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CARLOS VALENTE É NÚMERO DOIS DA LISTA DO
PSD CANDIDATA À CÂMARA DE SANTO TIRSO

Critérios de “inovação” e “competência” nortearam João Abreu na escolha
dos elementos que compõem a lista do PSD candidata à Câmara
Municipal de Santo Tirso às autárquicas de Outubro próximo. Um a

um, os nomes foram revelados no passado dia sete de Junho, resultando
as maiores surpresas da integração de Carlos Valente e de José Luís
Martins na lista social-democrata. | página 7

Os karatecas Ricardo Rodrigues e
Tiago Lima do Karate Shotokan de
Vila das Aves integraram a equipa
Nacional que em kumite seniores
masculino sagrou-se vice-campeã
da Europa | PÁGINA 14

Assembleia de Freguesia quer reforçar o papel de Vila
das Aves na gestão do Centro Cultural

Festas de Santo António, em Cense
MORADORES QUEREM CONSTRUIR MURAL COM IMAGEM DO SANTO POPULAR | PÁGINA 4

IIIº SARAU DE
POESIA

PÁGINA 20

Um festim poético
que soube a pouco

O grupo de Inglês/ Alemão da
Escola EB 2/3 recebeu, ao abrigo
de um intercâmbio com Europas-
chule de Colónia, um grupo de
dez alunos e dois docentes. O in-
tercâmbio realizou-se de 31 de
Maio a 8 de Junho | PÁGINA 6

Escola EB 2/3
das Aves recebeu
delegação alemã

KARATECAS AVENSES SAGRARAM-SE
VICE-CAMPEÕES EUROPEUS
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Editorial | actualidadeEditorial | actualidadeEditorial | actualidadeEditorial | actualidadeEditorial | actualidade

Camões e uma ideia de Pátria ou
Mátria para o Dia de Portugal

||||| EDITORIAL: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES*

Cumpre-nos celebrar, mais uma vez, neste 10 de
Junho, o Dia de Portugal, de Camões e das Comu-
nidades Portuguesas numa conjuntura muito difícil
e de grandes desafios à nossa capacidade de
realização e de progresso, numa Comunidade Eu-
ropeia à deriva e numa economia globalizada.
Celebrámo-lo oficialmente em Guimarães e, como
que voltando às origens, vamos em busca de um
suplemento de alma que nos permita continuar a
acreditar em nós próprios como povo que, se não
se perdeu nas errâncias da história e da geografia,
também não será agora que perderá a bússola e
o sentido da história.

Camões, o poeta da nossa errância e do  desti-
no esfíngico do português no mundo, soube como
nenhum outro configurar os lugares-comuns da
nossa ideia de Pátria ou de Mátria; foi ele quem
primeiro e melhor do que outros foi capaz de for-
jar em palavras e em ditos não só os feitos e os
mitos mas, sobretudo, o entranhado amor à terra
em que fomos gerados mesmo se dela andamos
apartados e errantes pelo mundo. Ouçamos, pois,
estas palavras com que o Poeta circunscreve a
geografia do mundo e de Portugal, pela boca do
seu protagonista e irmão no sangue e na aventura,
Vasco da Gama, no Canto III, estrofe 20  de “Os
Lusíadas”: “Eis aqui quase o cume e a cabeça/ de
Europa toda, o Reino Lusitano/ onde a terra se
acaba e o mar começa/ e onde Febo repousa no
oceano./ ...Esta é a ditosa Pátria minha amada/ à
qual se o Céu me dá que eu sem perigo/ torne
com esta empresa já acabada/ acabe-se esta luz
ali comigo.” Aqui está como Camões e Vasco da
Gama e tantos outros que se dispersaram pelas
sete partidas do mundo conservam incólume este
desejo de regressar “ao ninho seu paterno” para
aí repousarem em paz e em progresso.

E é no mesmo canto que Camões recua aos
primórdios da nossa história para evocar o acto
fundador da nossa nacionalidade com o príncipe
Afonso a revoltar-se em Guimarães contra a sua
própria mãe, elegendo para si e para os seus
súbditos uma outra “mátria”: “De Guimarães o
campo se tingia/ co sangue próprio da intestina
guerra/ onde a mãe, que tão pouco o parecia,/ a
seu filho negava o amor e a terra.” (Estr.31) E
“quando o forte príncipe em Guimarães está cerca-
do” pelos exércitos castelhanos que procuram
impor-lhe obediência vassálica, nem mesmo aquele
drama de lealdade e cavalheirismo de Egas Moniz
ajoelhando-se com a sua família aos pés do rei
de Castela, consegue demover o Príncipe pois,
“não  consente o peito do moço ilustre a outrem
ser sujeito.” (Estr.36) O que depois se segue nas
oitavas do poema é toda uma gesta de lutas pela
libertação das várias cidades então ocupadas pelos
mouros, aquém e além Tejo até às do Algarve de
aquém e além-mar, uma gesta que se prolongou

por duas dinastias, com episódios de batalhas em
que portugueses e espanhóis ora se dão as mãos
contra um inimigo comum, ora rivalizam e buscam
conter e dominar os expansionismos recíprocos.
Entretanto, as caravelas portuguesas e as naus
espanholas lançam-se na descoberta de novas
terras e de novos mundos e ambos os povos
ibéricos partilham entre si o domínio desse novo
mundo no Tratado de Tordesilhas. É o roteiro
das Descobertas portuguesas que Camões vai
cantar de uma forma heróica e quase lendária. E,
para que não restem dúvidas, é nestes termos
excessivos que os próprios deuses do Olimpo se
questionam sobre tamanhas ousadias dos portu-
gueses no mar: “Vistes que, com grandíssima ousa-
dia,/ foram já cometer o Céu supremo; / vistes
aquela insana fantasia/ de tentarem o mar com
vela e remo;/ vistes e ainda vemos cada dia/ sober-
bas e insolências tais que temo/ que do Mar e do
Céu, em poucos anos, / venham Deuses a ser, e
nós, humanos./ (canto VI, estrofe 29)

Infelizmente o passado de glória tem o seu
preço e Camões começa a vislumbrar o declínio
da sua Pátria. No canto X, uma vez desfeito o mito
das núpcias entre os navegadores portugueses e
as Ninfas de Vénus no episódio da Ilha dos
Amores e apresentada por Vénus ao Gama a nova
configuração do globo terrestre desde Terras de
Santa Cruz ou Brasil aos confins de Bornéu e
Timor, eis que Camões se torna ele próprio um
rezingão, um pessimista lúcido e crítico, um Velho
do Restelo acautelando os seus concidadãos para
os perigos iminentes que os ameaçavam, já não
os perigos inóspitos do mar e do desconhecido,
mas os da inércia, da passividade, do gozo incon-
sequente dos ouropéis da fama e da glória, nestes
precisos termos: “Não mais, Musa, não mais, que
a Lira tenho/ destemperada e a voz enrouquecida,/
e não do canto, mas de ver que venho/ cantar a
gente surda e endurecida./ O favor com que mais
se acende o engenho/ não no dá a Pátria, não,
que está metida/ no gosto da cobiça e na rudeza/
duma austera, apagada e vil tristeza” (canto X,
estrofe 145). Com esta forma de falar e de advertir,
o Poeta mais não fazia que alertar para o risco de
Portugal vir a perder a coerência e a continuidade
do seu projecto de independência e de progresso
da Pátria. Faleceu em 1580 no preciso ano em
que Filipe II de Castela se tornava Rei de Portugal.
Durante 60 anos sofremos de facto “esta austera,
apagada e vil tristeza “de sermos uma colónia de
Espanha mas não foi em vão que Camões escre-
veu os Lusíadas que só por si e em si se tornou
uma Mátria ou Pátria. Não é outro aliás o sentido
da frase de Fernando Pessoa quando diz aquele
outro lugar-comum em que se transformou ”a mi-
nha pátria é a língua portuguesa.” Mas também é
de lugares-comuns que precisamos para alimentar
à nossa confiança e auto-estima quando as temos
em déficit.. ||||| TEXTEXTEXTEXTEXTTTTTOOOOO     LIDOLIDOLIDOLIDOLIDO     NONONONONO 3º  3º  3º  3º  3º SSSSSARAUARAUARAUARAUARAU     DEDEDEDEDE     POESIAPOESIAPOESIAPOESIAPOESIA

EDITORIAL

A olhar para.... a parede
São notórios os melhoramentos feitos junto ao adro da Igreja, e não faltam avenses
a reconhecê-lo. No entanto, continua por explicar a razão de ser da colocação de
dois bancos de jardins naquele espaço voltados para a parede. Na última Assembleia
de Freguesia, o avense Augusto Barbosa, utente daquele espaço, pediu que lhe
explicassem o porquê de semelhante facto. Fica o reparo, com a esperança de que
os “bancos” depressa possibilitem outras vistas. |||||

A direcção do Sindicato dos Professores do Norte (SPN) – membro da FENPROF –
vai realizar amanhã, dia 16 de Junho, um Plenário Sindical. A iniciativa terá lugar na
escola Secundária Camilo castelo Branco, em Famalicão, a partir das 17 horas.

O sindicato classifica de “extrema gravidade” os tempos actuais, na sequência
das “investidas do governo em relação aos trabalhadores da Administração Pública
em geral e aos professores em particular”, considerando desta forma urgente a
convocação desta reunião de professores e educadores para que “de forma severa
e firme” se reflicta e se faça o ponto de situação face a todo o contexto social e
político que, actualmente vive o sector da educação e Ensino.

Plenário  de Professores do Norte

.

Encontram-se abertas, na Junta de Freguesia de Vila das Aves, as inscrições para
todos aqueles pretendam frequentar cursos de informática. Estes cursos da responsa-
bilidade da orientação Concelhia de Ensino Recorrente e Educação Extra-Escolar
de Santo Tirso serão administrados em horários pós-laboral e destinam-se a activos
empregados. Os cursos são gratuitos e os formandos tem direito a subsídio de refeição.

1º E 2º CICLOS E ALFABETIZAÇÃO
Para quem pretenda completar o 1º ciclo (4ª classe) ou o 2º ciclo (6º ano) ou
mesmo aprender a ler e a escrever pode-se inscrever nas Juntas de Freguesia da sua
residência ou na Coordenação Concelhia do Ensino recorrente que se situa no
Edifício da Acção Social da Câmara. Estes cursos são nocturnos, gratuitos e destinam-
se a maiores de 15 anos. |||||

Cursos de informática

No próximo dia 20 de Junho terá lugar na Sociedade Martins Sarmento, em
Guimarães, a partir das 21h30, a apresentação de uma colectânea poética, composta
por cerca de cem poemas, inspirados na vida e obra do Médico Sem Fronteiras, Dr.
Ricardo Marques, cuja abnegação solidária inspirou a alma poética nacional e
internacional.
Com o lançamento desta colectânea, intitulada “Quando o Amor não tem fronteiras”,
pretende-se homenagear, nobremente recordando, esse vimaranense, no 8º
aniversário do seu falecimento (aos 35 anos). |||||

“Quando o Amor não tem Fronteiras”
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Rua General Humberto Delgado, 41 - 4795-072 Vila das Aves
Tel: 252873348 Fax: 252873367 - mail: chp-aves@mail.telepac.pt

Rua 25 de Abril, 323 - 4795-023 Vila das Aves
Telf. / Fax 252873244 Telemóvel 917296475

adecar@portugalmail.com

BMW 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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“Ao fim de quase dez anos de construção, vai
ser inaugurado a três de Julho o Centro Cultural
de Vila das Aves”. Desta forma introduziu Carlos
Valente o terceiro ponto da ordem de trabalhos
da última Assembleia de Freguesia, realizada
no dia 11 de Junho. Em debate esteve o modelo
de gestão elaborada pela Câmara Municipal de
Santo Tirso para aquele espaço cultural sediado
na Urbanização das Fontainhas. O mesmo já
havia sido analisado pela Junta local, tendo o
executivo proposto algumas alterações, mas
entendeu Carlos Valente submetê-lo a discussão
em Assembleia de Freguesia. E esta deverá durar
por mais algum tempo, até depois da inaugura-
ção, inclusive, pois ficou decidida a realização
de uma Assembleia de Freguesia Extraordinária
que terá como ponto único de debate a proposta
de gestão do Centro Cultural. Nessa Assembleia
de Freguesia o público será convidado a pro-
nunciar-se sobre o assunto antes do espaço de
intervenção reservado aos deputados.

O agendamento do assunto para data poste-
rior, parte do princípio – ainda que muitos não
acreditem – de que ainda é possível fazer alguma
coisa no sentido da alteração do modelo de

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
DE FREGUESIA DE VILA DAS

AVES REALIZADA A 11 DE JUNHO

gestão, principalmente ao nível da constituição
da Comissão Executiva,  órgão que será consti-
tuído pelo presidente da Câmara, pelo director
do Centro Cultural (Nuno Olaio), pelo chefe
da divisão do património e museus da autar-
quia de Santo Tirso e pelo presidente da Junta
de Vila das Aves. Ou seja, um espécie de “três a
um”, como sintetizaria o deputado do PSD
Joaquim Carneiro depois de fazer as contas so-
bre quem define quem, ou, por outras palavras,
três elementos definidos pela Câmara Municipal
e apenas um pela Junta de Vila das Aves. Uma
presença claramente minoritária, num órgão
executivo de um Centro Cultural implantado
em terreno da Junta de Freguesia e projecto
pago pela mesma. O deputado Rafael Lopes
sublinharia a ideia ao classificar de “insuficiente”
a capacidade dos órgãos autárquicos da Junta
e Assembleia de Freguesia na gestão e progra-
mação do Centro Cultural. “É exíguo o papel
reservado a Vila das Aves”, referiu.

E no sentido de reforçar a presença do exe-
cutivo local nos órgãos de gestão do referido
centro, os deputados do PSD propuseram, entre
outras alterações, que a Comissão Executiva
ficasse reduzida a três elementos, sugerindo-se
a saída do representante dos museus. Com o
mesmo objectivo, o deputado do PS, Rui Ribeiro,
propôs o contrário, ou seja, que em vez de se
reduzir, se aumentasse o número de elementos
da Comissão Executiva, com a inclusão na sua
equipa do presidente da Assembleia de Fre-
guesia. Sendo assim, este transitaria do Conselho

Consultivo onde, e segundo a opinião de Rui
Ribeiro, deveriam estar representados os grupos
políticos do referido órgão autárquico. Na oca-
sião, o mesmo deputado, e sob pena de o tema
se prolongar por mais de duas horas de discus-
são, propôs que fosse agendado um debate pú-
blico sobre o assunto. A ideia viria a acolher
adeptos, decidindo-se então pela realização de
um Assembleia de Freguesia Extraordinária, em
data ainda a definir.

Uma assembleia que se advinha concorrida
quanto baste, pois a constituição da Comissão
Executiva é apenas um dos muitos assuntos que
estará certamente em destaque. Segundo afirmou
o deputado do PSD, Rafael Lopes, a questão
relacionada com a atribuição de salas às associa-
ções locais, não está salvaguardada, o que, pode-
rá ir contra os propósitos que estiveram na base
da construção do edifício.

Certa parece ser a deslocação da Biblioteca
de Vila das Aves para o centro Cultural. Segundo
anunciou Carlos Valente, aquando da sua inau-
guração, será assinado um protocolo através do
qual a Junta transfere para o referido centro o
seu espólio, a título de depósito. Ou seja, a
partir dessa data os títulos da biblioteca (mais
de nove mil) agora propriedade da Junta de
Freguesia, passam a estar disponíveis para con-
sulta e leitura no centro cultural. Os mesmos
serão identificados como pertencentes à junta
de Vila das Aves. Para além disso, o actual res-
ponsável da Biblioteca será integrado no qua-
dro de funcionários da Câmara Municipal. |||||

Não fez parte da agenda de trabalhos, mas
acabou por ser um dos assuntos mais deba-
tidos na última Assembleia de Freguesia. Os
constrangimento causados pelas obras de re-
qualificação da estrada Nacional 204-5, que
o presidente da Junta não tem dúvidas que
se irão arrastar por mais alguns meses, apesar
do seu prazo de execução ser de 150 dias.

Carlos Valente afirmou que foram já muitas
as pessoas de fora do concelho a reclamarem
das obras, nomeadamente pela falta de aten-
ção para com os automobilistas e transeuntes
daquela via, da parte dos responsáveis pela
execução da obra. “Na Rua do Centenário
passaram-se situações que não cabem na
cabeça de ninguém”, afirmou Carlos Valente
dando como exemplo a abertura de vala sem
que a mesma tivesse qualquer sinalização e
sem que os responsáveis da obra acautelassem
a passagem de peões. Na zona da Rua Augusto
Marques, por sua vez, Carlos Valente subli-
nhou que já foi mesmo necessária a interven-
ção da GNR por várias vezes. Ainda sobre a
mesma via, parecem persistir muitas dúvidas
sobre as características da obra, nomeadamen-
te ao nível da existência, ou não, de passeios.
“Pelo menos desde a Rua de Bom Nome à
Augusto Marques deveriam ser executados
pas-seios com a mesma dignidade como são
feitos em Santo Tirso”, sublinhou o presidente
da Junta de Vila das Aves. |||||

Os incómodos
da EN 204-5

Os subsídios
É provavelmente o tema mais recorrente das
Assembleias de Freguesia. O presidente da
Junta tem consciência disso, mas não se cansa
de afirmar que neste mandato, para obras ou
melhoramentos a junta não recebeu da Câma-
ra Municipal “um cêntimo sequer”. Os subsí-
dios da autarquia resumem-se, praticamente,
aos cinco mil euros atribuídos por cada edição
das Festas da Vila. Quanto aos subsídios
acordados com o executivo anterior, a situação
permanece como há três anos: o executivo
continua a contar com eles, mas até agora sem
efeito. Para Carlos Valente a situação mais
flagrante diz respeito ao subsídio deliberado
no anterior mandato, para ajudar a custear
as despesas com o processo da Quinta dos
Pinheiros, mas que até ao momento não foi
pago. Aproveitando a ocasião, questionou os
deputados socialistas sobre o que têm feito
em relação a este assunto.

Rui Ribeiro, do PS, afirmaria depois que o
problema de subsídios não é um exclusivo
da Junta de Vila das Aves, “é um problema
nacional”. “Há demasiada dependência desta
e doutras juntas de freguesia das Câmaras
Municipais e estas não podem estar ao sabor
de guerrilhas político-partidárias”, defendendo
maior autonomia para o poder local. Quanto
ao subsídio deliberado, a opinião do PS, frisou
Rui Ribeiro, é a de que “tem de ser pago”. |||||

Assembleia de Freguesia quer
reforçar o papel de Vila das Aves na

gestão do Centro Cultural
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A Comissão de Festas e melhoramentos de Cense
agradece publicamente a todos quantos ajudaram
na execução do programa dos festejos em honra de
S.to António, nomeadamente às professoras, à
Associação de Pais, ao corpo auxiliar e sobretudo às
crianças  da escola de Cense que proporcionaram
aos presentes momentos de muita ternura.
Aos componentes do ginásio Oamis que demons-
traram não ser necessário deslocarem-se aos grandes
centros para cuidarem da estética do corpo.
À Associação Humanitária dos Bombeiros de Vila
das Aves, pelo magnífico garbo de todos os

componentes da sua fanfarra. A eles se ficou a dever
em parte o êxito da nossa festa.
Ao senhor Joaquim que, pelo seu empenho, tivemos
o privilégio de contar com a mestria dos cavaleiros e
suas montadas no abrilhantar da nossa marcha.
À Associação do Rancho de Santo André de Sobrado
que proporcionou a todos uma magnífica lição de
Etnografia e ajudou esta Comissão, ao prolongar a
sua actuação muito para além dos limites do razo-
ável, sabendo nós que catorze horas depois teriam
de actuar no Festival de Folclore de Santo Tirso.
À Guarda Nacional Republicana de Vila das Aves que

graciosamente disponibilizou elementos e viaturas
necessárias para a marcha e arraial decorrerem
ordenadamente.
À Junta de Freguesia de Vila das Aves, na pessoa do
seu presidente, Carlos Valente, que nos ajudou no
máximo das suas possibilidades e que apesar dos
compromissos familiares inadiáveis, esteve presente
ao final da noite na nossa festa.
À Câmara Municipal de Santo Tirso na pessoa do seu
presidente, Engenheiro Castro Fernandes, que
pessoalmente esteve na primeira linha na ajuda a
esta Comissão. As suas palavras públicas foram para

nós um grande estímulo.
Aos nossos vizinhos, visitantes de freguesias vizinhas,
que foram alguns milhares; a vossa presença dá-nos
animo para continuar.
A nota final vai para aqueles que prometeram e não
cumpriram. Lamentámos profundamente o
transtorno, mas como se pôde verificar, com a prata
da casa se proporcionou uma noite agradável.
Por fim, agradecemos à imprensa escrita que nos
visitou. O Nosso Agradecimento

A Comissão de Festas de S. António de Cense

A Comissão de Festas de S. António de Cense. Agradecimentos

João Pedro Coutinho Martins da Silva
é desde o passado dia 25 de Maio
o novo presidente da direcção da
Associação Avense. Na reunião ordi-
nária da Assembleia Geral realizada
no passado mês, apenas uma lista foi
submetida a votação, acabando por
ser eleita por unanimidade.

A João Pedro Silva junta-se na
direcção da aa78, Cláudia Patrícia Go-
mes, como secretária, e na tesouraria
Helder Pinheiro. A direcção fica de-
pois composta com os vogais: Bruno
André da Costa Coelho, Diana
Orquídea Azevedo Neto, Isabel João
Máximo Alves dos Santos, Joana Filipa
da Costa Gomes, Patrício Joaquim
Correia Torres, Rui Tiago Lobão da
Cunha Nunes, Mário Rui Carvalho
Gomes e Rafaela Patrícia Martins

Ferreira Torres. É este o elenco que se
diz disposto a virar uma página na
história daquela colectividade juvenil.
De referir que, para além da actual
direcção não fazer parte qualquer ele-
mento dos antigos corpos gerentes,
esta será, seguramente, a mais jovem
das equipas directivas da Associação
Avense.

Conhecedor da “casa” é António
Luís Mendes de Carvalho que assume
agora a presidência da Assembleia
Geral, coadjuvado com os secretários
Joana Isabel Henriques Pereira e Luís
Miguel Teixeira Lopes. Do conselho
fiscal fazem parte José Manuel
Carvalho Fernandes (presidente) e os
secretários Heitor Delfim de Castro
Martins e Carla Isabel Teixeira
Mendes de Sousa. |||||

João Pedro Silva
na presidência da

direcção da
Associação Avense

No próximo dia 19 de Junho realiza-
se o 23 Ralitirso. Uma iniciativa aberta
a toda população, bastando que para
isso aparecem no referido dia junto
aos Estádio do "glorioso" Desportivo
das Aves e, no acto da inscrição, cada
equipa, entregue “dez litros para
despesas e prémios”.

Cada equipa participante neste rali
é constituída por todas as pessoas
que couberem num carro. A cada
equipa será atribuído um número, que
depois terá de cumprir um itinerário
que vai sendo revelado durante o
percurso. Neste surgirão obstáculos

de forma a pôr à prova a capacidade
das equipas. A organização promete
“valiosos trofeus” para os três primeiros
classificadas, afirmando-se em regula-
mento que, quanto a reclamações, só
serão aceites as feitas em “papel selado
e com assinatura reconhecida pelo
notário, até 30 segundos após a
conclusão da prova”. A mesma orga-
nização não se responsabiliza por
quaisquer erros de condução” pelo
que apela ao respeito das regras do
código da estrada”. Mais, antes da
partida, alertam. “é bem provável que
sejam feitos testes de alcoolemia”. |||||

Dar o litro no Ralitro

Vai realizar-se no próximo dia 18 de
Junho de 2005, um Jantar – Convívio,
cujo objectivo é reunir todos os anti-
gos atletas, técnicos, dirigentes e ou-
tros colaboradores da modalidade.

Este convívio será realizado na
Adega Avenida (Bairro), pelas 19,30

Encontro de antigos atletas
de Voleibol de Vila das Aves

horas, com concentração em frente ao
Estádio do Desportivo das Aves, do
lado da Pavilhão.

A comissão organizadora é forma-
da, pelos antigos atletas, Artur
Marques, José Luis Nogueira e Luis
Monteiro. |||||

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Santo António revelou-se milagreiro
para os lados de Cense. É pelo me-
nos este o entendimento da Comis-
são Instaladora da festa em honra
do santo popular realizada no passa-
do dia 4 de Junho, precisamente
naquela que é uma das zonas mais
esquecidas de Vila das Aves.

“Ultrapassou muito as nossas ex-
pectativas, mas de longe” refere
Amélia Mendes, da Comissão Insta-
ladora, surpreendida e ao mesmo
tempo emocionada com a quanti-
dade de pessoas que se deslocou a
Cense para participar nos festejos em
honra de Santo António. Ao segun-
do ano, a comissão instaladora con-
segue a proeza de “evidenciar” no
mapa de Vila das Aves o lugar de
Cense, e para o “milagre” ser completo
“só falta mesmo a ligação daquele
lugar à Avenida de Paradela”. Amélia
Mendes refere a construção dessa
infra-estrutura rodoviária como o
grande desejo, não apenas da Comis-
são Instaladora, mas de toda a po-

pulação de Cense. Sobre o assunto,
de resto, a Câmara de Santo Tirso já
anunciou em Março deste ano a
abertura do concurso público refe-
rente à execução do projecto da via
de ligação de Paradela aquele lugar
de Vila das Aves.

A este desejo, junta-se ainda o
da construção de um nicho, ou mu-
ral, onde será cravado na parede a
imagem de Santo António. Os ali-
cerces já estão feitos, e alguma verba
até já foi amealhada para o efeito,
como consequência do contributo
deixado, aquando da realização dos
festejos do santo popular, por todos
os que se solidarizaram - e parecem
ter sido generosos - com a obra.

A festa antecipada de Santo An-
tónio, realizada no lugar de Cense,
começou com uma Marcha Popular.
Esta saiu da Escola de Cense dirigin-
do-se para o recinto da festa, loca-
lizado este ano no terreno destinado
à construção de um complexo habi-
tacional a edificar no âmbito do Pro-
grama Municipal de Realojamento.
“Comandado” pelo elementos da
Comissão Instaladora, o desfile
contou com a participação da Fanfarra
dos Bombeiros Voluntários de Vila
das Aves e também com a comuni-
dade educativa da Escola de Cense,
à qual coube a abertura do espectá-

culo, realizado após o desfile no
palco instalado no recinto da festa.
Por esse mesmo palco passou depois
o grupo de dança do ginásio Óamis
e o Rancho Folclórico de Santo
André de Sobrado. No final, ouvi-
ram-se os “cantares ao desafio”.

Quem não faltou à festa popular
foi o presidente da Câmara Municipal
de Santo Tirso que se mostrou “sur-
preendido” com a quantidade de
pessoas que ali se deslocaram: “estava
longe de imaginar que a festa era
tão grande” declarou Castro Fernan-
des que considerou Cense “um lugar
muito importante de Vila das Aves”.
Depois, sublinhou o trabalho e em-
penho das “três manas” na organi-
zação das festa. Visivelmente emocio-
nada, Amélia Mendes só teve pala-
vras para a agradecer a presença de
todos e do apoio proveniente do
comércio local, Junta de Freguesia de
Vila das Aves e Câmara Municipal.

A Comissão Instaladora das Fes-
tas de Santo António de Cense é
composta por Amélia Mendes, Maria
do Céu Francisco, Rosa Maria Fran-
cisco, Armando Duarte e ainda por
José Francisco. Amélia Mendes não
tem dúvidas de que vão entrar novos
elementos para a comissão até por-
que, refere “há muitas pessoas inte-
ressadas em participar”. |||||

SANTO ANTÓNIO FESTE-
JADO NO LUGAR DE CENSE,

EM VILA DAS AVES

A festa das manas de Cense
Amélia, Céu e Rosa Maria

O presidente da Câmara com a Comissão de Festas de Santo António de Cense
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Participação de aluna da Escola da
Ponte em congresso brasileiro

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

É uma espécie de “utopia” mas que
conseguiu ter expressão na realidade.
Constança Azevedo, aluna da Escola
da Ponte, esteve no mês passado no
Brasil para participar no Congresso
Internacional Educador que decorreu
de 18 a 21 de Maio, em São Paulo.
Pela primeira vez os brasileiros tiveram
a oportunidade de ouvir falar da Ponte
e do seu projecto educativo, não ape-
nas por quem o idealizou e conse-
guiu pôr em prática, mas por quem
todos os dias o experiência. A aluna
da Ponte, submeteu-se assim à “gran-
de curiosidade” dos brasileiros. Já
tinha consciência do impacto que a
escola tem do outro lado do oceano,
mas essa percepção saiu ampliada
depois desta sua participação no con-
gresso. “Para eles a escola da Ponte é
uma utopia, é um mito”, afirma.

Constança Azevedo diz que se
sentia uma grande expectativa em
relação à sua presença como aluna
da Escola da Ponte, e isso reflectiu-se
nas mais de 300 pessoas que enche-
ram por completo a sala onde teve
lugar a sua participação e a de José

||||| TEXTO: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Na sequência de uma candidatura
apresentada junto da Prodep, a Câma-
ra de Santo Tirso procedeu à entrega
e instalação, no passado dia 9, de
quatro computadores, três impresso-
ras e mais de quarenta conteúdos
multimédia na Escola de Quintão 2.

Na presença do presidente da
Câmara, da vereadora do sector es-
colar, do presidente da Junta das Aves
e do presidente do Conselho Execu-
tivo do Agrupamento do Ave, o no-
vo parque informático foi apresen-
tado à comunidade escolar para
grande alegria da pequenada que
presenteou as autoridades presentes
com ramos de flores, palavras de
gratidão e a recitação de várias qua-
dras valorizando o apetrechamento
que lhes irá permitir realizar novas
aprendizagens e pesquisas que até
agora quase não faziam porque só
possuíam um computador.

Nas palavras singelas que proferiu,
o presidente da Câmara realçou o
investimento que foi feito com com-
participações camarárias na ordem
dos 25 por cento do material adqui-
rido para dotar as escolas do 1º ciclo

Câmara de Santo Tirso
instala novos

computadores na Escola
de Quintão 2

CONSTANÇA AZEVEDO
PARTICIPOU NO CONGRES-

SO INTERNACIONAL
EDUCADOR, REALIZADO EM

SÃO PAULO

Pacheco no congresso. A relação pro-
fessor aluno, as diferenças face aos
outros estabelecimentos de ensino, a
forma de avaliação e entre muitos
outros aspectos foram motivando as
mais variadas perguntas da parte dos
brasileiros, movidos pela “enorme
curiosidade”, diz Constança Azevedo,
que sentem em relação à Escola da
Ponte, que já conhecem bem. Foi a
primeira vez que se deslocou ao Brasil,
e ainda por cima, para participar num
congresso. “Foi muito bom”, diz a alu-
na da Ponte, “no Brasil as pessoas sen-
tiram-se maravilhadas”.

As repercussões do seu testemu-
nho notaram-se logo no decorrer do
congresso através das frequentes
abordagens de que Constança Aze-
vedo foi alvo, e continuam agora atra-
vés da troca de correspondência por
correio electrónico com muitos bra-
sileiros que se dizem ter sentido
“emocionados” com a sua prestação.

Na nota de imprensa da responsa-
bilidade do congresso brasileiro, o
impacto a escola da Ponte é equipara-
do ao que a “libertária Summer Hill”
causou na década de 70. “Afinal”,
escrevem “é possível romper as barrei-
ras do ensino tradicional, oferecendo
um ensino que deixe para trás a ideia
de currículo, sala de aula, série, avalia-
ção, e onde os alunos de qualquer
idade decidem com os professores
aquilo que desejam aprender? Para o
director da Escola Ponte, José Pacheco,
e para a aluna da instituição, Cons-
tança Azevedo, sim, é possível mudar

completamente a escola e a educação”.
Actualmente com 13 anos, Cons-

taça Azevedo, é um dos mais de 30
alunos que estão neste momento a
“recriar” o projecto educativo da Ponte
no Instituto de Sezim, em Guimarães.
E à semelhança de outros anos, sem
saber muito bem como vai ser... o pró-
ximo ano. A indefinição e a dificul-
dade que têm pautado o alargamento
do projecto educativo da Ponte é algo
com que já convive há algum tempo.
Mas os problemas não a levam a
desistir. “Todos os dias que passo na
Ponte são importantes para mim”, afir-
ma, dizendo-se consciente dos proble-
mas pelos quais a escola atravessa.
“Na escola estamos sempre a pensar
na forma de ajudarmos os nossos
pais para conseguirmos alcançar os
nossos objectivos”. A comunidade
educativa – e em particular os alunos
– sabem bem das dificuldades da
escola, e outra coisa não seria de
esperar pois são esses e outros pro-
blemas que todas as semanas os alu-
nos discutem em assembleia.

Os pais da aluna não escondem
que já se questionaram se valia a pena
continuar na Ponte, mas a resposta
encontram-na nos valores de cidada-
nia e de respeito que a escola trans-
mite, e que gostam de ver incutidos
na filha, para além dos demais ensi-
namentos que se esperam de um
estabelecimento de ensino, e acima
de tudo a vontade da filha em conti-
nuar. “Calhou-nos a nós estar na
linha da frente!” afirmam. ||||

com hardhware e software adequa-
dos e um quantitativo de 75 compu-
tadores e 54 impressoras, sendo esta
a escola escolhida para uma primeira
entrega devido à população escolar
muito significativa que alberga; lem-
brou que é imprescindível dotar as
escolas com esta ferramenta que vai
sendo de uso já frequente em casa
de muitos alunos e que, no futuro, irá
ao ponto de substituir as ferramentas
tradicionais e o papel na sala de aula;
referiu que até a comunidade envol-
vente se vai habituando a manejá-
la, lembrando a existência de lojas
virtuais onde até os próprios imigran-
tes se reúnem para contactar através
da Internet com as respectivas famí-
lias, como acontece já na estação de
transportes de Santo Tirso e a breve
trecho acontecerá no Centro Cultural
que vai ser inaugurado em Vila das
Aves; dirigindo-se depois aos alunos
da escola preveniu-os também contra
usos menos positivos destas ferra-
mentas e até para a viciação que os
jogos e outros programas provocam
em muitas crianças e adultos.

Espera-se agora que as demais
escolas venham a ser também apetre-
chadas com material idêntico. |||||

José Pacheco com a aluna da Ponte, Constança Azevedo, no Congresso Internacional Educador, de São Paulo
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No âmbito da iniciativa à "Conversa
Com...", a Câmara de Santo Tirso rece-
be na próxima sexta-feira, dia 17 de
Junho, a apresentadora de televisão,
Sónia Araújo. A inicativa terá lugar
no Salão Nobre da Câmara Munici-
pal a partir das 15 horas.

No âmbito desta iniciativa, já esti-
veram à conversa com os munícipes
tirsenses políticos de todos partidários,
jornalistas, escritores, actores entre
muitos outros. Segue-se agora o teste-
munho da apresentadora do progra-
ma "Praça da Alegria", da RTP. |||||

Sónia Araújo à conversa com
os munícipes tirsenses



OCULISTAOCULISTAOCULISTAOCULISTAOCULISTA

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

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

Ecos de uma viagem à Letónia
O Cláudio Carneiro, o Hugo Rajão e
a Sofia Cunha foram três dos felizes
participantes na viagem que uma dele-
gação escolar da EB 2/3 de Vila das
Aves concretizou à Letónia entre 20
e 25 de Abril, no âmbito também do
Projecto Comenius. Eis alguns dos
seus comentários, um pouco em con-
traponto com  o intercâmbio agora
efectuado:

“Quando chegámos à Letónia, em
Riga estava a nevar. A temperatura era
bastante negativa e não estávamos

habituados a tal em Abril. Fui recebido
em casa de uma menina chamada Agra
em Kokenese. Estranhei um pouco a
alimentação à base mais de lacticínios,
e quase só peixe. Tivemos na escola
aulas de inglês, história e educação
Física; fizemos danças típiocas e jogos;
visitámos um campo de hoquey no
gelo e conhecemos a capital Riga, uma
cidade com muitos moumentos.”

O Hugo diz que “é um país saído
da sociedade soviética, ainda muito
pouco desenvolvido mas tem a im-

pressão que, daqui a poucos anos,
Portugal é que vai ficar a olhar para
eles porque são cultos e vê-se que
estão a querer desenvolver-se. Comu-
nicámos com eles em Inglês mas lá
fomos dizendo uma ou outra palavra
em letão: bom dia, por exemplo, “labrit”
e outras. Quanto a aspectos da cultura
letã, o Hugo disse que “pouca gente
se via a fumar e muito menos em
recintos fechados e na escola.”

A Sofia Cunha lá foi dizendo que
“tinham um nível de vida mais aper-

tado, que as estradas eram muito rec-
tilíneas, o ambiente muito rural mas
as pessoas pareciam simples e aco-
lhedoras e apreciavam conviver e
divertir-se.” A mesma Sofia que rece-
beu em sua casa dois rapazes alemães
confidenciou-nos que os alemães não
eram tão conviventes e eram um pou-
co renitentes a participarem em jogos
e actividades coletivas; os letões, sim,
fizeram mais convivência connosco e
participavam nas brincadeiras.”

Aqui ficam alguns testemunhos
escolares do quanto vale a pena parti-
cipar nas actividades de intercâmbio,
oportunidades óptimas que estes
jovens jamais vão esquecer. |||||
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O grupo de Inglês/ Alemão da Escola
EB2/3 de Vila das Aves recebeu, ao
abrigo de um intercâmbio com a
Europaschule de Colónia, um grupo
constituído por 10 alunos e dois do-
centes de uma classe de Português
(Língua Estrangeira 2), um mês depois
de uma visita de alunos seus à Letónia,
no âmbito, desta feita, do Projecto
Comenius em curso. Chegaram no
passadado dia 31 de Maio e, de
pronto, foram integrados em famílias
de acolhimento. A recepção na escola
desta delegação ocorreu na manhã
do dia 1 de Junho. O polivalente este-
ve muito animado com as batidas,
ritmos e acordes da banda  “The other
site” que se  estreava, com as danças
rítmicas das turmas de alemão e o
samba frenético da Andrielli. Alunos
de alemão fizeram um primeiro roteiro
de apresentação da nossa vila acolhe-
dora e, através de canções do nosso
folclore tradicional, alguns docentes
correram o país do Minho ao Algarve,
da Madeira aos Açores. O contacto
com a escola prolongou-se depois
nos espaços da cantina onde decor-
reu o almoço e, de tarde, houve activi-
dades e danças tradicionais procu-
rando com isso “quebrar o gelo” e
estimular o melhor convívio. Diz-nos
a Sofia Cunha que este objectivo não
terá sido lá muito bem atingido já que
“os colegas alemães, em geral, não
aderiram à brincadeira, não entraram
no jogo; ao contrário, os letões aderi-
ram mais, eram mais divertidos e
fizeram mais amizade”.

No dia 2 de Junho, o intercâmbio
prolongou-se ao nível da sala de aula,
em actividades de atelier, pintura e
desportos radicais. O dia 3 de Junho
compreendeu uma visita à cidade de
Guimarães e actividades na piscina;
o 4 de Junho seria passado na Póvoa
do Varzim em actividades de praia,
aeróbica, voleibol e outros jogos e o
Domingo, 5 de Junho seria passado
no Porto com uma viagem no Douro
e uma visita ao Museu de Serralves.
Segunda e terça-feira, dias 6 e 7 de

Escola EB 2/3 de Vila das Aves
recebe delegação alemã

INTERCÂMBIO LEVADO A
CABO NO ÂMBITO DE UM
PROJECTO PARTICULAR

Junho o Grupo alemão partia para
Lisboa por sua conta e risco, regres-
sando à Alemanha no dia 8.

Num momento de alguma descon-
tracção quisemos conhecer melhor o
grupo de visitantes e entramos em
diálogo com a professora Margarida
Neves, uma das duas docentes acom-
panhantes,  já nossa conhecida de
outras visitas. Portuguesa, natural-
mente, embora naturalizada alemã e
casada com um alemão, é professora
de língua portuguesa, 2ª língua es-
trangeira no Europaschule de Colónia

onde exerce também a docência de
Religião e Geografia já que possui
também uma licenciatura em Geogra-
fia. Contou-nos que a sua docência
em língua portuguesa, língua estran-
geira 2, se ficou a dever ao facto de
ter leccionado em regime de volunta-
riado numa universidade para a 3ª
Idade, durante 18 anos, tendo-se
aperfeiçoado no domínio das meto-
dologias das línguas estrangeiras
inclusive através de softwares mais
versáteis para o ensino de línguas es-
trangeiras; esta valorização valeu-lhe

em termos de currículo e de reconhe-
cimento oficial para poder leccionar
também a expensas do Governo da
Renânia do Norte e não do Governo
português. O português é de facto
uma das seis línguas estrangeiras mi-
nistradas nesta escola como 2ª lín-
gua estrangeira, sendo o espanhol a
que leva a preferência, à frente do
francês e do italiano; reconhece que
é preciso sempre muita genica, no
início de cada ano,  para perfazer uma
turma de língua portuguesa com o
número mínimo de alunos. Estes dez

alunos que vieram com ela têm
ascendência diversa, sendo um deles
filho de pai português mas sem víncu-
lo algum ao pai e muito menos à lín-
gua; outros são de ascendência grega
e de outras nacionalidades. Estes alu-
nos compreendem ainda muito pouco
o português coloquial e limitam-se a
dizer algumas palavras, preferindo
comunicar com os seus amigos portu-
gueses em inglês ou em alemão, se
bem que os alunos portugueses com
um dois anos de alemão ainda reve-
lam muitas dificuldades. A Margarida
falou-nos ainda de aspectos vários
relacionados com o ambiente escolar
alemão, da multiculturalidade com
que se cruza no seu dia a dia, dos
problemas daí resultantes, dando a
entender que, apesar de tudo, a escola
consegue ir gerindo tal diversidade;
como exemplo, citou a integração de
alunos de origem turca, porventura
os mais problemáticos e com idiossin-
crasias muito próprias e não deixou
de referir casos bastante felizes de
alunas suas com uma extraordinária
capacidade de adaptação à moderni-
dade ocidental e ao padrão feminino
europeu: não deixou, por outro lado,
de manifestar-nos algumas preocupa-
ções pelos constrangimentos e dificul-
dades de vária ordem que a crise eco-
nómica, lá como cá, impõe às famílias
e que se manifestam no ambiente
escolar.

Soubemos, entretanto, que duas
alunas tiveram que regressar à Ale-
manha antes de concluído o inter-
câmbio por não terem acatado regras
de boa conduta que os docentes
alemães consideraram gravosas.

No próximo ano lectivo, logo no
início, o intercâmbio integrado no
Projecto Comenius permitirá que
docentes da EB 2/3 visitem a escola
parceira da Letónia e, no 3º período,
decorrerá a última reunião com a
deslocação de docentes e alunos à
Alemanha. |||||

entreMARGENS
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Em caso de vitória nas autárquicas
de Outubro, João Abreu, candidato
social democrata à presidência da Câ-
mara de Santo Tirso assumiu no final
do passado mês de Maio o compro-
misso de, em quatro anos fazer “o
que o executivo socialista não conse-
gui em 23”, nomeadamente ao nível
do ensino superior, comprometendo-

se a criar em Santo Tirso um centro
de Altos Estudos.

Na  presença de Catherine Sauter,
da Universidade do Québec em
Monréal, e de vários universitários
portugueses, o partido estabeleceu
este “compromisso de honra” para
com os munícipes, agendando a sua
implantação para o período compre-

endido entre 2006 e 2009, o cor-
respondente ao próximo mandato..

O centro integrará um programa
concelhio de estágios curriculares,
ninho de empresas, universidade de
Verão, um Instituto Sénior e do Auto-
didacta entre outras mais valias. De
acordo com o PSD “este será um in-
vestimento com múltiplos vectores de

benefício directo”, nomeadamente
para as  “famílias jovens estudantes”
para os “comerciantes e investidores
locais”, e para o “município, através
do reconhecimento e da notoriedade”.

O PSD vai mais longe, e traça em
números os benefícios de um inves-
timento desta natureza: “numa simula-
ção feita, para um conjunto de 500
estudantes / ano, com uma perma-
nência média de 3 meses / ano, e
uma despesa média individual/ dia
de 30 euros, Santo Tirso beneficiaria,
em traços gerais, de um encaixe anual
de 1 milhão e 350 mil euros”. |||||

João Abreu compromete-se a trazer
Ensino Superior para Santo Tirso

Carlos Valente é o número dois da lista do
PSD candidata à Câmara de Santo Tirso

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Critérios de “inovação” e “competên-
cia” nortearam João Abreu na escolha
dos elementos que compõem a lista
do PSD candidata à Câmara Municipal
de Santo Tirso às autárquicas de Ou-
tubro próximo. Um a um, os nomes
foram revelados no passado dia 7
de Junho, resultando as maiores sur-
presas da integração de Carlos Valente
e de José Luís Martins na lista social-
democrata.

O actual presidente da Junta de
Freguesia de Vila das Aves surge
como uma das apostas fortes de João
Abreu, o que se depreende do facto
de o mesmo surgir como número
dois da lista de efectivos. Com isto, e
para já, fica por esclarecer se Valente
avança também como candidato à
presidência da Junta de Vila das Aves.
A acontecer, e em caso de vitória,
Carlos Valente terá que optar por um
ou outro cargo.

Da lista candidata dos sociais-de-
mocratas, surge em quarto lugar o
enfermeiro José Luís Martins. O seu
apoio ao partido já não é de agora,
foi inclusive mandatário da candidatu-
ra de David Assoreira nas últimas au-
tárquicas. Conhecido sobretudo pelo
seu trabalho à frente da Liga dos Ami-
gos do Hospital de Santo Tirso, José
Luís Martins, poderá assim voltar à
actividade, desta vez, no âmbito político.

A lista de efectivos do PSD fica

ESCOLHAS DE JOÃO ABREU
REVELADAS NO PASSADO DIA
7 DE JUNHO. ENFERMEIRO

JOSÉ LUÍS MARTINS
INTEGRA A LISTA DO PSD

depois composta por Mário Duarte
de Oliveira (número três). Advogado
e professor do ensino Universitário,
Mário Oliveira ocupa ainda o cargo
de vice presidente da Comissão Políti-
ca Concelhia do PSD de Santo Tirso.
No número cinco surge Mafalda Sófia
de Oliveira, de 34 anos, licenciada
em Desporto e Educação Física, Mafal-
da Oliveira é actualmente coordena-
dora da área de recreação e lazer do
departamento de Fomento Desportivo
da Câmara municipal da Maia.

Artista plástico e docente do Ensi-
no Superior, José Maia é outra das
escolhas de João Abreu. De 45 anos,
e com o mestrado em pintura pelo
Royal College of Art de Londres, José
Maia, é o número seis da lista candi-
data à autarquia de santo Tirso pelo
PSD que fica anda composta pela
engenheira civil Ana Sofia Barreto,
pela directora-geral da ASAS, Gilda
Torrão, pela psicóloga Ângela Sá Aze-

vedo e pelo estudante de direito e
líder da JSD Carlos Pacheco.

“A equipa candidata é-o em pri-
meira escolha”, sublinhou João Abreu
que adiantou ainda que as pessoas
que dela fazem parte “aceitaram o con-
vite que lhes foi dirigido sem reservas.”

Constituída por cinco homens e
quatro mulheres, e com uma média
de idades de 41 anos, a lista do PSD
fica ainda caracterizada pela presença
de quatro independentes. “É uma
equipa que respeita muito o PSD mas
que vai muito além do partido social
democrata”, frisou o candidato à presi-
dência da autarquia de Santo Tirso,
João Abreu, que não se escusou a
dizer que, a partir do dia 9 de Outubro
será aquela “a equipa que vai gerir os
destinos do concelho".

O líder da Distrital do Porto, Marco
António Costa, reforçaria depois a
ideia, afirmando estar perante um
projecto “não do PSD” mas antes um

“projecto pelo desenvolvimento do
município”. Depois, referiu-se a João
Abreu como protagonista de um
trabalho “sério e empenhado”. “O
João tem feito tudo bem”, sublinhou
o presidente da distrital do PSD. |||||

João Abreu
LICENCIADO EM DIREITO; PROF. UNIVERSITÁRIO

Carlos Alberto Carvalho Fernandes
PRESIDENTE DA JNTA DE VILA DAS AVES

Mário Duarte Roriz de Oliveira
ADVOGADO; PROF. UNIVERSITÁRIO

José Luís  Martins
ENFERMEIRO

Mafalda Sofia Roriz de Oliveira
LICENCIADA EM DESPORTO E EDUCAÇÃO FÍSICA

José Maia
ARTISTA PLÁSTICO E DOCENTE UNIVERSITÁRIO

Ana Sofia Barreto
ENGENHEIRA CIVIL

Gilda Torrão
ECONOMISTA; DIRECTORA-GERAL DA ASAS

Ângela Sá Azevedo
PSICÓLOGA; PROF. UNIVERSITÁRIA

Carlos Pacheco
ESTUDANTE; LÍDER DA JSD

A integração, como número dois,
de Carlos Valente na lista do PSD

candidata à Câmara de Santo
Tirso não passou despercebida

aos deputados do PS da
Assembleia de Freguesia, que

consideraram o facto como uma
espécie de “shampoo dois em

um”, isto, claro, partindo do
princípio que Valente será também
candidato à presidência da Junta

de Freguesia de Vila das Aves.
O deputado Rui Ribeiro, na
última sessão ordinária da

Assembleia de Freguesia, realizada
a 11 de Junho, fez questão de
notar que, concorrendo como

número dois, é praticamente certa
a eleição de Carlos Valente como

vereador, o que se traduzirá numa
“curiosa sucessão monárquica”,
referindo-se ao cargo ocupado

actualmente pelo irmão Américo
Luís. Valente terá por isso que

decidir. E numa altura em que “se
exige verdade” aos políticos, Rui

Ribeiro quis que o actual
presidente da Junta esclarecesse a
situação, ou seja, se Valente será
“um candidato em dois sentidos”

e em caso de vitória, “se
permanecerá “fiel ao seu

bairrismo” ou se vai “deixar-se
seduzir pela Câmara Municipal”.

Rui Ribeiro considerou ainda que,
“em política, a candidatura a dois
cargos não passa de uma falácia

em que forçosamente algum saíra
defraudado.

Carlos Valente limitou-se a
dizer que “na hora certa o que

tiver a dizer aos avenses” o fará,
adiantando que “cá [na Junta de

Vila das Aves] ou lá [Câmara
Municpal de Santo Tirso] os

avenses sabem que podem contar”
consigo.

O deputado do PSD Rafael
Lopes não deixou de tirar as suas

conclusões sobre o pedido de
esclarecimento de Rui Ribeiro,

afirmando que o PS anda
“nervoso”, porque está à espera de

saber se Carlos Valente assume
ou não a sua candidatura à Junta
de Vila das Aves para que possam

“apresentar o seu” candidato à
Junta de Freguesia. |||||

candidato
em dois

sentidos?

João Abreu acompanhado dos elementos que integram a lista de  candidatos à Câmara de Santo Tirso pelo PSD
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Drª Conceição Dias
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Médica Especialista
Marcação de Consultas

Telef: 252942483

S. Martinho do Campo
celebra 8º aniversário da

sua elevação a vila

No próxima sexta-feira, 17 de Junho,
têm início em S. Martinho do Campo
as festa comemorativas do oitavo
aniversário da elevação a vila daquela
freguesia do concelho de Santo Tirso.
Em comunicado remetido aos órgão
de informação, a Junta local, destaca
a “participação de todos os grupos e
associações” da freguesia nas
festividades, numa demonstração “de
bairrismo popular”, que estará bem
vincado naquele que é considerado
o ponto alto das festas, ou seja, as
Marchas Populares, agendadas para
a noite de sábado.

As Festas Vila prolongam-se até
26 de Junho, sublinhando-se do
programa comemorativo a variedade
de propostas, tanto a nível cultural,
desportivo e recreativo. Já na próxima
sexta-feira, as escolas de S. Martinho
do Campo e a Casa Dias Machado
levará a cabo um marcha popular
infantil, seguindo-se um espectáculo
musical a realizar no palco instalado
na avenida principal da freguesia. No
mesmo dia, mas à noite, realiza-se no
Salão Paroquial o quarto concerto de
Verão, em que destaca a actuação do
Núcleo de Etnografia e Folclore da
Academia do Porto.

Para sábado, dia 18 e Junho, está
marcada a realização de um missa so-

lene na Igreja Paroquial, alusiva à data,
que terá  a participação do Grupo
Coral Santa Cecília. A partir das
21h30, terá início o já referido desfile
de Marchas Populares com as cola-
borações do moto Clube Campense,
do grupo de dança “As Joaninas”, do
grupo da Escorregadiura/Outeiro, do
grupo de Folclore de S. Martinho do
Campo, Grupo da Cedofeita e da
Associação de Pais da Escola de Aldeia
do monte. No domingo, destaque
para o concerto alusivo às Comemo-
rações dos 300 anos da Igreja Paro-
quial, onde actuará a orquestra da
Fundação castro Alves.

A cerimónia comemorativa do oi-
tavo aniversário de Vila está marcada
para a próxima segunda-feira, 20 de
Junho, no salão Nobre da Junta de
Freguesia. No dia seguinte, realiza-se
uma sessão de karate no pavilhão da
EBI, repetindo-se a iniciativa no dia
23 deste M~es.

Entre muitas outras iniciativas,
destaque ainda para a realização do
48º Festival de Folclore Luso-es-
panhol, a 25 de Junho, e o espectá-
culo musical a realizar no dia seguinte,
promovido pela Associação de Soli-
dariedade Social de S. Martinho do
Campo. As festas encerram  com uma
sessão de fogo artifício. |||||

Câmara Municipal  de
Santo Tirso assinalou dia

Mundial da Criança
O Estádio Abel Alves Figueiredo foi
palco da grande festa que a Câmara
de Santo Tirso organizou para come-
morar o Dia Mundial da Criança. Fo-
ram mais de 5mil os alunos do pré-
escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico,
público e privado do concelho que
aderiram a este evento.

A concentração dos mais peque-
nos foi às 9 horas na Praça 25 de
Abril. Cada criança recebeu um boné
e um balão para seguir num desfile,
precedido pela Fanfarra de Monte
Córdova, em direcção ao Estádio Abel
Alves Figueiredo, onde se realizou

um espectáculo de animação para
comemorar o Dia da Criança.

No programa de actividades esteve
incluída a actuação da Fanfarra da
Associação Cultural, Desportiva e Re-
creativa de Monte Córdova enquanto
as crianças tomavam posições nas
bancadas do estádio, assim como uma
coreografia de dança realizada por
crianças do grupo MTV Dance. Seguiu-
se um espectáculo musical das Mú-
sicas da Carochinha, em estreia em
Santo Tirso e o DJ com músicas infantis.
À saída do Estádio todas as crianças
foram premiadas com um brinde. |||||

FESTIVIDADES REALIZAM-SE DE 17 A 26 DE JUNHO

A educação, a formação e a inves-
tigação foram os temas considerados
prioritários pelos participantes no
Fórum Agenda 21 Local, realizado
no passado sábado, no salão nobre
da câmara municipal. Numa manifes-
ta prova de democracia represen-
tativa, munícipes a título individual,
representantes de colectividades e
autarcas debateram o futuro de Santo
Tirso.

Castro Fernandes, presidente da
câmara, abriu o fórum recordando
que a Agenda 21 Local «é um
processo onde todos trabalham em
conjunto e definem as prioridades
para um desenvolvimento sustentável

Tal como havia anunciado aquando
da conclusão do Diagnóstico Social,
e em função de algumas das necessi-
dades apontadas pelo referido docu-
mento, a Câmara Municipal de Santo
Tirso arrancou no passado dia 6 de
Junho, com o projecto “Santo Tirso:
Desafios para a Coesão Social”.

O projecto contempla diversas

actividades, das quais se destacam a
criação de equipas de rua para o
combate à toxicodependência e o
lançamento das acções de sensibili-
zação para o problema do alcoolismo
junto das escolas. Importa, ainda,
relevar a realização de workshops
destinados a públicos estratégicos pa-
ra demonstrar a importância que tem

um trabalho em parceria, diagnósti-
cos nas áreas da deficiência, alcoolis-
mo e toxicodependência, organiza-
ção de grupos de auto-ajuda e cria-
ção de uma publicação periódica
acerca da acção social concelhia.

Para a implementação deste pro-
jecto, a autarquia vai investir cerca
de 90 mil euros. |||||

"Desafios para a Coesão Social"

do seu concelho, nas vertentes social,
ambiental e económica. É um bom
exemplo de um debate construtivo
de ideias». O autarca lembrou ainda
que Santo Tirso foi uma das primeiras
câmaras municipais do nosso país a
implementar o processo da Agenda
21 Local que, como se sabe, arrancou
em Janeiro último.

Até ao momento já foi traçado o
perfil da comunidade e feito o pré-
diagnóstico, cujo objectivo principal
é saber como os habitantes do con-
celho querem que seja Santo Tirso
em 2010. Em Abril foram ainda reali-
zados, pela equipa da Escola Superior
de Biotecnologia da Universidade
Católica, os questionários à popula-
ção. A análise dos questionários
permite aferir que as preocupações
centram-se com as questões sociais
(38 por cento), económicas (34 por

cento) e ambientais (28 por cento).
No que diz respeito à atribuição

de prioridades aos problemas no
concelho, os questionários ditam a
conclusão do abastecimento público
de água, a vida em comunidade, os
acessos, mobilidade e transportes, o
emprego, a cultura, a educação, o
ordenamento do território, a indús-
tria, a saúde, os resíduos, o desporto,
as obras, a poluição, a gestão pública,
o comércio, a sensibilização e a
energia.

Já no que se refere à identificação
dos investimentos já implementados
no concelho, há a referir a melhoria
da mobilidade e acessos, a aposta
na educação e na formação, o alar-
gamento da rede de saneamento, a
recuperação, fruição e sensibilização
para o ambiente e o investimento em
equipamentos e no apoio social.

REALIZADO SEGUNDO
FÓRUM PARTICIPATIVO DA

AGENDA 21 LOCAL

Prioridade para educação,
formação e investigação
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Próxima edição nas bancas
a 29 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
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REMED - Soc. de Mediação Imobiliária, Lda.
Rua Carneiro Pacheco, 284
4780-533 SANTO TIRSO

Joaquim Cunha - 99999111117 305 0847 305 0847 305 0847 305 0847 305 084

Lider na 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
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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.

Testes grátis todos os dias.
Temos vários tipos de descontos, em armações e lentes.
Marque a sua consulta para médico dos olhos, nas nossas instalaçõoes, em frente ao
mercado, em Vila das Aves, ou pleo telefone 252 872 021.
Melhor qualidade e preço não há. Visite-nos!

CONSULTAS POR MÉDICO DOS OLHOS.
CONSULTAS AUDITIVAS GRÁTIS. TELEFONE 252 820 021

CPM de Famalicão faz
balanço positivo

No passado dia 28 de Maio,
realizou-se no Centro Cívico de
Famalicão, uma reunião para
balanço de actividades, com
casais delegados e casais coor-
denadores dos Núcleos de
CPM do Arciprestado de Vila
Nova de Famalicão.

Estiveram presentes além da
equipa arciprestal, casais delega-
dos, coordenadores e assisten-
tes em representação dos vários
núcleos, num total de 21 pes-
soas. Verificou-se a ausência do
núcleos de Joane, por não ter
realizado CPM e do Louro, por

ÁGUAS DO AVE ASSINA-
LOU DIA MUNDIAL DO

AMBIENTE

Mais de quatro mil alunos, fina-
listas do primeiro ciclo do Ensi-
no Básico dos municípios de
Vieira do Minho, Póvoa de La-
nhoso, Fafe, Guimarães, Vizela,
Santo Tirso, Vila Nova de Fama-
licão e Trofa, receberam no âm-
bito do Dia Mundial do Am-

biente, que se celebrou no pas-
sado dia 5 de Junho, o livro
“A Lenda do Rio Ave”, da auto-
ria de Maria José Meireles.

A iniciativa foi leva da a aca-
bo pela empresa “Águas do
Ave”, com o objectivo de “incen-
tivar o gosto pela leitura e pro-
mover” o referido rio, que se assu-
me “fundamental para toda a
região” em em torno do qual “gira
a vida dos habitantes dos muni-
cípios abrangidos pelo sistema”.

Recorde-se que a Águas do

Ave é a empresa responsável
pelo Sistema Multimunicipal de
Abastecimento de Água e
Saneamento do Vale do Ave,
estando a investir até 2006
mais de 118 milhões de euros
nesta região.

Desde que iniciou a sua acti-
vidade, em Outubro de 2003, a
Águas do Ave já recolheu e tratou
cerca de 29 milhões de metros
cúbicos de águas residuais e
forneceu 600 mil metros cúbicos
para consumo humano. |||||

Livro “A Lenda do Rio Ave” distribuído
pelos alunos dos municípios do ave

BALANÇO DE ACTIVIDA-
DES DO CPM DE VILA
NOVA DE FAMALICÃO

estarem a realizar a sua reunião
de avaliação final dos trabalhos.

Depois da oração inicial de
reflexão feita pelo padre Ma-
chado, assistente desta equipa
arciprestal, foram ouvidos os
casais coordenadores e delega-
dos que assim fizeram chegar
as conclusões das avaliações
dos vários núcleos. Destas, é de
salientar a diversidade de horá-
rios de realização do CPM nos
diferentes núcleos, por iniciativa
e mobilidade dos noivos, na
tentativa de os adaptarem às
suas necessidades e interesses.

Todos os núcleos realçaram
que, os noivos consideram o
trabalho realizado em grupo
como tempo de partilha de opi-
niões e o testemunho de vida
dos casais animadores como

peça fundamental do CPM, pois
é através desse testemunho que
fazem a ligação do tema tratado,
à vida real de um casal. Foi tam-
bém abordada a relevância do
papel do assistente nos traba-
lhos de CPM, pois será através
deste, que os noivos terão a
palavra da Igreja.

Finalmente, em todos os nú-
cleos, os noivos admitiram a
importância do CPM, opinião
esta, nem sempre positiva no iní-
cio, mas que ao longo das seis
ou sete semanas de do curso se
vai modificando, fruto de todo
o trabalho desenvolvido pelos
casais animadores, pelo casal
coordenador, pelo padre assis-
tente e pela metodologia de
trabalho do próprio CPM. ||||| AAAAA
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Acordos com as seguintes entidades: ARS; ADSE; SAMS; SAMS Quadros; SAMS
/ SIB; CGD (Caixa Geral Depósitos); Médis.

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

Bioquímica

Hematologia

Microbiologia

Imunologia

Endocrinologia

Monotorização de Fármacos

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

Espermograma

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

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

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

Análises Químicas e bacteriológicas de água de poços,

torneiras e piscinas.

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

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

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

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

ORTONEVES
 Camas hospitalares
 Calçado ortopédico
 Fraldas
 Meias elásticas e de descanso

de Joaquim da Silva Neves

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

Centro Ortopédico e Dietético de Vila das Aves

Externato Delfim Ferreira vence
Campeonatos de Multiactividades

Os responsáveis do Rancho Folclórico
Divino Salvador de Delães não aceitam
outra solução e por isso dizem que
vão avançar com a realização do seu
festival de folclore no dia 6 de Agosto.
Mas a dúvida permanece se o evento
será ou não integrado no programa
das festas da freguesia.

Fundado em Janeiro de 2003, o
grupo de Delães depressa granjeou
“estima e admiração por todas as ter-
ras” onde foi actuando. Em 2004 foi
criada uma comissão para recuperar
as festas da freguesia, e desde logo o
rancho colocou-se ao dispor da res-

Para além do sucesso educativo atin-
gido por esta escola, também no des-
porto os alunos do externato têm
obtido excelentes resultados.

Pelo segundo ano consecutivo, o
Núcleo de Actividades Ecológicas
(lazer e professor Jorge Araújo, alcan-
çou uma suada vitória nos Campeo-
natos Nacionais de Multiactividades
de Ar Livre (Desporto Escolar), que
se realizaram de 20 a 22 de Maio
em Leiria.

Este ano a vitória teve um sabor
diferente, uma vez que no refreido
campeonato participaram escolas de
todo o país, ao contrário do ano pas-
sado que foi dividido em Norte / Cen-
tro e Lisboa / Sul.

Os campeonatos de multiactivi-
dades traduzem-se em provas despor-
tivas que têm por base a corrida e a
orientação, em que nos pontos de
controlo os alunos realizam determi-
nadas tarefas. Estas poderão ir desde
um simples caminhar com andas ou
jogo do berlinde até às actividades
ditas radicais (canoagem, slide, rappel,
tiro com arco, entre outras). Em Leiria
os alunos tiveram de realizar três
provas: duas de uma hora, sendo

Rancho Divino Salvador de Delães
e Comissão de Festas em desacordo

pectiva comissão, realizando o seu
festival de folclore no primeiro sábado
das festas, “com um êxito assinalável
arrastando milhares de pessoas ao
recinto onde foi efectuado”.

Este ano, os responsáveis do grupo
de folclore colocaram-se, mais uma
vez, à disposição da Comissão de
Festas para voltarem a realizar o seu
festival – este ano com um convidado
vindo de fora – nos mesmo moldes
do ano passado, ou seja, na noite de
sábado. Contudo, a comissão de fes-
tas não terá concordado com a data,
e por isso terá sugerido que o festival
se realizasse não na noite de sábado,
mas no dia anterior.

Os responsáveis do grupo ficaram
desagradados com a solução apre-
sentada, uma vez que “os grupos

convidados vinham de outras regiões
e que os componentes desses mes-
mos grupos tem os seus trabalhos e
só aos fins-de-semana é que estão
livres”. O presidente do rancho pediu
ao juiz da Comissão de Festas para
pensar melhor dizendo ainda “que
fazia todo o sentido o rancho realizar
o seu festival” no dia 6 de Agosto,
“por diversos motivos, entre os quais
o nome do grupo e a qualidade que
daria aos festejos”.

Contudo, e a menos de dois meses
das festas da freguesia de Delães, o
impasse mantém-se. Os responsáveis
do grupo folclórico dizem “continuar
abertos a conversar “com a Comissão
de Festas “mas sempre no pres-supos-
to que o festival vai ter que se realizar
no sábado, dia 6 de Agosto”. |||||

 RESPONSÁVEIS DO RANCHO
QUEREM FAZER FESTIVAL DE
FOLCLORE A 6 DE AGOSTO

CAMPEONATOS NACIONAIS
DE MULTIACTIVIDADES DE

AR LIVRE

uma delas nocturna, e ainda outra
com um total de sete horas.

Esta vitória deve-se, por um lado,
ao apoio material e logístico que a
escola faculta ao referido núcleo, as-
sim como, ao grande esforço e em-
penho dos alunos Ana Campos (8.1),

Eduardo Oliveira (8.3), Franclim Silva
(8.6), Francisco Correia (9.2), Carlos
Gomes (9.2), Ana Silva (9.2), Soraia
Faustina (9.3), Jorge Ramalho (10.1),
Delfim Paiva (10.2), João Ribeiro (10.2),
Daniel Campos (11.1), Rute Carneiro
(11.2) e Pedro Oliveira (11.3). |||||
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Outra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do Mundo

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

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

P u b l i c i d a d e

Foi a terceira vez que o entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS,
o Jornal de Vila das Aves, organizou
nesta terra um sarau dedicado à
poesia das poetisas e poetas tendo
como objectivos principais permitir a
estas e a estes autores conviverem,
partilharem e darem a conhecer as
suas obras.

Premeditadamente, esta iniciativa
foi e é dirigida aos que, sentindo de
alguma maneira a Musa, não têm
muitas possibilidades de se
exprimirem com a frequência e
dignidade que mereceriam, têm muitas
dificuldades em publicar e publicitar
o que produzem, e sabemos o quanto
é importante, para eles (e para quem
gosta de um modo geral, de poesia),
mostrar os seus trabalhos, a sua veia.

A sala de espera da nova Estação
Ferroviária de Vila das Aves, onde
também se encontra instalado, num
dependência desta estrutura, o próprio
jornal entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS, foi o cenário,
quase inesperadamente ideal para a
realização deste evento. O mobiliário
e sobretudo, a magnifica decoração
floral tornaram-na o palco perfeito
para tão nobre ocorrência e nem
mesmo a voz roufenha que a
passagem de um comboio que se fazia
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IIIº Sarau de Poesia
UM FESTIM POÉTICO QUE

SOUBE A POUCO NA SALA DE
ESPERA DA NOVA ESTAÇÃO
FERROVIÁRIA DE VILA DAS

AVES

ouvir pelos altifalantes, conseguiu
perturbar o ambiente criado desde o
início.

Acolhidos com um porto de honra
os participantes e assistentes foram
criando desde logo uma ambiência
propícia, calor humano, gentileza,
amizade, que permitiram o envol-
vimento ideal para o decorrer do
Sarau. A poesia pôde então reinar
absolutamente pela boca de cerca de
duas dezenas de poetisas, poetas e
declamadores de Vila das Aves e
também de terras e concelhos vizinhos.
Algumas terras foram mais evidentes;
Vila das Aves, o Amor, Camões.
Alguns poetas avenses e outros au-
sentes (mas presentes) foram recor-
dados,  a poesia, os poetas, têm memória.

Esta avassaladora ambiência
poética, qual “bolo” aromático e doce,
teve a culminá-lo a “cereja” do Fado
de Coimbra, “até a pele se me arrepia”
confidenciava um presente. E este
“bolo” oferecido a todos só terminaria,
já o dia seguinte despertava, não sem
deixar na boca de muitos um sabor a
pouco.

De realçar finalmente por ser
verdade e justa o apoio e a contribui-
ção que tornaram este “festim” possível
e apoios dados pela Caminhos de
Ferro Portugueses (CP), Junta de
Freguesia de Vila das Aves, pela
Associação de Reformados de Vila
das Aves e pelas empresas Tele-
Ferreiras e muito especialmente pela
Fontiflor e Fisitrofa, Clinica de
Medicina e Reabilitação (apoio
financeiro). ||||| JMJMJMJMJM
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No futebol, como em qualquer outra
área da vida, também existem ligações
que vão perdurando no tempo e, dai,
por vezes, ser complicado dizer a palavra
“não”. E, é mais ou menos desta forma

Após algum tempo de andanças
pelo estrangeiro, o treinador Neca
parece disposto a continuar por
Portugal e, neste caso, pela Vila das
Aves durante algum tempo. O
quinto lugar alcançado na época
passada foi o primeiro passo do
que se espera uma “época frutuosa
em resultados desportivos” e, por
isso, “o grupo de trabalho está a
ser alvo de uma renovação na con-
tinuidade”. “Os jogadores base da
equipa mantêm-se e só saíram três
da estrutura principal. O Nené e o
Hugo Morais porque regressaram
aos seus clubes, após empréstimo,
enquanto a saída do Rui Miguel
deu-se por razões de ordem finan-
ceira. Isto porque estamos num ano
de redução do orçamento e para
suprimir as 12 saídas apenas entra-
rão nove jogadores”, contou o pro-
fessor Neca.

A aposta em jovens valores re-
crutados aos escalões inferiores
tem sido a política seguida por
grande parte dos clubes da Liga
de Honra, sem esquecer os da
SuperLiga, e o Aves não foge à re-
gra. O treinador até vê aqui bons
resultados e daí a atenção especial
dada à II Divisão B e III Divisão.
“Apesar de viram de outros esca-
lões, são jovens com valor e grande
margem de progressão e aqui te-
rão oportunidade de continuar a
crescer”, frisou.

O facto de ter aceite o convite
do presidente Joaquim Pereira é
visto como “reflexo da importante
empatia existente entre ambas as
partes”, e, por isso, mesmo não dei-
xou de ficar no comando técnico
de um “clube que nos últimos anos

“Queremos ter
jogadores avaliados

pela SuperLiga”

A Assembleia Geral eleitoral do passado dia 4 de Junho
ficou marcada pela continuidade de Joaquim Pereira na
presidência do Aves durante a próxima época. Desta forma,

também o professor Neca se manterá no comando técnico
da equipa. Sem traçarem como meta o regresso à SuperLiga,
o principal objectivo passará por fazer”uma excelente época

desportiva, com base na permanência de grande parte dos
jogadores da época passada, obedecendo também a um
emagrecimento no próprio orçamento”.

JOAQUIM PEREIRA DE NOVO
À FRENTE DOS DESTINOS DO

DESPORTIVO DAS AVES

||||| TEXTO: SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

Dadas as continuidades do presidente
Joaquim Pereira e do treinador Neca, o
plantel do Aves já começou a ganhar
forma, depois de garantida a continui-
dade da espinha dorsal da equipa, que
na temporada anterior terminou o cam-
peonato da Liga de Honra no quinto
lugar da tabela classificativa. Com a per-
manência assegurada dos guarda-redes
Rui Faria e Nuno, dos defesas Sérgio
Nunes, Sérgio Carvalho e Pedro Geraldo,

tem-se pautado por um trabalho
extremamente positivo”.

Falando-se no treinador Neca
é difícil dissociar a ideia das últi-
mas duas subidas do Aves ao pri-
meiro escalão. Pois é, o professor
foi um dos responsáveis por essas
duas importantes conquistas no
historial do clube, mas de momen-
to o regresso ao convívio dos gran-
des não é declaradamente assu-
mido: “Queremos dar seguimento
à última época e se analisarmos
bem cada adversário, o que neste
momento ainda não é possível,
porque estão todos em fase de
reestruturação do plantel, podere-
mos fazer uma boa época”. Recu-
sando, nesta altura, a ideia da subi-
da de escalão, só está disposto a
enveredar pelo caminho da tran-
quilidade, pensando”jogo a jogo”,
e tentar que “o Aves possa ter, na
nova temporada, jogadores avalia-
dos por emblemas da SuperLiga,
porque embora sejam atletas des-
conhecidos têm valor para despon-
tarem no panorama desportivo
nacional”.

O regresso ao estrangeiro “ain-
da irá demorar”, mas continua a
ser “um dos grandes objectivos”
na carreira do treinador, porque,
assim, que passar pela Austrália fi-
cam reunidas as condições para
se escrever um livro sobre as me-
mórias de um viajante do futebol
pelos cinco continentes. “Tenho
muito tempo para isso, vou tentar
escrever livros bonitos aqui e pers-
pectivo mesmo um trabalho super
interessante neste clube para os
próximos três anos”, rematou o
treinador. |||||

dos médios Mércio, David Aires, Paulo
Pereira e Vítor Manuel, e dos avançados
Octávio e Miguel Pedro, são já certas
as saídas de nove elementos da época
passada. Assim sendo, Ricardo, Neves,
Rochinha, Pedras e Chevela estavam em
fim de contrato e o clube não se mostrou
disposto a prolongar a ligação, enquan-
to Vítor Borges, Hugo Morais e Nené
regressaram aos respectivos clubes de
origem (Boavista, Marítimo e Braga).

Definida a situação dos jogadores
do ano transacto, os avenses deram

início à procura no mercado de trans-
ferências de outras soluções e de uma
assentada reforçaram o plantel com
cinco atletas: o lateral-direito Leandro,
ex-Arcos de Valdevez; o central William
e o médio-ala-esquerdo Hernâni, am-
bos ex-Trofense; o avançado David, ex-
Torreense; o ponta-de-lança Hélder, ex-
Lixa. Agora, são esperados a todo o
momento mais cinco reforços para o
grupo de trabalho, com as atenções
voltadas para a baliza e o meio-campo
defensivo e ofensivo. |||||

Base da equipa do Aves mantêm-se

“O Aves é uma das maiores
empresas da vila”

que se explica a renovação de mandato
do presidente Joaquim Pereira. Desde
sempre renitente em continuar à frente
dos destinos do clube, “sobretudo pela
escassez de apoios financeiros”, só na
reunião magna de há quinze dias foram
dissipadas todas as dúvidas e confir-
mado, assim, o quarto mandato do pre-
sidente, a caminho também do 17º ano
no Aves. “Na assembleia geral não apa-
receu ninguém disposto a tomar conta
do clube e como até tinha o treinador
ao meu lado entendi que devia conti-

nuar, porque também não me posso
esquecer da construção da futura zona
desportiva. Quando deixar o Aves que-
ro ter tudo mais ou menos bem enca-
minhado neste processo, sem esquecer
também o pavilhão desportivo, para o qual
foi recentemente contraído um emprés-
timo bancário”, explicou Joaquim Pereira.

Perspectivando algumas mudanças
no elenco directivo que o acompanhará
durante a próxima temporada, com a
firme intenção de “trazer gente nova”,
procurará, assim, “refrescar alguns car-
gos”, se bem que as alterações estejam
ainda em fase de estudo.

Consciente das influências negativas
da crise económica do pais no futebol,
o presidente mostra-se, contudo, espe-
rançado de que”este poderá ser o ano
da mudança” e daí também ter aceite o
repto lançado pelo presidente da mesa
da assembleia geral, Narciso Oliveira
para ficar durante mais um ano. Joaquim
Pereira acredita que aos poucos todos
“os elementos ligados directa ou indi-
rectamente ao desporto-rei estão a cair
melhor na realidade”, até porque não
se poderá esquecer que “o futebol cria
muitos postos de trabalho”. “Neste mo-
mento, o Aves é uma das maiores em-
presas da Vila das Aves e não deixa de
ser uma instituição pública que acolhe
a sua juventude, tendo directamente a
treinar mais de três centenas de miú-
dos. E a terra é conhecida no país exac-
tamente pelo seu clube”, sublinhou o
dirigente.

A mais de dois meses do arranque
oficial do campeonato da Liga de
Honra, e embora “motivação não falte”
a todos os responsáveis avenses, Joa-
quim Pereira não tem uma meta concreta
definida, e, por isso, o regresso à Super-
Liga não parece, pelo menos para já,
nas coagitações do presidente. Manten-
do a firme intenção de “honrar sempre
os compromissos e fazer a melhor épo-
ca possível”, por isso mesmo “man-ter-
se-á a espinha dorsal do plantel, enri-
quecida com alguns reforços bem estu-
dados no mercado e que dão as melho-
res garantias possíveis”, concluiu. |||||
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Natural de Vila das Aves, Diogo
Rafael Azevedo Pereira, de14
anos, joga nas equipas de for-
mação há seis épocas. Em geral,
posiciona-se na ala esquerda
e embora não sendo titular da
equipa, é dedicado correcto e
assíduo.
                     
O que tens a dizer dobre a tuaO que tens a dizer dobre a tuaO que tens a dizer dobre a tuaO que tens a dizer dobre a tuaO que tens a dizer dobre a tua
evolução como atleta e comoevolução como atleta e comoevolução como atleta e comoevolução como atleta e comoevolução como atleta e como
homem?homem?homem?homem?homem?
Na minha opinião tive um grande
desenvolvimento, tanto como
jogador, como homem. Acho
que é um grande clube que
acima de tudo se preocupa com
o desenvolvimento dos atletas.
Desde já quero agradecer a to-
dos os que me apoiaram ao
longo de todos estes anos.

Filho de presidente do clube eFilho de presidente do clube eFilho de presidente do clube eFilho de presidente do clube eFilho de presidente do clube e
atleta, sentes que o tratamentoatleta, sentes que o tratamentoatleta, sentes que o tratamentoatleta, sentes que o tratamentoatleta, sentes que o tratamento
é diferenciado dos outros teusé diferenciado dos outros teusé diferenciado dos outros teusé diferenciado dos outros teusé diferenciado dos outros teus
colegas de equipa?colegas de equipa?colegas de equipa?colegas de equipa?colegas de equipa?
Acho que sou tratado de igual
para igual com os meus cole-
gas, não acho que pelo facto
de ser filho do presidente do
clube, seja tratado de forma di-
ferente, sou igual a todos eles,
e essa é a forma de como devo
ser tratado.

Este facto, não te priva de teEste facto, não te priva de teEste facto, não te priva de teEste facto, não te priva de teEste facto, não te priva de te

“Sou tratado de
igual para igual com

os meus colegas”
relacionares bem com os teusrelacionares bem com os teusrelacionares bem com os teusrelacionares bem com os teusrelacionares bem com os teus
colegas?colegas?colegas?colegas?colegas?
Não, dou-me bem com todos
eles, são excelentes pessoas, e
é também a eles que devo uma
grande parte do meu desen-
volvimento geral.

O que pensas da prestação daO que pensas da prestação daO que pensas da prestação daO que pensas da prestação daO que pensas da prestação da
tua equipa?tua equipa?tua equipa?tua equipa?tua equipa?
Penso que a equipa tem desen-
volvido um excelente trabalho,
treinamos arduamente nos trei-
nos para conseguir os nossos
objectivos, daí se explica o exce-
lente trabalho que realizamos
esta época.

O que pensas da tua condiçãoO que pensas da tua condiçãoO que pensas da tua condiçãoO que pensas da tua condiçãoO que pensas da tua condição
de  suplente  poucas  vezesde  suplente  poucas  vezesde  suplente  poucas  vezesde  suplente  poucas  vezesde  suplente  poucas  vezes
utilizado?utilizado?utilizado?utilizado?utilizado?
Acho que devo respeitar as
decisões do treinador e conti-
nuar a lutar por um lugar na
equipa. Apenas podem jogar
11 jogadores, e portanto o trei-
nador tem que fazer as suas
escolhas.

Achas que as camadas jovensAchas que as camadas jovensAchas que as camadas jovensAchas que as camadas jovensAchas que as camadas jovens
no seu todo são bem apoiadas?no seu todo são bem apoiadas?no seu todo são bem apoiadas?no seu todo são bem apoiadas?no seu todo são bem apoiadas?
Acho que sim, todas têm desen-
volvido um excelente trabalho,
apesar dos progressivos pedi-
dos para que hajam novas infra-
estruturas. |||||

João Paulo Grosso Pacheco tem 23
anos e conta no seu currículo com
oito anos como jogador das Cama-
das Jovens. Actualmente, para além
de jogar no futebol camarário, trei-
na as Escolas mais jovens da For-
mação do Desportivo das Aves.
    
O que tens a dizer desta tua expe-O que tens a dizer desta tua expe-O que tens a dizer desta tua expe-O que tens a dizer desta tua expe-O que tens a dizer desta tua expe-
riência como treinadorriência como treinadorriência como treinadorriência como treinadorriência como treinador, e numa, e numa, e numa, e numa, e numa
equipa tão jovem?equipa tão jovem?equipa tão jovem?equipa tão jovem?equipa tão jovem?
Penso que tem sido uma experiência
muito agradável e enriquecedora.
A ideia de trabalhar nos escalões
jovens de formação no futebol já
vinha de algum tempo, e este ano
concretizou-se. Agora que estamos
perto do fim, e na minha opinião,
foi um ano bastante positivo, em que
tentei transmitir as minhas ideias e
onde pude aprender muito, não
só com as pessoas que me rodeiam
mas também com os “pequenos”
jogadores. Treinar uma equipa tão
jovem, na qual, a maior parte dos
miúdos, estão no primeiro ano de
formação, não é fácil, com a agra-
vante de, eu próprio, estar também
no meu primeiro ano como treina-
dor. Exige trabalho, dedicação e
muita paciência. No geral, para mim,
foi muito bom.
 
Estudante universitário, jogador noEstudante universitário, jogador noEstudante universitário, jogador noEstudante universitário, jogador noEstudante universitário, jogador no
camarário e agora treinadorcamarário e agora treinadorcamarário e agora treinadorcamarário e agora treinadorcamarário e agora treinador, não é, não é, não é, não é, não é
muito para uma pessoa só?muito para uma pessoa só?muito para uma pessoa só?muito para uma pessoa só?muito para uma pessoa só?
Não acho que seja muito. Tenho
tido um ano muito ocupado, numa
correria de um lado para o outro,
sempre com muita coisa para fazer,
com pouco tempo livre e com pouco
tempo para descansar. Mas faço
aquilo que gosto, o que me dá mo-
tivação e força para continuar por-
que “quem corre por gosto não can-
sa”. Sinceramente prefiro uma vida
assim, mais activa, do que uma vida
mais calma. Com um bom planea-
mento do tempo é possível fazer
tudo e ter um melhor aproveita-
mento do dia-a-dia.
 
Aquilo que idealizaste para pôr emAquilo que idealizaste para pôr emAquilo que idealizaste para pôr emAquilo que idealizaste para pôr emAquilo que idealizaste para pôr em
prática foi ou está a ser cumpridoprática foi ou está a ser cumpridoprática foi ou está a ser cumpridoprática foi ou está a ser cumpridoprática foi ou está a ser cumprido
na íntegra?na íntegra?na íntegra?na íntegra?na íntegra?
Não! O que tinha inicialmente idea-
lizado não foi completamente posto
em prática por várias razões. Primei-
ro porque não sabia muito bem o
que iria encontrar. Depois, porque
sendo eu muito novo, fui apren-
dendo bastante convivendo com

os miúdos e com todos os outros
treinadores, mais experientes, e
que me apoiaram. Desta forma,
aquilo que eu tinha em mente, no
início, foi-se alterando ou moldan-
do à medida que a minha experiên-
cia foi aumentando e os meus
conhecimentos melhorados. Assim,
não só os miúdos cresceram e apren-
deram, como, também eu, cresci e
aprendi muito desde o primeiro dia
em que tudo começou.
 
TTTTTu que jogaste cerca de dez anos nou que jogaste cerca de dez anos nou que jogaste cerca de dez anos nou que jogaste cerca de dez anos nou que jogaste cerca de dez anos no
departamento de formação, é maisdepartamento de formação, é maisdepartamento de formação, é maisdepartamento de formação, é maisdepartamento de formação, é mais
fácil formarfácil formarfácil formarfácil formarfácil formar,  ou ser formado?,  ou ser formado?,  ou ser formado?,  ou ser formado?,  ou ser formado?
Muito sinceramente, penso que é
muito mais fácil ser formando do
que formar. Quando se está a for-
mar alguém temos mais responsabi-
lidades, tornando as coisas mais
difíceis. Particularmente no futebol,
aquilo que os jovens jogadores vão
ser no futuro vai depender não só
das suas características, mas também
do que lhes é ensinado ao longo
da formação. Como tal, tem de
haver um certo cuidado com o que
se ensina, pois se eles acreditam
em nós e passamos uma informa-
ção errada eles vão adquiri-la como
certa. Por isso a responsabilidade
é maior. Por outro lado, quem forma
tem a missão de se assegurar que,
quem é formado, entende aquilo
que pretendemos transmitir e que
aprende de maneira correcta. Cabe
ao formador fazer evoluir o forman-

do, sendo um processo que exige
trabalho, dedicação e vontade de
ambas as partes. Quer seja no fute-
bol ou em outra situação, sou da
opinião que formar é mais com-
plicado que ser formado.

O que tens a dizer do apoio do clube,O que tens a dizer do apoio do clube,O que tens a dizer do apoio do clube,O que tens a dizer do apoio do clube,O que tens a dizer do apoio do clube,
de um jovem treinador em tão difícilde um jovem treinador em tão difícilde um jovem treinador em tão difícilde um jovem treinador em tão difícilde um jovem treinador em tão difícil
missão?missão?missão?missão?missão?
Sendo este o meu primeiro ano co-
mo treinador e estando a dar os
primeiros passos no departamento
de formação do C.D. Aves, posso
afirmar que em termos de apoio
nada me tem faltado por parte do
clube. Tive o apoio necessário para
conseguir treinar uma equipa tão
jovem. Aliás só tenho a agradecer
a oportunidade e o apoio, não só
de toda a direcção, como também,
de todos os treinadores que me
têm acompanhado e ajudado.

Pensas que vale a pena continuar?Pensas que vale a pena continuar?Pensas que vale a pena continuar?Pensas que vale a pena continuar?Pensas que vale a pena continuar?
Vale. Sempre gostei de futebol e
fascina-me aprender cada vez mais
sobre este desporto espectacular.
Depois de um ano de grande apren-
dizagem, a vontade de aprender é
cada vez maior. Gostava muito de
poder continuar a evoluir, não só
como treinador, mas principalmen-
te como pessoa, trabalhando com
jovens, podendo também eles
aprender comigo, crescer como
pessoas e se possível, como joga-
dores de futebol. |||||

"Formar é mais complicado
que ser formado"
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Av. 4 de Abril de 1955 -
Cº Comercial Abril -
Loja AJ 4795-025  AVES
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Rua Silva Araújo (Junto ao mercado) - Telf. 252941861 -
VILA DAS AVES

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

Diárias e refeições para fora.

RESTAURANTE CHURRASQUEIRA

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

OCULISTA
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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

CAMADAS JOVENS DO AVES  RELATOS

||||| TEXTO: FERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

JUVENIS 1ª DIVISÃO FASE FINALJUVENIS 1ª DIVISÃO FASE FINALJUVENIS 1ª DIVISÃO FASE FINALJUVENIS 1ª DIVISÃO FASE FINALJUVENIS 1ª DIVISÃO FASE FINAL
CD AVES 3 – PADROENSE 1
Campo Bernardino Gomes
Arbitro: Rui Santos.
CD Aves: Sócrates, Diogo (Daniel, 38’), Élio,
Eduardo, Zé Pedro (Freitas, 35’), Roberto,
Fernandes (Rêgo, 40’), João, Amaro, Miguel, Rui.
Treinador: Adelino Ribeiro.
Marcadores: Amaro 30’, Élio 74’, Miguel 81’.
Acção disciplinar: Rêgo (duplo amarelo 51’).
Os avenses nesta segunda volta da
poule final, estão a mostrar que não
ficaram qualificados por mero acaso.
Um empate em Vila do Conde com
o Rio Ave, primeiro da tabela, e
venceu sem margem para duvidas os
jogadores do F.C.Porto que por sinal
vestem as camisolas do Padroense, o
problema maior da nossa equipa foi
não aguentar as segundas partes dos
jogos, o que o adversário fazia com a
maior das facilidades, mas agora o
caso mudou de figura, e com um
plantel muito escasso, o Padroense
pensando nas facilidades tidas no seu
campo, foi surpreendido com o
desempenho da nossa equipa.
Excelente vitória que assenta muito
justamente nas hostes avenses.
Melhor avense: Amaro.
Boa arbitragem.

JUVENIS 2ª DIVISÃO FASE FINALJUVENIS 2ª DIVISÃO FASE FINALJUVENIS 2ª DIVISÃO FASE FINALJUVENIS 2ª DIVISÃO FASE FINALJUVENIS 2ª DIVISÃO FASE FINAL
CD AVES 2 – FREAMUNDE 0
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: André Santos.
CD Aves: Simão, Márcio, Rui Castro, Lopes, Moura,
Vítor Gomes (Benício, 62’), Ratinho, Rui Costa,

Hugo, Pedrinho, Kubala. Treinador: Nuno Dias.
Marcadores: Hugo 35’ e 52’.
Acção disciplinar: Hugo 29’, Vítor Gomes 39’.
Esta equipa de Juvenis mais uma vez
realizou uma excelente exibição
controlou o jogo tacticamente e
tecnicamente e os jovens da terra dos
capões, mais entroncados, mais
homens  pelo menos na cara,
impuseram um jogo bastante duro e
difícil, mas a nossa equipa com o
futebol como eles sabem não há
clube que resista, dois golos de
diferença não traduz a maioridade do
futebol avense.
Melhor avense: Hugo.
Boa arbitragem.

INICIADOSINICIADOSINICIADOSINICIADOSINICIADOS
MEIAS FINAIS DA TAÇA JOSÉ BACELARMEIAS FINAIS DA TAÇA JOSÉ BACELARMEIAS FINAIS DA TAÇA JOSÉ BACELARMEIAS FINAIS DA TAÇA JOSÉ BACELARMEIAS FINAIS DA TAÇA JOSÉ BACELAR
CD AVES 0 – AVINTES 0
(após marcação de grandes penalidades 3-4)
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Luciano Silva.
CD Aves: João, Leite, André, Máximo, Pedro, Tiago,
Gomes, Jonas (Hélder, 24’), João Silva, Neto (Mota,
35’), Dário. Treinador: José Carneiro.
Os avenses claudicaram mais uma
vez em jogos decisivos, tudo parecia,
perante o futebol praticado, bem enca-
minhado para uma vitória, mas a equi-
pa da casa deixou-se enrolar pela teia
adversária, e começaram a jogar cada
um para seu lado. Este jogo, que con-
vinha ao Avintes, que nas penalidades
foi mais calmo e sereno puxou para
a sua equipa a final da taça.
Melhor avense: Tiago.
Boa arbitragem.

Nos passados dias 4 e 5 de Junho
decorreu o Campeonato da Europa
de Karate Tradicional na Ilha de
Malta. Este campeonato foi organi-
zado pela European Traditional Karate
Federation e contou com a partici-
pação de uma selecção portuguesa.

Os karatecas Ricardo Rodrigues e
Tiago Lima do Karate Shotokan Vila
das Aves, foram seleccionados para
a Equipa Nacional, equipa que na
modalidade de kumite seniores
masculino foi à final e apenas perdeu
por uma falta contra a forte equipa
da Ucránia, sagrando-se assim vicê-
compeões da Europa.

Este resultado trouxe para Vila das
Aves mais duas medalhas de prata,
no total são já 16 as medalhas
conquistadas em campeonatos da
Europa e do Mundo.

No dia 5 de Junho decorreu
também o Campeonato Europeu das
Regiões, na cidade alemã de Leipzig,
organizado pela European Karate
Federation, com a participação da
equipa de katas do Karate Shotokan
de Vila das Aves, Penta-Campeã
Nacional, que representou Portugal
neste Europeu. A equipa constituída
por João Meireles, Miguel Lopes e
Carlos Castro, não subiu ao pódio
mas teve um bom desempenho
honrando o nome de Portugal.

Realiza-se no próximo dia 2 de Julho
o 1º Rally Papper organizado pelo FC
Rebordões com data limite de inscrição
de 1 de Julho até às 21 horas. Estas
podem ser efectuadas pelo telefone
252 859 751 ou no parque de
jogos do FC Rebordões, no café Rua
Estreita ( Lugar de Freitas) e o sorteio
será feito no mesmo dia até ás 21:15

horas no parque de jogos de F.C.
Rebordões sendo é preço de inscrição
por equipa de 20 Euros (duas
pessoas), cada ocupante a mais paga
10 Euros.

O Rally terá inicio ás 14:30 horas
com concentração pelas 14 no parque
de jogos do Futebol Clube de Rebor-
dões e só decorrerá nas ruas da Vila

de Rebordões. No final decorrerá um
lanche convívio com todos os
participantes e os prémios serão
entregues, pelas 21 horas,  aos três
primeiros classificados, melhor equipa
feminina e equipa mais divertida no
parque de jogos do FC Rebordões
seguindo-se um espectáculo de
variedades com entrada livre.

1º Rally Papper do FC de
Rebordões

 KARATE

Karatecas avenses vice-
campeões europeus

Com o objectivo de proporcionar o bem-estar físico e psíquico da população
de Santo Tirso, procurando desta forma que a mesma desenvolva hábitos
de vida saudáveis, a Câmara Municipal de Santo Tirso vai organizar, nas
manhãs dos dias 19 e 26 de Junho e 10, 17 e 24 de Julho, a actividade
Todos em Forma: Aeróbica para todos.

Esta actividade está aberta a todos, os que nela queiram participar, e
decorrerá das 11h00 às 12h00, na Praça 25 de Abril. 

Todos em forma:
Aeróbica para todos
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Clara Alves
psicologa

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

Consulta psicológica
de crianças, jovens e adultos.

Terapia Ocupacional

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

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

||||| OPINIÃO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     PPPPPAAAAACHECOCHECOCHECOCHECOCHECO

Acabo de receber o infomail “Comu-
nicar”, que me foi enviado pela Câ-
mara Municipal. Tem na capa o títu-
lo “Câmara aposta na Educação” e
três fotografias do senhor presidente
no meio das criancinhas. É enterne-
cedor, mas não convence. A minha
vontade foi a de desmontar o
conteúdo do “Comunicar” (talvez se
pudesse chamar “Intoxicar”, porque
de mera propaganda se trata). Mas
resisti à tentação de escrever sobre
o assunto. Os infomail chegam a
todas as casas do município, o entre-
MARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS chega apenas a algumas.
Não é possível impedir a “intoxica-
ção” da opinião pública que os info-
mail produzem. Ainda por cima,
usando de papel caríssimo e pago
com o dinheiro dos meus impostos
(isto ainda é que mais custa…).

Dirijo ao Presidente da Câmara
o convite para debatermos publica-
mente o conteúdo do “Comunicar”
e o estado da Educação no nosso
concelho. Que o presidente marque
dia, hora e lugar. Lá irei, se o presi-
dente aceitar o meu convite. E passe-
mos adiante, pois devo cumprir o
que havia prometido na crónica
anterior.

Há muitos anos, visitei uma es-
cola secundária, que vivia em estado
de sítio. Fui até lá, correspondendo
ao apelo de um grupo de professo-
res, qual pronto-socorro de projec-
tos, exercendo solidariedade no
interior deste país de brandos cos-
tumes. Cheguei a tempo de assistir
a um episódio que correspondia a
outras situações antes descritas
pelos professores com quem trocara
correspondência.

Quando entrava, quase fui atro-
pelado por professoras em louca
correria. Outras estavam “perfiladas
de medo”, coladas às paredes dos
corredores, enquanto por elas pas-
savam hordas de furiosos jovens.
Quando consegui estabelecer diálo-
go com uma das ofegantes colegas,
fiquei sabendo que ela tinha acaba-
do de retirar a sua viatura incólume
do parque de estacionamento da
escola, mas que outras não tinham
tido sorte, pois os seus carros ficaram
com vidros partidos, por efeito de
pedradas. Gerara-se confronto entre
gangs de alunos. E até mesmo um
polícia, que interviera na refrega,
havia ficado sem a sua pistola. A
escola vivia num caos permanente.

Perfilados de medo
||||| OPINIÃO: FRANCISCOFRANCISCOFRANCISCOFRANCISCOFRANCISCO     CORREIACORREIACORREIACORREIACORREIA

Sejamos claros. E este é um assunto
de máxima relevância e da maior gravi-
dade. Verão que assim é porque mexe
com a dignidade das pessoas. E a
dignidade é aquilo que nos assiste à
nascença e nos acompanha (ou pelo
menos assim devia) por toda a vida,
não importando o sexo, o credo, a po-
sição social e os “pertences” de cada
um. Até podemos suportar a “crise do
vale do ave”, as obras paradas, as ou-
tras que simplesmente vão andando,
as injúrias e os boatos, mas quanto a
atacarem a nossa dignidade, aí mais
devagar!... Vejamos então do que falo.

Aqui há dias, um avense que prezo
e com quem não trocava “dois dedos
de conversa” há já algum tempo, de
permeio na cavaqueira que rapidamen-
te mantivemos e em que fomos falando
de tudo um pouco, sai-se com esta:
“oh meu caro Francisco Correia, não
vale a pena pois isto aqui nas Aves é
tudo PS’s;... e em Santo Tirso é a mesma
coisa!...” Como entretanto os telefones
tocaram precipitando o fim da conversa
que já se adivinhava, não pude respon-
der (... talvez à letra!...) mas fiquei com
aquela sensação de espinha atravessa-
da na garganta e que incomoda à bra-
va. E confesso que quando cheguei a
casa me fui ver ao espelho, sim, para
ver se - já agora - por acaso eu não
teria algum “guiso” pendurado ao pes-
coço! Daqueles que fazem simplesmen-
te abanar a cabeça. É que, na verdade,
acabam por nos estar a chamar a to-
dos de cordeiros! De uma forma ino-
cente e despretensiosa, este avense
acabou por ilustrar a forma como esta
gente pensa e trata o seu povo, ou se-
ja, empatam obras, desistem de ou-tras,
acordam tarde para a crise infeliz e re-
petidamente anunciada para o vale do
ave, tem dificuldades em gerir atritos
entre freguesias vizinhas, tem dificulda-
de em gerir consensos entre essas
mesmas freguesias, todavia enxameiam-
nos as caixas de correio e a cabeça
com poluição gráfica e,... e ainda assim
ainda se dão ao direito de pensar que
por estas bandas é tudo PS’s. Como
posso pôr eu as coisas senão em ter-
mos de atentado à nossa dignidade?
Este tipo de coisas mexe realmente co-
migo porque, já vos disse outrora, a
seguir à família aquilo a que eu dou
mais valor é à terra, não apenas à terra
porque dela extraímos o que comemos
ou nela construímos as nossas casas,
mas à terra também porque é ela que
nos identifica (muitas vezes primeiro
do que o nosso nome), que molda o

É MENTIRA
nosso carácter, que ajuda à construção
da nossa personalidade, que materiali-
za, enfim, o nosso ser, a nossa dignida-
de. E é por eu já ter olhado bem de
frente muitos dos homens e mulheres
desta terra que eu daqui digo bem alto
– É Mentira!  É mentira que sejamos todos
PS’s. Se fosse verdade as Assembleias
de Freguesia não estavam repletas de
gente e há já quatro anos seguidos!
Se fosse verdade não se sentia o nervo-
so miudinho já visível na sede do con-
celho depois daquilo que se pensava
ser favas contadas! Já que falo em
Assembleias de Freguesia anda-se em
casa emprestada sine die para receber
condignamente as pessoas que – civica-
mente - querem participar na vida politi-
ca e social da sua terra. Por outro lado,
acabados de sair das comemorações
magnas dos 50 anos de Vila não
pudemos desfrutar do Centro Cultural
para algumas - pelo menos - das suas
actividades. Somos agora informados
que ele estará pronto para fazer parte
do roteiro do festival de guitarra. Então
eu pergunto: o que terá mais sentido
patriótico, digno e social, ter-se feito
um esforço para que aquele espaço
pudesse ter acolhido as comemora-
ções dos 50 anos de elevação a vila,
acto único na historia de um povo e
vivência exclusiva para muitas gerações,
ou servir afinal - pouco depois! - para
palco da (apenas!!) 12ª edição do fes-
tival de guitarra? As conclusões vão
ser tiradas pelo povo de Vila das Aves,
e não só, que, ao contrário do que muitos
pensam, não são cordeiros prontos a
degolar no monte ou na praça central,
são gente brava, resistente e que tem
dado mostras de não se deixar iludir.

O que cada um de nós tem que fa-
zer, agora, é tal e qual como uma "chain
reaction", isto é, assumir que a bem da
nossa dignidade e do respeito que nos
é devido, fazermos parte de uma cadeia
de reacção em que nos assiste o direito
de falarmos com um amigo, com um
colega, com alguém pouco informado
ou simplesmente até agora afastado,
para lhe darmos conta do que se passa,
de viva voz e do povo-para-o-povo, sem
poluição gráfica, sem ladainhas, boatos
e coristas, para que ele se sinta, para
que ele se motive, para que ele, enfim,
se respeite rejeitando aqueles que o con-
sideram apenas à dimensão de um qua-
drículo branco num dia avulso estatísti-
co. É esta a nossa defesa, é este o nosso
cravo nas armas daqueles que apenas
lutam pela instabilidade para nos fazer
desaperceber das suas reais intenções.

Viva pela nossa terra, pelo nosso
concelho e por todos nós. |||||

Quando a tempestade pareceu
amainar, entrámos para uma sala.
Conversámos. Quis saber se a es-
cola dispunha de um regulamento.
Responderam que havia, mas que
eram frequentes as repreensões, as
faltas disciplinares, os processos dis-
ciplinares, as suspensões temporá-
rias e até mesmo expulsões de alu-
nos. Respondi que não era isso que
eu pretendia saber. E que as faltas e
expulsões nada resolviam.

Gerou-se alguma perplexidade.
Perguntaram-me se eu estava ali pa-
ra ajudar, ou para criticar. Acalmei
as hostes e insisti na ideia de anali-
sar o “estatuto disciplinar do aluno”
que, entretanto, alguém tinha ido
buscar ao directoral gabinete. Li-o.
Era um repositório de proibições.
Quase todas as alíneas começavam
pelo advérbio “não”. Os professores
assentiram que os alunos não
tinham participado na redacção das
regras. Mas:

– Que é que os alunos têm a ver com
isto? – inquiriu uma professora mais
exaltada.

– Têm tudo, colega – ripostei, com
algum cuidado, pois o ambiente
estava muito tenso – Se os alunos não
participam na elaboração de um
regulamento, dificilmente o compre-
enderão, e muito menos o hão-de
cumprir.

– Isso é tudo treta, colega! Vê-se bem
que não trabalha nesta escola! Fala
como um extra-terrestre… E eu não
estou para perder mais tempo! – e dali
se foi, resmungando.

Pedi às que ficaram que lessem a
primeira alínea do regulamento
disciplinar. Leram: “Não podes fumar
no WC”. E eu perguntei:

- Se algum jovem ler esta proibição,
como reagirá? Certamente, irá ao WC
tirar umas passitas, só para “chatear os
setôres”. É ou não é?

Por ali fiquei, mais de três horas,
escutando as professoras que, con-
fiando na minha discrição e solida-
riedade, desocultaram factos que
pareciam extraídos de um qualquer
filme de terror: um aluno do décimo
ano apontou uma navalha à profes-
sora; outra professora foi encostada
ao fundo da sala e, não fora a inter-
venção de um colega, arriscar-se-ia
a ser violada. E mais não conto, por-
que julgareis inverosímil a narração…

No fim da reunião, fui dizendo
às professoras que, para o médico,
o problema não é o doente mas a
doença, e que o mesmo se aplica

ao professor: o problema não é o
aluno. Se um aluno denota desa-
juste e comportamentos “disrupti-
vos”, ou o aluno está doente, ou
está doente a escola. Ambos pade-
cem de uma enfermidade que urge
diagnosticar e sanar. E isso não se
consegue com recurso a proibições
e sanções. Uma ferida profunda e
gangrenada não se cura com
pensos de mercuro-cromo…

Perante as adversidades, esmaga-
dos entre as representações e atitu-
des dos pais dos seus alunos e as
agruras de um difícil quotidiano,
muitos professores optam por uma
saída pela porta do fundo, enjei-
tando a centralidade do seu papel.
O que poderá explicar que uma
escola só se aperceba de que uma
criança encontrada morta na rua era
aluno seu, apenas quando compa-
rou a fotografia do morto com a da
caderneta do professor? Porquê esta
trágica impessoalidade, esta desuma-
nização? Na base das dificuldades
de controlo de impulsos agressivos
não estará uma pretensa “neutrali-
dade” na relação?

A degradação do sistema de
relações pode ser um dos factores
de indisciplina. Mas eles são múl-
tiplos e deverão ser abordados de
modo sistémico. Muita da indisci-
plina que povoa as nossas escolas
resulta, também, da insegurança e
do medo – um “medo que nos salva
da loucura”, como diria o O’Neil, no
seu poema – que remete o professor
para uma atitude defensiva, garantia
de sobrevivência.

O medo é o filho dilecto da so-
lidão do professor. Os professores
carecem de interrogar uma Escola
sem sentido e de resgatar a solidarie-
dade perdida num solitário exercício
da profissão. Precisam ir mais fundo
na identificação das causas da
degradação do sistema de relações,
que conduz a fenómenos como a
indisciplina. Urge que o professor
se decifre a si próprio, para que pos-
sa decifrar e erradicar violências que
se ocultam por detrás de aparências,
para que consiga compreender que
o medo que o “salva” da loucura é
da natureza do que lhe confere o
direito de expulsar alunos, que o
medo que impele os alunos à in-
disciplina é da mesma natureza da
infelicidade do professor. E por
aqui me quedo, pois o Marcos está
a fitar-me, como quem lê pen-
samentos… |||||

"O medo é o filho dilecto da solidão do professor"
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por: Olho Vivo

CARTAS AO DIRECTOR

Esperança
Prometi ao João um artigo no entre-
MARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS. Ao João, ao Guilherme, ao
António ao Pedro, à Maria. Quer di-
zer, a todos os jovens ou menos jovens
que um dia tiveram a desgraça de se
cruzar na vida com a “princesa branca”.

A primeira palavra com que quero
marcar a minha missiva é a Esperança.
Esperança para ele, para todos e para
mim também. Um dia pensei: a vida
é um diamante, a preciosidade mais
dura que existe. Pensei, talvez não
seja a palavra mais adequada. Senti
é mais certeira. Para todos e cada um
dos seres humanos, neste planeta
maravilhoso, donde só partimos for-
çados pela lei natural, a vida é pre-
ciosíssima e ao mesmo tempo muitas,
muitas vezes, duríssima. Um vale de
lágrimas num paraíso!

A natureza humana é imperfeita,
fraca, limitada, cega de coração e
mente e deixa-se arrastar, deixa-se
viver a bater com  a cabeça contra a

||||| OPINIÃO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     MACHADOMACHADOMACHADOMACHADOMACHADO

As relações entre Vila das Aves e San-
to Tirso, a nível autárquico, foram (e
hão-de ser?) sempre caracterizadas
por uma maior ou menor conflituosi-
dade, consoante a maior ou menor
capacidade e  vontade reivindicativa
dos Avenses, isto, quaisquer que sejam
as cores partidárias instaladas no po-
der. Será um reflexo do facto, um
pouco contra natura, de S. Miguel das
Aves pertencer ao concelho de Santo
Tirso? De qualquer forma, e aparente-
mente, as “conquistas” emblemáticas
destas terra, sempre pareceram mais
acarinhadas pelo poder social demo-
crata do que propriamente pelo poder
socialista. Os resultados nas autárqui-
cas desde o 25 de Abril em S. Miguel
das Aves parecem ser um reconhe-
cimento disso mesmo. Por outro lado,
os avenses não têm dado a sua prefe-
rência à ideia de que tudo iria melhor
se os poderes da Câmara Municipal
e da Junta de Freguesia tivessem a
mesma cor política. As vitórias eleito-
rais do engº Aníbal Moreira não for-
am propriamente vitórias do PS...

Esta ideia de que a “unicidade”
política é que é boa para o desenvol-
vimento de uma freguesia é uma misti-
ficação e contraria aliás o que os polí-
ticos afirmam, por exemplo, quando
se fala de PR e de Governo! É, por
outro lado o reconhecimento do evi-
dente: só o “amen” traz alguma coisa
para as freguesias. Bela imagem de
democracia!

O poder é fértil em mistificações e
já agora vamos a mais algumas usa-
das com muita frequência nas lides
autárquicas.

Sobre as obras feitas, a fazer, projec-
tadas e prometidas:

A CM construiu isto, construiu
aquilo, tem em construção mais isto,
adjudicou mais aquilo...

Que eu saiba, não há nesta terra
de Entre-ambos os Aves  um equipa-
mento, (um!), de algum significado,
que tenha cá vindo parar sem ter sido
exigido pelos avenses e quase sempre
durante décadas;

Que eu saiba, a CM limita-se a
cooperar (como é sua obrigação) para
que esses equipamentos sejam instala-

Vila das Aves
que futuro?

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

dos, sabe Deus quantas vezes bem
contrariada...;

Que eu saiba, as áreas que se cos-
tumam usar para exemplificar o desen-
volvimento urbanístico desta freguesia,
foram pagas por quem comprou lojas,
apartamentos e prédios enfim, investiu
nele, pagou-o.

Assim, parece-me de todo uma mis-
tificação, a afirmação de que o desen-
volvimento de S.Miguel das Aves se
deve à acção da CM, passada, pre-
sente ou futura!

Sobre os investimentos feitos, pro-
jectados e prometidos:

Muito se mistificou e mistifica nesta
área bombardeando-se o Zé com ver-
bas aparentemente astronómicas,
investidas nas Aves. Porém, escamo-
teia-se o facto dessas verbas virem em
grande medida, dos cofres nacionais
e/ou comunitários ou corresponde-
rem a uma comparticipação (de lei)
camarária...

Esta mistificação ocorre quando se
fala de caminhos de ferro, de água e
saneamento,  de despoluição do Ave
e do Vizela, etc., etc.. Até agora no
que diz respeito à tão falada benefi-
ciação de duas ruas isso acontece,
pois que ao passarem para a posse
da CM, esta recebeu do competente
organismo de estado, verbas compen-
satórias.

Mistifica-se, finalmente, quando se
fala em “enormes” investimentos glo-
bais porque se esquecem das receitas
globais. Seria útil saber-se, por exemplo,
quanto recebeu o município tirsense,
de Vila das Aves, neste últimos dez
anos em taxas, impostos e outras
alcavalas...

Esta situação, este ambiente, não
são apanágio deste ou daquele polí-
tico deste ou daquele concelho, mas
são o tom geral em que vamos
atolando e apodrecendo a demo-
cracia.

PS: É, no mínimo, de mau gosto, atirar-
se para a discussão política a origem
racial ou outra de um adversário, me-
norizando-o por esse facto. É um ca-
minho perigoso e uma facada na
democracia (mais uma)!O que deveria
interessar é o que cada um é (foi)
capaz de fazer. |||||

24 DE MAIO DE 2005
BRAGA

parede, como louca, voltando as
costas à luz do sol que todos os dias
se levanta para todos. E o pior que
tudo, fechando a porta a sete chaves
à voz do seu foro intímo, da sua
consciência, do amor, da alegrai de
Deus, que vive dentro dela. Ninguém
duvide que dentro de si está o Deus
inato, o dom gratuito da felicidade,
da criação, que veste os lírios do cam-
po e enche de música a garganta
dos pássaros. Forçoso é que o trigo
cresça entre a cizânia e o joio. E nós
nem sempre sabemos, nem sempre
queremos, nem sempre podemos
crescer como trigo viçoso, manancial
de promessa e fartura, desprezando
e afastando o veneno das ervas ruins,
os cardos das rosas. A nossa ambi-
ção e egoísmo, as nossas tendências
para o vício, para o prazer fácil e
imediato, para sonhos e quimeras lin-
dos, tantas vezes mentirosos, perver-
sos e fatais, arrastam-nos à dor, à
miséria à degradação. Sofrer! Sofre!
Sofrer! Vender a vida, a família, os
amigos a felicidade, o amor, a uma
pitada de pó, a uns momentos de
prazer e euforia que nos tornam es-
cravos, farrapos humanos, de quem
toda a gente foge e desconfia. É um

preço muito, muito caro!! Insensatos!!!
Quem seria capaz de vender um dos
seus braços, das suas pernas, um
olho?! Porque se entrega estão à
destruição o corpo, todo o corpo e
com ele o espírito, a mente!?!

Basta !!! Basta !!! Basta!!! Neste
mundo não há condecoração eterna.
O caminho certo está sempre ao
nosso alcance. A esperança só morre
connosco.

É evidente que não é fácil sair
dum túnel às escuras, ou gozar do
fascínio do brilho dum diamante
quando se deriva à cegas, mas a natu-
reza é generosa, é pródiga e deseja
abrir-nos os olhos. A Natureza e a
Transcendência, pois com fé ou sem
ela, o ser humano pertence ao Sagra-
do, ao Ideal à Criação. Pertence à Vi-
talidade, inteligentíssima, boníssima,
maravilhosíssima, belíssima, gratuitís-
sima que o engendrou e o mimoseou
com o ceptro de rei sobre a terra.

Meus amigos, de cabeça levan-
tada, reinar é o destino do homem,
de cada um de nós, da humanidade
inteira. Grande é a nossa dignidade!!!
E Todos, todos, todos, temos um lugar
no reino. Com um Grande Abraço.
||||| MMMMM. . . . . ELISAELISAELISAELISAELISA     QUEIRÓSQUEIRÓSQUEIRÓSQUEIRÓSQUEIRÓS
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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

Frango com
repolho

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

HORIZONTAIS: 11111 – Nome que se dá a tr~es Santos muito festejados em junho. 22222 -
Fiz a revisão; grande ave corredora sul-americana (pl). 33333 - Gavinha; membro das
aves; nome de letra. 4 4 4 4 4 - Nome de letra; elemento químico com o número atómico
68; prata (s.q.). 55555 - Santo muito festejado em junho. 66666 – Tornar quadrado. 77777 –
Letras de ouro; contrac. da preposição a com o artigo os. 8  8  8  8  8  - Brisa; aragem. 99999 –
Dueto; gritos de dor; mil e duzentos (rom.). 10 - Interj. de surpresa (pl); tomba; jogo
de cartas. 1111111111 - Macambúzios.

VERTICAIS: 11111 – Dirige; cidade italiana onde faleceu e está sepultado Santo António.
22222 -  Epiderme; mau. 33333 – Princípio (fig); período de doze meses; letra de osga. 44444 –
Letra do alfabeto grego; cabo náutico que reforça o estai do mastro do traquete. 55555
– Nome de homem; ferro temperado. 66666 – Cidade onde nasceu Santo António;
ligar. 7 7 7 7 7 – Mais; título honorífico entre os ingleses. 8 – Criminosa; metal precioso
(pl). 99999 – Nome de letra; curado (inv.); mil e quatrocentos (rom.). 1111100000 – Acto de
safar-se; frágil. 1111111111 – ceifa; figura ornamental que se coloca nos lugares por onde
passam procissões e cortejos (pl.). ||||| MANUELMANUELMANUELMANUELMANUEL     MACHADOMACHADOMACHADOMACHADOMACHADO

Soluções das Palavras Cruzadas | HORIZONTAIS: 11111..... Populares 2. 2. 2. 2. 2. revi; emas 3. 3. 3. 3. 3.
Elo; asa; efe 4. 4. 4. 4. 4. Gê; érbio; ag 5. 5. 5. 5. 5. António 6. 6. 6. 6. 6. Enquadrar 77777..... Our; aos 8. 8. 8. 8. 8. Ar; ar 9. 9. 9. 9. 9.
Duo; ais; MCC 111110. 0. 0. 0. 0. Uis; cai; cró 1111111111..... Amazorrados. VERTICAIS: 11111..... rege; Pádua 2. 2. 2. 2. 2.
Pele; ruim 3. 3. 3. 3. 3. Ovo; ano; osa 4. Pi; enque 5. 5. 5. 5. 5. Artur; aço 6. 6. 6. 6. 6. Lisboa; liar 7. Ainda; sir
8. Ré; oiros 9. 9. 9. 9. 9. Eme; oas; MCD 10. Safa; acro 1111111111..... Sega; arcos |||||

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

Na antiga Grécia as mulheres estavam proibidas de
participar ou assistir aos Jogos Olímpicos.

A maior tartaruga do mundo mede cerca de 2,5 metros e
chama-se tartaruga-de-couro.

A raposa macho  é fiel à sua  companheira  após a sua morte,
o que  não sucede com a fêmea que arranja um companheiro
quando o seu morre.
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INGREDIENTES: 1 frango, cebola, alhos,
vinho branco, tomatada, 1 cubo Maggi de
galinha, pó de cravo, 1 folha de louro,
chouriço, manteiga, repolho, 300 gr arroz,
óleo ou banha, 1 litro de água, sal.

PREPARAÇÃO: Corta-se o frango aos boca-
dos e levam-se a aloirar numa frigideira
ou tacho, em óleo ou banha. Depois de
aloirado, corta-se finamente uma cebola
grande e 3 ou 4 dentes de alho, juntando-
se ao frango.

Depois da cebola aloirar, deita-se um
copo de vinho branco e tomatada a gosto,
deixando-se o preparado tomar o gosto
do vinho. Tempera-se de sal, 1 cubo Maggi
de galinha, 3 ou 4 baguinhas de pó de
cravo, 1 folha de louro e chouriço. De
seguida junta-se 1 litro de água e deixa-
se ferver mais um bocadinho.

Unta-se um prato com manteiga ou
banha e cobre-se o fundo com folhas de
repolho. Tira-se a galinha e coloca-se no
prato, cortando-se o chouriço ás rodelas
e entremeando-se. Lava-se 300 gr de
arroz e coloca-se por cima (o arroz é cru),
coa-se o caldo e põe-se por cima de tudo
e cobre-se com folhas de repolho. Vai ao
forno. Quando estiver cozido, está pronto
a servir. Pode-se tapar com papel de alu-
mínio, para não queimar. |||||

INGREDIENTES: 250 grs. de bolacha maria,
250 grs. de açúcar, 2 colheres de sopa
de manteiga, 120 grs. de chocolate em
pó, 2 ovos, 1 cálice de vinho do Porto.

PREPARAÇÃO: Passa-se a bolacha pelo
passe-vite. Bate-se à parte o açúcar, os ovos
inteiros e a manteiga. Mistura-se o chocola-
te e as bolachas passadas. Junta-se o vinho
do porto.  Envolve-se em papel vegetal ou
de alumínio e vai ao congelador. |||||

Salame de Chocolate

Foi aqui neste cantinho,
Construíram caravelas,
Desenharam pergaminhos,
Desfraldaram suas velas.

E os nossos marinheiros
Sabes tu, ó Virgem Mãe,
Foram eles pioneiros
Por essas terras além.

A bandeira portuguesa
Mais bela que o mundo tem
A amamos, com certeza,
Como amamos nossa mãe.

Numa dessas caravelas
Um poeta navegou
Ó poesia tão bela
Que por amor o salvou.

Foi Luís Vaz de Camões
Os Lusíadas escreveu,
Palpitaram corações
E por amor se bateu.

Poesia fenomenal
Sofrer, viver e amar
Defendes-te Portugal
Em terras de além-mar.

Portugal é pequenino
Mas tem grande coração
Era eu ainda menino
Já tinha minha intenção.

Esteja onde estiver
Bandeira hei-de levar
Ao mundo eu vou dizer
Portugal vou sempre amar.

Com a Bandeira na mão
Serei sempre matinal
Eu beijarei o teu chão,
Meu querido Portugal.

O mundo hei-de correr
Altivo sempre direito
No dia que eu morrer
Vai Portugal no meu peito.

José da Conceição Nunes, 1.05.2005
Vila do Conde (um dos participantes do IIIº Sarau de Poesia)

Portugal no
meu peito



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  Junho foi
o nosso  estimado assinante,
António Costa Sampaio, residente
na Rua 25 de Abril, Edif. Riba Parque,
2º Blº, 2º F., em Riba d'Ave.

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz
contemplado nesta 2ª saída de
Junho foi a nossa estimada assinante,
Manuel da Silva Melo, residente na
Rua Miguel Ângelo, em Roriz.

DEVEMDEVEMDEVEMDEVEMDEVEM      OSOSOSOSOS     PREMIADOSPREMIADOSPREMIADOSPREMIADOSPREMIADOS      RACLAMARRACLAMARRACLAMARRACLAMARRACLAMAR      OOOOO     SEUSEUSEUSEUSEU

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

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

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

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o  feliz
contemplado nesta 2ª saída de
Junho foi o nosso estimado assinante,
Manuel Aires Neto, residente na
Alemanha.

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

Telf: 252 982607

Restaurante SobreiroSobreiroSobreiroSobreiroSobreiro
Avª Silva Pereira - 4765 Bairro

Telf.s:  252 931043 / 252 905910

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

Telf: 252 881903
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De parabéns
14-06-2005

Completou mais uma primavera a
dona Alice.
A sua amiga, marido e filhos, nesta
data tão querida, desejam-lhe,
muitos parabéns e muitos anos de
vida cheios de saúde e felicidade.
Parabéns!!

De parabéns
15-06-2005

Alexandre,

A.E.I.O.U
É tão fácil de soletrar,
mas um menino como tu
é díficl de encontrar.
Parabéns pelos teus seis aninhos é
o desejo da tua ama, marido e filhos.
Beijinhos!

De parabéns
14-06-2005

Gabinete de Contabilidade
Castro & Castro, Lda.
Seguros

Os Correios são os herdeiros de uma actividade
que remonta há mais de quinhentos anos, e que
desde sempre tem procurado prestar-lhe um serviço
de qualidade, prosseguindo na satisfação das suas
principais necessidade.

Queremos servi-lo ainda melhor e por isso
solicitamos a sua colaboração.

À distribuição das correspondências são adicionadas
dificuldades, sempre que as moradas não mencionam
nem o nome da sua rua e o nº de polícia. Neste caso
as dificuldades existentes têm a ver com o facto do
seu receptáculo postal (caixa do correio) e a sua
correspondência, que não se encontram
identificados, isto é, não têm qualquer sinalização
(nome de rua e número de polícia).

Já compreendeu certamente, a razão do nosso apelo.

A incorrecção ou falta destes elementos contribui
desnecessariamente, para um elevado nº de
devoluções e atrasos na entrega do correio,
culminando na insatisfação de quem envia e de quem
recebe correspondência.
A toponímia é obrigatória.

A sua contribuição é importante para o servirmos
melhor e para maior adequação dos nossos meios em
seu benefício.

Para mais esclarecimentos contacte por favor, o
responsável do Centro de Distribuição Postal da sua
área pelo telefone 252 830 243.

Os Correios agradecem, certos da Vossa
colaboração.

O Responsável do Centro de Distribuição Postal
António Ferreira

Conforme Dec. Lei nº 169/99 de 18/09/1999

Ao nosso querido amigalhaço, Ulisses
da Silva Torres Magalhães, queremos
desejar-te um feliz aniversário já que
os do ano passado eram mais
importantes eram 06 mas, este ano são
já 16. Nada te podemos dar, por isso
colhe as lindas flores plantadas no teu
quintal pela tua esposa. São lindas como
tu e ele, dois simpáticos e amorosos
trabalhadores. Em tudo o que fazeis
procurais agradar tanto na pobreza
como na humildade.
Abraços e beijos dos teus velhos
amigaços e colegas.

ABCD

De parabéns
31-05-2005

Esteve de parabéns a dona Maria
Alda Coelho Alves dos Santos,
residente na Calçada da Boavista,
em Lordelo.
Teu marido, filhos e netos, com muito
amor e carinho desejam-te muitas
felicidades e que esta data se repita
por muitos anos na sua companhia.
Parabéns e beijinhos!!!



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

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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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
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

TINTAS PAÇO
D’ALÉM, Ldª

Precisa-se
DISTRIBUIDORES / COMERCIAIS (M/F)

EXIGIMOSEXIGIMOSEXIGIMOSEXIGIMOSEXIGIMOS: boa apresetação, sentido de
responsabilidade, 25/45 anos, ambição
OFERECEMOS:OFERECEMOS:OFERECEMOS:OFERECEMOS:OFERECEMOS: ficheiro de clientes, formação
e apoio, viatura, vencimento acima da média
Contacto: 252 900 290

PPPPPassa-seassa-seassa-seassa-seassa-se
Café Scnak-bar, com bom movimento,

ambiente familiar,

BOM PREÇOBOM PREÇOBOM PREÇOBOM PREÇOBOM PREÇO
Contactar: 91 99 41 040

VVVVVende-seende-seende-seende-seende-se
Vivendas tipo T3 c/ garagem, 1º e
2º andar, c/ jardim, Lugar de Cense

Contactar: 91 425 68 96

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

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

Aluga-seAluga-seAluga-seAluga-seAluga-se
Armazém com 1000 m2 c/ área coberta
de 2000 m2 de logradouro todo veda-
do. E um outro armazém com 500 m2.

Contactar: 91 288 15 28

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

DÁDÁDÁDÁDÁ-SE À EXPL-SE À EXPL-SE À EXPL-SE À EXPL-SE À EXPLORAÇÃORAÇÃORAÇÃORAÇÃORAÇÃOOOOO
Tasquinha de qualidade total-
mente equipada em Delães.

Contactar: 91 918 40 30

PPPPPerererererdidodidodidodidodido
Encontrou-se em Paradela (no caminho entre o pré-

dio do Sr. Romeu Gomes e a antiga casa de seus
pais), um cão de cor castanha, baixinho e já uma
pouco idoso. Agradece-se a quem pertencer este
animal que se dirija até ao local para o ir buscar.

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

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!!!

QUINTINHAQUINTINHAQUINTINHAQUINTINHAQUINTINHA
Com área de 6.500 m2,

Com moradia r/c e 1º andar tipo T3
Salão para festas
Zona arborizada

Boa exposição solar

Grande potencial paraGrande potencial paraGrande potencial paraGrande potencial paraGrande potencial para
hotelariahotelariahotelariahotelariahotelaria

T2T2T2T2T2
Delães - Vila Nova deDelães - Vila Nova deDelães - Vila Nova deDelães - Vila Nova deDelães - Vila Nova de

FamalicãoFamalicãoFamalicãoFamalicãoFamalicão
Semi-novo / Cozinha

mobilada /  Pré - instalação de
aq. central

Garagem individual
A 2 minutos de Riba d'AveA 2 minutos de Riba d'AveA 2 minutos de Riba d'AveA 2 minutos de Riba d'AveA 2 minutos de Riba d'Ave

T1T1T1T1T1
Santo Tirso - CentroSanto Tirso - CentroSanto Tirso - CentroSanto Tirso - CentroSanto Tirso - Centro

Recentemente
remodelado

Cozinha mobilada - nova
Excelente varanda

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!!!

TERRENOTERRENOTERRENOTERRENOTERRENO
Agrela - Santo TirsoAgrela - Santo TirsoAgrela - Santo TirsoAgrela - Santo TirsoAgrela - Santo Tirso

Terreno com área
12.500 m2

Bons acessos

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

Pavilhão Industrial
Com área de 350 m2

Com 390 m2 + 90 m2

Com escritórios
Boa localização!!!

ANDAR MORADIAANDAR MORADIAANDAR MORADIAANDAR MORADIAANDAR MORADIA
Vila das AvesVila das AvesVila das AvesVila das AvesVila das Aves

Tipo T2
Cozinha mobilada
Excelente terraço

Garagem

TTTTTudo em excelente estadoudo em excelente estadoudo em excelente estadoudo em excelente estadoudo em excelente estado

MORADIAMORADIAMORADIAMORADIAMORADIA
S. Romão do Coronado - TrofaS. Romão do Coronado - TrofaS. Romão do Coronado - TrofaS. Romão do Coronado - TrofaS. Romão do Coronado - Trofa

Moradia tipo T4
Excelentes áreas

Sala de estar e jantar com lareira
Aproveitamento de sótão

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

VenhaVenhaVenhaVenhaVenha
conhecer!!!conhecer!!!conhecer!!!conhecer!!!conhecer!!!

TERRENOSTERRENOSTERRENOSTERRENOSTERRENOS
VizelaVizelaVizelaVizelaVizela

Lotes para
construção de
moradias em

banda
Projecto aprovado
Boa localização

Gabinete de Acção
Psicopedagógica

INSCRIÇÕESINSCRIÇÕESINSCRIÇÕESINSCRIÇÕESINSCRIÇÕES: através dos nºs 914 640 023 ou 966 471 308 ou então na
Rua Augusto Marques, nº 66, 1º Andar, Sala 1 - Vila das Aves (a acção de férias decorrerá de 27 de Junho a 12 de Agosto)

Plano de Actividades para as
férias:

As aulas estão a acabar, e não tem onde deixar os seus filhos,
inscreva-os no Gabinete de Acção Psicopedagógica.

OFERECEMOS acompanhamento constante no
período de férias; jogos interactivos com

pintura, modelagem com barro, teatro, etc... e
actividades para um bom desenvolvimentos

cognitivo e muito mais...
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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
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Actualidade: cultura

“Outros Mundos Noutros For-
matos”. É este o mote para a ter-
ceiro encontro de Banda De-
senhada de Santo Tirso. As “fan-
zines”, propriamente ditas, serão
o formato em evidência até
porque, e segundo a organiza-
ção do evento, são nelas que “o
fantasioso imaginário e diversi-
dade formal” da BD encontram
a sua “expressão mais completa”.

Organizado pelo terceiro ano
consecutivo pela Associação
Cultural Tirsense, este Encontro
de BD resulta ainda da estreita
colaboração mantida pela refe-
rida colectividade com a Câmara
Municipal e a Escola Profissional
Agrícola Conde S. Bento. Para
além da temática escolhida para
este terceiro encontro, o objectivo
continua a ser o de possibilitar à
cidade e ao município um maior
conhecimento do que “de mais
significativo se faz em Portugal ao
nível da Banda desenhada”,
através de “exposições, conferên-
cias de autores conceituados e
um conjunto de actividades
paralelas que possibilitam outras
abordagens ao universo da BD”,

como por exemplo o cinema, o
teatro ou a música.

O certame vai decorrer entre
os dias 17 e 19 de Junho, tendo
lugar as principais exposições,
conferências e a projecção de
longas metragens no Museu
Municipal Abade Pedrosa. A
venda de livros, as apresentações
de teatro, música entre outras
iniciativas irão decorrer na Escola
Profissional Agrícola.

Da edição deste ano, os res-
ponsáveis da Act destacam as
exposições de trabalhos de al-
guns dos mais relevantes autores
de BD, tanto portugueses como
estrangeiros. De entre as activi-
dades pontuais, e depois da ceri-
mónia oficial de abertura, marca-
da para as 18 horas do próxima
sexta-feira, procede-se ainda no
mesmo dia, a partir das 22h30,
a uma apresentação da história
das fanzines – “ou a história do
tamanho do pénis mas ao con-
trário”, seguido da conferência
sobre “outros Mundos Noutros
Formatos” com as presenças de
Marcos Farrajota, Kike Benlloch,
Hugo Covelo e Tiago Gomes. A

partir da meia noite, o Carpe
Diem Bar junta-se ao certame
apresentando uma sessão de
musica improvisada sobre pran-
chas de BD.

No sábado, Pedro Mota e
Nuno Franco apresentam uma
“perspectiva crítica” da obra de
Alan Moore, no Museu Muni-
cipal a partir das 21h30. Um
hora e meia depois, na escola
Agrícola, actua o projecto musi-
cal Arzach, com projecção de ilus-
trações a cargo de Diniz Cone-
frey. Para o último dia deste
Encontro de BD, está reservada
a apresentação da peça “Nove
bonecos à procura de desenha-
dor”, encenada por Mário Costa
e interpretada pelo grupo de
teatro da Act.

À semelhança dos último anos,
a organização dedica um dos
dias do certame às escolas do
concelho, acompanhando os gru-
pos escolares numa visita guiada
ao evento, nomeadamente pelos
locais de exposição de trabalhos,
e do visionamento de uma curta
metragem e a oferta de uma lem-
brança a todos os alunos. |||||

Fanzines em destaque no terceiro
encontro de BD de Santo Tirso

INICIATIVA ORGANIZADA PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL TIRSENSE. DE 17 A
19 DE JUNHO, EM SANTO TIRSO

A música que nos chega do continen-
te africano, marca o arranque de mais
uma edição do Festival Internacional
de Guitarra de Santo Tirso. O Kora
Jazz Trio apresenta-se na próxima
sexta-feira, no auditório P.e António
Vieira, nas Caldas da Saúde, inaugu-
rando-se assim a 12ª edição do festival
que este ano se prolonga até 3 de Julho.

O grupo resulta do encontro de
três grandes músicos africanos que
combinam o jazz com o som e o sen-
timento da música tradicional, o Kora
Jazz Trio é constituído por Djeli Mous-
sa Diawara (um intérprete e instru-
mentista de eleição, virtuoso tocador
de kora, um espécie de harpa de 32
cordas); Abdoulaye Diabaté (um dos
arranjadores e compositores africanos
mais solicitados e também um dos
mais “remisturados” a ocidente por
músicos como Lhorca); e Moussa
Cissoko (reconhecido pela sua técni-
ca apurada e como um dos mestres
da percussão na África Ocidental).
Este trio, a par de outras presenças,
sublinha o eclectismo do Festival de
Guitarra, que recebe a 18 de Junho
o quarteto alemão DoppelMoppel.
Fundado em 1981, este grupo de jazz
é composta pelos trombonistas
Konrad Bauer e Johannes Bauer e
pelo guitarristas Helmut “Joe” Sachse
e Uwe Kropinski.

A 24 de Junho, ainda nas Caldas
da Saúde, terá lugar aquele que se
afigura como um dos momentos
aguardados do festival: o concerto do
Mete Aslan Quarteto, da Turquia,
sendo Mete Aslan um mestre como
executante de Ud, ou seja um espécie
de alaúde árabe. Professor na Univer-
sidade de Yildz, Istambul, Aslan é
fundador “de uma linguagem e uma
técnica próprias” que se inscrevem “na

longa e fértil tradição da música turca,
enriquecida pelo seu conhecimento
da música clássica ocidental, bem co-
mo da música tradicional dos Balcãs”.
Mete Aslan actua regularmente na
Turquia e no estrangeiro. Tem gravado
CDs com composições vocais e instru-
mentais originais, nos quais têm cola-
borado músicos e cantores prestigiados.

A presença portuguesa faz-se este
ano com o Manuel d’Oliveira Quar-
teto, a 25 de Junho no Auditório Eng.
Eurico de Melo, e, mais tarde, com o
guitarrista de Coimbra, Pedro Rodri-
gues. O primeiro, nasceu é natural
de Guimarães, onde iniciou a apren-
dizagem musical com o seu pai, guitar-
rista amador. Manuel d’Oliveira é hoje
um músico de referência tendo mar-
cado presença em inúmeros festivais,
dos quais de destaca o Emociona Jazz!!
de Madrid, (novembro de 2003) on-
de também figuraram nomes como
Chic Corea, Mike Stern, Juan Manuel
Canizares.  Actualmente actua como
músico convidado de Dulce Pontes
na tournée mundial Focus. Paralela-
mente, prepara um novo disco, em
duo, com Carles Benavent. |||||

Kora Jazz Trio [Guiné / Senegal]
17 Junho | 21h45| Auditório Padre
António Vieira, Caldas da Saúde

DoppelMoppel [Alemnaha]
18 Junho | 21h45 | Auditório Padre
António Vieira, Caldas da Saúde

Mete Aslan Quarteto [Turquia]
 24 Junho | 21h45 | Auditório Padre
António Vieira, Caldas da Saúde

Manuel d’Oliveira Quarteto [Portugal]
25 Junho | 21h30 | Auditório Eng.
Eurico de Melo, Santo Tirso

O Afro jazz no início de mais
um Festival de Guitarra

KORA JAZZ TRIO, ESTA SEXTA-FEIRA, 17 DE JUNHO, NAS
CALDAS DA SAÚDE

O guitarrista Manuel d'Oliveira, uma das presenças do Festival de Guitarra
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