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PS acusa Junta
de Vila das Aves

de défice
democrático mas

executivo local
devolve acusação

No âmbito das comemorações
dos 31 anos da Revolução dos
Cravos, a Câmara Municipal de
Santo Tirso atribuiu medalhas de
mérito municipal a instituições e
individualidades do concelho de
Santo Trirso. O Grupo Etnográfico
das Aves foi uma das colectivi-
dades galardoadas este ano. O
grupo celebra actualmente o seu
50º aniversário. PÁGINA 7

FALTA DE QUORUM LEVA A
ADIAMENTO DA ASSEMBLEIA
DE FREGUESIA DE VILA

DAS AVES

Presidente do Clube
Desportivo das

Aves  reclama por mais
apoios dos sócios

Há quatro anos que a União Des-
portiva de Roriz têm mantido uma
relação estreita de cooperação des-
portiva, selada, no entanto, apenas
numa base de "acordo de cavalhei-
ros". A situação alterou-se a 25 de
Abril com assinatura oficial de pro-
tocolo de colaboração. | PÁGINA 10

UDR e Boavista
estreitam relações

desportivas

Certame organizado pela au-
tarquia de Santo Tirso prolonga-
se até dia 8 de Maio. Esta décima
edição teve início no passado dia
29 de Abril, com o objectivo de
divulgar e promover a gastro-
nomia da região. | PÁGINA 20

Aberta mais uma
edição da Feira
das Tasquinhas
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Embora não seja certa a renovação
de mandato da Direcção do Aves,
presidida por Joaquim Pereira e em
funções há três anos, posição que
só será esclarecida na Assembleia
Geral de sexta-feira, o líder avense
vai desde já garantindo que só fica
no clube com mais apoios, sobre-
tudo por parte dos sócios. | PÁG. 13
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Cerca de um milhão de euros é
quanto a autarquia vai investir neste
ano lectivo, no plano de transporte
escolar. O assunto foi um dos mui-
tos abordados na visita de trabalho
realizada a algumas escolas do mu-
nicípio, conferindo-se assim os
investimentos camarários. | PÁGINA 6

Câmara confere
investimento

feito nas escolas

AUTARQUIA
PREMIOU

INSTITUIÇÕES E
INDIVIDUALIDADES

DO MUNICÍPIO

Elementos do PS faltam à
Assembleia de Freguesia como

forma de protesto

PÁGINA 3

Lugar da Tojela  Telef: 252872360
4795-018               Vila das Aves

OCULISTA

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

Outra Visão do Mundo
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18º Encontro de Antigos
Colegas de Escola

||||| EDITORIAL: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Parece que as semanas que seguem a
manifestações jubilosas e acontecimentos
marcantes da história local ou até da
aldeia global em que cada vez mais es-
tamos inseridos dão lugar a um certo
vazio que não sabemos como preencher
antes que temas e acontecimentos mais
pregnantes captem a nossa atenção e
entusiasmo. Tivemos as festas locais, o
mundo viveu com emoção as exéquias
de um Papa cuja santidade concitou a
veneração dos crentes e a admiração dos
não crentes e, não demorou muito a
refazer-nos da surpresa de  um novo
Papa, Bento XVI, que desperta sentimentos
contraditórios dentro da própria cristan-
dade. Ocorreu entretanto mais um 25
de Abril mas é verdade que a liturgia
festiva e revolucionária de outros tempos
passou a história e pouco mais é do
que pretexto para um feriado, ou, quando
muito, para cerimónias cívicas já muito
pouco frequentadas. Não faltarão, no
entanto, no imediato ou nos tempos mais
próximos, assuntos e acontecimentos, mo-
vimentações e campanhas a ocupar o
espaço mediático e a querer disputar as
preferências e o interesse dos comunica-
dores e do público em geral. Pelo que,
esta aparente pausa é uma mera ilusão
porque, afinal, “tudo se move” ou, como
diria Camões, “continuamente vemos no-
vidades, diferentes em tudo da esperan-
ça”. E quando nos faltam motivos muito
sérios para sobre eles opinarmos até os
mais medíocres têm o condão de nos
prender a atenção, como parece ser o caso.

As Festas dos 50 anos de elevação a
Vila pertencem já ao passado mas não
há dúvida que despertam ainda algum
azedume, deixando algum lastro nem
sempre saudável e estimulante. As críticas
feitas com substância e objectividade evi-
denciável são naturalmente benvindas e
bem acolhidas e não é isso que está em
causa. Nem nos vamos dilacerar com a
espuma que estão fazendo alguns co-
mentaristas em causa própria que cha-
furdam no pântano das suas insuficiên-
cias e que, como as rãs da fábula, hão-
de, à força, querer passar por bois; os
seus protestos, bajulice e complacência
na própria vaidade e afirmação não têm
leito ou “livro aberto” em que se projectar.
O mesmo se não diga do teor de algu-

mas “atoardas” com que pessoas respeitá-
veis e responsáveis continuam a ferir o
brio legítimo de toda uma comunidade
avense mesmo quando o alvo das suas
críticas é uma pessoa concreta e o pre-
texto é o de uma hipócrita identificação
com a Fé Católica de um povo. Diz o Di-
rector do Ecos de Negrelos em sua última
edição e em editorial que “se fosse Presi-
dente da Junta de Vila das Aves teria
tido o bom senso de adiar para outra
data posterior as manifestações de uma
alegria que, sendo legítima noutras cir-
cunstâncias, se tornou pouco sensata no
dia da morte e nos dias seguintes de lu-
to nacional pelo falecimento do Santo
Padre.” E, por três vezes repete este hi-
potético “se fosse presidente da Junta de
Vila das Aves” para confirmar as juras apos-
tólicas de fé romana à mistura com um es-
pírito inquisitorial contra as “feéricas ilumina-
ções”, os “mega-espectáculos de variedades”,
o cortejo de carros alegóricos, os diverti-
mentos das escolas do 1º ciclo e pré-
primário, o fogo de artifício, salvando ape-
nas a inauguração do monumento, mesmo
assim, sem tamborileiros nem foguetes.

Que o Director do nosso estimado
Ecos de Negrelos quisesse assinalar em
editorial para memória futura sentimen-
tos de respeito e reverência para com
João Paulo II, só lhe ficaria bem; mas con-
trastá-los, como o fez, com os sentimentos
legítimos e inadiáveis da comunidade
avense em festa, só para parecer tirar daí
vantagens morais sobre os seus vizinhos
de quem não gosta foi um paradoxo de
péssimo mau gosto e de uma hipocrisia
lamentável. Não lhe podemos gabar a
sobranceria com que se permitiu, en-
quanto director, tratar de menos católicos
os avenses que souberam conciliar, por
motivações diferenciadas, a oportunida-
de de exprimir o seu júbilo cívico com o
respeito e as preces pelo falecimento de
sua Santidade. Nem os avenses, porven-
tura, lhe perdoarão a veleidade de algu-
ma vez se imaginar seu Presidente de
Junta! Saiba o sr. H.P.M que, mesmo em
clima de festividade, não faltaram sinais
de mútua identificação e acção de graças
de uma comunidade orante em que Pa-
róquia e Autarquia colaboraram e expri-
miram, sem quaisquer incómodos recípro-
cos, tanto a alegria cívica como o pesar
e a súplica, como aliás o entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS

não deixou de testemunhar. |||||

Reacções legítimas a um
lamentável editorial

Editorial da edição 274 do Ecos de Negrelos:
“As festas dos 50 anos da Vila das Aves e o Luto Nacional pelo Papa João Paulo II”

aa78 reúne em Assembleia
Geral no dia 20 de Maio

A Associação Avense reúne no próximo dia 20 de Maio (sexta-
feira) em Assembleia Geral. Da ordem de trabalhos faz parte a
apresentação do relatórios de contas referente ao ano transacto,
assim como a eleição de novos corpos gerentes para o próximo biénio.

Esta Assembleia Geral terá lugar no edifício Cubo das Artes
da aa78 (Rua Santo Honorato), e tem início marcado para as 20h30.
No entanto, e de acordo com os estatutos, se há hora marcada
não se encontrarem presentes o número de sócios regulamentares,
a assembleia reúne uma hora depois, em segunda convocatória.

PARTICIPAÇÃO NAS FESTAS DA VILA
À semelhança de outras colectividades, a Associação Avense
associou-se também às Festas da Vila, promovendo, no passado
dia 1 de Abril, um espectáculo de animação de rua. Um conjunto
de cospe-fogos e malabaristas aqueceram a noite dos que assistiram
a esta exibição, especialmente os mais novos que no fim foram presen-
teados com balões de diferentes formatos (animais, flores, espa-
das…). Paralelamente, a mesma colectividade, esteve presente no
recinto de festas, dando apoio aos muitos avenses que quiseram
subir a parede escalar (cedida para o efeito pela autarquia tirsense). |||||

Pelo 18º ano consecutivo vai realizar-se um encontro - convívio
de antigos colegas de escola primária dos anos de 1954 a 58,
alunos da professora Maria da Glória Alves, que aliás é hábito
estar presente.
Este encontro irá realizar-se no próximo dia 10 de Junho nas
instalações do Lar da Tranquilidade, amavelmente cedidas para o
efeito. Assim, os antigos colegas encontrar-se-ão pelas 9h30 à
entrada do Lar a que se seguirá, pelas 10 horas uma romagem ao
cemitério, em memória de colegas já falecidos a que se junta este
ano o nome de João Gomes de Sousa Nogueira, falecido marido
da professora Maria da Glória Alves.

Pelas 11 horas será celebrada uma missa no Lar da Tranquilidade
pelos falecidos e a que se seguirá, no final, o repasto que juntará
colegas e familiares. Durante e após o almoço, haverá uma tarde
recreativa. |||||

Numa actividade organizada
conjuntamente pela Câmara
Municipal de Santo Tirso e  a
Secção de Natação do Gi-
násio Clube de Santo Tirso –
com o propósito de promover
o convívio entre os alunos
das aulas de Natação do Con-
celho de Santo Tirso, nascidos
entre 1992 e 1998 - reali-
zou-se no passado domingo,
dia 17 de Abril um conjunto
de provas de natação com
distâncias curtas (25 e 50
metros) nos diversos estilos.
A iniciativa teve como objec-
tivos: incentivar a experimen-
tação da prática competitiva,
num ambiente recreativo e de
diversão; divulgar a modali-
dade na sua vertente de com-
petição, através da criação de
um ambiente de provas, com
a aplicação das regras vigen-
tes, permitindo também a apren-
dizagem dessas regras; e faci-
litar a detecção de jovens ta-
lentos que possam dedicar-se
à actividade competitiva. |||||

Natação

A Associação de Coleccionis-
mo Tirsense em parceria com
o jornal entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS vão
realizar uma Exposição de
Coleccionismo. Esta exposição
irá decorrer no Salão de Festas
do Patronato, gentilmente ce-
dido para o efeito, no fim-de-
semana de 21 e 22 de Maio.
Os coleccionadores interessa-
dos em participar devem con-
tactar o jornal entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS

pessoalmente ou através do
telefone 252 872 953 ou
então a Associação de Colec-
cionismo Tirsenses através do
telefone 252 851 836 até
ao dia 6 de Maio. |||||

Associação de
Coleccionismo

Tirsense e
Jornal

entreMARGENS
promovem

Exposição de
Coleccionismo
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Comércio de Automóveis
novos e usados
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A ausência da totalidade dos deputa-
dos do Partido Socialista somada à
dos presidente e secretário da Assem-
bleia de Freguesia de Vila das Aves
resultaram no adiamento da sessão
prevista para o passado dia 30 de
Abril. A falta de quorum a isso obriga
e, por conseguinte, a mais de meia
centena de avenses que se descolou
ao salão de festas do patronato para
debater os problemas da terra, resul-
tou em absoluta perda de tempo.

Nicola Machado, por escassos mi-
nutos, substituiu Adalberto Carneiro,
que, por se encontrar em serviço de
urgência, se viu impossibilitado de
comparecer nesta sessão. Tempo ape-
nas para dar conta da declaração de
protesto apresentada pelos cinco ele-
mentos do PS, com a qual “justificaram”
a sua ausência na Assembleia de
Freguesia.

Um protesto e um “basta” perante
a forma como as sessões da Assem-
bleia de Freguesia têm decorrido, ale-
gam os elementos eleitos pelo Partido
Socialista, que recuperam para actuali-
dade casos como o da alegada “rebal-
daria” ocorrida na sessão de 19 de
Junho do ano passado. Os mesmos
deputados, na declaração assinada
por António Castro, José Maria Car-
neiro, Noémia Gouveia, Rui Ribeiro e
Nestor Borges falam de “défice demo-
crático” e de “atitudes xenófobas” do
presidente da Junta em relações a um

Elementos do
PS faltaram à

Assembleia
de Freguesia

como forma de
protesto

Entre as já referidas indignação e perplexidade perante a declaração de
protesto dos elementos do PS, o presidente da Junta de Freguesia de Vila
das Aves reagiu também com “a possibilidade de mais quatro anos”. Ou
seja, Valente parece não ter dúvidas de que o querem ver “pelas costas”,
mas, pelo contrário, afirmou, “pode ser que me tenham de aturar por mais
quatro anos”. A afirmação, não sendo um assumir oficial de candidatura à
Junta de Freguesia, foi sublinhada por uma salva de palmas. |||||     JACJACJACJACJAC

FALTA DE QUORUM LEVA A ADIAMENTO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES

elemento do PS “só porque não mora
em Vila das Aves”. Contestam ainda
a forma como têm sido convocados
para as sessões da assembleia, no-
meadamente por não ter sido feita
através de carta registada, e a falta de
documentos sobre os temas a tratar
nessas reuniões.

Os elementos do PS dizem-se ain-
da “colocados à margem de actos pú-
blicos por parte deste executivo” o que,
sublinham, denota “uma irresponsá-
vel e vergonhosa falta de consciência
e de civismo”. De acordo com o mes-
mo comunicado, são disso exemplo,
a cerimónia de homenagem à luta
travada pelo povo de Vila das Aves
pelo nome da estação ferroviária para
à qual dizem não terem sido “formal-
mente convidados”. De igual modo
não o foram para, recordam os depu-
tados do PS, a inauguração da Exten-
são de Saúde de Vila das Aves e para
as Festas da Vila, nomeadamente para
a inauguração do monumento comemo-
rativo dos 50 anos da elevação a vila.

OPOSIÇÃO "NÃO QUER SABER
DE VILA DAS AVES"
Entre a indignação e perplexidade, o
presidente da Junta não se escusou
a prestar alguns esclarecimentos a to-
dos quantos, em vão, se deslocaram
para esta sessão da Assembleia de
Freguesia, que na realidade nunca
chegou a acontecer.

Na declaração de protesto, os ele-
mentos do PS terminam dizendo que

a sua “tomada de posição não signi-
fica, todavia, que deixamos de defen-
der intransigentemente os interesses
de Vila das Aves”, mas, perante esta
atitude Carlos Valente, diz que o que
se passa é exactamente o contrário:
“os elementos do PS hoje [30 de abril]
aqui em falta não querem nada com
Vila das Aves, não querem nada com
a nossa terra”. O presidente da Junta
diz mesmo que durante o actual man-
dato, nunca o executivo  teve o apoio
dos socialistas – “um único apoio” -
e, em vez disso, tentam “arranjar conti-
nuamente argumentos e folhas infor-
mativas para tentar denegrir a imagem
do presidente da Junta e restante exe-
cutivo e dos elementos do PSD da
Assembleia de Freguesia”. Valente
concretiza: “nem se dignaram fazer
nada para que os subsídios em atraso
fossem pagos pela Câmara Munici-
pal”. Por estas e por outras, o presiden-
te da Junta diz que se há défice de-
mocrático, não é da parte do executivo,
mas dos elementos do PS “que nunca
quiseram participar em nada, nunca
quiseram ajudar na resolução dos
problemas da freguesia”.

Na ocasião, Carlos Valente esclare-
ceu ainda que as Assembleias de Fre-
guesias têm sido convocadas como
estipula o regimento e que para esta
sessão, todos os deputados foram

contactados atempadamente e que
apenas um documento estava em falta,
nomeadamente em relação ao nome
de uma rua. Referiu ainda que, os
elementos do PS não foram for-
malmente convidados para a ho-
menagem à luta travada pelo povo
em relação ao nome da estação
ferroviária, como de resto ninguém

foi. Valente diz que não houve
convites individuais para ninguém,
“compareceu quem quis e sentiu o
problema”. E para as Festas da Vila,
todos foram convidados na cerimónia
de abertura oficial das festas, da
mesma forma como “foram convi-
dados os Governador Civil, o pre-
sidente da Câmara e toda a gente”. E
quanto à Extensão de Saúde, Valente
revelou que foi convidado por fax emi-
tido pela Administração Regional de
Saúde, às “nove e pico da manhã” do
dia da inauguração, marcada para as
11 horas”. Em contrapartida, diz ainda o
presidente da Junta, a Câmara Municipal
“foi atempadamente con-vidada a estar
presente” mas não “avi-sou a Junta
nem deu conhecimento à população”.

"OPOSIÇÃO MENTE"
Sem filiação partidária, Felisbela Freitas,
elemento do actual executivo eleito
pelo PSD, já integrou no passado um
executivo PS, mas alega nunca ter visto
uma oposição como esta. “A oposição
ao actual executivo não tem nada a
ver com a oposição do PSD ao execu-
tivo do PS, em que estive integrada,
teve. Não tem nada a ver. É comple-
tamente oposta. Na altura o executivo
do PS trabalhou muito bem com a
oposição do PSD. Mas agora não, agora
não se trabalha”. Felisbela Freitas diz
inclusive que a actual oposição “mente
deliberadamente”. “Eu que estou dentro
de mui-tos assuntos, noto que a oposi-
ção diz coisas sabendo que está a di-
zer exactamente o contrário da verda-
de. E isto não pode ser”. À semelhança
de Joaquim Carneiro, Felisbela Freitas
diz que já pensou mesmo em desistir,
mas só não o fez por solidariedade e
respeito para com o actual executivo. |||||

Mais quatro anos?

"Os deputados do PS eleitos
democraticamente pelo povo de
Vila das Aves têm sido colocados

à margem de actos públicos
por parte deste executivo do PSD,
denotando uma irresponsável e

vergonhosa falta de
consciência e de civismo"

DEPUTADOS ELEITOS PELO PS DA ASSEMBLEIA DE
FREGUEISA DE VILA DAS AVES

Reacções xenófobas?!... Mas tem
havido alguma atitude de

racismo aqui dentro? Mas que é
isto! Isto é que é insuportável

e duma falta de democracia..."

"Isto realmente é revoltante!
Penso que é um facto inédito nas

Assembleias de Freguesia"
CARLOS VALENTE, PRESIDENTE DA JUNTA DE FRE-

GUESIA DE VILA DAS AVES

Deputados e elementos do executivo de ViLa das Aves juntaram-se ao público para ouvir as explicações do presidente da Junta
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A Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Vila das Aves virou-se para
oriente: nos negócios e na cooperação. Em
Março, o presidente da Associação Humanitária
deslocou-se ao continente asiático “para con-
cretizar negócios” com Taiwan e estreitar relações
com Macau.

Geraldo Garcia fez as contas e concluiu que
em Taiwan consegue adquirir fardamentos
individuais de protecção ao fogo por menos de
metade do preço dos praticados a ocidente. Parte
da compra está consumada, e os fardamentos,
esses, já se encontram na corporação de Vila
das Aves. Mas não foi apenas para a corporação
local que Geraldo Garcia “foi às compras”:
“compramos também para os bombeiros da Trofa,
de Areosa, de Rio Maior, de Santo Tirso e para
os de Famalicão e Famalicenses”.

“Valeu a pena a viagem” refere o presidente
da associação humanitária, não apenas pelo
material adquirido, mas também pelos contactos
estabelecidos com algumas entidades, nomeada-
mente em Macau, onde Geraldo Garcia foi
recebido pelo embaixador de Portugal, deixando-

Bombeiros de Vila das Aves fazem
compras em Taiwan

CORPORAÇÃO LOCAL ORGANIZA
ESTE ANO O DIA MUNICIPAL DO

BOMBEIRO, A 21 DE MAIO.

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 de Vila
das Aves,  a solicitar uma ambulância para o
serviço de emergência, têm agora que ser realiza-
das para o 112; o número de telefone do Institu-
to Nacional de Emergência Médica (INEM). Só

Numa aposta em inaugurar um nicho de
mercado em Santo Tirso, duas mulheres
levaram avante um projecto que é, no mínimo,
cativante.

Paula Matos, professora de Educação Física
do ensino secundário, e Teresa Espírito Santo,
bancária e economista de longo currículo,
criaram a “Brincadeiras & Companhia”.

Apoiando-se na vasta experiência peda-
gógica de Paula e no conhecimento financeiro
de Teresa, lançaram-se na concretização de
um conceito bem imaginado: um espaço de
ocupação de tempo dedicado às crianças,
onde o mote maior está na vertente lúdica, e
com a perspectiva de oferecer uma mais-valia
aos pais que tantas vezes procuram “entreter
os miúdos”. Assim, numa área de 770 metros
quadrados, a “Brincadeiras & Companhia”
compreende dois espaços: “um direccionado
às crianças e outro também para os adultos
que as acompanham”, explicam as duas
empresárias. Mas não se pense que os graú-
dos também se vão entreter com brincadeiras.
“É, na verdade, uma cafetaria”, esclarecem. E,
acrescentam depois que “a divisão pretende
criar uma zona de divertimento para as
crianças, enquanto os pais, ou acompanhantes
se demoram pela cafetaria, conversando ou
lendo, e se quiserem podem ir vendo os seus
miúdos, porque a divisória é feita com material
transparente”.

O público-alvo do “Brincadeiras & Com-
panhia” é obviamente os mais novos. E aí
nota-se o cuidado das empresárias em
trabalhar o novo conceito: com várias áreas
de jogos, consegue abranger duas classes
etárias distintas: uma para crianças até aos
quatro anos e outra para crianças dos cinco
aos doze. A lista de possíveis ocupações que
oferecem “é longa e com potencial para agradar
até aos miúdos mais exigentes”, dizem, em
jeito de brincadeira, as promotoras da iniciativa:
karaoke para os que querem dar largas à voz,
uma casa de bonecas para o instinto maternal
e uma mercearia (de brincar!) para os mais
imbuídos de um espírito empresarial, um in-
soccer para os futuros Figo, um atelier de artes
plásticas para despontar os génios de artista,
uma zona de leitura com biblioteca para os
mais curiosos, jogos tradicionais para os mais
activos, enfim, tudo pronto para acolher mais
de 150 crianças. As responsáveis conceberam
programas de festas especialmente orientadas
para os gostos dos pequenos.

Como morada escolheram para o “Brinca-
deiras & Companhia” uma cave bem ilu-
minada e respirada nos Carvalhais (rua do
Retiro), próxima da Piscina Municipal. ||||| AP

Santo Tirso
com “Brinca-

deiras &
Companhia”

Pedido de ambulância via INEM dá bons resultados
após este contacto telefónico e a sua devida
avaliação, é que os responsáveis médicos do
INEM, decidem a viabilidade de ser necessária
uma ambulância para a referida emergência.

De acordo com Geraldo Garcia, este serviço
tem tido resultados positivos com a mais valia de
ter acabado “com determinadas chamadas por

dá cá aquela palha”. Esta triagem faz com que
não se desloquem ambulâncias sem serem ne-
cessárias. A população, refere o presidente dos
bombeiros, “entendeu bem a mensagem” notan-
do desde já um “abaixamento de 20 a 25 por
cento de saídas de emergência, precisamente as
tais saídas que não tinham de acontecer”. |||||

se em aberto a possibilidade de geminação com
uma corporação de bombeiros macaense. A
possibilidade dos responsáveis da corporação
de Macau se deslocarem a Vila das Aves já no
próximo dia 14 de Maio, mantém-se em aberto,
ou então no dia 21 do mesmo mês, no âmbito
das comemorações do Dia Municipal do
Bombeiro.

DIA DO BOMBEIRO DO MUNICÍPIO
Este ano, cabe à Associação Humanitária de
Vila das Aves a organização do referido Dia
Municipal do Bombeiro, devendo saldar-se
numa iniciativa bem mais festiva do que em anos
anteriores. Nesse dia, e num concerto aberto a
toda a população, o popular cantor Quim
Barreiros apresenta-se em espectáculo a realizar,
em princípio, no estádio do Desportivo das Aves.
O dia será ainda assinalado com a habitual
entrega de medalhas de mérito, abnegação e
de serviços distintos, e ainda com as actuações
do grupo de dança dos bombeiros e do Ginásio
Oamis.

FESTA DOS 28 ANOS
No primeiro ou segundo fim de semana de
Julho, a Associação Humanitária irá levar a cabo
a sua festa de aniversário. Nessa altura será
feita a tomada de posse do comandante bem

como da nova madrinha (Lina Abreu). A
benção de viaturas e a atribuição de medalhas,
por serviços prestados, aos voluntários e aos
beneméritos, vão fazer parte do programa
comemorativo, devendo a corporação local
receber nessa altura a oferta de duas viaturas,
por parte de Armando Almeida e de Joaquim
Abreu. Em contrapartida, a corporação local tem
neste momento em sua posse três ambulâncias
que serão oferecidas ao governo de Cabo Verde.

SERVIÇOS DE 2004
Geraldo Garcia refere que “muitas vezes a
população não dá conta do trabalho feito pelos
bombeiros”. Diz não gostar de referir núme-
ros, mas desta vez, não deixou de fazer o
balanço do trabalho realizado em 2004. No ano
passado, a corporação local contabilizou três
mil e 457 saídas de emergência pré-hospitalar;
transportou mais de 23 mil e 500 pessoas para
outras unidades; percorreu 577 mil quiló-
metros; acorreu a 422 incêndios. “Atendendo
ao concelho, em 2004, fizemos, em relação às
três corporações, 45 por cento dos serviços
prestados no município”; que, refere Geraldo
Garcia, “ nos obriga a uma aquisição constante
de novas viaturas”, manifestando alguma
perplexidade pela falta de apoio a que “às
vezes” estão sujeitos. ||||
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Telefone 252875021/22 - Fax 252875023 - duoventila@sapo.pt

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

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

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

Serviço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanente
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No ano anterior (2004), entrou em vigor o
novo Código do Imposto Municipal sobre
Transmissões Onerosas de Imóveis (CIMI), que,
como o próprio nome indica, constitui receita
das câmaras municipais.

Por essa razão, os contribuintes que com-
praram ou venderam prédios e terrenos em
2004, estão a ser notificados pelas Finanças
do valor patrimonial tributário que resultou da
reavaliação efectuada a esses prédios de acordo
com esta reforma.

Nessa notificação, os serviços de Finanças
informam os contribuintes de que podem requerer
uma nova avaliação mas que, caso o valor
contestado se mantiver, o contribuinte terá de
suportar as despesas da segunda avaliação.

Na prática, só os erros de área permitem o con-
tribuinte fazer a contestação ao valor patrimonial
tributário com algum êxito. Os outros parâme-
tros, que estão definidos por portaria, são inalteráveis,
para já. E, por isso, o contribuinte, ao contestar,
ainda se arrisca a pagar a segunda avaliação.

Resta, por isso, aos contribuintes compradores
aceitar as referidas avaliações, pagando o
Imposto Municipal devido sobre as Transmissões
Onerosas, sobre a diferença obtida entre o valor
patrimonial tributável e o valor declarado na
escritura de compra e venda, agravado ainda
do pagamento anual do Imposto Municipal
sobre Imóveis, que incide sobre o valor tributável
determinado pelas Finanças.

Os contribuintes vendedores terão de fazer
constar, para efeitos de IRS e IRC, os valores
patrimoniais tributáveis determinados pelas
Finanças nos resultados do exercício, ainda que
tenham vendido os imóveis por valor inferior.

Nada de mal haveria nesse facto, se houvesse
justiça. Só que, no que à Vila das Aves diz respeito,
a atribuição de um coeficiente de localização
(1,30) igual ao atribuído ao centro urbano de
Santo Tirso, origina avaliações exageradas, que
chegam a atingir valores bastante superiores
àqueles por que são vendidos os imóveis,
contrariando o próprio espírito da Reforma.

Desde logo, porque é diferente, em termos
de valor, ter um prédio ou terreno localizado,
por exemplo, em frente à Câmara Municipal de
Santo Tirso, ou ter o mesmo prédio localizado
no centro urbano de Vila das Aves. Todos nós
sabemos que um prédio, ou um terreno, localiza-

Nova Reforma do Património
penaliza os avenses!

do no centro da cidade de Santo Tirso tem um
valor maior que um prédio situado no melhor
lugar de Vila das Aves. Como podem ser
avaliados pelo mesmo valor? Quem tem dúvidas
desta evidência?

Talvez por essa razão, em nenhum dos con-
celhos próximos do nosso (Guimarães, Braga,
Barcelos, Vila Nova de Famalicão, Vila do Conde,
Maia, Trofa, Vizela, Felgueiras, etc.), se verificou
este exagero. Em nenhuma freguesia dos con-
celhos atrás referidos foi aplicado o mesmo
coeficiente de localização da sede do concelho.

A excepção foi a nossa terra! A que se deveu
esta honra, que só penaliza os avenses e põe
em causa o desenvolvimento de Vila das Aves,
é o que os avenses gostariam de saber.

Como é possível considerar que um prédio
situado no centro de Vila das Aves seja avaliado
pelo mesmo valor se situado, por exemplo, nos
centros urbanos das cidades de Santo Tirso,
Braga, Guimarães ou Famalicão? Não dispomos
dos serviços e equipamentos que estas cidades
dispõem, (Hospital, Câmara Municipal, Tribunal,
Conservatórias do Registo Predial, Comercial,
Registo Civil, Cartórios Notariais, Centro de
Emprego, Finanças, Museu, piscinas, pavilhões
Municipais, Parques, Jardins, etc.), para além de
outras mordomias de que só os residentes nas
sedes de concelho beneficiam.

Então, porquê atribuir a Vila das Aves o
mesmo coeficiente de localização da cidade de
Santo Tirso? Porque teremos nós, avenses, e to-
dos os fregueses do concelho de Santo Tirso,
de pagar os impostos mais caros que os resi-
dentes nas sedes de concelho?

Mas o mais escandaloso é que, nas cidades
de Vizela, Felgueiras, Paços de Ferreira, Fafe,
Barcelos, Paredes, Penafiel, etc., os prédios são

avaliados por valores muito inferiores aos de
Vila das Aves! Alguém me saberá dar uma razão
que justifique esta disparidade?

A tabela do primeiro quadro apresenta
avaliações em Vila das Aves e diferentes cidades.

É considerada uma moradia unifamiliar com
195m2 de área, com uma garagem com 16m2,
com a área de implantação de 132m2 e uma
área de terreno de 191,0m2.

Pela leitura dos quadros, verifica-se que os
contribuintes de Vila das Aves pagarão os
impostos mais caros de todo o concelho e subs-
tancialmente mais impostos do que os contri-
buintes nossos vizinhos e incluindo os residen-
tes em sedes de outros concelhos.

Infelizmente, no que concerne à Vila das Aves,
o erro não fica por aqui. O mesmo prédio
localizado em Sobrado, Barca, Paredes, Rioberto,
etc., é avaliado em 124.710,00euros. No limite
de Cense (lugar mais afastado do centro, com
apenas uma rua de acesso e sem ligações com
as freguesias vizinhas), é avaliado em
162.740,00euros (cerca de mais 7.624 contos).
Quase apetece perguntar: que mal fez a
população de Cense? Deste modo, uma moradia
em Cense tem o mesmo valor que a mesma
moradia localizada na Av. Comendador Silva
Araújo e no Largo da Tojela (lado direito/
sentido ascendente), na rua de S. Miguel, ou
até na Avenida de Poldrães.

Onde já se viu tamanho disparate? Será que
algum iluminado considerou a Vila das Aves
como sendo a Suiça do Vale do Ave? Se o objec-
tivo é impedir o crescimento e desenvolvimento
de Vila das Aves e das freguesias do concelho,
está conseguido plenamente esse objectivo.

Perante tamanha injustiça, os avenses vão
continuar mudos e conformados? |||||

EM VIZELA, FELGUEIRAS, FAFE, BAR-
CELOS, PAREDES, PENAFIEL OS

PRÉDIOS SÃO AVALIADOS POR VA-
LORES MUITO INFERIORES AOS DE

VILA DAS AVES!

FREGUESIA Vt Dif. em contoscl cm

Fafe

Aves

Vizela

Felgueiras

Paços de Ferreira

1,30 0,07 163.930,00 Eur.

1,10 0,04 160.030,00 Eur. - 6.796 contos

- 13.070 contos

- 4.770 contos

- 3.288 contos177.530,00 Eur.

170.140,00 Eur.

128.720,00Eur.0,90 0,02

1,15 0,06

1,20 0,06

FREGUESIA Vt Dif. em contoscl cm

Negrelos

Aves

Bairro

Lordelo

Riba d'Ave

1,30 0,07 163.930,00 Eur.

0,90 0,03 129.820,00 Eur. - 12.853 contos

- 11.170 contos

- 9.713 contos

- 6.253 contos162.740,00 Eur.

145.480,00 Eur.

138.210,00Eur.0,95 0,04

1,00 0,04

1,10 0,06

cl - coeficiente de localização; Vt - valor patrimonial tributário; cm - coeficiente majorativo das moradias unifamiliares

Comparação do valor das avaliações do mesmo prédio com as freguesias vizinhas

Autarquia adquiriu
Biotriturador de

Resíduos Florestais

Como já tem acontecido em anos anteriores,
a Associação Comercial de Santo Tirso está
neste momento a promover curso de formação
profissional para activos com vínculo a uma
empresa ou trabalhadores por conta própria,
com idade compreendida entre os 18 e os
64 anos, tendo como escolaridade mínima a
4º classe. Todos os participantes têm direito
a subsídio de refeição e um certificado de curso.

Os cursos a ministrar são os seguintes:
Novas Tecnologias de Informação em que
pode optar por Informática Iniciação (3 ac-
ções), Informática Avançado (2 acções),
Internet (2 acções) e Access; Comercial/
Vendas com Gestão Comercial, Técnicas de
Venda, Decoração de Espaços (2 acções);
Gestão com cinco vertentes sendo Contabi-
lidade Iniciação, Contabilidade Avançado,
Fiscalidade, Gestão Financeira, Técnicas Admi-
nistrativas e por último Direito com Legislação
Laborar e Higiene e Segurança no Trabalho.

Para mais informações ou para fazer a ins-
crição contactar o telefone 252 808 280,
Fax 252 808 281 ou através do endereço
electrónica: formacao@acist.com.pt |||||

Associação Comer-
cial de S. Tirso

aposta na formação
de activos

No âmbito da Preservação da Floresta Contra
Incêndios a Câmara de Santo Tirso efectuou
uma candidatura à Medida AGRIS, no âmbito
da Prevenção de Riscos Provocados por
Agentes Abióticos (Fogo). Aprovada a
candidatura, a autarquia tirsense avançou no
passado dia 4 de Abril com a primeira fase
dos trabalhos de “Requalificação Florestal do
Monte de Nossa Senhora da Assunção”, que
consiste no controlo moto-manual e químico
das invasoras lenhosas (austrália e mimosa),
num total de 16, 73 hectares. Numa segunda
fase, a decorrer no Outono/Inverno, pretende-
se efectuar a plantação de espécies mais
resistentes aos incêndios, num total de 18
828 árvores.

Para evitar que os resíduos florestais
provenientes destas operações de silvicultura
preventiva constituam um risco sério, devido
à sua inflamabilidade e combustibilidade, a
autarquia adquiriu um equipamento específico
designado por Biotriturador. Com a aquisição
deste equipamento os resíduos florestais são
estilhaçados/destroçados, transformando-se
numa folhagem muito rica em nutrientes que,
espalhada no local, evitará os efeitos negativos
da escorrência superficial, reduzirá a erosão
do solo e contribuirá para a fertilidade do
terreno. |||||
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Desde o dia 7 de Abril que está a circular em todo o concelho
de Santo Tirso um folheto-questionário que informa sobre a
Agenda 21 Local e coloca aos tirsenses algumas perguntas
sobre os problemas do concelho, investimentos prioritários a
realizar e visão para o futuro. Todos os domicílios deverão
receber um questionário. No entanto, se não recebeu o seu
contacte um dos parceiros locais, a equipa técnica (Tel. 22
558 00 48) ou vá à página da Agenda 21 Local na Internet
(www.agenda21-stirso.org) onde pode responder on-line.

Quantas mais respostas forem obtidas mais realistas e
significativos serão os resultados. Todas as respostas enviadas
até 26 de Abril serão consideradas.

Uma oportunidade de dar
a sua opinião
QUESTIONÁRIOS DA AGENDA 21 LOCAL

NOVO FÓRUM PARTICIPATIVO EM JUNHO

No próximo dia 4 de Junho os Tirsenses terão oportunidade
para partilhar entre si e com a equipa técnica da Agenda 21
Local (da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade
Católica Portuguesa) as suas visões para o futuro de Santo
Tirso. Como gostariam de ver o concelho em 2010 é a grande
pergunta. Os grupos de trabalho constituídos no momento
terão tempo suficiente para discutir e apresentar as suas ideias.

Na reunião será ainda apresentada a análise efectuada
aos questionários que circulam neste momento por Santo Tirso.

No final da reunião a equipa da Agenda 21 terá dados
suficientes para poder tomar a decisão sobre os aspectos
prioritários para os tirsenses.

Todas as pessoas e instituições estão convidadas a comparecer
(confirmações até dia 3 de Junho para 22 558 00 48). |||||

Desde a realização do 1º Fórum Participativo constituíram-se
parceiras mais sete instituições de Santo Tirso, nomeadamente:
Associação de Infantários de S. Tomé de Negrelos, Clínica São
Bento, Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de Agrela, Grupo
Coleccionar é Cultura, Hospital Conde de S. Bento, Irmandade
Santa Casa da Misericórdia e Torre dos Pequeninos – Creche
e Jardim de Infância Unipessoal, Lda.

A rede de parceiros locais pretende facilitar a troca de
informação e fomentar um papel mais activo das instituições/
pessoas no processo da Agenda 21 Local de Santo Tirso.
Salientamos a total abertura para a adesão de novos membros,
que pode ser efectuada através da página da Internet da Agenda
21 (www.agenda21-stirso.org) ou contactando directamente a
Equipa Técnica da Universidade Católica responsável pelo
processo (Tel. 22 558 00 48).

Rede de parceiros Locais
da Agenda 21 Local

Como queremos que seja
Santo Tirso em 2010?

NOVAS INSTITUIÇÕES ADEREM
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Depois de feitas as contas ao investimento
realizado na rede viária do município, a
Câmara de Santo Tirso virou-se em meados
de Abril para as escolas, conferindo em
alguns dos estabelecimentos de ensino do
concelho, os “gastos” levados a cabo até
ao momento, traduzidos, no essencial, na
requalificação das instalações escolares.

É disso exemplo a intervenção realiza-
da pela autarquia tirsense numa das es-
colas básicas do primeiro ciclo da freguesia
de Vilarinho. Na EB1 de Boca (Presa1)
foi criada uma nova sala que, apesar de
pronta desde Outubro do ano passado,
só em Janeiro entrou em funcionamento,
depois da Direcção regional de Educação
do Norte ter para ali destacado uma edu-
cadora, assegurando-se assim o ensino
pré-escolar, com a mais valia de se ter
acabado com a lista de espera existente
até então. Para além de um ou outro subsí-
dio, cerca de 40 mil euros foi quanto a
autarquia investiu na referida escola, no-
meadamente em obras de conservação e
requalificação do edifício.

Da mesma natureza se traduziu o in-
vestimento feito nos últimos anos na EB1
de Lage, também em Vilarinho, ainda que
os valores envolvidos ultrapassem aquela
quantia. A remodelação das casas de ba-
nho e a adaptação de uma para deficien-
tes caracterizam parte das obras realizadas
naquele estabelecimento de ensino,
frequentado por cerca de 200 alunos.

Na sua visita pelas escolas, realizada
no passado dia 19 de Abril, o presidente
da Câmara, acompanhado da vereadora
da educação, Ana Maria Ferreira, confe-
riram em ambos os estabelecimentos esco-
lares de Vilarinho a obra feita. Recebido
de forma quase festiva, Castro Fernandes
foi ouvindo os agradecimentos de profes-
sores e alunos, mas também alguns pedi-
dos. Na EB1 de Lage, por exemplo, os
alunos não deixaram de reivindicar mais
dois computadores para a escola. Em res-
posta, Castro Fernandes disse apenas que
não  seriam dois, mas quatro os computa-
dores a instalar naquela escola.

A Escola Básica e Integrada de S. Mar-
tinho do Campo foi outro dos estabeleci-
mentos de ensino a receber a visita do

Câmara conferiu investimento
feito nas escolas do concelho

CERCA DE UM MILHÃO DE
EUROS, É QUANTO A AU-

TARQUIA VAI INVESTIR NESTE
ANO LECTIVO, NO PLANO DE

TRANSPORTE ESCOLAR

autarca de Santo Tirso. A beneficiação da
escola custou aos cofres da Câmara cerca
de 50 mil euros. Dos investimentos reali-
zados, destaque para a preparação de áreas
destinadas à instalação de um espaço ATL,
que conta já com mais de 40 alunos
inscritos. Orientados por três animadores,
a gestão do ATL está sob a responsabi-
lidade da Associação de Pais da EBI.

A EB1 de Igreja, na freguesia da Lama,
a EB1 de Campinhos, na freguesia de
Agrela e a EB1 Conde São Bento, em
Santo Tirso, foram os restantes estabele-
cimentos de ensino incluídos nesta visita
de trabalho. Nas duas primeiras, foram
feitas obras de requalificação, na Conde
S. Bento, entre os vários investimentos,
destaque para a instalação de um parque
infantil, em parceria com a respectiva
associação de pais.

OUTROS INVESTIMENTOS
Aproximadamente um milhão de euros,
é quanto a Câmara Municipal vais investir
no presente ano lectivo, no plano de trans-
porte escolar. De acordo com a autarquia,
trata-se de um contributo para “a igualdade
de acesso dos jovens ao ensino, do pri-
meiro ao 12º ano de escolaridade, inclu-

indo o ensino especial”. Nesta área, o in-
vestimento autárquico tem vindo a aumen-
tar, sublinhando-se um acréscimo de 300
mil euros em relação ao anterior ano lec-
tivo. Actualmente são beneficiados por
este plano, cerca de 4000 alunos.

Outra vertente do investimento cama-
rário, faz-se ao nível da alimentação. Cerca
de 400 mil euros é quanto a autarquia
gasta por ano, sendo servidas 62 mil refei-
ções por mês. Em muitos casos, este serviço
é assegurado por uma empresa seleccio-
nada por concurso público internacional
e por associações de pais. Recentemente,
após intervenção nas escolas para obras
de beneficiação, entraram em funciona-
mento mais duas cantinas, servidas pela
empresa contratada. Além deste investi-
mento, a autarquia é também responsável
pelo equipamento completo das cantinas,
desde o equipamento técnico de cozinha
ao mobiliário e utensílios, passando pelo
pagamento das contas da água, gás e elec-
tricidade, assim como toda a manutenção
dos espaços. São 16 as escolas do pré-
escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico que
usufruem das refeições servidas por uma
empresa do ramo, enquanto que outras
23 são geridas por associações de pais. |||||

Castro Fernandes e vereadora  Ana Maria Ferreira na EB! de Lage, na freguesia de Vilarinho
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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

GALARDÕES ATRIBUÍDOS NO
ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS

31 ANOS DO 25 DE ABRIL

Inicialmente baptizado como Rancho dos Marinheiros das Fontainhas, devido aos trajes à ma-
rinheiro com que o rancho se apresentou ao público, o agora designado Grupo Etnográfico das
Aves celebra actualmente os seus 50 anos. E durante estas cinco décadas de vida percorreu o
país de Norte a Sul e teve várias presenças no estrangeiro, dignificando o folclore da região. Para
além de “embaixador” do folclore, o Grupo Etnográfico, o mais antigo de Vila das Aves, teve nas
décadas de 1960-70 uma ampla actividade principalmente no âmbito recreativo. Desde 1985 que
organiza anualmente um festival de folclore, que nas últimas edições se tornou internacional
devido à participação de grupos espanhóis. A iniciativa decorre sempre no penúltimo sábado do
mês de Julho, mas este ano o festival vai realizar-se a 16 de Outubro, ou seja, na data em que foi
fundado, assinalando-se assim os 50 anos de actividade, naquele que será o seu vigésimo Fes-
tival Internacional. A direcção do grupo continua a ser presidida por Armindo Pimenta. |||||

Fundado em 16 de Outubro de 1955 e numa
altura em que celebra o seu 50º aniversário, o
Grupo Etnográfico das Aves recebeu da Câmara
Municipal de Santo Tirso a medalha de mérito
cultural. Incluída nas comemorações dos 31
anos da revolução dos cravos, a cerimónia teve
lugar no passado dia 25 de Abril no salão
nobre da autarquia local. Na ocasião, outras
instituições e individualidades concelhias foram
igualmente galardoadas, sublinhando-se assim
o trabalho desenvolvido em prestígio do
município tirsense.

ALGUNS DESTAQUES
Natural da freguesia de S. Tomé de Negrelos,
Rosa da Conceição da Silva Moreira é actual-
mente reitora da Universidade Lusíada de Vila
Nova de Famalicão. Doutorada em filosofia, esta
negrelense é, de resto, a primeira mulher a
assumir o cargo de reitor na história da Lusíada.
No passado dia 25 de Abril recebeu das mãos
do presidente da Câmara de Santo Tirso a
medalha de honra do concelho

Idêntico galardão, recebeu ainda o Agrupa-
mento 245 do Corpo Nacional de Escutas de
Vilarinho, pelo “seu prestigioso contributo no
campo educacional, social e cultural”. Fundado
em 1930, este agrupamento tem prestado à
comunidade relevantes “serviços nas vertentes
culturais, cívicas, sociais e ambientais”

Por sua vez, fundada em 1926, a Tuna Musi-
cal de Rebordões, foi outras das colectividades
a receber a medalha de mérito cultural. A asso-
ciação foi legalizada em 13 de Outubro de 1988,
sendo também por esta altura criada a Escola
de Música, com o intuito de assegurar a conti-
nuidade da Tuna. Actualmente com cerca de 600
sócios efectivos, e um grupo composto por cerca
de 25 elementos, a Tuna “é uma aposta ganha
da direcção na renovação de um projecto muito
válido pelo que é justo reconhecer o seu mérito”

No campo desportivo, este ano a autarquia
de Santo Tirso premiou o atleta  Manuel Maga-
lhães. Nascido a 15 de Setembro de 1975, é
natural e residente na freguesia de Vila das
Aves, sendo atleta na modalidade de Atletismo
do Núcleo de Atletismo de Joane. Venceu várias
provas desportivas e do seu palmarés, relevam-
se, entre outros, o de campeão nacional de
estrada em 2004. Presentemente, está selec-
cionado para representar a selecção portuguesa
nos 10 mil metros na Taça da Europa.

Medalha de mérito desportivo também para
Miguel de Oliveira Lopes, atleta da modalidade
de Karate. Nascido a 22 de Julho de 1985, é

atleta do Karate Shotokan de Vila das Aves. Ven-
ceu várias provas desportivas, sendo campeão
nacional Juniores Kumité em 2004.

A LISTA DOS MEDALHADOS
Medalha de honra do concelho: Rosa da Con-
ceição da Silva Moreira (S. Tomé de Negrelos);
Agrupamento 245 do Corpo Nacional de Escu-
tas de Vilarinho. Medalha de mérito municipal:
Escola Secundária de D. Dinis em Santo Tirso;
Emília da Conceição Mendes de Oliveira (profes-
sora da Escola Secundária de Tomaz Pelayo,
desde Setembro de 199), José Ferreira da Costa
(Chefe do Agrupamento de Escuteiros de Vilari-
nho); Medalha de mérito cultural: Grupo Etno-
gráfico das Aves; Avelino Leite (artista plástico);
Tuna Musical de Rebordões. Medalha de méri-
to desportivo: Francisco Pereira Rocha (atleta

da modalidade de Halterofilismo); Manuel Alcino
Pereira Magalhães, (atleta da modalidade de
Atletismo); José Domingos de Sampaio Rocha
(praticante de Aeromodelismo); Miguel de Oli-
veira Lopes (atleta da modalidade de Karate);
Milton Fernando Avidos Costa (atleta da modali-
dade de Duplo Mini-Trampolins); Equipa de Vo-
leibol Sénior Feminina do Ginásio Clube de
Santo Tirso; Equipa de Andebol Sénior Masculi-
na do Ginásio Clube de Santo Tirso. Medalha
de mérito cultural e desportivo: Associação Re-
creativa de Sequeirô

A autarquia atribuiu, ainda, a Wilfried Kobler,
presidente do Município de Gross-Umstadt, Ale-
manha (município que se encontra geminado
com Santo Tirso) a Medalha de Mérito Municipal,
por tudo o que fez e tem feito pelo relacionamento
dos povos de Gross-Umstadt e de Santo Tirso. |||||

Festival do Grupo Etnográfico das Aves a 16 de Outubro

Autarquia premiou instituições e
individualidades do município

Medalhas atribuídas ao Grupo Etnográfico de Vila das Aves (Armindo Pimenta, na foto); aos atletas Manuel
Magalhães e Miguel Lopes e à Tuna Musical de Rebordões

Em pleno dia 25 de Abril o Presidente da
Câmara de Santo Tirso procedeu no Lugar
de Ribeiro, na freguesia de S. Tomé de Negre-
los, à inauguração dum Conjunto Habitacio-
nal, fazendo a entrega de chaves dos novos fo-
gos a mais 32 famílias carenciadas do concelho.

Castro Fernandes, numa cerimónia que
contou com uma grande adesão dos popula-
res, fez questão de lembrar aos presentes que
o direito à habitação – consagrado na Cons-
tituição Portuguesa, foi uma conquista de Abril.
Apelou a todos para que não se esquecem
nunca dos princípios de fraternidade, igualda-
de e solidariedade que os militares de Abril
tanto proclamaram e que, hoje em dia, são
muitas vezes esquecidos.

Neste Complexo Habitacional de S. Tomé
de Negrelos – que é constituído por 32 frac-
ções habitacionais (16 unidades T2 e 16 uni-
dades T3) e se edificou no âmbito do  Progra-
ma Municipal de Realojamento - a Câmara Mu-
nicipal investiu cerca de dois milhões de euros.

Através do Programa Municipal de Realo-
jamento (PMR) a Câmara Municipal de Santo
Tirso comprometeu-se, como é sabido, a cons-
truir 470 novas habitações para realojar famí-
lias carenciadas do concelho, sendo que des-
tas, já foram entregues, até ao momento, 38
fogos em Santo Tirso, 24 em Água Longa, 24
em Roriz, 18 na Palmeira, 24 fogos em Monte
Córdova e 32 em S. Tomé de Negrelos. ||||||

Execução de
Interceptores

A Águas do Ave, adjudicou a António Gas-
par Consultores de Engenharia Sanitária, Lda.,
o projecto de execução de interceptores resi-
duais integrados nas Frentes de Drenagem 3
e 4 pertencentes a Serzedo e a Lordelo/Aves.

Trata-se de mais um projecto conduzido
pela empresa concessionária do Sistema de
Água e de Saneamento do Vale do Ave com
o intuito de melhorar não só o sistema de
interceptores da rede de saneamento, como
de aumentar o nível de atendimento em dre-
nagem e tratamento de águas residuais urba-
nas. São factores determinantes na ligação
de mais unidades industriais à rede, contri-
buindo ainda para a diminuição da poluição
da bacia hidrográfica do Ave. |||||

Mais de 30
habitações para

famílias
carenciadas

da freguesia de
Negrelos
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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

Fernando Barbosa Ferreira sucede a
Henrique Pinheiro Machado na lide-
rança da concelhia de Santo Tirso do
CDS-PP e volta a candidatar-se à pre-
sidência da Câmara Municipal.

No passado dia 8 de Abril, a con-
celhia foi a votos, tendo-se apresen-
tada a escrutínio apenas uma lista que
acabou por ser eleita “por um signifi-
cativo número de militantes".

Em comunicado emitido pelo ago-
ra presidente da mesa da Assembleia
concelhia, Henrique Pinheiro Macha-
do afirma que, conforme estava previs-
to desde as últimas eleições autárqui-
cas, sem sobressaltos nem tricas den-
tro do partido, o CDS-PP de Santo Tirso
procedeu à transição da liderança”.
Ainda sem data definida, a tomada
de posse oficial dos novos corpos diri-

À esquerda, e depois de confirmada
a candidatura de Castro Fernandes à
Câmara de Santo Tirso pelo Partido
Socialista, foi a vez da CDU revelar o
seu candidato. Por uma mudança “a
sério” a escolha recaiu, mais uma vez,
em Fernando Moreira, enquanto que
à Assembleia Municipal, o candidato
é José Alberto Ribeiro.

O anúncio foi feito no passado
dia 26 de Abril, traçando-se na altura
os principais objectivos da CDU, no-
meadamente o da eleição de um ve-
reador nas próximas autárquicas. “Em-
prego, juventude e ensino” são para
o partido três áreas fundamentais em
que urge intervir até porque, alegam
os seus responsáveis, “estão a ser es-
quecidas pelo actual executivo”. Ao
nível do ensino, por exemplo, referem

gentes deverá acontecer em breve, mas,
enquanto isso, o partido vai prepa-
rando as listas dos seus candidatos,
em todos os órgãos autárquicos do
concelho, para as eleições do próximo
mês de Outubro.

CONSTITUIÇÃO CDS-PP
Comissão Política Concelhia Presi-
dente, Fernando Ferreira (Santo Tirso);
Vice-Presidente, Henrique José Maio
Gomes Pinheiro Machado (S. Tirso);
Secretário, Jorge Manuel Costa (Santo
Tirso); Vogais, Carla Souto (Agrela);
Paulo Magalhães (Água Longa); José
António Gouveia (Santo Tirso); Fran-
cisco José Fernandes Correia (Areias);
Suplentes , Júlio Fernandes Silva,
(Santa Cristina do Couto); Luís Gou-
veia (Santo Tirso); Gabriel Gonçalves

(S. Tirso); José Duarte Costa (S. Mame-
de de Negrelos). Mesa da Assem-
bleia Concelhia. Presidente, Henri-
que da Cruz Pinheiro Machado (Santo
Tomé de Negrelos); Vice-Presidente,
Américo Ribeiro Lopes (Rebordões);
Secretária, Maria Adelaide Azevedo
Lobo (Vila das Aves). Delegados à
Assembleia Distrital: Henrique José
Maio Gomes Pinheiro Machado (S.
Tirso), Paulo Magalhães (Água Longa);
Jorge Manuel Costa (Santo Tirso);
Carla Souto (Agrela). Delegados por
inerência: Fernando Manuel Barbosa
Ferreira, (Presidente da Comissão
Política Concelhia), Henrique da Cruz
Pinheiro Machado (Vice-Presidente da
Mesa da Assembleia Distrital). Man-
datário das Listas: Henrique da Cruz
Pinheiro Machado. . . . . |||||

Fernando Ferreira, candidata-se
à Câmara de Santo Tirso pelo CDS-PP

CDS-PP volta a apostar em Fernando Ferreira
para candidato à Câmara de Santo Tirso

Fernando Moreira na corrida à presidência
da Câmara de Santo Tirso pela CDU

CDU DE SANTO TIRSO ES-
COLHEU MAIS UMA VEZ

FERNANDO MOREIRA PARA
ENCABEÇAR A CANDIDATURA
DO PARTIDO À AUTARQUIA

TIRSENSE E TRAÇOU
COMO OBJECTIVO A ELEIÇÃO

DE UM VEREADOR

a necessidade de trazer o Ensino
Superior para o município e a luta a
travar contra o encerramento da Escola
Profissional Agrícola Conde S. Bento.

Num concelho “governado há de-
masiado tempo pela mesma pessoa”
a CDU considera que tem havido uma
preocupação exagerada com o centro
do município em detrimento das fregue-
sias “A descentralização dos meios é

necessária”, referiu José Alberto Ribeiro.
Com criticas ao actual executivo

camarário bem como ao PSD – que,
de acordo com a CDU, volta a ter um
“candidato pára-quedista”, o partido
afirma-se como a “melhor alternativa
para a mudança no concelho”. Fer-
nando Moreira diz mesmo não acre-
ditar na vitória do Partido Socialista
nas próximas autárquicas pois sente-

se na sociedade tirsense “um estado
de saturação e mal-estar”.

Fernando Moreira é licenciado em
Direito e pós-graduado em Direito do
Trabalho. Para além disso, é ainda ba-
charel em História. Por sua vez, José
Alberto Ribeiro é operário metalúrgi-
co, membro do sindicato dos Metalúr-
gicos do Norte e da Federação da Quí-
mica e do Metal. ||||| FOTO: ARARARARARQUIVQUIVQUIVQUIVQUIVOOOOO     eeeeeMMMMM

Fernando Moreira (à direita) volta a candidatar-se à Câmara de Santo Tirso pela CDU. Á esq., José Alberto Ribeiro (foto: arquivo)

PS de Vila das
Aves reuniu

com associações
locais

O Secretariado do PS de Vila das
Aves reuniu no passado dia 9 de
Abril com associações de Vila das
Aves. Este encontro serviu para con-
cluir a fase de auscultação às insti-
tuições avenses, iniciada pelo parti-
do em dezembro de 2003. Nessa
altura, foram feitas visitas de trabalho
ao Clube Desportivo das Aves, se-
guindo-se a Associação dos Bom-
beiros Voluntários, a Associação de
Pais do Agrupamento Vertical do
Ave e a Associação do Infantário
de Vila das Aves. Com estes encon-
tros o PS local pretendeu  aprofun-
dar o seu conhecimento sobre as
potencialidades e as necessidades
de cada uma das colectividades,
bem como sobre as actividades de-
senvolvidas e as expectativas relati-
vamente ao futuro do associa-
tivismo em Vila das Aves.

Na impossibilidade de cumprir
esta iniciativa no calendário previa-
mente definido no plano da secção,
por motivos relacionados com a
agenda política entretanto alterada
por força dos actos eleitorais e do
cumprimento de outros exercícios,
o secretariado reuniu com as res-
tantes associações antes do anún-
cio das candidaturas às eleições
autárquicas de Outubro.

Em diálogo aberto, esclarecedor
e respeitoso, o PS juntou na mesma
sala os três ranchos de Vila das
Aves, e ainda as associações da Co-
lumbófila, Ringe, da AA/78, do Karate
Shotokan, de S. Miguel, representantes
das Guias de Portugal, dos Ama-
dores de Pesca Desportiva, tendo
as restantes justificado as suas
faltas, como exemplo a ARVA.

No final, os vários dirigentes fo-
ram unânimes em considerar esta
abertura e interesse do PS em rela-
ção à comunidade avense – na qua-
lidade de colectividades impulsio-
nadoras de grande parte da viva-
cidade da freguesia – como  exemplar
e de grande proveito para todos.

Por seu turno, o Secretáriado do
PS de Vila das Aves, que registou
todas as interposições, assumiu o
compromisso de colaborar, desde
já fazendo chegar aos órgãos supe-
riores do partido – concelhia, distri-
tal e nacional –, as preocupações e
as dificuldades com que se deparam
as associações de Vila das Aves. |||||
COMUNICADO PSPSPSPSPS     DEDEDEDEDE     VILVILVILVILVILAAAAA     DDDDDASASASASAS     AAAAAVESVESVESVESVES
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MAGALHÃES OCULISTA
Óptica médica

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

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

Esperamos a sua visita OCULISTA

Outra Visão do Mundo
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Próxima edição nas bancas
a 18 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

w w w . r e m a x . p t

Tel. 252 860 400

5347 AMI5347 AMI5347 AMI5347 AMI5347 AMI

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

Fax: 252 860 409 Telem: 933 908 404

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

Joaquim Cunha
917 305 084

e-mail: jcunha@remax.pt

Duarte Silva
912 236 453

e-mail: dsilva@remax.pt

Liderámos
a

 diferença

Venha conhecer

T3 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

Beneficiação da EN 209-2 é uma
das obras de destaque em Roriz

A beneficiação da Estrada Na-
cional 209-2, em Roriz, é, na
opinião do autarca de Santo
Tirso, uma das mais importantes
obras actualmente em curso
naquela freguesia. Esta emprei-
tada inclui a fresagem superficial
da camada existente na via com
posterior aplicação duma nova
camada de desgaste e a refor-
mulação de todo o sistema de
sinalização e segurança. No
que concerne à infra-estrutura-
ção vão realizar-se os trabalhos
relativos à distribuição pública
de água, sendo também reabili-
tado todo o sistema de drena-
gem existente. As obras de be-
neficiação vão custar 1, 2
milhões de euros.

No seguimento das suas vi-
sitas de trabalho, Castro Fernan-
des esteve no passado dia 27
de Abril em S. Pedro de Roriz.
A iniciativa começou por uma
reunião na sede da junta local,
com técnicos camarários e, claro
está, com  o presidente de Junta,
Jorge Leal. Para além da benefi-
ciação da referida estrada nacio-
nal, o presidente da Câmara
classificou na ocasião “de muito
positiva” a nova centralidade

criada em Roriz, com a cons-
trução de três importantes equi-
pamentos (devidamente infraes-
truturados) nomeadamente a
sede da Junta de Freguesia, a
Casatir (lar, centro de dia e cre-
che), o complexo habitacional
de Roriz (incluindo o novo ar-
ruamento criado no local). Cas-
tro Fernandes recomendou,
ainda, a quem tanto criticara as
obras no local a verificar como
os referidos equipamentos for-
mam agora um todo homogé-
neo e agradável.

Iniciada a visita de trabalho,
propriamente dita, e de entre
as várias obras visitadas, desta-
que para a chamada Ponte de
Macabio. Destinada exclusiva-
mente a peões, esta ponte
metálica encontra-se em fase de
conclusão, e vai servir de liga-
ção entre as freguesias de Roriz
(Santo Tirso) e Lordelo (Guima-
rães). A obra assume especial
importância para os populares
nas suas deslocações para o
emprego, farmácia e para o
apeadeiro da Giesteira.

Na passagem pelo Lugar de
S. João, o presidente da Junta
de Roriz chamou a atenção pa-
ra as 69 habitações que estão
ali a ser construídas, sublinhan-
do que naquela zona será edifi-
cada uma escola do primeiro
ciclo, na sequência da cedência
de terreno por parte do constru-
tor do referido complexo habita-

cional para o efeito. A constru-
ção deste novo edifício escolar
irá inutilizar a Escola da Costa,
abandonando-se por isso, a ou-
trora equacionada hipótese de
ampliação daquela escola.

Ora da responsabilidade da
Câmara Municipal ou subsidia-
das por esta, muitas outras obras
foram alvo de destaque nesta
visita de trabalho, entre as quais
a rectificação e pavimentação do
Caminho Municipal 1114, cujas
três fases em que se dividiu a em-
preitada, envolveu um investi-
mento de cerca de 500 mil euros,
transformando-se totalmente
aquela via que outrora mais pa-
recia “um quelho monumental”.

Por outro lado, a construção
de arrecadação, casas de ba-
nho e lugares de estacionamen-
to no cemitério de Roriz, cujo
projecto já foi aprovado, é uma
das obras a avançar em princí-
pio ainda neste mandato. Para
concretizar estão também as
obras de requalificação da Tra-
vessa da Escola da Costa, a Rua
de Mouros e entre outras a
Travessa da Escola da Ribeira.

Esta deslocação do presiden-
te da Câmara a Roriz ficou con-
cluída com uma visita às insta-
lações do Lar Padre Inácio Oli-
veira (Casatir), ou seja, o único
lar, centro de dia e creche exis-
tente naquela freguesia que,
apesar de inaugurado à escassos
anos, já funciona em pleno. |||||

CASTRO FERNANDES
EM VISITA DE

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

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

Bioquímica

Hematologia

Microbiologia

Imunologia

Endocrinologia

Monotorização de Fármacos

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

Espermograma

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

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

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

Análises Químicas e bacteriológicas de água de poços,

torneiras e piscinas.

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

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

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

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

Há quatro anos que a União
Desportiva de Roriz (UDR) e o Boavista
Futebol Clube têm mantido uma
relação estreita de cooperação
desportiva, selada, no entanto, e
apenas, numa base de “acordo de
cavalheiros”.
Contudo, no passado dia 25 de Abril,
os dois clubes resolveram pôr tudo
“preto no branco” através da
assinatura oficial dum protocolo de
cooperação, através do qual, a União
Desportiva de Roriz se tornou na filial

União Desportiva de Roriz e
Boavista estreitam relações

número nove (a nível nacional) do
Boavista.

A cerimónia de assinatura teve
lugar no campo de jogos do referido
clube do município tirsense e foi
formalizada por Carlos Pissarra, vogal
do concelho de administração da
SAD do Boavista e também vice-
presidente do clube, e por Francisco
Bessa, presidente da UDR. Na ceri-
mónia marcaram igualmente presença
o vereador do desporto da autarquia
de S. Tirso, José Pedro Machado, bem
como Jorge Leal, presidente da Junta
de Freguesia de Roriz, entre outros.

Carlos Pissarra deixou, na ocasião,
vincada a disponibilidade do Boavista
para continuar a colaborar com a
UDR, fazendo votos para que esse
relacionamento seja cada vez mais

estreito. Sobre o clube de Roriz diz
tratar-se de “um exemplo do que
devem ser as agremiações despor-
tivas”. Por sua vez, João Pedro Macha-
do congratulou não apenas o clube,
mas toda a freguesias pelo protocolo
agora assinado, sublinhando a sua
vertente formativa.

Em declarações ao entreMARGENS,
Francisco Bessa referiu-se ao proto-
colo assinado com o Boavista como
a confirmação da importância do tra-
balho desenvolvido até à data. Tra-
balho esse que continuará a ser de-
senvolvido, em áreas como a da for-
mação, mas também ao nível do apoio
técnico, médico, entre outros. É um
“abrir de portas” à “juventude que mi-
lita e trabalha na formação deste clu-
be”, referiu o presidente da UDR. |||||

Decorreu no Salão Paroquial de Roriz, no passado
dia 3 de Abril a Festa da Juventude 2005
promovida e realizada pelo Grupo de Jovens
Aliança.

Este grupo cujos responsáveis são Luís costa e
Arminda Pacheco conta com mais de uma década
de actividade onde envolve os jovens na freguesia
para diversas vertentes lúdicas e recreativas.

Na Festa de Juventude apresentaram o seu
repertório que muito foi apreciado por todos os
presentes, no seu essencial, jovens. |||||

Em Roriz Grupo de Jovens Aliança realizou Festa da Juventude

CLUBES ASSINARAM
PROTOCOLO DE

COOPERAÇÃO. UDR TORNA-
SE NA 9ª FILIAL DO BOAVISTA
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Desporto: Desporto: Desporto: Desporto: Desporto: CD Aves

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

e. vilamoda@sapo.pt

Importadores ||||| Exportadores

OUTLET

LUGAR MONTE FOJO - LOTE 8 - 4765 -076 CARREIRA VNF
avicano@sapo.pt - TELF. 252 980 550 - FAX 252 980 555

AAAAAVICANOVICANOVICANOVICANOVICANO INSTALAÇÕES DE ÁGUA E GÁS, LDA

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

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

Telefone: 252 873 094 - Fax 252 871 352

Distribuição e Comércio de Gás, Ldª

galp gás
energia

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos
Árbitro:Árbitro:Árbitro:Árbitro:Árbitro: Hélio Santos, de Lisboa.
Leixões: Leixões: Leixões: Leixões: Leixões: Baptista, Leonardo, Cleuber, Elvis, Serafim,
Leão, Luís Manuel, Cadinha (Jorge Gonçalves, 63’),
Rui Duarte, Ronaldo (Pisco, 88’) e Dionísio
(Guerra, 76’). Treinador: José Gomes.
CD Aves:CD Aves:CD Aves:CD Aves:CD Aves: Ricardo Silva, Mércio, Sérgio Carvalho,
Rochinha, Pedro Geraldo, Messias (David Aires,
74’), Nené, Hugo Morais, Miguel Pedro (Chevela,
82’), Xano e Rui Miguel (Pedras, 45’).
Marcadores:Marcadores:Marcadores:Marcadores:Marcadores: Dionísio (31’), Rui Duarte (42’) e
Nené (44’).
Cartões amarelos:Cartões amarelos:Cartões amarelos:Cartões amarelos:Cartões amarelos: Messias (69’).

||||| TEXTO: SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

FOTO: VVVVVASCOASCOASCOASCOASCO     OLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRA

O Aves não soube dar a volta a um
Leixões faminto de vitórias e saiu de
Matosinhos de mãos a abanar numa

Sair do mar de mãos a abanar
 LIGA DE HONRA: 31ª JORNADA  LEIXÕES 2 - CD AVES 1

jornada marcada pelas subidas da
Naval e do Estrela da Amadora à
SuperLiga, acompanhando o Paços de
Ferreira, que já o havia garantido há
duas semanas. Depois do triunfo
dilatado na jornada transacta, ante o
Marco (4-2), para o qual contribuíram
os três golos apontados pelo extremo
Xano, agora, os avenses não
mantiveram a mesma eficácia ofensiva
e com esta derrota desceram ao oitavo
lugar, com 45 pontos.

Numa primeira parte comandada
pelos leixonenses, que jogaram a
grande velocidade, as oportunidades
de golo sucederam-se e logo à
passagem dos 31 minutos abriram o
activo, por intermédio de Dionísio. O
avançado guineense foi mais forte do
que o lateral-esquerdo Pedro Geraldo

e,  frente  a  Ricardo  Silva colocou o
Leixões  em vantagem.  Ainda mal o
Clube  Desportivo das Aves se estava
a restabelecer  deste  rude golpe e

aos 42’ Rui  Duarte  fez  um  “chapéu”,
de belo efeito,  ao  guardião  avense.
Os visitantes conseguiram reduzir
antes do intervalo, por intermédio de

Nené (44’), tendo-se apresentado no
segundo tempo com uma outra
atitude, mas  sem resultados
práticos. |||||

out-doorsout-doorsout-doorsout-doorsout-doors

e-mail:casareclamos@mail.telepac.pt

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

4795-067 vila das aves

luminososluminososluminososluminososluminosos

sinaléticossinaléticossinaléticossinaléticossinaléticos
acrílicosacrílicosacrílicosacrílicosacrílicos

toldestoldestoldestoldestoldes

cenárioscenárioscenárioscenárioscenários

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

mupismupismupismupismupis

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

P u b l i c i d a d e

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

CLASSIFICAÇÃO J P
1. Paços de Ferreira 31 64
2. Naval 31 58
3. E. Amadora 31 57
4. Marco 31 47
5. Feirense 31 47
6. Maia 31 46
7. Leixões 31 45
8. CD A8. CD A8. CD A8. CD A8. CD Avvvvveseseseses 3333311111 4 54 54 54 54 5
9. Varzim 31 41
10. Ovarense 31 40
11. Olhanense 31 39
12. Felgueiras 31 38
13. Portimonense 31 35
14. Chaves 31 34
15. Alverca 31 33
16. Espinho 31 33
17. Santa Clara 31 33
18. Gondomar 31 32

PRÓXIMA JORNADA
Paços de Ferreira ............. E. Amadora
Santa Clara ........................ Portimonense
Feirense ....................................................... Naval
CD ACD ACD ACD ACD Avvvvveseseseses ........................................................................................................................................................................................................................................... M a i aM a i aM a i aM a i aM a i a
Olhanense ............................................ Marco
Alverca ...................................................... Varzim
Espinho ............................................ Felgueiras
Gondomar .......................................... Chaves
Ovarense .............................................. Leixões
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Fernando Almeida Miranda é natural de Vila
Nova de Famalicão. Actualmente com 17 anos
de idade, o atleta cumpre o seu primeiro ano
como júnior do Desportivo das Aves. Médio
ofensivo, Fernando Miranda está há duas
épocas no Aves, sendo este clube o único que
representou. Na presente época já fez 14 golos,
tendo-se revelado de muita utilidade na equipa,
com boas exibições.
       
Qual a tua opinião sobre o trabalho de formaçãoQual a tua opinião sobre o trabalho de formaçãoQual a tua opinião sobre o trabalho de formaçãoQual a tua opinião sobre o trabalho de formaçãoQual a tua opinião sobre o trabalho de formação
neste clube e a consequente evolução?neste clube e a consequente evolução?neste clube e a consequente evolução?neste clube e a consequente evolução?neste clube e a consequente evolução?
Quando cá cheguei não tinha tido nenhuma
experiência no futebol de onze e a partir daí
aprendi muitas coisas. Apesar de algumas
dificuldades, este clube tem boas equipas em
todos os escalões que costumam fazer bons
resultados nos respectivos campeonatos o que
mostra que tem um bom trabalho de formação.

A tua integração foi fácil? Foste bem recebido?A tua integração foi fácil? Foste bem recebido?A tua integração foi fácil? Foste bem recebido?A tua integração foi fácil? Foste bem recebido?A tua integração foi fácil? Foste bem recebido?
Sim, a minha integração foi fácil e fui bem
recebido. Quando vim para cá só conhecia duas
ou três pessoas que me ajudaram a integrar
no grupo. Vi que havia um grupo muito bom
de pessoas onde fiz amigos que me receberam
muito bem e ajudaram na minha adaptação.

Qual a tua opinião sobre o desempenho da tuaQual a tua opinião sobre o desempenho da tuaQual a tua opinião sobre o desempenho da tuaQual a tua opinião sobre o desempenho da tuaQual a tua opinião sobre o desempenho da tua
equipa no campo desportivo?equipa no campo desportivo?equipa no campo desportivo?equipa no campo desportivo?equipa no campo desportivo?
Esta equipa é constituída por jogadores talen-
tosos. Apesar dos resultados menos positivos
acho que a equipa pratica um futebol bonito e
de qualidade. Ao longo do ano fomos acom-
panhados por uma onda de lesões que nunca
antes tinha presenciado e que prejudicou imen-

Natural de Lordelo, Rui Daniel da Silva
Castro, tem 14 anos de idade. Está a
jogar no primeiro como juvenil. Defesa
central, Rui Castro joga no Desportivo
das Aves há seis épocas. Tem sido
titularíssimo das equipas de que fez
parte, muito certinho a arrumar o peri-
go da sua área; é mais uma estrela
numa equipa de estrelas.
 
Qual a tua opinião sobre a tua evoluçãoQual a tua opinião sobre a tua evoluçãoQual a tua opinião sobre a tua evoluçãoQual a tua opinião sobre a tua evoluçãoQual a tua opinião sobre a tua evolução
na formação do Desportivo das Aves?na formação do Desportivo das Aves?na formação do Desportivo das Aves?na formação do Desportivo das Aves?na formação do Desportivo das Aves?
Eu penso que a minha evolução na
formação deste clube está a ser posi-
tiva. E digo isto porque aplico-me nos
treinos, tento nunca faltar e tento
aplicar nos jogos tudo aquilo que o
meu treinador me ensina.
 
Tens bom relacionamento com os teusTens bom relacionamento com os teusTens bom relacionamento com os teusTens bom relacionamento com os teusTens bom relacionamento com os teus
companheiros de equipa e restantescompanheiros de equipa e restantescompanheiros de equipa e restantescompanheiros de equipa e restantescompanheiros de equipa e restantes
pessoas.pessoas.pessoas.pessoas.pessoas.
O meu relacionamento com os meus
colegas de equipa e restantes pessoas
é bom.
 
É difícil conciliar os estudos com oÉ difícil conciliar os estudos com oÉ difícil conciliar os estudos com oÉ difícil conciliar os estudos com oÉ difícil conciliar os estudos com o
futebol? És Bom Aluno?futebol? És Bom Aluno?futebol? És Bom Aluno?futebol? És Bom Aluno?futebol? És Bom Aluno?
Desde que comecei a jogar futebol
consegui sempre conciliar os estudos
com o futebol, porque quando faze-
mos alguma coisa por gosto arranja-

se sempre tempo e vontade para o
fazer. Sou um aluno razoável.
 
Qual a tua apreciação sobre o desem-Qual a tua apreciação sobre o desem-Qual a tua apreciação sobre o desem-Qual a tua apreciação sobre o desem-Qual a tua apreciação sobre o desem-
penho da tua equipa em termos desporpenho da tua equipa em termos desporpenho da tua equipa em termos desporpenho da tua equipa em termos desporpenho da tua equipa em termos despor-----
tivos?tivos?tivos?tivos?tivos?
A minha equipa tenta jogar sempre o
melhor futebol possível, jogamos juntos
há alguns anos, temos um espírito de
equipa e de entreajuda muito grande, o
que faz de nós uma grande equipa.
 
Qual a tua expectativa no futuro, comoQual a tua expectativa no futuro, comoQual a tua expectativa no futuro, comoQual a tua expectativa no futuro, comoQual a tua expectativa no futuro, como
futebolista?futebolista?futebolista?futebolista?futebolista?
Se me perguntarem se eu quero ser
jogador de futebol eu respondia claro
que quero, mas sei que para o ser é
preciso muito esforço, trabalho,
dedicação, ser humilde e ter alguma
sorte, por isso primeiro penso nos
estudos só depois no futebol.
 
Há alguém a quem tu queiras agra-Há alguém a quem tu queiras agra-Há alguém a quem tu queiras agra-Há alguém a quem tu queiras agra-Há alguém a quem tu queiras agra-
decer pelo contributo dado a tua pessoadecer pelo contributo dado a tua pessoadecer pelo contributo dado a tua pessoadecer pelo contributo dado a tua pessoadecer pelo contributo dado a tua pessoa
como atleta e como homem.como atleta e como homem.como atleta e como homem.como atleta e como homem.como atleta e como homem.
Eu quero agradecer a toda a gente que
me acompanhou desde a minha entra-
da no clube até agora. Tenho também
de agradecer aos meus pais pelo apoio
que me dão e pelo esforço que têm
de fazer para eu poder estar sempre
presente nos treinos e nos jogos. |||||

"Primeiro penso nos estudos
só depois no futebol"

  A
 v

oz
 d

os
 in

ter
ve

ni
en

tes
 n

o 
 F

ut
eb

ol
 Ju

ve
ni

l
En

tr
ev

ist
as

 d
e F

er
na

nd
o 

Fe
rn

an
de

s
Fe

rn
an

do
 F

er
na

nd
es

Fe
rn

an
do

 F
er

na
nd

es
Fe

rn
an

do
 F

er
na

nd
es

Fe
rn

an
do

 F
er

na
nd

es

so a prestação da nossa equipa no campeonato,
mas o futebol tem destas coisas que uma equipa
tem de ultrapassar.

És bom estudante? Consegues conciliar os estudosÉs bom estudante? Consegues conciliar os estudosÉs bom estudante? Consegues conciliar os estudosÉs bom estudante? Consegues conciliar os estudosÉs bom estudante? Consegues conciliar os estudos
com o futebol?com o futebol?com o futebol?com o futebol?com o futebol?
Costumo ter bons resultados na escola, nunca
tive problemas nem dificuldades a esse respeito
mas a vida de um “estudante desportista” não
é nada fácil. É complicado conciliar os estudos,
os testes, as aulas com os treinos mas nunca
deixei que estudos me prejudicassem no futebol
e vice-versa.

Quais as tuas perspectivas como futebolista?Quais as tuas perspectivas como futebolista?Quais as tuas perspectivas como futebolista?Quais as tuas perspectivas como futebolista?Quais as tuas perspectivas como futebolista?
Para um futuro próximo queria afirmar-me nesta
equipa de juniores visto que tenho mais um
ano de júnior. Mais tarde claro que queria se-
guir uma carreira de futebolista profissional
porque foi sempre aquilo com que sonhei desde
miúdo e jogar futebol é a única coisa em que
me dá gosto trabalhar e aplicar ao máximo no
que diz respeito à vida profissional. Claro que
gostava de assinar pelo Desportivo da Aves
porque foi este clube que me formou.

Queres agradecer a alguém que te tenha ajudadoQueres agradecer a alguém que te tenha ajudadoQueres agradecer a alguém que te tenha ajudadoQueres agradecer a alguém que te tenha ajudadoQueres agradecer a alguém que te tenha ajudado
na tua formação desportiva.na tua formação desportiva.na tua formação desportiva.na tua formação desportiva.na tua formação desportiva.
Se fosse a falar em todas as pessoas que me
ajudaram na minha formação teria que falar
de muita gente, como a minha família e namo-
rada, pelos meus treinadores, pelos meus ami-
gos e colegas mas a destacar alguém, destaco
o meu pai que me apoiou desde início a jogar
futebol, que vai ver todos os meus jogos e que
me dá conselhos. |||||

"O Desportivo das Aves tem boas
equipas em todos os escalões"

FERNANDO ALMEIDA MIRANDA

RUI DANIEL DA SILVA CASTRO

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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Embora não seja certa a renovação de mandato
da Direcção do Aves, presidida por Joaquim
Pereira e em funções há três anos, posição que
só será esclarecida na Assembleia Geral de
sexta-feira, o líder avense vai desde já garan-
tindo que só fica no clube com mais apoios,
sobretudo por parte dos sócios. Além de este
ano se ter acentuado a quebra nas receitas da
massa associativa, a rondar os 75 mil euros, as
“grandes exigências” da mesma reflectem-se nos
“poucos incentivos” dados a uma equipa em
subida de rendimento, quando faltam só três
jornadas para o final da Liga de Honra. No en-
tender de Joaquim Pereira a recuperação do
Aves acentuou-se com a chegada do professor
Neca e, por isso, caso continue na presidência,
faz questão de “manter a confiança na actual
equipa técnica”. O futuro exigirá, por isso, “um
orçamento cada vez mais equilibrado, sempre
com a futura zona desportiva no horizonte”. Um
projecto capaz de proporcionar as condições
de trabalho mais adequadas aos muitos jovens
que diariamente utilizam o campo velho do clube
para preparar os jogos de fim-de-semana.

A Assembleia-geral eleitoral é já na sexta-feira. JáA Assembleia-geral eleitoral é já na sexta-feira. JáA Assembleia-geral eleitoral é já na sexta-feira. JáA Assembleia-geral eleitoral é já na sexta-feira. JáA Assembleia-geral eleitoral é já na sexta-feira. Já
decidiu se irá ou não prolongar o seu mandatodecidiu se irá ou não prolongar o seu mandatodecidiu se irá ou não prolongar o seu mandatodecidiu se irá ou não prolongar o seu mandatodecidiu se irá ou não prolongar o seu mandato
por mais uma época?por mais uma época?por mais uma época?por mais uma época?por mais uma época?
O grande objectivo desta assembleia passa pela
eleição dos novos corpos gerentes, mas uma
das minhas maiores preocupações é o ponto
um da ordem de trabalhos, que passa pelo pa-
vilhão. Queremos tentar solucionar o problema,
porque ainda falta pagar uns milhares de euros
e antes de sair queria deixar uma solução.

Quanto ao carácter eleitoral da assembleia
cheguei à conclusão de que os estatutos do
Aves dizem que as direcções devem ser de dois
anos. Porque dá tempo para preparar o futuro,
embora o nosso clube tenha uma mística própria.
E se eu conseguir reunir essas ajudas poderei
fazer um segundo mandato para mostrar que
tem mesmo de ser assim.

Joaquim Pereira
quer mais

apoio dos sócios

O último ano tem sido catastrófico em termos financeiros na Liga de Honra, onde se multiplicamO último ano tem sido catastrófico em termos financeiros na Liga de Honra, onde se multiplicamO último ano tem sido catastrófico em termos financeiros na Liga de Honra, onde se multiplicamO último ano tem sido catastrófico em termos financeiros na Liga de Honra, onde se multiplicamO último ano tem sido catastrófico em termos financeiros na Liga de Honra, onde se multiplicam
os clubes com salários em atraso. Isso é ainda um problema à espera de solução…os clubes com salários em atraso. Isso é ainda um problema à espera de solução…os clubes com salários em atraso. Isso é ainda um problema à espera de solução…os clubes com salários em atraso. Isso é ainda um problema à espera de solução…os clubes com salários em atraso. Isso é ainda um problema à espera de solução…

Para mim este é um problema complicado, mas que se arrasta ano após ano. O Aves tem
primado por cumprir todos os seus objectivos e todas as suas responsabilidades, embora
não tenha ganho nada com isto.

A polémica levantada agora na Liga pelo regresso do major Valentim Loureiro já levantou oA polémica levantada agora na Liga pelo regresso do major Valentim Loureiro já levantou oA polémica levantada agora na Liga pelo regresso do major Valentim Loureiro já levantou oA polémica levantada agora na Liga pelo regresso do major Valentim Loureiro já levantou oA polémica levantada agora na Liga pelo regresso do major Valentim Loureiro já levantou o
cenário de eleições antecipadas. Como veria esta possibilidade?cenário de eleições antecipadas. Como veria esta possibilidade?cenário de eleições antecipadas. Como veria esta possibilidade?cenário de eleições antecipadas. Como veria esta possibilidade?cenário de eleições antecipadas. Como veria esta possibilidade?
Da maneira como as coisas, seja com o major ou seja com quem for, as eleições seriam
benéficas. Não tenho a menor dúvida disso.

Sendo o Aves um dos associados da Liga sente que este organismo defende os interesses dosSendo o Aves um dos associados da Liga sente que este organismo defende os interesses dosSendo o Aves um dos associados da Liga sente que este organismo defende os interesses dosSendo o Aves um dos associados da Liga sente que este organismo defende os interesses dosSendo o Aves um dos associados da Liga sente que este organismo defende os interesses dos
clubes?clubes?clubes?clubes?clubes?
Nós temos uma maneira própria de estar no futebol, procurando sempre honrar os
compromissos. Também nunca se assistiu a nenhum problema na Vila das Aves,
nomeadamente com a saída das equipas de arbitragem e com as massas associativas.
Primamos também por cumprir os regulamentos, por ser correctíssimos, temos é tido poucos
benefícios. Era bom que o futebol mudasse para melhor, porque assim o Aves só teria a
ganhar. Estou convencido disso. |||||

“Andamos a pagar a factura de outros anos”

“Honramos os compromissos sem
ganhar nada com isso”

A continuidade do treinador Neca seria uma dasA continuidade do treinador Neca seria uma dasA continuidade do treinador Neca seria uma dasA continuidade do treinador Neca seria uma dasA continuidade do treinador Neca seria uma das
condições  essenciais  para  se  manter  nacondições  essenciais  para  se  manter  nacondições  essenciais  para  se  manter  nacondições  essenciais  para  se  manter  nacondições  essenciais  para  se  manter  na
presidência?presidência?presidência?presidência?presidência?
Sem dúvida nenhuma. O professor tem carisma
neste clube e, neste momento, é mais do que
um treinador. É uma pessoa inteligente, educada
e capaz de levar o Aves a bom caminho. Desde
que o professor chegou nunca mais perdemos
nenhum jogo em casa e isso é fruto de quem
sabe, do trabalho de todos.

E haverá mais algum ponto que pudesse jogar aE haverá mais algum ponto que pudesse jogar aE haverá mais algum ponto que pudesse jogar aE haverá mais algum ponto que pudesse jogar aE haverá mais algum ponto que pudesse jogar a
favor de uma possível recandidatura?favor de uma possível recandidatura?favor de uma possível recandidatura?favor de uma possível recandidatura?favor de uma possível recandidatura?
São sempre os mesmos aspectos, sobretudo ao
nível dos apoios. Isto porque estamos numa
divisão muito exigente e este ano só nas receitas
que dependem dos sócios, ou seja camarotes,
quotizações, receitas de jogos, o cantar dos Reis
e o sorteio anual, houve uma quebra na ordem
dos 75 mil euros. Era imaginável para mim
pensar nisto. Tudo depende da massa associativa
e, depois, há certos clubes em situações bem
diferentes.

Nós fomos a Chaves e à entrada dos seus
jogadores os adeptos da casa levantaram-se a
bater palmas. No fim perderam e incentivaram
os jogadores. Além de aqui termos todas estas
carências acho que há uma exigência demasiado
grande nos sócios. A massa associativa tem que
ter noção que terá de apoiar mais o clube se de
facto quisermos ficar na Liga de Honra. Talvez
com incentivos tivéssemos ganho ao Varzim, ao
Olhanense, e, com esses quatro pontos perdidos,
hoje poderíamos estar a sonhar com a subida
de divisão.

Pelo seu discurso depreende-se que o apoio dasPelo seu discurso depreende-se que o apoio dasPelo seu discurso depreende-se que o apoio dasPelo seu discurso depreende-se que o apoio dasPelo seu discurso depreende-se que o apoio das
gentes de Vila das Aves é escasso…gentes de Vila das Aves é escasso…gentes de Vila das Aves é escasso…gentes de Vila das Aves é escasso…gentes de Vila das Aves é escasso…
Nesse aspecto sinto-me uma pessoa injustiçada.
Pelo meu trabalho e esforço pessoal, ao ponto de
estar a sacrificar demasiado a minha vida profissio-
nal e monetária, não sinto o apoio necessário
de quem está de fora. E para o tipo de futebol e
o tipo de competição em que andamos tenho
de ter mais apoios, sem dúvida nenhuma. |||||

Em termos financeiros esta foi uma época maisEm termos financeiros esta foi uma época maisEm termos financeiros esta foi uma época maisEm termos financeiros esta foi uma época maisEm termos financeiros esta foi uma época mais
complicada em relação às anteriores?complicada em relação às anteriores?complicada em relação às anteriores?complicada em relação às anteriores?complicada em relação às anteriores?
Há uma coisa que quero deixar bem claro. Na
época passada, o Aves fez uma aposta para
subir e aí foi o descalabro, porque contávamos
fazer o melhor campeonato e não consegui-
mos. Este ano já fizemos um orçamento mais
equilibrado e se não houvesse uma quebra
nas receitas o orçamento estava perdido, por-
que andamos a pagar a factura de outros anos.

Se a actual Direcção ficar a fasquia será a subidaSe a actual Direcção ficar a fasquia será a subidaSe a actual Direcção ficar a fasquia será a subidaSe a actual Direcção ficar a fasquia será a subidaSe a actual Direcção ficar a fasquia será a subida
de divisão?de divisão?de divisão?de divisão?de divisão?
Na Liga de Honra nunca se podem pôr as

DESPORTIVO DAS AVES: JOAQUIM PEREIRA DIZ QUE SÓ FICA NO CLUBE
COM MAIS APOIOS, SOBRETUDO POR PARTE DOS SÓCIOS

coisas assim. O Aves tem de fazer um orçamento
o mais equilibrado possível e fazer um trabalho
sério, dando o seu melhor.

É bom que os avenses saibam que somos a
única freguesia que estamos a competir no es-
calão secundário profissional. Não somos con-
celho nem distrito, há uma grande dificuldades
e é bom que as pessoas entendam que com
um trabalho de base e se tivermos sorte tudo
pode acontecer. Mas só nestas condições, por-
que assumir uma candidatura não é para qual-
quer um. E mesmo com bases de sustento não
é fácil, temos o exemplo do Alverca que com
uma equipa caríssima está a lutar para não descer.

Que metas aponta, então, para o futuro do clube?Que metas aponta, então, para o futuro do clube?Que metas aponta, então, para o futuro do clube?Que metas aponta, então, para o futuro do clube?Que metas aponta, então, para o futuro do clube?
No que falta do campeonato deste ano quere-
mos fazer a melhor classificação possível. Nou-
tro aspecto temos privilegiado o aumento do patri-
mónio e isso tem sido maravilhoso. Apesar de
ser bonito ter património, quase em todos os nos-
sos concorrentes, casos do Marco, Paços de Ferreira
e Varzim, as instalações são da responsabilidade
das autarquias. O Aves além de ter menos
apoios do que esses clubes, de ser pequeno,
ter quotizações inferiores, tem um património
invejável mas isso só traz despesas. É dessa
realidade que os avenses se têm que começar a
aperceber. É bom ter todos os escalões de forma-

ção A e B, ter um campo próprio para as cama-
das jovens, mas tudo tem os seus gastos. Aliás,
o campo velho está-se a tornar pequeno e por
isso a zona desportiva é um sonho em anda-
mento, pois queremos melhorar as condições
de trabalho dos jovens. Recentemente chegou-
se à conclusão de que os terrenos cedidos pelo
lar não chegavam e são precisos mais 10 mil me-
tros quadrados. A Câmara de Santo Tirso está,
agora, a tratar das questões burocráticas e até
quero enaltecer o apoio inexcedível do seu presi-
dente Castro Fernandes que nos tem ajudado.
Claro que era preciso mais dinheiro, mas tam-
bém compreendo que não chegue para todos. ||||||
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O Campeonato Concelhio de Karate
Jovem decorreu no passado dia 24
de Abril no Pavilhão Desportivo
Municipal e foi organizado pelo
pelouro do desporto da Câmara
Municipal de Santo Tirso e pelas
associações/clubes de karate do
concelho. Este campeonato estava
integrado nos jogos juvenis con-
celhios, para karatecas dos 6 aos 17
anos.

Participaram todos os clubes do
concelho: Associação Campense de
Karate, Associação D.C.R. Negrelense,
União Desportiva Karate Roriz, Escola
Karate de Agrela, Karate Shotokan Vila
das Aves e o Ginásio Clube Santo
Tirso. Os karatecas em prova foram,
cerca de 90 jovens das referidas
associações e demonstrando um bom
nível técnico, com katas e kumite de
boa qualidade.

Os resultados foram os seguintes:
 6/7 anos - katas masculino: 1º

lugar Paulo Pinto, de Vila das Aves;
2º lugar João Moreira, de Vila das
Aves e 3º lugar Duarte Pinto, da
Negrelense;

6/8 anos6/8 anos6/8 anos6/8 anos6/8 anos - katas feminino: 1º
lugar Ana Guimarães, de Vila das
Aves; 2º lugar Diana Silva, do Ginásio
C. S. Tirso; 3º lugar Ana Machado,
da Negrelense;

8/9 anos8/9 anos8/9 anos8/9 anos8/9 anos - katas masculino: 1º
lugar André Guimarães. de Vila das
Aves; 2º lugar Rui Costa, da
Negrelense; 3º lugar Diogo Ferreira,
de Vila das Aves;

10/10/10/10/10/11 anos1 anos1 anos1 anos1 anos - katas masculino:
1º lugar Diogo Ribeiro, da Campense;
2º Emanuel Fernandes, de Vila das
Aves; 3º lugar Gil Ferreira, do Ginásio
S. Tirso;

9/19/19/19/19/111111 - katas feminino: 1º lugar

O Clube de Karate da Maia orga-
nizou pelo 5º ano consecutivo um
Torneiro de Karate para todos os
escalões etários. Esta competição de-
correu no Pavilhão Desportivo de Co-
rim-Águas Santas, no passado dia 25
de Abril  e contou com a presen-ça
do Karate Shotokan de Vila das Aves.

O Liberdade FC é uma das
colectividades mais populares e
representativas, da cidade de Vila
Nova de Famalicão. Nela sobressai
a organização de uma das melhores
provas de atletismo, a milha urbana
de V. N. de Famalicão.

Vários atletas da região
representam esta colectividade. Dois
de Roriz, Samuel Bessa e Pedro Neto
(o popular Bico), um de S Salvador
do Campo, André Correia e um resi-
dente na Vila de Lordelo, Manuel

Jogos Juvenis Concelhios de Santo Tirso
10º CAMPEONATO

CONCELHIO DE KARATE
JOVEM

Helena Monteiro, da Campense; 2º
lugar Ana Pinto; 3º lugar Ana Martins,
estas duas últimas de Vila das Aves;

111112/12/12/12/12/13 anos3 anos3 anos3 anos3 anos - katas masculino:
1º lugar Elisário Moreira, de Vila das
Aves; 2º lugar Nuno Bessa e 3º lugar
Jorge Monteiro, os dois da Campense;

111112/12/12/12/12/14 anos 4 anos 4 anos 4 anos 4 anos - katas feminino:
1º lugar Joana Costa. da Campense;
2º lugar Ana Monteiro, de Roriz; 3º
lugar Vanda Teixeira, de Vila das Aves;

111114/14/14/14/14/15 anos5 anos5 anos5 anos5 anos - katas masculino:
1º lugar Marco Costa, 2º lugar Pedro
Coelho, os dois da Negrelense: 3º
lugar Miguel Xavier, de Vila das Aves;

111115/15/15/15/15/17 anos7 anos7 anos7 anos7 anos - katas feminino: 1º
lugar Lara Teixeira, de Vila das Aves;
2º lugar Filipa Costa, da Negrelense;
3º lugar Débora Ferreira, de Roriz;

 1 1 1 1 16/16/16/16/16/17 anos7 anos7 anos7 anos7 anos - katas masculino:
1º lugar João Meireles. de Vila das
Aves; 2º lugar Filipe Ribeiro, da
Negrelense; 3º lugar Victor Martins,
de Vila das Aves.

Resultado das provas de Kumitê
(combate): 12/13 anos masculino -
1º lugar Elisário Moreira, de Vila das
Aves; 2º lugar Pedro Ribeiro, de Roriz;
3º lugar exéquo Rui Silva, de Vila das
Aves e Nuno Bessa, da Campense;
12/14 anos feminino - 1º lugar Joana
Costa, da Campense; 2º lugar
Stephanie Cerqueira, da Negrelense;
3º lugar exéquo Catarina Nunes, de
Vila das Aves e Daniela Santos, de
Roriz; 14/15 anos masculino - 1º lu-
gar Emanuel Martins, de Vila das Aves;
2º lugar Marco Costa, da Negrelense;
3º lugar exéquo Fábio Dias, da Agrela
e Pedro Coelho, da Negrelense; 15/
17 anos feminino - 1º lugar Débora
Ferreira, 2º lugar Sara Silva, as duas
de Roriz; 3º lugar exéquo Ana
Fernandes, de Vila das Aves e Sofia
Andrade, da Campense; 16/17 anos
masculino - 1º lugar João Meireles,
2º lugar Mário Pereira os dois de Vila
das Aves, 3º lugar exéquo Filipe
Ribeiro, da Negrelense e Ricardo

Castro, do Ginásio C. S. Tirso.
Nas provas de katas equipas os

resultados foram os seguintes: escalão
6/10 anos misto - 1º lugar Vila das
Aves com Ana Pinto, Diogo Ferreira e
Rui Almeida; 2º lugar Ginásio C. S.
Tirso com Diana Silva, Gonçalo
Nunes e José Mirra; 3º lugar
Campense com Diogo Ferreira, Xavier
Sampaio e Jorge Cunha; escalão 11/
14 anos feminino - 1º lugar Vila das
Aves com Vanda Teixeira, Catarina
Nunes e Ana Martins; 2º lugar a
Campense com Joana Costa, Cláudia
Costa e Helena Monteiro; 3º lugar a
Negrelense com Adriana Coelho,
Stephanie Cerqueira e Ana Coelho;
11/14 anos masculino - 1º Vila das
Aves com Emanuel Fernandes, Elisário
Moreira e Rui Silva; 2º lugar a
Campense com Jorge Monteiro, Diogo
Ribeiro e Nuno Bessa; 3º lugar o
Ginásio C. S. Tirso com Remi Santos,
Ivo Ferreira e Gil Ferreira; 15/17 anos
feminino -  1º lugar Roriz com Débora
Ferreira, Sara Silva e Diana Ferreira; 2º
lugar com Nazaré Lopes, Lara Teixeira
e Ana Fernandes; 3º lugar a
Campense com a Filipa Costa, Cristela
Carneiro e Sofia Andrade; 15/17 anos
masculino - 1º lugar a Negrelense
com Marco Costa, Filipe Ribeiro e Pedro
Coelho; 2º lugar Vila das Aves -
equipa A - com João Meireles, Miguel
Xavier e Arménio Pereira; 3º lugar Vila
das Aves - equipa B- com Victor
Martins, Emanuel Martins e Mário
Pereira.

No fim, antes da entrega dos
prémios, o José Pedro Machado,
Vereador do Desporto da Câmara
Municipal, agradeceu a presença de
todos os karatecas, treinadores, ár-
bitros, e em especial aos pais pois sem
o apoio deles o karate do concelho
não teria o valor reconhecido e os
muitos títulos nacionais não existiriam.
Desejou também a todos a continua-
ção dos melhores sucessos.

Os atletas avenses conquistaram
as seguintes posições: Nicole Gon-
çalves o 3º lugar Katas (6/8 anos),
Ana Pinto o 1º lugar katas (9/11 anos),
Elisário Moreira o 3º lugar kumite (13/
14 anos) menos 50 kg, Emanuel
Martins o 3º lugar kumite (15/17 anos)
mais de 70 kg. Os outros karatecas

avenses que não foram ao pódio
tiveram, todos eles, uma boa prestação.

Os resultados foram muito bons
tendo em conta que estiveram em pro-
va cerca de 900 karatecas de todo o
país, alguns de alto nível, que propor-
cionaram competições de excelente
qualidade. |||||

5º Torneio de Karate 25 de Abril

Legenda: da esq. para a direita: André Correia, Samuel Bessa, Pedro Neto e Manuel Neto

Neto. Estes atletas, semanalmente
nas corridas de estrada, obtém
classificações muito elogiáveis, quer
individualmente ou por equipas.
Destacam-se, por exemplo, os
triunfos colectivos no GP de Páscoa
em S Salvador do Campo (26/03)
e GP de Codessos (10/04). No pas-
sado dia 25 de Abril este “quarteto”
de atletas participou na “Estafeta da
Liberdade” em Paredes de Coura,
obtendo um honroso nono lugar.

Individualmente, há que destacar
o 3º lugar de André Correia no
campeonato regional de pista
coberta, que se realizou em Braga
no inicio do ano.  ||||| ANTANTANTANTANTÓNIOÓNIOÓNIOÓNIOÓNIO     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

ATLETISMO:
 LIBERDADE FC

Atletas da região brilham com as
cores de um clube de Famalicão

  ATLETISMO

CAMADAS JOVENS DO AVES  RELATOS

||||| TEXTO: FERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

INICIADOS 1ª DIVISÃOINICIADOS 1ª DIVISÃOINICIADOS 1ª DIVISÃOINICIADOS 1ª DIVISÃOINICIADOS 1ª DIVISÃO
PAREDES 3 – CD AVES 3
Jogo no campo de Bitarães.
Arbitro: Pedro Ribeiro.
CD Aves: João, Leite, André, Máximo, Pedro,
Tiago (Mota, 49’), Gomes, João Silva, Hélder,
Fábio (Neto, 49’), Dário. Treinador: José Carneiro.
Marcadores: Maximo 9’, Gomes 50’, Hélder 57’.
Acção disciplinar: Dário 21’, Gomes 22’.
Os avenses depois de uma carreira
fulgurante no campeonato veiram
a sucumbir nas últimas duas jorna-
das, neste os nossos jovens tudo
fizeram para conseguir a vitória,
controlaram o jogo e tiveram muitas
oportunidades de golo. O Paredes
em três lances de bola parada fez
três golos, o coração nos avenses
funcionou mais do que a cabeça, e
quando assim é os resultados são
desagradáveis. Moral da história, o
Aves ficou fora da poule final.
Houve um adversário directo
que estimulou com verba monetária
os atletas do Paredes, e assim a sorte
e o discernimento avense foi muito
pouco para vergar o adversário.
Melhor avense: Gomes.
Boa arbitragem à excepção do
auxiliar do lado do banco da casa

JUVENIS II DIVISÃO (2ª FASE)JUVENIS II DIVISÃO (2ª FASE)JUVENIS II DIVISÃO (2ª FASE)JUVENIS II DIVISÃO (2ª FASE)JUVENIS II DIVISÃO (2ª FASE)
CD AVES 2 - VILA MEÂ 1
Campo Bernardino Gomes
Arbitro: Paulo Costa
CD Aves: Simão, Pedro, Ratinho, Márcio (Vítor
Ferreira, 72’), Hugo, Lopes, Rui Castro, Vítor
Gomes, Moura, Micael(Benício, 63’), Kubala.
Treinador: Nuno Dias.
Marcadores: Hugo 2’,  67’ G.P.
Neste jogo dá-se início à segunda

fase e a nossa equipa estava a
disputar a série dos segundos do
6º  ao 10º  classificado com pro-
babilidades de ascender à primeira
divisão.
No jogo em si, o adversário dos
avenses, forte, bem constituídos e
muito agressivos sem ser maldosos,
a nossa equipa mais frágil mas mais
tecnicista e com melhor conjunto,
soube muito impôr-se a um adver-
sário muito difícil, mas logo aos 2’
os locais inauguravam o marcador
numa jogada bem urdida e melhor
finalizada, logo a seguir os avense
poderiam ampliar o marcador  mas
a sorte não esteve do nosso lado.
O resultado ajusta-se ao desenrolar
da partida, mas um golo a mais para
os avenses não destoava.
Melhor avense: Hugo.
Boa arbitragem.

INFANTIS II DIVISÃO (2ª FASE)INFANTIS II DIVISÃO (2ª FASE)INFANTIS II DIVISÃO (2ª FASE)INFANTIS II DIVISÃO (2ª FASE)INFANTIS II DIVISÃO (2ª FASE)
CD AVES 1 – CRUZ  4
Jogo do campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Agostinho Félix.
CD Aves: Marcelo (Hugo, 27’), Arada( Luís Filipe,
27’), Moura, Pires, Tiago (Rafael, 27’) João,
Cristiano (Monteiro, 54’), Nuno, Moutinho,
Diogo, Rui Beja (Silva, 44’). Treinador: Zé
Fernando.
Marcador: Diogo aos 60’.
Esta equipa de Infantis perdeu o
fulgor de outros jogos, muito apática,
sem chama e a dar facilidades a
um adversário que se limitou a apro-
veitar as facilidades encontradas, é
certo que alguns titulares não ali-
nharam neste jogo, mas esta equipa
tem potencial para muito mais.
Melhor avense: Moutinho.
Boa arbitragem. |||||
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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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CoelhoCoelhoCoelhoCoelhoCoelho

Fábrica e Loja nº 1
Rua da Boa-Vista, nº 211
4795-042 Aves
Telefone 252873254

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

||||| OPINIÃO: FRANCISCOFRANCISCOFRANCISCOFRANCISCOFRANCISCO     CORREIACORREIACORREIACORREIACORREIA

O mesmo é dizer “Tudo bem?”. Há muito que já não estava tanto
tempo por terras de França. Duas semanas ainda é, de facto, muito
tempo. E, tenho-vos a dizer, para quem convive com os franceses
na sua língua nativa (sorte a minha), mais fácilmente se apercebe
que se há uma coisa que este país não perdeu foi a aura, a
ambiance e o mito da sua trilogía (que é, no fundo, o desejo do
Mundo), Liberté, Egalité e  Fraternité. Infelizmente, porém, muito pouco
Cristã. Numa altura em que vive o trauma da perda do Papa João
Paulo II, os franceses estão largamente alheados de tudo o que
tem a ver com a sua sucessão. Queixam-se da Igreja. Da sua rigi-
dez, da sua formalidade, da sua ancestralidade, enfim... E há ainda
a questão do aborto, dos anticoncepcionais, do celibatarismo, das
uniões de facto, enfim... uff... Nao me compete a mim iluminar estas
matérias, mas parece-me que sempre é mais fácil justificar a descrença
com teorias vulgares do tipo «maria vai com todas». Sem contestar
que aqueles temas são temas pertinentes, parece-me, todavia, que
ao invés de se esperar que seja a Igreja a vir ao encontro daquilo
que se quer dela, fará falta perguntar – o que é que têm feito por
ela, ao domingo, no dia-a-dia, etc! Fica a reflexão.

Por coincidência, o presidente Jorge Sampaio também esteve por
cá. E, honra lhe seja feita, mais uma vez esmerou-se. Com efeito,
se Mário Soares ficará para a posteridade conhecido como o
estadista das “presidências abertas”; se Cavaco Silva ficará conhecido
por «nunca se enganar e raramente ter dúvidas»; Jorge Sampaio, a
meu ver, ficará para sempre na história pelo esforço desmesurado
que tem feito no sentido de mostrar, dentro e fora de portas, que
Portugal, hoje, embora continue a ser o país do Eusébio, já nao é
mais o país da Linda de Suza. Quer isto dizer que Portugal nao é
mais o país dos pés-descalços, com uma mala de cartão, outra va-
zia e outra cheia de nada. Sobretudo agora que a Europa vai falar
a 25 vozes (consumado que está o seu alargamento), deste esforço
gigantesco de Jorge Sampaio, de maneira a conquistar simpatias e
investimento estrangeiro, somos todos credores. E contra ventos e
marés, é assim que temos que fazer também dentro das nossas
portas. A nível nacional a “revolução” já começou depois da suges-
tão dos “bons políticos” expulsarem os “maus políticos”, (embora,
cuidado com as interpretações demasiado “coradas” deste meu
dito). É preciso, agora, fazê-la descer a níveis mais locais, de forma
a que não tenhamos que continuar a crucificar bons políticos,
competentes, profissionais, com vontade de
fazer, simplesmente porque se atreveram a
isso mesmo, ou seja, a querer fazer, a ousar
pensar pela sua própria cabeça negli-
genciando a vassalagem a quem
por se encontrar no poder há de-
masiado tempo acha que a “velhi-
ce” é um posto de autoridade de
sanzala e não de passagem de-
mocrática.

A terminar, uma saudação
muito especial a todos os
sportinguistas pela sua vitó-
ria conclusiva sobre os ingle-
ses e que mereceu amplo des-
taque internacional. E sobre José
Mourinho, bem, apenas vos digo
que a sua fama continua a alargar
o seu clube de fãs e que este
senhor cada vez mais se parece com
o 007, isto é, para ele  “O Mundo não
chega”!  À bientôt ... |||||

Ça marche?
||||| OPINIÃO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     PPPPPAAAAACHECOCHECOCHECOCHECOCHECO

Castro Fernandes fez o seu primeiro
discurso público como candidato
oficial do PS à Câmara de Santo Tirso.
Li a reportagem no entreMMMMMARARARARARGENSGENSGENSGENSGENS. Faço
fé no texto da reportagem, apesar de
ser difícil acreditar que o candidato
tenha feito certas afirmações. Porque
não houve qualquer desmentido, até
este momento, na reportagem me ba-
seio para a comentar. Referir-me-ei ao
cidadão Castro Fernandes, candidato
do PS nas próximas autárquicas, pes-
soa que respeito. Nada direi sobre o
actual Presidente da Câmara. Que isto
fique bem claro: critico actos, discuto
ideias, não discuto pessoas.

O discurso do candidato é muito
ambíguo. Em alguns trechos não se
percebe bem a que se refere. Diz o
candidato que “há um grupo de opi-
nião que nas Aves trabalha claramen-
te contra o PS”. Nesta afirmação, dá
para perceber quem são os visados.
O candidato deveria estar a referir-se
ao grupinho de militantes que o ro-
deia e apoia. São eles que mais têm
prejudicado o PS. Foram eles (junta-
mente com o candidato) os responsá-
veis pela derrota nas últimas autárqui-
cas. O PS perdeu as últimas autárqui-
cas por culpa do PS Aves. O PS ganhou
as últimas legislativas, apesar das anei-
ras cometidas pelo PS das Aves. Alguns
dos seus militantes têm prejudicado
o partido. Por isso, concordo com o  can-
didato: o PS Aves é mesmo “um grupo
que nas Aves trabalha claramente
contra o PS”.

É evidente que, quando o candida-
to se refere a “camaleões, que tenta-
ram enganar a população”, só poderá
estar a referir-se aos que andaram por
outros partidos e, depois, se converte-
ram em militantes do PS Aves, transfor-
mando a secção das Aves numa cari-
catura do socialismo. Mas, quando
se refere a cidadãos que andaram pela
cor “laranja”, estaria a referir-se a José
Sócrates? Por lá andou o nosso primei-
ro-ministro. O candidato quererá insi-
nuar que o seu secretário-geral é, por
essa razão, menos socialista que aqueles
que começaram por ser socialistas?

Aliás, por onde andou o candidato
Castro Fernandes, antes de aderir ao
PS? O candidato irá satisfazer a nossa
natural curiosidade, ou irá ficar mudo,
como acontece quando não lhe con-
vém dar resposta?

E os seus colegas do PS Aves e
outros devotados colaboradores por
onde andaram? É, ou não, verdade,
que alguns terão andado pelo CDS e

“Ele não merece, mas eu voto PS”
pela CDU, por exemplo? O candidato
não os rejeitou por esse pecadilho, e
fez muito bem. Por isso, não entendo
que, agora, venha com essa conversa.
É contraditória e não fica bem na boca
de um candidato…

O candidato foi ambíguo, quando
se referiu a cidadãos “que não conse-
guiram vir a ser militantes socialistas”.
Seria útil aos eleitores que o candidato
fosse claro. A quem se referia? Mas
que não o faça mandando recados
pela pena de um qualquer serviçal,
nem se esconda atrás de folhas infor-
mativas. O mínimo que se requer de
um candidato é que fale verdade e
frontalmente.

O candidato borrou ainda mais a
pintura, quando se referiu ao “livro
dos cinquenta anos de vila”. Brindou-
nos com esta pérola de erudição: “Foi
gente de Lordelo que fez o livro, eu
sou das Aves não tive direito de dar
para lá nenhum apor (…), tem gente
da Lama, tem gente do Porto. Fizeram
o livrinho, está feito”.

O candidato terá consciência do
disparate? O candidato afirma: “Eu
sou das Aves”. Então, de onde são
os outros? Se olhasse à sua volta, ou
para quem está ao seu lado na foto,
veria muitos “forasteiros”. De onde
são os seus colegas de partido? São
“de cá”, ou são “de fora”?

E de onde é o candidato? É de
onde nasceu? É de onde mora? De
onde serei eu? Sou daqui, ou sou de
fora? Já levo mais anos de vida em
Vila das Aves do que o candidato. E
quem são os da Lama? E os do Porto?
E os das Aves? Seria bom que o can-
didato tivesse algum tento na língua,
que evitasse ditos infelizes e fosse mais
responsável pelo que diz.

Recordo-me de, nas eleições que
ganhámos em 1982, o candidato ter
criticado aqueles que utilizaram o ar-
gumento de os candidatos do PS “se-
rem de fora da terra”. Não quero
acreditar que o candidato tivesse
mudado de filosofia, e que agora veja
maior mérito em nascer por cá do que
em trabalhar por cá, ou dar à terra o
melhor que se tem (o que inclui o
escrever sobre o passado da vila).

Para o candidato, haverá avenses

de primeira (os que nasceram cá e
têm pedigree avense) e avenses de
segunda (os que nasceram fora)? Terá
consciência dos perigos que o seu
discurso encerra? Pretenderá dividir
os avenses ainda mais, para reinar
sobre uma vila dividida? Ou estará
ao lado dos que querem uma terra
mais unida e próspera? O candidato
que esclareça!

Num discurso de apresentação,
esperar-se-ia que o candidato infor-
masse dos projectos que pretende de-
senvolver. Nada disse o candidato.
Qual será a sua equipa? Não sabe-
mos. Pôs “o carro à frente dos bois”,
ou irá o candidato concorrer e gover-
nar sozinho? Que ideias tem para de-
senvolver o concelho? Se as tem, não
as apresentou.

O candidato seria uma desilusão,
se já não o fosse. Ergueu-se do seu
pedestal de “dinossauro autárquico”
e líder incontestado, chegou-se ao
micro e disse: “os membros da comis-
são política votaram em mim por una-
nimidade”, manifestando o seu rego-
zijo pela unânime decisão. Deveria
mostrar desgosto.

O unanimismo é um cancro da
democracia. O pensamento único, que
é sempre o do chefe, só prevalece quan-
do não há ideias diferentes, quando
não há debate. Há escassos dias, lia-
se num jornal: “um partido feito à ima-
gem e semelhança do líder definha”.
O pensamento único escraviza, trans-
forma os homens em miniaturas.

Este candidato adopta um modo de
fazer política que já não se usa. No
seu discurso, não apresenta propos-
tas, nem reconhece erros. Esboça insi-
nuações. Promove o culto da fulaniza-
ção da política, cria obstáculos à parti-
cipação cívica e política dos cidadãos.
Quando lemos o que este e outros
candidatos dizem, compreendemos
por que razão o nosso país continua
tão atrasado e adiado. Vivemos domi-
nados por um populismo retrógrado.

Mesmo assim, votarei PS. Não vo-
tarei no PS por apoiar este candidato.
Castro Fernandes parece padecer da
mesma doença que afecta o PS Aves.
Votarei PS, porque ainda acredito que
a secção do PS de Vila das Aves ainda
tem recuperação. Porque é preciso não
reagir às suas provocações, dado que
as querelas que daí resultam vão de-
negrindo a imagem do partido.

Nas próximas autárquicas, votarei
PS, quaisquer que sejam os candidatos.
Votarei no candidato Castro Fernandes,
porque, como diria o poeta O’ Neill:
“Ele não merece, mas vota no PS”. |||||

Quando lemos o que este e outros
candidatos dizem, compre-

endemos por que razão o nosso
país continua tão atrasado e

adiado. Vivemos dominados por
um populismo retrógrado.
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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

OCULISTA
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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

Contra: : : : : Em todo o lado e em tudo o que acontece há
sempre alguém com opinião contrária. Felizmente, hoje,
31 anos depois do 25 de Abril, essa opinião contrária
pode ser expressa e daí não decorrem quaisquer
consequências. Mas como tudo na vida, tudo se quer
na dose certa e não falta gente por esses cantos fora,
não a ter opiniões contrárias sobre este ou aquele
assunto, mas antes a ser do ‘contra’, por princípio. Tudo
o que se faz, ou não se faz, é motivo de crítica. Agora,
há uma certeza: nada do que se faz é perfeito. A perfeição
é algo que está acima da capacidade humana. A História
construiu-se em cima de erros, de tragédias, de
calamidades, de crimes, até. Não estou a fazer a apologia
do negativo, ou de qualquer tese de cariz anarquista.
Longe disso. Saudável democracia que temos, mais uma
vez acentuo, com todos os seus defeitos. Interessa é
dizer que, muitas vezes, em vez de tentar-se beliscar,
apontar ou criticar uma qualquer coisa, também se
deveria evidenciar os traços positivos disto ou daquilo.
A História faz-se de avanços e recuos, de grandes feitos
e de grandes acidentes, muitos deles com reflexos
positivos no futuro. Veja-se o exemplo da invenção da
electricidade. Aquilo foi um acidente, graças ao qual,
hoje vivemos como vivemos e não podemos passar sem
ela. Isto para dizer que no nosso mundo não há verdades
absolutas, nem donos da verdade. Todos temos a nossa
verdade e essa é uma riqueza humana inestimável.

Concreto: A reflexão do número anterior insere-se na
percepção que tive ao ler diversas críticas às Festas da
Vila deste ano e às comemorações dos 50 anos de
vila. Essas críticas, acredito, têm razão de ser. Pode ter
chocado muitas pessoas, a realização das festas num
cenário de luto pela morte de João Paulo II. Compreende-
se. Apenas e só. De qualquer modo há um aspecto que
não devemos esquecer: vivemos numa sociedade laica,
onde cada um expressa a sua crença religiosa como
entender. É a liberdade que, felizmente, temos. Os muitos
avenses e forasteiros, de terras e vilas vizinhas, que
participaram nas festas, tenho a certeza que não sentiram
de forma menor a morte do Papa. O luto deve ser vivido
no interior e não no exterior. Eu posso estar no meio
de uma multidão ou no meio de uma festa e estar a
reflectir, até mesmo a rezar. Mais uma questão, a visão
de João Paulo II que tenho e que quero manter na
minha memória é a do Papa da Juventude e da alegria.
É assim que ele gostava de viver e é assim que com
certeza gosta que a Humanidade viva, pois isso é sinal
de paz. Li também críticas ao “Livro Aberto” lançado
nestas comemorações. Quantos às omissões, como
mencionou o próprio coordenador da obra – Dr.
Geraldo Coelho Dias, pessoa insuspeita e com um
curriculum invejável ao nível destas realizações – o livro
está incompleto e representa apenas a visão das coisas
da parte de quem o escreveu. É parcelar. Sem dúvida.
Por isso tem o nome de “Livro Aberto”. Algo se fez, e
isso  é  positivo.  Interessa  continuar  o  livro,  haja
coragem,  porventura,  de  quem  lhe  aponta os erros.
||||| celsocampos@sapo.pt

Vila das Aves e o cinquentenário da restauração
da Ordem de Santa Clara em Portugal

||||| OPINIÃO:     JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     MACHADOMACHADOMACHADOMACHADOMACHADO

No ano em que, muito justamente, se co-
memora os 50 anos de elevação de S.
Miguel das Aves a Vila através de inicia-
tivas várias e se recordam e valorizam as-
pectos mais significativos da história aven-
se neste último meio século, justo seria
também salientar um facto que marcou essa
história de forma indelével, embora talvez
menos valorada por ser de âmbito religioso.
Esse acontecimento deve ser, no entanto
e no meu entender, considerado como
altamente prestigiante dessa história.

Estávamos no ano de 1955, mais

precisamente a 16 de Junho desse ano
quando veio fixar-se no pequeno con-
vento do lugar do Longal, mais tarde
chamado por Mosteiro de S. José (então
deixado vago pelas Irmãs Visitandinas),
aquela que as Irmãs Clarissas consideram
como sua Mãe (da Terra): Maria Cruz
Clara da Imaculada Conceição. Esta reli-
giosa, de nacionalidade espanhola, foi
a restauradora da Ordem de Sta Clara
em Portugal, após a “razia” que a implan-
tação da República causou em matéria
de ordens religiosas.

Pois foi em S. Miguel das Aves, nesse
já longínquo ano de 1955, que Madre

Clara encontrou acolhimento, a inspi-
ração e a energia necessárias à prosse-
cução do objectivo que a avassalava e à
luta difícil e tenaz que teve de desenvol-
ver para o atingir: a restauração da ordem
clareana em Portugal!

As Clarissas Adoradoras fazem, por isso,
parte saliente e de grande significado
da história avense no que ela tem de mais
espiritual. S. Miguel das Aves é, por sua
vez, no meu entender, o ponto primor-
dial, de partida, destes últimos cinquenta
anos de história Clareana em Portugal.

Aqui deixo o meu pequeno contribu-
to para que a este facto não se conceda
o relevo que merece.

Já agora, recomendo a todos quantos
gostam de saber e conhecer mais apro-
fundadamente estas coisas (sinal de um
amor à terra em que vivem mais verda-
deiro e profícuo), que podem adquirir
um livro interessantíssimo sob este acon-
tecimento “Ressurgir das Clarissas em
Portugal”  no próprio Mosteiro de S. José
Esta comparticipação (aquisição de livros),
dá coerência e consistência às manifes-
tações presenciais e/ou discursivas.

Aproveito para manifestar a minha
profunda admiração pela obra das Irmãs
Clarissas Adoradoras desenvolvida em
várias áreas por todo o país(mas também
em S. Miguel das Aves) e felicitá-las por
este aniversário. |||||
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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

SUGESTÕES DE CULINÁRIA

IIIIINGREDIENTESNGREDIENTESNGREDIENTESNGREDIENTESNGREDIENTES: 1 kg batatas, pimenta preta
moída q.b., sal  q.b.,  2 colher (sobre-
mesa) de salsa picada, 1 colher (sobre-
mesa) de colorau, 3 colher (sopa) de vi-
nagre, 5 colher (sopa) de azeite, 2 alho,
1 cebola, 4 carapaus grandes, sal grosso
q.b. 

PREPPREPPREPPREPPREPARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃOOOOO: Compre os carapaus que
devem ser grandes e bem frescos, tempere-
os de sal grosso e deixe ficar assim  a
temperar mais ou menos 30 minutos. De
seguida leve os carapau a grelhar nas
brasas ou no grelhador eléctrico.

Molho à Espanhola: descasque e pique
uma cebola, dois alhos, adicione o azeite,
o vinagre, o colorau, a salsa picada, sal, pi-
menta e junte uma colher de sopa de água
e bata o molho.  Sirva os carapau gre-
lhados com batata cozida e o molho. |||||

Carapaus com
Molho à

Espanhola

INGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTES: leite q.b. ,  3 colher
(sopa) de leite condensado, 2 colher
(sopa) de margarina, 150 gr chocolate
negro, 1 limão em raspa, 1 lata de leite
condensado,  500 gr natas, 1 pacote
de bolachas de chocolate.
PREPPREPPREPPREPPREPARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃOOOOO: Bata as natas bem frescas até
começarem a engrossar. Depois junte o
leite condensado e continue a bater. Aro-
matize com raspa da casca de limão. Triture
as bolachas e misture-as no creme anterior,
envolvendo bem, sem bater. Deite o
preparado dentro de um recipiente de
vidro e coloque-o no frigorífico 4 a 5 ho-
ras para ganhar consistência.

À parte e, dentro de um tacho, parta o
chocolate, junte a margarina e as três co-
lheres de sopa de leite condensado. Der-
reta tudo em banho-maria, mexendo sem-
pre. Sirva o doce acompanhado deste deli-
cioso molho quente numa molheira. |||||

Sobremesa Rápida

HORIZONTHORIZONTHORIZONTHORIZONTHORIZONTAISAISAISAISAIS: : : : : 11111 – é um distrito; quatrocentos (rom.); 22222 – notável; 3 3 3 3 3 – conjunto de
diversos assuntos; contrac. da prep. a e do art. os; 44444 – atinar; 55555 – tira a tampa de;
contrac. da prep a e do art. o; vão; 66666 – terra semeada de cereais; letras de rancor;
77777 – masúrio (s.q.); roque; enérgica; 88888 – base aérea portuguesa; abastadas; 9 9 9 9 9 – pref.
de negação; cidade alentejana que possui o célebre Templo de Diana; 1111100000 – nome
de mulher (pl.); 1111111111 – derrubado.

VERTICAISVERTICAISVERTICAISVERTICAISVERTICAIS::::: 11111 – escárnio; prof. de direcção; 22222 – hipocrisia religiosa; 33333 – manda de
suínos; espécie de bananeira do Brasil (pl.); 44444 – que não tem antenas ou tentáculos;
letras de calçado; 55555 – picante; enfeite (fig.); 66666 – diarreia; contaminar; 77777 – elevador;
uno por meio de pontos dados com agulha enfiada em linha; 88888 – nome de letra;
amarrar; 99999 – senhor que tem baronato; 1111100000 – jogo de cartas; mealheiro; 1111111111 –
desanimo. ||||| MANUELMANUELMANUELMANUELMANUEL     MACHADOMACHADOMACHADOMACHADOMACHADO

Soluções das palavras cruzadas | HORIZONTHORIZONTHORIZONTHORIZONTHORIZONTAISAISAISAISAIS: 11111. Santarém, CD; 22222. célebre; 33333.
vária, aos; 44444. acertar; 55555. abre, ao, oco; 66666. seara, ranor; 77777. M.a, ore, tesa; 88888. ota,
ricas; 99999. in, Évora; 1111100000. acácias; 1111111111. desmoronado. VERTICAISVERTICAISVERTICAISVERTICAISVERTICAIS: 11111. sarcasmo, ad; 22222.
beatice; 33333. vara, anãs; 44444. ácero, CM; 55555. acre; arreio; 66666. reira, eivar; 77777. elator, coso;
88888. mê, atar; 99999. baronesa; 1111100000. cró, cós; 1111111111. desmoralizo. |||||

"Uma hora de alegria basta para nos fazer esquecer mil
horas de tristeza".  CARMEN SYLVA

"A alegria é a vida vista através dum raio de sol."    CARMEN

SYLVA

"O desalinho no vestuário é sinal de desmazelo na alma".
CERVANTES

"Quando a alma se eleva, eleva-se o mundo".     EMERSON

"A base do verdadeiro amor, seja de natureza particular,
seja extensivo a toda a humanidade é a compreensão".

MAR DE GLÓRIA de Nathaniel Philbrick
PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA, 2005

Mar de Glória é um livro precioso...
Uma extraordinária história sobre o mar e uma
crónica dos extremos a que os
homens conseguem chegar, dos
sarilhos em que se metem ( ou
de que escapam) na sua busca
de conhecimento. Ou de glória.
Ou de engrandecimento pessoal.
Ou simplesmente pelo seu amor
à aventura.
Nathaniel Philbrick, o magnífico
autor de No Coração do Mar,
dá-nos um extraordinário retrato
do muito estranho e turbulento
líder da expedição, Wilkes. A
força do autor, a fronteira com o desconhecido,
aventura, revoltas, estranhas paragens,
Tudo pela pena de Philbrick, o estudioso e
especialista das grandes expedições.

ANJOS &DEMÓNIOS ILUMINADOS de Simon Cox
PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA, 2005

O romance best-seller de Dan Brown, Anjos e
Demónios...
Tornou-se um sucesso internacional para
rivalizar com  O Código Da Vinci, introduzindo
milhões de leitores num mundo onde a Ciência
e o Cristianismo, por norma separados, se
aproximam devido a uma extraordinária
descoberta científica; um caminho oculto de
antigos símbolos e sinais pagãos é revelado
através da localização de estátuas e igrejas por
toda a Roma … Mas, ao longo da leitura do
romance, muitos leitores perguntar-se-ão onde
acaba a realidade e começa a fantasia do autor.
Anjos & Demónios Iluminados é o guia
essencial para o romance, dando importantes
informações de bastidores e lançando uma nova
luz sobre os muitos mistérios no coração da
história. |||||

DAMIEN RICE
O

Estarei eu a oscilar nas minhas raízes? …ou abrir
novos horizontes? Transformei-me de novo num
ser ansioso, aflito, desassossegado pelo
elementar, onde as cordas me fascinam e me
tornam dependentemente viciado em love songs.
De repente a música minimalista, com vozes
estranhas de putos que são homens, cantam-
me na alma e fazem de mim uma criatura
delicada e sensível… Damien Rice é um
songwriter e consegue tudo isso, num grito solto
numa delicate faixa onde apetece gritar com ele
why do you sing Hallelujah? ||||| 88888/10
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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

PALAVRAS CRUZADAS
11111

22222

33333

44444

66666

77777

55555

88888

99999

1010101010

11111 22222 33333 44444 55555 66666 77777 88888 101010101099999

1111111111

1111111111



GANHE  UM
ALMOÇO  PARA
DUAS  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  Maio foi
o nosso  estimado assinante, Serafim
Anjos Carneiro Freitas, residente na
Rua Santa Luzia, nº 268, em Bairro.

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz
contemplado nesta 1ª saída de
Maio foi o nosso estimado assinante,
Domingos Bessa Andrade, residente
na Rua do Cabo, em Roriz.

DEVEMDEVEMDEVEMDEVEMDEVEM      OSOSOSOSOS     PREMIADOSPREMIADOSPREMIADOSPREMIADOSPREMIADOS      RACLAMARRACLAMARRACLAMARRACLAMARRACLAMAR      OOOOO     SEUSEUSEUSEUSEU

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

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

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

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o  feliz
contemplado nesta 1ª saída de
Maio foi a nossa estimada assinante,
Helga Marinho, residente na
Alemanha.

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

Telf: 252 982607

Restaurante SobreiroSobreiroSobreiroSobreiroSobreiro
Avª Silva Pereira - 4765 Bairro

Telf.s:  252 931043 / 252 905910

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

Telf: 252 881903

entreMARGENS
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Silva; secretário: José Pereira Machado.
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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
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Silva, Fernando Herdeiro, Firmino
Pacheco, Fernando Fernandes, Manuel
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(Vila das Aves); Jorge Ferreira de Sousa
(Rebordões e Delães); A. Leal (Roriz).
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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

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

Outra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do Mundo
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Processo: 17-C/1970
Divisão de Coisa Comum
Requerente: JOAQUIM FER-
NANDO FERREIRA MARTINS e
outro(s)...
Requerido: MARGARIDA DE
JESUS FERREIRA MARTINS e
outro(s)...

Correm éditos de 20 dias para
citação dos credores des-
conhecidos que gozem de
garantia real sobre os bens
abaixo indicados, para re-
clamarem o pagamento dos
respectivos créditos pelo
produto de tais bens, no prazo
de 15 dias, findo o dos éditos,
que se começará a contar da
data da segunda e última
publicação do anúncio.

Bens:
Verba nº 1 – Prédio urbano
destinado à habitação, terra e
horta, com área de cem metros
quadrados, sito no lugar de
Tapada, S. Tomé de Negrelos
desta Comarca, a confrontar de
norte com Manuel Joaquim
Neto, sul nascente e poente com
caminho, descrito na Con-
servatória do Registo Predial sob
o nº 34215 e inscrito na matriz
no art.º 221 urbano e omisso
na parte rústica.

Verba nº 2 – 2 parcelas de
terreno destinada à construção
urbano, com a área de 600 m2,
sito no Lugar de Eiró, S. Tomé
de Negrelos, desta Comarca, a
confrontar a nascente com
Abílio Carneiro Machado, sul
Amândio Joaquim Leão
Monteiro Brandão, poente com
caminho público e do norte a
terminar em ponta aguda,
descrito na conservatória do
registo predial sob o nº 45772
e omisso na matriz.

Santo Tirso, 30-03-2005
N/Referência: 1591142

O Juiz de Direito
Ana Olívia E.S. Loureiro (Dr.a)

O Oficial de Justiça
Pedro Pereira

1ª Publicação – Jornal
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TRIBUNAL JUDICIAL DETRIBUNAL JUDICIAL DETRIBUNAL JUDICIAL DETRIBUNAL JUDICIAL DETRIBUNAL JUDICIAL DE
SANTSANTSANTSANTSANTO TIRSOO TIRSOO TIRSOO TIRSOO TIRSO
2º JUÍZO DE2º JUÍZO DE2º JUÍZO DE2º JUÍZO DE2º JUÍZO DE

COMPETÊNCIAS CÍVELCOMPETÊNCIAS CÍVELCOMPETÊNCIAS CÍVELCOMPETÊNCIAS CÍVELCOMPETÊNCIAS CÍVEL

ANÚNCIOANÚNCIOANÚNCIOANÚNCIOANÚNCIO
Os indivíduos exercem uma actividade
(trabalho) como forma de satisfazer as
necessidades e satisfações humanas
básicas, mas também devido a uma
pressão da sociedade. Por vezes as
actividades são exercidas com maior
ou menor empenho, maior ou menor
motivação. De facto reparamos que no
seu trabalho, funcionários igualmente
qualificados comportam-se de maneira
diferente e apresentam performances
diferentes, isto porque as suas motiva-
ções não são as mesmas. Erradamente
associa-se a motivação no trabalho
somente a aspectos de salário: base,
subsídios de turno e horas extraor-
dinárias, bónus, etc. Sendo este de facto
um forte factor de motivação, inves-
tigações feitas por sociólogos mostram
que na maior parte das indústrias, o
conteúdo das tarefas (a a forma como
são realizadas) pode influenciar o
comportamento no trabalho tanto
quanto factores como o salário. Quer
isto dizer que existe um conjunto de
factores de motivação importantes para
a satisfação no trabalho e com ligação
directa à produtividada. As pessoas
ficam motivadas se o trabalho lhes der
oportunidade de:

Realização - satisfação pessoal por
concluir tarefas, resolver problemas, ver
resultados com êxito;

Reconhecimento - agradecimento ou
louvor por um trabalho bem feito;
Crescimento - oportunidades de

Sociologia no trabalho,
factores de motivação

desenvolver novas qualificações e
capacidades;

Promoção - oportunidade de
promoção na organização;

Responsabilidade - maior grau de
controlo no trabalho, da variedade de
trabalho, estímulo à iniciativa e à
participação.

Em Portugal apenas um número muito
reduzido de empresas tem uma cultura
e uma organização que contemple estes
factores motivacionais. Devo realçar que
para a manutenção da motivação de
indivíduos e grupos de trabalho é
necessário o reconhecimento e a
recompensa quando, por via do esforço
e empenho dos trabalhadores, são
atingidos bons resultados e
performances. É, pois, conveniente que
empresários e gestores apliquem nas
suas empresas aquilo a que podemos
chamar a RODA DA PRODUTIVIDADE,
avaliando e melhorando sistema-
ticamente os seus resultados: Motivação
— Esforço — Performance — Recompensa
Um trabalhador MOTIVADO e a operar
num bom ambiente de trabalho
desenvolve um ESFORÇO maior, está
mais concentrado e evita a intrusão de
tempos improdutivos; Logo obtém uma
boa PERFOMANCE (rendimento) que
deve ser RECOMPENSADA para que
continue satisfeito e motivado no
exercício das suas funções. ||||| JORGE M.
PINTO (técnico de métodos) gop-
mt@clix.pt

Sinto-me tão pequenino
Porque minha Mãe já a não vejo...
Lembro-me da doçura de menino
E daqui lhe mando um grande beijo.

As Mães estão no Céu e na terra
Porque fazem parte da criação.
Nelas grande milagre se encerra
Criando filhos com abnegação.

A palavra Mãe já é um poema
E tem a força dum trovão...
Mas não faz da força sistema
E dá-nos o seu amor do coração.

Há simples poemas
Que têm significado profundo.
Mas Mãe tem três letras apenas
E são as maiores deste mundo!...

                                   Manuel Pimenta

Dia da
Mãe



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
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

     MORADIAMORADIAMORADIAMORADIAMORADIA
Monte Córdova

Moradia tipo T4
Cozinha totalmente equipada

Garagem e jardim

Só visto!!!

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

T2T2T2T2T2
Santo Tirso - Junto àSanto Tirso - Junto àSanto Tirso - Junto àSanto Tirso - Junto àSanto Tirso - Junto à
rotunda do Modelorotunda do Modelorotunda do Modelorotunda do Modelorotunda do Modelo

Como novo
Cozinha mobilada
Lugar de garagem

VENHA
CONHECER!!!

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

Fabulosa quintinha toda murada
Com área de 9.700 m2

Com moradia  - nova
Acesso privativo

Localização do melhorLocalização do melhorLocalização do melhorLocalização do melhorLocalização do melhor
para viver!!!para viver!!!para viver!!!para viver!!!para viver!!!

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

T2T2T2T2T2
Santo TirsoSanto TirsoSanto TirsoSanto TirsoSanto Tirso

Com área de 116 m2

2 Varandas
Aquecimento central

Aparcamento

Se pretende vender oSe pretende vender oSe pretende vender oSe pretende vender oSe pretende vender o
seu imovel, não dei-seu imovel, não dei-seu imovel, não dei-seu imovel, não dei-seu imovel, não dei-
xe de nos contactarxe de nos contactarxe de nos contactarxe de nos contactarxe de nos contactar
Estamos aqui paraEstamos aqui paraEstamos aqui paraEstamos aqui paraEstamos aqui para
o serviro serviro serviro serviro servir. Faça a sua. Faça a sua. Faça a sua. Faça a sua. Faça a sua

melhor opção.melhor opção.melhor opção.melhor opção.melhor opção.
contacte oscontacte oscontacte oscontacte oscontacte os

profissionais.profissionais.profissionais.profissionais.profissionais.

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

BOM PREÇO!!!BOM PREÇO!!!BOM PREÇO!!!BOM PREÇO!!!BOM PREÇO!!!

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

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

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

Desempregado / 1º Emprego
Se tem uma boa ideia e pretende criar o seu próprio emprego / negócio,
recorra a subsídios comunitários a fundo perdido (Centro de emprego).

Elabore um projecto connosco.projecto connosco.projecto connosco.projecto connosco.projecto connosco.
InfInfInfInfInformaormaormaormaormações grções grções grções grções graaaaatuitas. tuitas. tuitas. tuitas. tuitas. CHP, Lda - Aves - 252873348"

Apoio FApoio FApoio FApoio FApoio Familiaramiliaramiliaramiliaramiliar
Jovem responsável, c/ experiência e

formação em apoio familiar, oferece-se
para tomar conta de idosos e crianças.

Disponibilidade imediata.
Contactar: 91 471 56 47

VENDE OU ARRENDVENDE OU ARRENDVENDE OU ARRENDVENDE OU ARRENDVENDE OU ARRENDAAAAA
Loja / Armazém a 50 metros do Mercado, no centro de

Vila das Aves com cerca de 500 m2 em zona central,

destinada a comércio

Preço muito barato, negócio de ocasião

Contactar: 96 682 52 71 ou 252 411 411

Procura EmpregoProcura EmpregoProcura EmpregoProcura EmpregoProcura Emprego
Senhora procura emprego como
cozinheira ou outros serviços.

Contactar: 96 450 90 16

Jovem procuraJovem procuraJovem procuraJovem procuraJovem procura
 1º emprego em 1º emprego em 1º emprego em 1º emprego em 1º emprego em
qualquer área.qualquer área.qualquer área.qualquer área.qualquer área.

Contactar: 96 450 90 16

Excelente
Preço!!!

TerrenoTerrenoTerrenoTerrenoTerreno
S. Tomé de NegrelosS. Tomé de NegrelosS. Tomé de NegrelosS. Tomé de NegrelosS. Tomé de Negrelos

Com área de 5.000 m2

Fácil acesso
Com projecto para

estação de  serviço de
Posto de Combustível

TINTAS PAÇO
D’ALÉM, Ldª

FARIAUTO

Romão |  Vila das Aves | Telef. Oficina 252871309

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

de     José Mendes da Cunha FariaJosé Mendes da Cunha FariaJosé Mendes da Cunha FariaJosé Mendes da Cunha FariaJosé Mendes da Cunha Faria
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Outra Visão do Mundo

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

PARA DUAS PESSOAS NOS
RESTAURANTES:

Estrela do Monte
Sobreiro

Adega Regional 2000

VEJAVEJAVEJAVEJAVEJA     NANANANANA     PENÚLPENÚLPENÚLPENÚLPENÚLTIMTIMTIMTIMTIMAAAAA     PPPPPÁÁÁÁÁGINAGINAGINAGINAGINA
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Doença dos Olhos

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

4795-036  Vila das Aves

Médica Especialista
Marcação de Consultas

Telef: 252942483 Rua Silva Araújo | 4795 - 120 Vila das Aves | telf.: 252 941 348

Depois do extraordinário sucesso da
sua última digressão, em 2004, Ivete
Sangalo volta a Portugal, e desta vez
com passagem garantida por Vila No-
va de Famalicão, trazendo na bagagem
uma grande surpresa chamada Jota
Quest .

Organizado pela Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Famalicão, o es-
pectáculo junta num mesmo palco, a
“rainha do Carnaval de Salvador da
Bahia”, como é conhecida no Brasil, e
uma das melhores bandas de música
Pop-Rock brasileira.

Ivete Sangalo comemorou em De-
zembro de 2003, dez anos de carrei-
ra, num concerto que contou com 80
mil espectadores. A cantora nasceu
em Juazeiro, interior da Bahia, numa
família de músicos, e desde criança
revelou gosto pela música. Em 1992
foi convidada a integrar a Banda Eva,

 Espaços públicos de
Famalicão animados
com feira Medieval

A recriação do quotidiano de uma
Feira Medieval, com o seu tradicional
ambiente de festa e as personagens
típicas da Idade Média, é a proposta
da Câmara de Vila Nova de Famali-
cão para os próximos dias 6, 7 e 8
de Maio. Trata-de de mais um evento
integrado nas comemorações munici-
pais dos 800 anos do Foral de D.
Sancho I, dos 170 anos da criação
do concelho e dos 20 anos da eleva-
ção de Famalicão a cidade.

Durante três dias, Vila Nova de
Famalicão fará uma longínqua viagem
no tempo para reviver o ambien-
te típico das Feiras Medievais, onde
o colorido das bancas e tabuleiros
com os artigos em exposição se junta
ao alarido dos pregões e à variedade
das vozes da clientela e onde a alegria
dos saltimbancos, dos contadores de
histórias ou dos trovadores se con-
funde com o ruído das zaragatas e o
espanto pelas notícias ouvidas.

 Com o intuito de aproximar os
famalicenses dos seus antepassados
e da história da sua terra, “reconcilian-

do-os com esse passado e reforçando
o sentimento de pertença e identida-
de”, como refere o presidente da
Câmara Municipal, Armindo Costa, a
organização conta com a participação
dos alunos da Escola Profissional
CIOR, recriando tradições, hábitos e
costumes que fizeram a história do
concelho.

A Feira Medieval irá animar vários
espaços públicos da cidade, decorren-
do na zona envolvente na Rua Direi-
ta, na Travessa dos Eixidos, na Praça
9 de Abril e na Rotunda 1 de Maio,
proporcionando diversos jogos e
danças populares. Durante o evento
serão ainda servidos os melhores e
mais ricos manjares medievais, confec-
cionados com os produtos da terra e
que todos os visitantes terão a opor-
tunidade de saborear.

 A iniciativa conta com um orça-
mento global de 55 mil euros, dos
quais 22.500 foram atribuídos à Es-
cola Profissional CIOR, para apoio nas
despesas com a animação, realização
de jogos e trajes para os figurantes. |||||

Organizada ininterruptamente desde
1996 pela Câmara Municipal de
Santo Tirso, a edição deste ano da
Feira das Tasquinhas começou no
passado dia 29 de Abril a receber
os seus inúmeros visitantes, adeptos
confessos da gastronomia tradicio-
nal. Esta décima edição, que tem lugar
na Praça do Município, prolonga-se
até ao próximo domingo, 8 de Maio,
reafirmando-se assim o objectivo do
certame: “divulgar e promover a gas-
tronomia da região e os restaurantes
e bons vinhos do concelho”.

A edição 2005 deste evento
gastronómico volta a contar com a
participação de dez tasquinhas de-
vidamente seleccionadas de entre os
similares dos hoteleiros (oito) e das
associações sem fins lucrativos do
concelho (duas) que, cumprindo es-
crupulosamente as regras de higiene
e segurança exigidas pela autarquia,
vão dar a conhecer diariamente, das
12 às 24 horas, os seus pratos típicos
da região e também o bom vinho

Cantora brasileira Ivete
Sangalo actua este mês

em Famalicão
onde se deu a conhecer ao mundo
e alcançou grandes sucessos com te-
mas como “Prá Abalar”, “Beleza Rara”,
ou “Hora H”. Em 1999, Ivete Sangalo
lançou-se numa carreira a solo, que
desde logo se revelou bem sucedida.
Nesse mesmo ano, apresentou-se com
o disco “Ivete Sangalo”, seguindo em
2000 “Beat Beleza”, em 2001 “Festa”
e em 2002 um dos maiores sucesso
da cantora “Se eu não te amasse tanto
assim”.

Desde então Ivete Sangalo não tem
parado de surpreender a sua legião
de fãs, com novos temas e novas per-
formances. A cantora apresenta-se em
Famalicão no próximo dia 21 de
Maio, mais concretamente no Estádio
Municipal. Os bilhetes já se encontram
à venda e podem ser adquiridos na
Casa da Cultura, Casa das Artes e
no Posto de Turismo de Famalicão. |||||

Feira das Tasquinhas de Santo
Tirso cumpre décima edição

CERTAME ORGANIZADO
PELA AUTARQUIA DE SANTO
TIRSO PROLONGA-SE ATÉ

DIA 8 DE MAIO

verde do concelho de Santo tirso.
 À semelhança dos anos anterio-

res, o certame inclui algumas iniciati-
vas complementares, das quais se
destacam: o programa de animação
musical (diário); a mostra de vinhos
verdes rotulados do concelho (diá-
rio); a mostra de apicultura (diária);
e, ainda, o concurso concelhio de
vinho verde engarrafado e da pro-
dução (este a ter lugar no sábado
de manhã, dia 7 de Maio), podendo
nele participar os vitivinicultores do
concelho com os seus vinhos verdes
brancos, tintos e espadeiros.

Nestes últimos dias de feira, e no
âmbito da animação musical, os
visitantes têm ainda a oportunidade
de assistir, sempre a partir das
21h30, às actuações dos grupos:
“Sons do Ave” (hoje, dia 4); Zédicó
(dia 5); Serafim Ferreira e suas
bailarinas (dia 6); Grupo Viragotas
e às Concertinas e Desgarradas com
Augusto Canário (dia 7). Para o
último dia de feira estão agendadas
as actuações do Grupo Folclórico da
Juventude S. Julião de Água Longa
(às 16 horas) e do Grupo de Fados
e Baladas de Coimbra (21h30).

De acordo com a autarquia tirsen-
se, o êxito da feira das Tasquinhas, há
muito que “já ultrapassou as frontei-

ras do município de Santo Tirso, sen-
do já uma referência a nível nacional”.

TASQUINHAS PARTICIPANTES
Restaurante Snack/Churrasqueira
Júnior (S. Martinho do Campo);
Adega Regional O Escondidinho (S.
Mamede de Negrelos); Adega
Regional do Rodrigo (Lamelas);
Restaurante Solar de S. Bento (Santo
Tirso); Restaurante Olímpo (Santo
Tirso); Churrasqueira Tropical (Santo
Tirso); Restaurante Mira Parque (Santo
Tirso); e Restaurante da Estalagem S.
Martinho (S. Martinho do Campo).

PARTICIPANTES (DOÇARIA)
Irmandade e Santa Casa da Miseri-
córdia de Santo Tirso e Cooperativa
de Apoio à Integração do Deficiente.

VI MOSTRA DE VINHO VERDE
Quinta do Lago (Vila das Aves;
Quinta das Covas (S. Tomé de
Negrelos); Escola Profissional
Agrícola Conde S. Bento (Santo Tirso);
Adega Cooperativa de Santo Tirso
(Santa Cristina do Couto); Quinta do
rio Vizela (Vila das Aves).

MOSTRA DE APICULTURA
Maria Júlia Coelho Machado (da fre-
guesia de S. Tiago de Rebordões). |||||
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