso desta deslocação.

A SIMPATIA E AMIZADE EXPRESSA PELOS EMIGRANTES PORTUGUESESA SIMPATIA E AMIZADE EXPRESSA PELOS EMIGRANTES PORTUGUESESA SIMPATIA E AMIZADE EXPRESSA PELOS EMIGRANTES PORTUGUESESA SIMPATIA E AMIZADE EXPRESSA PELOS EMIGRANTES PORTUGUESESA SIMPATIA E AMIZADE EXPRESSA PELOS EMIGRANTES PORTUGUESES
Esta deslocação a Alemanha foi recebida pelos emigrantes, com carinho,
simpatia e amizade, pareciam que recebiam familiares e não uma equipa
de futebol, houve uma empatia entre a comitiva e os emigrantes
admirável. O tratamento para todos foi de uma hospitalidade muita grande,
os poucos dias lá passados fora sempre de alegria e festa.
A despedida  foi muito sentida e emocionada e até lágrimas houve.
Radicado nesta cidade de Kaiserlautern está um antigo atleta avense
Jorge Humberto.

DECLARAÇÕES DO PORTA-VOZ DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA VIAGEM:DECLARAÇÕES DO PORTA-VOZ DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA VIAGEM:DECLARAÇÕES DO PORTA-VOZ DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA VIAGEM:DECLARAÇÕES DO PORTA-VOZ DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA VIAGEM:DECLARAÇÕES DO PORTA-VOZ DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA VIAGEM:
 Adelino Ribeiro, afirmou que a comissão se sente satisfeita e orgulhosa
pelo êxito desta viagem pois para a maioria dos atletas foi uma
oportunidade única. O comportamento dos jovens foi irrepreensível em
todos os momentos, o fair-play demonstrado dentro e fora do campo, a
maneira carinhosa como fomos recebidos pelos emigrantes deixou-
nos muito sensibilizados. Mais uma vez agradece a todos, que de uma
maneira ou de outra, contribuíram para o êxito da viagem à Alemanha.
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PRIMEIRO DIA DESPORTIVO

GRUPO DE CAMPOS DO  T.S.G  1861
TSG B1 2 – CD AVES (A) 3
Arbitro: Anetelo Gerhard.
CD Aves: Sócrates, Paulo, Élio, Eduardo, Amaro,
Fernandes, João, Roberto, Miguel, Zé Miguel, Rui.
Jogaram ainda: Bruno, Diogo, Rego, Pedro, Tiago,
Márcio. Treinador: Adelino Ribeiro.
Marcadores: Miguel 3’ e 76’, João 70’.

Num jogo com duração oficial, e
arbitrado por árbitros da casa, os
avenses cedo tomaram as rédeas do
jogo e logo aos três minutos faziam
funcionar o marcador mas, no minuto
seguinte, os da casa restabeleciam a
igualdade e até viriam a colocar-se
em vantagem com uma penalidade
muito duvidosa.
Num campo sintético, pouco habitual
para os avenses, a força colectiva e as
oportunidades sucessivas permitiram
que  antes do apito final estes fizessem
dois golos e que deram mais
consistência futebol praticado.
Teve que abandonar o jogo por lesão
o atleta Zé Miguel, o técnico avense
fez alinhar todos os atletas.
Melhor avense: Miguel 

TSG B2 3 – CD AVES (B) 2
Arbitro: Krãmer Hans.
CD Aves: Simão, Correia, Castro, Lopes, Moura,
Ratinho, Hugo, Márcio, Kubala, Pedro, Vítor Gomes.
Jogaram ainda: Nogueira, Joel, Maia, Micael, Vítor
Ferreira, Benício.
Treinador: Nuno Dias.
Marcadores: Ratinho 30’, Kubala 38’

Jogo disputado num campo “ervado”
e bastante irregular, o que nada
beneficiou o futebol bonito e bem
jogado dos avenses. Os locais mais
toscos mas, mais fortes fisicamente e
com o arbitro a ajudar um bocado a
equipa alemã o resultado soa a
injusto. A sorte não esteve com os
portugueses, as oportunidades
perdidas foram muitas.
O técnico Nuno também fez alinhar
todos os jovens da equipa.

CAMADAS JOVENS DO AVES  RELATOSCAMADAS JOVENS DO AVES  JOGOS REALIZADOS NA ALEMANHA

Melhores avenses: Ratinho e Hugo.

SEGUNDO DIA DESPORTIVO

CENTRO DE ESTÁGIO DE KAISERSLAUTERN
MEHLINGEM1- CD AVES (A) 4
Arbitro: Koulmann.
CD Aves: Sócrates, Paulo, Élio, Fernandes, Amaro,
Eduardo, João, Roberto, Miguel, Rêgo, Rui.
Jogaram ainda: Márcio, Tiago, Pedro, Diogo.
Treinador: Adelino Ribeiro.
Marcadores: Rêgo 3’, Élio 13’, João 30’, Roberto
63’.

Os avenses foram   uma equipa
personalizada a praticar o bom futebol,
e aproveitar melhor as oportunidades
conseguidas. O intervalo chegou e o
Aves a vencer muito naturalmente
uma equipa forte e aguerrida mas, em
termos ofensivos muito frágeis. Na
segunda parte houve mais contenção
de jogo por parte dos avenses, mas
nunca deixou de controlar o jogo.
A equipa valeu pelo seu conjunto
muito  coeso e homogéneo, mas
pelo trabalho no meio campo,
Eduardo esteve uns furos acima dos
seus companheiros de equipa.
Boa arbitragem.

CENTRO DE ESTÁGIO DE KAISERSLAUTERN
ESC-WEST1- CD AVES (B)-3
Arbitro: Benedunn.
CD Aves: Bruno Silva, Correia, Castro, Lopes, Moura,
Ratinho, Hugo, Vítor Gomes, Kubala, Marcadores:
Hugo 15’, 74’, Benício 42’.

O Aves dominou este jogo do
primeiro minuto até ao fim com futebol
a toda a largura do campo, vistoso e
bonito de se ver. A equipa alemã
fisicamente mais forte, e bastante viril,
só esteve na luta até ao primeiro golo
avense. O resultado poderia ser mais
dilatado mas o fim chegou com o
resultado no placar 3 -1.
O colectivo trabalhou bem mas,
Moura, na defesa e Hugo no ataque
estiveram em evidência.
Boa arbitragem.
Nos  jogos efectuados tivemos a
colaboração de Miguel Coelho e Rui
Costa  atletas do clube.
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JUVENIS 1ª DIVISÃOJUVENIS 1ª DIVISÃOJUVENIS 1ª DIVISÃOJUVENIS 1ª DIVISÃOJUVENIS 1ª DIVISÃO
CD AVES 2 – AMARANTE 5
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: André Jones.
CD Aves: Sócratesm, Roberto, Élio, Eduardo (Paulo,
55’), Amaro (Hugo, 47’), Fernandes, João, Rêgo,
Miguel, Zé Miguel, Rui. Treinador: Adelino Ribeiro.
Marcadores: João G.P. 10’, Roberto 62’.
Os avenses tinham pela frente um
jogo que definia a sua qualificação
para a fase seguinte, isso não foi
conseguido pois deixaram-se
surpreender em casa por um clube
que na primeira volta triunfou na
condição de visitantes. Os avenses não
concretizaram as oportunidades que
usufruíam, e o Amarante mais rápido
sobre a bola e a jogar em contra
ataque foi eficazes mais por demérito
avense do que por mérito próprio. O
que poderia estar seguro está um
bocado mais longe, podem ainda
chegar lá pois só depende de si
próprios.
Melhor Avense: Miguel.
Boa arbitragem.

CD AVES 1 - PAÇOS FERREIRA 3
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Francisco Martins
CD Aves: Sócrates, Paulo Élio (Zé Miguel, 27’),
Eduardo, Amaro, Fernandes, João, Roberto (Diogo,
72’), Miguel, Cristóvão, Rui. Treinador: Adelino
Ribeiro.
Marcador: Miguel  47’.
Acção disciplinar: amarelos - Miguel  43’, Cristóvão
55’, Fernandes 58’. Vermelhos directos - Paulo 66’,
Cristóvão 78’.
Neste batiam-se o primeiro e o
segundo da série, os pacences
tecnicamente mais apurados foi uma
equipa muito perigosa a jogar de um
para um, eram embatíeis. Os
locais jogavam neste jogo o
apuramento para a fase seguinte e o
nervosismo imperou bastante no
rendimento da equipa, bem como a
lesão de Élio na primeira parte que
condicionou em muito o rendimento
da equipa pois substituições forçadas,
eram o pior inimigo para equipa já
com poucos recursos humanos. Os
forasteiros mesmo com as
condicionantes dos avenses só
venceram na marcação de grandes
penalidades.
Os avenses mesmo derrotados, a faltar
uma jornada, já estão apurados pois
o seu adversário directo também
perdeu.
Melhor avense: Miguel.
Sinceramente não gostamos da
arbitragem.

INICIADOS 1ª DIVISÃOINICIADOS 1ª DIVISÃOINICIADOS 1ª DIVISÃOINICIADOS 1ª DIVISÃOINICIADOS 1ª DIVISÃO
CD AVES 5 – ALPENDORADA 1
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Campos Silva.
CD Aves: João, Leite (Lima, 68’), André (Tomé, 65’),
Máximo, Pedro, Ferreira, Gomes, João Silva, Hélder,
Fábio, Dário. Treinador: José Carneiro.
Marcadores: André 28’, João Silva 36’, Dário 56’ e
62’, Fábio 65’.
Cartões amarelos: André 22’, João Silva 31’, Leite
64’.
Os avenses começaram muito mal
pois o Alpendorada cedo se colocou
na posição de vencedor, parecia que

ia ser difícil mas tal não aconteceu
porque os avenses muito mais equipa
cedo tomaram conta do jogo e não
mais deram chances ao adversário.
O resultado até poderia ter sido mais 
dilatado mas a calma e o
discernimento não ajudaram a
dilatação do marcador, mas uma mão
cheia de golos já é um bom resultado.
Melhor avense: João Silva. 
Arbitragem não foi má, mas passou o
tempo a ameaçar os atletas, num jogo
correcto.

CD AVES 0 – TROFENSE 2
Estádio do Aves.
Arbitro: Benjamim Alves.
CD Aves: João, Mota, André, Máximo, Leite, Tiago
(Chico, 53’), Gomes, João Silva, Neto, Fábio, Dário
Treinador: José Carneiro
Os avenses a lutar também pelo
apuramento baquearam perante uma
equipa mais calma com mais prática,
e a dominar os acontecimentos. O
peso da responsabilidade, a pressão
tida durante o jogo, não deixou que
os avenses explanassem o futebol
que normalmente praticam. A vitória
dos forasteiros não sofre contestação.
Melhor avense: André.
Boa arbitragem.

JUNIORES 1ª DIVISÃOJUNIORES 1ª DIVISÃOJUNIORES 1ª DIVISÃOJUNIORES 1ª DIVISÃOJUNIORES 1ª DIVISÃO
CD AVES 2 - S.PEDRO DA COVA 0
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Aníbal Gonçalves.
Cd Aves: Sérgio, Torres, Ricardo, Ruben, Maia,
Capela, Tiago (Fernando, 73’), Hugo, Paulo, Tó
(Rui Pedro, 42’), Rui (Lúcio, 88’). Treinador:
Marcos Nunes.
Marcadores: Ricardo 35’, Capela 90’.
Cartões amarelos: Capela 31’, Sérgio 81’.
Um jogo para  cumprir o calendário 
na sua categoria, e fizeram-no com
eficácia, venceram com mérito o seu
adversário por dois golos mas, se
houvesse mais dois não escandalizava
ninguém, os mineiros fizeram o que
puderam para não perder, não
conseguiram , no entanto, esse
objectivo. O campeonato entrou nos
últimos três jogos sendo todos
realizados ás 9 horas de domingo.
Melhor avense: Sérgio.
Boa arbitragem.

CD AVES 1 – ALFENENSE 0
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: João Fernandes.
CD Aves: Sérgio, Rafael (Torrres, 35’), Ruben, Bruno
(Filipe, 32’), Nuno, Capela, Rui (Tó, 75’), Rui
Pedro, Tiago (Fernando, 56’), Paulo, Vítor.
Treinador: Marcos Nunes.
Marcador: Torres 77’.
Acção disciplinar: Vítor 29’, Paulo 30’, amarelos.

Vermelho directo: Capela aos 10’ de jogo.
Num jogo para cumprir calendário, e
que não teve a vivacidade de outros
jogos os avenses cumpriram com a
sua obrigação que era pontuar os três
pontos em disputa, o Alfenense já
matematicamente na II Divisão
trabalhou sempre sem virar as costas
as adversidades, tecnicamente não
foram muito apurados mas a força de
vontade não lhes faltou.
Melhor avense: Rui Pedro.
Arbitragem a arbitrar bem mas muito
longe dos lances.

INICIADOS 2ª DIVISÃOINICIADOS 2ª DIVISÃOINICIADOS 2ª DIVISÃOINICIADOS 2ª DIVISÃOINICIADOS 2ª DIVISÃO
CD AVES 3 – RAIMONDA 2
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Hélder Nunes.
CD Aves: Ivo (Zé Pedro, 34’), João, Luís, Zé, Tiago
(Sérgio, 34’) (André, 65’), Jorge, Carlos, Rui, Torres
(Ricardo, 34’), Lemos, Micael. Treinador: Raúl
Silva.
Marcadores: Micael 18’ e 62’, Carlos 31’.
A equipa de iniciados mais jovem do
Aves recebeu e bateu uma equipa
ainda com aspirações a subir de
divisão, e chegou a estar em vantagem
mas a nossa equipa com um futebol
muito agradável e com dois avan-
çados rápidos sobre a bola conseguiu
com muito mérito vencer este jogo.
Melhor avense: Micael.

INFANTIS  1ª DIVISÃOINFANTIS  1ª DIVISÃOINFANTIS  1ª DIVISÃOINFANTIS  1ª DIVISÃOINFANTIS  1ª DIVISÃO
CD AVES 1 – TIRSENSE 0
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: António Oliveira.
CD Aves: Paulo (Zé Luis, 27’), Zé Bruno (Tiago, 62’),
Diogo, Filipe, André Alves, Luís Miguel (Fernandes,
27’), Gouveia, João Dias (André, 56’), Zé Carlos
(Nuno, 27’), Daniel, João Costa. Treinador: António
Fernandes.
Tirsense: Tiago, Rui, Simão, Francisco, Luís
(Martins, 46’) Virgílio, Diogo I, Ricardo (Matos,
17’), Pedro Miguel, Paulo (Diogo II, 46’), Ferreira.
Treinador: Ricardo Machado,
Marcador: Gouveia 37’.
Num jogo entre eternos rivais e do
mesmo concelho, os avenses levaram
a melhor no resultado, porque o jogo
foi muito repartido e as oportunidades
escassas. As defesas sobrepuseram-
se aos ataques e a vitória
avense, dentro daquilo que se
passou em campo, acaba por ser a
mais justa.
Melhor avense: Daniel.
Boa arbitragem.

CD AVES 5 – TUÍAS 2
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Bruno Ferreira.
CD Aves: Zé Luís (Paulo, 28’), Pedro (Nuno, 47’),
Diogo, Filipe, André Alves, Luís Miguel (Fernandes,
47’), Rompante (Zé Bruno, 28’), João Dias, Zé
Carlos, Daniel, Tiago (João Costa, 28’). Treinador:
António Fernandes.
Marcadores: Daniel 33’, 36’, 41’, 55’, Zé Carlos 61’.
Os avenses despediram-se do
campeonato, a jogar em casa em
beleza, com um futebol muito
agradável, e golos para todos os
gostos. O treinador fez alinhar de
início vários jovens que normalmente
são suplentes, ficou tudo a zero na
primeira parte mas na parte
complementar os golos começaram a
aparecer, em 30’ houve 7 golos.
Melhor avense: Daniel.Rui PedroRui PedroRui PedroRui PedroRui Pedro
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No passado dia 2 de Abril decorreu
em Vila das Aves o primeiro
Campeonato Nacional de Karate. Este
campeonato teve como palco o
pavilhão do Clube Desportivo das
Aves e foi organizado pela Federação
Nacional de Karate Portugal e pelo
Karate Shotokan de Vila das Aves para
as categorias de pré-infantis, infantis,
iniciados e juvenis.

O Karate Shotokan de Vila das
Aves – associação desportiva e cultural
que tem dado muito nome a Vila das
Aves e ao concelho pelos resultados
alcançados agora, com a organização
deste campeonato, trouxe a Vila das
Aves, centenas talvez milhares de
pessoas de todo o país, incluindo as
ilhas dos Açores e Madeira. Pessoas
que não conhecia nem sabia onde
ficava Vila das Aves refira-se que todas
residenciais da zona e restaurantes
esgotaram a sua lotação.

André Nunes Gomes natural de Santo Tirso, tem 14 anos
e esta no Clube Desportivo das Aves desde 1998 e ocupa
o lugar de médio centro. Actualmente é também capitão
dos iniciados.

O que tens a dizer sobre a tua evolução e formação no C.D.O que tens a dizer sobre a tua evolução e formação no C.D.O que tens a dizer sobre a tua evolução e formação no C.D.O que tens a dizer sobre a tua evolução e formação no C.D.O que tens a dizer sobre a tua evolução e formação no C.D.
Aves?Aves?Aves?Aves?Aves?
Sinto que, de ano para ano, tenho evoluído como jogador,
pois tenho tido a ajuda dos treinadores.

Qual o relacionamento com os teus colegas de equipa, eQual o relacionamento com os teus colegas de equipa, eQual o relacionamento com os teus colegas de equipa, eQual o relacionamento com os teus colegas de equipa, eQual o relacionamento com os teus colegas de equipa, e
demais pessoas?demais pessoas?demais pessoas?demais pessoas?demais pessoas?
O relacionamento que tenho com os meus colegas é bom,
e tenho tido, desde o meu primeiro ano de atleta, um bom
relacionamento com todas as pessoas ligadas ao clube.

A tua opinião sobre a tua equipa e o futuro da mesma?A tua opinião sobre a tua equipa e o futuro da mesma?A tua opinião sobre a tua equipa e o futuro da mesma?A tua opinião sobre a tua equipa e o futuro da mesma?A tua opinião sobre a tua equipa e o futuro da mesma?
Temos uma boa equipa, temos trabalhado para conseguir
os nossos objectivos, e o campeonato têm-nos corrido
bem.

És  bom estudante? Consegues conciliar os estudos com oÉs  bom estudante? Consegues conciliar os estudos com oÉs  bom estudante? Consegues conciliar os estudos com oÉs  bom estudante? Consegues conciliar os estudos com oÉs  bom estudante? Consegues conciliar os estudos com o
futebol?futebol?futebol?futebol?futebol?
Faço tudo para o ser. Tento conciliar os estudos com o
futebol, pois tanto um como outro são importantes. E desde
sempre me disseram, em casa, que para jogar futebol tinha
que ser bom aluno.

Quais as tuas aspirações pessoais como futebolista,Quais as tuas aspirações pessoais como futebolista,Quais as tuas aspirações pessoais como futebolista,Quais as tuas aspirações pessoais como futebolista,Quais as tuas aspirações pessoais como futebolista,
futuramente?futuramente?futuramente?futuramente?futuramente?
As minhas aspirações pessoais como futebolista é tentar
melhorar de ano para ano.

TTTTTens alguém para agradecerens alguém para agradecerens alguém para agradecerens alguém para agradecerens alguém para agradecer, que, de algum modo te tenham, que, de algum modo te tenham, que, de algum modo te tenham, que, de algum modo te tenham, que, de algum modo te tenham
ajudado no desporto?ajudado no desporto?ajudado no desporto?ajudado no desporto?ajudado no desporto?
Gostaria de agradecer a todos os treinadores, delegados,
e muitas outras pessoas ligadas ao clube, que me têm
acompanhado desde o meu primeiro ano no clube, até
ao momento. Tenho também muito que agradecer à minha
família que desde sempre me têm ajudado, e apoiado.

O objectivo
principal é

melhorar de ano
para ano
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Organizado pela associação de karate
da região autónoma da Madeira, este
primeiro torneio internacional de
karate realizado na ilha teve lugar no
pavilhão do Clube de Amigos do
Basquete, no passado dia 9 de Abril,
na cidade do Funchal.

A organização convidou o karate
Shotokan de Vila das Aves para o tor-
neio nas provas de kumite open e a
equipa de katas seniores masculino
para uma demonstração, o momento
que o muito público presente nunca
tinha visto, gostaram muito, quer de
kata quer do bunkai (aplicação de
movimentos).

A comitiva avense foi composta

Torneio Internacional de Karate na Madeira
pelo presidente António Freitas,
Mestre Joaquim Fernandes, Elisário
Moreira, Ricardo Rodrigues, Tiago
Lima, João Meireles, Sandra
Gonçalves e Sandra Martins . A
Sandra Gonçalves e Sandra Martins
não subiram ao pódio, esta última
esteve bem, ganhou dois combates
perdendo o acesso ao 3º lugar, o
Ricardo e o Tiago classificaram-se em
3º lugar, ganharam a competidores
bons. Estes terceiros lugares numa
prova internacional só está ao alcance
de competidores com grande nível.

Os karatecas avenses deixaram
nome logo na primeira vez que
competiram na Madeira, a orga-
nização foi excelente, tudo fizeram
para que nada nos faltasse, desde a
recepção no aeroporto até à
despedida, estão de parabéns todos

aqueles que trabalharam para a
realização desta competição fosse uma
realidade.

O karate Shotokan Vila das Aves
investiu nas viagens, ficando a estadia
a cargo da organização. Este investi-
mento é feito para dar mais experiên-
cia internacional aos competidores.

Jorge Machado também esteve
presente neste torneio ao serviço da
selecção nacional. Foi um dos quatro
seleccionados. Competiu muito bem,
ganhou os combates todos,
contribuindo de uma forma decisiva
para que a selecção vencesse a prova.
Na final, contudo, lesionou-se com
gravidade, sendo levado para o
hospital do Funchal onde ficou
internado por alguns dias, não
podendo inclusive regressar com a
comitiva. ||||| Mestre Joaquim Fernandes

KARATECAS AVENSES MUITO
APLAUDIDOS

Vila das Aves recebeu o
Campeonato Nacional de Karate

Este campeonato foi englobado no
programa das festas da comemoração
dos 50 anos de Vila das Aves, com
o apoio da Junta de Freguesia e teve
o seu inicio pelas 9h30. Pelas 13
horas houve um  desfile com cerca
de 470 karatecas de 168 clubes de
todo o país, com a presença do
presidente da Junta de Freguesia,
Carlos Valente, do presidente da
Câmara, Castro Fernandes e de
Felisbela Freitas, da Junta de Freguesia
de Vila das Aves. Depois de os
presidentes darem as boas vindas e
agradecerem a presença de todos,
assistiu-se ao momento mais alto, que
foi ouvir-se o Hino Nacional, de
seguida os autarcas entregaram os
prémios das provas realizadas durante
a manhã. O campeonato terminou ás
22.30 horas, durante a tarde a
entrega dos prémios foi feita pelo
presidente da Câmara, Castro

Fernandes, Felisbela Freitas e Elisabete
Faria da Junta de Freguesia.

Ana Martins, Catarina Nunes, Filipa
Fernandes, Elisário Moreira, Pedro
Oliveira, e Emanuel Martins foram os
jovens karatecas avenses presentes
neste nacional, só Elisário Moreira
subiu ao pódio, 3º lugar katas ini-
ciados, alguns dos outros estiveram
próximos das medalhas, só que algu-
mas lesões acabaram por condicionar
e não foi possível melhor, por exemplo,
a Lara com grande gravidade num
treino, não pode participar no
campeonato nacional.

A realização deste campeonato foi
uma forma de publicitar e dar a conhecer
toda esta região a muitas pessoas,
porque foi um evento desportivo de
grande importância no mundo do ka-
rate português, a impressão causada
foi muito positiva, os visitantes gosta-
ram bastante de Vila das Aves e região.
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A conquista de bons resultados des-
portivos não deixa de acompanhar os
objectivos de todos os intervenientes
nesta área, mesmo quando o empe-
nho diário das pessoas não vai além
da simples carolice. E na pequena fre-
guesia de S. Salvador do Campo existe
uma associação que nos últimos anos
se pode orgulhar de representar ao
mais alto nível o concelho de Santo

NA PEQUENA FREGUESIA
DE S. SALVADOR DO CAMPO

EXISTE UMA ASSOCIAÇÃO
QUE NOS ÚLTIMOS ANOS SE

PODE ORGULHAR DE
REPRESENTAR AO
MAIS ALTO NÍVEL O

CONCELHO DE SANTO
TIRSO NA MODALIDADE DE

ATLETISMO

CLUBE DESPORTIVO DE S. SALVADOR DO CAMPO

Direcção pede mais apoio aos
pais dos atletasTirso na modalidade de atletismo, sem

esquecer, é claro, o futsal feminino e
masculino. As paredes da sede do
Clube Desportivo de S. Salvador de
Campo (CDSSC), situada mesmo ao
lado da igreja, estão decoradas com
os vários troféus obtidos nos últimos
sete anos pelos cerca de 30 atletas
que competem nos escalões jovens
dos campeonatos nacionais, orienta-
dos pelo treinador Abílio Costa, tam-
bém ele um ex-atleta da Selecção Na-
cional de Corta-Mato e de Pista, resi-
dente em S. Mamede de Negrelos.
Além de este ano a equipa de juvenis
femininos ter renovado o título de
vice-campeã nacional, também o atleta
Luís Mendes, natural de Vila das Aves,
está a tornar-se na estrela da época.
Ainda iniciado, o jovem avense subiu
ao pódio em todas as provas que par-
ticipou, destacando-se o terceiro lugar
obtido no Campeonato Regional do
Porto, além de ter sido segundo classi-
ficado no Nacional de Desporto Esco-
lar. Um outro atleta, neste caso o juve-
nil Paulo Lopes, ficou em primeiro lu-
gar no Campeonato Regional de
Corta-Mato do Porto e da Zona Norte,
além da sexta posição no Nacional
da categoria. Este ano voltou a atingir
os mínimos para chegar aos nacio-
nais, a realizar no Seixal, nos dias 25
e 26 de Junho, assim como Filipa

Almeida, e nos próximos meses mais
alguns miúdos poderão seguir-lhes
as pisadas. Também o futsal, com mais
de 50 jovens em competição, tem
obtido bons resultados a nível con-
celhio e inter-municipal, e a 23 de
Abril a equipa A e B de Infantis dispu-
tará a final da do Campeonato Con-
celhio. Mais uma taça garantida para
o espólio desta associação, a juntar
aos títulos mais recentes das duas mo-
dalidades, em conjunto com os do
passado, numa clara indicação de que
o trabalho desenvolvido pelo presi-
dente Ricardo Costa e seus pares “só
pode estar no bom caminho”.

Fundado a 5 de Outubro de 1997
por um grupo de jovens da terra, “a
principal preocupação passou pela
ocupação sadia dos tempos livres das
crianças e ao mesmo tempo desviá-
las de alguns flagelos sociais, que
pudessem comprometer seriamente o
seu futuro”, tal como explicou o res-
ponsável pela presidência. Os pri-
meiros passos do CDSSC não foram

fáceis, até porque na freguesia já exis-
tiam duas associações (Águias Futebol
Clube e Associação Centro Convívio
de S. Salvador de Campo), além de,
na altura, as condições do ringue des-
portivo não serem as melhores. “Não
existiam balneários, os atletas tinham
que ir tomar banho a casa, não havia
luz, e até houve uma fase em que
treinávamos no pavilhão da escola de
Vizela e jogávamos no ringue de Lor-
delo”, lembra o vice-presidente Marce-
lo Ferreira, um dos fundadores do
grupo desportivo e, em simultâneo,
treinador da equipa feminina de futsal.
Os tempos foram passando, as con-
dições estruturais do recinto de jogos
foram melhoradas, se bem que o vice
até visse com bons olhos “uma ou
outra intervenção no ringue”. Aliás,
Marcelo Ferreira é considerado pelo
presidente como o seu “braço direito”.
Sendo os dois rostos mais visíveis de
uma Direcção composta por 17
elementos, que em de Maio completa
os três anos de mandato e faz ques-
tão de aliar a juventude com a expe-
riência, como forma de juntar a força
à sabedoria, Ricardo Costa ocupa-se
da organização do atletismo, enquan-
to a pasta do futsal está sob a respon-
sabilidade do técnico da equipa femi-
nina. “Uma forma de facilitar a gestão
das modalidades” diz o responsável

pela presidência, que considera “os
bons resultados do atletismo como
uma consequência directa do em-
penho e da vontade dos jovens”. “Eles
têm sido fenomenais, sempre dispos-
tos a trabalhar, e, por isso, não podía-
mos estar mais satisfeitos”, enalteceu.

Os treinos diários são repartidos
pelo Parque do Olival, em S. Mamede
de Negrelos e pela pista de Guima-
rães, enquanto os (as) futebolistas
treinam no ringue da freguesia, for-
mando duas equipas de infantis e
uma de iniciados. Para já são estes os
dois únicos escalões de formação no
activo, isto depois da recente extinção
da equipa sénior. “É mais complicado
trabalhar com os mais crescidos, tra-
tam-se de idades complicadas, e como
no ano passado as coisas não corre-
ram bem ficamos só com estes dois
escalões. Mas de futuro não descar-
tamos a possibilidade de acompanhar
o crescimento dos miúdos introdu-
zindo outros escalões”, explicou o pre-
sidente Ricardo Costa. No meio de
tantas conquistas e satisfação pessoal
e colectiva, não deixa de ficar alguma
mágoa face ao escasso apoio dos pais
das crianças. “Nós até nos preocu-
pamos com os estudos, fazemos ques-

tão de acompanhar a evolução das
notas dos miúdos, reunimos com eles
e com os pais nesse sentido, porque
afinal tudo isto não passa de um pas-
satempo. Mas depois na prática são
muitos poucos aqueles que assis-tem
aos jogos dos filhos”, lamenta Marcelo
Ferreira. Também o presidente partilha
desta opinião, além de considerar que
os actuais 300 sócios até podiam ser
mais. “As pessoas não nos acompa-
nham como deviam. Só quando há
algum título em disputa aparece muita
gente e por isso fica o apelo para que
os pais acompanhem mais as activida-
des dos filhos”. Ainda assim anual-
mente vai sendo realizado um passeio
com os familiares e atletas, além da
organização da Prova de Atletismo,
sempre no sábado de Páscoa, e do
Torneio de Futsal em Setembro.

A sobrevivência deste grupo des-
portivo só vai sendo possível com a
ajuda de muitas empresas da região,
que em prol da amizade mantida com
alguns dos elementos da Direcção
vão patrocinando ambas as modalida-
des, além, é claro, dos subsídios
anuais da Junta de Freguesia e da
Câmara Municipal de Santo Tirso. Os
equipamentos (camisola, calções e

meias) são oferecidos aos jo-
vens e, dentro em breve, estes
serão presen-teados com fatos-
de-treino. As duas carrinhas da
associação permitem o trans-
porte para os treinos e jogos e
não se poderá esquecer o apoio
do padre António Martins que
cedeu uma sala da antiga re-
sidência paroquial, onde, agora,
funciona a sede. O futuro até
se avizinha com “bons olhos”,
com base na “gestão rigorosa
e no empenho das pessoas”:
“Queremos continuar a ter os
pés bem assentes no chão, por
isso tentamos seguir uma políti-
ca financeira rigorosa. Felizmen-
te as coisas têm corrido e este
grupo funciona como uma famí-
lia. Por exemplo, no caso do atle-
tismo, em comparação com o
ano passado foram extintos pa-
ra aí uns 30 clubes e outros di-
minuíram o número de atletas
e nós até temos conseguido au-
mentar os participantes. Vamos
manter-nos fiéis aos nossos
princípios, sempre conscientes
do que se deverá ou não fazer”,
concluiu Ricardo Costa. |||||“T
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Outra Visão do Mundo

JJJJJ .....OOOOO .....RRRRR .....GGGGG .....EEEEE
GANHE UM ALMOÇO

PARA DUAS PESSOAS NOS
RESTAURANTES:

Estrela do Monte
Sobreiro

Adega Regional 2000
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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 Rua Silva Araújo | 4795 - 120 Vila das Aves | telf.: 252 941 348



Campeonato concelhio de
columbofilia

Integrado no Projecto de Actividades
“Santo Tirso conVida à Aventura” a
desenvolver pelas freguesias do con-
celho de Santo Tirso, também sob a
organização da Câmara Municipal,
realiza-se no dia 30 de Abril de
2005, durante a manhã, diversas ac-
tividades de aventura, no campo de
Futebol de Vilarinho desenrolam-se
entre as 10 e as 13 horas, sendo
elas: rappel; Slide; corrida de andas
e corda de tracção. Podem participar

Natural de Vila das Aves, nasceu a
01-01-1990 (escalão de iniciados).
Ingressou no CDS Salvador do Cam-
po no inicio da presente época, pas-
sando a ser treinado por Abílio Cos-
ta (atleta internacional), e sempre
incentivado pelo tio Fernando Men-
des também corredor de pelotão.

Verdadeiramente notável, o con-
junto de classificações obtidas esta
época, no escalão de iniciados, mere-
cendo destaque o segundo lugar no
Corta-mato Nacional do Desporto
Escolar que decorreu em Santarém.
Para Luís Mendes, estes resultados
devem-se a “em Outubro de 2004
fui convidado a vincular-me a este
clube, o qual eu aceitei representar
na época 2004/05. A partir dessa
data tive uma mudança radical em
termos desportivos, começando pelos
treinos, inseri-me num grupo de traba-
lho com idades dos 12 aos 20 anos
com gente humilde que tem gosto no
atletismo, e que para mim foi muito im-
portante. E isso é notório, competições
e as classificações concretizadas de 17
de Outubro a 26 de Março são a
prova concreta das minhas palavras”.

Taça Concelhia
MEIA-FINAL

Guimarei 2 - F.C. Rebordões 1
Foi uma meia final rija com o Guimarei a aproveitar os nossos erros
defensivos, fazendo na primeira parte o 2 a 0.
Na segunda parte temos que dar os parabéns ao F.C.Rebordões que
tudo fez para virar o resultado que não conseguiu, e também ao
adversário pelo excelente anti-jogo que, pela mão do seu treinador
consegui manter o resultado.

Campeonato Concelhio
I ª DIVISÃO

F.C. Rebordões 2 - Farrio 0
Consumada que foi a eliminação do F.C. Rebordões tenta agora com
mais ou menos esforço a melhor classificação no campeonato.

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  |  DECORAÇÕES

UD Roriz assina
protocolo de Cooperação

com Boavista FC

Jovem atleta Luís Mendes com época de
atletismo surpreendente

CLASSIFICAÇÕES OBTIDAS
1111177777-1-1-1-1-10-040-040-040-040-04, Santa Maria da Feira, 3º
lugar. 24-124-124-124-124-10-040-040-040-040-04, Vilar Pinheiro, 1º;
0707070707-1-1-1-1-111111-04-04-04-04-04, Guimarães, 1º; 111114-14-14-14-14-111111-----
0404040404, Parada –Paredes, 1º; 21-11-04, Trofa,
1º; 28-128-128-128-128-111111-04,-04,-04,-04,-04, Torres Vedras, 2º; 1111111111-----
111112-042-042-042-042-04, Penafiel, 2º; 09-009-009-009-009-011111-05,-05,-05,-05,-05,

Paredes, 3º (campeonato regional do
Porto); 30-030-030-030-030-011111-05-05-05-05-05, Guimarães, 1º
(campeonato zona norte); 05-02-0505-02-0505-02-0505-02-0505-02-05,
Fermentões, 1º; 26-02-0526-02-0526-02-0526-02-0526-02-05, Porto, 1º
(campeonato distrital escolar); 111112-03-2-03-2-03-2-03-2-03-
0505050505, Santarém, 2º campeonato nacional
escolar); ||||| ANTANTANTANTANTÓNIOÓNIOÓNIOÓNIOÓNIO     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

No próximo dia 25 de Abril a União
Desportiva de Roriz, no seu parque
de jogos vai assinar um protocolo de
cooperação/filiar com o Boavista FC.
O evento contará com a presença de
alguns dos seus mais importantes
atletas e terá o seguinte programa.

nestas actividades todos os interessa-
dos independentemente da idade e
sexo, devendo apresentar-se no local
equipado com roupa prática e confor-
tável e calçado leve e prático.

Gira-volei
Promovido pela Câmara de Santo Tir-
so vai decorrer nos dias 17, 18, 19 e
20 de Maio, na Praça do Município,
no período compreendido entre as
10 e às 12h15, o IV Torneio Munici-

pal Gira-Volei, no qual vão participar
cerca de 1200 alunos, oriundos de
todas as Escolas do 1º ciclo.

O evento servirá não só para pro-
porcionar a todos os jovens dos 3º
e 4º anos, a possibilidade de um con-
vívio saudável através da prática do
voleibol e, também, para apurar as
melhores duplas de Gira-Volei do
concelho para posterior participação
na Competição Regional que se realiza
no dia 28 de Junho de 2005. |||||

Desportos aventura e Gira-volei

Pelas 17 horas realiza-se um jogo
de futebol entre a União Desportiva
de Roriz e o Boavista FC findo o qual,
pelas 18h45 se procederá à assina-
tura do mencionado protocolo.

Um lanche convívio encerrará a
tarde desportiva. |||||

Prossegue neste mês de Abril o Cam-
peonato Concelhio de Columbofilia.
O evento desportivo é organizado
pelo Grupo Columbófilo “Azas de
Água Longa” e vai contar com a pre-
sença das seguintes associações:
Sociedade Columbófila das Aves,
Grupo Columbófilo “Azas de Água

Longa”, Grupo Columbófilo de Vila-
rinho, Grupo Columbófilo Tirsense,
Grupo Columbófilo de S. Martinho
do Campo.

Datas e locais das provas: 30-
04-2005 – La Gineta; 14-05-2005
– Alcoy; 05-06-2005 – El Saler; 25-
06-2005 – Requena. |||||
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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
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Confesso que é este o senti-
mento que sinto na altura em
que escrevo este artigo. Acabou
de morrer João Paulo II. E são
as festas da nossa vila. E não
me apetecia nada escrever.
Não por falta de respeito para
com a instituição “Entre-Mar-
gens”; não por falta de conside-
ração para com os seus dignos
leitores (eu também incluído);
não por falta de gosto ou per-
da de “vocação”, mas tão-só
porque a morte de sua Santida-
de o Papa João Paulo II é uma
daquelas mortes que provoca
em nós o desejo de parar, não
fazer nada, esquecer tudo e
simplesmente pensar. Mesmo
entendendo que a sua morte
se deveu a factores inerentes
à idade e ao seu precário esta-
do de saúde, ainda assim só
dá mesmo vontade é de parar.
Não sei o que será mais dolo-
roso, se o chorrilho de reporta-
gens recicladas que apenas es-
batem a inevitabilidade de não
se conseguir fazer andar o tem-
po para trás, se lutar contra o
entorpecimento do espírito nem
que seja à custa daquela mal-
fadada frase «a vida contínua».
Pois, a vida continua … sim.

João Paulo II, para mim, mui-
to mais do que um Papa, era
um mentor e um líder. Praticava
ele aquilo que melhor pode ca-
racterizar um grande Homem
e um grande líder, que é o
exemplo. «Quem o é, não preci-
sa de o demonstrar», porque
tudo vem ao de cima, natural-
mente e através do exemplo.
Ainda por cima ele fazia-o de
uma forma abnegada e perfeita-
mente despretensiosa. Dizer
que ninguém é insubstituível
não se aplicará certamente a
João Paulo II que terá um lugar
cativo no nosso pensamento
e nas nossas orações.

A sua morte, no entanto,
neste que é ainda um período
pascal, abalou-me profunda-
mente. A Quaresma, a meu ver,
é um período muito sensível.
Por um lado, é um período de
reunião familiar (embora já o
tenha sido mais), por outro
lado é uma altura de sentimen-
tos contraditórios, pois que ora

COMOÇÃO
||||| OPINIÃO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     PPPPPAAAAACHECOCHECOCHECOCHECOCHECO

Acontece um tempo nas nossas vidas
em que ficamos órfãos dos nossos
filhos. Porque os amamos e os quere-
mos com vida própria. Porque, como
diria o Kalil Gibran, “uma árvore não
cresce à sombra de outra árvore”. Porém,
o nascimento de um neto é como o
regresso de um filho pródigo. Voltamos
ao tempo de contar histórias. Mas, desta
feita, não apenas as que falam de
duendes e fadas. Outras histórias asso-
mam na memória dos avós. O envelhe-
cimento ilumina a memória de longa
prazo. E é frequente que eu conte ao
Marcos histórias do tempo em que fui
menino. Para o Marcos são tão reais e
verosímeis como as que falam de
princesas encantadas e de príncipes.

Fui com o Marcos até à beira do
rio. Fui de mão dada com o meu neto,
para fruir a confiança absoluta que se-
gura a minha mão. Uma criança perten-
ce ao que está acontecendo à sua volta.
Ela é o que está acontecendo. Se o
acompanho na identificação com o
aqui e agora, reencontro-me com o
movimento livre da criança que fui,
reaprendo a tudo ver como se fora a
primeira vez.

Enquanto ele seguia com o olhar o
barco que ligava as margens, eu cerrava
os meus olhos e via barcaças de carvão
coladas à amurada de Massarelos
(que fazer, para tornar mais leve o peso
da memória?), ouvia o chape-chape das
águas comprimidas entre as madeiras,
o ranger das pranchas que ligavam o
cais às barcaças. Quais formiguinhas,
jovens de cesto na cabeça corriam sobre
as pranchas como atletas em cama
elástica, gestos dançarinos suspensos
sobre o vazio, tem-te-não-caias, num
equilíbrio precário. Ou milagre de S.
Nicolau, pois, se a todo o momento,
se adivinhava o escorregar na prancha
lodosa e a queda, não me recordo de
ter visto cair nas águas uma sequer.

- Avô, o que é aquilo? – perguntou o
Marcos, olhando a ponte. Enquanto
respondia, via-me em raids suicidas so-
bre o arco de betão incompleto da que
viria a chamar-se “Ponte da Arrábida”.
Transpúnhamos as águas e estávamos
na outra margem. Na Afurada, éramos
corsários lançados à abordagem de trai-
neiras amarradas ao cais. Fugíamos, na-
dando, e depositávamos os tesouros
(um pedaço de cordame, um pedaço
de rede roubada, um prego enferrujado,
não importava qual fosse o produto
do saque…) nas ruínas de uma fábrica
abandonada na encosta sobranceira ao

Tudo era possível
ainda está presente o sofrimen-
to de Jesus Cristo, ora se rejubi-
la com a sua ressurreição. Entre
nós, na nossa comunidade
avense, este período teve ain-
da mais significado atendendo
a que o nosso pároco, Padre
Fernando, nos brindou nas últi-
mas semanas com dissertações
sobre temas que mais do que
fazerem parte da nossa cami-
nhada de aperfeiçoamento até
Cristo, constituem autênticos
males sociais, como por exem-
plo os medos, a impaciência, a
preguiça e constantes interpo-
sições de barreiras entre todos
nós. Tal como João Paulo II, o
Padre Fernando tem a “ousadia”
de tocar no cerne dos proble-
mas, uma vez que não é igno-
rando as questões que elas se
resolvem.

Por outro lado, o desapare-
cimento do Santo Padre justa-
mente numa altura em que se
comemoram os 50 anos de
elevação a vila desta terra, deve
ser motivo de reflexão para
todos nós. Não, não vou apro-
veitar a situação para declara-
ções políticas. Não o faria. Não
obstante, quando dizia «motivo
de reflexão» era no sentido de
pensarmos que vale a pena o
esforço, a dedicação, a perseve-
rança. É este o desígnio dos
fortes e dos lutadores. Vale a
pena também aqui perder-se o
“medo” para se falar. Ser-se “pa-
ciente” o que não significa dar-
se eternamente a «outra face»
pois a espera tem limites. E evi-
tar-se a “preguiça” mental para
não deixarmos que nos con-
fundam sempre que tudo tem
a ver com questões de tricas
pessoais e não com questões
de se querer efectivamente, de
capacidade e de desenvolvi-
mento.

Não vou avançar mais do
que isto. Retomarei este último
parágrafo mais tarde. Por ora,
queria apenas disponibilizar-
me, e beber também da solida-
riedade espiritual, com todos
e de todos aqueles que choram
e lamentam este momento de
perda de um homem que viveu
e agiu de uma forma simples,
directa e humilde, mas que
ocupa agora um lugar bem ele-
vado nos nossos corações. |||||

rio, que era a nossa mina de Aladino.
Quando o sol acordava, encontra-

va-me atento ao agonizar do peixe, no
fundo de um caíco. E, quando o dia se
extinguia em vermelhos gritos, encon-
trava-me debruçado na varanda em
frente ao Douro da minha infância, na
contemplação do acostar dos barcos
rabelos ao cais de Gaia, absorto em
viagens imaginárias.

Em infantis lucubrações também fi-
cava, quando me sentava junto da Miqui-
nhas, que lavava a roupa carregada à
cabeça, escadas do Codeçal abaixo.
Certo dia, um empurrão despertou-me
das divagações e fez-me mergulhar no
rio. Lembro-me de ter vindo à superfí-
cie, depois de engolir uma substan-
cial quantidade de líquido misturado
com sabão. E de não ter um braço salva-
dor à minha espera. Só risos e incita-
mentos. Foi nesse dia que descobri que
sabia nadar…

- Avô, olha! Olha! – O Marcos esten-
dia os braços, para alcançar as gaivotas
que voavam perto. Os olhos do Marcos
encheram-se de gaivotas. Os meus
viram, por instantes, o cadáver do João
rodeado de gaivotas. Faria dezoito anos
no dia em que escolheu o rio para
partir sem barco e sem regresso. As
mesmas gaivotas que, fugindo a um
mar revolto de Inverno, pousavam nos
vagões do carvão, em S. Nicolau.

Como o avô tivera tempo de as
observar! Em manhãs gélidas, expostas
ao vento cortante de Dezembro, as
crianças de há cinquenta anos espera-
vam horas a fio, nas filas de receber
duas batatas raquíticas e um rabinho
de bacalhau, o “bodo de Natal dos
pobres”. As mesmas crianças que dispu-
tavam com as gaivotas os restos de sá-
vel que as peixeiras abandonavam no
cais. Nesse tempo, a fome não matava
apenas crianças na Etiópia, nem nos
entrava em casa sob a forma de notícia
de TV. Não havia televisão, e a fome
era convidada que se impunha na mesa
de muitas crianças da beira-rio.

O olhar da criança que fui toldou-
se de uma névoa cristalina, que confundi
com a que vinha descendo sobre as mar-
gens. Os olhos do Marcos estavam
prenhes da luz que vinha do rio. Não
era apenas o olhar, mas todo o corpo do
Marcos que estava envolvido na contem-
plação dos reflexos nas águas. Sem que
tivéssemos dado por isso, os candeeiros
já tremeluziam. Deixámo-nos ficar por
ali. E nem demos pelo anoitecer.

Empreendemos o regresso, passan-
do em frente à antiga escola. Desta vez,
não foi o Marcos quem perguntou; fui

eu: - “Queres saber o que foi esta casa,
antigamente?”

Enquanto lhe falava do meu tempo
de escola, via-me no Portugal cinzento
de há cinquenta anos. Havia quem qui-
sesse o povo analfabeto, alegando que
o aprender a ler era um acto subversivo.
Os miúdos ranhosos, os “selvagens da
beira-rio”, como lhe chamavam, eram
um estorvo. Entregavam-lhes uma ca-
neta de aparo, para molhar no tinteiro
e fazer cópias, ditados. Davam-lhes uma
lousa e uma pena, para copiar tabua-
das, fazer contas, problemas. Davam-
lhes bofetadas, bolos nas mãos...

Quando soava a sineta, alheios aos
avisos, imprecações e insultos do mes-
tre-escola, partíamos para o cais da
Ribeira, onde a vida nos esperava para
ser aprendida.

Ao nascer, perdíamos o aconchego
e protecção do útero materno. O mur-
múrio das águas envolvia-nos numa
nostalgia de líquido amniótico, que
lavava as feridas recebidas na luta pela
sobrevivência. Era curto o tempo de ser
criança. Há quarenta anos, deixei a seita
dos Tigres da Vitória, desertei dos
renhidos combates com os Índios da
Cordoaria, deixei dezenas de amigos
junto ao Douro da minha juventude.
E fui pela vida…

Enquanto caminhávamos, o Marcos
deleitava-se em descobertas, e eu
afogava-me em reminiscências lúgubres.
Imagino que o meu neto reagisse com
um sorriso às descrições do quotidiano
das crianças de há cinquenta anos. Mas
não me sobrou coragem para lhe contar
histórias de meninos a quem a vida
cedo roubou os sonhos.

A cultura ocidental não prepara as
crianças para a difícil transição entre o
mundo do imaginário e o mundo real.
Existe a dificuldade de explicar às crian-
ças que nem tudo acontece como nos
contos de fadas. Mas também que nem
tudo tem por força de se subordinar à
dureza dos dias. Há cinquenta anos
atrás, cedo se privava as crianças do
mundo maravilhoso da invenção. No
tempo em que o avô do Marcos foi
criança, sublimava-se a fealdade no
cadinho de uma fantasia que reinventa-
va os dias. Sem adivinhar o que o
Manoel de Barros viria a escrever, as
crianças de há meio século também
sabiam que “tudo aquilo que não é
inventado é mentira”. Como sabiam que
o Carlos Amaral Dias viria a sentenciar:
que o se passa passa-se nas margens.

Por isso, íamos até às margens do
Douro. No cais da Ribeira, tudo era
possível. |||||
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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

por: Olho Vivo

||||| opinião: celso campos

50 anos: Nesta quinzena sou obrigado a repetir este item e comentar
aquilo que foi a comemoração dos 50 anos de Vila das Aves. Tentei
participar no maior número possível de eventos alusivos como penso
que o deveriam ter feito todos os avenses. Felizmente foram muitos os
que aderiram à maioria das iniciativas, prova do forte sentimento de
pertença que os avenses sentem pela sua terra. É a prova também da
força do povo avense e um aviso à navegação, principalmente dos
políticos. O povo não dorme e se tiver de castigar, castiga, se tiver de
premiar, também o fará. Tenho dar a mão à palmatória e encarar como
uma sessão solene – embora não fosse assim apresentada – a sessão
que abriu as comemorações, com a apresentação do livro e da medalha
evocativa da efeméride.

Discursos: Os discursos nessa cerimónia, penso que, se enquadraram
pouco na ocasião, nomeadamente, o dos políticos. O Governador Civil,
naquele que foi o seu último discurso enquanto tal, manifestou mau
perder nas eleições, ao voltar a bater na tecla mais que batida na
campanha eleitoral das legislativas, ao dizer que os ciclos políticos não
podem ser quebrados a meio. O presidente da República quebrou-o e
os portugueses deram-lhe razão. Naquele momento, esse discurso
significou questionar a vontade expressa pelo povo português e isso
não fica bem a ninguém e muito menos a um Governador Civil. Já o
presidente da Câmara andou às voltas com os números dos censos
2001 e com o problema do desemprego na vila. Aqui foi pertinente a
sua intervenção, mas logo veio a frase lapidar de que a esse nível a
autarquia pouco pode fazer. Discurso inconsequente. O mesmo se diga
do discurso do presidente da Junta que mais uma vez se queixou da
falta de apoio camarário. É algo que o presidente da Câmara – e toda a
gente – está farto de saber que assim é, por isso o discurso não trouxe
nada de novo e podia ser evitado numa ocasião daquelas.

Relacionamento: Apesar de tudo, há algo que foi notado ao longo
das festas. O presidente da Câmara participou activamente nelas. Faltou
apenas – e aí Carlos Valente tem razão – esclarecer se a edilidade vai
ajudar no custo das mesmas e com que montante, pois as festas deste
ano foram maiores. Aliás, independentemente das querelas, a Junta
teve o cuidado de convidar Castro Fernandes para todos os eventos e
isso, a Câmara tem de reconhecer, até porque o edil aparece em muitas
fotos (e isso até pode dar votos). Mas o quero dizer neste item é que o
relacionamento entre os dois autarcas foi sereno e até amistoso. Repetindo
algo já por mim escrito, interessava é que este clima se verificasse para
o que realmente interessa: o progresso da vila.

Memórias: Ao adquirir o livro comemorativo dos 50 anos – ainda
não totalmente lido – ressaltou-me desde logo, as actas lá publicadas. É
impressionante o tempo que uma obra demora a concretizar-se. Algumas
demoram 50 anos e alguns desejos estão ainda por cumprir. É lamentável
constatar como as coisas se eternizam, chegando ao ponto de perdermos
a noção de há quanto tempo as coisas são reivindicadas. Merece reflexão.

Pequenas coisas: A Junta queixa-se de falta de apoio camarário, mas
tem orçamento e há coisas pequenas que pode fazer. Considero ina-
dmissível o estado em que se encontram os passeios de algumas artérias
centrais da vila, nomeadamente os da rua 25 de Abril. Por ali concen-
traram-se muitas pessoas para ver o cortejo de Domingo e estiveram em
passeios pouco dignos de uma terra que ostenta o título de vila. Aliás,
no dia em que escrevo esta crónica, um familiar teve de ajudar uma
senhora que caiu num desses passeios. A corrigir. ||||||| celsocampos@sapo.pt

CARTAS AO DIRECTOR

Perigo na estrada
Aves-Riba d'Ave

Um apelo especial ao industrial Sr.
Abreu, a propósito do muro que cerca
as suas fábricas, na Barca-Monte.

Na realidade trata-se de grande
reparo que, até hoje, ninguém o trouxe
à berlinda. Foi passando despercebido,
mas não ignorado por quem utiliza a
entrada contígua, via Aves - Riba de Ave;
e são centenas e centenas de transe-
untes e milhares de veículos de toda
a natureza, pesados e ligeiros, e não só.

O muro em causa, praticamente

quase todo destruído (não sei se por
causas naturais, ou por mãos de mal-
feitores) apresenta mau aspecto e um
perigo constante para quem circula a
seu lado, para pessoas e veículos,
dado a estrada ser demasiada estreita
e com uma curva bastante perigosa e
sombria, que até em pleno inverno
congela, dificultando a sua circulação.

O muro, quase desfeito, apresenta
um perigo eminente principalmente
para os menos atentos, que precipi-
tando-se, sem apelo nem agravo, estão
sujeitos a parar dentro dos terrenos
da fábrica devido à inexistência de qual-
quer protecção. Ou seja, estão sujeitos
a perderem a vida ou ficarem com os
veículos deteriorados para sempre.

Como o assunto é grave, perigoso

e até vergonhoso, para uma pessoa
de grande preponderância a nível
nacional e internacional, merece uma
reparação urgente.

Não sei se esta reparação a si só
lhe diz respeito, ou se também à Junta
de Freguesia e respectiva Câmara
Municipal. Seja como for, é importante
intervir o mais breve possível, pois po-
dem ser graves as consequências
caso a situação se mantenha. A
estrada merecia ser alargada e devia
ser feito um muro de suporte de betão
arma-do, seguro e com passeios, para
melhor segurança de todos que por
ali circulam.

Aqui fica o justo e digno reparo,
a quem de direito! ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     DEDEDEDEDE     BRITBRITBRITBRITBRITOOOOO
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ABRIL DE 2005
VILA  DAS AVES

O 2º jornal mais lido do concelho.
Leia-o também...
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Biblioteca PALAVRAS CRUZADAS
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"Não há alegria tão privilegiada  que não pague pensão
à tristeza"  P.E ANTÓNIO VIEIRA

"O entendimento é a alma que percebe; a sensibilidade a
alma que sente; a memória a alma que recorda; a
imaginação a alma que enche de colorido; o juízo a alma
que julga a vontade da alma que acolhe" DIDEROT

"Nas grandes amarguras, o choro é um alívio. Parece
que a dor moral tem o condão de se diluir nas
lágrimas"  D. ALBERTO BRAMÃO

"A amizade é uma benevolência recíproca que torna
dois entes igualmente zelosos da felicidade um do outro"
FRANKLIM
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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

11111

22222

33333

44444

66666

77777

55555

88888

99999

1010101010

11111 22222 33333 44444 55555 66666 77777 88888 101010101099999

1111111111

1111111111

HORIZONTHORIZONTHORIZONTHORIZONTHORIZONTAISAISAISAISAIS: 11111 – maravilhar, pref.. direcção; 2 2 2 2 2 – ponto cardeal que fica para o lado
de onde nasce o sol; 33333 – infiltrar-se (prov.), aqui está; 44444 – assaltado; 55555 – projéctil
metálico, oferece (inv.), remate; 66666 – espécie de palmeira:, cujas fibras servem para
enxertias, falecimento; 77777 – época, batráquio, amarrar; 88888 – resto; 99999 – rio que nasce
na Galiza, Espanha, entra em Portugal na freguesia da Moimenta, concelho de
Vinhais e desagua no rio Douro, pessoas muito gordas (fig.);  1111100000 – contrariedade;
1111111111 – rádio (s.q.), êxito desfavorável (pl.).

VERTICAISVERTICAISVERTICAISVERTICAISVERTICAIS: 11111 – pôr o cabresto a; 22222 - rio da Suíça; larva que se cria nas feridas dos
animais; 33333 – desgraçar; 44444 – amarrai, prep. indicativa de lugar onde; 55555 – estrofe
composta de nove versos, estroina (prov.); 66666 - trapaça, manha; 77777 – leviano, país da
Ásia do Sudoeste; 88888 – nota musical, arroz em casca; 99999 – noviços; 1111100000 – letras de
atiça, letras de Itália; 1111111111 – o mesmo que desamoráveis. ||||| MMMMMANUELANUELANUELANUELANUEL     MMMMMAAAAACHADOCHADOCHADOCHADOCHADO

Soluções das Palavras Cruzadas | HORIZONTHORIZONTHORIZONTHORIZONTHORIZONTAISAISAISAISAIS: 11111. encantar, ad; 22222. oriente; 33333.
manir, eis; 44444. atacado; 55555. bala, ad, fim; 66666. ráfia, óbito; 77777. era, rã, atar; 88888. detrito; 99999.
tua, odres; 1111100000. arrelia; 1111111111. ra, malogros. VERTICAISVERTICAISVERTICAISVERTICAISVERTICAIS: 11111. encabrestar; 22222. aar, ura; 33333.
malfadar; 44444. atai, em; 55555. nona, artola; 66666. trica, ardil; 77777. airado, irão; 88888. ré, bate; 99999.
neófitos; 1111100000. ati, ita; 1111111111. desamorosos. |||||

INGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTES. Para duas pessoas: 2 colheres
de sopa de azeite; 2 bifes do lombo com
cerca de 190 gr cada; sal e pimenta branca
recém moída; 4 fatias finas de salame;1
ramo de salva; 75 gr de queijo mozarella.

PREPPREPPREPPREPPREPARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃOOOOO: Aqueça o azeite numa frigi-
deira. Frite os bifes em lume forte durante
1 minuto de cada lado. Tempere-os com
sal e pimenta, retire a frigideira do lume e
deixe que a carne repouse, tapada, durante
uns cinco minutos. Aqueça previamente o
forno a 250º.

Retire a pele do salame. Lave a salva,
sacuda-a bem e retire-lhe as folhinhas.
Corte o queijo em fatias. Mude a carne
com todo o suco e o azeite para um prato
de ir ao forno. Ponha sobre cada bife umas
folhinhas de salva, 2 fatias de salame e
duas de mozarella. Meta-os no forno até
o queijo começar a fundir. Retire o prato
do forno, tempere com um pouco de pi-
menta preta recem moída e decore com as
restantes folhinhas de salva.  Sirva o prato
com uma salada de agrião ou uns rami-
nhos de bróculos cozidos (poucos) com
pão branco estaladiço. |||||

INGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTES. 6 ovos; 2 chávenas de leite;
1colher de sopa de salsa picada; 1colher
de sobremesa de cebolinho picado; 3
batatas e 2 cebolas; 3 colheres de sopa
de azeite; 150grs de fiambre cortado.

PREPPREPPREPPREPPREPARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃOOOOO Bata os ovos, o leite e a salsa.
Tempere de sal e pimenta, reserve, corte as
batatas aos cubinhos e frite-as no azeite jun-
tamente com a cebola picada. Depois misture
o fiambre e o cebolinho e cozinhe por mais
alguns momentos. Transfira ara um pirex re-
dondo, incorpore com os ovos, cubra com
folha de papel e vai ao forno 15m. |||||

Tarte de batata e
Fiambre

Bife de vitela
gratinado com

queijo

SUGESTÕES DE CULINÁRIA

A ROSA AMARELA de Nuno da Câmara
PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA; FEV. 2005

Macau. Última década do século passado. Um
exótico mundo fervilhante de actividade, de
progresso, de ambição…
Quando Zé Miguel deixa Portugal, Macau era
apenas mais um entre os muitos projectos da
empresa onde trabalhava. Ele só precisava de
juntar dinheiro suficiente para poder comprar
uma casa e casar com a namo-
rada, Rosa, a sua  Rosa Amare-
la. Mas em todos os centros
cosmopolitas existe um mun-
do paralelo de que a maioria
das pessoas não se apercebe.
Ou tem apenas uma vaga no-
ção. Ou evita explorar. Em Ma-
cau, esse mundo é feito de
Máfias, de drogas, de sangue.
De belas mulheres de olhos
sedutores. E de muito, muito
dinheiro. No ambiente quente e sufocante de
Macau, um romance inquieto e perturbador.

O CALOR DA PAIXÃO de Harold Robbins
PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA; 2004

Win Liberte tinha tudo o que poderia desejar –
carros, lindas mulheres, um iate, uma penthouse
em Manhattan. E orgulhava-se de nunca ter
trabalhado um dia na sua vida – aos onze anos
herdara um negócio de diamantes de nível
internacional. Até ao dia em que ficou a saber
que perdeu negócio e fortuna, e que tudo o
que lhe resta é uma mina perdida no meio de
uma Angola enlouquecida pela guerra. …

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

ANTONY AND THE JOHNSONS
I Am A Bird Now

Deixem-me confessar-vos isto; depois de ouvirem
esta maravilha já nada na vida vos vai fazer
sentido… Fenómeno que nos entranha na alma
e nos embate no coração, deixando uma ferida
exposta a qualquer sentimento.

Uma via aberta, pronta para
que uma voz trémula nos faça
perder os sentidos e estremecer
como se fossemos enlouquecer
nesse preciso momento. “I Am
A Bird Now” é um álbum belís-
simo, melodioso e intenso, que aquece o espírito
e me faz considerar que ainda existe, quem me
tire os sentidos…||||| 99999/10

 DISCOS
por: Helder Sousa



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

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

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

redacção.

No     SOBREIROSOBREIROSOBREIROSOBREIROSOBREIRO  o  o  o  o  o  feliz contem-
plado nesta 1ª saída de  Abril foi o
nosso  estimado assinante, José
Adelino C. Lopes Machado, resi-
dente na alameda Narciso Ferreira,
nº 130, 1º Esq. em Riba d'Ave

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz
contemplado nesta 1ª saída de
Abril foi o nosso estimado assinante,
Rui Monteiro da Costa, residente na
Travessa das Cores, em Roriz.

DEVEMDEVEMDEVEMDEVEMDEVEM      OSOSOSOSOS     PREMIADOSPREMIADOSPREMIADOSPREMIADOSPREMIADOS      RACLAMARRACLAMARRACLAMARRACLAMARRACLAMAR      OOOOO     SEUSEUSEUSEUSEU
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No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o  feliz
contemplado nesta 1ª saída de
Abril foi o nosso estimado assinante,
José Carlos Neto Correia, residente
na Av. Conde Vizela, Entª 400, 4º
Esq., em Vila das Aves.

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

Telf: 252 982607

Restaurante SobreiroSobreiroSobreiroSobreiroSobreiro
Avª Silva Pereira - 4765 Bairro

Telf.s:  252 931043 / 252 905910

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

Telf: 252 881903

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

JJJJJ .....OOOOO .....RRRRR .....GGGGG .....EEEEE
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Insc r i to na D .G .  da C .S .  sob o
nº112933 DEPÓSITO LEGAL: 170823/01.
Tiaragem mensal: 4.000 exemplares.
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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: Empresa do Diário do Minho, Lda.
Tel.: 253 609 460 Fax.: 253 609 465
e-mail: geral@diariodominho.pt
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Gabinete de Contabilidade
Castro & Castro, Lda.
Seguros

Urbanização e Edíficio das

Fontaínhas, Loja 13

4795-021 Vila das Aves

Tel. 252 87 24 38

Fax 252 87 14 12

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

Completou mais uma primavera a
senhora Maria do Rosário dos
Santos Araújo.....
Que a passagem deste dia de
aniversário seja muito feliz e que
tenhas todos de bom ao lado
daqueles que mais amas.
Parabéns Madrinha.

Flávia e Daniela

Completou 80 primaveras o
senhor Joaquim Alves Carneiro.
Esposa, filhos, filhas, noras, genros,
netos e netas, 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.

Estiveram de parabéns os nossos
estimados assinantes:

JANEIRO
No dia 01, Cristina Arménia da Silva
Ferreira, residente em Vila das Aves
No dia 04, Ricardo José Monteiro da
Costa, residente em Vila das Aves
No dia 11, Joaquim Fernando
Machado, residente na Suíça e Armin-
do Costa, residente na Alemanha.
No dia 16, António Tavares Simões,
residente em Vila das Aves.
No dia 17, Joaquim Ramos Faria,
residente na Suíça
No dia 18, Ivo de Sousa Pimenta,
residente na Alemanha.
No dia 20, António Óscar Martins
Ferreira, residente em Vila das Aves.
No dia 21, José Maria Assunção
Carneiro de Bessa, residente na
Alemanha; Deolinda Guilhermina
Camarinha Duarte, residente em Vila
das Avese António Gonçalves Costa,
residente na França.
No dia 22, Carolina da Conceição
Paiva, residente em Vila das Aves.
No dia 23, Joaquim da Silva Barroso,
residente em Roriz.
No dia 24, Miguel José de Freitas
Matos, residente em Vila das Aves e

José Luís Monteiro da Costa, residente
na Alemanha.
No dia 26, António Fernando Silva
Fontão, residente em Lordelo.
No dia 31, Manuel Guimarães Sousa,
residente em Vila das Aves.

FEVEREIRO
No dia 04, Alfredo Dias da Costa,
residente em Vila das Aves.
No dia 07, António Fernandes
Martins, residente na Alemanha e José
Gomes Coelho, residente em Vila das
Aves.
No dia 08, Domingos Mendes
Machado, residente em Bairro e
Vitorino Garcia Almeida, residente em
Trancoso.
No dia 12, Bernardino Oliveira Silva,
residente na Alemanha e José Ar-
mando Magalhães Freitas, residente
na Alemanha.
No dia 17, Maria Manuela Costa
Machado, residente em Vila das Aves.
No dia 22, José Maria Carneiro
Freitas, residente na Alemanha.
No dia 24, José Machado de Oliveira,
residente em Vila das Aves.
No dia 25, Gomes Manuel, residente
na Suíça.
No dia 26, Joaquim da Silva Pinheiro,

residente na Alemanha.
No dia 27, Casimiro Ferreira, residente
em Riba d’Ave.
No dia 29, António Neto Ferreira,
residente na França.

MARÇO
No dia 01, Avelino Ferreira Peixoto,
residente em Roriz.
No dia 14, Luís Gonçalves Ferreira,
residente em Rebordões.
No dia 16, Ermelinda Ferreira da
Cunha, residente no Brasil e Pinheiro
Manuel, residente na França.
No dia 19, José Lúcio da Silva Gomes,
residente em Vila das Aves.
No dia 24, Albano Meireles Costa,
residente na Alemanha.
No dia 25, Fernando António Barbo-
sa de Oliveira, residente na Alemanha.
No dia 26, Armindo Ferreira da
Cunha, residente em Vila das Aves e
Raúl Joaquim Marques Bastos,
residente em Vila das Aves.
No dia 27, Narciso Abreu Ferreira
Marques, residente em Vila das Aves.
No dia 28, Alcídio Azevedo Martins,
residente na Alemanha.
No dia 31, António José da Costa
Alves, residente em Vila das Aves e
José Pereira, residente na Alemanha.

de parabéns de parabéns de parabéns  de parabénsde parabéns de parabéns de parabéns  de parabéns

TÁXI PATRÍCIO
Vila das Aves

TELEFONESTELEFONESTELEFONESTELEFONESTELEFONES

 252 941 122
252 872 839

TELEMÓVEISTELEMÓVEISTELEMÓVEISTELEMÓVEISTELEMÓVEIS:::::
Quim: 919 250 526
Jorge: 918 803 416
Berto: 916 024 600

Orlando: 933 478 311
Melo: 969 391 316

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

As coisas vão começar
A abrir as principais portas
E se tivéssemos aqui um bar
Era dar vida às coisas mortas

Vamos todos ajudar
Para que possa acontecer
Abrir este bar
Seria um prazer

Se os comboios mudassem
Do lado da estação parar
Iria tudo mais a bem
E teríamos um lindo bar

Iremos ter um parque bonito
Nesta quinta linda e bela
Já há muito que está escrito
Será por causa do porco Rio Vizela

As portas começam a abrir
Já é um grande prazer
É como um jardim florir
Que todos o querem ver

Vamos todos ajudar
Para que possa acontecer
Os comboios vão mudar
Temos de sentir esse prazer

          Maria Albertina de Jesus Ferreira

De parabéns
13-04-2005

De parabéns
08-04-2005
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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

entreMARGENS
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DiversosDiversosDiversosDiversosDiversos

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

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

          252 87 14 23

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

Aluga-seAluga-seAluga-seAluga-seAluga-se
Moradia no centro de Delães

C/ cozinha mobilada, fogão de sala c/ recupera-
dor, armários embutidos, c/ garagem e lugar para

parque (325,00 Euros).
Contactar: 91 918 40 30

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
Monte Córdova

Moradia tipo T5
Sala de estar e jantar com

lareira
Cozinha totalmente equipada

Bonito jardim com rega
automática e iluminação

MORADIAMORADIAMORADIAMORADIAMORADIA
FafeFafeFafeFafeFafe

2 moradia em pedra
Terreno com área de 3.000 m2

Excelente área de lazer
Adega e churrasqueria em pedra

O campo perto da cidade!!!O campo perto da cidade!!!O campo perto da cidade!!!O campo perto da cidade!!!O campo perto da cidade!!!

     T3T3T3T3T3
Poldrães - Vila das AvesPoldrães - Vila das AvesPoldrães - Vila das AvesPoldrães - Vila das AvesPoldrães - Vila das Aves

Recentemente remodelado
Cozinha mobilada

Prestação desde 227,00 EurPrestação desde 227,00 EurPrestação desde 227,00 EurPrestação desde 227,00 EurPrestação desde 227,00 Eur.....
Simulação efectuada em InstituiçãoSimulação efectuada em InstituiçãoSimulação efectuada em InstituiçãoSimulação efectuada em InstituiçãoSimulação efectuada em Instituição

bancáriabancáriabancáriabancáriabancária

T1T1T1T1T1
GuimarãesGuimarãesGuimarãesGuimarãesGuimarães

Bom estado de
conservação

Junto à Universidade
SÓ 50.000,00 EUR

QUINTINHAQUINTINHAQUINTINHAQUINTINHAQUINTINHA
Marco de CanavesesMarco de CanavesesMarco de CanavesesMarco de CanavesesMarco de Canaveses

Com área de 20.000 m2

Casa principal nova
Moradia para restauro e telheiro

Pequeno ribeiro a confrontar com a
propriedade

Só 240.000,00 EurSó 240.000,00 EurSó 240.000,00 EurSó 240.000,00 EurSó 240.000,00 Eur
T2T2T2T2T2

Delães - Vila Nova deDelães - Vila Nova deDelães - Vila Nova deDelães - Vila Nova deDelães - Vila Nova de
FamalicãoFamalicãoFamalicãoFamalicãoFamalicão

Semi-novo / Cozinha
mobilada /  Pré - insta-

lação de aq. central
Garagem individual

A 2 minutos de RibaA 2 minutos de RibaA 2 minutos de RibaA 2 minutos de RibaA 2 minutos de Riba
d'Aved'Aved'Aved'Aved'Ave

TerrenoTerrenoTerrenoTerrenoTerreno
Monte CórdovaMonte CórdovaMonte CórdovaMonte CórdovaMonte Córdova

Com área de 12.800 m2

Ideal para quintinha
No pulmão de Santo

Tirso

TRESPASSE OUTRESPASSE OUTRESPASSE OUTRESPASSE OUTRESPASSE OU
EXPLORAÇÃOEXPLORAÇÃOEXPLORAÇÃOEXPLORAÇÃOEXPLORAÇÃO

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

ramo
Oportunidade
de Negócio!!!

T2 / T3T2 / T3T2 / T3T2 / T3T2 / T3
Carvoeira - Santo TirsoCarvoeira - Santo TirsoCarvoeira - Santo TirsoCarvoeira - Santo TirsoCarvoeira - Santo Tirso

Bom estado de conservação
Cozinha totalmente

equipada
Lugar de garagem

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!!!

TerrenoTerrenoTerrenoTerrenoTerreno
Roriz - Santo TirsoRoriz - Santo TirsoRoriz - Santo TirsoRoriz - Santo TirsoRoriz - Santo Tirso

Com área de 920 m2

Junto à estrada
Com poço de água e 2

garagens

Maria de Jesus Leão Bessa
29-07-1924
04-04-2005

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 em sufrágio da alma da
saudosoa extinta.

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTO

João Gomes de Sousa Nogueira
01-09-1915
23-03-2005

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 em sufrágio da alma do
saudoso extinto

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTO

Alberto da Silva Torres
23-01-1920
08-04-2005

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 em sufrágio da alma do
saudoso extinto

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTO

MARÇOMARÇOMARÇOMARÇOMARÇO

AVES
1 – José Ferreira Dias, com 68 anos,
Rua Silva Araújo
1 – Maria Emília de Oliveira F. Faria,
com 77 anos, Rua do Engenho
7 – Maria Correia da Silva, com 93
anos, Rua das Rosas
13 – Francisco Castro Machado, com
93 anos, Rua Fernando Pessoa

13 – Joaquim Coelho Barbosa, com
68 anos, Calçada Azenha do Pisco
14 – Maria da Conceição Ferreira, com
93 anos, Rua Bernardino Gomes
19 – Aurora Carneiro, com 77 anos,
Rua Santo André
20 – Arminda Martins Fernandes,
com 65 anos, Rua da Fábrica
22 – Joaquim Augusto Alves Ribeiro,
com 68 anos, Rua conde S. Bento
23 – João Gomes de Sousa Nogueira,

com 89 anos, Rua Bernardino Gomes
26 – Anselmo Cândido F. Gomes,
com 50 anos, Av. 4 de Abril de 1955

RORIZ
11 Fev. – David Martins da Costa, com
78 anos, Lugar de Virães
14 – Adelino Fernando Dias Coelho,
com 44 anos, Lugar do Cartomil
19 – Albertina de Jesus G. Cunha,
com 75 anos, Lugar do Fontão
20 – Leonor Matos, com 87 anos,
Lugar da Costa
22 – Alberto Correia Fernandes, com
77 anos, Rua dos Boieiros

LORDELO
14 – Domingos Pereira Ferreira, com
81 anos, Rua de São Pedro
17 – Graziela Guimarães Cerqueira
Machado Pinto de Almeida, com 91
anos, Casa da Renda
18 – Armindo Pereira, com 73 anos,
Rua de S. João
18 – Manuel Alves da Rocha, com
84 anos, Rua do Arial

||||| ||||| ||||| ||||| ||||| DOMINGOSDOMINGOSDOMINGOSDOMINGOSDOMINGOS     RIBEIRORIBEIRORIBEIRORIBEIRORIBEIRO

falecidosfalecidosfalecidosfalecidosfalecidos
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