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A Associação de Coleccionismo
Tirsense em parceria com o jornal
entreMARGENS vão realizar uma
Exposição de Coleccionismo. Esta
exposição irá decorrer no Salão
de Festas do Patronato no próximo
fim-de-semana no horário com-
preendido entre as 15 e as 18h30
de sábado. E as 9h30  e as 12 horas
e entre as 15 e as 18h30 de do-
mingo com entrada gratuita.

EXPOSIÇÃO DE
COLECCIONISMO

É considerado um dos mais im-
portantes sectores da gestão au-
tarquica, e um dos que nos últi-
mos tempos têm exigido maiores
investimentos. A Câmara de San-
to Tirso apresentou o trabalho de-
senvolvido no concelho. | PÁGINA 7

Acção Social tem
exigido grandes
investimentos

Lugar da Tojela  Telef: 252872360
4795-018               Vila das Aves
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HIPERMERCADOS E DÍVIDAS NA ORIGEM DO
FECHO DA “LOJA OPERÁRIA DE NEGRELOS”

Chegou ao fim um ciclo feito de tempos áureos, com perto de mil associados, atendidos por 12 funcionários, a fazer semanalmente as
suas compras na “Loja Operária de Negrelos”. página 5

Encerrado muito
antes do Verão,

Cine-Aves pode não
regressar de férias

A primavera ainda vai a meio, mas o Cine-Aves já fechou
para férias. E os próximos tempos podem ser decisivos
quanto o futuro daquela sala de cinema que poderá não
ter apenas encerrado para férias mas definitivamente.

Marisa Costa, estudante de psico-
logia  e actual coordenadora dos
Jovens em Caminhada, vai coor-
denar as próximas Jornadas Cul-
turais de Vila das Aves. O programa
foi apresentado no passado dia 8
de Maio. | PÁGINA 4

19as e derradeiras
Jornadas Culturais

de Vila das Aves

Vilarinho F. C. na Divisão
de Honra dos Distritais

Na época transacta, falhou a subida à Divisão de
Honra dos Distritais mesmo na última jornada e
esta temporada a promoção de escalão foi, final-
mente, conseguida, a três jornadas do desfecho
da Primeira Divisão Distrital. Um motivo de enorme
satisfação para todos quanto têm procurado ao
longo de 28 anos de história levar o nome do
clube pelo bom caminho. | PÁGINA 13

Em ambiente festivo, Armindo
Costa inaugurou a modernização
da Escola do 1º Ciclo da Avenida,
agora dotada de polidesportivo e
biblioteca escolar. | PÁGINA  8

Bairro Escola da
Avenida

requalificada
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FUNERÁRIA  DE  RIBA  DE  AVE, LDA.

Sede:Rua 25 de Abril, 413 (junto à Igreja Paroquial)
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||||| EDITORIAL: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

“Simples mas bonito, a organização conseguiu
um evento que encantou todos os presentes. E
ninguém cedeu a tentações de 'politiquice'; a
oposição fez a sua vénia elogiando o feito;
Castro Fernandes não aproveitou a 'circuns-
tância para discursos internos'. Viva a
Democracia, viva a Liberdade”. Eis como o
periódico Notícias de Santo Tirso de 01
de Maio e o seu Director comentam a ce-
rimónia evocativa do 25 de Abril, organi-
zada pela Câmara Municipal. O concelho
de Santo Tirso na sua melhor “performan-
ce” democrática! No entanto, olhando a
coluna ao lado e em Editorial, o mesmo
sr. director brinda a Vila das Aves com o
seguinte título “Aves, Fernandes e Ciª (i)li-
mitada” e como que regredimos à dita(du-
ra) tal o teor dos seus comentários e a
circunstância de fazer das Aves um “castro
fortificado” em que a única coisa que conta
é a luta pelo poder. Nem queria acreditar
no que lia, 31 anos passados sobre o fim
da imprensa subserviente ao poder político!

Tendo por base e plataforma de lança-
mento uma ocorrência partidária, o 1º
aniversário da abertura de uma sede local,
o NST deixou cair a máscara com que apa-
receu a disputar um estreito e mesquinho
espaço informativo tirsense. O seu director
do alto da sua (im)postura editorial, deu
a mão ao candidato numa viagem de re-
gresso “do bom filho a casa torna” para
lutar contra o esquecimento a que, supos-
tamente, muitos avenses quiseram votá-
lo, bafejando-o com um sinalzinho de vitó-
ria no próximo Outubro com “o verdadeiro
PS a regressar à varanda da (nova) Junta
de Freguesia.” Eis, sem tirar nem pôr o
prefácio e o exórdio do dito editorial. E
tendo como já provados  os merecimentos
do candidato, o sr. director continua a
(re)provar que  há uma perseguição nítida
às expectativas do candidato: ele foi o “cri-
me de lesa-cultura... o pecado de inveja...
a covardia, o que é no mínimo estranho
em quem responde por... valente” da bar-
ragem do acesso da “Poesia na Rua” ao
mercado-feira só porque era a Poesia do
Fernandes”. E lá vem o remoque de vespa
sob a capa de fervoroso abrilista, neste
parêntesis: “(Aliás, tal gesto sucede num
mês em que se celebra o dia da liberdade,
25 de Abril- é caso para perguntar quem
são de facto os “petit ditacteurs” nas Aves.)”
Depois recorda as dificuldades que cria-
ram ao candidato: “ dificuldades que não
lembram ao diabo! Fosse Aníbal ou Valen-

Em prol de uma Comunicação
Social livre e democrática

te, foi-se pretendendo que Vila das Aves
ficasse inacessível à boa lembrança do
Fernandes. Mas Fernandes, o Castro, filho
da terra, avense de raíz, persiste em lem-
brar-se da Vila. Está aí a anunciá-lo: obras
e mais obras, investimentos seguem-se a
investimentos...”.

O discurso de candidatura  no aniver-
sário da abertura de uma sede local que,
no nosso jornal, teve a justa cobertura
que se deve dar a tais “factos políticos”,
foi esticado à saciedade em duas longas
páginas com direito a títulos grossos, com
avisos, reparos, protestos de obra feita e
promessas do muito que se irá fazer e
destacados a negritos, na óptica mais
conveniente, é claro, do candidato visado.
Depois, a  propósito ainda das comemora-
ções dos 50 anos de elevação a Vila e
ecoando as queixas e lamentações do
candidato, não passa sem comentar: “as
Aves foi elevada a vila... mas falta a elevação
a alguns.” E termina o editorialista futu-
rando-lhe a justa compensação, colando-
lhe o signo da vitória “investir, investir,
investir em Vila das Aves” que é como
quem diz e como dizia Constantino sob a
égide da inspiração divina, “por este sinal
vencerás”. E lá vem o merecido castigo
para os seus detractores dele: “E então,
em Outubro próximo, provavelmente aque-
les que durante os últimos quatro anos
parecem ter sofrido de amnésia, serão os
primeiros a puxar pela cabeça para fazer
o verdadeiro PS regressar à varanda da
(nova) Junta de Freguesia.” Sic. Preto no
branco.

Depois de no último editorial ter feito
caso e reparo público de um editorial que,
de todo em todo, desprestigiava a comu-
nidade avense, estava longe de imaginar
que outro editorial, porventura ainda mais
deselegante, iria provocar-me até à náusea.
Faço questão em salientar que o alvo deste
meu editorial não é de modo algum o
candidato, muito menos o presidente da
Câmara ou o partido que o elegeu mas
os agentes da comunicação social que,
exorbitando do seu estatuto editorial, do
equilíbrio naturalmente precário de isen-
ção e rigor informativo ou opinativo, cedem
às tentações da “politiquice” e do mer-
cenarismo barato, vampirizando natural-
mente os candidatos e a luta política. Para
estes, sim, é que deve haver recurso para
as altas instâncias da Comunicação Social
para bem do 25 de Abril e de uma ver-
dadeira cultura da democracia e da
liberdade! |||||

No sentido de divulgar e valorizar os trabalhos tradicionais na arte
da renda e dos bordados, o Rancho Folclórico Santiago de Rebordões
vai levar a efeito, nos próximo fim-de-semana, 21 e 22 de Maio,
uma Exposição de Rendas e Bordados. A mostra com entrada
gratuita e sem objectivo de venda estará aberta ao público na sede
social da referida colectividade, sita no Largo Delfina Fernandes, em
Rebordões, das 15 às 21 horas em ambos os dias. |||||

Rancho de Rebordões
promove exposição

de “Rendas e Bordados”
Tal como foi anunciado na
última edição deste jornal, a
Associação Avense (aa78)
reúne na próxima sexta-feira
(20 de Maio) em Assembleia
Geral. Da ordem de trabalhos
fazem parte a apresentação do
relatórios de contas referente
ao ano transacto, assim como
a eleição de novos corpos ge-
rentes para o próximo biénio.

Esta Assembleia Geral terá
lugar no edifício Cubo das Ar-
tes da aa78 (Rua Santo Hono-
rato, 4795 – 114 AVES), e tem
início marcado para as 20h30.
No entanto, e de acordo com
os estatutos, se há hora marca-
da não se encontrar presente
o número de sócios regula-
mentares, a assembleia reúne
uma hora depois, em segunda
convocatória. |||||

1ª No último número deste jornal, nos quadros de cálculo dos
valores patrimoniais tributários de Vila das Aves, apresentados
anexos ao artigo “Nova Reforma do Património penaliza avenses”
(página 5), consta erradamente o valor de 163.930 euros, quando
na realidade o valor é de 193.930 euros. Pelo lapso, apresentamos
as nossas desculpas ao autor do referido artigo e aos nossos
leitores.
2ª Na rubrica a “Voz dos interveniente" das Camadas Jovens do
CD Aves por Lapso foi mencionado que o atleta Rui Daniel da
Silva Castro teria 14 anos, contudo o atleta conta já com 16 anos,
pelo facto as nossas desculpas. |||||

RECTIFICAÇÕES

aa78 reúne em
Assembleia

Geral no dia 20
de Maio

Pela segunda vez consecutiva a Escola de Cadetes representou a
nossa instituição, no Concurso Distrital de manobras que se
realizou no passado dia 30 de Abril de 2005 em Freamunde,
competiu com cinco equipas fazendo a melhor prova.

Participamos no passado dia 1 de Maio de 2005 no Ciclo-
turismo nos Bombeiros Voluntários de Vizela com a organização
da JuveBombeiro, num encontro em que se destaca o convívio.

Pelo teceiro ano consecutivo organizamos um passeio de
Bicicletas, para todos os elementos do Corpo de Bombeiros e
onde esteve presente a Escola de Cadetes. O evento foi elevado
a cabo no passado dia 7 de Maio de 2005, desta vez o local
escolhido foi a Capela da Nossa Senhora de Espinho – S.
Martinho do Campo, onde não faltou muitos divertimentos,
animação e no final um lanche – convívio. |||||

No passado dia 12 de Maio,
pouco tempo antes da Pro-
cissão de Velas, passou um
carro ligeiro cheio de pes-
soas em direcção ao local da
mesma carregando também
um molho de foguetes com
as canas a sair pelas janelas.
Quem testemunhou ficou
horrorizado com o que viu
mas os ocupantes da viatura
eventualmente onde iriam
crianças parecem gozar com
a situação.

Fica o alerta as autorida-
des já que continua a haver
inconsciência e uma total
falta de respeito pessoal e
colectiva no transporte de
explosivos. Depois eles acon-
tecem e não há quem os
valha. |||||

Brincar
com o
perigo

JuveBombeiro no
Concurso Distrital de

Manobras
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Na Assembleia de Freguesia (AF) de
4 de Dezembro do ano passado foi
aprovada a retoma da venda de sepul-
turas assim como o montante propos-
to pelo executivo local: 700 euros.
A votação foi unânime, mas o deputa-
do socialista António Castro - que
não esteve presente nessa sessão -
contestou na última sexta-feira o valor
proposto, pois não foi esse o montan-
te acordado, em reunião prévia a essa
sessão de 4 de Dezembro, pelos
deputados do PSD e PS; o montante
estipulado fora então de 650 euros.

O assunto constitui um dos moti-
vos alegados pelos socialistas na de-
claração de protesto apresentada há
quinze dias (e na qual acusam a junta
local de “défice democrático”) para a
total ausência dos mesmos na assem-
bleia que deveria ter acontecido no
passado dia 30 de Abril. O assunto,
propriamente dito, aliado aos motivos
e explicações do PS pela não compa-
rência na reunião anterior, mais os
boletins informativos e o “rosário” do
deputado do PSD Sebastião Lopes
acabaram por consumir mais de duas
horas da sessão da Assembleia de
Freguesia realizada na passada sexta-
feira à noite. Na ordem de trabalhos
só se entrou mesmo quando faltavam
apenas dez minutos para a meia-noite.

António Castro considerou um
“desrespeito” andarem a marcar-se reu-
niões para se chegar a acordo sobre
assuntos que depois são aprovados
em assembleia com outros contornos.
É brincar “ao faz de conta” para o
qual os socialistas não se dizem
dispostos. No caso em concreto, 650
euros foi o valor acordado pelos
deputados “para ser apresentado em
Assembleia de Freguesia”, mas que o
executivo não levou em conta,
propondo outro valor. O presidente
da assembleia, Adalberto Carneiro
confirmou o mon-tante aludido por
António Castro mas sublinhou que
o executivo não é obrigado a acatar
com as “sugestões” dos deputados.
Para além disso, afir-mou que António
Castro estaria a passar um “atestado
de menoridade” aos colegas de
bancada, pois na altura da aprovação
do valor em AF nin-guém contestou,
tendo sido mesmo aprovado por
unanimidade. Entre re-cuos e avanços,

Adalberto Carneiro acabou por deixar
escapar que a tal reunião prévia não
havia “servido de nada”.

Entre muitas outras trocas de acu-
sações e com a palavra “mentiroso” a
pairar em muitas cabeças, a discussão
do assunto foi se arrastando no
tempo, até dar vez ao longo discurso
de Sebastião Lopes. Parafraseando o
próprio deputado, vinte minutos dum
rosário não interrompido pelo presi-
dente da AF que não detectara ne-
nhum bocejo ou expressão de enfado
por parte do público presente.

Para Sebastião Lopes, as folhas in-
formativas e a declaração de protesto
do PS são reflexo de um “nervosismo”
que o deputado social democrata ex-
plica com o facto de os socialistas “não
conseguirem perceber como é que ac-
tual Junta de Freguesia tem consegui-
do levar a bom porto aquilo que se
propõe fazer, com tão pouco dinhei-
ro”. O deputado do PSD, deixou ainda
o aviso: “se a ideia é descredibilizar
esta assembleia, não vão por aí, pois
elas continuam a ter gente. Se se sen-
tem lesados, se calhar já deviam ter
repensado o vosso comportamento”.

A defesa da bancada socialista fez-
se pela mão do deputado Nestor Bor-
ges que considerou o protesto do PS
“legítimo”, afirmando inclusive que es-
te tinha chegado “em boa hora”. Na
ocasião, esbateu as suspeitas de que
a falta dos deputados na reunião an-
terior tinha levado em linha de conta
as ausências do presidente e secretá-
rio da mesa da Assembleia de Fregue-
sia. “Também somos responsáveis [pela
não realização da AF], mas involun-
tariamente, pois não sabíamos se o
senhor presidente da assembleia ia
trabalhar ou não”.

Nestor Borges aproveitou ainda a
oportunidade para dizer que o actual
mandato não é para “esquecer”, muito
pelo contrário, deve ser lembrado para
que “não se repita”. Por outro lado,
considerou mais uma vez que “o gran-
de problema de Vila das Aves é a fal-
ta de diálogo e o ambiente de guer-
rilha que não beneficia em nada a
nossa terra”.

“Esta junta nunca fugiu ao diálo-
go”, contestaria depois o presidente
do executivo. “É por isso que temos
60 ofícios a pedir reuniões com o
presidente da Câmara”, acrescentou
ainda Carlos Valente. |||||

O rosário
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE

VILA DAS AVES. 13 DE MAIO DE 2005

No âmbito do novo Código do Im-
posto Municipal sobre Transmissões
Onerosas de Imóveis (CIMI), e por
iniciativa da bancada do PSD, foi
submetido à votação uma proposta
que vai no sentido de fazer com que
a Câmara de Santo Tirso pressione
as Finanças a baixar o coeficiente de
localização. O valor atribuído de 1,30
revela-se prejudicial para o desen-
volvimento da freguesia e constitui
uma agravamento nos impostos na
sequência das avaliações exageradas
dos imóveis, fruto do referido coe-
ficiente de localização atribuído, o
mesmo que no centro da cidade de
Santo Tirso o que faz com que o valor
de uma casa em Vila das Aves não
difira da de uma localizada, por exem-
plo, junto à Câmara Municipal. A
comparação com outras municípios
tornam a situação ainda mais gritante
(ver edição anterior deste jornal). “O
que a Câmara devia fazer era uma
discriminação positiva, mas não é isso

que acontece pois nós pagaríamos o
mesmo se estivéssemos no centro de
Santo Tirso”, referiu Rafael Lopes. Adal-
berto Carneiro, resumiria o assunto
dizendo que se está perante “um
roubo”. “Legal, mas um roubo”.

A proposta foi aprovada por una-
nimidade, à semelhança do voto de
louvor, proposto também pela bancada
do PSD, ao executivo de Vila das Aves
pela forma como levou a cabo as
comemorações dos 50 anos de Vila.
A unanimidade viria ainda a pontuar
a petição proposta pelo deputado
Joaquim Carneiro, onde é referido
que os elementos da AF “sentem de
novo a necessidade de junto da Câ-
mara Municipal pedir a rápida reso-
lução da ampliação do cemitério”. De
igual forma aprovado por todos os
deputados, foi a proposta de louvor
e agradecimento apresentada pelo PS,
ao público que, pacientemente, espe-
rou pela sua vez de falar nesta sessão
da assembleia. |||||

Da ordem de trabalhos, destaque para
a aprovação da Conta de Gerência
de 2004. No ano transacto “gasta-
mos mais do que aquilo que recebe-
mos”, começou por afirmar a tesou-
reira da Junta de Freguesia, Elizabete
Faria, que sublinhou, entre outros
dados, o aumento contínuo das des-
pesas com pessoal; quase 128 mil eu-
ros em 2004, contra os 92 mil gastos
em 2002. A mesma responsável afir-
mou que no orçamento apresentado,
39 por cento do valor previsto pro-
viria da Câmara Municipal, através de
subsídios a obras já realizadas ou pa-
ra serem levadas a cabo, mas desta, a
Junta “não recebeu nada”, pelo que,
alega, “tínhamos razão quando afir-

Organizou recentemente no Museu
Municipal Abade Pedrosa a exposição
de Avelino Leite, chama-se Nuno
Olaia e será ele a dirigir o Centro
Cultural de Vila das Aves. A revelação
foi feita na última Assembleia de Fre-
guesia por Carlos Valente que afirmou
que já foi submetida à junta local uma
proposta de gestão do referido edifício.
Valente diz que foram “apontados al-
guns erros e sugeridas alterações”, mas
para já ainda não obteve qualquer
resposta da Câmara Municipal. 3 de
Julho é a data apontada, de momento,

para a inauguração daquele espaço.
No habitual período concedido

para as informações do executivo, o
presidente da Junta deu ainda conta
das várias reclamações a que os Cor-
reios têm sido alvo e informou da
intenção dos CTT de retirar um carteir-
o ao giro de Vila das Aves. Aconse-
lhou, por isso, o PS a fazer a expedição
dos seus boletins informativos a partir
da estação local dos CTT, pois é au-
mentando o volume de expedição que
se poderá travar os intuitos dos cor-
reios de reduzir pessoal. ||||| JACJACJACJACJAC

Nuno Olaia vai dirigir CCA

mamos que o desenvolvimento da
freguesia estava ‘hipotecado’ á vonta-
de da Câmara de Santo Tirso, na
pessoa do seu presidente”.

O PS optou pela abstenção. Na
declaração de voto, contestou o au-
mento de apenas um por cento nas
verbas provenientes da administração
central. “Deveriam acompanhar, no
mínimo, a taxa de inflação”, sublinhou
Rui Ribeiro. Por outro lado, o deputado
entende ser “errado” e “redutor” atri-
buir “todos os males” à pessoa do
presidente da Câmara alegando que
a autarquia tem também outras formas
de apoiar o desenvolvimento de Vila
das Aves, nomeadamente através do
apoio às suas colectividades. |||||

Despesa com pessoal aumenta

Petições, propostas e votos de
louvores aprovados

Qual é a vossa pretensão? Tirar
outra vez da boca do nosso
presidente a palavra mentiroso,
que já lhe valeu um processo em
tribunal?”
NICOLA MACHADO – PSD

“Começa se a ser usual nesta casa
chamar-se mentiroso”
ANTÓNIO CASTRO - PS

“O mais grave é que já estamos no
fim do mandato e ainda não
sabem [os deputados do PS] para o
que foram eleitos”
SEBASTIÃO LOPES - PS

“A quinta do Verdeal, a quinta da
Tojela, a Quinta dos Pinheiros, as
habitações de Cense, a nova
postura de trânsito...., quando é
que isto sai tudo do papel?”
IBIDEM

"As obras são necessárias, só pecam
por ser tardias. Se calhar os
mandatos deviam ser de dois em
dois anos"
IBIDEM

“Vamos democraticamente
respeitar a nossa freguesia e os
deputados e mandar convites
formalmente”
NESTOR REBELO BORGES - PS

"Reafirmo tudo o que está  lá
escrito [declaração de protesto]. O
nosso protesto é legítimo"
IBIDEM

Este não é um mandato para se
esquecer. Não, é para lembrar para
que não se repita”
IBIDEM

"Nós [deputados do PS] não fomos
convidados para a visista do
senhor presidente da Cãmara de
Santo Tirso a Vila das Aves e acho
que deviamos ser"
IBIDEM

"Posso dizer que no país inteiro
não há assembleias de freguesia
que tenham tanto assistência
como as nossas"
ADALBERTO CARNEIRO - PRESIDENTE DA AF

“Fico satisfeito porque quando eu
falo o povo não me insulta, não
me assobia”
IBIDEM

“Vila das Aves bem precisa de
projectos estruturantes”
RUI RIBEIRO – PS
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Rua 25 de Abril, 323 - 4795-023 Vila das Aves
Telf. / Fax 252873244 Telemóvel 917296475

adecar@portugalmail.com

BMW 320 D Touring -  BMW 320 D Touring -  BMW 320 D Touring -  BMW 320 D Touring -  BMW 320 D Touring -  2000

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

Renault Clio 1.9 DTi - 5 lug. - Renault Clio 1.9 DTi - 5 lug. - Renault Clio 1.9 DTi - 5 lug. - Renault Clio 1.9 DTi - 5 lug. - Renault Clio 1.9 DTi - 5 lug. - 2002

Mercedes C 180 Elegance - Mercedes C 180 Elegance - Mercedes C 180 Elegance - Mercedes C 180 Elegance - Mercedes C 180 Elegance - 1994

Opel Astra 1.7 TD Caravan - Opel Astra 1.7 TD Caravan - Opel Astra 1.7 TD Caravan - Opel Astra 1.7 TD Caravan - Opel Astra 1.7 TD Caravan - 1998

VW Golf GTi TDi - VW Golf GTi TDi - VW Golf GTi TDi - VW Golf GTi TDi - VW Golf GTi TDi - 1999

Fiat Punto TD Van - Fiat Punto TD Van - Fiat Punto TD Van - Fiat Punto TD Van - Fiat Punto TD Van - 1996

Mercedes 300 SL 24V - C/ Hard TopMercedes 300 SL 24V - C/ Hard TopMercedes 300 SL 24V - C/ Hard TopMercedes 300 SL 24V - C/ Hard TopMercedes 300 SL 24V - C/ Hard Top

Renault Megane 1.9 D Van - Renault Megane 1.9 D Van - Renault Megane 1.9 D Van - Renault Megane 1.9 D Van - Renault Megane 1.9 D Van - 1999

MULTIMARCAS

Comércio de Automóveis
novos e usados
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Apresentação das
Décimas Nonas e

“derradeiras”
Jornadas Culturais

||||| TEXTO: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES
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A Igreja evocou no passado Domingo,
8 de Maio, dia litúrgico da Ascensão
do Senhor, as Comunicações Sociais
tendo ainda por base o Magistério
do falecido Papa João Paulo II que,
em 24 de Janeiro último, em dia de
S. Francisco de Sales, padroeiro da Im-
prensa, proclamava a mensagem a ser
meditada nesta 39ª Jornada e cujo
tópico inspirador é “os meios de co-
municação: ao serviço da compreen-
são entre os povos.”

A paróquia de Vila das Aves que
não se tem cansado de inserir na sua
pastoral iniciativas concretas visando
os media, mais uma vez congregou
os órgãos de comunicação social.  A
Eucaristia das 19 horas, presidida pelo
Rev Fernando Marques de Oliveira e
concelebrada pelos reverº Albertino
Martins, Mendes de Carvalho e pá-
roco Fernando Abreu foi o momento
adequado para celebrar o dom da
Palavra, tendo os representantes convi-
dados dos órgãos de comunicação
de proximidade participado activa-
mente nas leituras e na oração dos
fiéis. Fernando Marques, na homilia,
fez pedagogia de fé em volta da
celebração da Ascensão de Cristo,
vincando que, verdadeiramente, a
Ascensão se deu na Sexta-feira Santa:
com o seu último suspiro, Jesus subiu
para a glória do Pai, sendo os quarenta
dias bíblicos após a sua Ressurreição
a expressão de uma aprendizagem e
de uma caminhada de fé e as apari-
ções de Cristo aos apóstolos experiên-
cias da ordem do sobrenatural. O
reverendo aproveitou a oportunidade
para explicitar as ideias dominantes
da mensagem de um papa que, como
nenhum outro, soube tirar partido dos
meios de comunicação actuais, ao
ponto de os poderosos deste mundo
se terem ajoelhado diante do seu

COMEMORAÇÃO DA  39ª JORNADA MUNDIAL DAS
COMUNICAÇÕES SOCIAIS NA PARÓQUIA DAS AVES

DÉCIMAS NONAS JORNADAS
CULTURAIS | PROGRAMA

cadáver em exéquias que correram o
mundo, relevando, por isso, a exce-
lência dos media para a aproximação
e a solidariedade entre os povos cujo
exemplo mais flagrante foi a ajuda às
vítimas do Tsunami, da Ásia.

Após a Eucaristia, convidados e
pessoas ligadas à instituição da

Fábrica da Igreja e à organização das
Jornadas Culturais, dirigiram-se para
o patronato onde decorreu a apre-
sentação pública do Livro das XVIII
Jornadas que decorreram no ano tran-
sacto e a divulgação do programa das
Décimas Nonas do próximo Outubro.
Coube ao jornalista Celso Campos a
tarefa de apresentar a Publicação: gra-
cejou com a cor laranja ao dizer que
era a cor da moda para o próximo
verão, acompanhando assim a mo-
dernidade; que era constituída por
335 páginas, a multiplicar por 1000
exemplares, profusamente ilustradas
(196 fotos, fora documentos e grá-
ficos que são outros tantos documen-
tos) que, no seu conjunto, são uma
preciosa fonte de informação da vida
da paróquia e da comunidade avense
em geral. Celso Campos realçou ain-
da a dedicatória ao Pe. Albertino como
a mais justa homenagem a um cola-
borador incansável da pastoral paro-
quial que faz já 30 anos de presença
nas Aves, tantos os que fará de vida
este ano; depois, lá vem a reportagem
do Dia Mundial das Comunicações
sociais do ano transacto e a “nata da
publicação”, os textos das conferên-
cias; finalmente, os preciosos contri-
butos da Imprensa na sua divulgação
e a correspondência trocada com o
pároco e com os organizadores. Em
jeito de conclusão, Celso Campos lá
foi dizendo um lugar comum por de-

mais repetido, o de que “estas jorna-
das são uma pedrada no charco da
cultura avense” e que, por isso, “e por
muito que lhe custe, o sr. Pe. Fernando
tem de arranjar maneira de continuar
a dar-lhes saída”.

Este desafio e interpelação foram
oportunamente comentados e respon-
didos pelo pároco que anunciou se-
rem de facto as XIX as últi-
mas, pelo menos deste for-
mato, já que “a entrada em
vigor da Nova Concordata
no início deste ano 2005,
veio fortemente ques-
tionar o investimento da
pastoral da  cultura”. No
entanto, lá vai dizendo
de forma emblemática
ou “prolepticamente”,
que, dentro de um mês,
“comunicarei o que a
tal respeito farei”, que
é como quem diz que talvez
se feche uma porta e se abra uma
nova janela de oportunidades, pelo me-
nos para os “muitos ou poucos que
poderão encontrar nostalgia cultural”
no trabalho realizado e não se confor-
mam com um simples ponto final.

Estas e  outras razões interpelantes
fazem parte da brochura para as Déci-
mas nonas e terão que ser lidas e in-
terpretadas com cuidado. As próximas
Jornadas, nomeadamente os temas
das conferências, os patrocinadores

e demais ocorrências, foram apresen-
tadas à Comunicação Social pela co-
ordenadora escolhida, a jovem Marisa
Manuela Ferreira da Costa, estudante
de psicologia, actual coordenadora dos
Jovens em Caminhada-Renascer, in-
cansável voluntária da pastoral paro-
quial em vários sectores, desde cate-
quista, coralista e participante nas equi-
pas da Visitação Pascal ao apoio volun-

tário à Cantina Social.
Após a entrega

de exemplares do
Livro das XVIII aos
jornalistas e convida-
dos e bem assim a
quantos se vêm empe-
nhando na realização
deste evento, seguiu-
se um convívio na Can-
tina social do Patronato
em que às delícias da
mesa, à degustação da
tradicional costela assa-

da e quejandos, se somou a
cordialidade e um distendido e pro-
veitoso diálogo já muito para além
das rotinas do trabalho jornalístico
ou do quotidiano. Ficou, para já, a
certeza de que esta Jornada do Dia
Mundial das Comunicações Sociais
continuará a ter expressão paroquial,
o que, desde já, o entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS, re-
presentado pelo seu director e presidente
da Cooperativa de Entre-os-Aves,
agradecem e relevam. |||||

8 de Outubro | TEMA: “A luta contra a
pobreza em Portugal” | CONFERENTE:
Fernando Pinheiro, membro da
Direcção Nacional da Rede Europeia
Anti-Pobreza. | LOCAL: Lar Familiar da
Tranquilidade – 21h00

15 de Outubro | TEMA: Os 50 anos do
Grupo Etnográfico de Vila das Aves e
os 75 anos da Fundação do Clube
Desportivo das Aves | TESTEMUNHO:
Aurora Pimenta Rodrigues |
CONFERENTE: Lino Alves. | LOCAL: Salão
de Festas do Patronado de Vila das
Aves – 21h00

22 de Outubro | TEMA: Partilha
Vocacional, nos 25 anos de
Consagração na vida religiosa da
Irmã beneditina Rosa Maria Araújo
Ribeiro e Interpelação Vocacional
nos 50 anos da ordenação
Presbiteral do P.e Fernando Marques
de Oliveira. | PARTILHA VOCACIONAL: Irmã
Maria da Graça Pinto Moura |
CONFERENTE: P.e Geraldo Coelho Dias |
LOCAL: Salão de Festas do Patronado
de Vila das Aves – 21h00

29 de Outubro | TEMA: Imagem de
Marca ao longo dos 50 anos da
elevação das Aves a vila. “O futuro do
poder autárquico” | CONFERENTE:
Deolinda Isabel Costa Coutinho,
avense deputada da Assembleia da
República | LOCAL: Salão de Festas do
Patronado de Vila das Aves – 21h00

Marisa Manuela Ferreira da Costa, estudante de psicologia, actual coordenadora dos Jovens em Caminhada-Renascer vai coordenar as
próximas Jornadas Culturais

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

Crédito pessoal / habitação
Produtos financeiros
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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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Hipermercados e dívidas na origem do
fecho da “Loja Operária de Negrelos”

Começou no último domingo a época de fogos
e os bombeiros de Vila das Aves, em comuni-
cado remetido à nossa redacção, dizem-se “pron-
tos para integrar os grupos de primeira interven-
ção para os fogos florestais, bem como nas
campanhas de patrulhamento e vigilância”. No
mesmo documento, contudo, deixam um apelo
a toda a população, no sentido de não “fazerem
qualquer tipo de queimas ou queimadas, pois
com os dispositivos de vigilância no terreno
poderão disputar meios para determinados
locais, por vezes sem necessidade, o que origina
alguns constrangimentos para a canalização
de recursos onde são mesmo necessários”.

Pela primeira vez, os Bombeiros de Portugal
vão utilizar Brigadas Helitransportadas e numa
delas será integrado um elemento do corpo
de bombeiros locais, que após provas de selec-
ção ficou aprovado para um treino intensivo
que durou seis semanas, realizado na Serra da
Lousã e na Escola de Bombeiros em Sintra.
Joaquim Ribeiro Faria é o elemento em causa;
com a categoria de 3º classe, tornou-se no
primeiro bombeiro helitransportado da corpo-
ração de Vila das Aves.

QUIM BARREIROS NO DIA MUNICIPAL
DO BOMBEIRO
No próximo sábado, realizam-se em Vila das
Aves, os festejos de comemoração do Dia do
Bombeiro do Município de Santo Tirso, sendo
a Associação Humanitária local a mandatária
este ano para a realização e preparação das
referidas celebrações. A iniciativa começa com
o hastear das Bandeiras, por volta das nove da
manhã. A sessão solene está marcada para as
15h45, seguindo-se a realização de uma missa,
também nas instalações do quartel. Ao fim da
tarde, pelas 18h30, dá-se início ao desfile
apeado e motorizado. À Noite, Quim Barreiros
será a figura de cartaz do espectáculo de
variedades que se realizará no Estádio do
Desportivo das Aves a partir das 21h30. Nele
participam ainda o Grupo de Dança da Secção
Feminina dos Bombeiros das Aves e o Grupo
de Dança do Ginásio Oámis. |||||

Bombeiros de
Vila das Aves

preparados para
época de fogos

BOMBEIROS APELAM  PARA A NÃO
REALIZAÇÃO DE QUEIMADAS

CRISE COMEÇOU HÁ CERCA DE 8
ANOS E ATÉ ESTA ALTURA APENAS
DOIS FUNCIONÁRIOS, AJUDADOS

PELO TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS,
SEGURARAM O BARCO

||||| REPORTAGEM: SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

A expansão das grandes superfícies, um pouco
por todo o país, trouxe sérias implicações para
o comércio tradicional, também com repercus-
sões na Vila das Aves. O encerramento, no
passado mês de Fevereiro, da “Loja Operária
de Negrelos” colocou um ponto final em 84
anos de história da colectividade mais antiga
do concelho de Santo Tirso.

Fundada a 19 de Fevereiro de 1921 por
um grupo de pessoas da terra, a crise na venda
de géneros alimentícios começou há cerca de
oito anos e até esta altura apenas dois funcioná-
rios (Luís Neto e Adriano Fernando), ajudados
pelo Técnico Oficial de Contas, Romeu Neto,
seguraram o barco. No entanto, face ao apareci-
mento dos hipermercados e ao acumular de
dívidas por parte dos clientes tornou-se mesmo
uma missão impossível continuar de portas
abertas, tal como contou ao entreMARGENS Luís
Neto. “Foram tempos difíceis, muito complicados.
As pessoas começaram a ir fazer as suas com-
pras aos hipermercados. Fomos aguentando,
sempre à espera de melhores dias. No ano
passado, as coisas pioraram imenso e o próprio
estabelecimento também se começou a dete-

riorar. Depois também muitos sócios deixaram
aqui grandes dívidas, que ainda hoje não estão
liquidadas”, explicou o antigo funcionário. E,
ao mesmo tempo, Luís Neto fez questão de
deixar claro de que “existem provas dos débitos
em causa” e como tal mantém a esperança de
ainda “reaver esse dinheiro”, até porque ambos
os funcionários têm “cinco anos de salários
em atraso”. A alteração do Código Cooperativo
Pós 25 de Abril “também não veio ajudar mui-
to”, isto porque até essa altura “os sócios só
estavam autorizados a pagar a crédito em caso
de doença, num total de 75 por cento das
suas acções, e tinham 30 dias para sanar o
montante em causa”.

Mantendo uma grande mágoa pelo fecho
da colectividade, não deixa de criticar o papel
da própria Câmara Municipal de Santo Tirso
em todo este processo. “A autarquia nunca fez
nada, nem nunca tivemos ajudas estatais. Che-
gamos a ter lá uma reunião, mas nunca houve
qualquer desenvolvimento, as coisas ficaram por
ali”, revelou Luís Neto.

Chegou, assim, ao fim um ciclo feito de tem-
pos áureos, com perto de mil associados, atendi-
dos por 12 funcionários, a fazer semanalmente
as suas compras na “Loja Operária de Negrelos”.
“Começávamos a trabalhar às 8h30 e só pará-
vamos às 19 horas. Foi uma época muito bonita,
não havia mãos a medir para tanta gente”,
sublinhou, em jeito de recordação. Inicialmente
destinada exclusivamente aos trabalhadores da
Fábrica de Tecidos do Rio Vizela, mais tarde
tornou-se numa cooperativa aberta e, então,
os cooperantes e os compradores tornaram-se

menos cumpridores nos seus pagamentos. Ou
seja, foi uma crise arrastada ao longo dos anos,
que se desencadeou também a partir de 1986,
altura em que se começaram a pagar impostos.
“Até aí estávamos isentos de impostos e no
final do ano os lucros eram repartidos entre as
sociedades que compravam mais produtos.
Chegávamos a dar sete por cento dos nossos
lucros a quem comprasse com mais regularidade
e em mais quantidade”, lembrou.

Agora, com a venda judicial do edifício onde
funcionava a cooperativa, perto do mercado,
os dois funcionários contam reaver os seus
ordenados, e Luís Neto até tem uma promessa
a cumprir. “Um sócio chegou-nos a emprestar
cinco mil euros para umas obras urgentes no
telhado e como lhe dei a minha palavra que
lhe pagaria tenho de cumprir essa promessa”.

Além das memórias, que ninguém consegue
apagar, apenas resta o espólio da instituição
mais antiga da terra, entregue à Junta de Fregue-
sia de Vila das Aves. Assim, os avenses interes-
sados em consultar as actas do Conselho Fiscal,
da Administração e das Assembleias Gerais,
“autênticos monumentos literários”, entre diversa
documentação, terá apenas de se dirigir à bibli-
oteca, ficando a conhecer melhor um dos
marcos históricos da terra. |||||

Chegou ao fim um ciclo feito de tempos
áureos, com perto de mil associados,

atendidos por 12 funcionários, a fazer
semanalmente as suas compras na “Loja

Operária de Negrelos”.
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MACHADO & LOBÃO, LDA.

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

TECTOS FALSOS  |  DIVISÓRIAS  |  APLICAÇÕES EM
GESSO  |  DECORAÇÕES
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A primavera ainda vai a meio, mas o
Cine-Aves já fechou para férias. E os
próximos tempos podem ser decisivos
quanto o futuro daquela sala de cine-
ma que poderá não ter apenas encer-
rado para férias mas definitivamente.

“Desde o ano passado, mais ou
menos  a partir da Páscoa, que o núme-
ro de espectadores tem diminuído”,
de tal forma que, diz o seu proprie-
tário, Manuel Martins, o dinheiro não
tem chegado sequer para cobrir as
despesas. A situação mais proble-
mática, de resto, viveu-a no último
inverno, cujas receitas de bilheteira
“não chegaram para pagar a luz”. “As-
sim não é possível manter o cinema
a funcionar”, desabafa Manuel Mar-
tins que tem neste momento pedida
uma reunião com o presidente da
Câmara Municipal. Em conjunto com
o autarca de Santo Tirso, o proprie-
tário do Cine-Aves quer encontrar uma
solução de futuro para aquela casa
cinquentenária.

TEMPOS DIFÍCEIS
Depois do decréscimo de especta-
dores motivado pelo aparecimento do
vídeo, é agora a vez do DVD pôr em

Encerrado muito
antes do Verão,
Cine-Aves pode
não “regressar”

de férias
PROPRIETÁRIO DO CINE-

AVES QUER DISCUTIR
FUTURO DAQUELA SALA DE

CINEMA COM A CÂMARA
MUNICIPAL. O NÚMERO DE

ESPECTADORES TEM
DIMINUÍDO E AS RECEITAS
DE BILHETERIA JÁ NÃO DÃO

PARA MANTER A SALA EM
FUNCIONAMENTO

causa o futuro, pelo menos, das mais
antigas salas de cinema e principal-
mente as que se encontram fora dos
grandes centros comerciais e longe
dos centros urbanos. “Hoje compra-
se um DVD por dois, três e quatro
euros, o que desincentiva as pessoas
a ir o cinema”, alega Manuel Martins
que aponta ainda o dedo às muitas
cópias piratas de filmes que por vezes
acabam por circular de mão em mão
muito antes de serem exibidos no
grande ecrã.

A isto, junta ainda Manuel Mar-
tins, a actual situação económica do
país e muito em particular o período
difícil pelo qual diz Vila das Aves
atravessar, com os sucessivos encerra-
mentos de empresas, sem que se assis-
ta a novas oportunidades de negócio.
Uma situação que o tem feito adiar
investimentos há já algum tempo pla-
neados para Cine-Aves. A intenção,
explica, era a de reduzir a sala de
projecção de filmes a um lotação nun-
ca superior a 220 lugares. Destinar
o segundo piso para salas de jogos
e o terceiro para escritórios e gabine-
tes. O cinema ficaria assim confinado
à actual plateia, mantendo-se as di-
mensões do palco. Modernizar as
condições de projecção dos filmes,
tanto o nível do som como da imagem,
era outro dos objectivos de Manuel
Martins que gostaria ainda de ver
aquela sala com cinema todos os dias
de forma a conseguir ali realizar es-
treias. “Com exibições apenas ao fim-
de-semana isso é impossível, mas
ainda assim temos conseguido passar
filmes cada vez mais cedo”, diz Ma-
nuel Martins que sublinha o seu bom
relacionamento com responsáveis da
distribuidora Lusomundo, pois, caso
contrário, os filmes só passariam três
meses depois de terem entrado no
circuito comercial.

Ao entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS, Manuel Martins

não deixa de sublinhar a preocupa-
ção que a autarquia tem feito no
sentido de agendar para aquela sala
alguns espectáculos – como foi o caso
do realizado no âmbito do Dia Mun-
dial da Dança - , o que lhe permite al-
gum encaixe financeiro, mas, por outro
lado, não tem duvidas que a situação
se vai alterar uma vez inaugurado o
Centro Cultural de Vila das Aves. “Bor-
las”, neste momento, só mesmo para
“a festa de Natal das crianças”, pois,
como refere Manuel Martins, não
existem condições par facultar a título
gratuito aquela sala de espectáculos.
Encerrado para férias, o Cine-Aves de-
verá, ainda assim, abrir as suas portas
antes do Verão. Apesar das dificulda-
des, Manuel Martins pretende progra-
mar mais duas sessões de cinema, para
os meses de Maio e Junho, destinadas
as crianças de Vila das Aves. Até aos
12 anos, estas não pagam nada, mas
espera-se que venham acompanhadas
por adultos, refere o proprietário da-
quela sala de cinema. E, para além

disso, a receptividade vai-se mantendo
para quem quiser alugar aquela sala
para os mais variados espectáculos.

50 ANOS SEM FESTA
Proprietário do Cine-Aves há 22, 23
anos, Manuel Martins recorda que
comprou aquela casa por - e ainda
em moeda antiga – seis mil e 500
contos. “Comprei em Abril, mas
quando abriu ao público já lá tinha
investido 17 mil contos”, refere. A his-
tória daquela sala de cinema remonta,
no entanto a 1951; foi inaugurado a
um de Dezembro desse ano. Significa
isto que celebrou os 50 anos de
actividade em 2001. Mas festejos não
houve “Lembrei-me disso, mas achei
que não fazia sentido empolgar uma
casa que já vinha a morrer lentamen-
te”, diz Manuel Martins. Seja como
for, e depois de ter assistido à morte
dos cine-teatros de Riba D’Ave, Santo
Tirso e Vizela, o Cine-Aves vais resis-
tindo até aos nossos dias. Resta saber
até quando. |||||

Manuel Martins, proprietário do Cine-Aves há mais de duas décadas

Em reunião ordinária realizada no
passado dia 11 de Maio, o executi-
vo camarário tomou, entre outras,
as seguintes deliberações:

Adjudicar, pelo preço de 51.178
euros, a conclusão da empreitada
«pavilhão desportivo da Escola
Secundária D. Afonso Henriques»
em Vila das Aves.

Adjudicar, pelo preço de 219.886
euros a empreitada «reconstrução
da Ponte Romana de Negrelos» em
S. Martinho do Campo.

Atribuição de Medalhas por Serviços
Distintos a Joaquim Augusto Morei-
ra Ferreira Souto, comandante da
AHBV de Santo Tirso e a Miguel Paulo
Costa Garcia, presidente da Assem-
bleia-Geral da AHBV das Aves.

Atribuição de Medalhas por Mérito e
Dedicação a (Grau Prata, 25 anos de
serviço efectivo): Abel de Sousa
Carneiro, motorista da A H B V Tir-
senses; Alfredo José Gil Costa An-
drade,  motorista da A H B V Tirsen-
ses; António Teixeira Ribeiro, auxiliar
de fanfarra da A H B V Tirsenses; Luís
Alves Fernandes, auxiliar de fanfarra
da A H B V Tirsenses; e a Fernando
da Silva Mendes, motorista da A H B
V de Santo Tirso. Grau Bronze, 15 anos
de serviço efectivo: José Alfredo Silva e
Sousa, motorista da A H B V Tirsenses;
Victor Manuel Moura Gouveia, bom-
beiro de 2ª classe da A H B V de
Santo Tirso; Américo Moreira de An-
drade, bombeiro de 2ª classe da
A H B V de Santo Tirso; Aristides
Manuel Gomes de Andrade,  bom-
beiro de 2ª classe da A H B V de
Santo Tirso; Luís Valdemar Martins
da Cunha, auxiliar de motorista da
A H B V de Vila das Aves; António
Maria Martins, bombeiro de 3ª clas-
se da Associação Humanitária dos
Bombeiros de Vila das Aves

Atribuir subsídios, no valor global de
26.308, 31 euros, às seguintes ins-
tituições/entidades: Junta de Freguesia
de Areias para obras de beneficiação
em diversos arruamentos; Junta de
Freguesia de S. Salvador do Campo para
a alarga-mento da Rua da Fonte;
Junta de Freguesia de Vilarinho para
beneficiação da Estrada Baiona-
Fundição e arranjo do espaço públi-
co junto ao mosteiro; à Associação
Amadores de Pesca de Vila das Aves para
equipamentos para a sede |||||

Deliberações
Camarárias
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É considerado um dos mais impor-
tantes sectores da gestão autárquica,
e um dos que nos últimos tempos
têm exigido maiores investimentos.
No passado dia 10 de Maio, a Câ-
mara Municipal de Santo promoveu
uma iniciativa, junto da comunicação
social, de divulgação do que tem sido
feito no município neste âmbito.

Uma das facetas desenvolvidas no
campo da Acção Social faz-se ao nível
da habitação. O Programa Municipal
de Realojamento – de que Santo Tir-
so foi pioneiro na sua aplicação – é
disso exemplo, e corporiza um dos
mais significativas apostas da autar-
quia nos últimos anos. Em causa esta
a construção de 470 habitações, no
âmbito apenas do PMR, no sentido
do realojamento da população mais
carências. Castro Fernandes acredita
que no final deste ano, princípio de
2006 “Santo Tirso tenha o problema

das barracas resolvido”. Ao nível da
habitação, o apoio faz-se ainda atra-
vés do subsídio ao arrendamento;
modalidade para a qual a autarquia
disponibiliza uma verba anual que
ronda os 150 mil euros. “Há poucos
quem o façam”, alega o presidente
da Câmara que sublinha ainda o
apoio da autarquia na promoção da
habitação a custos controlados para
venda, que mais não é do que outra
forma de proporcionar o realojamen-
to da população com menos meios.

Na ocasião, foi promovida uma
visita ao complexo habitacional de
Monte Córdova, construído no âm-
bito do PMR, que para além das habi-
tações propriamente ditas, é composto
ainda por um espaço onde é pro-
movida a integração da comunidade
realojada, nomeadamente através do
desenvolvimento de várias activida-
des sócio-educativas.

Outras das áreas em destaque foi
a da prevenção primária das toxico-
dependências, levada a cabo em
parceria com a Misericórdia de Santo
Tirso e a Associação de Moradores
do Complexo Habitacional e Ringe,
em Vila das Aves. Este plano aposta
na informação e formação e foi imple-
mentados nalgumas escolas da sede
do concelho e no problemático com-
plexo habitacional. No âmbito das
toxicodependências, assume também

especial relevância o trabalho desen-
volvido de sensibilização e enca-
minhamento dos toxicodependentes
para tratamento, como o levado a ca-
bo pelas irmãs do mosteiro da Visi-
tação, também em Vila das Aves.

Ao nível da Acção Social, o Nú-
cleo de Apoio à Integração do Defi-
ciente, ficará como uma das mais
relevantes obras do presente manda-
to autárquico. Trata-se de um edifício
- situado na Zona Industrial de Fon-
tiscos - destinado à promoção da rea-
bilitação, ocupação e integração so-
cial dos deficientes. Segundo a autar-
quia tirsense, afigura-se mesmo como
um dos “mais importantes equipa-
mentos de cariz social da região
Norte e o único construído de raiz
por uma câmara Municipal para res-
ponder à problemática da deficiência”.
A obra custou mais um milhão e 400
mil euros, metade do investimento
assegurado pela autarquia tirsense.

Apesar do trabalho desenvolvido,
e tendo em conta a problemática do
desemprego que o concelho e a re-
gião actualmente atravessam e con-
sequentes problemas sociais que daí
advém, o presidente da Câmara Mu-
nicipal defendeu a existência de “al-
mofadas sociais”, como as criadas no
âmbito da Operação Integrada de
Desenvolvimento para que se “evitem
rupturas sociais no concelho”. |||||

PRESIDENTE DA CÂMARA
DEFENDE A CRIAÇÃO DE

"ALMOFADAS SOCIAIS"  DE
MODO A SE EVITAREM

RUPTURAS NO CONCELHO
E NA REGIÃO

Acção Social tem exigido grandes
investimentos no município

A Câmara de Santo Tirso apresentou
publicamente, no passado dia 11 de
Maio, a campanha de sensibilização
ambiental denominada "Florentina".

Co-financiada em 40 mil euros
pelo Estado (fundo florestal permanen-
te), a iniciativa tem por objectivo
diminuir o risco de incêndio por acção
do homem e conferir ao espaço
natural do Município de Santo Tirso
(metade do qual é florestado) uma
protecção pela via dos afectos e do
conhecimento da vida.

Durante aproximadamente um ano,
a Cãmara Municipal de Santo Tirso,
mobilizando e reunindo as escolas
do concelho, os munícipes em geral
e alguns especialistas na área da
preservação florestal, vai pôr em
marcha um conjunto de acções que
englobam exposições temáticas (fauna
e flora), dias animados com palestras
e oficinas pedagógicas, entre outras.

PROTOCOLO COM BOMBEIROS
DO CONCELHO
No âmbito da Preservação da Floresta
Contra Incêndios foi celebrado no dia
13 de Maio, um protocolo de coope-
ração entre a Câmara de Santo Tirso e
as três corporações de bombeiros vo-
luntários existentes no concelho (AHBV
Tirsenses, AHBV de Santo Tirso e
AHBV de Vila das Aves), tendo por
objecto o funcionamento das Briga-
das de Vigilância Móvel Motorizada.

Assim, a partir do dia 1 de Junho
e até 30 de Setembro, três brigadas
formadas por um homem munido com
motoquatro, reservatório com bomba
e equipamento de 1ª intervenção (fa-
to-macaco, blusão, botas e capacete)
vão realizar as acções de vigilância,
em dois turnos de oito horas/cada
(das 8 às 16 horas e das 16 às 24
horas) e em percursos e postos de
observação predefinidos. |||||

Material informático para
as escolas do concelho

As escolas de Santo Tirso vão ser ape-
trechadas com equipamento informá-
tico, ligação à intranet e internet e con-
teúdos multimédia, num investimento
que vai ultrapassar os 100 mil euros.
As candidaturas que a autarquia apre-
sentou ao PRODEP III (Programa de
Desenvolvimento Educativo para Por-
tugal) foram aprovadas, proporcionan-
do a instalação de 75 computadores,
54 impressoras e 748 unidades de
diferente software educativo multimé-
dia na maior parte dos estabelecimen-
tos de ensino básico de Santo Tirso.

Do total a ser investido neste projec-
to, há uma comparticipação do PRODEP
de 75%, ficando a autarquia responsável
por assegurar os restantes 25%. As es-
colas já começaram a receber os equi-
pamentos informáticos, assim como os
conteúdos multimédia educativos.

... E MAIS "PILHAS" DE LIVROS
Até 31 de Maio, as escolas de todo
o País são convidadas a participar no
concurso lançado pelos hipermerca-
dos Modelo, no âmbito do Programa
Educativo de Apoio às Escolas. A
Câmara Municipal de Santo Tirso alia-
se à acção “Pilhas de Livros”, promo-
vendo, junto dos estabelecimentos de
ensino do concelho, a divulgação
deste concurso. As 1000 escolas que
mais pilhas recolherem, proporcional-
mente ao número total de alunos, rec-
ebem livros para as suas bibliotecas.

Apresentada a 15.000 escolas na-
cionais, designadamente Jardins de In-
fância, 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino
Básico, esta iniciativa de âmbito educati-
vo visa estimular e incentivar a recolha
de pilhas usadas e promover os hábi-
tos de leitura junto das crianças. |||||

Projecto de diminuição
de riscos de incêndio

Três os alunos do curso de Geografia
da Faculdade de Letras da Universi-
dade do Porto vão realizar até ao fim
do mês de Junho um estágio na Câ-
mara de Santo Tirso, ao abrigo do
protocolo assinado entre as duas ins-
tituições. Através desta colaboração,

a autarquia recebe estudantes em final
de curso, que procuram complementar
a formação académica com a expe-
riência no terreno, permitindo-lhes,
em simultâneo, acompanhar os pro-
jectos em desenvolvimento. O proto-
colo foi assinado recentemente. |||||

Alunos da Universidade do Porto fazem
estágio na autarquia de Santo Tirso

Apoio à população realojada no complexo habitacional de Monte Córdova, através de realização de actividades várias
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No passado dia sete de Maio foi
revelada a comissão instaladora do
futuro núcleo da JSD de São Tomé de
Negrelos.

O jovem negrelense André Gon-
çalves é o presidente desta comissão
e um dos rostos neste objectivo de
“implantação da Juventude Social
Democrata em São Tomé de Negre-
los”. Com este propósito “nada está a
ser deixado ao acaso” e a moral “é
elevada” tendo a apresentação decorri-
do num jantar onde a juventude
esteve numerosamente representada.

Esta cerimónia foi apadrinhada
pelo líder da Comissão Política da
JSD de Santo Tirso, Carlos Pacheco,
bem como, pelo candidato do PSD
à Câmara Municipal, João Abreu.
Para além da apresentação da
comissão instaladora do núcleo da
JSD de São Tomé de Negrelos, foi
registada a presença, na mesa de
honra deste convívio, do negre-
lense Manuel Ferreira Gonçalves.
Prenúncio da candidatura social
democrata à Junta de Freguesia?

MARQUES MEDES EM S. TIRSO
O presidente do PSD, Luís Marques
Mendes participa no jantar de apre-
sentação da candidatura de João
Abreu à presidência da Câmara
Municipal de Santo Tirso.  A inicia-
tiva realiza-se no próximo sábado,
21 de Maio. |||||

FESTA DA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Decorrerá nos próximos dias 28 e 29 a festividade com que a Confraria de
Nossa Senhora do Rosário, anualmente, homenageia a sua protectora.
No sábado realizar-se-á uma procissão de velas que este ano terá inicio
junto de antiga igreja local (igreja velha ). No domingo, decorrerão na
igreja paroquial, as tradicionais cerimónias religiosas que terminarão
com uma procissão que percorrerá algumas arteiras imitações á igreja.
A banda musical de Riba de Ave e o conjunto “Os Chegadinhos ao
Copo” completarão a festividade que encerram as 20 horas com uma
sessão de fogo.

FUNDAÇÃO CASTRO ALVES EM OBRAS
No passado mês de Abril iniciaram-se as obras de restauro do edifício da
fundação Castro Alves. Esta reabilitação dirige-se, nesta fase, à reparação
dos telhados, paredes externas e suas pinturas, áreas onde a degradação
é mais notória. Esta fase de reabilitação é financiada pelo Estado através
da direcção geral das autarquias locais. Para o restauro interior ainda não
existe verba disponível. |||||
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No passado dia 28 de Abril reuniu
a Assembleia de Freguesia (AF) de
Bairro de cuja ordem de trabalhadores
constava a apresentação do relatório
de actividades e contas da gerência
de 2004, ambos aprovados por
maioria.

No período que antecedeu a or-
dem do dia, foi prestada homenagem
– através de um voto de pesar e de
um minuto de silêncio – ao recente-
mente falecido Fernando Jorge Mo-
reira que fora deputado na AF local
na legislatura passada.

Entrando-se na ordem de traba-
lhos, o presidente da Junta comuni-
cou à assembleia as várias decisões
tomadas ultimamente, entre elas a
da aquisição de três computadores
com Internet (banda larga), que
serão instalados na junta ficando de-
pois ao serviço da comunidade.

Nos âmbito do ponto relacionado
com assuntos de interesse para a
freguesia, um deputado do PS (mino-
ria) lamentou que a Avenida Silva
Pereira, que outrora possuíra cerca
de 150 árvores (amoreiras), se en-
contra agora com cerca de três deze-
nas, numa altura em que estão prati-
camente concluídas as obras de re-
qualificação daquela via. O depu-
tado considera que a avenida ficará
desequilibrada ambientalmente, com
demasiado alcatrão, ferro, pedras e
betão, matérias que provocam o
aumento da temperatura sem que
seja compensada com um bom
número de árvores que provoquem
um corredor de sombra, o que redu-
ziria a subida das temperaturas nos

ESCOLA DO PRIMEIRO
CICLO DE BAIRRO PODERÁ

ACOLHER POLO DA
BIBLIOTECA MUNICIPAL

A ASAS – Associação de Solidarie-
dade e Acção Social de Santo Tirso,
no âmbito das actividades do progra-
ma UNIVA vai realizar nos dias 1, 8
e 15 de Junho um acção de formação
designada de “Competência, Imagem
e Emprego”. Os destinatários são to-
dos aqueles que pretendam desen-
volver competências nessa área,
tendo a duração da formação 12
horas e o horário compreendido
entre as 18 e as 22 horas.

Podem inscrever-se até ao dia
25 de Maio nas instalações da
UNIVA Percursos, no Cubo das
Artes, Rua Santo Honorato, em Vila
das Aves ou através do telefone
252 872 756 ou Fax 252 873
482 ou ainda através do endereço
electrónico univa.asas@clix.pt |||||

ASAS promove
Acção de

Formação

André Gonçalves
lidera JSD de S.

Tomé de Negrelos
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Na sequência do plano de constru-
ção de novos equipamentos educati-
vos e de modernização das infra-
estruturas existentes, o presidente da
Câmara Municipal de Famalicão,
Armindo Costa, inaugurou, no passa-
do dia 9 de Maio, o novo Jardim-de-
Infância de Avidos e assinalou a
modernização da Escola do 1º Ciclo
da Avenida, em  Bairro.

Nesta freguesia, a autarquia famali-
cense levou a cabo obras de moder-
nização do referido edifício escolar,
equipando-o também de um espaço
polidesportivo e de uma sala onde
funcionará uma biblioteca escolar. Esta
poderá também acolher um pólo da
Biblioteca Municipal Camilo Castelo
Branco, a funcionar em horário pós-
laboral e aos fins-de-semana, median-
te uma parceria a estabelecer entre a
Câmara e a Junta de Freguesia. As
obras na Escola do 1º Ciclo da Aveni-
da implicaram um investimento

Escola do 1º Ciclo
da Avenida

dotada  de poli-
desportivo e

biblioteca escolar
municipal superior a 55 mil euros.

Recebido em clima de festa pelo
presidente da Junta de Bairro, António
Sousa, por muitos encarregados de
educação e por largas dezenas de
crianças, Armindo Costa adiantou a
possibilidade de a biblioteca vir a “servir
toda a população e não apenas a co-
munidade escolar, como estava inicial-
mente previsto”. Para o autarca, “o
espaço deverá mesmo transformar-se
num novo pólo da Biblioteca Muni-
cipal Camilo Castelo Branco”.

O presidente da Junta de Freguesia
mostrou-se satisfeito com a novidade
e expressou o seu optimismo na con-
cretização desta medida. No que diz
respeito às obras de reabilitação da
Escola do 1.º Ciclo da Avenida, Ar-
mindo Costa elogiou “os arranjos ao
nível do exterior do edifício, que dão
maior dignidade ao espaço escolar”.

Para além do descerramento da
uma placa alusiva à conclusão das
obras da escola, a comitiva inaugurou
um bonito painel de azulejos situado
nas traseiras do edifício. Os azulejos
deste painel foram oferecidos pela
firma local Carlos Carneiro, pintadas
por crianças das escolas tendo os
tratamentos finais sido efectuados por
artistas da Fundação Castro Alves. Re-
presenta as quatro estações do ano. |||||

cálidos verões que se aproximam.
Comparou as temperaturas que se irão
sentir às de uma frigideira em activi-
dade. Respondeu-lhe um deputado do
PSD (maioria), dizendo que a posição
parece não querer reconhecer as
muitas obras que ultimamente se têm
realizado na freguesia. Que só sabem
criticar, mas as obras falam por si.

De novo se manifestou o deputa-
do do PS, dizendo que o abate de
árvores em espaços públicos, sem
que depois das obras concluídas se
equilibre o meio-ambiente, não
acontece só naquela via. Deu o
exemplo da estação de caminhos de
ferro onde, disse, terem sido cortadas
cerca de uma centena de árvores,
carvalhos, eucaliptos, sobreiros, acá-
cias e uma tília; a escola Silva Pereira
de onde desapareceram as árvores
que a circundavam, ponte da Pingue-
la onde não substituíram o plátano
ali existente e nas zonas verdes, nun-
ca se providenciou para que sejam
espaços verdes, de lazer e descanso.
Disse que a isto se chamava terroris-
mo ambiental. Convidou o deputado
do PSD a, num dia cálido de verão,
com ele a fazer uma caminhada entre
J.F. e o final da avenida, convite que
foi aceite. Recusou ainda a afirmação
de “só saberem criticar”. Não temos
problema em elogiar, disse, acrescen-
tando que os elogios só devem ser
feitos após as obras concluídas e,
até aquela altura, nenhuma tinha
sido inaugurada, portanto finalizada.

No espaço destinado ao público
encontravam-se seis cidadãos. Um
deles pediu informações sobre o fu-
turo reservado à zona verde do Lo-
teamento de Pereira. |||||

Sessão da Assembleia
de Freguesia de Bairro
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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 1 de Junho

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

Quintinha - S.Quintinha - S.Quintinha - S.Quintinha - S.Quintinha - S.
Mamede NegrelosMamede NegrelosMamede NegrelosMamede NegrelosMamede Negrelos

Toda em pedra
com 4.800 m2

sala rústica
forno tradicional e

adega
BOM PREÇOBOM PREÇOBOM PREÇOBOM PREÇOBOM PREÇO

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

Área 120 m2

2000 m2 de terreno
Bom estado de
conservação

Bem localizada

T3 em  SºT3 em  SºT3 em  SºT3 em  SºT3 em  Sº
Martinho do CampoMartinho do CampoMartinho do CampoMartinho do CampoMartinho do Campo

Edifício Scam
150 m2

Todo mobilado
Aquecimento

central
Garagem fechada

TERRENOTERRENOTERRENOTERRENOTERRENO
na Carreira

Terreno com 5.400 m2

Ziona de construção
Óptima exposição solar

Bom investimento

QuintinhaQuintinhaQuintinhaQuintinhaQuintinha
S. Mamede NegrelosS. Mamede NegrelosS. Mamede NegrelosS. Mamede NegrelosS. Mamede Negrelos

Com 4.800 m2

Sala rústica
Forno tradicional e adega

Excelente vista panorâmica
Local sossegado

Moradia em LousadoMoradia em LousadoMoradia em LousadoMoradia em LousadoMoradia em Lousado

Tipo T3
4 frentes

Lote c/ 600 m2

Boa localização

Música, deporto, debates e mui-
tas mais actividades realizadas
no âmbito da Feira do Livro. Com-
pilação de 800 páginas reúne
obra poética de Aurélio Fernando

No Externato Delfim Ferreira,
em Riba d’Ave, decorreu de 25
a 29 de Abril a VIII edição da
Feira do Livro. Tratou-se de um
semana repleta de eventos e
iniciativas, conseguindo-se as-
sim cativar as milhares de pes-
soas que passaram pela escola.

Na segunda-feira, o escritor
portuense, Manuel Jorge Mar-
melo relatou o seu percurso lite-
rário para uma plateia bastan-
te jovem. Também neste dia os
visitantes puderam assistir a uma
tarde desportiva, que incluiu
“slide”, desportos de combate,
danças modernas e uma de-
monstração de auto modelismo.

À noite foi a vez do circo
animar uma plateia de miúdos
e graúdos que lotou por com-
pleto o pavilhão gimnodes-
portivo do Colégio.

O dia de terça-feira ficou
marcado pela presença do dra-
maturgo Jorge Louraço Figueira,
que apresentou o seu livro
“Christmas quando quiseres”
aos alunos do 3º ciclo e por
uma palestra dirigida por Vaz
Osório sobre o tema “Genética
Médica”. Outra figura de desta-
que neste dia foi também o
bicampeão nacional de ralis, Ar-
mindo Araújo, que presenteou

Semana em cheio no Externato
Delfim Ferreira, em Riba d'Ave

os alunos do Externato com
uma sessão de autógrafos, junto
do seu carro de competição, ex-
posto no recinto da feira desde
o dia anterior. A noite foi ani-
mada por um concerto de músi-
ca acústica levado a cabo pelos
alunos João Jorge (ex-”Ídolos”)
e Ana Margarida, acompa-
nhados pela banda “Same Size”.

Quarta-feira foi dia de ani-
versário e de homenagem ao
director e fundador do EDF,
Aurélio Fernando, que lançou
o seu novo livro “Um olhar de
infinito”. Trata-se de uma com-
pilação de mais de 800 pági-
nas de toda a sua obra poética
iniciada em 1951 até 2004. O
livro foi apresentado pelo seu
editor, Jorge Reis Sá, depois de
feita a visualização de um filme
retrospectivo sobre a vida e obra
de Aurélio Fernando. No dia
de aniversário do fundador do
Colégio, a escritora Agustina
Bessa-Luís, um dos maiores vul-
tos da literatura portuguesa visi-
tou esta escola para dar a co-
nhecer aos presentes muitos
episódios da sua vida e obra.
Este dia foi encerrado com um
jantar de aniversário onde to-
dos os funcionários e profes-
sores da casa festejaram o 77º
aniversário de Aurélio Fernando.

No dia 28 de Abril, quinta-
feira, o Lino Moreira levou a
cabo uma palestra inspirada na
sua estadia em Timor, ao mes-

mo tempo que, noutra sala de-
corria uma acção de formação
para professores subordinada
ao tema “O Estudo Acom-
panhado e a educação para os
valores”. Neste mesmo dia, o
professor Pinto da Costa pro-
feriu uma palestra sobre “Toxico-
dependência”, sensibilizando
todos os alunos presentes para
este flagelo social. À noite hou-
ve espaço para um teatro-deba-
te sobre o tema “ Problemas na
adolescência”, com a participa-
ção da pedopsiquiatra Graça
Figueiredo, do presidente da
Associação Telefone da Ami-
zade, José Paulo Leal e de Carla
França, psicóloga no Externato
Delfim Ferreira.

Sexta-feira, dia 29, foi o últi-
mo dia do programa e contou
com a presença do encenador
Nuno carinhas que teve expos-
tos, no auditório do Colégio,
os figurinos da sua peça “Anfi-
trião ou Júpiter e Alcmena”
cedidos pelo Teatro Nacional
de São João. A tarde foi dedi-
cada aos temas da reciclagem
e da Sida, através de palestras
e concursos pedagógicos. O
encerramento da VIII feira do
livro foi marcado pela apresen-
tação do CD “Cancioneiro Po-
pular” , interpretado por todas
as turmas, funcionários, profes-
sores e directores do Colégio
e por uma sessão de fogo-de-
artifício. |||||
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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

No passado domingo, 15 de Maio, a
Clinica Óptica das Aves completou um
ano de existência. Esta loja situa-se
no Loteamento das Fontainhas, Loja
nº 5 e está equipada com todos os
mais variados serviços relacionados
com a visão. Inclui também um serviço
muito especifico e, segundo o seu
gerente, único nas redondezas que é
o de tonometria que consiste em me-
dir a pressão inter-ocular (a pressão
exercida nos olhos). Todos os exames
oculares incluindo o de tonometria
são gratuitos e muito importantes na
detecção atempada de patologias que
se podem tornar gravíssimas se não
forem detectadas precocemente.

O balanço deste primeiro ano de
loja é positivo, no entender do
gerente, tendo em conta a situação
que se vive actualmente no Vale do
Ave denunciando mesmo situações

Clinica Óptica das Aves comemora 1º Aniversário

graves de carência por parte dos seus
clientes.

Contudo o objectivo primeiro da
escolha de Vila das Aves para a
abertura de uma loja do género, onde

já existem outras tem-se mantido que
é o de prestar um bom serviço e
praticar preços acessíveis porque, como
nos refere, “a vida não está fácil para
ninguém”. |||||

PUB

Primeiro infantário certificado é
do concelho de Santo Tirso

Situada na margem do rio Ave, a cinco
minutos do centro de Santo Tirso e a
15 minutos de Famalicão e da Trofa,
a Torre dos Pequeninos é um estabe-
lecimento de ensino particular espe-
cialmente vocacionado para a infância
(creche, jardim de infância e 1º ciclo),
que tem por base um projecto educa-
tivo inovador orientado pelos valores
do respeito, exigência, liberdade e
tolerância e pelo envolvimento e res-
ponsabilização activa dos pais, da
família e dos restantes educadores.

Elevados padrões de exigência e
de rigor na gestão foram também as
razões que levaram a Direcção do
colégio a optar pela implementação
de um sistema de gestão da qualidade
de acordo com o referencial norma-
tivo NP EN ISO 9001:2000 e a obter
a respectiva certificação, atribuída
recentemente pela SGS ICS.

“Esta certificação é a confirmação,
por uma entidade externa com credibi-
lidade pública, do empenho de toda
a organização na prestação de serviços

A TORRE DOS PEQUENINOS
É A PRIMEIRA INSTITUIÇÃO
DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR A
OBTER A CERTIFICAÇÃO DO
SEU SISTEMA DE GESTÃO DA

QUALIDADE

de elevado valor. Queremos impor a
nós mesmos elevados padrões de exi-
gência, promovendo a excelência na
e da organização, a excelência em tu-
do e em todos”, afirmou Amílcar
Sousa, director do colégio A Torre dos
Pequeninos.

O director do colégio sublinhou,
ainda, que “a certificação que agora
nos foi atribuída, pioneira neste sector
de actividade, é mais um factor de
inovação e diferenciação para a Escola,
que se pretende assumir como uma
referência de modernidade e de exce-
lência. Seria bom para as crianças, pais,
famílias e sociedade em geral que mais
escolas, públicas e privadas, tivessem
a coragem de adequar as respectivas
organizações a este referencial”.

UM PROJECTO DE REFERÊNCIA
O colégio A Torre dos Pequeninos –
que está em funcionamento há cinco
anos com as valências de Creche e
Jardim de Infância, e se prepara para
receber os primeiros alunos do 1º
Ciclo já no próximo ano lectivo – tem
capacidade para 180 crianças e está
instalado numa propriedade com uma
área total de 5000 m2, dos quais
2100m2 são ocupados por edifícios
e equipamentos modernos e
funcionais.

A qualificação, especialização e
motivação dos recursos humanos
(dos administrativos aos educadores)

são, igualmente, aspectos prioritários
para a Direcção do colégio, constituin-
do, juntamente com o envolvimento
activo dos pais, parte integrante do
projecto educativo delineado e de
diferenciação perante outras escolas.

“O nosso sistema de ensino não
precisa de mais recursos. Precisa de
mais e melhor organização e de
modelos de gestão modernos, que
introduzam dinâmicas de avaliação e
concorrência entre os estabelecimen-
tos de ensino. O ensino é o único
sector chave da sociedade portuguesa
que não possui uma entidade regula-
dora, independente do Estado, que
vise a inspecção e fiscalização dos
diversos operadores (públicos e
privados) ”, defende Amílcar Sousa.

SOBRE O GRUPO SGS
Fundada em 1878, a SGS é líder
mundial nas áreas de verificação,
análise e certificação.

Presente em mais de 140 países,
está em Portugal há mais de oitenta
anos, com uma vasta equipa de cola-
boradores especializados, apoiados
por uma rede de modernos labora-
tórios.

A SGS ICS é o Organismo de
Certificação do Grupo SGS Portugal,
líder na certificação de sistemas de
Gestão da Qualidade, Ambiente,
Segurança, Serviço e Produto, entre
outros. |||||
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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

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
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P u b l i c i d a d e

Jogo no Estádio do Portimonense SC,
em Portimão
ÁrbitrÁrbitrÁrbitrÁrbitrÁrbitro:o:o:o:o: Pedro Henriques, de Lisboa
PPPPPortimonense: ortimonense: ortimonense: ortimonense: ortimonense: Nuno Ricardo, Pedro
Alexandre (Carlos Gomes, 90’), Duka,
Rui Ribeiro, Rodrigo, Paulo Teixeira,
Cavaco (Morgado, 85’), Carlos Mota,
Mateus, Marinho e Serjão (Piojo, 71’).
Treinador: Diamantino Miranda.
CD ACD ACD ACD ACD Avvvvves:es:es:es:es: Rui Faria, Mércio, Sérgio
Carvalho, Rochinha (Paulo Pereira, 46’),
Pedro Geraldo, David Aire (Pedras, 77’),
Nené, Messias, Xano, Hugo Morais
(Chevela, 46’) e Rui Miguel. Treinador:
Neca.
MMMMMarararararcacacacacador:dor:dor:dor:dor: Paulo Teixeira (31’).
CartãCartãCartãCartãCartão amaro amaro amaro amaro amarelo:elo:elo:elo:elo: Rochinha (31’).

TEXTO: SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

FOTO: VVVVVASCOASCOASCOASCOASCO     OLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRA

A deslocação a Portimão acabou
por não correr da melhor forma ao
Clube Desportivo das Aves, der-
rotado, pela margem mínima,
depois do golo apontado por Paulo
Teixeira, na conversão de uma
grande penalidade. O resultado
não apaga, contudo, as últimas
exibições de grande nível dos
avenses, sobretudo aquela
protagonizada na semana passada,

RESULTADOS
Leixões 0 ............................ Olhanense 0
Estrela 4 ............................... Santa Clara 1
Marco 3 ............................... Gondomar 4
Maia 4 ........................................Ovarense 2
PPPPPortimonense 1ortimonense 1ortimonense 1ortimonense 1ortimonense 1 ......................... CD ACD ACD ACD ACD Avvvvves 0es 0es 0es 0es 0
Felgueiras 2 ................................ Alverca 1
Chaves 2 ..................................... Espinho 0
Feirense 0 ....................................... Varzim 0
Naval 0 .................. Paços de Ferreira 0

CLASSIFICAÇÃO J P
1. Paços de Ferreira 33 68
2. Naval 33 62
3. E. Amadora 33 60
4. Leixões 33 49
5. Maia 33 49
6. CD A6. CD A6. CD A6. CD A6. CD Avvvvveseseseses 3 33 33 33 33 3 4 84 84 84 84 8
7. Marco 33 48
8. Feirense 33 48
9. Varzim 33 42
10. Felgueiras 33 41
11. Olhanense 33 41
12. Ovarense 33 40
13. Portimonense 33 38
14. Gondomar 33 38
15. Chaves 33 37
16. Alverca 33 36
17. Espinho 33 36
18. Santa Clara 33 36

 LIGA DE HONRA: 33ª JORNADA  PORTIMONENSE 1 - CD AVES 0

Penálti decidiu resultado
diante do Maia. Um triunfo por 3-
2 deu, uma vez mais, oportunidade
ao médio Nené de fazer o gosto ao
pé e possibilitou ainda o reencontro
do avançado Rui Miguel com os
golos, e logo em dose dupla, que
teimavam em fugir há algumas
jornadas. Agora, com a recepção ao
já promovido Estrela da Amadora
no horizonte, naquele que será o
último jogo desta época, o Aves
tudo fará para se manter bem perto
da linha da frente, de modo a obter
a melhor classificação possível na
tabela.
Apesar de frente ao Portimonense
os avenses até terem entrado melhor
em campo, o derrube de Rochinha
a Mateus deu origem ao penálti,
convertido por Paulo Teixeira, à
passagem da meia hora de jogo. O
triunfo colocou os algarvios fora da
zona de despromoção, sem estarem
dependentes dos resultados dos
concorrentes mais directos para,
assim, se manterem na Liga de
Honra. No segundo tempo, o
professor Neca apostou tudo no
ataque, a equipa surgiu mais solta e
esclarecida, mas a grande tarde do
guardião Nuno Ricardo evitou a
conquista do ponto de honra. |||||

PRÓXIMA JORNADA
Santa Clara ...................................................... Naval
Olhanense ....................................................... Maia
Espinho ..............................................................Marco
Ovarense ........................................ Portimonense
Paços de Ferreira ..................................... Feirense
Varzim ......................................................... Felgueiras
CD ACD ACD ACD ACD Avvvvveeeee .............................................................................................................................................................................................. E . AmadoraE. AmadoraE. AmadoraE. AmadoraE. Amadora
Alverca ............................................................. Chaves
Gondomar ................................................... Leixões
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AVENIDA SILVA ARAÚJO, N.º 324, VILA DAS AVES | TELEFONE: 252 871 085

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

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

No passado dia 3 de Maio, a Casa
do FC Porto na Vila das Aves
recebeu a visita de Castro Neves,
responsável pelas delegações dos
azuis-e-brancos espalhadas por
todo o país. Fundada a 26 de Maio
de 2004, data que coincidiu com
a conquista da Liga dos Campeões
Europeus, por Joaquim Ferreira, Jorge
Coelho e António Ferreira, ficou a
garantia de que entre Setembro,
Outubro será feita a inauguração
oficial de mais um local de convívio
entre os dragões. Depois de uma
troca de presentes e uma visita às

A última assembleia geral do Aves,
realizada a 6 de Maio, não trouxe
ainda novidades quanto aos novos
corpos directivos, face à relutância
de Joaquim Pereira em renovar
mandato, mas na mesma ocasião
foi aprovada a contracção de um
empréstimo bancário para saldar as
dívidas do pavilhão desportivo,
inaugurado em Novembro do ano
passado. A proposta foi apresentada
pelo presidente, que a viu ser
aprovado pela massa associativa, e,
agora, com o devido aval dos
presidentes honorários, será pos-
sível liquidar perto de 350 mil
euros, relativos às despesas de
construção de mais uma infra-

No próximo dia 19 de Junho a
Associação Cultural e Recreativa de
Lordelo comemora o seu 30.º
aniversário. Esta Associação, além
do Futsal (3.ª nacional), Pesca
Desportiva (2.ª nacional), karate,
manutenção feminina, desenvolve
anualmente um conjunto de activi-
dades no sentido de sensi-bilizar a
comunidade para a importância do
desporto e do valor patrimonial que
representa a Natureza.

Integrada no programa do seu
30.º aniversário, a A.C. R L. realizará
no dia do seu aniversário a 11.ª
Volta a Lordelo em bicicleta –

No sábado, dia 23 de Abril, a
Negrelense deslocou-se a Barcelos,
a convite do  clube local e pelo Sensei
Profiro Isidoro para fazer uma
demonstração na abertura da festa
das Cruzes em Barcelos.

Correu pelo melhor e houve
mesmo momentos de grande ovação
da parte do público, lamenta-se
somente o aparecimento de chuva
que não deixou concluir o evento.

No domingo, dia 24 de Abril,
estivemos presentes nos Jogos Juvenis
Concelhios, que se traduzem numa
competição entre os clubes de karate
de todo o concelho. A Negrelense
demonstrou que apesar de ter
passado um momento menos bom
está a subir gradualmente.

Também no dia 25 de Abril,
realizou-se uma demonstração de

A Federação de Karate Tradicional de
Portugal organizou mais um Cam-
peonato Nacional de Karate Tradi-
cional para as categorias de cadetes,
só com provas de equipa, e para a
categoria de juniores/seniores com
provas de equipa e de individuais.

Este campeonato decorreu no dia
30 de Abril, no pavilhão do Grupo
Desportivo Ferroviários da Campanha,
em Guifões, concelho de Matosinhos.

O Karate Shotokan de Vila das
Aves esteve presente com os seus
karatecas cadetes e juniores/seniores
obtendo 14 lugares de pódio, num

 KARATE

Campeonato Nacional de Karate Tradicional

Pela primeira vez foi organizado um
torneio de karate pela Secção de
Karate da Academia do Porto, um dos
clubes mais antigos da cidade invicta.
Este evento decorreu no dia 30 de
Abril, no pavilhão da académica, com
inicio ás 22 horas.

A prova foi para os escalões de
juvenis, cadetes e seniores, só kumite

desempenho excelente dos karatecas
avenses, mesmo assim, sem algumas
lesões de alguns competidores os
pódios ainda poderiam ser mais.

Resultados: equipa de cadetes, kata
equipa feminina, vice-campeãs
nacionais Nazaré Lopes, Ana
Fernandes e Lara Teixeira; Embu,
mulher/homem  - Vice-campeões na-
cionais a Lara Teixeira e João Meireles;
kumite equipas masculino 3º lugar,
a equipa de João Meireles, Mário
Pereira e Vítor Martins.

Nas provas de seniores os
resultados foram os seguintes: Sandra
Martins, campeã nacional katas e
campeã Fuku-Gô; Sandra Gonçalves,
vice-campeã nacional katas e vice-
campeã Fuku-Gô; Tiago Lima,
campeão nacional kumite, vicê-

campeão Fuku-Gô e vicê-campeão
katas; Ricardo Rodrigues, 3º lugar
Fuku-Gô; kumite equipas masculino
campeões nacionais, a equipa Ricardo
Rodrigues, Tiago Lima e Alexandre
Silva; kata equipa masculino vice-
campeões nacionais Tiago Lima, João
Meireles e Ricardo Rodrigues; kata
equipa feminina vice-campeãs
nacionais Nazaré Lopes, Sandra
Martins e Sandra Gonçalves.

Os karatecas avenses mais uma
vez estiveram em grande, 14 lugares
de pódio é excelente, todos se esfor-
çaram e deram o seu melhor para re-
presentarem com orgulho e dignidade
o seu clube e a região.

O grande destaque deste cam-
peonato vai para o campeão Tiago
Lima que subiu 5 vezes ao pódio.

QUATRO CAMPEÕES E 8 VICE
CAMPEÕES PARA VILA DAS

AVES

equipas, dois masculinos e um
feminino por equipa. Depois de terem
participado no Campeonato Nacional
de Karate Tradicional, os atletas do
Karate Shotokan de Vila das Aves
foram a esta competição, para alguns
deles foi um grande esforço, mesmo
assim os resultados dos três escalões
de Vila das Aves foi o 3º lugar.

As equipas do Karate Shotokan
Vila das Aves eram compostas com
os seguintes karatecas: Nazaré Lopes,
Ana Fernandes, Elisabete Andrade,
Sandra Martins, Sandra Gonçalves,
Miguel Xavier, Arménio Pereira,
Emanuel Martins, Mário Pereira,  João
Meireles, Vítor Martins e Alexandre
Silva.

1º Torneio de Karate Karacadémica

Negrelense com trabalho alargado…

verdadeiro karate, no parque do Olival
em S.Mamede de Negrelos com quase
todos os elementos da Associação
Negrelense o que causou momentos
de grande ovação, porque se
conseguem realizar coisas muito
bonitas, boas Katas, bons Embus e

outras que o karate tem de belo.
Estão de parabéns os atletas, os

pais dos atletas e o treinador, pelo
esforço que fizeram, ao disponibilizar
para concretizar aquilo que mais
gostam, treinando quase todos os
dias. ||||| AAAAA     NEGRELENSENEGRELENSENEGRELENSENEGRELENSENEGRELENSE

EcoCicloturismo.
O cicloturismo é também um

meio para a preservação ambiental.
Durante o percurso, os Eco-
Cicloturistas plantarão três árvores
autóctones, pois são espécies de
baixa manutenção, menos exigentes
em água e químicos em geral, e
deste modo contribuir para que se
mantenha o equilíbrio ecológico e
a sobrevivência futura dessas
plantas. Ao plantar espécies locais,
todos contribuiremos para que se
mantenha o equilíbrio ecológico e
boas práticas de preservação
ambiental. |||||

Associação Cultural e Recreativa de
Lordelo comemora 30.º aniversário

 BREVES DESPORTIVAS

estrutura que engrandeceu o
património do clube avense.

Quanto à Direcção, a con-
tinuidade de Joaquim Pereira está,
em grande parte, dependente do
apoio dos sócios, uma vez que só
este ano se registou uma quebra
na ordem dos 75 mil euros,
referentes às receitas das quo-
tizações, cantar dos Reis e sorteio
anual. Na próxima semana, o ainda
presidente debruçar-se-á sobre o
assunto, pois com o campeonato a
uma jornada do final, terá, depois,
de ser marcada uma nova reunião
magna, de modo a não atrasar o
planeamento da nova época
desportiva. ||||| SUSANASUSANASUSANASUSANASUSANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

C.D. AVES

Empréstimo bancário permitirá saldar
dívida do pavilhão

duas salas, onde funciona o café e
a sala de jogos, Castro Neves
mostrou-se satisfeito pelo
“crescimento do associativismo em
Portugal nos últimos anos”,
sobretudo no que respeita ao FC
Porto. “Só podemos ficar contentes
com tudo isto, sendo uma prova de
que os êxitos do próprio clube estão
a ser acompanhados pelos sócios
e adeptos, procurando-se, assim,
reunir em locais onde se vivem as
cores do dragão”, sustentou o
mesmo responsável. || | | | SUSANASUSANASUSANASUSANASUSANA

CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

Castro Neves visitou Casa do FC Porto
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No futebol chora-se de tristeza
pelos objectivos inalcançados
e de alegria pelos feitos conse-
guidos. E, no curto espaço de
um ano, o Vilarinho F.C. já ex-
perimentou estes dois tipos de
sensações, tão diferentes, mas
que, por vezes, são capazes de
andar de mãos dadas. Na épo-
ca transacta, falhou a subida à
Divisão de Honra dos Distritais
mesmo na última jornada e esta
temporada a promoção de es-
calão foi, finalmente, consegui-
da, a três jornadas do desfecho
da Primeira Divisão Distrital,
juntando-se ao líder Sobrado.
Um motivo de enorme satisfa-
ção para todos quanto têm
procurado ao longo de 28
anos de história levar o nome
do clube pelo bom caminho,
na expectativa, é claro, de que
um dia mais tarde seja, então,
possível a estreia no cam-
peonato nacional da III Divisão.
Os 624 sócios pagantes, aliás
um número capaz de fazer in-
veja a muitos emblemas de
diferentes patamares, e o jovem
plantel amador, orientado por
Zé Manuel, foram, assim,
capazes de ultrapassar o desai-
re da última época, procuran-
do-se, agora, a tão desejada
estabilidade classificativa, até
porque nas duas anteriores
ocasiões a despromoção de
escalão foi a dura realidade no
final da temporada.

Localizado na freguesia mais

Aos 28 anos, Ricardo cumpre a sexta época no Vilarinho e é o
porta-voz de todo o grupo. Natural da freguesia, o capitão da
equipa reparte a paixão pelo futebol com a vida profissional de
empregado têxtil e não deixou de assinalar a “atitude diferente
demonstrada por todos os jogadores no decorrer do

campeonato”. Além da “época em grande feita por todos”,
Ricardo destacou a força de vontade do plantel, equipa técnica
e Direcção. “Fomos sempre superiores aos adversários e a
isso devemos o apoio de todos os responsáveis ligados ao
clube”, sublinhou o jogador, ao mesmo tempo que deixou uma
palavra de apreço aos sócios e adeptos. “Sempre sentimos
essa importante ajuda vinda das bancadas e funciona com uma
dose extra de motivação”.

Consciente de que nos distritais se joga mais pelo amor à
camisola, Ricardo sabe das “dificuldades da Divisão de Honra”
e, daí, a necessidade de se “procurar a estabilidade na tabela”.
Depois, então, poder-se-á alargar os horizontes “e, quem sabe,
colocar a fasquia bem mais alta”. ||||| SUSANASUSANASUSANASUSANASUSANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

Sintético e nova iluminação
para sustentar o futuro

oriental do concelho de Santo
Tirso, sobretudo conhecida pe-
lo seu Mosteiro do século XI,
classificado como Imóvel de
Interesse Público, “um dos fac-
tores decisivos na caminhada
triunfante do Vilarinho foi, sem
dúvida alguma, o apoio da
massa associativa”, como nos
contou o presidente Marcelo
Silva. A cumprir o segundo
mandato, este jovem empre-
gado têxtil, de 31 anos, vê com
“enorme orgulho o bairrismo
existente na freguesia”, através
do qual se contabilizam 624
sócios pagantes. E, atendendo
aos diferentes gostos dos asso-
ciados são promovidos ao lon-
go do ano torneios de futebol,
pesca e chincalhão, para, então,
se continuar a aproximar os
habitantes das cores do clube.

“Aqui as pessoas dão muita
força à equipa da terra. Com-
parecem em grande número
nos jogos, onde temos uma
média de assistência na ordem
dos 500 espectadores. E esse
apoio foi importantíssimo para
um clube que está a competir
numa prova tão competitiva”,
explicou.

Agora, quando os apoios
assumem contornos financei-
ros o semblante do presidente
fica diferente, ao ponto de co-
locar uma interrogação quanto
à sua continuidade na Direc-
ção, cujo mandato termina a
18 de Junho. “Em princípio
não devo continuar. Estou can-
sado e as ajudas financeiras
são muito poucas. A crise está
instalada no Vale do Ave e só
este ano tivemos uma quebra

VILARINHO F. C. | NA ÉPOCA TRANSACTA, FALHOU A SUBIDA À DIVISÃO DE HONRA
DOS DISTRITAIS MAS ESTA TEMPORADA A PROMOÇÃO DE ESCALÃO FOI, FINALMENTE, CONSEGUIDA, A

TRÊS JORNADAS DO DESFECHO DA PRIMEIRA DIVISÃO DISTRITAL

de 5 mil euros em receitas de
publicidade”, contou Marcelo
Silva. O subsídio anual de 7
mil euros da autarquia “é um
pequeno passo para contornar
as dificuldades”, embora o
grande sonho do clube passe
pela colocação de um piso sin-
tético e uma nova iluminação
artificial. “O estádio pertence à
autarquia e já cá veio o res-
ponsável pelo Pelouro do
Desporto, Dr. Pedro Machado,
e, por isso, estamos esperança-
dos que finalmente consigamos
ter melhores condições para
treinar e jogar, porque os pela-
dos são muitos duros. Também
com outro tipo de luz ficáva-
mos bem melhores”, explicou
o dirigente.

A “união do balneário e o
espírito combativo” é que têm

feito esquecer um pouco as
limitações económicas. A “am-
bição” dos jogadores é desta-
cada pelo presidente e pelo
treinador Zé Manuel “como a
principal arma da equipa”. Aos
38 anos, o técnico está há mais
de um ano no Vilarinho, de-
pois de como jogador ter re-
presentado o Paços de Ferreira,
Lousada, Paredes, Trofense,
Mirandense, Santa Comba Dão,
S.Martinho, Sobrado e Aliados
de Lordelo. Aliás, a experiência
também adquirida junto dos
distritais permitem-lhe ter uma
“outra divisão quanto às exi-
gências deste escalão”, não es-
quecendo “o cansaço de uma
época desgastante”. “No ano
passado, a verdade desportiva
não esteve ao serviço do fute-
bol e falhamos a subida. Desta
vez, houve um maior conheci-
mento entre o plantel, o que deu
outra tranquilidade, sobretudo
porque só na ponta final do
campeonato nos distancia-mos
dos concorrentes mais directos.
Tínhamos um calendário difícil
e, então, quando fomos a casa
do primeiro classificado ganhar,
a subida ficou ao nosso alcan-
ce”, recordou o treinador.

A “humildade, carácter e
disponibilidade dos jogadores”
não são esquecidos, sobretudo
para quem depois de um dia
de trabalho veste a camisola
do Vilarinho e “procura em

cada domingo dar o melhor”,
recebendo uma pequena be-
nesse financeira. Quando só
falta a recepção ao Caíde Rei
para terminar o campeonato, os
67 pontos resultaram de 20
vitórias, sete empates e quatro
derrotas. Com 54 golos mar-
cados e 25 sofridos, o clube
tem a segunda melhor defesa
e o terceiro melhor ataque.
“Apologista do lema em equipa
que ganha não se mexe”, se o
presidente Marcelo Silva conti-
nuar quer “manter grande par-
te dos atletas”, objectivo tam-
bém partilhado pelo treinador.
“Há aqui uma base para se
trabalhar no futuro”, garantiu.
Pois é, de facto existem jogado-
res oriundos de boas escolas,
como é o caso do médio Celso
Azevedo, formado no Guima-
rães e no Aves, e grande parte
deles capazes de dar o salto
para outros escalões. “Tivemos
o caso do defesa Eurico, con-
tratado no início da época, mas
que nem chegou a vestir a
nossa camisola porque foi logo
vendido ao Torres Novas”,
relembrou o presidente. |||||

Ricardo destaca “época
em grande”

As pessoas dão muita
força à equipa.

Comparecem em grande
número nos jogos, onde

temos uma média de 500
espectadores.
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André da Silva Pereira é natural das Aves,
tem 14 anos e é Iniciado de 2º ano. Joga
há sete anos no clube e neste momento
é defesa de marcação. No seu trajecto no
clube a ascensão é lenta mas progressiva
e tem demonstrado principalmente este
ano muita capacidade.
        
Qual a tua opinião sobre a evoluçãoQual a tua opinião sobre a evoluçãoQual a tua opinião sobre a evoluçãoQual a tua opinião sobre a evoluçãoQual a tua opinião sobre a evolução
como atleta na formação do clube?como atleta na formação do clube?como atleta na formação do clube?como atleta na formação do clube?como atleta na formação do clube?
A minha evolução tem sido boa, por-
que tento fazer com que assim seja.
 
Como foi  a  tua adaptação eComo foi  a  tua adaptação eComo foi  a  tua adaptação eComo foi  a  tua adaptação eComo foi  a  tua adaptação e
re lacionamento com os  teusre lacionamento com os  teusre lacionamento com os  teusre lacionamento com os  teusre lacionamento com os  teus
companheiros de equipa?companheiros de equipa?companheiros de equipa?companheiros de equipa?companheiros de equipa?
Quando eu entrei para o C. D. das
Aves não conhecia ninguém, e é claro
que leva algum tempo a fazer-se
amigos, mas acho que me adaptei
rapidamente e nunca arranjei proble-
mas com pessoas ligadas ao clube,
desde jogadores a dirigentes.
 
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?
Não é difícil mas, também não é fácil,
por vezes torna-se um pouco cansa-
tivo, porque tento sempre dar o meu
melhor, tanto na escola como no
futebol. Tento ser um bom aluno, mas
nem sempre o consigo.
 
Achas que filho de peixe sabe nadar ouAchas que filho de peixe sabe nadar ouAchas que filho de peixe sabe nadar ouAchas que filho de peixe sabe nadar ouAchas que filho de peixe sabe nadar ou

INICIADOSINICIADOSINICIADOSINICIADOSINICIADOS
TAÇA JOSÉ BACELAR
CD AVES 5 – AMARANTE 0
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Roberto Marques.
CD Aves: Avelino (João,18’), Leite,
André, Máximo (Tomé, 31’), Pedro,
Tiago Ferreira (Fábio, 58’), Gomes,
João Silva, Hélder (Dário, 35’), Mota,
Neto (Jonas, 58’). Treinador: José
Carneiro
Marcadores: Tiago Ferreira  1’ e  8’,
Neto 22’, André 61’, Jonas 64’.
Cartões amarelos: Neto 48’, Mota 71’.

No primeiro jogo da taça José
Bacelar os avenses cumpriram
normalmente aquilo a que já
habituou os adeptos: jogo
calmo, sereno e sem grandes
preocupações. O Amarante
pareceu um pouco frágil, sem
grande equipa para grandes
feitos, e a equipa da casa,
dentro daquilo que fez no
campeonato de encarar os
jogos sem pressão, pode muito
bem vencer esta prova pois era
um prémio de consolação, para
a regularidade demonstrada na
época que terminou.
Melhor avense: Tiago Ferreira.
Boa arbitragem.   

PROVPROVPROVPROVPROVA EXTRA DE INFA EXTRA DE INFA EXTRA DE INFA EXTRA DE INFA EXTRA DE INFANTISANTISANTISANTISANTIS
CD AVES 6 - RIO TINTO 0
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: António Gomes.
CD Aves: Paulo (José Luís, 27’), Dinis,
Nuno, Filipe, André Alves (Miguel, 27’),
Zé Bruno, Daniel, João Costa, Gouveia
(Tiago, 53’), Zé Carlos (Sampaio, 53’),
João Dias (Rompante, 48’). Treinador:
António Fernandes.  
Marcadores: Zé Carlos 5’, Gouveia 11’,
João Dias 16’, Filipe 47’ e 61’,
Rompante 57’.

Os Infantis mais velhos fizeram
uma boa exibição e um
excelente resultado. Nesta prova
ficou apurado o primeiro da
série. Oo Rio Tinto, tirando o

Sócrates Lima Martins, tem 16 anos e é
natural de Roriz. Joga no C.D. das Aves
há dois anos e desempenha a função de
guarda-redes nos juvenis. Anteriormente
defendeu as cores do Roriz, Boavista e
Pasteleira. É um guarda-redes de futuro
que tem realizado exibições excelentes.

Qual a tua opinião sobre o trabalho deQual a tua opinião sobre o trabalho deQual a tua opinião sobre o trabalho deQual a tua opinião sobre o trabalho deQual a tua opinião sobre o trabalho de
formação neste Clube, já que repre-formação neste Clube, já que repre-formação neste Clube, já que repre-formação neste Clube, já que repre-formação neste Clube, já que repre-
sentaste outras três equipas sentaste outras três equipas sentaste outras três equipas sentaste outras três equipas sentaste outras três equipas (Roriz,(Roriz,(Roriz,(Roriz,(Roriz,
Boavista e Pasteleira)?Boavista e Pasteleira)?Boavista e Pasteleira)?Boavista e Pasteleira)?Boavista e Pasteleira)?
Acho que tem uma boa formação, pois
é de louvar que, com as condições
que o Aves possui tenha conseguido
ter duas equipes na fase final dos seus
campeonatos. É muito bom, é sinal
que a formação é boa.

Sempre foi tua vontade ser guarda-redesSempre foi tua vontade ser guarda-redesSempre foi tua vontade ser guarda-redesSempre foi tua vontade ser guarda-redesSempre foi tua vontade ser guarda-redes
ou nem por isso?ou nem por isso?ou nem por isso?ou nem por isso?ou nem por isso?
Sim. Desde pequeno que sempre quis
ser guarda-redes.

Dá a tua opinião sobre o comporDá a tua opinião sobre o comporDá a tua opinião sobre o comporDá a tua opinião sobre o comporDá a tua opinião sobre o compor-----
tamento desportivo da tua equipa?tamento desportivo da tua equipa?tamento desportivo da tua equipa?tamento desportivo da tua equipa?tamento desportivo da tua equipa?
O comportamento desportivo tem sido
muito bom, pois já conseguimos um
dos nossos objectivos que era quali-
ficarmo-nos para a fase final, espero
que continuemos assim pois estamos
a fazer um campeonato muito bom.

És bom aluno? Consegues conciliar osÉs bom aluno? Consegues conciliar osÉs bom aluno? Consegues conciliar osÉs bom aluno? Consegues conciliar osÉs bom aluno? Consegues conciliar os

Conciliar o futebol e os estudos é
por vezes cansativo

A formação no Aves é boa apesar
das condições que possui

não tem nada a ver?não tem nada a ver?não tem nada a ver?não tem nada a ver?não tem nada a ver?
Sim, acho que se o pai sabe nadar,
também vai querer que o filho saiba,
e então ensiná-lo-á a nadar.
 
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?
Eu sei que é preciso muito trabalho
para tornar-se futebolista. As minhas
expectativas são continuar a trabalhar
para rectificar os meus erros e
aprender com aqueles que têm mais
sabedoria.
 
Há alguém a quem tu queirasHá alguém a quem tu queirasHá alguém a quem tu queirasHá alguém a quem tu queirasHá alguém a quem tu queiras
agradecer pelo contributo dado à tuaagradecer pelo contributo dado à tuaagradecer pelo contributo dado à tuaagradecer pelo contributo dado à tuaagradecer pelo contributo dado à tua
pessoa como atleta e como homem?pessoa como atleta e como homem?pessoa como atleta e como homem?pessoa como atleta e como homem?pessoa como atleta e como homem?
Quero agradecer ao meu pai e aos
treinadores que me ensinaram o
pouco que sei de futebol. Agradeço
também à minha família que sempre
me apoiou.

estudos com o futebol?estudos com o futebol?estudos com o futebol?estudos com o futebol?estudos com o futebol?
Mais ou menos. Não tem sido muito
fácil conciliar as duas coisas mas até
este momento nunca chumbei de ano.

Quais as tuas perspectivas no futuroQuais as tuas perspectivas no futuroQuais as tuas perspectivas no futuroQuais as tuas perspectivas no futuroQuais as tuas perspectivas no futuro
como atleta profissional?como atleta profissional?como atleta profissional?como atleta profissional?como atleta profissional?
Espero um dia ser um jogador
profissional no CD Aves, apesar de
ser muito difícil, mas trabalho todos
os dias para que isso seja possível.

Queres agradecer a alguém que tenhaQueres agradecer a alguém que tenhaQueres agradecer a alguém que tenhaQueres agradecer a alguém que tenhaQueres agradecer a alguém que tenha
contribuído para a tua formação?contribuído para a tua formação?contribuído para a tua formação?contribuído para a tua formação?contribuído para a tua formação?
Sim, à minha família que sempre me
apoiou, principalmente aos meus pais,
pelos sacrifícios que têm feito para que
eu jogue futebol. Agradeço também
a todos os directores e treinadores
que tive pois foram eles que me
ensinaram tudo o que eu sei até hoje.

CAMADAS JOVENS DO AVES  RELATOS

treinador que fazia algum
barulho no banco, os
jogadores estavam calmos  e
descontraídos.
Melhor avense: Filipe.
Boa arbitragem.

INFANTIS 2ª DIVISÃOINFANTIS 2ª DIVISÃOINFANTIS 2ª DIVISÃOINFANTIS 2ª DIVISÃOINFANTIS 2ª DIVISÃO
CD AVES 3 – PEDROUÇOS 2
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Joaquim Costa.
CD Aves: Marcelo (Hugo, 21’),
Moutinho, Moura, Pires, Beja, Rafael
(João Guimarães, 41’), Cristiano,
Arada (Alexandre, 21’), Diogo, Tiago
(Nuno, 21’). Treinador: Zé Fernando.
Marcadores: Cristiano 16’, 27’, Pires
18’.

Esta equipa de infantis fez uma
primeira parte empolgante com
três golos e mais alguns
poderiam ter sido feitos, mas o
adversário reduziu a nulidade.
A segunda parte foi o inverso;
o Pedrouços tomou conta do
jogo e dos golos, e o empate
esteve iminente, mas olhando
a que o Aves, no período inicial,
foi mais forte, assenta-lhe bem
a vitória.
De salientar, pois é caso raro,
uma menina a jogar entre
meninos, era a capitã da equipa,
um pouco frágil, mas de pés era
jeitosa, Joana o nome da atleta.
Melhor avense: Cristiano.
Arbitragem com alguns erros.

1ª Maratona de
Futsal CD Aves

O Clube Desportivo das Aves vai organizar no Pavilhão
Gimnodesportivo, nos próximos dias 4 e 5 de Junho, a 1ª
Maratona de Futsal Masculino.

Neste evento as equipas estarão sujeitas a uma competição
de 36 horas, onde irão estar em disputa excelentes prémios: 1º
- 350 Eur; 2º - 200 Eur; 3º - 100 Eur. Serão ainda atribuídas taças
aos quatro primeiros classificados, ao melhor marcador e à equipa
“Fair-Play”. Os interessados podem-se inscrever até ao dia 31 de
Maio no Pavilhão CD Aves ou pelo telefone 252 874 897.
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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
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Fábrica e Loja nº 1
Rua da Boa-Vista, nº 211
4795-042 Aves
Telefone 252873254

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

Nos corredores da gestão, quando se aborda
a temática da “Teoria das Organizações”, há
um conceito que se costuma falar e que ape-
sar de não ter tradução científica é assumido
que existe, estou a falar do “poder oculto”.
Este conceito tem a ver com o poder que al-
guém supostamente tem (e exerce) sem no
entanto estar legal e oficialmente mandatado
para tal. E são vários os exemplos que por aí
pululam, e em diversos sectores de actividade.
É o caso do porteiro que ostenta vaidosa-
mente o seu “título” de ser o primeiro filtro
para dentro da instituição, seja ela qual for. É
o caso da auxiliar disto ou daquilo que inter-
namente vai serpenteando pelos gabinetes
desenrascando o que já parecia condenado
a descolorar na resma do armário. É o caso
da secretária que «não, o sr. x,y ou z, neste
momento não pode atender, ligue ou passe
cá mais tarde», às vezes porque simplesmente
não foi “agraciada” no poder que também
tem. E muitos mais, como por exemplo na
política. É verdade. Também queria chegar
aqui. Impunha-se chegar aqui. O “poder oculto”
manifesta-se aqui por todos aqueles que ro-
deando um “líder” em geral “omnipresente”
se prestam a ser executantes das suas orien-
tações que para além de por si próprias po-
derem já não ser as melhores, eles ainda se
encarregam depois de adulterar o seu resul-
tado de maneira a não colocarem em causa
o seu lugar junto do seu mentor. É um duplo
prejuízo: por um lado as orientações são des-
de logo débeis e, por outro lado, são mal
executadas, depois mal geridas e por fim mal
relatadas, muitas vezes para não por em causa
justamente estes executantes. Desesperado,
por vezes, o responsável pelas orientações
vem a terreiro em socorro dele próprio e da
sua comitiva fiel pensando que o seu estatuto
de “líder”, é suficiente para, ao gerar o “síndro-
me da importância”, bloquear o sistema de
compreensão das pessoas. Apesar das suas
bem intencionadas tentativas de conseguir
uma estratégia de comunicação de êxito, é
frequente não conseguirem ver as barreiras
que estão criadas à sua compreensão, decor-
rentes de uma longa tradição de comunicação
autoritária que faz com que as pessoas, desde
há muito desconfiadas, não acreditem mais
neste “peixe graúdo” e desliguem da men-
sagem que este quer transmitir.

De tal forma isto é lesivo para as popula-
ções porquanto as ata e as enreda numa
lógica tribal, arcaica e tão mesquinha quanto
ridícula, que devia ser considerado crime. Um
pouco à semelhança dos crimes de colarinho
branco (regra geral conotados com crimes
do foro económico e financeiro), coisa im-
pensável aqui há alguns anos atrás, mas
incontornável nos dias de hoje. Estou em
crer que lá chegaremos, mas por ora compete-
nos aproveitar a boleia do que já aconteceu
a nível central e tentar a nível local expulsar
os maus políticos e todos aqueles que con-
tribuem para o definhamento das localidades
e das populações. |||||

||||| OPINIÃO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     PPPPPAAAAACHECOCHECOCHECOCHECOCHECO

Foi tal a insistência do meu neto, que não
resisti a fazer-lhe a vontade. Aproveitei a
interrupção da actividade lectiva da Páscoa,
para o levar a conhecer uma escola. Em
tempo de férias escolares, poupá-lo-ia à
visão dantesca de um intervalo de aulas,
onde o bullying já é uma fatalidade. Porém,
as coisas não me correram de feição…

Primeira estação (ou não estivéssemos
na semana santa…): um portão fechado,
dois olhos inquisidores numa face
carrancuda, e a interpelação feita numa
voz ameaçadora:

- “Que deseja? Estamos fechados!”
Disse ao que ia, que era um avô, que-

rendo satisfazer a curiosidade do meu neto,
que queria ver uma escola por dentro.

- “Lamento, mas a escola está fechada. Está
tudo de férias. Só cá estão os senhores doutores
do conselho directivo.”

- “Eu sei! – respondi – mas importa-se
que dê uma voltinha pela escola? Não demoro!”

- “Só um momento, não saia daí, que eu
vou ver o que se pode fazer” – respondeu o
do bunker. O Marcos estremeceu e
abraçou-se à minha perna: - “Ó avô, aquele
senhor é polícia? Tenho medo, avô!”

O que eu temia aconteceu. A primeira
impressão foi de medo. A frágil represen-
tação que o meu neto teria de escola em
nada corresponderia ao que ele presen-
ciou. E, mesmo para um adulto que pense,
é assustadora a ideia de as escolas se
manterem fiéis ao paradigma da escola-
presídio, adoptado pelas suas congéneres
do século XIX, que, até na arquitectura,
sejam conformes ao modelo de escola-
caserna, que inspirou os seus diabólicos
criadores. Enquanto cogitava sobre o con-
ceito muito em moda de “escola integrada
na comunidade” (uma das muitas tretas
com que são enfeitadas as teses), sossegava
o meu neto, falando-lhe de escolas que
não têm portões fechados, nem vigilantes,
nem obrigam ao uso de cartões magnéticos,
para acessar aos seus mistérios. Ficámos
esperando do lado de fora, até que o por-
tão se abriu e o vigilante me pediu o bilhete
de identidade. Entregou-me um cartão
para pôr ao peito. Uma funcionária aproxi-
mou-se e avisou:

- “A senhora doutora deu-me ordens para
o acompanhar. Mas pede que seja breve a visita!
Faz favor, por aqui…”

E lá fomos levados, corredor após corre-
dor, pela enfadada funcionária, cujo passo
estugado o Marcos não conseguiu acom-
panhar. No meu colo, espreitando salas
todas iguais, mesas alinhadas em filas
voltadas sempre para o mesmo lado, ciciou-
me ao ouvido: - “Onde estão os meninos,

Herrar é umano
avô? Onde estão os meninos?”

Ia responder que era tempo de férias,
mas não concluí a frase. O Marcos sobres-
saltou-se com o estrépito da campainha
ressoando medonha pelos corredores de-
sertos. Não havia aula, nem alunos, mas a
campainha soava rotineira e absurda, co-
mo o resto.

Em escassos minutos, estávamos de
saída, cartão devolvido, portão fechado nas
nossas costas. Menos tenso, o Marcos li-
gou a máquina de fazer perguntas. Pergunta
de criança não é como pergunta de adulto.
Responder a adulto é fácil, mas um avô
está proibido de mentir. As perguntas sur-
giam em catadupa e eu ficava constrangido,
sem saber que dizer. Até que ele afogou a
curiosidade num gelado de chocolate. E,
enquanto o Marcos se lambuzava, eu re-
flectia sobre o drama dos directores que
(só por ingenuidade) crêem ser possível
dirigir uma escola a partir de um gabinete.
Pensava em gestores escolares que tudo
subvertem a uma lógica que esvazia as es-
colas de qualquer sentido. E que pensar
dos professores que, passivamente, consen-
tem que o absurdo se mantenha?

Conheço tantos educadores prenhes
de sonho e bondade, gente que encontro,
quando já penso não haver mais para en-
contrar, e que seriam bem capazes de inver-
ter o destino da escola. Tanta bondade
desperdiçada, tantos sonhos assassinados,
que até dói!

Continuo sem entender por que razão
muitas escolas erguem barricadas, quando
as imperfeitas instituições que as inspira-
ram já denotam alguma abertura à socieda-
de. Vivemos ainda o tempo da proto-
história da humanidade. Mas a demanda
civilizacional já levou a que até mesmo
nas prisões soprassem ventos de liberdade
e que muitos quartéis já fossem transforma-
dos em pousadas para turistas. O que leva

as escolas a fecharem-se na concha da
auto-suficiência, a refugiar-se atrás de mu-
ros protegidos por guardas, como um
condomínio fechado?

Temos escolas habitadas por excelentes
profissionais. Porém, se alguns consentem
que a degradação os degrade, outros de-
sistem. Agito-os, desassossego-os, mas
respondem:

- “Tens razão, é preciso mudar esta escola
ensimesmada, que só produz insucesso,
exclusão, violências... Mas eu tenho medo de
errar".

A insegurança e o medo, sempre o
medo! A idealização da profissão em
contraste com a rudeza do seu exercício.
Um exercício solitário. Uma solidão absur-
da. Mas o que quer que seja que um pro-
fessor faça para afectar o status quo das
escolas é positivo. Como diz o povo, em
linguagem de gente, pior do que está não
pode ficar. Portanto, faça-se! Erre-se! De
preferência, aceitando os erros alheios
como degrau para a transcendência.

O Rogers escreveu: “quanto mais um
indivíduo é compreendido e aceite, maior
tendência tem para abandonar as falsas
defesas que empregou para enfrentar a vida, e
para progredir numa via construtiva”. E um
Marcos, que vive do outro lado do mar,
perguntou-me: “como pode estar a Escola
enraizada no mundo de hoje – único ponto de
partida para a transformação – e, ao mesmo
tempo, inaugurar os valores, as práticas e as
relações que já inauguram o mundo que
almejamos construir?”

A resposta é simples: errando. Errar,
aceitar o erro (o nosso e o dos outros) é
o caminho para uma possível redenção
da Escola. Errar no duplo sentido da pala-
vra: quer se trate de vaguear por caminhos
incertos, quer signifique o desacertar, que
fique a intenção e o reconhecimento de
que “errare humanum est”. |||||

A insegurança
e o medo,
sempre o
medo! A

idealização da
profissão em

contraste com
a rudeza do
seu exercício.
Um exercício

solitário.
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Rua Silva Araújo (Junto ao mercado) - Telf. 252941861 -
VILA DAS AVES

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

Diárias e refeições para fora.

RESTAURANTE CHURRASQUEIRA

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

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

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

FERNANDA PINTO
Gestora de Seguros

Agente Assurfinance

por: Olho Vivo

||||| OPINIÃO: CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

Jornadas: : : : : Está anunciado o fim das Jornadas Culturais de Vila das
Aves. Há ainda uma réstia de esperança na sua continuação, embora
noutros moldes. De qualquer modo, o pároco, o padre Fernando,
apresentou aquando do anúncio do programa das décimas nonas,
no passado dia 8 de Maio, um conjunto de razões para acabar com
a iniciativa. São razões válidas que temos de aceitar. Toda a gente
imagina que não será fácil encontrar temas e convidados capazes
de falar sobre determinado assunto. Também poderá não ser difícil,
mas que dá trabalho, disso não restam dúvidas. Aqui neste caso e
como sempre acontece, poderemos vir a lamentar a perda daquilo
que designo já de património avense. Só depois de desaparecerem
é que os avenses poder-se-ão dar conta do valor que perderam. É
sempre assim. Quem dera a muitas terras ter uma paróquia tão
dinâmica quanto a das Aves que, desde a acção social, à vivência
dos sacramentos, passando pela pastoral cultural, cujo maior reflexo
são precisamente as jornadas culturais, dá uma imagem de terra
activa, não apenas em termos civis, como normalmente acontece,
mas também em termos paroquiais. No passado dia 8, manifestei ao
padre Fernando o desejo de não acabar com as jornadas. Mas
perante este meu desejo – que é partilhado por muitos outros –
encontram-se as razões apresentadas pelo pároco. Entre desejos e
razões, pesam mais as razões. A ver vamos… Resta apenas dizer que
em Outubro, os avenses, devem aproveitar e participar naquelas que
poderão ser as últimas jornadas culturais de Vila das Aves.

Assembleia: Escrevo estas linhas ainda antes de sessão da Assem-
bleia de Freguesia do dia 13 de Maio. Estas Inflexões são escritas
tão cedo por imperativos pessoais, por isso, é natural que alguma
coisa esteja já algo desenquadrada no tempo ou com novos desen-
volvimentos. De qualquer modo, com os dados que tenho em cima
da mesa e que são unicamente os fornecidos pela reportagem deste
jornal sobre a última assembleia, ou a ausência dela. Não há dúvida
que os deputados do PS tiveram sorte. A sua ausência a juntar às do
presidente e do secretário da Assembleia provocaram uma falta de
quórum dando assim maior visibilidade ao seu protesto. Analisemo-
lo. Em primeiro lugar é impossível dissociar o momento em que é
apresentado do tempo político que vivemos. Aliás, um dos motivos
apresentados para justificar o protesto tem a ver com um facto ocorrido
quase há um ano atrás. Desde então já decorreram, pelo menos,
mais três sessões da Assembleia de Freguesia, sem que daí tenha
vindo qualquer protesto deste teor e desta envergadura. Quanto às
atitudes “xenófobas” de que falam e em que culpam o presidente da
Junta, sobre a sua postura relativamente a um deputado do PS – de-
duzo que se refiram a Rui Ribeiro. Acho a coisa algo exagerada, pelo
menos, tendo em conta as assembleias em que estive presente.
Decorreram sempre com a maior cordialidade entre os deputados e
entre estes e o executivo. Há discussão política, por vezes, acesa, mas
isso faz parte do debate democrático. Perante as acusações socialistas,
o autarca avense devolveu as críticas à letra, lembrando que o PS
nada fez quanto às supostas verbas que transitaram do anterior
executivo para este e não foram pagas pela Câmara. Aliás, antevejo,
desde já que este será um dos temas da campanha eleitoral
autárquica deste ano, mas temo que nunca venhamos a saber a
verdade do assunto. Cada um contará a sua verdade!!!

Declaração: A declaração do professor Pacheco revelada no último
entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS é surpreendente e revela coerência. Apesar de todas
as divergências com as lideranças avenses e tirsenses do PS, o
professor vai votar PS nas autárquicas. Direi apenas: com esta é que
os socialistas não esperavam. ||||| celsocampos@sapo.pt

Chamado à atenção para a notícia in-
serta no Ecos de Negrelos de Fevereiro
sobre o triste encerramento da Loja
Operária de Negrelos, CRL., venho in-
formar o director do referido jornal (que
segundo quanto sei, nada fez por ela
nem pelos seus dois últimos emprega-
dos com salários em atraso há anos e
sem Direcção também há cerca de meia
década, vivendo dias difíceis depois de
quase todos os clientes começaram a
abastecer-se nos hipermercados por
preços mais baixos) do seguinte:

Primeiro: Era eu sócio nº685 como
posso provar com a acção que possuo,
herdada de meu avô materno, António
de Castro, de Lordelo, Guimarães e
averbada em meu nome em 20 de Mar-
ço de 1974, ainda no tempo do pai
do senhor director do Ecos de Negre-

Carta aberta
ao Director
do Ecos de
Negrelos

los, e assinada pelo seu tio Gentil Pi-
nheiro Machado.

Segundo: Sempre me interessei pelo
Cooperativismo, tendo sido um dos
fundadores de outra Cooperativa cá
da terra e os escritos de António Sérgio
não me são estranhos.

Terceiro: A Cooperativa Loja Operária
de Negrelos, CRL. segundo o art. 3º
dos primeiros estatutos, portanto por
vontade dos fundadores, tinha de ter
a sua rede em S. Miguel das Aves e po-
deria criar sucursais noutros lugares.

Quarto: Em face do encerramento e
para que a documentação não viesse
a ser molestada (alguns livros já estão
deteriorados) os dois funcionários, Luís
Neto e Ardano Fernandes, o responsá-
vel pela contabilidade, Romeu Neto e
eu, pedimos à Junta de Freguesia que
se interessasse pelo assunto e viesse
carregar tudo o que podia ter valor
histórico para ser depositado na biblio-
teca, o que foi feito e bem. É esta a
resposta à pergunta do senhor director.
Mas não é suficiente.

Quinto: Quanto ao Museu Têxtil, fiz
há cerca de dois anos um apelo à Câ-
mara Municipal de Santo Tirso para se
interessar pelo assunto; não sei como
estão as coisas mas não vejo nada que
me permita tirar conclusões. Do senhor

director nada vi escrito sobre o proble-
ma a não ser agora, a propósito do
encerramento da Loja Operária. Mas
deixe-me dizer uma coisa: o espólio
escrito não tinha lugar, a meu ver, no
hipotético Museu Têxtil porque se tra-
tava de uma instituição autónoma,
mesmo que criada, em princípio para
abastecer os empregados e operários
da Rio Vizela e mais tarde para todos,
quando se tornou em Cooperativa Aber-
ta, de acordo com o Código Cooperativo,
depois do 25 de Abril. O lugar para a
documentação é numa biblioteca pú-
blica e nós temos uma, felizmente, na
Vila das Aves, onde tudo pode ser con-
sultado por quem quiser fazê-lo.

Para finalizar esta minha carta, lembro
que em 15 de Novembro de 2002
enviei ao senhor director do Ecos de
Negrelos a primeira missiva a pedir que
evitasse problemas entre as populações
das Aves e Negrelos a propósito do
nome da estação dos caminhos de fer-
ro; vejo, com espanto, que nada apren-
deu e vem agora, com uma falta de
elegância fora do comum, perguntar
onde param os documentos da loja
operária há pouco encerrada... A res-
posta já foi dada: estão a bom recato
na biblioteca da terra onde foi criada
e implantada a grande instituição que
lhes deu origem. Como se calhar o se-
nhor director nunca os leu, vá lá...
aprenderá alguma coisa. ||||| RAÚLRAÚLRAÚLRAÚLRAÚL     BBBBBASASASASASTTTTTOSOSOSOSOS

01 DE MAIO DE 2005
VILA DAS AVES

CARTAS AO DIRECTOR
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 LIVROS E LEITURAS
Biblioteca
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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

Coelho à Asiática

Tarte deliciosa
de pêras

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

Soluções das Palavras Cruzadas | HORIZONT HORIZONT HORIZONT HORIZONT HORIZONTAIS AIS AIS AIS AIS: 11111.dissonante 22222.peruano
33333.programa 44444.serra, 55555.ovil 66666.talar, foral 77777.irós, tiro 88888.sés, casal 99999.mi, caiola
1111100000.origina 1111111111.arruamento. VERTICAIS VERTICAIS VERTICAIS VERTICAIS VERTICAIS: 11111.derrotismo 22222.vareira 33333.psilos 4.relas,
cgr 55555.opor, caiu 66666.negro, taina 77777.arrã, soam 88888.nua, total 99999.tamborila 1111100000.enaipar
1111111111.osmológico. |||||

HORIZONTHORIZONTHORIZONTHORIZONTHORIZONTAISAISAISAISAIS: 11111- Discordante. 22222- Natural do Peru. 33333- Prospectos. 44444- Grande extensão
de montanhas ligadas umas às outras; letras de bimba. 55555- Curral de ovelhas;
extremidade. 66666- Sulcar um campo para o enxugar; carta régia que concedia privilégios.
77777- O m.q. eirós. 88888- Igrejas episcopais, lugarejo. 99999- Nota musical, rio de muito
pequeno curso (10km); afluente do rio Caia. 1111100000- Causa. 1111111111- Acto ou efeito de
arrumar.

VERTICAISVERTICAISVERTICAISVERTICAISVERTICAIS: 11111- Sentimento e estado de rebaixamento político e moral. 22222- Dança e
música populares do norte de Portugal. 3 3 3 3 3- Domesticadores de serpentes; caminhar.
44444- Instrumentos rústicos para enxotar pássaros; nos terrenos de cultura; letras de
cigarro. 55555- Contrapor; tombou. 6- Preto; pândega. 77777- O m.q. rã; ecoam. 88888- Descoberta;
totalidade. 99999- Bate com os dedos sobre uma superfície. 1111100000- Separar por naipes
(baralho de cartas). 1111111111- Relativo à osmologia. ||||| MMMMMANUELANUELANUELANUELANUEL     MMMMMAAAAACHADOCHADOCHADOCHADOCHADO
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O SEGREDO DE MONA LISA de Dolores García
PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA, 2005

Um romance sobre o mistério que a História
não consegui desvendar. Um segredo oculto
numa obra de arte eterna.

No seu primeiro romance, Dolores García
consegue transportar-nos até ao que bem
poderia ter sido a faceta desconhecida do
génio florentino, Leonardo da Vinci. Através
do seu narrador – Francesco Melzi, um dos
discípulos de Da Vinci -, assis-
timos às últimas  horas de Leo-
nardo, na coete do rei francês
Francisco I. Melzi, intrigado
pelo motivo por que o mestre
vive obcecado pela sua obra
La Gioconda, a única que o
acompanhou em todas as suas
viagens, pede que lhe explique
a sua história. Da Vinci começa
então o fascinante relato da
sua vida, desde o momento em
que se vê obrigado a fugir de
Milão, depois da queda do poder de Ludovico
il Moro, o seu mecenas, ao regresso à sua
Florença natal, onde conhecerá um ser
fascinante que mudará para sempre a sua
vida: Lisa Gherardini, a momma Lisa.

Uma obra magnífica, bela, poderosa e
verosímil. O leitor acreditará estar na presença
de Leonardo e sentir o mundo como ele o
sentiu. Um retrato de Da Vinci que não deixará
ninguém indiferente.

O EROTISMO NA IDADE MÉDIA
de Arnaud De La Croix
PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA, SETEMBRO, 2004.

Idade  Média e erotismo: dois conceitos contra-
ditórios? Nada podia estar mais longe  da
verdade. Aquele período que, durante séculos,
foi considerado obscurantista revela-se afinal
como extremamente criativo nos domínios do
desejo e da sexualidade. Em finais do século
XI, os primeiros trovadores cantam a sensuali-
dade, a mulher, o adultério, numa nova con-
cepção do amor em ruptura com a herança
da Antiguidade; religiosas místicas celebram
escaldantes esponsais místicos com o divino;
os fabulários, onde o sexo se exibe com crue-
za, as canções dos goliardos, a obscenidade
de numerosas esculturas, os ritos carnavales-
cos evocam uma sexualidade impulsiva, ligada
a tradições populares muito pouco cristãs.

Em suma, o erotismo medieval, rico e con-
trastado, não cessa de nos surpreender e de
nos questionar. Esta é a sua história, nunca
antes escrita.

Nota::::: Os livros referenciados foram oferecidos
pela Europa-América e encontram-se à dispo-
sição dos leitores na Biblioteca das Aves. |||||

INGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTES     DADADADADA     MASSAMASSAMASSAMASSAMASSA: 200g de farinha
de trigo, 100g de manteiga (em temperatu-
ra ambiente), 1 ovo, 100g de açúcar. Para
o creme: 200g de manteiga, 200g de
açúcar, 2 ovos.

PREPPREPPREPPREPPREPARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃOOOOO     DDDDDAAAAA     MMMMMASSASSASSASSASSAAAAA: Numa vasilha, mistu-
rar a farinha e a manteiga. Adicionar o
açúcar e, por último, o ovo. Misturar bem
e levar à geladeira por 2 horas. Confec-
ção do Creme: Derreta a manteiga em
banho-maria. Numa outra vasilha, bata os
ovos e o açúcar. Quando bem batido, colo-
que a manteiga derretida aos poucos,
batendo sempre. Montagem: 80g de
farinha de amêndoas, 3 pêras. Cubra uma
assadeira untada com a massa. Polvilhe a
farinha de amêndoas sobre a massa,
arranje as pêras cortadas em oito pedaços
e cubra com o creme. Leve ao forno pré
aquecido a 200 graus centígrados e asse
até o creme borbulhar em forno a 180
graus centígrados. |||||

INGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTES: 1 coelho, sal, pimenta, gen-
gibre, 1 limão, folhas de louro, 6 dentes
de alho, 50 gramas de margarina, 2 colhe-
res de sopa de azeite, 12 tâmaras, 6 fatias
finas bacon, 2 colheres de sopa de aguarden-
te, 2 colheres de sopa de pinhões (facultativo).

PREPPREPPREPPREPPREPARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃARAÇÃOOOOO: corte o coelho em bocados e
tempere com sal, pimenta, raspa de gengi-
bre, o sumo de limão, a folha de louro
cortada em bocadinhos e os dentes de
alho picados. Deixe marinar durante algu-
mas horas. Aloure o coelho na margarina
e no azeite. Retire o caroço às tâmaras e
enrole cada uma em meia fatia de bacon,
prendendo com um palito. Junte ao coelho,
regue com a aguardente, tape e deixe cozi-
nhar até este estar macio. Antes de servir
junte os pinhões. Acompanhe com salada
e puré de batata, ou batatinhas cozidas. |||||

Os mosquitos evitam a erva cidreira porque lhes provoca
irritação nas patas.

Para pronunciar cada sílaba o homem usa 72 músculos,
para sorrir 14 e para beijar 29.

Quando encontram comida as formigas largam uma
substância, a feromona, para indicar às outras o caminho.

Se todo o ADN de um único ser humano fosse esticado
equivaleria à distância de 8 mil viagens de ida e volta à
Lua.

Só a fêmea do mosquito se alimenta de sangue, o macho de
néctares



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 2ª saída de  Maio foi
o nosso  estimado assinante,
Joaquim Mário Gomes Sampaio,
residente no B. Augusto Correira,
nº 7, Avª das Lameiras, em Delães.

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz
contemplado nesta 2ª saída de
Maio foi o nosso estimado assinante,
Abel Maria Barroso Almeida, na Rua
António Maria Gomes, 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
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No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o  feliz
contemplado nesta 2ª saída de
Maio foi a nossa estimada assinante,
Petália Perfumaria, na Avª Silva Araújo,
Loja CN, em Vila das Aves.

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

Telf: 252 982607

Restaurante SobreiroSobreiroSobreiroSobreiroSobreiro
Avª Silva Pereira - 4765 Bairro

Telf.s:  252 931043 / 252 905910

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

Telf: 252 881903
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PROPRIEDADE: Cooperativa Cultural de Entre-
os-Aves, C.R.L. NIPC: 501 849 955
DIRECÇÃO DA CCEA: presidente: José Manuel
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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.
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(Rebordões e Delães); A. Leal (Roriz).
COMPOSIÇÃO E PAGINAÇÃO: Ludovina Silva, José
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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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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

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 Mon-
teiro Brandão, poente com
caminho público e do norte a
terminar em ponta aguda, des-
crito 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
entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS 4 de Maio de 2005

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

falecidosfalecidosfalecidosfalecidosfalecidos

José Silva Machado
(Lugar da Barca)

19-01-1926
01-05-2005

A família neste momento doloroso e
profundamente sensibilizada pelo apoio e
carinho recebidos, vêm por este meio agra-
decer a todos quantos se dignaram a participar
no funeral bem como na missa de 7º dia em
sufrágio da alma do saudoso extinto.

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTO

Funeral a cargo de: Funerária das Aves Alves da Costa

Abílio da Conceição Pacheco Coelho
22-04-1918
28-04-2005

A família neste momento doloroso e
profundamente sensibilizada pelo apoio e
carinho recebidos, vêm por este meio agra-
decer a todos quantos se dignaram a participar
no funeral bem como na missa de 7º dia em
sufrágio da alma do saudoso extinto.

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTO

Funeral a cargo de: Funerária das Aves Alves da Costa

VVVVVILAILAILAILAILA     DASDASDASDASDAS A A A A AVESVESVESVESVES

8 – Alberto da Silva Torres, com 85
anos
Lar da Tranquilidade
14 – Rosa Martins Ferreira, com 85
anos
Rua Srª da Conceição
16 – Albano Pinheiro Lopes
Guimarães, com 73 anos
Rua Silva Araújo
16 – Camila Ribeiro, com 85 anos
Quintão
28 – Abílio da Conceição Pacheco
Coelho, com 87 anos
Lar da Tranquilidade
30 – Ana de Sousa Ferreira, com 85
anos
Rua Luís G. M. Carvalho

LLLLLORDELOORDELOORDELOORDELOORDELO

11 – Miquelina Monteiro, com 86
anos
Lugar da Chamusca
17 – Eduardo Pereira, com 91 anos
Rua da Seara
28 – Gracinda Maia da Silva, com
87 anos
Travessa da Nogueira

||||| DOMINGOS RIBEIRO

RRRRREBORDÕESEBORDÕESEBORDÕESEBORDÕESEBORDÕES

15 – Jorge Eduardo Saldanha
Gonçalves, com 31 anos
Travessa Cimo de Vila

|||| JORGE SOUSA

O entreMARGENS envia às familias en-
lutadas as mais sentidas condolênsica.

Peregrino de paz, dum grande amor,
Tu nos tiraste um peso, que existia;
Vieste em boa hora... porque a dor,
Sem a tua presença, comovia.

Correste o Mundo inteiro, com ardor,
Os povos, transbordaram de alegria...
Foste sempre um guerreiro, um bom pastor,
Que na imagem de Deus, nos protegia.

Adeus Irmão...Adeus...já vais embora...
Não esqueças este povo que aqui chora,
Que quis vir a teus pés, p’ra te abraçar

Tiraste muita gente da amargura...
Tua vida na terra é uma pintura,
Que ninguém neste mundo, há-de apagar.

O adeus ao

Agostinho Marques Fernandes

Papa J.P. II



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

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

 e-mail: ae-mail: ae-mail: ae-mail: ae-mail: avvvvve@ re@ re@ re@ re@ remax. pt emax. pt emax. pt emax. pt emax. pt   Telefone: 252 860 400
Fax: 252 860 409

Telem: 933 908 404

Luís Martins
Telm. 912 236 456
e-mail: lmartins@remax.pt

Jorge Rebelo
Telm. 912 236 448

e-mail: jrebelo@remax.pt

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

Tel. 252 860 400

Negócios imobiliárias, comNegócios imobiliárias, comNegócios imobiliárias, comNegócios imobiliárias, comNegócios imobiliárias, com
profissionais autorizados eprofissionais autorizados eprofissionais autorizados eprofissionais autorizados eprofissionais autorizados e

legalizados!...legalizados!...legalizados!...legalizados!...legalizados!...

5347 - AMI5347 - AMI5347 - AMI5347 - AMI5347 - AMI

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
Felgueiras

Moradia no centro da cidade
R/c 1º Andar

Óptimo para comércio

MORADIAMORADIAMORADIAMORADIAMORADIA
Oliveira Santa MariaOliveira Santa MariaOliveira Santa MariaOliveira Santa MariaOliveira Santa Maria

Moradia tipo T3
Semi-nova

Sala c/ lareira e cozinha mobilada
Jardim e churrasqueira

EXCELENTE PREÇOEXCELENTE PREÇOEXCELENTE PREÇOEXCELENTE PREÇOEXCELENTE PREÇO!!!

     T2T2T2T2T2
Poldrães - Vila das AvesPoldrães - Vila das AvesPoldrães - Vila das AvesPoldrães - Vila das AvesPoldrães - Vila das Aves

Só 40.000,00 Eur

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!!!

MORADIAMORADIAMORADIAMORADIAMORADIA
Vila das AvesVila das AvesVila das AvesVila das AvesVila das Aves

Moradia tipo T3, r/c e 1º andar
Exibe no r/c um T1 c/ cozinha

mobilada
Garagem, anexos e um bonito

jardim
Zona central de Vila das Aves

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

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
BairroBairroBairroBairroBairro

Com área de 2.800 m2

Com poço de água
Para construção

Bom preço!!!Bom preço!!!Bom preço!!!Bom preço!!!Bom preço!!!

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

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

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

VVVVVen
didoendi
do

endi
do

endi
do

endi
do

ARRENDA-SEARRENDA-SEARRENDA-SEARRENDA-SEARRENDA-SE
Carriça - TrofaCarriça - TrofaCarriça - TrofaCarriça - TrofaCarriça - Trofa

Pavilhão Industrial
Com área de 350 m2

Com escritórios
Boa localização!!!

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

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"

VVVVVende-seende-seende-seende-seende-se
Garagem para dois carros

na Alameda Arnaldo Gama

Bom PreçoBom PreçoBom PreçoBom PreçoBom Preço
Contactar: 91 947 14 57 ou 252 841 564

VVVVVende-seende-seende-seende-seende-se
Prédio e terreno c/ cerca de 800m2 no

lugar de Sobrado
(em frente ao Café do Nionel).

Contactar: 252 941 735 ou 91 781 01 16

VVVVVende-se em Delãende-se em Delãende-se em Delãende-se em Delãende-se em Delãeseseseses
Apartamento T3 (como novo) por

111113.500 contos3.500 contos3.500 contos3.500 contos3.500 contos. Varandas c/ vistas
excelentes, cozinha mobilada, lavandaria

e garagem fechada.
Contactar: 91 795 54 96

Aluga-seAluga-seAluga-seAluga-seAluga-se
T3 Novo

em frente à Igreja de Delães, c/ cozinha
mobilada e garagem c/ arrumos

Contactar: 917955496

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

Completou seis lindas primaveras a
menina Barbara Ribeiro Fernandes.
Teus avós paternos, teu irmão e
primo nesta data tão querida,
desejam-te, com todo o seu amor e
carinho,  muitos parabéns e muitos
anos de vida cheios de saúde e
felicidade. Parabéns!!

De parabéns
7-05-2005

Vai completar três lindas primaveras
o menino Henrique Ribeiro
Fernandes.
Teus avós paternos, tua irmã e primo
nesta data tão querida, desejam-
te, com todo o seu amor e carinho,
muitos parabéns e muitos anos de
vida cheios de saúde e felicidade.
Parabéns!!!

De parabéns

Completou três lindas primaveras
o menino Diogo Oliveira
Rodrigues.
Teus pais e avós nesta data tão
querida, desejam-te, com todo o
seu amor e carinho,  muitos
parabéns e muitos anos de vida
cheios de saúde e felicidade.
Parabéns!!!

De parabéns
03-05-2005
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Outra Visão do Mundo
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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

entreMARGENS
PÁGINA 20

18 DE MAIO DE 2005
Actualidade: cultura

A partir da próxiam sexta-feira, dia 20
e até 29 de Maio vai decorrer nas
instalações da Junta de Freguesia, uma
Feira do Livro, que funcionará no
período compreendido entre as
14h30 e as 22h30.

O evento conta com a participação
oficial de diversas editoras que
estarão representadas no certame
com vários stand’s. A Feira do Livro é
mais uma iniciativa recuperada pelo
actual executivo, e acontece no âmbito
das comemorações do cinquentenário
de elevação a Vila. De resto, e no

No âmbito do protocolo de gemina-
ção existente, desde 1992, entre Santo
Tirso e Celanova, vai decorrer, no pró-
ximo dia 20 de Maio, às 21h30, no
Auditório Engº Eurico de Melo, um
espectáculo de fados, pela fadista
Maria do Ceo. De nacionalidade por-
tuguesa mas residente na Galiza, Maria
do Ceo é, segundo o artista Enrique
Beotas, detentora de “uma voz única”
e de um “sentido ritmo que cala a alma”.

Nasceu no Porto mas vive desde
muito jovem na Galiza. A sua paixão
pela música foi alimentada, desde o
berço, na tradição do fado transmitida

Concerto da
fadista Maria do Ceo
em Santo Tirso

pelo seu pai, fadista amador. Unindo
as suas múltiplas influências ao sentir
português e á doçura natural do idio-
ma galego, dotada de qualidades vo-
cais excepcionais, consegue envolver
o público num ambiente mágico com
a musicalidade que lhe brota da alma.
Condecorada como a embaixadora
da cultura galega no mundo, tem sempre
o fado como inspiração primordial.
Em 2001, foi convidada para partici-
par na primeira grande homenagem
póstuma à pessoa que mais influen-
ciou a sua forma de cantar, Amália
Rodrigues, no Coliseu de Lisboa. |||||

decurso desta feira, será possível
adquirir o livro comemorativo da
elevação a vila da freguesia das Aves
a um preço inferior ao praticado até
então.

Para além dos livros, a junta de
freguesia programou ainda algumas
actividades paralelas ao certame, tais
como o espectáculo de marionetas
“Chico Lua e Cia”, previsto para as
10h. do dia 23, no Cine-Aves e o
concerto pela tuna da Faculdade de
Ciências do Porto, a 28 de Maio, pelas
21h15 na Junta de Freguesia. |||||

A Banda de Música de Riba D’Ave
vai realizar no próximo dia 28 de
Maio o seu concerto musical de aber-
tura de época. A incitava está agen-
dada para as 21 horas, e terá lugar
no Salão Paroquial de Riba d’Ave.

Trata-se de um concerto anual,
oferecido ao povo daquela freguesia,

os seus elementos para a época
presente, “incutir nas pessoas, através
da musica, um sentido único de cul-
tura, de forma a aproximar as gera-
ções mais do gosto pela música, até
porque ela também constitui uma
alternativa de vida, em termos de
ocupação profissional”. ||||||

Feira do Livro na Junta de
Freguesia de Vila das Aves

Concerto da Banda de Música de Riba
D’Ave a 28 de Maio

aos sócios, benfeitores e público em
geral. Nesse espectáculo serão exe-
cutadas obras novas que irão servir
de suporte à banda durante as festas
e romarias já contratadas.

Segundo os responsáveis da ban-
da de música, o evento tem por
objectivo, e para além de apresentar

Com assinaláveis dotes vocais,
o irlandês Perry Blake faz a es-
treia do seu mais recente ál-
bum de originais, esta quarta-
feira, na Casa das Artes de
Famalicão. Depois de “Still
Life” e “California”, o “cro-
oner” está de regresso com
o álbum “The Crying Room”.
O concerto, marcado para as
22 horas desta quarta-feira, 18
de Maio, abre em Famalicão o
festival de música “Tímpano”.

Depois de Perry Blake será a
vez do cantor de Memphis,
Micah P. Hinson, com concerto
agendado para 20 de Maio. Lydia
Lunch a 21, Mark Kozelek e Lisa
Cerbone a 25, os The Neo Road
a 27, o Quinteto Tati e Dead
Combo a 28 do mesmo mês são
outros dos nomes a integrar a
programação deste festival que
termina no dia 30 com o con-
certo de Antony and The
Johnsons. |||||

PERRY BLAKE
ESTA NOITE
EM FAMALICÃO
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