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Outra Visão do Mundo

CASTRO FERNANDES: “NÃO QUEREMOS TUTELAR DE FORMA NENHUMA ACTIVIDADE CULTURAL DESTE CENTRO” | PÁGINAS 3 E 4

O esperado primeiro dia do Centro
Cultural de Vila das Aves

O guarda-redes Mota, ex-Gondomar, fechou as opções do treinador
Neca para a baliza, enquanto o médio-ofensivo Rui Figueiredo, ex-Gil
Vicente, vem completar as soluções na ala esquerda do ataque. | pág. 13

No passado dia 23, por volta das
quatro da madrugada, o Café Tro-
vador foi alvo de um aparatoso
assalto. Três ou quatro larápios
começaram por partir o envidra-
çado frontal com paralelos e com
tal estrondo que interromperam o
sono a vários moradores | PÁGINA  5

Larápios de
novo à solta em

Vila das Aves

Mota e Rui Figueiredo
contratados pelo Aves

A Junta de Freguesia de Lordelo
(Guimarães) reuniu um vasto
conjunto de obras de pintores,
sonantes uns, anónimos outros,
integrando esta exposição no
quadro da celebração dos dez
anos de elevação de Lordelo à
categoria de vila. | PÁGINA  5

Freguesia de
Lordelo fez dez

anos de vila

Na reunião do executivo camarário
de 9 de Junho, a autarquia tirsen-
se aprovou o programa-base do
projecto de reabilitação do antigo
Cine-Teatro de Santo Tirso. Edifício,
actualmente inactivo, será reajus-
tado às novas exigências e Neces-
sidades | PÁGINA  9

Reabilitação do
Cine-Teatro

de Santo Tirso

S. João das Aves

“Eu vou ser candidato à Câmara para ser
presidente da autarquia de S. Tirso. É o que

eu gosto de fazer"

CASTRO FERNANDES APRESENTA-SE COMO CANDIDATO

Especialistas em:

            . Cozinhas

                         . Mobiliário de banho
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||||| EDITORIAL: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

É bem verdade que nos restam já poucos
recursos para disfrutar com a ingenuidade
de nos considerarmos um país privilegiado
e, muito menos, “um jardim à beira mar
plantado”, veja-se mais uma vez o estendal
de terra queimada ainda mal o Verão aflorou
com as suas devoradoras línguas de fogo
sobre um solo causticado e seco. Os indica-
dores do nosso desenvolvimento, habitual-
mente tão negativos, só por acaso denotam,
neste ou naquele aspecto, uma melhoria qua-
lificada como foi o que aconteceu no domínio
da emissão de gases susceptíveis de fragilizar
a camada de ozono e do cumprimento do
protocolo de Quioto em que estaremos
numa posição cimeira e a dar o exemplo,
porque, quanto ao mais, estamos sempre nos
lugares inferiores.

Pois, no momento em que a Comunidade
Europeia parece paralisada pelo duplo não
da França e da Holanda e se mostra incapaz
de corresponder ao que dela reclamam os
parceiros mais antigos e muito menos de dar
mostras de generosidade para com os que
se lhe juntaram recentemente, eis que a
vemos determinada a aplicar-nos um “garrote”
ao avassalador aumento do défice público,
encorajando as medidas já de si extremas
avançadas por um  Governo que, em escassos
cem dias, conseguiu já a maior contestação
laboral que há muito se não via, nomeada-
mente no sector público, encarado como o
principal responsável pelo “monstro” a abater.
Dirão muitos que está em marcha uma ofen-
siva neo-liberal que visa americanizar tudo o
que resta de um Estado-Providência à escala
europeia mas também se não vê que, quem,
por princípio e convicção ideológica, defende
uma outra lógica, revele maior capacidade
negocial para mobilizar o seu eleitorado para
os imprescindíveis sacrifícios que se tem pela
frente para, num futuro a prazo certo, conter
as dificuldades e devolver-nos alguma espe-
rança. É quase certo que o modelo maximalista
de benefícios e vantagens sociais em que
fomos embalados tem os dias contados e
não inspira os destinos da actual Comunidade
Europeia. Poderá, aliás, ser essa a percepção
dos franceses que recusaram votar favoravel-
mente a Constituição Europeia na convicção
de que a sua própria e o seu Estado de direito
lhes faculta a manutenção de privilégios e
garantias sociais. É óbvio que os franceses
também não querem perder o avultado che-
que que recebem actualmente para protege-
rem a sua agricultura da concorrência comu-

Bom Senso no meio
das dificuldades

nitária mas nisso em nada diferem dos ingleses
que se recusam a perder privilégios adquiri-
dos, pelo que a lógica dos interesses suplanta
a lógica da solidariedade, ficando Portugal
prejudicado por não ver satisfeitas as alavan-
cas de que necessita para a sua recuperação
em sectores vitais do seu desenvolvimento.
Mas mais dramático é ver que até os novos
países oriundos do leste se dispunham a
votar favoravelmente um orçamento para os
próximos anos mesmo sem contrapartidas a
curto prazo.

É claro que  não ganham os países, como
não ganham os cidadãos em fazerem finca-
pé nos direitos adquiridos, nos privilégios
amealhados em momentos que lhes foram
favoráveis, incapazes de negociar entendimen-
tos e ajustamentos em situações mais críticas
e de propiciar novos equilíbrios mais favorá-
veis ao desenvolvimento global das socieda-
des. Falham os governos se, neste contexto,
vão pelo caminho do afrontamento e da
tomada de decisões insuficientemente alicer-
çadas em consensos políticos e com total
desrespeito pelas regras mínimas da concer-
tação social. Falham os cidadãos, os organis-
mos vivos dos sectores sociais e laborais se
se recusam a ver evidências muito para além
do estreito limite dos seus interesses de
classe, alimentando estéreis conflitos sempre
latentes entre operários e patrões, trabalha-
dores e decisores, sociedade civil e agentes
políticos. Assistimos nos últimos dias a autên-
ticos braços de ferro entre a autoridade do
Estado e vários sectores socio-profissionais,
nomeadamente aqueles de quem depende
a segurança dos próprios cidadãos e justa-
mente quando ficou patente que mais preci-
samos deles para conter no domínio do
razoável sintomas de explosão e exclusão
social. Também o sr. Presidente da República
reconheceu o papel imprescindível da classe
docente para a integração e formação de
gerações de jovens que perderam completa-
mente as referências fundamentais  veiculan-
do a ideia de que a permanência de uns e
outros na escola deve ir além do que é o
actual calendário escolar. E se tudo aponta
para um maior devotamento e disponibi-
lidade, porque desinvestir na promoção dos
docentes, negando-lhes incentivos e contra-
partidas correlativas? Bom senso, nestes como
noutros casos que dominam a actualidade,
é uma reivindicação legítima que, acho eu,
bem podemos exigir a quem aspira a governar
em relativa paz social como prometeu, ao
contrário de outras promessas  que teve que
incumprir. |||||

Realizou-se no passado dia 10 de Junho, nas instalações do Lar da Tranquilidade, o décimo
oitavo encontro/convívio dos antigos colegas de escola primária, alunos da senhora professora
D. Maria da Glória Alves, na época de 1954-1958. Este convívio, até agora sem interrupções,
tem tido sempre a presença da senhora “mestra” o que dá um significado especial à iniciativa,
realçado pela sua simpatia, paciência e dinamismo, apesar dos muitos anos já passados.

Num dia ameno, os ex-colegas de escola reuniram-se logo de manhã junto ao Lar e daí
partiram para o cemitério local onde prestaram uma singela homenagem aos ex-colegas já
falecidos, bem assim como ao recentemente falecido sr. João Gomes, marido da D. Glória
Alves. Pelas onze horas, de novo nas instalações do Lar, foi celebrada uma missa por alma
desses falecidos, pelo revº padre dr. Marques de Oliveira. A surpresa do dia veio mesmo
deste membro do clero ao referir, na sua homilia, o facto (por todos desconhecido, mesmo
pela professora) de ter sido “aluno” desta durante alguns dias, na sua infância. O mundo é
bem pequeno...

Seguiu-se um almoço “farneleiro” habitual em que imperaram, para além do mais, a boa
disposição e o convívio entre amigos que um dia decidiram encontrar-se pelo menos uma vez
no ano. A meio da tarde, e como também é habitual, houve fêveras e sardinhas assadas, o
corte e repartição do bolo e distribuição de uma lembrança alusiva ao encontro.

Todo o convívio foi animado por músicas e canções tocadas e cantadas por artistas populares
convidados. ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     MACHADOMACHADOMACHADOMACHADOMACHADO

Biblioteca de Vila das Aves muda-se
para o Centro Cultural

A partir da próxima segunda-feira, dia 4 de Julho, a Biblioteca de Vila das Aves passará a
funcionar no Centro Cultural de Vila das Aves. Durante longos anos instalada na sede da
Junta de Freguesia, a biblioteca muda finalmente de instalações, na sequência da abertura do
centro culturalde Vila das Aves, que é inaugurado no próximo domingol, dia 3 de Julho. ||||||

Convívio de antigos colegas de
escola no Lar da Tranquilidade

No Salão de Festas do Patronato terá lugar na próxima quinta-feira, 30 de Junho uma sessão
extraordinária da Assembleia de Freguesia de Vila das Aves. Em debate vai estar o Centro
Cultural e mais concretamente o seu modelo de gestão.

Ao contrário do habitual, nesta sessão, o público será o primeiro a interver, dizendo de sua
justiça o que pensa sobre esta importante infra-estutura cultural a inaugurar no próximo
domingo. Só depois da intervenção do público é que os deputados da Assembleia de Freguesia
serão convidados a participar no debate. A sesão tem início marcado para as nove da noite |||||

Assembleia de Freguesia

Foto cedida por: Foto Aviz
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MULTIMARCAS

Comércio de Automóveis
novos e usados
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Um anónimo cidadão avense afirmava
há dias, meio  brincar e com um travo
de ironia à mistura, que o facto das
obras do Centro Cultural de Vila das
Aves se terem prolongado durante vá-
rios anos, mais do que aqueles que
seriam de esperar, deram, pelo menos,
tempo para “as árvores crescerem”. De
facto, o estado do arvoredo que cir-
cunda o referido centro cultural não
é o mais comum numa obra que só
agora fica concluída, não deixando,
contudo de constituir uma importante
mais valia numa freguesia que, não
raras vezes, é apontada por apenas
crescer em betão.

O “adorno” talvez não passe des-
percebido a Mário Vieria de Carvalho,
o secretário de Estado da Cultura que
marcará presença na cerimónia de
inauguração do edifício, marcada para
as 16h30 do próximo Domingo, dia
3 de Julho. A iniciativa arranca com a
prestação da fanfarra da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntá-
rio de Vila das Aves, seguindo-se, meia
hora depois, o descerramento da placa
comemorativa. Para além da habitual
referência ao nome das entidades que
presidem à cerimónia, da mesma placa
irá constar uma alusão ao facto de o
terreno onde se encontra implantado
o centro cultural ser propriedade da
Junta de Freguesia.

Do programa da cerimónia de

Não lhe deve passar pela cabeça,
mas o chileno Carlos Perez (na foto)
vai ser protagonista de um dos mo-
mentos mais aguardados pela comu-
nidade avense. Finalmente, um con-
certo no Centro Cultural. Na reali-
dade, não será a primeira vez que
tal acontece, mas os anteriores fize-
ram-se quando o edifício mostrava
ainda as suas “entranhas”. É dessa
altura, de resto, a alcunha de “tijo-
lão”, por onde passaram os Três
Tristes Tigres, Coldfinger, Reporter
Estrábico, Balla, Stealing Orchestra e
Mind Da Gap, entre muitos outros,
nas três edições do extinto Festival
Alcalina organizado pela Associação
Avense (aa78).

CARLOS PEREZ
Elogiado pela revista Classical Guitar
como “um guitarrista apurado e de
altíssima qualidade” que “capta a es-
sência de tudo aquilo que interpreta”,
Carlos Pérez, juntamente com a or-
questra ARTAVE, inauguram o Cen-
tro Cultural de Vila das Aves através
do concerto de encerramento da dé-
cima segunda edição do Festival Inter-
nacional de Guitarra de Santo Tirso.

O também compositor chileno es-
tudou com Ernesto Quezada na Fa-
culdade de Artes da Universidade
do Chile, onde se formou com a
qualificação máxima. Ganhou o pri-
meiro prémio em alguns dos mais
importantes concursos de Europa e
América, nomeadamente os Concur-
sos Internacionais Alirio Díaz (Vene-
zuela, 1996), René Bartoli (França,
1997), Printemps de La Guitare (Bélgi-
ca, 1998) e Forum Guitarre (Áustria,
2000), entre outros.

Nem elitista nem
populista

Pérez gravou quatro CDs e reali-
zou gravações para várias rádios
Europeias. Também actuou com
orquestra em França, Bélgica, EUA,
Portugal, Rússia e Chile e deu recitais
em mais de trinta países da América
e Europa.

Participou em prestigiados festivais
de guitarra, nomeadamente o Guitar
Foundation of América, bem como
os de Viena, Bratislava, Caracas, entre
muitos outros. Tem dado cursos e
conferências em diversas Universi-
dades e Conservatórios de Música
nos EUA. Em 2001, as Edições Henry
Lemoine (Paris) publicaram os seus
arranjos de Canções e Danças Tradi-
cionais Chilenas.

ELITISMOS
O que virá depois do concerto de
Carlos Perez, mantém-se em segredo,
ou pelo menos, por divulgar. Na
opinião de Castro Fernandes, a
programação do centro Cultural não
deve ser nem populista nem elitista:
“O grande objectivo é, na minha opi-
nião, que aquele centro não seja um
centro de elites”, mas, acrescenta,
“também não acho que deve ser
adoptada uma cultura populista”. O
autarca de Santo Tirso diz ainda que
o importante é que ele “funcione
pelo melhor, sem qualquer tipo de
tutelas intelectuais e sem qualquer
preocupação de ordem político-par-
tidária”. Dadas as características do
Centro Cultural, Castro Fernandes
defende ainda que este deve “ter
uma área de influência” que ultrapas-
se os limites da freguesia. A sua pro-
gramação deve cativar não apenas
os avenses mas as populações das
freguesias vizinhas e não só. |||||     JACJACJACJACJAC

DOS CONCERTOS NO "TIJOLÃO" AO ESPECTÁCULO DE
ABERTURA DO CENTRO CULTURAL

inauguração, e depois da benção do
edifício, constam ainda a abertura da
exposição “Vila das Aves: Olhares e
Memórias” e o concerto de encerra-
mento da décima segunda edição do
Festival Internacional de Guitarra, com
a orquestra ARTAVE e o guitarrista chil-
eno Carlos Perez (ver texto ao lado).
Pelo meio, os habituais discursos, de-
vendo nessa altura o presidente da
Câmara de Santo Tirso, Castro Fernan-
des, lançar um repto ao responsável
do Ministério da Cultura no sentido
de a tutela apoiar as actividades do
Centro Cultural de Vila das Aves.

O autarca não está à espera que o
centro dê lucro mas, afirma, “ele tem
de ser auto-sustentável”. Castro Fer-
nandes diz inclusive que aquilo que
mais tem visto neste país “são equipa-
mentos culturais a transformarem-se
em elefantes brancos ou, então, a vi-
verem de subvenções estatais”. Defen-
dendo por isso, a sua auto-sustentabi-
lidade, o autarca diz, no entanto, que
a Câmara irá financiar o arranque de
todo este processo e os gastos com o
pessoal, entre outros, mas, alerta “não
queremos tutelar de forma nenhuma
a actividade cultural deste Centro”

NÚMEROS DO INVESTIMENTO
Com um apoio reduzido por parte da
Administração Central, e sem fundos
comunitários, o Centro Cultural aca-
bou por requerer da autarquia tirsense
um investimento superior a um milhão

e 600 mil contos. Na primeira fase foram
gastos 529 mil e 310 euros, na segunda
956 mil e 308 euros aos quais acres-
ce os cerca de 132 mil euros gastos
nos arranjos envolventes. De fora des-
tas contas, e segundo Castro Fernan-
des, fica ainda o montante investido
em mobiliário e material informático
para o apetrechamento do edifício. Em
causa está um equipamento dotado
de biblioteca, auditório, espaço poliva-
lente, bar e cafeteria, sala de exposições,
local de acesso à Internet e salas
concebidas para acolher o movimento
associativo local.

Depois de 3 de Julho, nem tudo
entrará em funcionamento. Em cima
da mesa dos responsáveis do Centro
Cultural haverá muito para resolver.
Nomeadamente sobre a forma de
funcionamento da cafeteria e, mais
importante, o que fazer com as salas
destinadas às colectividades locais.
Segundo Castro Fernandes, há progra-
mação cultural definida para o “depois
de três de Julho” ainda que pensada
por um curto período de tempo; há
também a certeza da entrada em
funcionamento da biblioteca, a partir
do momento em que  a sua transferên-
cia da Junta de Freguesia esteja con-
cluída. “Mas agora a entrada em fun-
cionamento, de uma só vez, de todo
o centro, isso é muito difícil”, alega o
presidente da Câmara acrescentando
inclusive que “nem com a Casa da
Música isso aconteceu”. |||||

CASTRO FERNANDES: “NÃO QUEREMOS TUTELAR DE FORMA NENHUMA A
ACTIVIDADE CULTURAL DESTE CENTRO”

O esperado primeiro dia do
Centro Cultural das Aves
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Há mais  ou menos  quatro  anosHá mais  ou menos  quatro  anosHá mais  ou menos  quatro  anosHá mais  ou menos  quatro  anosHá mais  ou menos  quatro  anos
afirmou que o Centro Cultural de Vilaafirmou que o Centro Cultural de Vilaafirmou que o Centro Cultural de Vilaafirmou que o Centro Cultural de Vilaafirmou que o Centro Cultural de Vila
das Aves era o reflexo da políticadas Aves era o reflexo da políticadas Aves era o reflexo da políticadas Aves era o reflexo da políticadas Aves era o reflexo da política
cultural do município de Santo Tirso.cultural do município de Santo Tirso.cultural do município de Santo Tirso.cultural do município de Santo Tirso.cultural do município de Santo Tirso.
Tendo em conta que a construção doTendo em conta que a construção doTendo em conta que a construção doTendo em conta que a construção doTendo em conta que a construção do
referido centro se arrastou por váriosreferido centro se arrastou por váriosreferido centro se arrastou por váriosreferido centro se arrastou por váriosreferido centro se arrastou por vários
anos, não entende que o mesmo nãoanos, não entende que o mesmo nãoanos, não entende que o mesmo nãoanos, não entende que o mesmo nãoanos, não entende que o mesmo não
reflecte pela positiva essa política?reflecte pela positiva essa política?reflecte pela positiva essa política?reflecte pela positiva essa política?reflecte pela positiva essa política?
Deixe que lhe diga uma coisa muito
importante. Esta obra teve um proble-
ma basilar, que foi a questão do finan-
ciamento. E por outro lado teve um
paragem por um período longo, de-
pois de concluída a primeira fase da
obra. Quando assumi a presidência
da Câmara Municipal em 1999 tentei
logo desbloquear a situação. Aliás,
em Vila das Aves foram quatro os
equipamentos que eu procurei des-
bloquear, enquanto presidente da Câ-
mara: o Centro Cultural, o Centro de
Saúde, a Sede da Junta e o Pavilhão
da Escola Secundária. Mas enquanto
que no caso do pavilhão se conseguiu
fazer um acordo com o Estado e no
caso do Centro de Saúde este assu-
miu a obra e a autarquia a compra
do terreno e as obras envolventes ao
edifício (que custaram muito mais que
o edifício), em relação à sede de Junta
de Freguesia e ao Centro Cultural
não tínhamos como ir buscar finan-
ciamento.

O Centro Cultural tinha um pro-
blema terrível que era o facto de não
se enquadrar nos fundos comunitá-
rios. Quando tomei posse como presi-
dente da Câmara, era Ministro da
Administração Interna o Dr. Fernando
Gomes. Convidei-o a vir a Vila das
Aves e a assinar um contrato-progra-
ma. Ele de facto assinou comigo esse
contrato pelo qual a segunda fase da
obra se-ria financiada  em 90 mil
contos. Só que nesse período desen-
rolou-se o processo de criação do
concelho da Trofa (em 98/99) e a
Direcção Geral da Administração

Tirso; é praticamente o número dois
da Divisão do Património e Museus.
Divisão esta que tem um âmbito muito
alargado, pois trata também, por exem-
plo do Festival de Guitarra e do Sim-
pósio de Escultura. E o Nuno Olaio
é o braço direito do chefe de divisão,
que é o Dr. Álvaro Moreira. É um ho-
mem já com vários anos de casa, e,
se me permite dizê-lo, fomos juntar o
útil ao agradável, fomos pôr a director
do centro uma pessoa que estando a
trabalhar na área cultural da Câmara
Municipal há anos, ainda por cima
resulta numa certa economia. Eu po-
deria ir buscar um director ao Porto
ou a Lisboa, mas isso custaria mil ou
dois mil contos por mês e a Câmara
Municipal não tem estrutura financei-
ra para isso.

Na origem da criação do Centro Cul-Na origem da criação do Centro Cul-Na origem da criação do Centro Cul-Na origem da criação do Centro Cul-Na origem da criação do Centro Cul-
tural está a necessidade de se dotar astural está a necessidade de se dotar astural está a necessidade de se dotar astural está a necessidade de se dotar astural está a necessidade de se dotar as
associações locais com sede. Mas esteassociações locais com sede. Mas esteassociações locais com sede. Mas esteassociações locais com sede. Mas esteassociações locais com sede. Mas este
parece ser um assunto ainda por definirparece ser um assunto ainda por definirparece ser um assunto ainda por definirparece ser um assunto ainda por definirparece ser um assunto ainda por definir.....
Esse assunto vai ser muito bem anali-
sado pela Comissão Executiva e tam-
bém ouvido o Conselho Consultivo.
Penso que um dos assuntos mais im-
portantes a resolver no futuro é preci-
samente o da afectação dos espaços
e espero que não dê origem a grandes
polémicas, pois de certeza que nem
toda a gente vai concordar com a
solução que vai ser tomada....

Mas já há algum solução definidaMas já há algum solução definidaMas já há algum solução definidaMas já há algum solução definidaMas já há algum solução definida
neste âmbito?neste âmbito?neste âmbito?neste âmbito?neste âmbito?
Não, não há.

Mas, duma forma ou doutra, essaMas, duma forma ou doutra, essaMas, duma forma ou doutra, essaMas, duma forma ou doutra, essaMas, duma forma ou doutra, essa
afectação será feita?afectação será feita?afectação será feita?afectação será feita?afectação será feita?
O objectivo é que seja feita mas com
muito cuidada de maneira a não criar
factos consumados quanto ao futuro,
de tal forma que se tornem irreversí-
veis. Tem de haver ali situações que
mereçam o maior consenso possível
e que sirvam os interesses globais e
culturais daquele centro.

Daqui a um ano, o que espera do CentroDaqui a um ano, o que espera do CentroDaqui a um ano, o que espera do CentroDaqui a um ano, o que espera do CentroDaqui a um ano, o que espera do Centro
Cultural de Vila das Aves?Cultural de Vila das Aves?Cultural de Vila das Aves?Cultural de Vila das Aves?Cultural de Vila das Aves?
Espero que seja uma mais valia im-
portante, com eventos de valor cultural,
que responda aos anseios da popu-
lação e que haja uma forte participa-
ção do movimento associativo local
e das escolas de tal forma que aquele
Centro Cultural não se transforme
num centro de elites. O grande objec-
tivo é, na minha opinião, que aquele
centro não seja um centro de elites;
também não acho que deve ser adop-
tada uma cultura populista, mas uma
boa aproximação ao movimento
associativo local é fundamental para
o seu bom funcionamento, sendo que
as actividades mais eruditas também
devem ter lugar naquele espaço. |||||

"A Câmara está
aberta a soluções que

beneficiem o
funcionamento do
Centro Cultural"

CASTRO FERNANDES SOBRE O CENTRO CULTURAL DE VILA
DA AVES QUE INAUGURA DIA 3 DE JULHO

Local acabou por reter o dinheiro des-
se contrato programa. Contestei a si-
tuação, mas o facto é que essa verba
foi recusada liminarmente. Num inves-
timento des-tes, que no global em obra
ultrapassa os 320 mil contos, com
um financiamento reduzidíssimo da
parte do estado, acabou por complicar
muito o processo, saindo o investi-
mento realizado quase em exclusivo
do orçamento camarário.

Esta semana a Assembleia de FreguesiaEsta semana a Assembleia de FreguesiaEsta semana a Assembleia de FreguesiaEsta semana a Assembleia de FreguesiaEsta semana a Assembleia de Freguesia
de Vila das Aves vai reunir em sessãode Vila das Aves vai reunir em sessãode Vila das Aves vai reunir em sessãode Vila das Aves vai reunir em sessãode Vila das Aves vai reunir em sessão
extraordinária com o propósito deextraordinária com o propósito deextraordinária com o propósito deextraordinária com o propósito deextraordinária com o propósito de
discutir o modelo de gestão propostodiscutir o modelo de gestão propostodiscutir o modelo de gestão propostodiscutir o modelo de gestão propostodiscutir o modelo de gestão proposto
para o Centro Cultural. Da parte dapara o Centro Cultural. Da parte dapara o Centro Cultural. Da parte dapara o Centro Cultural. Da parte dapara o Centro Cultural. Da parte da
autarquia haverá ainda abertura paraautarquia haverá ainda abertura paraautarquia haverá ainda abertura paraautarquia haverá ainda abertura paraautarquia haverá ainda abertura para
acatar sugestões ou alterações aoacatar sugestões ou alterações aoacatar sugestões ou alterações aoacatar sugestões ou alterações aoacatar sugestões ou alterações ao
modelo proposto?modelo proposto?modelo proposto?modelo proposto?modelo proposto?
Nos só avançamos com este modelo
depois de o termos “negociado” com
Junta de Freguesia de Vila das Aves e
posso-lhe dizer que maior a parte das
sugestões foram aceites. Não sei se
agora a Assembleia de Freguesia que-
rerá relevar algum aspecto, mas o que
lhe posso dizer é que não há nada
de absolutamente rígido. A Câmara
Municipal está aberta a soluções que
beneficiem o funcionamento do Cen-
tro Cultural. Alias, o que é preciso é
evitar-se polémicas em Vila das Aves.

Quem é Nuno Olaio e porque a suaQuem é Nuno Olaio e porque a suaQuem é Nuno Olaio e porque a suaQuem é Nuno Olaio e porque a suaQuem é Nuno Olaio e porque a sua
escolha para direc tor  do Centroescolha para direc tor  do Centroescolha para direc tor  do Centroescolha para direc tor  do Centroescolha para direc tor  do Centro
Cultural?Cultural?Cultural?Cultural?Cultural?
O Nuno Olaio é um técnico qualifi-
cado da Câmara Municipal de Santo

A Câmara Municipal está
aberta a soluções que

beneficiem o funcionamento
do Centro Cultural. Alias, o

que é preciso é evitar-se
polémicas em Vila das Aves.

Um dos assuntos mais impor-
tantes a resolver no futuro é o

da afectação dos espaços e
espero que não dê origem a
grandes polémicas, pois de

certeza que nem toda a gente
vai concordar com a solução

que vai ser tomada....

Na última reunião ordinária, reali-
zada no passado dia 22 de Junho,
o executivo camarário tomou as
seguintes deliberações:

Aceitar as condições da aprova-
ção, com homologação da Ministra
da Educação, da candidatura apre-
sentada pelo Município de Santo
Tirso no âmbito da «certificação de
conhecimentos/competências
adquiridas ao longo da vida».

Ratificar o despacho do Presidente
que decidiu adjudicar a Marco
Viana, Unipessoal L.da, o direito
de ocupação de espaço público
destinado à instalação de uma es-
planada com pavilhão de apoio na
Praça dos Carvalhais.

Atribuir à Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Vila
das Aves, uma bolsa de estudo no
montante anual de 498 euros.

Atribuir à Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Vila
das Aves um subsídio no montante
de quatro mil e 500 euros para
custear as despesas com a organi-
zação da edição 2005 do Dia
Municipal do Bombeiro.

Atribuir um subsídio no montante
de 450 euros ao Movimento Eco-
lógico Baden Powell, em Vilarinho,
para ajudar a custear algumas acti-
vidades anuais.

Atribuir subsídios para colónias de
férias, no valor global de 17 mi e
745 euros às várias entidades do
município, nomeadamente, a Agru-
pamentos Escolares e Associações
de Pais, entre outros.

Atribuir subsídios anuais, no mon-
tante global de 175 mil e 150, a
doze  associações desportivas, re-
creativas e culturais do concelho.

Atribuir subsídios anuais, no mon-
tante global de 900 euros aos
agrupamentos de Escuteiros do
concelho.

Atribuir subsídios anuais, no mon-
tante global de 13 mil e 650 euros
a diversos Ranchos Folclóricos e
Associações Culturais do munini-
cípio de Santo Tirso, entre as quais
consta a Associação Tuna Musical
de Rebordões. |||||

Deliberações
Camarárias
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No passado dia 23, por volta das
04 horas da madrugada, em pleno
centro das Fontainhas, o café Trova-
dor foi alvo de um espectacular assal-
to. Três ou quatro larápios que se terão
feito deslocar em dois carros come-
çaram por partir o envidraçado frontal
com dois paralelos e com tal estrondo
que alguns moradores dos andares
superiores e laterais se deslocaram
às janelas tendo de pronto sido
admoestados com tiros de aviso e
palavras de ordem para que se re-
colhessem. Em pouco mais de quatro

Assalto nocturno ao
café Trovador

S. João não tem fama de casamenteiro.
O atributo parece pertencer por inteiro
a Santo António, mas em Vila das Aves
houve quem desse a volta ao texto e,
vestidos a preceito, gente de palmo e
meio desfilou de traje matrimonial.

Para a edição deste ano das festas
em honra daquele santo popular, a
recém-criada Associação do S. João
das Aves resolveu agendar a realiza-
ção do tradicional desfile para a noite
de Sábado que, por circunstâncias vá-
rias, acaba por ser aquele que regista
maior número de pessoas e este ano
não foi excepção.

Há uma ano, o desfile de S. João

Encerramento das actividades na Escola de
Música do Grupo Coral de Vila das Aves

No passado sábado, 18 de junho
decorreu no salão de Festas do patro-
nato o sarau de encerramento das
actividades lectivas das suas várias
classes de instrumento. Ao longo de
duas horas e meia, foi possível apre-
ciar quer a aprendizagem pouco mais
que iniciática de um conjunto de alu-
nos das várias classes quer o trabalho
de alunos já mais prometedores.

Os “violinhos” da classe de violino
da professora Sílvia primaram pela
pose elegante e estudada de manejar
o arco com suavidade em melodias

muito simples mas de agradável efeito;
os alunos mais jovens da guitarra
clássica procuraram também algum
efeito nos movimentos finos do ma-
nejo das cordas, em gestos ainda
inseguros no sobraçar do instrumen-
to; os alunos mais novos do acordeão
hesitantes ainda no sincronismo da
mão esquerda com a direita e o fole
a arfar tanto quanto eles, numa corre-
ria por chegar ao fim.

Foi muito positivo o trabalho con-
junto dos alunos mais desenvolvidos
quer em parcerias entre executantes

de piano, flauta e violino quer entre
alunos e docentes em vários instru-
mentos.

O sarau terminou com a actuação
conjunta de docentes e alunos acom-
panhando o Grupo Coral na interpre-
tação do Hino da Escola. Não escapou
à Direcção e ao público a recordação
sentida do extinto professor José Pi-
menta mas a melhor homenagem este-
ve no excelente trabalho desenvolvido
pelo seu dilecto aluno e agra pro-
fessor, Filipe Lopes, bem como por
todos os docentes. ||||| LAFLAFLAFLAFLAF

denunciava uma cada vez maior parti-
cipação por parte das colectividades
da freguesia, tendência que se mante-
ve este ano. A iniciativa contou com
as participações da Associação de
Karate Shotokan, do Grupo Folclórico
de Santo André, dos Bombeiros Vo-
luntários de Vila das Aves, com a Es-
cola da Ponte – com uma mensagem
ecológica de apelo ao uso de trans-
portes públicos – do Rancho Santo
André de Sobrado, do Infantário de
Vila das Aves – e os seus noivos de
palmo e meio que conseguiram arran-
car algumas gargalhadas aos especta-
dores do desfile – e, entre outros, o

Rancho Tricanas da Lapa da Póvoa de
Varzim. Outro dos forasteiros a marcar
presença no desfile, como já havia
acontecido há um ano, foi o Motoclu-
be Campense. Abílio Soares e Dolores
Silva foram os juizes das festividades.

Sem nomes sonantes da canção
popular, as Festas de S. João deste ano
trouxeram a Vila das Aves o grupo
“Onda Média” da freguesia vizinha
de S. Tomé de Negrelos e o “Onda
M” de Castelo Branco. Por conta da
prata da casa, que é como quem diz,
dos três grupos de folclore da fregue-
sia, ficou a primeira noite destas Festas
de S. João. ||||| JACJACJACJACJAC

A marcha do S. João das Avesminutos os marginais, que estariam
encapuçados, conseguiram retirar do
estabelecimento uma pesada máquina
de tabaco tendo provocado danos
irreparáveis num televisor “plasma”
que, no entanto, não levaram.

Soube-se depois que a máquina
acabou por ser abandonada nas ime-
diações do monte da Srª da Assun-
ção. Chamada a GNR pela vizinhança,
esta acorreu prontamente. Também
agentes da Polícia Judiciária estiveram
no local a recolher indícios deixados.
||||| LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Programa de Férias
Escolares

À semelhança de anos anteriores, a
Câmara de Santo Tirso vai levar a efei-
to uma vez mais o programa Férias
Escolares 2005, com o objectivo de
“proporcionar um período de férias
condignas a alguns jovens estudantes
do concelho”. A iniciativa dirige-se,
exclusivamente a jovens com idades
compreendidas entre os 10 e os 15
anos com graves dificuldades econó-
micas e sociais e com potenciais possi-
bilidades de ingresso no mundo de
trabalho infantil. As inscrições - limita-
das a cem participantes - podem ser
efectuadas até à próxima sexta-feira,

1 de Julho, devendo os interessados
formalizar as respectivas inscrições na
Divisão de Educação da autarquia.

Este projecto vai decorrer de 18 a
29 do próximo mês de Julho e vai
fazer com que todos os que nele parti-
cipem tenham “a possibilidade de ex-
perimentar novas e diferentes activi-
dades de carácter lúdico/desportivo,
facultando-lhes o convívio com ou-
tros jovens, cultivando novas amiza-
des, contribuindo assim para o bem
estar psicossocial dos jovens envol-
vidos”. Este programa comporta,
alimentação, transporte e seguro. |||||
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TECTOS FALSOS  |  DIVISÓRIAS  |  APLICAÇÕES EM
GESSO  |  DECORAÇÕES

A escola de cadetes da JuveBombeiro da
Associação Humanitária dos Bombeiros de
Vila das Aves esteve presente no XXIII Con-
cursos Nacionais de Manobras que decor-
reu no Estádio Municipal de Seia nos dias
4 e 5 de Junho. A presença desta instituição
através dos Cadetes João Silva, Rafael Dias,
José Silva, Ricardo Pinto, Paulo Dias, José
Pinheiro, Diogo Carneiro, Rui Filipe, Pedro
Cardoso, Pedro Ferreira, Tiago Silva, Fábio
Machado pautou-se pelo grande esforço e
empenho levado a cabo no sentido de levar
a bom nome a associação humanitária avense.

Por outro lado, a JuveBombeiro sublinha
a confiança revelada  por todos os encar-
regados de educação em relação ao projecto
desenvolvido no sentido de cativar os jovens
de modo a sensibilizá-los para o volun-
tariado nos Bombeiros.

A mesma secção, levou a cabo nos
passados dias 11 e 12 de Junho o seu ter-
ceiro acampamento, que teve lugar este ano
no parque de campismo da Vila do Gerês.
A iniciativa pautou-se pelo convívio e
diversão de todos quantos participaram neste
acampamento. |||||

JuveBombeiro em Manobras

Estela Machado continua
trabalho de José Luís Barbosa

O presidente da Câmara de Santo Tirso,
Castro Fernandes, esteve no passado dia 22
de Junho, em S. Mamede de Negrelos, onde
a convite da actual presidente da Junta de
Freguesia, Estela Machado – que substituiu
no cargo o recentemente falecido José Luís
Barbosa - levou a efeito mais uma visita de
trabalho à freguesia.

O arranque dos trabalhos deu-se na sede
da junta de freguesia onde, na presença da
vereadora da educação e cultura, Ana Maria
Ferreira, de vários elementos do executivo e
assembleia de freguesia, e de vários técnicos
da autarquia, Castro Fernandes referiu que
aquela “era a primeira visita após o faleci-
mento de José Luís Barbosa, depois de por
várias vezes e pelas razões que todos conhe-
cem ter adiado uma visita agendada pelos
dois há vários meses”. O presidente da con-
gratulou-se ainda pelo facto de decano dos
autarcas do concelho ter sido substituído
pela Estela Machado – não só por esta ser a
número dois da Junta de Freguesia mas tam-
bém por ser a pessoa que José Luís Barbosa
gostaria de, ainda em vida, ver ocupar o seu
lugar. O autarca terminou a sua intervenção
afirmando que  “a melhor maneira de home-

nagear o José Luís Barbosa é dar continuidade
ao excelente trabalho por ele desenvolvido”.

Por seu lado Estela Machado referiu que
era grande a responsabilidade de substituir
o seu antecessor mas que nem por isso iria
deixar de dar continuidade ao seu trabalho.
Aproveitou para informar que as obras de
recuperação do edifício da sede da junta
de freguesia estavam quase concluídos (a
empreitada orçada em 124 mil e 700 euros
está a ser executada pela Câmara Municipal)
e que após as mesmas passaria a funcionar
no r/c do edifício um centro de dia enquanto
que numa sala contígua aos serviços admi-
nistrativos seria posto a funcionar um espaço
Internet com três computadores.

O presidente da Câmara aproveitou a
visita de trabalho para informar que a rede
pública de abastecimento de água já chegou
a uma parte significativa da freguesia, esti-
mando-se para Abril do próximo ano o ar-
ranque da parte restante. Na área da habi-
tação, de referir a construção do complexo
habitacional de S. Mamede de Negrelos – a
ser executado no âmbito do Programa Muni-
cipal de Realojamento – constituído por 18
fogos e seis espaços destinados a albergar
várias colectividades da freguesia. Neste
Conjunto Habitacional – que se encontra em
fase de conclusão – a autarquia vai investir
directamente mais de 1, 3 milhões de euros. |||||

VISITA DE TRABALHO À FREGUE-
SIA DE S. MAMEDE DE NEGRELOS
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A partir do mês de Julho, já será
possível tirar um curso de formação
a distância no Cybercentro de Gui-
marães. Ao abrigo de uma parceria
com a empresa Competinov, aquele
pólo de novas tecnologias vai pas-
sar a incluir no seu cronograma for-
mativo o designado modelo b-
learning, um formato de aprendiza-
gem que permite eliminar barreiras
de espaço e tempo, conceder maior
disponibilidade e ritmos diferencia-
dos de aprendizagem e, além de
tudo, conciliar a actividade formativa
com a vida profissional e familiar.

Trata-se de um sistema misto
composto por formação residencial,
presencial e a distância (síncrona
e assíncrona). Em relação à forma-
ção a distância síncrona, são utiliza-
das nestas sessões as salas virtuais
(chat), onde formandos e forma-
dores estarão simultaneamente on-
line, retirando dúvidas e aprofun-
dando as temáticas.

Na formação assíncrona, a ac-
ção decorrerá através da plataforma
de formação a distância (fórum´s)
e através de CD’s que serão forne-
cidos aos formandos, o que signi-
fica que neste modelo os horários
da formação serão estipulados pelo
próprio formando nas horas que
lhe for mais conveniente.

Os cursos que estão previstos
decorrer no Cybercentro são os
seguintes: Gestão do Potencial
Humano na Sociedade de Informa-
ção, Gestão de Empresas Virtuais,
Combate ao Absentismo nas Orga-
nizações, Gestão de Risco Crédito
e Cobranças, Aprendiza-gem na Era
Digital e o curso Marketing Estraté-
gico para a Indústria.

Gestão do Potencial Humano na
Sociedade de Informação. Módulos:
Valorização dos Recursos Humanos,
TIC - Tecnologias de Informação e
Comunicação, Enquadramento da
Empresa no seu Meio Social e Am-
biental, Gestão do Conhecimento
e Business Intelligence, Gestão da
Mudança para a Inovação Empre-
sarial, Gestão de Capital Intelectual
e A Gestão Humana na Era do
Conhecimento.

Gestão de Empresas Virtuais.
Módulos: Valorização dos Recursos
Humanos, TIC, Enquadramento da

Formação a distância
no Cybercentro

Empresa no seu Meio Social e Am-
biental, Ciber Cultura, Gestão da
Informação e do Conhecimento,
Modelos de Negócios das Ciber
Empresas e Métodos de Aplicação
de Ciber Empresas.

Combate ao Absentismo nas
Organizações. Módulos: Valoriza-
ção dos Recursos Humanos, TIC,
Enquadramento da Empresa no seu
Meio Social e Ambiental, Conceitos,
O Enquadramento Legal do Absen-
tismo, Factores de Influência no
Absentismo das Organizações e na
Qualidade e Meios de Combate ao
Absentismo Laboral.

Gestão de Risco Crédito e Co-
branças. Módulos: Valorização dos
Recursos Humanos, TIC, Enquadra-
mento da Empresa no seu Meio
Social e Ambiental, Noções e Prin-
cípios, O Equilíbrio na Análise do
Risco Financeiro, Estratégias de Fi-
nanciamento Face ao Risco e Análi-
se do Risco e Custo do Capital Alheio.

Aprendizagem na Era Digital.
Módulos: Valorização dos Recursos
Humanos, TIC, Enquadramento da
Empresa no seu Meio Social e Am-
biental, Psicologia Aplicada à Infor-
mática Formativa, Tecnologias da
Comunicação e da Informação Apli-
cadas a Formação, Formação a Dis-
tância e Multimédia: Conceitos e
Aplicações na Área da Formação.

Marketing Estratégico para a
Indústria. Módulos: Valorização dos
Recursos Humanos, TIC, Enquadra-
mento da Empresa no seu Meio
Social e Ambiental, Marketing
Industrial, Estratégia Eco-Sistémica,
Gestão de Força de Venda no Me-
rcado Intermediário B2B e Técnicas
de Vendas no Mercado Industrial.

Estes cursos destinam-se a acti-
vos especializados, quadros téc-
nicos, gestores e empresários, com
formação mínima de 9º ano de es-
colaridade e idades compreendidas
entre os 22 e 60 anos. A inscrição
é gratuita e as sessões presenciais
decorrerão em horário pós-laboral.
Os formandos serão sujeitos a uma
avaliação qualitativa, sendo que a
acção apenas contempla um máxi-
mo de 15 elementos por turma. No
final, será concedido um certificado
de formação (assiduidade mínima
de 95%). |||||

CURSO DE FORMAÇÃO A DISTÂNCIA NO CYBERCENTRO
DE GUIMARÃES.
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“Novas importantes para o concelho”
ficaram reservadas para esta sexta-feira,
quando, na companhia de dirigentes
nacionais do Partido Socialista, Castro
Fernandes a fizer a sua apresentação
pública como candidato à presidência
da Câmara Municipal de Santo Tirso.

No essencial, e numa primeira apre-
sentação da sua candidatura aos
meios de informação concelhios – e
apenas a estes – Castro Fernandes de-
teve-se no que foi feito nos últimos
quatro anos, ou seja desde que, e pela
primeira vez, foi eleito presidente da
Câmara Municipal. E em Santo Tirso,
diz o candidato, “obras importantes são
como as cerejas”, elegendo o Pavilhão
Desportivo Municipal como a obra do
mandato. Apesar das vozes criticas, que
o consideram estar ao serviço deste
ou daquele clube, Castro Fernandes
considera ser o pavilhão uma aposta
ganha e a prova é de que o mesmo
não “se transformou num elefante
branco”, sublinhando que os clubes
locais “o têm podido utilizá-lo em
permanência”.

Mas o caso do pavilhão constituiu
apenas um momento do seu longo
discurso reflectivo da obra feita ou em
curso no município. Ambiente, educa-
ção, rede viária, saneamento, rede de
distribuição de água e a habitação
constituíram algumas das áreas desta-
cadas pelo candidato socialista, numa
espécie de balanço da obra feita nestes
últimos quatro anos. No domínio da
habitação, por exemplo, Castro Fernan-
des afirmou que “dentro de um ano,
Santo Tirso vai poder honrar-se de ter
o problema resolvido”. Na questão do
saneamento e da distribuição de água,
em 2009, o candidato espera que o
concelho esteja coberto a 90 por cento.

Mesmo reservando as grandes
novidades para a próxima sexta-feira,
Castro Fernandes, ainda assim, deixou
escapar algumas apostas, nomeada-
mente a requalificação urbana dos
principais centros e a criação de par-
ques de estacionamento subterrâneos
na sede do município. Na passada
segunda-feira, 27 de Junho, na sede
do PS sem quaisquer militantes a ladea-
lo, o candidato traçou objectivos mas
não fez promessas, nem a de trazer o
ensino superior para o concelho. “Não

vou prometer nenhuma Universidade”
referiu o candidato dizendo-se, contu-
do, apostado em conquistar um polo
tecnológico para o município capaz
de proporcionar “uma formação ade-
quada às necessidades locais”.

HONRA EM SER SOCIALISTA
Dizendo-se honrado por ser militante
do Partido Socialista, Castro Fernandes
fez questão de frisar, na última se-
gunda-feira, o facto de ter merecido
a confiança dos militantes do PS que
compõem a Comissão Política Con-
celhia que, por voto secreto, exprimi-
ram a vontade de o ver como cabeça-
de-lista às eleições autarquias de
Outubro próximo. Na ocasião disse-
se disposto a “continuar o trabalho”
desenvolvido em prol de Santo Tirso
que, alega sempre colocou e colocará
“em primeiro lugar”. Um município que
diz conhecer como ninguém: “eu co-
nheço profundamente o concelho
graças à minha actividade autárquica.
Penso que não haverá ninguém que
o conheça na globalidade e tão bem
como eu”. Na ocasião, Castro Fernan-
des, referiu ainda - e uma vez questio-
nado sobre o assunto – que não “é

uma candidato a prazo” como chegou
a ser veiculado nos últimos meses. “Eu
vou ser candidato à Câmara para ser
presidente da autarquia de Santo Tirso.
É o que eu gosto de fazer”, referiu.

Para além de presidente da Comis-
são Política Concelhia do PS, Castro
Fernandes integra também os órgãos
nacionais do partido, um facto que
diz ser relevante no actual panorama
político-partidário. “Quer se queira
quer não, o Partido Socialista é gover-
no. O PS tem como primeiro ministro
o Eng. José Socrates e tem como mi-
nistros muitas pessoas que eu conhe-
ço pessoalmente e penso que, sem
que isso signifique qualquer tipo de
"aparelhismo" político, é bom que haja
este entrosamento ao nível político e
ao nível pessoal entre o poder local
e o poder central. O conhecimento
pessoal é fundamental para a resolu-
ção dos problemas”.

Ainda na mesma perspectiva rela-
cional, Castro Fernandes afirmou que
“não é disparando em todos os sen-
tidos, não é criticando, não é ata-
cando por tudo e por nada, não é
sendo bairrista exacerbado que se
consegue resolver os problemas”. |||||

"Obras importantes em Santo
tirso são como as cerejas"

CASTRO FERNANDES APRESENTA-SE COMO CANDIDATO À CÂMARA DE S. TIRSO
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Médica Especialista
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No passado dia 11 de Junho termi-
nou a oficina de “Iniciação à Obser-
vação de Aves”, realizada no âmbito
do projecto Florentina, que tem como
principal objectivo a sensibilização dos
cidadãos para o risco de incêndios.

Frequentemente esquecida quan-
do se fala de incêndios florestais, a
fauna sofre, porém, consequências
nefastas directas. Com esta oficina
pretendeu-se criar laços estreitos com
as aves locais, de modo a conseguir-
se, através do conhecimento e, conse-
quentemente, do afecto, criar defenso-
res dos habitats das aves, nomeada-
mente da floresta.

Esta oficina teve como formador
Paulo Travassos e decorreu com a co-
laboração da Sociedade Portuguesa
para o Estudo das Aves (na organização
do programa da oficina) e da Quercus,
que cedeu o material necessário.

Os formandos eram de diversas
faixas etárias (dos 20 aos 50 anos),
com níveis de escolaridade distintos
(do 4º ano à frequência de mestrado),
o que contribuiu para apresentação
de diferentes abordagens à temática.

A par de uma abordagem teórica
à observação de aves, efectuaram-se
actividades de campo, onde se obser-
varam e identificaram variadas es-
pécies, tais como: chapins, andorinhas,
andorinhões, melros, verdilhões, e até
uma águia de asa redonda.

De relembrar que se encontram
abertas as inscrições para as restantes
oficinas do Florentina designada-
mente, “Iniciação à Identificação de
Espécies de Fauna e Flora”, “Iniciação
à Fotografia da Natureza”, “Agentes
Detectives Florestais”, “Iniciação à
Ilustração Cientifica” e “ Iniciação à
Escrita Criativa Orientada Para Contos
Infantis”. As inscrições devem ser feitas

através do telefone 252 860 340, pelo
fax 252 833 389 ou por e-mail
dpavp@cm-stirso.pt. Para mais informa-
ções contactar a Divisão de Planeamento
Ambiental e Valorização da Paisagem (na
Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 17,
junto ao Parque D. Maria II).

Neste âmbito, de referir ainda que
se encontra patente uma mostra de foto-
grafia de alguns dos mais belos exempla-
res de árvores do concelho, com o título
“Ramos & Ramos”, no Parque D. Maria
II e no Largo Coronel Batista Coelho.

FLORESTA EM DEBATE
Entretanto, realizou-se, no passado dia
18, a primeira sessão “em foco... a flores-
ta”, realizada no âmbito do mesmo projec-
to. Estas sessões, organizadas pela Divi-
são de Planeamento Ambiental e Valori-
zação da Paisagem, têm por objectivo o
esclarecimento e sensibilização da popu-
lação em geral, e dos proprietários flores-
tais e silvicultores em particular, para a
preservação da floresta contra incêndios.

Estiveram presentes diversas entida-
des, nomeadamente, PSP de Santo Tirso,
Polícia Municipal, B. V. Tirsenses, B. V.
Santo Tirso, Junta de Freguesia de S.
Tiago da Carreira, Junta da Freguesia
de Refojos, Junta de Freguesia de S.
Miguel do Couto, Associação de Silvi-
cultores do Vale do Ave (ASVA) e Alian-
ça Florestal. Estiveram igualmente presen-
tes diversos proprietários florestais.

Após numa breve apresentação dos
trabalhos desenvolvidos pela Câmara
Municipal de Santo Tirso na área em
questão, a ASVA explicou quais os servi-
ços que geralmente presta aos proprie-
tários florestais, seguindo-se o debate
sobre o tema. A próxima sessão “em
foco... “ irá realizar-se em S. Tomé de
Negrelos, no dia 16 de Julho, em local
ainda a designar. ||||||

Observação de Aves
realizada no âmbito do

projecto Florentina Um grupo de moradores da Rua D.
Maria Pia, na freguesia de Rebordões,
diz-se indignado com uma situação
à qual já não pensariam assistir em
pleno século XXI. Naquela rua,
afirmam os moradores, está-se a pro-
ceder à construção de habitações e
à implementação de fossas sumi-
douras “a uma distância inferior ao
permitido por lei dos poços de água
já existentes”.

Através de ofício remetido a este
jornal, assinado por Rosa Maia, Luís
Manuel Coelho, Manuel Carneiro
de Sousa e Mário Maia, estes morad-
ores alegam que a distância de pelo
menos vinte metros que deve distar
entre as fossas sumidouras e os
poços de água não esta a ser cum-
prida e falam, por isso, em desrespei-
to pela lei. “A nossa indignação é
tanta” acrescentam os moradores que
deixam no ar a seguinte pergunta:
“Será que a lei é só para ser cumprida
pelos particulares que constróem
casas, ou será também aplicada aos
grandes construtores?”

O mesmo grupo de moradores
dá conta ainda no mesmo ofício que
depois de constatada esta situação
se dirigiram à Câmara Municipal de
Santo Tirso solicitando, por escrito
“uma fiscalização à obra a fim de
esclarecer as dúvidas existentes ou
definir uma solução “ para o proble-
ma”. “Na altura”, lê-se ainda no mes-
mo ofício “fomos informados por um
técnico que esta situação iria ser ana-
lisada” e posteriormente seriam noti-
ficados da “decisão tomada”. O pedido
de fiscalização foi feito no decurso da
primeira quinzena de Abril deste ano,

Moradores de Rebordões contestam
implantação de fossas sumidouras

A Câmara de Santo Tirso vai apoiar
a 67ª Volta a Portugal em Bicicleta
(2005), patrocinando a 12 de
Agosto a chegada a Santo Tirso da
sétima etapa da prova (Fafe - Santo
Tirso) na extensão de 160, 5 km.

Porque cabe aos municípios
apoiar actividades desportivas e re-
creativas de interesse municipal e
nacional co-mo é o caso do ciclismo
- modalida-de desportiva de grande
impacto junto da população em geral
e que tem evidenciado uma cres-
cente popularidade junto das cama-

Câmara vai patrocinar chegada da sétima
etapa da Volta a Portugal em Bicicleta

das mais jovens – e porque importa
divulgar o potencial turístico-cultural
e patrimonial do Concelho de Santo
Tirso, a Câmara decidiu, uma vez
mais, manter o concelho de Santo
Tirso na rota do maior e mais impor-
tante evento velocipédico nacional.

A Volta a Portugal em Bicicleta tem
particular interesse para o Município
de Santo Tirso por se tratar de uma
modalidade desportiva com elevados
índices de receptividade na popula-
ção do Concelho, onde, inclusive,
existe uma associação desportiva que

se dedica à prática do ciclismo –
Centro Ciclista de Santo Tirso - com
atletas que participam em provas de
carácter oficial e de âmbito nacional.

Acresce que a tradição do ciclis-
mo no Concelho de Santo Tirso tem
raízes ainda mais profundas pois
saiu do concelho o vencedor da Vol-
ta a Portugal em 1962 e o vencedor
de quatro das mais importantes eta-
pas da Volta a Portugal em 1961, o
tirsense José Pacheco, atleta que
representou o F C Porto e que faleceu
muito recentemente. |||||

mas até ao momento ainda não obti-
veram qualquer resposta.

As queixas dos moradores diri-
gem-se, no essencial, à empresa
Triconstrul, L.da. Não se trata da em-
presa construtora, mas antes a socie-
dade promotora das habitações em
causa. De qualquer das formas,
Fernando Carneiro, sócio da referida
empresa, sublinha que a “obra foi
licenciada pela Câmara Municipal
de Santo Tirso” e que os trabalhos,
nomeadamente a implementação
das referidas fossas sumidouros es-
tão a ser “feitas consoante o caderno
de encargos”. O mesmo responsável,
no entanto, não deixa de dizer que
os moradores daquela rua já deveriam
era ter procedido à ligação da rede
pública de abastecimento de água,
como de resto a legislação obriga.

Contactado pelo entremargens, o

presidente da Câmara de Santo Tirso
afirma desconhecer o assunto. “Pes-
soalmente nunca falaram comigo”,
alega, acreditando, no entanto que
exista esse ofício enviado pelos mo-
radores da Rua D. Maria Pia, mos-
trando-se convicto de que o assunto
estará a ser tratado pelos Serviços
Municipalizadas. De qualquer das
formas, o autarca de Santo Tirso diz
que “as pessoas estão preocupadas
com um assunto que vai ser ultrapas-
sa-do, porque vai ser construída a
rede de saneamento em Rebordões”.
Aliás, acrescenta o autarca, “já esta
a ser adjudicada a uma empresa da
especialidade, e essa será uma das
zonas que vamos procurar abranger”.
Ou seja, sublinha ainda Castro Fernan-
des “é um problema que será ultra-
passado com a rede de saneamento”.
||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO
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Próxima edição nas bancas
a 13 de Julho

ABÍLIO GODINHO - FUNERÁRIA - UNIPESSOAL, LDA

Agência Funerária Abílio Godinho

Rua Silva Araújo, nº 402
Vila das Aves
Telef. 252 941 316
Escritório: Lugar da Arnozela
S.Martinho do Campo
Telef. 252 841 731
Telm. 91 936 61 89

Auto Fúnebres de luxo para
todo o país e estrangeiro
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Tel. 252 860 400

5347 AMI5347 AMI5347 AMI5347 AMI5347 AMI

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

Fax: 252 860 409 Telem: 933 908 404

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

Joaquim Cunha - 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

Moradia T3 - GuardizelaMoradia T3 - GuardizelaMoradia T3 - GuardizelaMoradia T3 - GuardizelaMoradia T3 - Guardizela

Área 400m2, 2 frentes
Sala de jogos, escritório,

Fogão sala e gás industrial
Aq. central, garagem p/ 4 carros

Só visto!!!Só visto!!!Só visto!!!Só visto!!!Só visto!!!

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 252 872 021

e-mail: jcunha@remax.pt

Na reunião do executivo cama-
rário de 9 de Junho, a autarquia
tirsense aprovou o programa/
base do Projecto de Reabilitação
do Cine-Teatro de Santo Tirso.

Inactivo há cerca de 15 anos,
altura em que foi realizada a
última sessão de cinema, o
Cinte-Teatro continua a fazer
parte da história do concelho
tanto sob ponto de vista da sua
representação urbana, como
cultural. A sua preservação, e
de acordo com nota de impren-
sa da autarquia tirsense, “só fará
sentido se mantidos os aspec-
tos que dele fizeram um valor
de referência em Santo Tirso: a
sua imagem e a sua função”.
No entanto, sublinha-se “as tec-
nologias mudaram e com elas
as exigências e os hábitos e por
isso hoje não faz sentido, nem
é sustentável, o funcionamento
de uma sala para cinema com
900 lugares. Será por isso neces-
sária reajustar o programa às no-
vas exigências e necessidades”.

Tendo em conta o seu valor
patrimonial e sabendo que a ci-
dade não possui qualquer espa-
ço com a vocação e características
de auditório municipal, a autar-
quia decidiu iniciar o processo
de aquisição do edifício com
vista à reabilitação deste espaço.

A intervenção parte do prin-
cípio de que devem ser manti-
dos os elementos caracterizado-
res do edifício, tanto ao nível

da linguagem arquitectónica,
como da sua caracterização
volumétrica e espacial. Relati-
vamente ao programa, conside-
ra-se não faz sentido actual-
mente manter a dominância da
sua actividade no cinema. A
projecção de filmes, para além
de ter alterado muito quanto a
condicionamentos exigíveis,
alterou ainda mais no que se
refere ao modo de ver cinema.
Hoje associam-se à visualização
do filme, uma série de activida-
des paralelas, que a remetem
para os novos centros comer-
ciais. Por isso, só será de admitir
esta actividade, se a ela estiver
associada alguma especificida-
de que lhe confira uma mais valia,
um valor acrescentado: a liga-
ção a um cineclube, cinemateca,
ou características técnicas espe-
ciais e inovadoras, como o siste-
ma digital de projecção.

O auditório, redimensiona-
do nos termos do programa ba-
se, possui características volumé-
tricas e de dimensionamento,
432 lugares, que o vocacionam
para a actividade teatral, dança,
espectáculos musicais, concer-
tos de música erudita, exceptu-
ando espectáculos de ópera e
grandes orquestras, entre outros.

Como tal a sala de espectá-
culos deverá ter os requisitos
técnicos necessários à realiza-
ção dos eventos à qual se desti-
na. Por isso no desenvolvimen-

to do projecto devem integrar-
se conhecimentos multidiscipli-
nares, que implicam a colabora-
ção estreita entre técnicos ads-
tritos às áreas de actividade que
se privilegiam: encenadores de
teatro e de bailado, directores
de orquestra, técnicos de cena,
de sonoplastia e de lumino-
técnia e outros que venham a
revelar-se necessários.

A gestão deste espaço e a
sua programação cultural, deve-
rá ser desde já definida “de mo-
do a que o desenvolvimento do
projecto seja determinado pelas
características das actividades a
desenvolver no futuro. Uma
das possibilidades será a de ce-
der o espaço a uma companhia
de teatro, dança, musical, fixan-
do regras para sua gestão”.

Tendo em conta o conceito
definido, haverá necessidade
de aumentar a área de constru-
ção existente, para dar satisfação
áreas de apoio e às áreas téc-
nicas que este tipo de sala de
espectáculos exige. Para tal
propõe-se a construção de um
novo piso, localizado sobre a
cobertura do auditório, recuado
relativamente aos planos exte-
riores das fachadas existentes
e que adoptará uma linguagem
depurada de modo a não inter-
ferir com a leitura da construção
original. Este piso destinar-se às
áreas de camarins e áreas
administrativas. |||||

Aprovado projecto de reabilitação
do Cine-Teatro de Santo Tirso

ESPAÇOS DO CINE-TEATRO DE SANTO TIRSO SERÃO REAJUSTADOS "ÁS NOVAS
EXIGÊNCIAS E NECESSIDADES”
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Moradia S. TMoradia S. TMoradia S. TMoradia S. TMoradia S. Tomé de Negrelosomé de Negrelosomé de Negrelosomé de Negrelosomé de Negrelos

Área 120 m2

2000 m2 de terreno
Bom estado de conservação

Bem localizada

T3 VilalvaT3 VilalvaT3 VilalvaT3 VilalvaT3 Vilalva

3 frentes
como novo

garagem fechada



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

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

Bioquímica

Hematologia

Microbiologia

Imunologia

Endocrinologia

Monotorização de Fármacos

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

Espermograma

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

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

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

Análises Químicas e bacteriológicas de água de poços,

torneiras e piscinas.

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

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

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

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

ORTONEVES
 Camas hospitalares
 Calçado ortopédico
 Fraldas
 Meias elásticas e de descanso

de Joaquim da Silva Neves

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

Centro Ortopédico e Dietético de Vila das Aves
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ADRAVE promove Cursos de Formação
para desempregados

Decorreu no passado dia 4 de Junho,
no Salão Paroquial de Vila das Aves a
Festa de Encerramento do CPM (2004
/05) do Arciprestado de Vila Nova
de Famalicão, com uma participação
significativa de casais animadores,
coordenadores, delegados de zona
e até alguns noivos que terminaram
recentemente o CPM. Também esteve

A Agência de Desenvolvimento Re-
gional do Vale do Ave (ADRAVE) vai
promover a realização de dois cursos
de formação profissional na área Admi-
nistrativa, o curso de Gestão Adminis-
trativa Apoiada nas Novas Tecnolo-
gias, a iniciar em Julho, em Fafe e, o
curso de Técnicos Administrativos em
Contabilidade e Finanças a iniciar em
Julho, em Vila Nova de Famalicão, com
a duração de 1200 horas (cerca de
10 meses) cada, em horário laboral.

Estes cursos destinam-se a desem-
pregados não qualificados ou com
baixos níveis de qualificação profissio-
nal, desempregados à menos de um
ano, e residentes, preferencialmente,
na Região do Vale do Ave.

Pretende-se dotar os formandos,
com níveis de formação e qualificação
demasiado baixos, de novas compe-
tências e conhecimentos na área dos
serviços administrativos, que possam
responder a uma das grandes solicita-
ções do tecido empresarial regional,
que é, precisamente, a de recursos hu-
manos com formação específica nas

componentes das novas tecnologias
e da Contabilidade associadas à área
administrativa.

O Curso de Gestão Administrativa
Apoiada nas Novas Tecnologias cen-
tra-se no desenvolvimento de compe-
tências técnicas, sociais e relacionais,
com o objectivo dos formandos obte-
rem conhecimentos e competências
específicas na área administrativa.

O curso de Técnicos Administrati-
vos em Contabilidade e Finanças pre-
tende abordar, de uma maneira abran-
gente, os tópicos mais importantes da
contabilidade e os principais instru-
mentos de análise e tomada de deci-
são na área financeira.

Por outro lado, a mesma agência
regional vai promover dois outros cur-
sos de formação profissional: Planea-
mento e Sistemas de Informação Geo-
gráfica, a iniciar em Outubro, em Gui-
marães; e Técnico Superior de Segu-
rança e Higiene no Trabalho a iniciar
em Julho em Famalicão e em Novem-
bro, em Fafe, destinados a Bacharéis
e Licenciados desempregados à pro-

cura de novo emprego ou do 1º em-
prego residentes, preferencialmente na
Região do Vale do Ave. Estes cursos
de formação têm uma duração de
800 horas (cerca de 6 meses) cada
um, em horário laboral.

O Curso de Planeamento e Siste-
mas de Informação Geográfica resulta
de um Protocolo de Cooperação exis-
tente entre a ADRAVE e a Universi-
dade do Minho. O Curso de Técnico
Superior de Segurança e Higiene no
Trabalho resulta de uma prospecção
efectuada pela ADRAVE junto de
algumas empresas da Região, e onde
se concluiu que há uma forte procura
por parte dos empresários de vários
sectores, de técnicos superiores de
segurança e higiene do trabalho.

As inscrições podem ser efectuadas
na sede da ADRAVE (Av. Barão da
Trovisqueira, n.º 358, r/c 4760 –  Fa-
malicão), por telefone (252302600),
ou, através do site www.adrave.pt onde
os candidatos poderão inscrever-se
“on line”, e obter mais informações
sobre os cursos. |||||

Festa de encerramento do CPM do
Arciprestado de Famalicão

presente a Equipa Diocesana de Braga.
Do programa destacaram-se, para

além da Eucaristia realizada na Igreja
Paroquial de Vila das Aves, a apresen-
tação do tema “Relações entre pais e
filhos – educação para os valores” por
Helena Guimarães, (do Departamento
Pastoral Familiar da Diocese de Braga)
e, o sempre divertido jantar convívio.

A Equipa Arciprestal não podia dei-
xar de agradecer a todos que participa-
ram e colaboraram connosco e, um re-
conhecimento especial para o Casal
Delegado de Vila das Aves, Maria de
Jesus e José Manuel e para o Pároco
de Vila das Aves, Padre Fernando
Abreu, que tão bem souberam receber
a Família CPM. ||||| AAAAA     EQUIPEQUIPEQUIPEQUIPEQUIPAAAAA     ARARARARARCIPRESCIPRESCIPRESCIPRESCIPRESTTTTTALALALALAL
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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

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
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POETISAS E POETAS
PARTICIPANTES

Afonso Bastos - Vila das Aves

José Nunes  - Vila do Conde

César Ramos - Vila do Conde

Mª de Fátima A. Fangueiro -Vila do Conde

Manuel (Neca) Vasconcelos - Póvoa

de Varzim

António Pedro Ribeiro - Vila do Conde

Baltazar Dias - Vila das Aves

Armindo Fernandes - Vila das Aves

Valente Sobrinho - Vila das Aves

Benjamim Valente - Vila das Aves

Mª da Conceição Campos - Guimarães

António Araújo - Riba d’Ave

Mª Alice Freitas Machado -Rebordões

Manuel Pimenta -Rebordões

Maria do Sameiro Machado - V. N.

Famalicão

OUTRAS PARTICIPAÇÕES

Conjunto  “Choupal até à Lapa”

(Fados de Coimbra) constituído por

Mário Gouveia e Carlos Pereira

(cantores), Paulo Alão (viola) e

Fernando Silva (guitarra de Coimbra).

Jovens declamadoras da Escola

Secundária D. Afonso Henriques

(Joana Monteiro, Juliana Ferreira,

Adriana Pereira, Sara Ribeiro e

Susana Pereira) orientadas pela

professora Sandra Pinho.

Jacinta Pedrosa, jovem declama-

dora, que disse poemas de Maria

José Dias (Trofa) e de Aurélio

Fernando (Riba d’Ave)

Luis Américo Fernandes que abriu

o Sarau e Joaquim Moreira que o

dirigiu e lembrou Eugénio de Andrade.

IIIº SARAU DE POESIA: a gare da poesia
FICOU AGRADAVELMENTE GRAVADO NO ESPÍRITO DOS PARTICIPANTES E OUTROS PRESENTES O IIIº

SARAU DE POESIA, ORGANIZADO POR ESTE JORNAL. NESTA EDIÇÃO DAMOS À ESTAMPA ALGUMAS
OPINIÕES QUE ENTRETANTO NOS CHEGARAM E QUE DÃO CONTA DESSE ESTADO DE ESPÍRITO.

||||| TEXTO: JOJOJOJOJOAAAAAQUIMQUIMQUIMQUIMQUIM     MMMMMOREIRAOREIRAOREIRAOREIRAOREIRA

No passado dia 10 de junho,
decorreu na Estação de Caminhos de
Ferro de Vila das Aves, onde funciona
também, desde Abril passado, a
redacção do jornal entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS, um
encontro de poetas e de poesia, como
anteriormente noticiado neste perió-
dico. Este encontro de poetas e cele-
bração da Poesia, foi duplamente
simbólica: por se ter realizado no dia
do nosso grande poeta Luis de Camões
e, por outro lado, pelo espaço novo e
amplo onde decorreu – a nova
Estação. Desta forma, o organizador
do evento – o jornal entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS

foi particulamente feliz.
Vila das Aves é terra de poetas. E

eles compareceram em número signi-
ficativo dando voz à alma poética des-

APOIOS E PATROCÍNIOS
Junta de Freguesia de Vila das Aves |

Associação de Reformados | Fontiflor

| Tele-Ferreiras | Fisitrofa | José M.

Machado

tas gentes. Além disso, foram também
bons anfitriões de outros poetas e
poetisas que, de Famalicão, Guimarães,
Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Riba
d’Ave, Rebordões e Lordelo se
deslocaram à “gare da Poesia”.

Essencialmente, a poesia dita, foi
a poesia popular, embora num ou
noutro caso se falasse uma linguagem
mais elaborada, mais hermética, mais
“modernista”. Mas é na poesia popu-
lar que a grande maioria dos presentes
se revê e se sente à vontade. Cantou-
se o Amor, a Terra de Entre Ambas
as Aves, a Saudade, o Passado, o
Presente e o Futuro.

Este IIIº Sarau de Poesia mostrou
que é possível ser-se mais ambicioso
e, quem sabe, seja possível transformá-
lo num encontro de poetas populares
a nível nacional, na Vila das Aves.

Quem sabe se, para o próximo ano, e
durante um fim de semana...

Uma palavra final de apreço

também para a música e a canção de
Coimbra que nos foi trazida pelo
conjunto “Choupal até à Lapa”.

OUTROS ECOS

PRIMEIRO ECO: Assisti ao IIIº Sarau de: Assisti ao IIIº Sarau de: Assisti ao IIIº Sarau de: Assisti ao IIIº Sarau de: Assisti ao IIIº Sarau de
Poesia da Vila das Aves organizado peloPoesia da Vila das Aves organizado peloPoesia da Vila das Aves organizado peloPoesia da Vila das Aves organizado peloPoesia da Vila das Aves organizado pelo
jornal Entre Margens com o apoio da Juntajornal Entre Margens com o apoio da Juntajornal Entre Margens com o apoio da Juntajornal Entre Margens com o apoio da Juntajornal Entre Margens com o apoio da Junta
de Freguesia e da CPde Freguesia e da CPde Freguesia e da CPde Freguesia e da CPde Freguesia e da CP.....
Não fiquei surpreendido com a escassezNão fiquei surpreendido com a escassezNão fiquei surpreendido com a escassezNão fiquei surpreendido com a escassezNão fiquei surpreendido com a escassez
de público assistente porque desde muitode público assistente porque desde muitode público assistente porque desde muitode público assistente porque desde muitode público assistente porque desde muito
cedo me habituei ao desinteresse deste povocedo me habituei ao desinteresse deste povocedo me habituei ao desinteresse deste povocedo me habituei ao desinteresse deste povocedo me habituei ao desinteresse deste povo
pelas coisas da cultura, e eu, que em horaspelas coisas da cultura, e eu, que em horaspelas coisas da cultura, e eu, que em horaspelas coisas da cultura, e eu, que em horaspelas coisas da cultura, e eu, que em horas
mais optimistas , tantas vezes intitulei estamais optimistas , tantas vezes intitulei estamais optimistas , tantas vezes intitulei estamais optimistas , tantas vezes intitulei estamais optimistas , tantas vezes intitulei esta
terra de fidalga, sem me lembrar que emterra de fidalga, sem me lembrar que emterra de fidalga, sem me lembrar que emterra de fidalga, sem me lembrar que emterra de fidalga, sem me lembrar que em

SEGUNDO ECO: Exmo Sr: Exmo Sr: Exmo Sr: Exmo Sr: Exmo Sr. Director:. Director:. Director:. Director:. Director:
Penso que sonhava, que não era real o quePenso que sonhava, que não era real o quePenso que sonhava, que não era real o quePenso que sonhava, que não era real o quePenso que sonhava, que não era real o que
se estava a passar!se estava a passar!se estava a passar!se estava a passar!se estava a passar!
Só no regresso, depois de ter levado os meusSó no regresso, depois de ter levado os meusSó no regresso, depois de ter levado os meusSó no regresso, depois de ter levado os meusSó no regresso, depois de ter levado os meus
colegas poetas às suas moradas (deitei-mecolegas poetas às suas moradas (deitei-mecolegas poetas às suas moradas (deitei-mecolegas poetas às suas moradas (deitei-mecolegas poetas às suas moradas (deitei-me
às 2 horas da manhã), verifiquei que nãoàs 2 horas da manhã), verifiquei que nãoàs 2 horas da manhã), verifiquei que nãoàs 2 horas da manhã), verifiquei que nãoàs 2 horas da manhã), verifiquei que não
tinha sido um sonho. tinha sido um sonho. tinha sido um sonho. tinha sido um sonho. tinha sido um sonho. Passámos uma noitePassámos uma noitePassámos uma noitePassámos uma noitePassámos uma noite

certos momentos prefere ser pobrezinha...certos momentos prefere ser pobrezinha...certos momentos prefere ser pobrezinha...certos momentos prefere ser pobrezinha...certos momentos prefere ser pobrezinha...
Foi, em compensação, uma organizaçãoFoi, em compensação, uma organizaçãoFoi, em compensação, uma organizaçãoFoi, em compensação, uma organizaçãoFoi, em compensação, uma organização
muito bem conseguida que, como noticiamuito bem conseguida que, como noticiamuito bem conseguida que, como noticiamuito bem conseguida que, como noticiamuito bem conseguida que, como noticia
o jornal Entre Margens, “soube a pouco” eo jornal Entre Margens, “soube a pouco” eo jornal Entre Margens, “soube a pouco” eo jornal Entre Margens, “soube a pouco” eo jornal Entre Margens, “soube a pouco” e
onde a poesia e o fado de Coimbra, atingiramonde a poesia e o fado de Coimbra, atingiramonde a poesia e o fado de Coimbra, atingiramonde a poesia e o fado de Coimbra, atingiramonde a poesia e o fado de Coimbra, atingiram
momentos altos.momentos altos.momentos altos.momentos altos.momentos altos.
Valeu a pena e julgo que todos aqueles queValeu a pena e julgo que todos aqueles queValeu a pena e julgo que todos aqueles queValeu a pena e julgo que todos aqueles queValeu a pena e julgo que todos aqueles que
estiveram presentes não deram o tempoestiveram presentes não deram o tempoestiveram presentes não deram o tempoestiveram presentes não deram o tempoestiveram presentes não deram o tempo
por mal empregue. Fica-nos a consolaçãopor mal empregue. Fica-nos a consolaçãopor mal empregue. Fica-nos a consolaçãopor mal empregue. Fica-nos a consolaçãopor mal empregue. Fica-nos a consolação
de saber que a poesia abre muitas portas,de saber que a poesia abre muitas portas,de saber que a poesia abre muitas portas,de saber que a poesia abre muitas portas,de saber que a poesia abre muitas portas,

de poesia para não mais esquecer! Bem hajade poesia para não mais esquecer! Bem hajade poesia para não mais esquecer! Bem hajade poesia para não mais esquecer! Bem hajade poesia para não mais esquecer! Bem haja
todo aquele que faz reviver a Poesia!todo aquele que faz reviver a Poesia!todo aquele que faz reviver a Poesia!todo aquele que faz reviver a Poesia!todo aquele que faz reviver a Poesia!
Muito obrigado, em meu nome e dos meusMuito obrigado, em meu nome e dos meusMuito obrigado, em meu nome e dos meusMuito obrigado, em meu nome e dos meusMuito obrigado, em meu nome e dos meus
colegas: Fátima Fangueiro, César Ramos,colegas: Fátima Fangueiro, César Ramos,colegas: Fátima Fangueiro, César Ramos,colegas: Fátima Fangueiro, César Ramos,colegas: Fátima Fangueiro, César Ramos,
Neca Vasconcelos. ||||| Neca Vasconcelos. ||||| Neca Vasconcelos. ||||| Neca Vasconcelos. ||||| Neca Vasconcelos. ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     NUNESNUNESNUNESNUNESNUNES     DEDEDEDEDE     VILAVILAVILAVILAVILA     DODODODODO

CONDECONDECONDECONDECONDE

Ó Sarau de PoesiaÓ Sarau de PoesiaÓ Sarau de PoesiaÓ Sarau de PoesiaÓ Sarau de Poesia
Eu não mais esquecereiEu não mais esquecereiEu não mais esquecereiEu não mais esquecereiEu não mais esquecerei
Ó noite de alegriaÓ noite de alegriaÓ noite de alegriaÓ noite de alegriaÓ noite de alegria
Mas será que eu sonhei?Mas será que eu sonhei?Mas será que eu sonhei?Mas será que eu sonhei?Mas será que eu sonhei?
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FISITROFA
Clínica de Medicina Física e Reabilitação, Lda.

CLÍNICA DE FISITOTERAPIA (acordo com SNS e subsistemas): tratamento da dor articular, Ave's e lesões
desportivas, cinesiterapia respiratória (adultos e crianças), terapia da fala (adultos e crianças), reabilitação pós-
parto, drenagem dos membros inferiores (edemas).

TRATAMENTO DA OBESIDADE, gordura localizada e  celutite (avaliação e acompanhamento médico):
nutrição, massagem, hidromassagem, exércico personalizado.

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
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Desporto: Desporto: Desporto: Desporto: Desporto: Camadas Jovens

Também jogaram nesta equipa, Sócrates guarda redes da equipa (A), João Nunes, Filipe Andrade, Hugo Castro os três últimos abandonaram por razões diversas.

ESTA EQUIPA DISPUTOU O CAMPEONATO E CONSEGUIU, EM CAMPO, O DIREITO À SUBIDA, MAS O
CLUBE DESPORTIVO DAS AVES JÁ TINHA UMA EQUIPA DA I DISTRITAL NÃO SENDO POSSÍVEL A SUBIDA

DOS JUVENIS B. NO ENTANTO, O MÉRITO DE O CONSEGUIR NINGUÉM O PODE TIRAR.
ESTA EQUIPA EFECTUOU 34 JOGOS, 22 VITÓRIAS, 9 EMPATES, 3 DERROTAS. MARCOU 91 GOLOS E
SOFREU 37 E TEM COMO MELHORES MARCADORES: HUGO (30 GOLOS) E KUBALA (22 GOLOS).

por: Fernando Fernandes

PEDRO COSTA
Capitão de equipa. Jovem de
pequena estatura, mas grande
como atleta e como homem.
Possui bons pés e boa visão
de jogo.

HUGO DIAS
Atleta com um poder
organizativo e de finalização
admirável, não sabe jogar mal.
Jovem fundamental na equipa.

RUI COSTA
Dotado com bom corpo. A jogar
defende, organiza e marca. Com
dois anos de futebol é uma
pequena raridade.

RUI CASTRO
Atleta muito certinho na sua
defensiva, orienta muito bem o
seu sector. Jogador importante
na manobra da equipa.

SÉRGIO OLIVEIRA (RATINHO)
Atleta que não dá nas vistas, mas
a sua acção e regularidade pesam
muito no rendimento da equipa.

PEDRO LOPES
Atleta com uma acção
impressionante, garra força e
determinação; no sector
recuado, com a sua estatura, é
um muro intransponível.

VITOR GOMES
Atleta que defende bem,
“durinho”, sem abusar, não
é corpulento, mas impõe-se
com muita garra.

RUI MOURA
Outro pequeno jogador
esquerdino na defesa, mas,
sempre que pode, também vai à
frente.

MÁRCIO PEREIRA
Joga na ala esquerda defende e
ataca, faz bem as duas funções e
actua mediante as necessidades da
equipa.

MIGUEL MONTEIRO (KUBALA)
Ponta de lança muito veloz e de
pequena estatura é uma seta à
baliza adversária.

SIMÃO MOUTINHO
Tem rubricado boas exibições
como guarda-redes. Tem bom
corpo para o lugar, mas mais um
pouco de genica seria muito bom.

BRUNO NOGUEIRA
Guarda-redes mais vale tarde que
nunca, este atleta tem muita força
de vontade. Vai em frente...

RUI CORREIA
Lateral direito, esteve na equipa
na maioria dos jogos. Tem raça,
é lutador e sempre deu tudo pela
equipa.

LUÍS MAIA
Lateral esquerdo, alinhou em
quase todos os jogos. Cumpriu
sempre o lugar que lhe estava
confiado.

MICAEL MARTINS
Esquerdino nato, foi o
azarento da equipa pois
fracturou uma perna no início
da época que condicionou o
seu rendimento.

VICTOR FERREIRA
Atleta que quando é chamado à
equipa insere-se no esquema,
boa estatura, já defende e a ataca.

JOEL GUIMARÃES
Atleta que joga na ala direita,
chegou um pouco tarde, ter
escola nestas idades é muito
importante, precisa de muito
trabalho.

BENÍCIO PEREIRA
Ponta de lança franzino, mas é
ágil e inteligente; muito
oportuno a aparecer frente as
balizas contrárias.

NUNO DIAS
Timoneiro deste grupo, homem
sereno mas determinado, amigo
dos atletas, mas exigente no
cumprimento das tarefas que
incumbe aos mesmos.
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HUMBERTO COELHO
Adjunto do treinador, ex.
jogador do Aves, conseguiu em
pouco tempo uma empatia
admirável com o grupo.
Procurou ser um pouco o
espelho do amigo Nuno.

LINO GOMES
Delegado do clube, nesta
equipa, dirigente amigo dos
atletas tudo fez para que à
equipa nada faltasse no que lhe
era humanamente possível.

JOSÉ LUÍS PACHECO
Massagista que esteve de
serviço nos jogos desta equipa.
Nunca faltou aos seus
compromissos foi dedicado e
serviu bem a causa.
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CD AVES 3 – FOZ 2
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Ricardo Moreira
CD Aves: Simão (Nogueira, 48’),
Márcio, Rui Castro, Lopes, Rui Moura
(Maia, 83’), Ratinho, Vitor Gomes,
Hugo, Rui Costa, Kubala, Micael
(Benício, 37’). Treinador; Nuno Dias.
Marcadores: Hugo 8’ e 83’, Kubala
56’.
Cartão amarelo: Hugo 83’

Os avenses mais uma vez e
num calor infernal fizeram uma
boa exibição perante o primei-

||||| TEXTO:     SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

A Direcção e a equipa técnica do Aves
asseguraram a contratação de mais
dois jogadores. O guarda-redes Mo-
ta, ex-Gondomar, fechou as opções
do treinador Neca para a baliza, en-
quanto o médio-ofensivo Rui Figuei-
redo, ex-Gil Vicente, vem completar
as soluções na ala esquerda do ataque.

Aos 29 anos, Mota assinou um
contrato válido por uma época e conta
com a experiência adquirida ao
serviço do União de Lamas e do
Salgueiros, isto além da passagem

No passado dia 18 de Junho, reali-
zou-se o 3º Encontro de antigos atle-
tas, técnicos, dirigentes e outros cola-
boradores de Voleibol de Vila das Aves.

A concentração foi em frente ao
Pavilhão do C. D. Aves, pelas 19.00
horas. Com um fim de tarde  especta-
cular, desde logo a alegria contagiou
o grupo, revendo-se muitos ex-joga-
dores e ex-dirigentes, que os afazeres
da vida, tinham separado.

Em caravana automóvel, dirigiram-
se para o Restaurante. Aí,  atacaram
as “entradas” entre recordações de
jogadas e passeios, à mistura com
vinhos e refrigerantes bem fresqui-
nhos. Diga-se de passagem, que o
primeiro ponto, foi para a “Adega Ave-
nida”, pois tudo estava excelente.

Entretanto, numa das salas, começa
a passar o “Filme da Noite”, isto é, a
surpresa, que a comissão organiza-
dora tinha preparado. Uma apresen-
tação “Power Point”, que passa em
revista  os vários anos em que o “Volei-
bol”, dos seniores masculinos aos
escalões de formação masculino e fe-
minino, esteve activo na Vila das Aves.
Para além da surpresa geral, todos se
reviram  em várias fases do seu pre-
curso voleibolistico, com alguns

   CLUBE DESPORTIVO DAS AVES

Mota e Rui Figueiredo
contratados

pelos gondomarenses. Já Rui
Figueiredo surgirá como mais uma
aposta do clube na juventude. Com
21 anos, e depois de uma época
menos bem sucedida na equipa de
Barcelos, terá, agora, oportunidade de
demonstrar as suas qualidades na Liga
de Honra. O médio de ataque conta
ainda com várias internacionalizações
pelas selecções jovens e vinculou-se
ao Aves por uma época, finda a qual
o clube poderá accionar o direito de
opção por mais um ano. Depois
destas duas aquisições ficam apenas
a faltar mais dois médios – um

defensivo e um outro de características
mais ofensivas- para, assim, dar por
encerrado o plantel versão 2005/06.

O guardião Mota e o médio Rui
Figueiredo juntam-se, então, às se-
guintes cinco caras novas do grupo de
trabalho: o lateral-direito Leandro, ex-
Arcos de Valdevez; o central William e
o médio-ala-esquerdo Hernâni,
ambos ex-Trofense; o avançado David,
ex-Torreense; o ponta-de-lança Hélder,
ex-Lixa.

A apresentação do plantel aos
sócios e à Comunicação Social está
agendada para dia 9 de Julho.

   VOLEIBOL

3º Encontro de Antigos Atletas de
Voleibol de Vila das Aves

comentários á mistura, de muitas
situações vividas.

De seguida tiraram a fotografia da
praxe, com todos os participantes no
encontro.

E sendo já bem horas de se sen-
tarem  a jantar, foi com satisfação geral
que o atacaram  com muito apetite.

Após o café, foram proferidos
vários discursos alusivos à ocasião,
não deixando todos eles de se
referirem à “necessidade que uma
terra como Vila das Aves precisa de
modalidades amadores, nomeada-
mente  o Voleibol, para que os seus

jovens tenham outras alternativas
desportivas”.

Todos os presentes, assinaram o
livro de Honra do 3º Encontro, com
algumas mensagens bem expressivas,
que deixam uma esperança muito forte
para a realização de encontros futuros.

Uma palavra, para a primeira
geração de atletas,  que compareceram
em massa neste encontro e alegraram
com as suas histórias.

Por ultimo, uma palavra para a
comissão organizadora que está de
parabéns, pelo trabalho realizado neste
encontro. ||||| LLLLL.....AAAAA.....

Campeonato concelhio I Divisão
FC Rebordões 4 - ABCD 1
Consumando que está o
primeiro lugar o F.C.Rebordões
tudo fez para conseguir 0
segundo lugar. Não foi da
melhor maneira que começou
este jogo, ao fim da primeira
parte perdia por 0–1. Na
segunda tudo foi diferente,
como anfitrião, o Futebol
Clube Rebordões tomou conta
do jogo vencendo com toda a
justiça por números ex-
pressivos...

Última Jornada
Mourinha 2 – FC Rebordões 3
Com o primeiro lugar fora de
hipótese o F.C.Rebordões foi
para este jogo com um único
objectivo, manter o segundo
lugar. Com muita garra, esse
propósito, foi conseguido, ao
intervalo, já vencia por 2-0.
Quanto ao Mourinha, já
despromovido, desejamos-lhe
um rápido regresso, pelo
futebol que demonstrou
merecia permanecer entre os
grandes. ||||| FIRMINOFIRMINOFIRMINOFIRMINOFIRMINO     PPPPPAAAAACHECOCHECOCHECOCHECOCHECO

ro classificado, o Foz, que tecni-
camente em nada se comparou
aos locais, o jogo adversário
pontapé para a frente e dar as
canelas, e fisicamente eram
bem constituídos, utilizavam
muito o corpo para atingir os
seus fins, mas com os avenses
não lhes valeu de nada quan-
do se joga bem a bola e se faz
por isso o poderio vem sempre
ao de cima.
Melhor avense: Lopes a de-
fender e Hugo a marcar mere-
cem destaque. Boa arbitragem.
||||| FERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

FC Rebordões

Cristiano Machado - Comércio de Tintas, Lda.
Rua 25 de Abril, nº 337
4795-023 Vila das Aves
Tel/Fax: 252 941 105 - TLM: 919 696 844
E-mail: cristianomachado@cinaves.com

www.cinaves.com



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

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

Diárias e refeições para fora.

RESTAURANTE CHURRASQUEIRA

"O TROVOADA""O TROVOADA""O TROVOADA""O TROVOADA""O TROVOADA"
de António Fernandes Fonsecade António Fernandes Fonsecade António Fernandes Fonsecade António Fernandes Fonsecade António Fernandes Fonseca
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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
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Foram-se os anéis e vão-se os dedos...
S. Miguel das Aves perdeu, quase de

repente, os seus anéis mais
significativos (indústrias). À falta de
capacidade/interesse das suas gentes,
designadamente as suas elites
financeira e intelectual, tem
correspondido uma quase nula
aquisição de novos anéis e paira a
ameaça de começar a perder os
próprios dedos...

O “Cinema” é um deles. O “Cinema”
não é apenas uma casa de espectáculo.
O “Cinema” é uma instituição. Esta,
como todas as outras instituições
existentes, são emblemas de Vila das
Aves. Elas são o conteúdo da vida e da
história da sociedade avense. Elas
permitiram a afirmação desta terra e a
sua distinção no contexto das terras
vizinhas, designadamente S.to Tirso.

Desaparecendo o “Cinema”,
desaparece uma parte significativa dessa
afirmação, dessa distinção.

Como todas as instituições, o
“Cinema”, depois de criado, fez história
e deixou de pertencer ao proprietário;
passou a ser pertença de todos, a fazer
parte do património avense!

Deixando que o “Cinema” morra,
nesta terra, teremos, digo bem, todos
teremos contribuído para a igualização
que alguns desejam a nível concelhio,
mas com aquele toque de indigência
mental que nos caracteriza, a nós
portugueses, isto é, uma igualização por
baixo, uma igualização que não eleva
mas rebaixa e os nossos antepassados
não nos perdoarão.

Se o “Cinema” morrer mesmo, nesta
terra, é uma parte da minha memória
viva que morrerá também e por ela, e
por ele, haverá pelo menos uma
bandeira preta, de luto.

Se o “Cinema” morrer mesmo nesta
terra, é um pouco dessa terra que
morre em mim!

Andamos distraídos enchendo a
boca de ruídos, de sons incoerentes,
deixando que, aos poucos, nos vão
subtraindo aquilo que nos poderia
identificar, que poderia dar justificação
às nossas lutas.

Mas será que o “Cinema” vai mesmo
morrer em S. Miguel das Aves? |||||

Antes que esqueça...

A agonia e
morte do
“Cinema”

por: Olho Vivo
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Os cinquenta anos de vila da nossa
Vila das Aves, que comemoramos
neste ano da graça de 2005, foram
marcados por algumas iniciativas de
muito mérito. São iniciativas que
demonstram que S. Miguel das Aves
não esmoreceu no seu bairrismo e
que continua dinâmica e forte como
era antes.

A luta pelo nome da vila, concre-
tamente pelo nome da vila na esta-
ção dos caminhos de ferro, ocorrida
antes destas comemorações, deu a
oportunidade de reavivar sentimen-
tos antigos e profundos de bairrismo
sincero e abnegado. Os detracto-
res, alguns dos quais se arvoram de
notáveis e de merecedores de re-
conhecimento público nestas come-
morações, chamaram saloio a esse
sentimento autêntico. (Outros escre-
vem atoardas, sem dar a cara, nos
jornais da vizinhança, visando de-
negrir quem contribuiu, com o seu
melhor esforço, para dar relevo à
sua terra. Os autênticos avenses, os
que não estão à espera de nada
em troca do seu bairrismo, sabem

bem distinguir quem está consigo).
Recordei a luta pelo nome da

estação porque essa luta reavivou a
memória de um bairrista emérito, o
Padre Joaquim da Barca, que deixou
registado em inúmeros escritos, ao
longo de cerca de cinquenta anos,
o seu íntimo repúdio pela presença
de um nome estranho na designa-
ção da estação dos comboios. E hou-
ve quem ficasse na expectativa da
perpetuação do bairrismo do Padre
da Barca através de um monumento,
a realizar nos cinquenta anos de Vila.

Estou absolutamente seguro da
justeza que teria uma homenagem
desse tipo ao Padre Joaquim, no
contexto da luta pelo nome da nossa
terra. Mas receio bem que, num con-
texto de comemoração de 50 anos
de Vila, tal homenagem viesse en-
sombrar o mérito relativo de outros
avenses, cuja intervenção foi decisiva
para que o estatuto de vila se con-
cretizasse há cinco décadas. Por isso
concordo, em pleno, que o monu-
mento que fica a marcar, para a pos-
teridade, estas comemorações, não
seja uma homenagem pessoal a um
dos intervenientes na história da Vila

das Aves nas décadas que precede-
ram o 4 de Abril de 1955, mas uma
obra de arte  que simboliza um esfor-
ço congregado para um objectivo
colectivo.

Isso não impede, porém, que se
releve a intervenção notável das ins-
tituições e de alguns dos avenses
no desenvolvimen-to da sua terra.
O livro que, em boa hora, a Junta
de Freguesia editou, é “ um livro
aberto” que pretende historiar e
assinalar com dignidade o desen-
volvimento da terra nos últimos cin-
quenta anos. Trata-se de uma obra
digna que não pode ser desqualifi-
cada só porque há quem se sinta
injustiçado por não ter sido referido,
ou por não ter sido referido da for-
ma que gostaria de ter sido referido,
seja como pessoa singular ou como
porta-voz de instituição colectiva.

Tendo como imperativo único o
registo daquilo que sinto como sen-
do justiça, no que se refere às pes-
soas cuja intervenção foi prepon-
derante no processo de elevação
de S. Miguel das Aves a Vila, en-
tendo que devia ter sido dado maior
relevo à figura do Monsenhor José

Ferreira. E sinto a obrigação de fazer
este registo para que a ele se não
sobreponham outros que possam
esconder a realidade dos factos. É
que, historicamente, foi de certeza à
sombra da nossa Igreja Matriz que
se desenrolaram muitas das conver-
sas que estiveram na génese do pro-
cesso da elevação a Vila. Mas foram
conversas entre Pároco e Presidente
da Junta, conversas entre detentores
de representação e de poder, mas,
acima de tudo, conversas de bair-
ristas consequentes, que o eram am-
bos. A participação cívica do Padre
Joaquim da Barca foi absolutamente
distinta, foi uma intervenção na co-
municação social, sincera e deter-
minada mas algumas vezes quezilen-
ta e outras vezes mal vista pelos au-
tarcas; nunca de intervenção institu-
cional ou nos corredores do poder.
Aí, que se saiba, nunca entrou.

 Ora o Padre José Ferreira, o Mon-
senhor José Ferreira, esteve sempre
na primeira linha da luta pelo de-
senvolvimento da nossa terra. E, por
isso, deve ser referido e lembrado,
independentemente do que foi e do
que fez enquanto pároco. |||||
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Insisto em contar ao Marcos histó-
rias que o desgaste da memória
ainda não apagou. Falo-lhe dos
primeiros tempos de uma viagem
em busca de uma Escola mais fra-
terna. Descrevo episódios lumino-
sos, poupando o Marcos a relatos
de ignomínias, pois o meu neto
há-de chegar a descobrir por si
próprio e a seu tempo, que os ma-
ravilhosos seres humanos também
são capazes da perfídia e da mal-
dade. Explico-lhe como, perante as
contrariedades e insucessos, nos
agarrávamos aos livros como a
bóias salvadoras. Nos momentos
mais críticos, quando a vontade de
desistir era imperativa, evitávamos
o naufrágio, relendo-os, para per-
cebermos onde nos teríamos enga-
nado na interpretação dos mapas
que nos levariam à praia prometida.

Só não sabíamos que toda a
viagem tem regresso. Que o barco
que parte não é o mesmo que re-
gressa, mas regressa. Que a vida é
toda ela reen-contro. Que somos
um pouco de cada ser que encon-
tramos na viagem. Que há seres
viajando ao nosso lado, noutras
viagens. E que até os mortos que-
ridos vão a par, quando ousamos
contrariar ventos predominantes.
Se alguém não acredita, que medite
no que vou contar.

Foi numa São Paulo frenética,
num fim de tarde, enquanto viajava
de carro entre dois aeroportos. O
motorista era conversador e de fala
fluente. E a conversa (ou melhor,
o monólogo) arrancou ao mesmo
tempo que a viatura.

Pensava eu ter de aguentar a
costumeira conversa sobre o tempo
que fazia… Mas enganei-me, pois
o motorista falou-me da sua infân-
cia no Nordeste. Contou-me histó-
rias de fome e abandono. Sendo
o mais velho de dez irmãos, foi
empurrado, bem precocemente, da
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Votar para as próximas eleições autárqui-
cas em Vila das Aves e em todo o
concelho de Santo Tirso já não é mais
uma questão de obrigação, é um au-
têntico exame de consciência. E em quem
votar também já não é uma mera for-
malidade, uma questão de hábitos ou
de mnemónicas para não se esquecer o
símbolo, mas é também uma questão de
exame de consciência. E embora pense-
mos que não mas este exame de cons-
ciência ainda é mais fácil de fazer do
que – perdoem-me o exagero da com-
paração– uma confissão. Nesta, apesar
de pessoalmente achar que o sacerdote
que do outro lado está além de ser
nosso confessor também pode ser nosso
guia espiritual, entendo, no entanto, o
constrangimento que pode representar
abrirmos completamente o nosso cons-
ciente. Neste exame de consciência de
que agora falo, a situação afigura-se mais
fácil porque é algo que podemos fazer
apenas connosco próprios. É algo que
depois vamos materializar através do voto
mas que é secreto, pois o big brother ainda
aí não chegou, e mesmo aqueles que se
sentem pressionados para votar numa
determinada sigla, que eu saiba, a pres-
são ainda não chegou ao ponto de os
fazer passar por nenhum teste de verda-
de, de modo a desvendar o segredo do
seu voto. Percebo a dificuldade de por-
mos as coisas neste ponto quando já
deveríamos estar a falar de ideias, projec-
tos, soluções, mas impõe-se falar disto
em primeiro lugar por contraponto à
política que se tem feito no nosso con-
celho. Percebo também a dificuldade de
muitos continuarem a expressar a sua
opinião política. Mesmo falando verdade,
a verdade de tanto ser repetida começa
a ficar banal, daí ser esta mais uma razão
para a reviravolta que se impõe a nível
do nosso concelho tenha que partir de
dentro de cada um de nós.

O poder que nós temos tido à frente
dos destinos do nosso concelho tem
apostado sobretudo em duas frentes: por
um lado no desgaste de pessoas profun-
damente conhecedoras da realidade do
nosso concelho e que com propriedade
têm falado contra a forma como temos
sido governados. Procura-se dar deles
uma ideia de maluquinhos sempre com
o objectivo último de os aniquilar pelo
desgaste e pela prostração; por outro
lado, no atropelo automático de quais-
quer figuras mais jovens que se assomem
na vida política dando a ideia de que
são inábeis, aves de arribação ou simples-
mente forasteiros. Parece fácil pôr as coisas
desta maneira porque parece também
sempre mais fácil dizer mal, poderão estar
a pensar por esta altura, mas, e agora
bem lá no vosso íntimo, é assim ou não
é? Depois, o poder que nós temos tido
ao longo dos últimos anos no nosso
concelho, quando se dirige a todas as
outras pessoas que não se enquadram
naqueles dois grupos que referi, ora o
fazem com caras de maus pois o distan-

Verdades com
Mãos de Ferro

Re
en

co
nt

ro
s

ciamento não aprofunda razões, ora o
fazem debitando artigos e decretos pois
a complexidade dá uma imagem de
sabedoria, ora o fazem com sorrisos in-
quinados de quem perdeu a naturalidade
de se misturar com o povo. Meus amigos
os discursos são para as ocasiões sole-
nes não para o dia-a-dia de trabalho.
Os comunicados são para os jornais e
televisões não para os cidadãos. Ainda
temos dúvidas de que votar em Outubro
é antes do mais um exame de consciên-
cia muito mais do que esta ou aquela
filiação partidária? Como é possível que
um avense ou um tirsense reclame numa
repartição qualquer e tenha que ficar
indiferente a este tipo de coisas? Como
é possível que um avense ou um tirsense
conteste quando é mal servido aqui ou
ali e não tenha que pôr em causa este
conjunto de situações? Como é possível
que um avense ou um tirsense exija os
seus direitos sociais, fiscais, assistenciais
a que tem direito e não tenha que se
sentir na razão de exigir o mesmo aqui?
Claro que tem que o fazer! Claro que o
vai fazer. E isto não tem nada a ver com
as suas convicções partidárias de sempre.
O que estamos a fazer aqui, de uma
forma séria, não é discutir pessoas nem
siglas, é apenas e tão só o nosso futuro
e o dos nossos filhos. É por isso que a
reviravolta que se impõe no nosso
concelho o vai ser à custa dos votos de
todos nós, sejamos de direita, esquerda,
assim-assim, independentes, apartidários
ou outros quaisquer, mas todos por uma
causa: o desenvolvimento efectivo do
Concelho de Santo Tirso.

Meus amigos, a meu ver a reviravolta
já começou e não foi até com a apresen-
tação da lista de candidatos do PSD, ou
outras que lhe sucedam alternativas ao
poder que está instalado, foi com o dis-
curso do Presidente Jorge Sampaio em
Guimarães quando este apelou ao poder
local pela isenção, verdade, transparência
e rigor a todos os níveis da sua actuação.
Numa zona tão flagelada pelo desempre-
go como o é esta nossa região do Vale
do Ave, acham que este discurso do nos-
so Presidente é inocente? Ingénuo? Claro
que não! Entre nós, por exemplo, basta
olhar para a repetição de não-sei-
quantas-obras em planos anuais de activi-
dade para perceber do que é que o
senhor Presidente estará a falar. Basta
ver que temos uma presidência de câma-
ra muito preocupada em fazer parte do
órgão de gestão do nosso Centro Cultu-
ral, quando o deveria delegar sobretudo
na freguesia, afastando-se daquilo que
deveria fazer primariamente e sempre que
é procurar incessantemente fontes de
desenvolvimento económico, para enten-
der o que quererá dizer Jorge Sampaio.

Meus caros, os homens não se me-
dem aos palmos, diz-se, mas medem-se
seguramente também pela firmeza dos
seus punhos na mesa motivados pelas
suas convicções. É esta a certeza que nos
deve acompanhar, a mensagem que da
nossa consciência devemos escutar nos
meses que se avizinham.

escola para o trabalho duro. Já
adulto, aprendeu a ler, tirando dú-
vidas com os que partilhavam o
jornal do botequim do bairro. Até
aqui, nada de novo, se pensarmos
ser esta história igual a tantas ou-
tras histórias de exclusão de ne-
gros, de negros quase-brancos e
de brancos quase-negros… Mas o
melhor estava para vir. A certa altura
do monólogo, parámos nuns se-
máforos. Um bando de meninos
de rua mostrava habilidades mala-
baristas. O motorista comentou,
num brasileiro que adapto para
português de Portugal, com prejuí-
zo da perda do ritmo e da do-
çura da fala:

- “Veja o senhor ao que chegou este
país! Estes meninos não deveriam
estar na escola?”

Compreendi que aquela era uma
pergunta retórica, pois nem sequer
tive tempo para ensaiar a resposta.

 - “Mas eu imagino que tenham ra-
zões para não ir. E acredite que não
será só por necessidade. Eles não gos-
tam mesmo de ir à escola. A escola não
lhes diz nada. Eu sei que é assim, porque
o mesmo se passou comigo. Quando
era da idade deles, empurra-ram-me
para fora da escola. Mas eu também
quis sair. Aprendi a ler por necessidade.
Não foi a escola que me ensinou”.

Assenti com um aceno a que
não deu atenção. E foi enunciando
autores seus preferidos. Gosto
eclético, que ia da literatura de cor-
del aos clássicos. Até que atirou
nova pergunta retórica:

- “O senhor sabe o que faz a minha
mulher?... É professora! Quando nos
casámos, ela já tinha estudos, mas
quis tirar um curso. Só tinha um pro-
blema: não gostava de ler. E eu fiz um
trato com ela. Ela passava a fazer as
contas do meu serviço e eu ajudava-a
a tirar o curso”.

Eu ia perguntar como tinha si-
do concretizado o contrato, mas
não foi preciso, que a resposta sem
pergunta veio de imediato:

- “A minha mulher trazia livros
para eu ler. À noite, eu lia. E explicava
à minha mulher o que vinha nos livros.
Ela fazia as provas e ficava aprovada.
E, assim, fez o curso de professora”.

Esbocei um sorriso, entre o espan-
to e a admiração. E ele reatou a con-
versa, falando de autores que ha-
via lido: Freinet, Montessori, Dewey,
Piaget... E rematou a conversa, por
estarmos a chegar ao nosso destino:

- “Para o senhor deve ser difícil
compreender o que lhe vou dizer, porque
são assuntos da Pedagogia, da Edu-
cação… compreende?”

Não retorqui, e ele concluiu,
dizendo:

- “Quando li os livros do Paulo
Freire, que é um educador do meu
país de que o senhor talvez já tenha ou-
vido falar, é que eu entendi o mal que
algumas escolas fazem a certas crian-
ças. E até me deu vontade de chorar”.

Talvez nunca aquele motorista
venha a saber o quanto me como-
veu a sua história. Talvez nunca possa
manifestar-lhe a minha gratidão,
porque não o pude fazer, naquele
momento. O nó que eu senti na
garganta ameaçava desatar-se…

No decurso das nossas vidas,
há dias assim, prodigiosos. Acabo
de receber uma chamada telefóni-
ca. Seria idêntica a muitas outras,
um convite para fazer uma palestra
sobre a Ponte. Mas a minha memó-
ria acen-deu-se, ao escutar o nome
da pessoa que me falava do outro
lado da linha. Ousei perguntar se
seria filha ou familiar da professora
Isabel Pires. A minha interlocutora
respondeu que era ela mesma, a
Isabel em pessoa. Na década de
70, sem que a Isabel o soubesse,
foi uma sua obra que iluminou os
caminhos da aprendizagem da ma-
temática de muitas gerações de
alunos da Ponte.

Encontrei a Konstance Kamii, pro-
fessora do Alabama, num aero-
porto estrangeiro, quando regres-
sava de um congresso, onde (coin-
cidência?) fui falar da Ponte. E agra-
deci-lhe um contributo que ela
ignorava ter dado. Foram os seus
estudos sobre autonomia, a partir
dos contributos de Piaget, que sus-
tentaram o quanto basta de teoria,
nos primeiros tempos do nosso
projecto.

Volvidos trinta anos, quando a
barca de sonhos chega ao seu pri-
meiro porto e se apronta para nova
viagem, começo a coabitar com um
Mistério a que não dou nome. Há
algo cuja existência a minha razão
sempre rejeitou. Os projectos (co-
nhecidos ou ainda anónimos), que
visam resgatar a vocação da Escola,
não seguem sempre rumos parale-
los. Súbitos reencontros nos mos-
tram que esses projectos também
se alimentam de ocultas solidarie-
dades. Será verdade que andam
anjos pela Terra? |||||
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Sr. Cliente, temos as mais variadas raças de gado (raça barrrosã, raça minhota, raça alentejana) e o mais
completo fumeiro, com enchidos dos melhores fumeiros existentes de norte a sul do país.

Se gosta de um bom atendimento e de ter ao seu alcance uma vasta gama de produtos e com qualidade garantida,
venha ter connosco. Estamos em frente ao antigo estabelecimento, ao fundo da Avenida Silva Araújo
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CANDIDATURA:     Aí está, algo que para mim foi uma surpresa.
O presidente da Junta das Aves está na lista do PSD à Câmara
de Santo Tirso. E logo em segundo lugar da lista, ou seja,
por muito mau que seja o resultado eleitoral do PSD no
concelho, Carlos Valente está praticamente eleito vereador.
Mas, a questão que se coloca é para a Vila das Aves.
Desconhecemos se se recandidatará à Junta. Esse seria o
cenário mais expectável, mas desta forma as coisas ficam
mais baralhadas, pelo menos, na mente da maioria dos
avenses. O problema é se avança também para a Junta. Aí,
segundo diz a lei, caso seja eleito para os dois cargos terá
de optar por um. Aí está um elemento da lei que desconhecia
e que me parece absurdo, o de permitir que a mesma pessoa
se candidate a dois órgãos autárquicos ao mesmo tempo.
Para além de não fazer qualquer sentido, penso que não
será do agrado dos eleitores. Como poderemos votar a
pensar na pessoa se, depois, fica ao seu critério o cargo que
pretende ocupar. É jogar em dois tabuleiros para que depois,
mediante o resultado possa escolher o que mais interessa.
Penso que muitos avenses gostariam de ver novamente Carlos
Valente candidato à Junta e novamente como presidente da
autarquia avense, mas desta forma, e se se recandidatar à
Junta (apenas nesse cenário) penso que será um elemento
gerenciador de confusão e que será com certeza muito
aproveitado pela oposição (PS) das Aves. Para finalizar este
item, importa dizer que em caso de candidatura aos dois
órgãos autárquicos deverá, desde logo, esclarecer qual
desempenhará caso seja eleito para os dois. Só dessa forma,
os avenses saberiam em quem estão a votar.

CENTRO CULTURAL: É caso para dizer: “finalmente” e “mais
vale tarde que nunca”. No próximo domingo haverá festa
em Vila das Aves. A terra assistirá à inauguração do seu
centro cultural, um edifício que há muito faz parte da paisagem
avense, embora, entaipado. Finalmente vai mostrar-se aquilo
que demorou cerca de dez anos a construir. As expectativas
são, naturalmente, altas e haverá muita gente curiosa. Tal
como já aqui escrevi, mais importante que inaugurar, é
dinamizar o espaço. Não nos faz falta nenhum elefante
branco, até porque um já existe em potência (estou a falar
do Cine-Aves). E mais que definir quem terá assento na
gestão do centro cultural – embora isso seja naturalmente
muito importante – interessa saber o que existirá no edifício
para além da biblioteca actualmente sediada na Junta de
Freguesia. Mas, a propósito de quem deve fazer parte do
órgão decisor do centro reparo – a partir do que foi dito na
Assembleia de Freguesia – que apenas preocupam os assentos
políticos. Mais que isso e porque de uma instituição que se
pretende cultural estamos a falar, deveria ter lugar naquele
órgão, pelo menos, um representante do movimento
associativo avense. Igualmente preocupação merece a dúvida
sobre a atribuição de salas às associações avenses. Esse era
um pressuposto do projecto que não pode defraudar as
colectividades. Estes são assuntos para discutir, agora, é hora
de inaugurações, de festa, porventura de foguetes e de
campanhas políticas. Ups. Isto não se devia dizer… |||||
celsocampos@sapo.pt

Inflexões

Decorreu, no passado dia 11 de Junho,
do ano em curso, mais uma assembleia
de freguesia em Vila das Aves. Foi a
penúltima deste mandato autárquico, visto
que as próximas eleições irão acontecer
já em  Outubro próximo.

Na maioria dessas reuniões de carác-
ter deliberativo, houve duas realidades
que saltaram aos olhos:

1º -  A grande afluência de público.
Acto muito positivo e louvável!

2º - O péssimo relacionamento políti-
co entre o PSD -  partido que detém o po-
der – e o PS - partido da oposição. Acto
negativo e reprovável, sem precedentes
em Vila das Aves!

Quem já foi deputado à assembleia
de freguesia e assiste, assiduamente, a
esse acto democrático desde há 15 anos
a esta parte estará, com toda a certeza,
familiarizado com o regimento que norteia
esse órgão deliberativo. É que, tanto os
deputados – presidente da junta e presi-
dente da assembleia incluídos – como o
público presente, todos têm direitos, mas
também deveres… Não nos escapa, facil-
mente, quando se atropela a lei ao longo
do mandato, seja por ignorância ou por
intenção premeditada. Nem sempre os
mais responsáveis deram o bom exemplo
de civismo político e democracia. O défice
democrático é uma lacuna tanto mais con-
denável quanto maior é a irresponsabi-
lidade dos mais responsáveis.

Em nossa opinião, cerca de 60% do
tempo destinado às assembleias foi
desperdiçado em  questões politico-parti-
dárias e pessoais, mesquinhas… que em
nada dignificam os seus protagonistas
nem a democracia.

Saliente-se o facto de alguns depu-
tados terem tido procedimentos políticos
tais…, que raiaram o zénite da hipocrisia
política e mereceram, várias vezes, reacção
ruidosa do público presente, em sinal de
condenação.

O tempo útil dedicado aos reais pro-

Ex.mo Sr. Director do jornal entre margens
mais uma vez lhe peço que mencione esta
carta no nosso jornal, porque se trata de
mais um agradecimento ao nosso Ex.mo.
Presidente da Junta de Freguesia da Vila
das Aves.

Como sempre de três em três meses o
nosso boletim informativo, atravessa fron-
teiras para que eu, como avense me sinta
feliz. Não sou nacionalista mas sou bair-
rista e já aqui, neste jornal, o disse que
adoro a minha terra e isso faz com que
eu tenha uma estima e um respeito pelo
nosso Presidente, porque não se esqueceu
do meu pedido de que gostaria de rece-
ber o boletim informativo e cá o recebo.
Gosto de os ler todos mas este, do mês
de Junho, deu-me mais prazer porque me
faz recordar as festas de antigamente que,
como avense, em todas elas participei ain-
da para mais porque nasci no ano em
que S. Miguel das Aves foi elevada à cate-
goria de vila porque. Nasci a 11/04/
1955, tinha a minha terra sete dias com
a categoria de vila: Bateu-me no coração
o que escreveu no editorial, e passo a
mencionar, “resta-me agradecer ao Povo
de Vila das Aves, no seu todo que mais
uma vez soube dizer presente e soube
demonstrar, mesmo aos mais distraídos,
um verdadeiro bairrismo que nos caracte-
riza e que desejamos que perdure”.

Parabéns avenses, viva a Vila das Aves.
Amigo Presidente, deixe que o trate

assim, foi e é esse o bairrismo que eu, co-
mo avense, senti ao ler o boletim informa-
tivo. Também daqui, de onde me encontro
na Alemanha, os meus parabéns a todos
os avenses que com orgulho de serem
avenses participaram nas nossas tão lin-
das festas porque as festas da nossa vila
não devem ter cor política devem isso sim
ter muitas cores, as da alegria de sermos
avenses. Um abraço amigo deste avense.
||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     MMMMMÁRIOÁRIOÁRIOÁRIOÁRIO     DDDDDAAAAA     COSCOSCOSCOSCOSTTTTTAAAAA     LLLLLOPESOPESOPESOPESOPES

Assembleia de
Freguesia sem

Precedentes

CARTAS AO DIRECTOR

Bairrismo
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23 DE JUNHO DE 2005
VILA DAS AVES

blemas e anseios dos Avenses foi muito
escasso. Alguns projectos e propostas
apresentados pelo partido maioritário e
que – diga-se em boa verdade – tinham
algum valor foram, muitas vezes, desapoia-
dos e contestados sem que qualquer outra
alternativa fosse apresentada. Quando
estas situações acontecem só há duas
formas de as interpretar:

1ª - Uma oposição política estrategi-
camente ensaiada!...

2ª - Incompetência  dos deputados
da oposição!

Embora com muitas reservas em rela-
ção à segunda, prefiro acreditar na primei-
ra, mas essa não deixa de ser condenável
pois prejudicou a Vila das Aves.

Também não ignoramos que, a prin-
cipal razão desse mau relacionamento po-
lítico se deve  ao facto de, os dois chefes
do Executivo – Câmara e Junta local – estarem
de costas voltadas! Deseja-se que ambos
se penitenciem perante as suas faltas e
que, no mínimo, as relações hierárquicas
se retomem de uma forma mais saudável!...

Assiste-se, já, a um grande frenesi elei-
toral por parte de alguns políticos, mais
responsáveis, dos dois maiores partidos
- PSD e PS. Nota-se, mutuamente, uma gran-
de preocupação em saber quem são os
principais candidatos; quem são os princi-
pais protagonistas que vão prometer "mun-
dos e fundos” aos avenses, para depois,
quem sabe(?) os defraudar mais uma vez.

Será que esses candidatos já têm pro-
jectos inovadores para a nossa vila? Será
que estão dispostos a dar o seu melhor
por ela?  Será que os futuros eleitos pelo
povo Avense – sejam Executivo ou Opo-
sição – estão determinados a  pôr de parte
interesses politico-partidários e congregar
esforços em prol do povo que os vai ele-
ger?  Ou irão fazer como alguns actuais
deputados que, pelo seu comportamento
ao longo mandato…, se tornaram indignos
de desempenhar tão ilustre missão? Esses,
se tiverem alguma dignidade não se
atreverão a recandidatar-se. Os avenses
têm direito a receber garantias de quem
se propõe a gerir o seu futuro.

Como filho das Aves, ambiciono os
melhores e mais competentes elementos
para nos gerir.

É do conhecimento público a minha
tendência partidária. Não escondo que
desejaria que os mais capazes e melhores
fossem os socialistas! A Vila das Aves
precisa de bons socialistas!

Mas se o PS teimar em optar pela “cega
e doentia“ obediência partidária…, em de-
trimento da qualidade que tem ao seu
alcance, então, os avenses terão, natural-
mente, o bom senso de saber escolher
os melhores! ||||| ARMINDOARMINDOARMINDOARMINDOARMINDO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES
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HORIZONTAIS: 11111 – Árvore das regiões do Amazonas; Santo muito festejado em
Junho. 22222 - Outro Santo com festejos de norte a sul; quitidiano (inv.). 33333 - Joeira;
nome de mulher; pref. que significa orelha. 4 4 4 4 4 - Em a; importante cidade onde São
João é festejado; laço (inv.). 55555 - Miadura. 66666 – Branquearam ao sol. 77777 – Oferece;
alumínio (s.q.). 8 8 8 8 8 - Época; íntimo (s.q.). 99999 – Letras de içar; fruto da nogueira; letras
de segue. 10 - Triture com os dentes; pedra de altar; tomba. 1111111111 - Contrataram a
troco de salário.

VERTICAIS: 11111 – Costureira de caçado. 22222 -  Nome de letra; armas para disparar setas.
33333 – Letras de arara; mil e cem (rom); lavras. 44444 – Letra grega; voz do mocho (pl.). 55555
– Zunir; relativo ao ânus. 66666 – Rio onde Jesus Cristo foi baptizado por São João; reza.
7 7 7 7 7 – Regiões superiores da atmosfera; sorte adversa. 8 – Forma antiga do artigo o;
remoinho na água (pl). 99999 – Oferecem; amerício (s.q.); tira de fígado frita. 1111100000 –
Cerimónias religiosas próprias às diversas comunões cristãs; partir ao meio. 1111111111 –
Tratado das doenças dos doentes. ||||| MMMMMANUELANUELANUELANUELANUEL     MMMMMAAAAACHADOCHADOCHADOCHADOCHADO

Soluções das Palavras Cruzadas | HORIZONTAIS: 11111..... Ajará; Pedro 2. 2. 2. 2. 2. João; laid 3. 3. 3. 3. 3.
Uta; Zoé; oto 4. 4. 4. 4. 4. Na; Porto; ón 5. 5. 5. 5. 5. Miadela 6. 6. 6. 6. 6. Coraram 77777..... Dá; al 8. 8. 8. 8. 8. Era; imo 9. 9. 9. 9. 9.
Icr; noz; seg 111110. 0. 0. 0. 0. Roa; ara; cai 1111111111..... Assalariara. VERTICAIS: 11111..... Ajuntadeira 2. 2. 2. 2. 2. Jota;
arcos 3. 3. 3. 3. 3. Aaa; MC; aras 4. Ró; pios 5. 5. 5. 5. 5. Zoar; anal 6. 6. 6. 6. 6. Jordão; oras 7. Éter; azar 8.
El; olas 9. 9. 9. 9. 9. Dão; am; isca 10. Rito; amear 1111111111..... Odontologia |||||

Apenas metade da energia necessária para produzir
plástico novo é utilizado na sua reciclagem.

O azoto resiste a variações de temperatura e é o gás
utilizado para encher os pneus dos aviões.

A circunferência da Terrra foi medida pelo sábio grego
Eratóstenes que viveu cerca de 200 anos AC.

Depois da I guerra  mundial e devido à inflação galopante
na Alemanha eram usadas moedas de porcelana em
substituição das metálicas.

Bifes de
Avestruz com

Laranja

Gelado de Côco
INGREDIENTES: 1 chávena de açúcar; meia
chávena de água; 2 claras; 2 colheres de
sopa coco ralado,; 2dl de leite de coco; 1
pacote de natas

PREPARAÇÃO: Misture a água com o açúcar
e leve ao lume num tacho até formar uma
calda grossa. Bata as claras em castelo bem
firme e despeje sobre elas a calda de
açúcar, batendo bem À parte, misture as
natas com o leite de coco e junte o coco
ralado, mexendo muito bem. Junte
cuidadosamente à mistura de claras e leve
ao congelador. |||||

INGREDIENTES: 1 kg de avestruz; 4 dentes
de alho; azeite qb; 2 colheres de sopa de co-
minhos; 1 laranja; pimenta preta qb; sal qb.

PREPARAÇÃO: Tempere os bifes com 1 hora
de antecedência com sumo de laranja e
sal. No momento de preparar, enxugue
com papel absorvente e passe-os de ambos
os lados num prato com os cominhos.
Aqueça o azeite com os alhos cortados
em lâminas finas. Frite os bifes, rectificando
o tempero de sal e adicionando a pimenta
moída. Sirva em quente com o molho. |||||

O PIANISTA NÓMADA     de Marc Vella
PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA, 2005

Marc Vella é um pianista e compositor francês
premiado, aplaudido pela originalidade, famoso
pela sua demanda única: há vinte anos, decidiu
escapar-se do universo confinado dos conser-
vatórios e das salas de concerto para oferecer
a sua música àqueles que não têm acesso a
ela. França, Europa, África, Saara, bairros de
lata da Índia e do Paquistão, ele toca onde
quer que não exista o hábito de ver um homem
de smoking e muito menos um piano de cauda.

Com mais de cento e vinte mil quilómetros
percorridos com o piano a tiracolo, a sua vida
é uma perpétua aventura humana. "O Pianista
Nómada" dá-nos a conhecer os seus momen-
tos mais belos e mais loucos, feitos de viagens
e de encontros intensos, improváveis e insólitos.
A sua narrativa emociona, diverte e sobretudo
faz-nos relembrar o poder da música e recupe-
rar a confiança na Humanidade.

Marc Vella diz que tudo é possível, basta
ousar e amar. Depois de ler o seu livro passamos
a acrditar.

COMO SOBREVIVER EM VIAGEM
de Mário Cordeiro, Pedro Cordeiro.
PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA, 3ª ED., ABRIL 2005

Dos mesmos autores de “Diário de um Adoles-
cente com a Mania da Saúde”, este livro cujo
original é inglês, relata as viagens de quatro
amigos que decidem no período de férias
escolares, viajar pela Europa. Um livro despre-
tensioso, alegre, pleno de juventude, genero-
sidade, idealismo e fantasia. Uma boa leitura
para jovens em férias, quer viajem ou não.

Nota: Os livros referenciados foram oferecidos
pela Europa-América e encontram-se á dispo-
sição dos leitores na Biblioteca de Vila das
Aves. |||||
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SUGESTÕES DE CULINÁRIA

 LIVROS E LEITURAS
Biblioteca

OCULISTA

Outra Visão do Mundo
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Serralharia Especializada
em Caixilharia de
Alumínio e todos os
trabalhos para
Construção Civil

NARCISO & COELHO, LDA.

TELEFONE 252 820 350  -  FAX 252 820 359
Rua da Indústria, nº 24  - VILA DAS AVES

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

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

CC Tojela - Aves Telem. 965 624 448

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

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

Rua Silva Araújo - Aves -  Telef. 252872706

Postos de vendaPostos de vendaPostos de vendaPostos de vendaPostos de venda
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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  a  a  a  a  a  feliz contem-
plada nesta 3ª saída de  Junho foi
a nossa  estimada assinante, Maria
Manuela Machado Costa Queirós,
residente na Alam Narciso Ferreira,
nº 130, r/c, em Riba d'Ave.

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz
contemplado nesta 3ª saída de
Junho foi a nossa estimada assinante,
Carlos Alberto Ferreira Lopes, residente
na Rua da Coutada, 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 3ª saída de
Junho foi o nosso estimado assinante,
Carlos Alberto Costa Azevedo,
residente na Rua de Ringe, nº 369,
em Vila das Aves.

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

Telf: 252 982607

Restaurante SobreiroSobreiroSobreiroSobreiroSobreiro
Avª Silva Pereira - 4765 Bairro

Telf.s:  252 931043 / 252 905910

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

Telf: 252 881903

entreMARGENS
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Completou duas lindas primaveras
a menina, Rita Migueel Maia Batista
Silva.
Teus pais e avós, nesta data tão
querida desejam-te com todo o seu
amor e carinho muitos parabéns e
muitos anos de vida cheios de
saúde e felicidade.
Parabéns e beijinhos...

De parabéns
19-06-2005

Gabinete de Contabilidade
Castro & Castro, Lda.
Seguros

Porque gosto de ti
Não te quero perder.
És maravilha que vi
Estou sempre a sofrer...

Quando se gosta de alguém
Tudo o que se dá é pouco.
Porque o amor que daí vem
Põe o nosso coração louco...

Amar é sofrer
Toda a gente sabe isso.
Mas é dor que dá prazer
E no coração sempre cabe...

A coisa bela do mundo
É aquilo que ninguém viu...
Todos olhamos pró mais fundo
Mas para o alto é que ela subiu...

                Manuel Pimenta (Rebordões)

É preciso que o governo tome conta
Destes lixos que não têm fim
Limpar e mandar a conta
Para que o país seja um lindo jardim

Esta quinta foi comprada
Para o despejo do lixo
Mais valia não comprar nada
Isto só está a causar prejuízo

Estou cheia de viver aqui
Com este maldito cheiro
Foi coisa que ainda não vi
O que fazem a tanto dinheiro

E se todos pagarem
Isto não era coisa pouca
Pois se todos se esforçarem
Seria uma coisa louca

Tanta gente na boa vida
Que podiam isto limpar
Haja quem trate da vida
Mas que saiba isto mandar

Na zona de Aveiro
Tudo anda a limpar
Mas não há sequer um ribeiro
Que não se possa cheirar

Se alguém for parar ao hospital
Por algum mosquito engolir
Irá alguém ficar mal
Terá que a televisão lá ir?

Este rio maravilhoso
Que tanto peixinho já deu
É preciso um homem famoso
Talvez um anjo do céu

Quando é que o Rio Vizela
Chega a ter os seus peixinhos?
É preciso abrir a goela
Mas pedir ajuda aos vizinhos

É só de preirinhos para baixo
Que tudo isto acontece
Deixam ir tudo ao relaxo
Aquilo que o rio não merece

Se eu fosse poeta
Do que eu seria capaz
Fazia tanta coisa certa
Aquilo que ninguém faz

Mandava limpar tudo
Já não ardia nada
Isto é tudo um absurdo
Parece tudo uma fantochada

Vila das Aves é bela
Muita gente vem cá ver
É preciso tratar dela
Para poder nela viver

Precisamos de uma Rádio Ave
Coisa que já podia haver
Para todos dizerem o que sabem
E assim podíamos vencer.

QUIOSQUE QUIOSQUE QUIOSQUE QUIOSQUE QUIOSQUE MARTINSMARTINSMARTINSMARTINSMARTINS
L Domingos Moreira - Santo Tirso -

Telef. 252857603

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

CC Tojela - Aves Telem. 965 624 448

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 vendaOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do Mundo
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Soltas...

Maria Albertina

Pensamentos

Eu te sonhei... eu sonhava que tu
Me sonhavas, tão só, sonhava
Que a lua era de prata
Eu e tu de bronze
Fundidos na alba...
Sonhava em teu nome
Que o mar na areia bordava
Brancas rendas...
Beijava as ondas da tarde
Beijando beijos de nada
À luz que me falaste.
A tua ausência não disse nada
Tão só, que não, não me sonhaste
Eu te sonhei e tu me despertaste
No ocaso... eu que
As folhas desprendidas
Das árvores sem som
São ilusões perdidas...
Da árvore do coração
Eu... eu, só sei que te sonhava.

Perceptiva

                                 Gracinda Coelho
Herrera de Pisuerga, 11 de Maio de 2005

poema dedicado ao meu marido,
falecido em 28 de Setembro de 2004



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 Lionel).

Contactar: 252 941 735 ou 91 781 01 16

TINTAS PAÇO
D’ALÉM, Ldª

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

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

PPPPPerererererdidodidodidodidodido
Encontrou-se em Paradela (no caminho entre o pré-
dio do Sr. Romeu Cruz e a antiga casa de seus pais),
um cão de cor castanha, baixinho e já um pouco
idoso. Agradece-se a quem pertencer este animal

que se dirija até ao local para o ir buscar.

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.

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

T1T1T1T1T1
Riba d'AveRiba d'AveRiba d'AveRiba d'AveRiba d'Ave

Bom estado de conservação
Lugar de garagem

Junto ao hospital de Riba d'Ave

Bom Preço!!!Bom Preço!!!Bom Preço!!!Bom Preço!!!Bom Preço!!!

QUINTINHAQUINTINHAQUINTINHAQUINTINHAQUINTINHA
DelãesDelãesDelãesDelãesDelães

Com área de 2.500 m2

Moradia r/c e 1º andar
A 5 minutos de

Riba d'Ave

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
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!!!

MORADIAMORADIAMORADIAMORADIAMORADIA
S. Tomé de NegrelosS. Tomé de NegrelosS. Tomé de NegrelosS. Tomé de NegrelosS. Tomé de Negrelos

Moradia r/c e 1º andar
Sala com lareia

Pequeno lote de terreno com
área de 182 m2

MORADIAS EM CONSTRUÇÃOMORADIAS EM CONSTRUÇÃOMORADIAS EM CONSTRUÇÃOMORADIAS EM CONSTRUÇÃOMORADIAS EM CONSTRUÇÃO
Vila das AvesVila das AvesVila das AvesVila das AvesVila das Aves

Moradias em banda
Tipo T3

Local sossegado
Próximo de tudo!!!

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

T2T2T2T2T2
Riba d'AveRiba d'AveRiba d'AveRiba d'AveRiba d'Ave

T2 Recuado
Sala com lareira

Zona centro

Só 50.000Só 50.000Só 50.000Só 50.000Só 50.000
Eur.Eur.Eur.Eur.Eur.

Ganhe um rendimento extra!Ganhe um rendimento extra!Ganhe um rendimento extra!Ganhe um rendimento extra!Ganhe um rendimento extra!
Venda directa por catálogo de

diversos produtos. Firma prestigiada e
conhecida no mercado comercial

Para entrevista, ligue 252 872 355
ou 91 959 21 22 Vila das Aves

PPPPPassa-seassa-seassa-seassa-seassa-se
Loja Grundig, bom negócio de elec-
trodomésticos, decoração p/ o lar e

distribuição de gás. Boa opor-
tunidade! Contactar: 252 941 129

Aluga-seAluga-seAluga-seAluga-seAluga-se
Casa Tipo T2, na Rua do Fontanário
(Lugar de Mourizes), em Rebordões

Contactar: 96 520 38 97

Se tem pouco tempo para tratarSe tem pouco tempo para tratarSe tem pouco tempo para tratarSe tem pouco tempo para tratarSe tem pouco tempo para tratar
da sua roupa e gosta de a verda sua roupa e gosta de a verda sua roupa e gosta de a verda sua roupa e gosta de a verda sua roupa e gosta de a ver
bem engomada, não hesite,bem engomada, não hesite,bem engomada, não hesite,bem engomada, não hesite,bem engomada, não hesite,
contacontacontacontacontacte: 252 87cte: 252 87cte: 252 87cte: 252 87cte: 252 871 452 ou1 452 ou1 452 ou1 452 ou1 452 ou

96 646 02 196 646 02 196 646 02 196 646 02 196 646 02 155555

Procura empregoProcura empregoProcura empregoProcura empregoProcura emprego
Senhora disponibiliza-se para trabalhos
domésticos, limpezas ou tomar conta de

idosos (c/ experiência)
Contactar: 96 763 66 52 (até às 14 horas)

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 desneces-
sariamente, para um elevado nº
de devoluções e atrasos na
entrega do correio, culminando
na insatisfação de quem envia e
de quem recebe correspondên-
cia. 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 respon-
sável 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
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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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29 DE JUNHO DE 2005
Actualidade: cultura

Mostra de Isabelino Coelho no
aniversário da vila de Lordelo

A Câmara Municipal da Trofa vai
organizar de 16 a 24 de Julho, no
Parque Nossa Senhora das Dores,
mais uma Feira de Artesanato e Gas-
tronomia.

A edição deste ano integra também,
e pela primeira vez, a chamada TurisAve,
ou seja, a Feira de Turismo do Vale
do Ave, na qual vários artesãos, pro-
veniente de todo o país vão divulgar
os seus singulares produtos artesa-

nais, desde obras de cestaria, de cerâ-
mica a rendas de bilros, entre outros.

Contando com o apoio da Asso-
ciação de Municípios do vale do Ave,
e com a colaboração da Agência de
Desenvolvimento Regional do Vale do
Ave e dos municípios de Fafe, Guima-
rães, Póvoa de Lanhoso, Santo Tirso,
Vizela e Viera do Minho, esta iniciativa
pretende ser um oportunidade para
dar a conhecer a diversidade e a origi-

nalidade típica do artesanato de cada
região bem como a sua cultura gastro-
nómica.

A Trofa receberá ainda as especia-
lidades de restaurantes representa-
tivos de várias regiões, nomeadamente
do Alentejo, Trás-os-Montes, Estrema-
dura e Galiza. Para apreciar de segun-
da a sexta-feira das 19h. às 23 horas.
No Sábado e Domingo a feira funcio-
nará das15 h. às 24 horas. |||||

Artesanato e gastronomia na Trofa

JUNTA DE FREGUESIA DE
LORDELO COMEMORA 10
ANOS DE ELEVAÇÃO A VILA

COM EXPOSIÇÃO DE
PINTURA E DE ARTESANATO

||||| TEXTO: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

A Junta de Freguesia de Lordelo pres-
tou um inestimável serviço à cultura,
em especial às artes plásticas, ao
reunir um vasto conjunto de obras
de pintores, sonantes uns, anónimos
e em busca de visibilidade outros, inte-
grando esta exposição no quadro da
celebração dos dez anos de elevação
de Lordelo à categoria de Vila.

Quem teve a oportunidade de pas-
sar pelo local onde tal evento ocorreu,
não deixou de admirar uma vasta e

significativa mostra de Mestre Isabelino
Coelho, pintor naif que vai nos 81
anos, filho do lordelense, capitão e
maestro Domingos Martins Coelho:
parte desta obra inspira-se em temas
da nossa literatura de viagens e da
expansão dos portugueses pelo mun-
do, cenas de os Lusíadas, da desco-
berta do Brasil e dos contactos com
outros povos e civilizações, numa
linguagem pictórica de grande pro-
fusão de cores e de uma miniatu-
rização de formas reais, naturais e
humanas a fazer lembrar a proverbial
paciência oriental. O esforço dos orga-
nizadores no sentido de reunirem
também uma vasta galeria de obras
de outros artistas locais ou das proxi-
midades que teimam em cultivar os
segredos da tela e que, a custo, se
vão revelando, teve, afinal, o seu
brilhantismo. Nomes como os de João

Barata, Ilídia Novo, Constança Lima,
Henrique Preto, Moisés Ferreira,
Geraldine Guimarães, Clara Ferreira,
Mário Silva, Armando Trindade, Gen-
til Azevedo, Maria das Dores e profes-
sor Machado ficaram ligados a esta
mostra, sendo alguns deles possivel-
mente merecedores de maior ou me-
nor destaque se a ousadia e apoios
lhes não faltarem para novas expo-
sições individuais e colectivas.

No segundo andar do magnífico
edifício onde teve lugar a exposição,
uma outra mostra de artesanato em
que sobressaía a arte ingénua do sr.
José Maria Ferreira através do trata-
mento artístico de troncos, raízes e
caules a par de outros artefactos têx-
teis de artesãos populares como Fran-
cisco Ferreira, Deolinda Ferreira e filha,
e gravações em madeira dos srs.
Brandão e Guilherme Macedo. |||||

Mais de uma centena de pessoas
assistiu no passado dia 18 de Junho
a um novo desfile produzido por
Bruno Freitas. Depois ter apresentado
as suas propostas de moda em locais
como o pavilhão do Desportivo das
Aves e junto à Fonte Luminosa da
Urbanização das Fontaínhas, desta
vez a escolha recaiu no Quartel dos
Bombeiros Voluntários.

Mesmo com alguma desilusão à
mistura, assumindo, inclusive que, difi-
cilmente volta a promover algo do
género na freguesia, Bruno Freitas
mostrou-se satisfeito com o resultado
do desfile, apesar de a noite ter sido
marcada por alguns percalços. A
começar pela ausência da modelo
Fiona que, por motivos de saúde, aca-
bou por se ver impossibilitada de
desfilar em Vila das Aves, numa pass-
arela feita de pétalas de rosa. Depois,
a manifesta frustração de alguns
“convidados” pelo facto de lhes ser
reclamado o pagamento de determi-
nada quantia para poderem assistir
ao desfile. Iniciativa esta que, agenda-
da para as 21h30 só teve início uma
hora e meia mais tarde. Na apresen-
tação do mesmo esteve Patrícia Pereira.

Na passarela, revelou-se um Bruno

Freitas apostado nos cortes mais clás-
sicos com um acrescido cuidado nos
acabamentos, através da apresentação
de mais de 40 cornados, para vestir,
sobretudo, em ocasiões especiais.
Algumas proposta para homem mas,
sem duvida, uma colecção apostada
na sensualidade feminina. Pelas trans-
parências, obviamente, mas pelas for-
mas revelados pelos tecidos que se
apresentavam, nalguns casos, quase
como uma segunda pele. “Silêncio”
foi a designação escolhida por Bruno
Freitas para esta “performance” de
moda, talvez porque o fado foi rei e
senhor, não através da revisitação
que alguns músicos fizeram do reper-
tório de Amália (como chegou a ser
anunciado), mas na voz de Dulce
Pontes, o que acabou por se tornar
algo "aborrecido" tendo em conta a
duração do desfile.

Bruno Freitas contou com os aplau-
sos de todos quanto assistiram ao
desfile, mas não deixa de sublinhar
a falta de apoios. “Fala-se no apoio
aos jovens, das ideias inovadores, do
querer avançar na cultura” mas de-
pois “recusam-se a contribuir”. Seja
como for, no próximo dia 9 de Julho
há mais. Desta vez o desfile vai realiza-
se na discoteca Pedra do Couto com
propostas de moda em exclusivo para
homem. Na passarela desfilarão Gon-
çalo Athias, Luís Dias e Ricardo Mar-
ques, entre outros. |||||

DESFILE DE MODA NO
QUARTEL DOS BOMEBIROS

DE VILA DAS AVES

Pétalas, fado e
transparências
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