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"A prenda" do décimo aniversário
da Escola Secundária

Ao comemorar o vigésimo oitavo
aniversário da sua fundação, a
Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vila das
Aves procedeu à tomada de posse
dos novos corpos sociais, assim
como do primeiro (Pedro Ma-
galhães) e segundo (Sérgio Vilaça)
comandantes. | PÁGINA  5

Bombeiros das
Aves festejaram

28 anos

INAUGURADO, A 7 DE JULHO,  PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DA ESCOLA
SECUNDÁRIA D. AFONSO HENRIQUES DE VILA DAS AVES | PÁGINA  6

DESPORTIVO DAS AVES | DESAGRADO PELA REDUÇÃO DE CLUBES  | PÁGINA 10

Ambição renovada sem
pensar na subida

No passado dia 3 de Julho foi
inaugurado o Centro Cultural de
Vila das Aves. No dia da abertura,
população esgotou o referido
equipamento fazendo questão de
não perder nenhum momento da
cerimónia inaugurativa que con-
tou com a presença do Secretário
de estado da Cultura.  | PÁGINA  2 E 3

Centro Cultural
de Vila das Aves

inaugurado

A paróquia de Vila das Aves ce-
lebrou no passado dia 3 de Julho
as bodas de Oiro presbiterais do
P.e Fernando Marques. Presidiu à
Eucaristia o Bispo de Viana do Cas-
telo, Dom José Augusto Pedreira
a quem o homenageado está liga-
do por vínculos de amizade. | PÁGINA  5

Bodas de Oiro
de P.e Fernando

Marques

ACIST contra a
instalação

de Pingo Doce em
Vila das Aves

PÁGINA 6

Castro Fernandes reuniu multidão de apoiantes
na apresentação da sua candidatura

LEANDRO ARAÚJO É O CANDIDATO DO PS À JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES | PÁGINA 8
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Importadores ||||| Exportadores

OUTLET

“Dotado de características úni-
cas e assumindo-se como um
dos principais espaços culturais
de Santo Tirso, o Centro Cultu-
ral de Vila das Aves proporcio-
na aos apreciadores de todas
as formas de arte um espaço
multifuncional, dotado das
mais modernas tecnologias,
que fazem dele o local ideal
para a realização de variados
eventos”. A descrição tem a
assinatura da autarquia tirsense
e faz parte do dossiê de im-
prensa entregue pela mesma
aquando da inauguração da-
quele equipamento.

O edifício tem cerca de dois
mil e 300 metros quadrados
e foi “pensado ao detalhe” com
o intuito de se transformar “em
pouco tempo, num importante
fórum cultural e social, não só
para a comunidade de Vila das
Aves, como também para as

Espaço "multifuncional e
de características únicas"

freguesias limítrofes".
Ainda no mesmo dossiê, se

refere que o Centro Cultural
foi construído “com o fim pri-
meiro de satisfazer as necessi-
dades culturais”, disponibili-
zando “múltiplas valências” de
forma a serem levados a cabo
diferentes tipos de espectá-
culos culturais. O edifício é
constituído por sala polivalente
com 145 metros quadrados,
auditório com capacidade para
160 pessoas, sala de exposi-
ções e, entre outros espaços,
biblioteca. “A forma como foi
pensado e executado”, lê-se
assim no mesmo documento
“faz dele um local privilegiado
para cinema, teatro, dança, con-
certos, congressos ou confe-
rências, tendo a capacidade de
acolher todos aqueles que, por
trabalho ou lazer, queiram desfru-
tar deste magnífico edifício”. |||||

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

“Cansaço”, “esperança” e “gratidão”. Foram
estes os “olhares” evocados pelo presi-
dente da Junta de Freguesia de Vila das
Aves em complemento aos “olhares e
memórias” de que se faz a exposição que
se encontra patente no Centro Cultural.
Fê-lo no passado dia três de Julho, na
cerimónia da inauguração daquele edifí-
cio e na presença do Secretário de Estado
da Cultura, Mário Vieira de Carvalho, do
presidente da Câmara de Santo Tirso,
Castro Fernandes, e perante as centenas
de avenses que fizeram da abertura do
Centro Cultural a cerimónia mais concor-
rida dos últimos tempos.

Cansaço pela “demora” da construção
daquele edifício; esperança que “feliz-
mente se concretiza hoje [três de Julho
de 2005] e que se completará com a
inauguração, a breve prazo, da Junta de
Freguesia”; e gratidão, para com a Câmara
Municipal de Santo Tirso pois sem a sua
participação “nada disto poderia ter sido
feito”, referiu Carlos Valente. Para o futuro,
Carlos Valente fez votos para que o edifício
“seja um meio de promoção e de reforço
da democracia pluralista e da liberdade”.

“Olhando a documentação re-
lativa ao lançamento da primei-
ra pedra, vem-nos à memória
que este Centro Cultural se
destinaria a ser gerido pela Jun-
ta de Freguesia”. Carlos Valente
afirmou-o no dia da inaugura-
ção, mas nessa altura, admitiu
que a Junta local não poderia
“de forma consciente, reivindi-
car a gestão autónoma” daque-
le equipamento. Não porque a
Junta tenha perdido dinâmica
mas pelo facto de não ter cres-
cido “do ponto de vista da sua
capacidade financeira, a um
ritmo que permitisse a sua in-
tervenção autónoma num tal
empreendimento”. E por isso,
acrescenta ainda Valente “acei-
tamos de bom grado, integrar

Junta não poderia gerir
sozinha o Centro Cultural

com a Câmara e os agentes
culturais da nossa terra, a ges-
tão deste Centro Cultural”. O
autarca local fez votos ainda
para que o "modelo resulte e
possa ser sucessivamente me-
lhorado, a bem da cultura na
Vila das Aves e no concelho.
Faremos tudo o que estiver ao
nosso alcance para dinamizar
este espaço e para que a sua
gestão seja dinâmica, eficiente
e obtenha a satisfação dos seus
utentes". A dirigir o Centro
Cultural de Vila das Aves estará
Nuno Olaio, técnico superior
há muito ligado à divisão de
cultura da autarquia de Santo
Tirso na promoção de eventos
como o Festival de Guitarra e o
Simpósio de Escultura. |||||

Com lotação esgotada, foi assim final-
mente inaugurado o Centro Cultural de
Vila das Aves. Uma obra feita “com aquilo
com que se compram os melões, o di-
nheiro”, referiu Castro Fernandes que apro-
veitou a presença de Mário Viera de Car-
valho para lembrar o escasso apoio que
o Estado concedeu para a execução da-
quele equipamento cultural. Fica pelo me-
nos a convicção de se ter gasto bem, o
dinheiro: “foram investidos quase 400
mil contos”, pormenorizou o autarca
acrescentando depois que “foram bem
investidos”.

E provavelmente numa tentativa de que
a Administração Central não falte às suas
obrigações, Castro Fernandes, aprovei-
tando ainda a presença do Secretário de
Estado, lembrou alguns dos pontos do
programa do governo no âmbito do seu
“compromisso pela cultura”, nomea-
damente, o de a “libertar das asfixias finan-
ceiras”. Mário Viera de Carvalho, por sua
vez, não fez promessas, optou antes por
sublinhar o empenho da autarquia – ape-
sar da escassez dos apoios estatais – em
levar em frente a construção deste novo
equipamento em Vila das Aves. Um inves-
timento na cultura que aquele responsável
governamental entende como estratégico,
tal como o são os investimentos na edu-
cação e na investigação entre outras áreas.
“A cultura já não é considerada um luxo”,
referiu o Secretário de Estado. Em Vila

das Aves, Mário Vieira de Carvalho anun-
ciou ainda que o Governo vai lançar em
breve uma rede de cinema digital. O
objectivo é o de através das novas
tecnologias, proporcionar, em novos
moldes, o visionamento de cinema de
qualidade.

CONCERTO LOTADO
Depois de feitos os discursos e uma vez
concluída a visita às instalações do Centro
Cultural e à exposição “Vila das Aves:
olhares e memórias" (que ficará patente
naquele espaço até 18 de Setembro), deu-
se início ao concerto de encerramento
do Festival Internacional de Guitarra de
Santo Tirso. Primeiro com o guitarrista e
compositor chileno, Carlos Perez, a solo.
Depois, acompanhado de alguns instru-
mentistas da orquestra ARTAVE. O audi-
tório de 160 lugar depressa se revelou
pequeno, e alguns avenses não se escu-
saram de mostrar o seu descontentamento
por não terem a oportunidade de assistir
ao concerto. |||||

Lotação esgotada na inauguração
do Centro Cultural das Aves

Mário Viera de Carvalho, Secretário de Estado da Cultura ladeado por, à esquerda, Carlos Valente e Ana Maria Ferreira, vereadora da cultura. À direita, Castro
Fernandes, Nuno Olaio e Fernandes de Sá, arquitecto responsável pelo edifício e pelo plano de pormenor da Urbanização das Fontaínhas.

3 DE JULHO DE 2005. INAU-
GURAÇÃO DO CENTRO

CULTURAL DE VILA DAS AVES

Castro Fernandes  lembrou alguns
dos pontos do programa do
governo no âmbito do seu

“compromisso pela cultura”,
nomeadamente, o de a “libertar

das asfixias financeiras”.
Nuno Olaio, director do Centro Cultural de Vila das Aves
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Actualidade:     Centro Cultural de Vila das Aves
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MULTIMARCAS

Comércio de Automóveis
novos e usados

Entre o S. Bento e o S.
Miguel o povo é o fiel

||||| EDITORIAL: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Concluídos os festejos dos santos populares
com os seus fogosos arraiais e noitadas apra-
zíveis a  compensar da canícula dos dias, é o
S. Bento que procura atrair ao centro do Mu-
nicípio os foliões e os amantes das festas e
feiras com o seu séquito de divertimentos,
tendas de ocasião e espectáculos urbanos,
para além de iniciativas culturais e recreativas;
como se pode ler no suplemento do JN alusi-
vo às festas “com um cartaz tão diversificado
e que promete agradar a gregos como a troia-
nos, não espantará que estas sejam das mais
concorridas de sempre”. Não se vai à festa,
porém, com o mesmo espírito desprendido
de outros anos, já que o desemprego e a
crise andam por aí e refreiam os espíritos ou
aconselham prudência no consumo de bens
mais supérfluos ou então as férias estão
próximas e é preferível canalizar para aí as
parcas poupanças que foi possível gerar depois
de meio ano de emagrecimento.

Ninguém duvida mesmo que estamos no
epicentro de um concelho onde os recursos
são exíguos e as soluções frágeis ou inexis-
tentes e o discurso dos responsáveis políticos,
mesmo em contextos e a propósito de festa
não deixa de reflectir esta amarga realidade
do desemprego que grassa e de quanto é
difícil atrair novos investimentos. E talvez por
isso compreendemos as palavras do actual
Presidente da Câmara e candidato a um novo
mandato, no mesmo suplemento: “estamos a
proceder à requalificação de zonas industriais
envelhecidas, no sentido de que algumas des-
tas se tornem em condomínios fechados e
seja possível o seu parcelamento interior, já
que a sua utilização por uma única empresa
se revela muito difícil.” E exemplifica, depois,
com o caso da requalificação da fábrica do
Teles que terá condições, com a colaboração
das universidades e do Estado para a criação
de um pólo tecnológico “através da fixação
de inteligência e da criação de emprego que
visem a fixação de população de nível intelec-
tual elevada.” É uma aposta deveras selectiva
e que busca solidariedades no actual governo
mas que também poderá tornar-se em mais
um elefante branco.

Em contrapartida, e no que toca a Vila das
Aves, parece em definitivo tomada a decisão
de vir a instalar uma superfície comercial no
centro da Vila, conforme se diz ou manda
dizer num periódico mensal tirsense, antes
mesmo de qualquer órgão autárquico local

ser ouvido ou solicitado a dar parecer. A de-
cisão terá seguido os trâmites normais e foram
ouvidos os representantes que se impunham,
incluindo a Associação Comercial e Industrial
de Santo Tirso que, por razões ponderosas
certamente, votou contra, ao contrário dos
demais representantes, nomeadamente da
Câmara Municipal e da Assembleia Municipal
que acreditam na viabilização de postos de
trabalho bastantes (setenta, dizem) para
compensar aspectos negativos que nem sequer
admitem considerar, nomeadamente a fra-
gilização de um já frágil comércio local. “O
Pingo Doce, em Vila das Aves, será construído
num espaço onde actualmente se encontra
uma fábrica desactivada, perto da saída para
Riba d’Ave”, diz-se, laconicamente e pela
primeira vez. Vamos sabendo que a nova
rotunda de S. Miguel ombreia com este em-
preendimento a haver!

Por outro lado, aos alertas que pessoas com
créditos e débitos firmados na nossa praça
vão lançando à navegação no sentido de se
alterar as condicionantes que vão onerar
pesadamente os impostos sobre o património
e os imóveis, os partidos que se candidatam
para o próximo mandato autárquico ou nada
dizem de significativo ou se limitam a ironizar,
como foi o caso recente de um divulgadíssimo
boletim partidário ao comentar intervenções
contundentes mas honestas na Assembleia
de Freguesia e nas páginas deste Jornal sobre
a matéria: “Quem também deitou faladura foi
A.M. sobre um caso que muito o preocupava,
em particular, ele que muitas vezes reclamou
para que Vila das Aves estivesse ao mesmo
nível de Santo Tirso!... Agora quer o contrário?!”

Com argumentos deste tipo conseguirá
esta força política credibilizar as suas propos-
tas, merecer finalmente a preferência dos
eleitores locais e trazer ao debate autárquico
argúcia e firmeza na justa ponderação dos
nossos interesses que, não sendo incompa-
tíveis com uma visão integrada do município,
são, de facto, observáveis de um ângulo pró-
prio e insubstituível? Já que é em linguagem
futebolística que se esboça também os primei-
ros pontapés, a ver vamos quem tem o melhor
ataque e a melhor defesa, quem tem melho-
res trunfos e reforços: Pelo que se vai sabendo,
num dos lados contava-se com um “avançado”
e saiu  um “guarda-redes”, o que poderá ser,
quem sabe, um valioso reforço num jogo que
se antevê renhido mas em que o povo, em
definitivo, é o fiel da balança no julgamento
que fizer no dia 9 de Outubro. |||||
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Se atendidas as pretensões da Assembleia de
Freguesia de Vila das Aves, a Comissão Execu-
tiva do recém-inaugurado Centro Cultural será
constituída por cinco elementos, em vez dos
quatro propostos pelo modelo de gestão.

Ao presidente da Câmara de Santo Tirso
(ou seu representante), ao director do Centro
Cultural, ao chefe da divisão de património e
museus e ao presidente da Junta de Vila das
Aves deverá juntar-se o presidente da Assem-
bleia de Freguesia (ou seu representante).

No passado dia 30 de Junho, duas propos-
tas estiveram em debate na sessão extraordinária
da Assembleia de Freguesia, marcada com o
propósito exclusivo de se debater o modelo
de gestão do Centro Cultural. Ambas já ha-
viam sido apresentadas na anterior sessão
ordinária, mas tendo em conta o assunto, en-
tendeu-se agendar a discussão do mesmo para
data posterior deforma a privilegiar a inter-
venção do público. Este compareceu, de facto,
mas contra todas as expectativas, ninguém quis
usar da palavra. De tal forma que Adalberto
Carneiro, presidente da Assembleia de Fre-
guesia, terminaria a sessão pedindo desculpas
por a mesma ter sido levada a cabo e isto por-
que, argumentou, “o que foi aprovado, poderia
tê-lo sido na sessão anterior”.

Para além da alteração ao nível da com-
posição da Comissão Executiva, a proposta
aprovada na última assembleia, apresentada
pelo Partido Socialista, vai também no sentido
de incluir no Conselho Consultivo represen-
tantes de cada uma das forças políticas com
assento na assembleia freguesia local.

No modelo de gestão apresentado pela
Câmara de Santo Tirso, a Associação Huma-
nitária dos Bombeiros de Vila das Aves, o Clube
Desportivo e a Paróquia surgem destacadas das
restantes colectividades, estas agrupadas
consoante se tratem de instituições de âmbito
cultural, desportivo ou de solidariedade social.

Também aqui se propõem alterações, ou seja,
a inclusão dos Bombeiros, Desportivo das Aves
e Paróquia nesses agrupamentos, no sentido
de se evitarem protagonismos.

O modelo proposto pelos socialistas não
difere muito do apresentado pelos deputados
do PSD, e que  Rafael Lopes tomou como “ape-
nas seu” depois de se deparar com o apoio da
parte de alguns dos seus colegas de bancada
à proposta do PS. No entendimento do
deputado, a Comissão Executiva deveria ser
composta por três em vez dos quatro elementos
propostos pala autarquia, caindo o repre-
sentante dos museus da Câmara Municipal.

Na votação, a maioria foi, no entanto, para
a proposta do PS, conseguida graças ao apoio
manifestado por alguns deputados do PSD,
entre os quais, Joaquim Carneiro e Sebastião
Lopes. Facto que acabou por originar algum
desconforto na bancada social-democrata com
os deputados Rafael Lopes e Nicola Machado
a não entenderem esta mudança de atitude
dos colegas de partido.

DE QUEM É O CENTRO CULTURAL?
A quem pertence o Centro Cultural de Vila
das Aves? Na mesma sessão, em boa parte do
tempo, os deputados detiveram-se sobre a
questão formulada. Não existem dúvidas de
que o terreno onde foi construído é proprie-
dade da Junta de Freguesia, já o mesmo não
se pode dizer em relação ao Centro Cultural.
No modelo de gestão é referido que este é
um “equipamento da Câmara Municipal de
Santo Tirso construído em terreno da Junta de
Freguesia”. Ainda assim, e segundo alega-ram
alguns deputados, a primeira – Câmara Mu-
nicipal – nunca poderá registar o edifício como
seu, estando este implantado em terreno da Junta
de Freguesia. O assunto, porém, não parece
deixar suficientemente descansados alguns de-
putados. Adalberto Carneiro sublinhou, inclu-
sive, a necessidade de o assunto ficar clarifica-
do, nomeadamente no modelo de gestão. |||||

Deputados do PSD aprovaram
proposta apresentada pelo PS

MODELO DE GESTÃO DO CENTRO CULTURAL DE VILA DAS AVES DEBATIDO
EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
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Através de vários Utentes, chegou ao conhecimento da

INDAQUA que empresas de venda de equipamentos ditos

de “purificação de água”, têm colocado em causa a

qualidade da água da rede pública.

Alertamos toda a população e em particular os nossos

estimados Utentes, que consideramos falsas as informações

que têm sido prestadas por estas empresas, tratando-se

claramente de publicidade enganosa. A INDAQUA assegura

que a água que fornece é potável, cumprindo rigorosamente

os parâmetros de qualidade estipulados na legislação em

vigor, cujos resultados das análises estão ao dispor, para

consulta pública, em qualquer um dos balcões de

atendimento. Esclarecemos também que a água da rede

pública distribuída nos Concelhos de Santo Tirso e Trofa,

para consumo humano, não necessita de qualquer

tratamento adicional.

A Administração

“QUALIDADE DA ÁGUA DA
REDE PÚBLICA”
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Duas novas superfícies comer-
ciais vão ser instaladas no
concelho de Santo Tirso. Uma
na sede do município, mais
concretamente no lugar de
Fontiscos; a outra em Vila das
Aves.

Lá diz o velho ditado que
“onde há fumo há fogo”. Em
Vila das Aves rumores sobre
a abertura de um hipermer-
cado há muito que se fazem ouvir, e
mais ainda a partir do momento em
que se deu a conhecer o aparato
das obras relativas à rotunda
de S. Miguel. E é precisamente
no terreno a ela adjacente e
onde se encontra uma fábrica
desactivada que será construí-
do um “Pingo Doce”, do grupo
Jerónimo Martins, o mesmo dos
hipermercados “Feira Nova”, de res-
to, tipo de superfície comercial a ins-
talar no lugar de Fontíscos em Santo
Tirso.

Nos últimos dias, o Entre Margens
tentou contactar o grupo empresarial
mas sem grandes efeitos. Do gabinete
de relações públicas apenas a con-
firmação de que será, de facto, cons-
truído um “Pingo Doce” em Vila das
Aves e nada mais, até porque, alegam
“o processo ainda está em fase de
licenciamento”. No entanto, e segun-
do adianta o “Notícias de Santo Tirso”
na sua edição de 1 de Julho, ambas
as superfícies comerciais deverão abrir
até ao final do ano.

A abertura de um “Feira Nova” e
de um “Pingo Doce” no concelho não
têm a concordância de todas as ins-
tituições envolvidas no processo. A
Associação Comercial e Industrial de
Santo Tirso (ACIST) já se revelou con-
tra a instalação de novas superfícies
deste género no município.

No passado dia 22 de Junho na
sede da Direcção Regional da Econo-
mia do Norte reuniu pela segunda
vez a Comissão Municipal com o intui-
to de apreciar “o pedido de instala-
ção” dos referidos estabelecimento

ESCLARECIMENTO

ACIST contra a instalação de
Pingo Doce em Vila das Aves

COMISSÃO MUNICIPAL APROVOU POR
MAIORIA A INSTALAÇÃO DAQUELA SUPERFÍCIE

COMERCIAL EM VILA DAS AVES

comerciais. Representantes da Câmara
e Assembleia Municipal de Santo Tir-
so, da ACIST, da Direcção Regional
da Economia do Norte e na ausência
do representante da DECO aprovaram
por maioria a instalação do “Pingo
Doce” e do “Feira Nova” no concelho.
Contra, votou a Associação Comercial.

A ACIST entende que, e no caso
de Vila das Aves, ser “imprudente au-
mentar aproximadamente 46 por
cento da área de venda das Grandes
Superfícies numa zona do concelho
com cerca de 13 mil habitantes, onde
já estão implementados dois estabele-
cimentos de comércio a retalho em
regime de livre serviço, nomeadamen-
te, o Lidl e o E.Leclerc”.

Na declaração de voto apresentada

pelo presidente da ACIST, Luís Ferreira,
alega-se que dada a inexistência de
um qualquer “estudo sobre o impacto
no comércio tradicional, não está asse-
gurada a coexistência e equilíbrio dos
diversos formatos comerciais”. O mes-
mo responsável afirma que “existe uma
prática de comportamentos anti-con-
correnciais por parte destas empresas
que se traduzem numa política e pre-
ços com margens insuficientes para
cobrir os custos directos, até ao mo-
mento da eliminação da concorrência,
assim como, o recurso às chamadas
linhas brancas e desvalorização das
marcas dos fabricantes”.

Luís Ferreira diz ainda que o co-
mércio tradicional “passa por enormes
dificuldades” pelo que será “no míni-
mo catastrófico a vinda destas grandes
superfícies para a região”. Na referida
declaração de voto, a ACIST termina
dizendo que a “unidade comercial em
causa não deverá ser licenciada por-
que não trará quaisquer benefícios
qualitativos aos consumidores, não irá
produzir efeitos positivos ao nível do
emprego, nem favorecerá as activida-
des económicas do concelho”. |||||

O comercio tradicional “passa
por enormes dificuldades” pelo
que será “no mínimo catastrófi-

co a vinda destas grandes
superfícies para a região”.

O Sindicato dos Professores do Norte,
Área Sindical de Vila Nova de Famali-
cão, faz saber da abertura da “Oferta
de Emprego para recrutamento de pes-
soal Docente da Educação Pré-Escolar,
e dos Ensinos Básico, Secundário, em
regime de contrato administrativo, para
o anos escolar de 2005/2006”, na
Região Autónoma dos Açores.

O período de candidatura decorre

Ofertas de emprego para
professores nos Açores

entre os dias 6 e 15 de Julho. A Can-
didatura faz-se mediante o preenchi-
mento de um formulário disponível no
endereço: http://concursopessoaldocen
te.azores.gov.pt.

Para mais informações contactar os
nossos serviços no Centro Comercial
Galiza, sala 18, Rua Augusto Correia,
nº 43 V.N.Famalicão ou pelos
telefones 252 378 756 / 7. |||||
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Rua Stº Honorato, nº 47 - R/C  - 4795-114 Vila das Aves

Telefone 252875021/22 - Fax 252875023 - duoventila@sapo.pt

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

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

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

Serviço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanente
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Associação Humanitária festeja 28
anos ao serviço da comunidade
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Ao comemorar o vigésimo oitavo ano
da sua fundação, a Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Voluntários
de Vila das Aves assinalou com bri-
lhantismo esta data, procedendo à
tomada de posse dos novos corpos
sociais, bem como do primeiro e do
segundo Comandantes,  à apresenta-
ção de uma nova madrinha, aprovei-
tando também a ocasião para distin-
guir com títulos honoríficos vários be-
neméritos. O programa desta come-
moração desenvolveu-se ao longo do
dia 2 de Julho.

Pela manhã, realizou-se o habitual
hastear das Bandeiras; à tarde, foi a
vez da recepção às entidades convi-
dadas com guarda de honra, seguin-
do-se, por volta das 16h30 a impo-
sição das medalhas aos bombeiros
por tempo de serviço. Às 17 h. a Ben-
ção das novas viaturas; meia hora
depois a sessão solene, seguida de
um copo de água servido nas instala-
ções do quartel com animação cultural
e recreativa.

Ponto alto desta comemoração foi
a apresentação pública e benção de

PEDRO MAGALHÃES TOMOU
POSSE COMO COMANDANTE
DOS BOMBEIROS DAS AVES

duas novas viaturas: uma ambulância
de socorro oferecida pelo benemérito
Joaquim Ferreira de Abreu num gesto
de homenagem a seu saudoso filho
José Carlos, ambulância no valor de
37mil e 500 euros; uma viatura para
transporte de doentes às clínicas de
Fisioterapia, oferecida pelo benemérito
Armando Brandão de Almeida em
homenagem a seus filhos Nuno Mi-
guel e Susana Raquel, viatura no valor
de 31mil e 200 euros. Foi ainda sole-
nemente relevado o subsidio atribuí-
do recentemente pela Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso no valor de 63
mil euros com os quais a Instituição
adquiriu uma ambulância e 50 con-
juntos de fardamento de protecção
individual para os bombeiros. No
decorrer da sessão solene, foi apresen-
tada como nova madrinha da corpora-
ção, Lina Abreu, e tomaram posse
oficialmente como primeiro Coman-
dante Pedro Magalhães, e como se-

gundo comandante Sérgio Vilaça, ao
que se seguiu a outorga de certidões
e medalhas a vários beneméritos
conforme a lista que segue.

BENEMÉRITOS ANTIGOS
Augusto Ferreira Moreira Garcia;
Joaquim Ferreira de Abreu; Armando
Brandão de Almeida; Agostinho
Martins Pereira; António Alfredo
Martins Teixeira; António Machado
de Sousa; D. Raquel Martins de
Moura; José Machado de Almeida;
António Pereira da Costa; António
Alberto de Castro Fernandes; Joaquim
Barbosa Ferreira do Couto; José Rafael
Pinto Machado Guimarães.

BENEMÉRITOS NOVOS
Medalha de Ouro: Francisco Abreu
Luís; Álvaro Cândido da Silva Pacheco.
Medalha de Prata: Lino Manuel Pinto
Correia Lagoa; Lino Fernando Alves
Costa Moreira; António José Ferreira
Machado Araújo; Armando Azevedo
Abreu; Fortunato Azevedo Abreu;
Nuno Miguel Castro Brandão de
Almeida; Susana Raquel Castro Brandão
de Almeida; Amaro de Oliveira Ma-
chado; Firmino Monteiro Magalhães.

EMBLEMA OURO
Capelão Padre Fernando Azevedo
Abreu; Joaquim Eduardo Machado
Pereira; Miguel Paulo Costa Garcia. |||||

No decorrer da sessão solene,
foi apresentada como nova

madrinha da corporação, Lina
Abreu, e tomaram posse

oficialmente como primeiro
Comandante Pedro Magalhães,

e como segundo
comandante Sérgio Vilaça
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No passado dia 07 de Julho, pelas 15:00
duma tarde verdadeiramente abrasadora,
ocorreu a inauguração há muito esperada
pela comunidade educativa desta escola
e da própria Vila das Aves. Apresentado
como “a melhor prenda que a escola po-
deria ter recebido no ano em que come-
mora os 10 anos do seu funcionamento”,
nas palavras da presidente da seu con-
selho directivo, não foi visível no entanto
a moldura humana dos seus muitos alu-
nos que preferiram o lazer e as férias, ha-
vendo no entanto uma razoável presença
de avenses e encarregados de educação
curiosos em conhecer e visitar este novo
equipamento que deixa a Vila das Aves
razoavelmente bem servida no ponto de
vista desportivo.

A cerimónia começou com um gesto
de benção, tendo o pároco, Padre Fernan-
do Abreu destacado, a partir da leitura
escolhida e proclamada de S. Paulo aos
Corintios, o exemplo dos que se propõem
alcançar metas e objectivos e por eles
lutam, apresentando como referência o
da aluna desta escola secundária, Ana
Cristina Carneiro que, no ano transacto
obteve na Finlândia uma honroso 5º
lugar em atletismo e que, em entrevista
ao entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS, afiançava que o seu
principal objectivo passava pelo desporto
mas que pretendia efectuar estudos
superiores nesta área.

Protocolo para a utilização das
instalações do Pavilhão Despor-
tivo da Escola Secundária D.
Afonso Henriques – Vila das
Aves – Santo Tirso (...)

CLÁUSULA 1ª
A Escola e a CM comprome-
tem-se a promover e programar
actividades de índole desporti-
vo/cultural e a divulgá-las, ten-
do em vista a boa utilização e
dinamização das instalações.

CLÁUSULA 2ª
1. A Escola e a CM são entida-
des co-responsáveis pela ges-
tão e funcionamento do Pavi-
lhão Desportivo.

2. A Escola é responsável pelo
período em que as instalações
estão reservadas à sua utiliza-
ção exclusiva (das 08:00 horas
até ás 18:30 horas) que corres-
ponde ao período de funciona-
mento da Escola.

3. A CM, como responsável pe-
lo restante período de funcio-
namento das instalações, dele-
ga na escola a gestão do pavi-
lhão desportivo no período re-
servado à utilização de entida-
des externas à escola.

CLÁUSULA 3ª
1. No período de funciona-
mento da escola e no período
de funcionamento reservado à
utilização de entidades externas
(referido no ponto 3 da cláu-
sula anterior) a escola, como
entidade co-responsável pela
gestão e funcionamento do pa-
vilhão desportivo, obriga-se a:

a)a)a)a)a) manter as instalações e
equipamentos, que lhe estão
adstritos, em boas condições
de funcionamento e segurança,

b)b)b)b)b) garantir a presença do pes-
soal necessário ao funciona-
mento das instalações, bem co-
mo ao acompanhamento, vigilân-
cia e segurança dos alunos,

c)c)c)c)c) suportar os encargos com
os consumos de água, electri-
cidade e gás correspondentes
ao período de funcionamento
da escola,

d) d) d) d) d) suportar os encargos com lim-

peza das instalações, no período
de funcionamento da escola.

2. A escola obriga-se a supor-
tar os custos de reparações de
eventuais danos que ocorram
durante o período de funcio-
namento e que resultem de uti-
lização incorrecta que lhe seja
imputável, bem como suportar
os encargos que resultam dos
custos de manutenção e con-
servação periódica.

3. A escola garante ainda a
vigilância nocturna às instala-
ções do pavilhão desportivo,
sempre que não haja activida-
de do mesmo, nos modelos
em que o faz nas instalações
da escola.

4. A escola é responsável por
fixar taxas de utilização não
superiores aos custos com as
despesas correntes do pavilhão
desportivo.

5. A escola obriga-se a reservar
o direito de utilização gratuita
à CM, quando solicitado com
8 dias de antecedência, para
actividades que visem o fomen-
to desportivo do Concelho.

6. A utilização do pavilhão
para fins não desportivos care-
ce de prévia utilização da Câ-
mara Municipal.

CLÁUSULA 4ª

1. A Câmara Municipal como
entidade co-responsável pela
gestão e funcionamento das
instalações obriga-se:

a) a) a) a) a) Suportar os encargos que re-
sultam dos custos de manuten-
ção e conservação periódica;

b)b)b)b)b) Assegurar a manutenção e
conservação dos espaços exte-
riores adjacentes ao pavilhão
desportivo, suportando os res-
pectivos encargos.

CLÁUSULA 5ª
1. Este acordo é válido pelo
período de um ano, renovável,
podendo ser denunciado por
ambas as partes, com aviso
prévio de 30 dias através de
carta registada com aviso de
recepção. |||||

Protocolo para a utilização do
Pavilhão da Esc. Secundária

Na sessão solene que se seguiu, de-
pois das palavras da presidente do con-
selho directivo, Helena Miguel, o presi-
dente da Câmara, historiou o que foi o
complexo dossiê de uma escola secun-
dária sem pavilhão Gimnodesportivo e
os esforços que mediou para o ver im-
plantado, tendo-se concretizado com o
Estado uma de duas soluções tipo pos-
síveis: ou Estado investia 80 mil contos
numa infra-estrutura dimensionada ape-
nas para as necessidades escolares ou
se construía um Edifício à medida também
das necessidades da comunidade envol-
vente, assumindo neste caso o município
os custos excedentes; foi esta a hipótese
escolhida com custos na ordem dos 150
mil contos; daí que, em consequência des-
ta parceria, se vá concretizar e assinar um
protocolo entre a Câmara Municipal e a
Escola Secundária que vai permitir que
de futuro,  em horário extra-lectivo possam
realizar-se actividades desportivas devi-
damente planificadas e calendarizadas. E
porque os investimentos que cabem ao
Estado e ao ministério da Educação foram
suportados até ao momento pela Câmara
de Santo Tirso, Castro Fernandes não se
coibiu com as devidas desculpas, de
solicitar à Directora Regional de Educação
do Norte, também presente na sessão, a
sua particular intervenção no sentido de
serem desbloqueadas as verbas consi-
gnadas. Por sua vez, Margarida Elisa,
directora regional, não levou nada a mal
este pedido público de intervenção já que
“a coisa pública” tem que ser credibilizada
como tal e, à solicitação que lhe foi feita
também pelo Presidente da Câmara para
que estivesse atenta aos problemas das

comunidades educativas aven-ses e
concelhias, não deixou de manifestar que
“esta comunidade é uma comunidade de
escolas muito rica e das quais o minis-
tério e a DREN muito se orgulham”, afir-
mando-se disponível para intervir pessoal-
mente para “valorizar o que há de diferente
nas distintas escolas das Aves mas também
o que há de comum”; referiu cada uma
das escolas e os seus vários núcleos in-
cluindo as pré-primárias que, segundo
disse, constituiam para ela um encanto
especial; quanto à inauguração do pavi-
lhão, fez um apelo no sentido de que es-
te novo espaço venha a ser um espaço e
um sinal de partilha e de solidariedade
entre escolas e entre esta e a comunidade
envolvente. Foi assinado de seguida o
protocolo entre a Câmara Municipal e a
Escola Secundária de que transcrevemos
em caixa as respectivas cláusulas, tendo
de imediato sido homologado pela
Directora Regional.

CUSTO DA OBRA 729 MIL EUROS
O novo pavilhão é constituído basicamen-
te numa área desportiva com dimensões
44 x 25 metros com bancada, e ainda
uma sala especializada nas dimensões 14
x 16 metros para educação física e forma-
ção. Os dois espaços são servidos por
dois grupos de vestiários, balneários, sala
de professores com apoio sanitário e
duche, um sanitário à entrada, arreca-
dação de material desportivo, arrecadação
de limpeza, compartimento para equipa-
mento mecânico de aquecimento de
águas e ainda serviços de apoio com
bancadas, bar e instalações sanitárias para
o público em geral. |||||

INAUGURAÇÃO DO PAVILHÃO
GIMNODESPORTIVO DA ESCO-
LA A D. AFONSO HENRIQUES

"A prenda" do décimo aniversário
da Escola Secundária
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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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A paróquia de Vila das Aves celebrou
no passado domingo dia três do
corrente com o júbilo das grandes
celebrações as bodas de Oiro
presbiterais deste seu filho e sacerdote
que presta ainda relevantes serviços
na sua pastoral. Presidiu à Eucaristia
das 19 horas o Bispo de Viana do
Castelo, dom José Augusto Pedreira
a quem o homenageado está ligado
por vínculos de amizade; concele-
braram no acto vários sacerdotes,
conterrâneos ou condiscípulos. O
pároco, pe. Fernando Abreu, relevou
no início da Eucaristia a feliz coinci-
dência de o homenageado ter sido
baptizado nesta matriz pelo pe. Joa-
quim da Barca que, se fosse vivo, faria
precisamente no dia quatro de Abril
123 anos e que celebrou as suas
bodas de oiro sacerdotais  no mesmo
ano em que o nosso homenageado
de hoje celebrava também as suas
bodas de oiro.

O Grupo Coral de Vila das Aves
animou o canto litúrgico e vários ilus-
tres convidados, bem como familiares,
amigos e representantes de associa-
ções e grupos da pastoral paroquial
de algum modo deram brilho à cele-
bração proclamando as leituras, fazen-
do a monições e orações ou parti-
cipando nos actos ofertoriais. À
homilia o Bispo de Viana sintonizava
o essencial das leituras proclamadas
com o simbolismo da festa nestas pala-
vras: “Como são belos os pés que
anunciam a boa-nova..."; “vós que, pelo
baptismo sois criaturas novas, a partir
de agora não sois mais devedores
da carne mas do espírito...”; “estas
verdades, Deus não as revelou aos
sábios e aos orgulhosos, revelou-as
aos humildes de coração...”; pensa-
mentos e máximas estes que assentam
bem na forma como o homenageado
vem exercendo a sua vocação sacer-
dotal; “só quem com ele privou diaria-
mente pode testemunhar como ele
encarou sempre a vida com simplici-
dade e, no entanto, é de um trato
delicadíssimo com todos e teve sempre
uma visão avançada da vida e das

Bodas de Oiro sacerdotais do reverendo
Fernando Marques de Oliveira

coisas”, terminou dizendo o celebran-
te que com ele privou no Colégio e
na vigararia de Monção. No final da
Eucaristia o homenageado teve pala-
vras de muita gratidão para com todos
e mostrou-se perenemente grato ao
pároco pelos gestos de apreço e  mui-
ta amizade para com ele, terminando
com o simbolismo do beija-mão e a
oferta de uma pagela evocativa com
a reprodução de uma fotografia da
sua Missa Nova e de um encontro
com o papa João Paulo II.

O jantar que ocorreu, depois, no
salão paroquial com os convidados
e quantos se quiseram associar a este
convívio festivo foi uma afirmação de
muito apreço e amizade pela pessoa
do sacerdote, do homem culto e de
trato afável, do professor e director
do Colégio de Monção, do fundador
e director do Jornal de Monção, atribu-
tos e qualificações que foram sendo
relevados por vários dos presentes.
Um dos testemunhos mais relevantes
foi dado por um seu antigo aluno
daquele colégio que veio a ser depois
seu colega na Escola Secundária de
Monção e que é agora ilustre presi-
dente da Câmara daquele município
e que, nesta qualidade, lhe  tributava,
de alguma maneira, o preito de home-
nagem dos monçanenses. O Bispo de
Viana realçou mais uma vez as muitas
qualidades intelectuais do homen-
ageado enquanto estudante, a sua
imagem de honestidade e exigência

PRESIDIU À EUCARISTIA O
BISPO DE VIANA DO CAS-

TELO, DOM JOSÉ AUGUSTO
PEDREIRA

enquanto director do Colégio e do-
cente e a dedicação à Igreja e à Dioce-
se que continua a servir enquanto
membro do Tribunal Eclesiástico. O
reverendo Marques de Oliveira agra-
deceu novamente a quantos estiveram
presentes e honrou a todos com um
opúsculo feito para esta ocasião intitu-
lado “50 anos ao serviço da Igreja”
em que pretendeu dar-se a conhecer
e revelar facetas da sua identidade e
do seu apostolado, tendo prometido
para breve um trabalho monográfico
sobre as Aves que pretendeu ter pron-
to neste dia e que, por motivos prio-
ritários e urgentes, teve que adiar. |||||

O Bispo de Viana realçou as
muitas qualidades

intelectuais do homenageado
enquanto estudante, a sua
imagem de honestidade e

exigência enquanto director do
Colégio e docente e a

dedicação à Igreja e à Diocese
que continua a servir

enquanto membro do Tribunal
Eclesiástico.

O Programa de Ocupação de
Tempos Livres para 2005 organiza-
do pela Câmara de Santo Tirso em
parceria com o Instituto Português
da Juventude arrancou no passado
dia  4 de Julho, prolongando-se até
ao dia 30 de Setembro.

Vão ser 927 (em seis anos o nú-
mero de jovens inscritos no progra-
ma OTL triplicou) os jovens muníci-
pes com idades compreendidas
entre os 12 e os 25 anos de idade
que dedicarão parte das suas férias
escolares a actividades nas áreas da
Vigilância Florestal, Cultura e Patri-
mónio, Apoio à Infância, Apoio aos
Idosos, Combate à Exclusão Social,
Saúde e outras actividades de re-
conhecido interesse social.

Só na área da Vigilância Florestal
serão mais de quatro centenas os
jovens que se dedicarão - em sete
pontos distintos do concelho, sob
orientação de 14 monitores espe-
cializados e sempre sob a coordena-
ção geral das três corporações de
bombeiros do concelho - à vigilância
florestal e detecção de incêndios.
Em qualquer dos casos as acções
são promovidas consciencializando
os jovens participantes para o de-
sempenho de actividades ocupacio-
nais que proporcionem a conquista
de hábitos de voluntariado, de en-
treajuda e de disponibilidade para
com os outros, permitindo, inclusive,
que os jovens tenham o primeiro
contacto e experiência com algumas
actividades profissionais. No final do
programa, cada jovem participante
receberá uma bolsa de ocupação
(dois euros/hora) e um diploma de
participação.

O programa OTL tem sido finan-
ciado em mais de 80% pela Câmara
Municipal, entidade que no ano
transacto gastou para o efeito mais
de 30 mil euros. Castro Fernandes,
o presidente da Edilidade Tirsense,
quando confrontado com uma even-
tual explicação para tão grande pro-
cura por parte dos jovens munícipes,
responde que só encontra dois mo-
tivos para tal facto; por um lado a
resposta dada pela Câmara Muni-
cipal às necessidades dos jovens no
período das férias escolares e, por
outro lado, às dificuldades econó-
micas de muitas famílias do con-
celho o que leva a que muitas delas
não possam usufruir de férias fami-
liares conjuntas ou fora dos seus
locais de residência. |||||

Mais de 900
jovens incritos

no OTL
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CONSULTAS GRATUITAS

.

CONSULTAS DE OPTOMETRIA E
CONTACTOLOGIA

.

CONSULTAS DE TONOMETRIA
(PARA MEDIR A PRESSÃO INTRA-OCULAR)

.

ACONSELHAMENTO TÉCNICO E ESTÉTICO
.

MODELOS SEMPRE ACTUALIZADOS
.

ATENDIMENTO PERSONALIZADO
.

FACILIDADES DE PAGAMENTO

AUTO ELÉCTRICA AVENSE, LDª

Telefone/Fax - 252942195 - Rua 25 de Abril, 53 - 4795-023 A4795-023 A4795-023 A4795-023 A4795-023 AVESVESVESVESVES

Instalações de: Autorádios /
Alarmes / Ar Concidionado

Reparações Eléctricas em Automóveis

����������������������������������������

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

Em reunião ordinária realizada no passado
dia 6 de Julho, o executivo camarário tomou,
entre outras, as seguintes deliberações

Adjudicar, pelo preço de 19 mil e 289 euros,
trabalhos complementares na empreitada refe-
rente à construção do Pavilhão Gimnodespor-
tivo de Rebordões – 1ª fase.

Propor à Assembleia Municipal o lançamento,
no próximo ano, de uma derrama de 10%
(dez por cento) sobre a colecta do IRC.

Prorrogar pelo período de um ano (época
desportiva 2005/206) o Protocolo de Acordo
celebrado entre a Câmara de Santo Tirso e o
Futebol Clube do Porto, tendo por objecto a
cedência da utilização do Pavilhão Desportivo
Municipal para a prática (jogos e treinos) do
andebol do clube nos escalões sénior e junior.
O clube  comprome-te-se a colaborar com a
autarquia em todas as acções tendentes a alargar
a prática da modalidade do andebol aos jo-
vens do concelho (disponibilizando, por
exemplo, os atletas para fomentar junto das
escolas do concelho a modalidade) e a ceder,
em cada jogo, 500 bilhetes ao Pelouro do
Desporto da CM Santo Tirso para serem distri-
buídos pelos jovens das escolas do concelho.

Proceder à venda dos jazigos capela existentes
no Cemitério Municipal de S. Bartolomeu de
Fontiscos, sob pena da sua não utilização ori-
ginar a correspondente degradação. Para os
jazigos capela com três urnas a Câmara Muni-
cipal propõe o preço de 10 mil euros, enquan-
to para os jazigos capela com seis urnas o
preço proposto é de 17 mil e 500 euros.

Agendar para a próxima reunião do executivo
a aprovação da proposta de Regulamento Mu-
nicipal da Urbanização e da Edificação do
Concelho de Santo Tirso.

Aprovar a 5ª Alteração às Grandes Opções
do Plano e Orçamento da Câmara Municipal
para 2005.

Atribuir subsídios, no montante global de
76 mil e 313 euros,     às seguintes entidades/
instituições: Junta de Freguesia de Roriz para
reforço de subsídio para ponte de macabio;
24 Freguesias do concelho     pela participação
no desfile etnográfico; ao Centro de Atletismo
de Santo Tirso para a V Milha Urbana de
Santo Tirso; a 16 Ranchos Folclóricos do
Concelho para o festival concelhio de folclore,
à Associação de Solid. Human. De Monte
Córdova para as colónia de férias; ao Clube
de Cicloturismo de Santo Tirso para o XIX
Circuito de Santo Tirso; à Junta de Freguesia
de Vila das Aves para o funcionamento da
biblioteca. |||||

Deliberações
camarárias

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

O Partido Socialista deverá apresentar nos pró-
ximos dias a lista completa dos elementos candi-
datos à Junta de Freguesia de Vila das Aves
assim como o seu programa de intenções. Por
agora, sabe-se apenas o nome do cabeça-de-
lista – Leandro Araújo - que em Outubro próxi-
mo defrontará, ao que tudo indica, Carlos Valen-
te na corrida à presidência da Junta local.

Tal como Leandro Araújo, também os demais
candidatos à presidência das 24 Juntas de Fre-
guesias do Concelho de Santo Tirso escolhidos
pelo PS se deram a conhecer no passado dia 1
de Julho, por ocasião do jantar oficial de apresen-
tação da candidatura de Castro Fernandes como
candidato à presidência da autarquia tirsense.

A organização do evento contabilizou a pre-
sença de cerca de dois mil apoiantes de Castro
Fernandes que não faltaram ao apelo do partido
marcando presença no jantar de apresentação
do candidato. A ex-atleta olímpica Rosa Mota
foi uma das presenças mais mediáticos da inicia-
tiva, deslocando-se a Santo Tirso para dar apoio
ao seu “amigo” Castro Fernandes sobre o qual
diz ser “honesto e trabalhador”.

Nos elogios ao candidato socialista juntaram-

JANTAR DE APRESENTAÇÃO DE
CANDIDATURA À CÂMARA DE SANTO

TIRSO DE CASTRO FERNANDES

se depois Francisco Assis, presidente da Distrital
do Porto, José Lello, secretário-geral do PS e ainda
Pedro Silva Pereira, do secretariado nacional do
partido. Assis revelou-se um “profundo” admira-
dor do “lider” Castro Fernandes e do concelho
de Santo Tirso. Sobre o candidato, o presidente
da distrital diz tratar-se de quem, a nível nacional,
mais tem conhecimento do que é a realidade
do poder local. Para além disso, destaca de Cas-
tro Fernandes a sua “grande capacidade de lide-
rança”, mas não uma liderança “que esmaga os
outros e que tenta concentrar em si todos os
holofotes, mas”, acrescenta, uma liderança “que
mobiliza”. “As vezes aparenta alguma teimosia”,
referiu ainda Francisco Assis, “mas essa teimosia
advém da força das suas convicções”.

Por sua vez, José Lello referiu-se ao candidato
socialista como um “homem honrado, que não
se serve da política, mas que serve a política”. Já
Pedro Silva Mendes não esteve com meias me-
didas e considerou Castro Fernandes como um
dos melhores presidentes de câmara do país”.

Num discurso em tudo semelhante ao realiza-
do na sua primeira apresentação como candi-
dato do PS feita à comunicação social do municí-
pio, Castro Fernandes voltou a historiar o passa-
do recente, ou seja a “obra feita” principalmente
nos últimos quatro anos no concelho do qual
é presidente da Câmara. Para o futuro apontou
algumas prioridades, tais como a da “requalifi-
cação urbana dos principais núcleos”, o “desen-
volvimento económico” e o reforço das con-
dições de atractividade e de fixação de popu-

lação. O Candidato afirma que “Santo Tirso não
será nunca um dormitório da Área Metropo-
litana do Porto, mas uma cidade onde dá gosto
viver. Uma cidade com qualidade. Uma cidade
com segurança”.

Sobre a sua candidatura, Castro Fernandes
afirma querer “continuar o trabalho” desenvol-
vido até então e porque é isso que realmente
gosta de fazer. “Vou ser candidato à Câmara
Municipal e Santo Tirso porque este é i«o meu
concelho, um concelho que eu conheço muito
bem graças à minha origem, à minha actividade
profissional e à minhas actividades autárquicas.
É isto que eu faço, é isto que gosto e quero
continuar a fazer”.

CANDIDATOS ÀS JUNTAS DE FREGUESIA PELO PS
Agrela, Nuno Linhares; Água Longa, Manuel
António; Areias, Germano Rodrigues; Burgães,
Fernando Rego; Carreira, Luciano Bento da
Cruz; Guimarei, Artur Carneiro; Lama, Artur
Machado ; Lamelas, Ascendino Almeida ;
Palmeira, António Barbosa; Refojos, Carlos
Monteiro; Reguenga, Rogério Frião; Roriz,
Jorge Leal; Santa Cristina do Couto, Jorge
Gomes; S. Mamede de Negrelos, Estela Ma-
chado; S. Miguel do Couto, Joaquim Nunes; S.
Salvador do Campo, Manuel Eusébio; Sequeirô,
João Afonso; Vilarinho, Armindo Tarcísio;
Rebordões, Manuel Oliveira; Vila das Aves,
Leandro Araújo; S. Martinho do Campo, Nazá-
rio Ferreira; S. Tomé de Negrelos, Manuel
Silva; Santo Tirso, Benjamim Ferreira. |||||

Candidato do PS à Câmara quer reforçar
poder de atractividade do concelho

Castro Fernandes com Leandro Araújo, candidato à Junta de Freguesia de Vila das Aves pelo Partido Socialista
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Próxima edição nas bancas
a 27 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

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!

CONSULCONSULCONSULCONSULCONSULTTTTTAS POR MÉDICO DOS OLHOS.AS POR MÉDICO DOS OLHOS.AS POR MÉDICO DOS OLHOS.AS POR MÉDICO DOS OLHOS.AS POR MÉDICO DOS OLHOS.
CONSULCONSULCONSULCONSULCONSULTTTTTAS AUDITIVAS AUDITIVAS AUDITIVAS AUDITIVAS AUDITIVAS GRÁTIS. TELEFONE 252 872 021AS GRÁTIS. TELEFONE 252 872 021AS GRÁTIS. TELEFONE 252 872 021AS GRÁTIS. TELEFONE 252 872 021AS GRÁTIS. TELEFONE 252 872 021

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

Tel. 252 860 400

5347 AMI5347 AMI5347 AMI5347 AMI5347 AMI

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

Fax: 252 860 409 Telem: 933 908 404

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

Joaquim Cunha - 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

e-mail: jcunha@remax.pt

T3 S.MarinhoT3 S.MarinhoT3 S.MarinhoT3 S.MarinhoT3 S.Marinho
do Campodo Campodo Campodo Campodo Campo

Ed. ScamEd. ScamEd. ScamEd. ScamEd. Scam
150 m2

Todo mobilado
Aquecimento central
Garagem fechada

Loja / ArmazémLoja / ArmazémLoja / ArmazémLoja / ArmazémLoja / Armazém
S. Martinho do Campo

207 m2

Frente à Escola Secundária
Ideal para comércio ou

armazém de retém
Optimo preçoOptimo preçoOptimo preçoOptimo preçoOptimo preço

Quintinha S.MamedeQuintinha S.MamedeQuintinha S.MamedeQuintinha S.MamedeQuintinha S.Mamede
de Negrelosde Negrelosde Negrelosde Negrelosde Negrelos

TTTTToda em pedroda em pedroda em pedroda em pedroda em pedraaaaa

Com 4.800 m2

Sala rústica
Forno tradicional e adega

Bom preço

Moradia S. TMoradia S. TMoradia S. TMoradia S. TMoradia S. Tomé deomé deomé deomé deomé de
NegrelosNegrelosNegrelosNegrelosNegrelos

Moradia habitável
Lote com 2.000 m2

Boa exposição solar
Escelente vista panorâmica

A 100m da estrada nacional

Moradia T3 -Moradia T3 -Moradia T3 -Moradia T3 -Moradia T3 -
GuardizelaGuardizelaGuardizelaGuardizelaGuardizela

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!!!

T3 VilalvaT3 VilalvaT3 VilalvaT3 VilalvaT3 Vilalva

3 frentes
como novo

garagem
fechada

Festival do Rancho Folclórico
de S.Pedro Roriz

No próximo dia 23 de Julho
vai realizar-se mais um Festival
de Folclore na freguesia de S.
Pedro de Roriz. A incitava está
marcada para as nove da noite e
é promovida pelo Rancho Fol-
clórico daquela freguesia do con-
celho de S. Tirso. O festival terá
lugar na sede do referido agrup-
amento, no lugar de Cartomil.

Como habitualmente, e

antecipando o festival propria-
mente dito, pelas 18 horas do
referido dia terá lugar junto ao
Mosteiro de Roriz a concentra-
ção dos grupos participantes
que mais tarde, por volta das
20h45 desfilam até ao recinto
do festival.

Participam nesta incitava, e
para além do grupo organiza-
dor, o Rancho Folclórico de

Guimarães (Viseu), o Rancho
Folclórico da Costa, Macieira
(Leiria), o Grupo Folclórico Lugo
(Espanha), o Rancho Folclórico
e Etnográfico Terras de Santa
Maria,  Rio Meão (Santa Maria
da Feira), o Rancho Folclórico
do Centro Cultural e Recreativo
de Ferreirim (Vila Meã) e o
Grupo Regional da Pampilhosa
do Botão (Mealhada). |||||

Decorrem no próximo fim-de-
semana, 30 e 31 de Julho as
festas ao padroeiro S. Tiago, na
freguesia de Rebordões.

As festividades iniciam-se
no sábado, 30 de Julho, pelas
9 horas da manhã com a aber-
tura de uma Feira Medieval
cuja organização está a cargo
do Rancho Folclórico Santiago
de Rebordões. Esta iniciativa
decorrerá com outras activida-

“As Raízes do Nosso povo”
É já o 4º encontro intitulado
“As Raízes do Nosso Povo” leva-
do a cabo pelo artesão Delfim
Manuel que irá decorrer no
próximo fim-de-semana, 16 e
17 de Julho.

Esta iniciativa que decorre
na Casa da Eira, em Rebordões,
é já referência na freguesia pela
qualidade de artesões convida-
dos e pela mostra que propor-
ciona aos visitantes.

Este ano conta com a presen-
ça de: Franclim Páscoa, de Gou-
veia, em cerâmica figurada, Rosa
Pinhão, de Vila da Feria, em pas-
ta de papel, Marília Seabra, de
S. Tirso, com vitrais, João Vilacova,
de  Famalicão, em ferro forjado,
Manuel Oliveira, de Barcelos,
em olaria tradicional, João Ba-
tista, de Bragança, em madeira
figurada, Manuel Macedo, de
Barcelos, em cerâmica figurada

e Paula Guedes, de Vila da Feria
também em cerâmica Figurada.

No sábado, dia 16, a aber-
tura está marcada para as 14
horas e o encerramento para as
24. Pelas 21 horas haverá ac-
tuação musical. No domingo a
mostra inicia-se à mesma hora
e pelas 18 horas decorrerá a
actuação do Rancho Folclórico
Santiago de Rebordões após a
qual será encerrado o certame. |||||

Rebordões Festa em Honra
do padroeiro S. Tiago

des populares no recinto do
arraial e terminará pelas 19
horas. Pelas 21 horas será a vez
da actuação da Tuna Musical
de Rebordões, seguindo-se
uma hora e meia depois o gru-
po de música Stradivários e
Marisa. O fogo de artifício ocor-
rera pelas 24 horas seguindo
o encerramento do primeiro dia
de festa com o grupo convidado.

No domingo, dia 31 de

Julho, pelas 9 horas da manhã
dará entrada a Banda Marcial
de Santa Maria de Arnoso.
Pelas 10h30 será celebrada
Missa Solene em honra do
padroeiro após a qual actuará
a banda.

Da parte da tarde a pro-
cissão inicia-se pelas 16 horas,
finda a qual, actuará o Rancho
Folclórico de Santiago de
Rebordões. |||||
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Acordos com as seguintes entidades: ARS; ADSE; SAMS; SAMS Quadros; SAMS
/ SIB; CGD (Caixa Geral Depósitos); Médis.

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

Bioquímica

Hematologia

Microbiologia

Imunologia

Endocrinologia

Monotorização de Fármacos

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

Espermograma

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

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

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

Análises Químicas e bacteriológicas de água de poços,

torneiras e piscinas.

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

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

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

Ponte – S. Tomé de Negrelos | Telefone 252 942 253
Bairro – Ruivães – Moreira de Cónegos
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Rancho Divino Salvador de Delães
vai realizar festival a 6 de Agosto

No próximo dia seis de Agosto, o
Rancho Folclórico Divino Salvador de
Delães vai levar a cabo a segunda
edição do seu festival de Folclore. Do
programa consta às 20 horas o início
do desfile em frente à Igreja com larga-
da de pára-quedistas e carros de bois
barrosos carregados de cereais da
época, tendo lugar uma hora depois
o festival propriamente dito.

Esta segunda edição do festival
conta com as participações do Rancho
Folclórico da Casa do Povo de Santa
Cruz Alvarenga Arouca; do Rancho
Folclórico das Lavradeiras de S. Marti-
nho da Gandra, Ponte de Lima; do
Rancho folclórico de Santo André,
Friante de Felgueiras; do Grupo Fol-
clórico de Cantares e Danças “Os

Camponeses de Navais” de Póvoa de
Varzim; e do Grupo Folclórico A.C.R.
Conde de S. Martinho Guimarães;
para além das danças e cantares do
grupo organizador.

Os responsáveis do Rancho Folcló-
rico Divino Salvador de Delães não
aceitam outra solução e por isso
avançam com a realização do seu
festival de folclore no dia 6 de Agosto,
em desacordo, portanto, com a
Comissão de Festas do Divino Salvador.

Fundado em Janeiro de 2003, o
grupo de Delães granjeou “estima e
admiração por todas as terras de Por-
tugal e também além fronteiras, Es-
panha e França com três festivais efec-
tuados” onde foi actuando. Em 2004
foi criada uma comissão para recuperar
as festas da freguesia, e desde logo o
rancho colocou-se ao dispor da res-
pectiva comissão, realizando o seu fes-
tival de folclore no primeiro sábado
das festas, “com um êxito assinalável
arrastando milhares de pessoas ao
recinto onde foi efectuado”

Este ano, os responsáveis do grupo

colocaram-se, mais uma vez, à disposi-
ção da comissão de festas para volta-
rem a realizar o seu festival – este ano
com um grupo de pará-quedistas –
nos mesmos moldes do ano passado,
ou seja, na noite de sábado. Contudo
a comissão de festas não concordou
com a data, e por isso terá sugerido
que o festival se realizasse não na
noite de sábado mas no dia anterior.

Os responsáveis do grupo ficaram
desagradados com a solução apre-
sentada, uma vez que “os grupos con-
vidados vinham de outras regiões e
que os componentes desses grupos
têm os seus trabalhos e só aos fins
de semana é que estão livres”. O Presi-
dente do rancho pediu ao Juiz da
comissão de festas para pensar melhor,
dizendo ainda “que fazia todo o sen-
tido o rancho realizar o seu festival” no
dia 6 de Agosto, “por diversos motivos,
entre os quais o nome do grupo e a
qualidade que daria aos festejos”.

Os responsáveis do grupo folcló-
rico dizem “que o festival vai se realizar
no sábado dia 6 de Agosto”. |||||

MESMO EM DESACORDO
COM A COMISSÃO DE

FESTAS, GRUPO AVANÇA COM
FESTIVAL NA DATA

PREVIAMENTE DEFINIDA

Passados 800 anos após a atribuição
do Foral a Vila Nova de Famalicão
pelo Rei D. Sancho I, a Câmara Muni-
cipal festejou no passado dia 1 de
Julho a data, eternizando-a no tempo,
através do lançamento da marca de
Vinho Verde Branco “1205 – D.
Sancho I”, de denominação de origem
controlada, isto é, originário e
produzido na região.

 O vinho “1205 – D. Sancho I” é
produzido pela Cooperativa Frutivi-
nhos, e beneficiou de castas brancas
de alta qualidade como Loureiro, Tra-
jadura e Arinto. De acordo com os
especialistas trata-se “de um vinho
elaborado a partir de uvas provenien-
tes de vinhas reestruturadas de agri-
cultores do concelho de Famali-cão.
É um vinho com aroma floral e

frutado, onde se destaca a fragrância
da casta de Loureiro. De cor citrina,
na boca apresenta-se frutado, com-
plexo e persistente”, afirmam os
conhecedores.

O vinho comemorativo contou
com uma produção de 10 mil
garrafas, podendo ser encontrado
nos diversos restaurantes de Vila Nova
de Famalicão. |||||

Vinho verde para comemorar 800 anos

entremargens@clix.pt | escreva-nos
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VINHO VERDE

Quinta de Covas
S. TOMÉ DE NEGRELOS - SANTO TIRSO - PORTUGAL
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REPORTAGEM: SUSANA CARDOSO

Armando Silva é um dos principais
rostos da Fernando A. Lopes da Silva
Lda, uma firma fundada em 1968 e que
se dedica à produção e comercialização
de vinho verde, situada em S. Tomé de
Negrelos. Filho do fundador da
empresa e há mais de duas décadas
ligado a este ramo de actividade, já
acompanhou de perto todo o processo
de fabrico dos vinhos, desde a
distribuição passando pela parte
administrativa. Os últimos anos foram
sempre de evolução, se bem que a
actualidade seja vivida entre a grande
quebra nas exportações e a própria
diminuição do consumo do vinho por
parte da população. Uma “dura
realidade”, mas à qual ter-se-á de
“encontrar uma resposta adequada”,
tudo em prol da Região Demarcada do
Vinho Verde. “Cada vez há mais
concorrência no mercado, aparecem
mais marcas e o próprio consumo
diminuiu muito. No fundo acaba por
haver um exagero na produção, porque
cada região tem uma entidade reguladora
e se as pessoas têm muito espaço para
produzir vinho, sentem, depois,
algumas dificuldades em escoar o
produto final no mercado”, contou
Armando Silva. Nos últimos tempos,
“têm também aparecido outro tipo de
bebidas”, isto sem esquecer o facto de
a concorrência estrangeira ser muito
forte. “Países como o Chile, Argentina,
Brasil, Austrália, África do Sul

Aumento de produtores estrangeiros provoca
queda nas exportações de vinhos portugueses

Aroma vinoso e ligeiramente seco,
bom para almoços leves.

Castas: Padeiro de Basto, Vinhão

Vinho Verde Tinto
2004

Vinho Verde Branco
2004

Aroma agradável, boa presença
aromática, notas citrinas no sabor,
é um verde fresco e furtado, bom
para acompanhar petiscos de verão.

Castas: Trajadura, Loureiro, Azal –
Branco

Vinho Verde Branco
2004 Vinho Verde Tinto

2004

Vinho Verde Branco
2004

Boa presença aromática, acidez
presente mas nada agressiva final
macio e longo, perfeito como
aperitivo.

Castas: Pedernã, Avesso, Azal-
Branco

Muita cor, aroma furtado, ligeira-
mente acidulo. Excelente para
acompanhar pratos típicos da
gastronomia regional.

Castas: Vinhão, Borraçal, Azal-Tinto

Fruto delicado no aroma, intenso e
com cor citrina. Agradável na boca
com ligeira acidez.

Castas: Loureiro, Trajadura, Azal-
Branco

dedicam-se, agora, à produção de vinho
e de boa qualidade, fazendo, por isso,
parte do novo mundo vinícola. O
território deles é enorme, pois enquanto
na região de vinho verde a maior parcela
de vinha terá cerca de 100 hectares,
nesses países podem atingir os 500 ou
600 hectares”, esclareceu. Também em
Angola e Moçambique, “dois dos
principais destinos dos vinhos
portugueses”, começam a surgir cada
vez mais produtores e as exportações
ressentem-se. Com o maior fluxo de
vendas centrado no Norte do país,
sobretudo a nível dos restaurantes,
hipermercados, garrafeiras e
supermercados, as comunidades
portuguesas localizadas no
Luxemburgo, Alemanha, França e
Macau tornam-se nos principais
destinos da produção anual da
Fernando A. Lopes da Silva Lda.

Mas os primeiros passos da
empresa no sector foram dados como
armazenista de vinhos a granel, para
depois no ano de 1984 se ter expandido
como engarrafador. Durante 10 anos
dedicou-se a consolidar as suas
prestigiadas marcas (S. Lucas e FLS)
de Norte a Sul do país. Com a aquisição
da Quinta de Covas, em 1997, começou
a produzir vinhos verdes, tornando-se,
assim, numa das empresas de referência
desta região demarcada. “Assim
começamos a ter uvas próprias e a
poder garantir um outro tipo de produto
de qualidade aos nossos clientes”,
explicou o gerente.

ALTAS TEMPERATURAS
ALTERAM QUALIDADE
Apostando na qualidade do vinho,
anualmente são produzidos 15 mil
garrafas  de verde tinto Quinta de Covas
e  4 mil garrafas  de verde branco Quinta

de Covas. Um processo que requer
alguns cuidados especiais, salva-
guardados por 14 trabalhadores, dois
dos quais em part-time como são os
casos do técnico de viticultura e o
enólogo, além, é claro, de um
trabalhador agrícola. Sendo os vinhos
feitos a partir das primeiras prensagens
das uvas, estas são levadas para a adega
para vinificar num curto espaço de
tempo, no máximo entre 10 a 15
minutos, “porque caso atinjam altas
temperaturas a qualidade fica seriamente
comprometida”. Também no cultivo há
que ter certas cautelas, nomeadamente
no que diz respeito às polvorizações,

Graça), em branco, tinto e rose, “são as
que dão uma maior facturação,
havendo, assim, a necessidade de se ir
ao encontro do consumidor”. Isto além
de terem, desde 1990, uma repre-
sentação de um vinho alentejano, o
Couteiro-mor, “por uma questão de
amizade de longa data com os
produtores, além de ter também uma
boa saída no mercado”. A adega, locali-
zada na sede em S. Tomé de Negrelos,
tem uma capacidade de armazenamento
para 400 mil litros em cubas  de inox,
isto além de as linhas de enchimento
terem uma capacidade para duas mil
garrafas por hora.

normalmente feitas de 12 em 12 dias,
processo que poderá ser alterado em
função das próprias condições
climatéricas. “Como estamos num ano
de seca não são necessárias tantas
polvorizações, mas se estiveram dias
de nevoeiro temos de proteger as
vinhas. E, por isso, o mais certo é que
nas terras altas haja muito vinho, mas
não de tão boa qualidade”, sublinhou
Armando Silva.

Além de a empresa ter a sua própria
produção, também não deixa de
comprar vinho nas adegas cooperativas
e em pequenos produtores particulares,
sobretudo nos concelhos de Santo
Tirso, Famalicão, Braga, Guimarães,
Mondim de Basto, Celorico de Basto e
Amarante. Estas marcas de grande
tiragem (S.Lucas, FLS e Senhora da

13 de Julho de 2005, página 2
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A quinta foi adquirida em 1997 e possui
5 hectares de vinha, dos quais 4,5 são
dedicados à produção do vinho tinto,
nas castas vinhão, borraçal e azal-tinto,
e nos restantes hectares é produzido o
vinho branco, nas castas loureiro, traja-
dura, pedrenã e azal-branco.

As vinhas são em cordão simples,
de modo a haver uma melhor exposição
solar sobre os cachos de uvas, e a aposta
na qualidade reflectiu-se na Medalha
de Bronze ganha em 2004 no concurso
promovido pela Comissão de Viticul-
tura da Região dos Vinhos Verdes
(CVRVV). Ao longo desse ano foram
feitas duas inspecções por técnicos
especializados, em representa-ção da
Direcção Regional, e a concurso
estiveram 22 explorações de vitcultura.
Um motivo de grande orgulho para
Armando Silva, que já no ano anterior
tinha conquistado uma menção honrosa
pela qualidade da vinha. “Quando com-
pramos a quinta estava tudo abando-
nado, era só silvas por todo o lado, e,
depois de muito trabalho e esforço, só
em 2003 ficamos nas condições ideais
de concorrer. Obtivemos uma menção
honrosa, o que não foi mau, e no ano
passado trouxemos para casa o terceiro
lugar. Este ano não vou concorrer

S. TOMÉ DE NEGRELOS
uinta de Covas

porque penso que não se registaram
melhorias significativas na nossa
quinta, mas para o ano pretendo concor-
rer, de modo a tentar subir mais um
patamar, o que nem sempre é fácil,
porque, por vezes, doenças repentinas
ou alterações do estado do tempo alte-
ram tudo por completo. Agora também
temos melhor drenagem das águas e a
evolução terá de ser sempre feita em
sentido ascendente”, relatou o gerente.

NOVA ADEGA À ESPERA DO
GOVERNO
Se não fossem as burocracias já há
muito que estaria pronta a funcionar a
nova adega de vinificação, na Quinta
de  Covas, o que por outro lado permi-
tiria também responder a todas as exi-
gências do novo programa de higiene e
segurança alimentar, denominado de
HCCP. O projecto de construção até já
foi aprovado pela CVRVV e pela

Câmara Municipal de Santo Tirso, fal-
tando, agora, o parecer final da Secre-
taria de Estado do Ambiente.

Com uma área total de três mil me-
tros quadrados, todos os sectores da
empresa funcionariam na Quinta de
Covas, e mais tarde não está posta de
parte a edificação de um espaço inserido
na Rota dos Vinhos Verdes, com uma
mostra de vinhos, dando-os a provar
aos visitantes, o que de acordo com o
gerente “é a solução melhor para o

futuro, devido à existência de outro tipo
de acessibilidades e de infra-estrut-
uras”. De referir que esta rota foi criada
mediante o protocolo celebrado em Bra-
ga, em Setembro de 1995, e, actualmen-
te, integra 67 aderentes, entre adegas
cooperativas, produtores-engarrafa-
dores, armazenistas-vinificadores,
associações de cooperativas, restauran-
tes e associações de viticultores.

Ultimamente, Armando Silva
também tem participado em palestras
sobre o recente programa de higiene e
segurança alimentar, de modo a manter-
se constantemente informado e actua-

lizado sobre a matéria, embora o eco-
nomista da firma tenha também uma
formação nesta área, e nunca tenham
surgido quaisquer queixas por parte dos
consumidores. “Mantemos sempre
aqueles cuidados essenciais, desde a
limpeza de todo o material de
manuseamento até à desinfecção de toda
a linha de produção. Até hoje nunca
tivemos reclamações nem que recolher
qualquer produto”, contou.

Medalha de brMedalha de brMedalha de brMedalha de brMedalha de bronze para aonze para aonze para aonze para aonze para a
melhor vinhamelhor vinhamelhor vinhamelhor vinhamelhor vinha

Q

CURIOSIDADES DAS VINDIMAS São feitas durante quatro dias | No processo estão envolvidas 10 pessoas | A recolha dos cachos é feita em
pequenos cestos de modo a não esmagar as uvas | O tractor recolhe, depois, os cestos e trá-los até ao esmagador, um processo que no máximo só poderá
durar meia hora, para que as altas temperaturas das uvas não comprometam a qualidade do vinho | Depois do esmagador, o vinho tinto é pisado em
lagares de pedra ou inox, e depois de fermentar vai para cubas de inox. | O vinho branco é levado directamente do esmagador para as cubas.
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ABAFADO
Um vinho mais ou menos doce, com
elevado teor alcoólico.

AGULHA
Efervescência de um vinho, sempre
presente nos Vinhos Verdes.

ÁLCOOL
Produto da fermentação do açúcar,
que depois da água, constitui o
elemento quantitativo mais
importante do vinho.

BICA ABERTA
Processo de vinificação que é
normalmente utilizado nos vinhos
brancos em que o mosto fermenta
separadamente das películas e dos
engaços.

BRILHANTE
Qualificação que corresponde a um
vinho com excelente limpidez.

CALOROSO
Designa um vinho com graduação
alcoólica elevada que provoca uma
sensação de calor nas mucosas.

CORPO
Termo que se aplica para classificar a
presença do vinho na boca. Um vinho
que “enche a boca” é um vinho
encorpado.

DELGADO
Um vinho com pouco corpo. Recebe
esta designação quando se aprecia o
conjunto corpo-harmonia.

DESENGAÇAR
Operação que separa a uva do
engaço.

DURO
Designa um vinho com bastante
acidez, taninoso e jovem.

FATIGADO
Diz-se de um vinho que perdeu
momentaneamente as suas
qualidades devido ao transporte,
engarrafamento ou manipulação
indevida. Quando isto acontece, é
necessário deixá-lo algum tempo
para que possa recuperar.

FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA
Transformação do açúcar das uvas
em álcool e produtos secundários,
feita pelas leveduras.

LEVEDURA
Micro organismos unicelulares que
provocam a fermentação do mosto.

MACERAÇÃO
Contacto prolongado do mosto com
as partes sólidas da uva.

MOSTO
Sumo da uva que se obtém por
esmagamento desta e que não
sofreu fermentação.

PERFUMADO
Designa um vinho proveniente de
castas muito aromáticas. O seu
aroma sobressai logo que se leva o
copo ao nariz.

RETINTA
Cor de um vinho tinto após a
fermentação, especialmente se as
uvas forem de castas ricas em
matérias corantes.

RUBI
É a cor de um vinho tinto já
estagiado, à qual se associam
tonalidades, sendo a mais frequente
a acastanhada.

TANINO
Substância proveniente das
películas, engaço e grainhas e que
confere ao vinho estrutura e
capacidades de envelhecimento.

Feiras Técnicas (Vinho) bienais na Exponor e
na FIL, cujo acesso só é permitido a

profissionais do sector.
Feiras Técnicas e de Gastronomia (Feira das

Tasquinhas de Santo Tirso, e as Férias de
Artesanato e Gastronomia da Póvoa de Lanhoso

e Vila do Conde).
Anúncios publicitários em revista da
especialidade (vinho e gastronomia).

Há mais de dez anos que a empresa faz
publicidade no desporto automóvel, tanto em

campeonatos nacionais ou regionais.
No Estádio do Clube Desportivo das Aves, os
bancos de suplentes das duas equipas mostram

os “Vinhos Quinta de Covas”.
A prova anual de atletismo de Santo Tirso

também é patrocinada pela empresa.

VOCABULÁRIO DE
DEGUSTAÇÃO

Publicidade e Marketing da Fernando A.
Lopes da Silva, Lda.

Os tradicionais garrafões de vinho
têm os seus dias contados. Isto por-
que recentemente surgiu uma nova
forma de apresentar o produto ao con-
sumidor, diga-se de passagem, muito
mais prática. A máquina “bag-in-box”
tem uma capacidade para encher 100

Bag-in-box substitui garrafões
caixas de meia em meia hora, mas só
com vinho de mesa, estando a ser co-
mercializadas embalagens de 5 e 10
litros. O produto é colocado numa
embalagem e a torneira exterior per-
mite dosear a quantidade de vinho
necessário, sendo também uma
melhor forma de colocar o produto
no frigorífico. “É mais caro mas mais
prático do que os garrafões. E os
hipermercados preferem este tipo de
produto, porque ocupa menos espaço
e temos de ir ao encontro dos gostos
do consumidor, sobretudo porque
estes são os vinhos de grande tira-
gem, que dão mais facturação à em-
presa”, explicou Armando Silva.

Este ano, a participação da Feira das
Tasquinhas em Santo Tirso rendeu
mais um prémio para o espólio da
empresa. O Vinho Verde Tinto Quinta
de Covas foi o primeiro classificado
no concurso promovido anualmente
por esta ocasião, de modo a premiar
os melhores vinhos engarrafados do
concelho. Também a medalha de
bronze obtida no ano passado, rela-
tiva à qualidade das vinhas, enchem
de “satisfação” Armando Silva, dan-
do, cada vez mais “incentivos ao pro-
gresso no futuro”.

VINHOS VERDES
O Vinho Verde é muito apetecido,
sobretudo na época quente, pelas suas
propriedades digestivas e frescura
natural. Os tintos são encorpados, de
cor intensa e espuma rosada ou ver-
melha viva, enquanto os brancos se
apresentam de cor citrina ou palha.
No fundo ambos resultam das carac-
terísticas do solo e do clima, além das
castas regionais e formas de cultivo
da vinha. As vinhas têm diversas
formas de condução, ocupam uma
área de cerca de 35 mil hectares e
correspondem a 15% da área vitícola
nacional.

A região demarcada dos Vinhos
Verdes é limitada a norte pelo rio
Minho; a sul encontra as serras de
Montemuro, de São Macário, da
Arada e do Arestal; a poente o oceano
Atlântico como elemento moderador
do clima genérico regional, a leste uma

distância da costa que raramente
ultrapassa os 80 km. Quanto à riqueza
hidrográfica deve dizer-se que, além
de numerosos fios de água de menor
categoria, esta região contém cinco
dos dez principais rios nacionais que,
com os seus principais afluentes, lhe
dão frescura e proporcionam um
verdejante panorama, o que, de certo
modo, poderá presumir a designação
dada ao vinho que nela é produzido.
Os solos onde estão instaladas as
vinhas que se destinam a produção
dos vinhos verdes com direito às
denominações de origem “vinho ver-
de” devem ser instaladas em solos
litólicos húmidos provenientes de
rochas eruptivas (granitos), metamór-
ficos (xistos e gneisses), ou em depó-
sitos areno-pelíticos, bem como em
regossolos no litoral da região ou
litossolos existentes na sua fronteira
interior.

VINHOS VERDES BRANCOS
Tratam-se de vinhos de aspecto lím-
pido, com desprendimento de gás, de
cor citrina ou levemente descorada,
muito aromáticos, de sabor acídulo e
muito frutados.

VINHOS VERDES TINTOS
Estes vinhos são límpidos, com des-
prendimento de gás, de cor tinto-
violeta, aromáticos jovens, lembrando
frutos vermelhos, de sabor acídulo.
Estes vinhos não têm qualidade para
estagiar, devendo ser bebidos jovens.

Vinho tinto premiado
em Santo Tirso
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Na Vila das Aves as férias terminaram
e a partir de segunda-feira o trabalho
é a doer. A apresentação oficial do
plantel deixou antever uma forte
confiança na época que se avizinha
e embora ninguém assuma uma
candidatura à subida à SuperLiga, na
verdade a forte aposta na juventude
deixa escapar uma ambição renovada
para o próximo campeonato,
sustentada, é claro, na experiência dos
muitos jogadores que permaneceram
na equipa. Com oito caras novas no
grupo ficam a faltar apenas mais dois
jogadores, de características ofensivas,
e, então, aí poder-se-á traçar as
directrizes da edição 2005/06 da
Liga de Honra. “Queremos fazer o
melhor possível e a nossa esperança
para este ano é redobrada”. Foi esta
a orientação seguida tanto pelo
presidente Joaquim Pereira como o
treinador Neca no momento de
revelarem os objectivos inerentes ao
novo ano desportivo. Com um
orçamento na ordem dos 850 mil
euros, sensivelmente os mesmo
números da época transacta, o líder
avense mostrou-se “satisfeito com a
excelente equipa feita” e só espera
realizar uma “boa campanha,
procurando sempre honrar os
compromissos com toda a gente”. “Tal
como aliás o Aves sempre fez ao
longo dos últimos anos, passando,
por isso para o exterior uma imagem
de seriedade e rigor financeiro”,
atirou, numa clara alusão às notícias
veiculadas sobre a alegada dívida do
clube ao fisco, anteriores a 1996. “É
com uma enorme tristeza que vejo

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
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out-doorsout-doorsout-doorsout-doorsout-doors
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f. 252 871 364.
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Clube Desportivo das Aves
Ambição renovada  sem pensar na subida

notícias deste teor. Temos tudo
actualizado antes e depois de 1996,
e se continuamos a receber dinheiro
do Totobola é uma prova cabal de
que não devemos nada e, por isso,
não entramos no Totonegócio. Já
fomos às Finanças de Santo Tirso, Porto
e Lisboa e nunca fomos notificados
de qualquer dívida. Tudo isto é muito
desagradável”, esclareceu.

Com o sentimento de revolta já
menos presente, Joaquim Pereira
deixou escapar uma “forte ambição
no novo ano” e nem o facto de, à
excepção do extremo Rui Figueiredo
(ex-Gil Vicente), as restantes
contratações serem provenientes de
divisões secundárias causa qualquer
tipo de apreensão, “porque todos os
jogadores foram bem avaliados pela
equipa técnica, têm uma filosofia
própria, e não são os nomes que
fazem a diferença, mas sim a atitude
demonstrada dentro de campo”.
Também o treinador Neca não se
esqueceu da “qualidade presente nos
jovens atletas, cheios de sonhos a
cumprir e, por isso, têm uma enorme
margem de progressão”, e, até como
no plantel não existe qualquer
jogadores emprestado por outro
emblemas “as coisas poderão ser
preparadas de outras forma”.

Mesmo sem a firme intenção de
se tentar o regresso ao convívio dos
grandes, a confiança de todos os
responsáveis foi colocada bem lá no
alto, perante um número considerável
de sócios que não perderam a
oportunidade de ver o novo plantel,
tendo ainda sido brindados no final
com uma animada peladinha, de
modo a impulsionar, desde já, o
entrosamento dos mais novos.

JOVENS GROSSO E RUI FIGUEIREDO
COM “AS MELHORES PERSPECTIVAS”
Os médios Grosso e Rui Figueiredo,
provenientes da Académica e do Gil
Vicente, são duas apostas da equipa
técnica e ambos até têm “as melhores
perspectivas em relação à próxima
época”. Grosso está de regresso ao

O assunto do momento passa inevitavelmente pela reestruturação do
campeonato, no qual descerão seis equipas e só duas poderão chegar à
SuperLiga, e nesse capítulo Joaquim Pereira não tem dúvidas quanto aos efeitos
negativos dessa decisão: “Se já existem muitos jogadores sem clubes e o se o
pais está na situação em que está, então isso só conduzirá ao aumento de
atletas sem emprego. A redução de clubes vem numa hora muito negativa e
quando muitos dirigentes têm privilegiado a aposta na formação, com o intuito
de um dia os colocarem noutro patamar, assim não dá para isso”. Já o professor
Neca não se mostrou demasiado preocupado perante este novo cenário
classificativo, porque se tratam de “situações colaterais” e, neste momento, “a
concentração está focada na equipa do Aves, de modo a cuidar do presente
e futuro do clube”.

MOTIVAÇÃO DE VÍTOR MANUEL “EM
ALTA”
No Aves há uma voz de comando
que fala pela larga experiência
adquirida em inúmeros relvados.
Trata-se do médio-defensivo Vítor
Manuel, natural de Vila das Aves, e
que aos 34 anos se tornou no mais
velho jogador do plantel, mas o
espírito jovem continua bem presente.
“Tenho uma mentalidade jovem e
nunca me impôs como o mais velho.
Gosto de brincar e sempre trabalhei,
dando o meu máximo. Aliás, se não
me sentisse motivado já teria
pendurado as chuteiras”, deixou bem
vincado o jogador. Mantendo a firme

DESAGRADO PELA REDUÇÃO DE CLUBES

intenção de na próxima época “ajudar
os colegas a fazer um bom campeo-
nato”, Vítor Manuel faz ainda votos
para que “a união no balneário seja
transportada para cada jogo, facili-
tando, assim, a conquista dos triunfos”.

clube onde começou a dar os pri-
meiros pontapés na bola e acredita
que o ano passado em Coimbra lhe
trouxe “mais maturidade”, capaz de
lhe proporcionar “a conquista de um
lugar nos séniores avenses” e, agora,
só quer “chegar o mais longe pos-
sível”. Depois de uma época menos
bem sucedida em Barcelos, Rui Figuei-
redo terá oportunidade de voltar a
demonstrar as qualidades que o leva-
ram a ser internacional pelas selecções
jovens e até já vê  “o Clube Desportivo
das Aves como uma família”. “Vamos
fazer uma grande época e espero
também dar todo o meu contributo à
equipa”, rematou o médio.
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Um problema de travões no
Mitsubishi Lancer Evo VIII MR
determinou o abandono do piloto do
nosso Concelho quando este
perseguia a liderança de Fernando
Peres, na ocasião à distancia de 38
segundos.

Para a dupla campeã nacional, “o

EQUIPAEQUIPAEQUIPAEQUIPAEQUIPA     TÉCNICATÉCNICATÉCNICATÉCNICATÉCNICA

Treinador – Professor Neca
Treinador adjunto – Vitinha

Preparador-físico – Miguel Marques

EQUIPAEQUIPAEQUIPAEQUIPAEQUIPA     MÉDICAMÉDICAMÉDICAMÉDICAMÉDICA

Médico – Narciso Oliveira
Médico – Luís Costa

Massagista – Joaquim Azevedo

GUARDAGUARDAGUARDAGUARDAGUARDA-----REDESREDESREDESREDESREDES

1 Mota (ex-Gondomar)
24 Rui Faria

12 Nuno

DEFESASDEFESASDEFESASDEFESASDEFESAS

3 David Aires
4 Sérgio Carvalho

5 Sérgio Nunes
14 Leandro (ex-Monção)

18 Pedro Geraldo
22 Ruben (ex-júnior)

25 William (ex-Trofense)

MÉDIOSMÉDIOSMÉDIOSMÉDIOSMÉDIOS

6 Mércio
7 Vítor Manuel

13 Rui Figueiredo (ex-Gil Vicente)
17 Grosso (ex-Académica)

30 Paulo Pereira
9 David (ex-Torreense)

11 Xano

AVANÇADOSAVANÇADOSAVANÇADOSAVANÇADOSAVANÇADOS

19 Miguel Pedro
15 Hélder Neto (ex-Lixa)

16 Vítor (ex-júnior)
20 Hernâni (ex-Trofense)

26 Octávio
29 Rui Lima

JOGOS/TREINO

20/07 – Ovarense/Aves (18h00)
23/07 – Aves/Guimarães (21h00)
27/07 – Aves/Paços Ferreira (21h00)
30/07 – Tirsense/Aves (21h00)
03/08 - Aves/Vizela (21h00)
06/08 - Monção/Aves (18h00)
10/08 – Fafe/Aves (18h30)
13/08 – Aves /Moreirense (18h00)

PLANTEL 2005/06

Clube
Desportivo
das Aves

SATA - Rali dos Açores

ARMINDO ARAÚJO SOMOU A SUA

SEGUNDA DESISTÊNCIA

CONSECUTIVA E PREJUDICOU

SERIAMENTE AS SUAS HIPÓTESES

DE RENOVAR O TÍTULO ABSOLUTO

DE PILOTOS.

facto de termos partido em 2º lugar
para as pistas prejudicou-nos em
muito a performance, pois abrimos
praticamente os troços que estavam
repletos de gravilha e se tornavam
muito escorregadios.”  Essa uma
dificuldade adicional aliada ao
profundo conhecimento que o piloto
Fernando Peres tem dos exigentes
troços açorianos foi decisiva no
confronto.

A segunda vitória consecutiva de
Fernando Peres e as desistências dos
seus principais adversários permitiu-
lhe distanciar-se na liderança do
Campeonato Nacional, no qual é
agora o principal favorito. ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ

MANUELMANUELMANUELMANUELMANUEL     MACHADOMACHADOMACHADOMACHADOMACHADO

A secção de karate da Sociedade
Filarmónica e Recreio Artístico da
Amadora organizou o 6º Torneio
Internacional de Karate que decorreu
no passado dia 25 de Junho no
Pavilhão da Escola Miguel Torga, na
cidade da Amadora.
As provas em disputa foram:
masculino e feminino kata, kumite
individual e kumite equipas
masculino. Para representar o Centro
Português de Karate (C.P.K.) esteve
presente a atleta de Vila das Aves,
Lara Teixeira, para disputar a prova
de katas feminino, na qual obteve um
excelente segundo lugar. Infelizmente
perdeu na final por apenas 2-1, com
a melhor karateca portuguesa na
disciplina de katas.

JUNIORESJUNIORESJUNIORESJUNIORESJUNIORES 17 e 18 anos
Nascidos em 1988 e 1987
Treinador: Adelino Ribeiro

INICIADOSINICIADOSINICIADOSINICIADOSINICIADOS 13 anos
Nascidos em 1992

Treinador: António Fernandes
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INFINFINFINFINFANTISANTISANTISANTISANTIS 12 anos
Nascidos em 1993
Treinador: José Carneiro

INFINFINFINFINFANTISANTISANTISANTISANTIS 11 anos
Nascidos em 1994

Treinador: Duarte Franco

JUVENISJUVENISJUVENISJUVENISJUVENIS 15 anos
Nascidos em 1990
Treinador: Marcos Nunes

JUVENISJUVENISJUVENISJUVENISJUVENIS 16 anos
Nascidos em 1989

Treinador: Nuno Dias

INICIADOSINICIADOSINICIADOSINICIADOSINICIADOS 14 anos
Nascidos em 1991

Treinador: Raul Silva

ESCOLASESCOLASESCOLASESCOLASESCOLAS 8,9,10 anos
Nascidos em 1997, 1996, 1995
Treinador João Paulo Pacheco

Karateca Lara Teixeira
conquistou 2º lugar

6º TORNEIO
INTERNACIONAL DE KARATE

NA AMADORA

Contudo, foi um segundo lugar
importante, visto que este torneio
destinava-se a seniores e a Lara ainda
tem 16 anos. Ficou assim
demonstrado todo o valor desta
karateca que tem ainda uma grande
capacidade de progressão.
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Rua Silva Araújo (Junto ao mercado) - Telf. 252941861 -
VILA DAS AVES

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

Diárias e refeições para fora.

RESTAURANTE CHURRASQUEIRA

"O TROVOADA""O TROVOADA""O TROVOADA""O TROVOADA""O TROVOADA"
de António Fernandes Fonsecade António Fernandes Fonsecade António Fernandes Fonsecade António Fernandes Fonsecade António Fernandes Fonseca
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Gestora de Seguros
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Volto de novo ao assunto, porque
depois de ter dado publicamente o
alerta sobre a injustiça praticada con-
tra os contribuintes do concelho e
de forma mais gravosa para os de Vila
das Aves, os nossos autarcas a bem
do interesse e do esclarecimento dos
munícipes não disseram rigorosa-
mente nada.

Nem o partido no poder na Câma-
ra (PS), nem a oposição (PSD), disseram
ou tomaram alguma posição! Prova-
velmente porque ambos votaram favo-
ravelmente a atribuição dos coeficien-
tes. A estranha passividade e o silên-

AVES

35.345

LORDELO

NEGRELOS \
S MARTINHO DO CAMPO

35.665

TROFA

23.802

29.907

FAFE

VALOR DA AVALIAÇÃO
(CONTOS)

25.360

IMPOSTO IMT
(CONTOS)

IMPOSTO IMI
(CONTOS)

BAIRRO

RIBA D'AVE

VIZELA

FAMALICÃO

P. FERREIRA

36.694

BRAGA

FREGUESIA OU
CIDADE

29.365

35.024

32.626

23.580

31.267

859

881

188

493

266

333

466

836

668

177

573

FELGUEIRAS

35.665 881

177

178

118

149

122

133

147

175

163

118

116

178

1.036

1.059

306

642

388

466

673

1.011

831

295

689

1.059

23 CONTOS

1.059 CONTOS

753 CONTOS

417 CONTOS

671 CONTOS

593 CONTOS

446 CONTOS

48 CONTOS

228 CONTOS

764 CONTOS

370 CONTOS

IGUAL A AVES

TOTAL IMT+IMI
(CONTOS)

DIFERENÇA DOS
IMPOSTOS NAS FREG.

OU CIDADES

Novamente os coeficientes de
Localização e de Majoração

cio dos nossos autarcas só pode estar
relacionado com este facto e com a
proximidade das eleições de Outubro.
Apenas a Junta e Assembleia de fre-
guesia muito timidamente falaram no
assunto.

Os nossos autarcas não desmen-
tiram o meu artigo; não disseram que
os coeficientes que aprovaram e
propuseram à JAM (Junta de avaliação
Municipal), são os mais justos e ade-
quados à realidade de Vila das Aves
e não reconheceram que erraram e
que tão breve quanto possível irão
propor a redução dos coeficientes.

Em todos os concelhos estudados,
nenhum atribuiu a uma freguesia o
mesmo coeficiente da sede. O con-
celho de Santo Tirso foi a excepção
pela negativa. Por esse facto, estão a
ser gravemente penalizados os contri-
buintes de Vila das Aves e das outras
freguesias.

Porque o valor das avaliações é

que determina o valor dos impostos
a pagar à Câmara Municipal bem
como o custo das escrituras e dos re-
gistos dos prédios, o quadro abaixo
mostra claramente o valor dos impos-
tos a pagar pelos contribuintes de Vila
das Aves e das outras localidades para
o mesmo prédio, em função da fregue-
sia ou cidade onde está localizado.

Só no ano de aquisição do prédio
em exemplo, os contribuintes de Vila
das Aves pagarão mais 753 contos
do que os contribuintes de Bairro,
mais 671 do que os de Lordelo, mais
593 do que os de Riba de Ave e
mais 417 contos do que os  de Negre-
los e S. Martinho do Campo.

Só que a penalização não fica por
aqui. O IMI (ex. contribuição autár-
quica), é um imposto pago anualmen-
te à Câmara Municipal. Todos os
anos, os contribuintes de Vila das
Aves pagarão mais 60 contos do que
os de Bairro, mais 56 contos que os
de Lordelo, mais 45 contos que os
de Riba de Ave e mais 29 contos do
que os de S.Tomé de Negrelos e os
de S. Martinho do Campo.

Em comparação com as cidades
sedes de concelho vizinhas, os con-
tribuintes de Vila das Aves pagarão
mais 764 contos do que os de
Felgueiras, mais 446 contos do que
os de Vizela, mais 370 contos do que
os de Paços de Ferreira, mais 228
contos do que os de Fafe, mais 48
contos do que os da Trofa e mais 23
contos do que os de Famalicão. O
disparate é tão grande, que os con-
tribuintes de S. Tomé de Negrelos e
de S. Martinho do Campo também

pagarão mais 347 contos do que os
contribuintes de Felgueiras e mais 29
contos do que os de Vizela.

Esta gritante injustiça é contrária à
equidade fiscal que a nova reforma
defende!.

Que justiça fiscal é esta? O que
tem Vila das Aves, Negrelos ou S.
Martinho do Campo e as outras fre-
guesias do concelho para serem tão
penalizadas em impostos? A nossa
Câmara Municipal e a JAM têm a
obrigação e o dever de explicar aos
munícipes do concelho esta anormali-
dade e rectificar o erro que cometeram.

 Para já, só os contribuintes que
venderam, adquiriram ou herdaram

prédios a partir de 2004, estão a
sentir os seus efeitos. A partir de
2008 “comem todos” independente-
mente do prédio (terreno ou edifício)
ter sido comprado ou herdado.

A Junta de freguesia tem a obriga-
ção de promover acções para o escla-
recimento dos contribuintes avenses.

Não é política e socialmente justo
que os contribuintes de um concelho
“quase moribundo” paguem mais im-
postos do que devem só porque os
políticos que elegemos erraram e não
têm a coragem de reconhecer e recti-
ficar o erro que cometeram.

Haja pelo menos a coragem de
rectificar o erro cometido!

Pessoalmente estou farto de ser
governado de acordo com estratégias
pessoais e políticas. A grave crise que
a nossa região e o nosso país atraves-
sa e que, a meu ver se vai agravar ainda
mais nos próximos anos, é disso mesmo,
infelizmente, um bom exemplo. |||||
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“...conhecemos as pressões que são exercidas, ao arrepio das regras
democráticas, pela Câmara sobre os presidentes de Junta de

Freguesia, que hoje integram as assembleias com direito a voto”,
Nuno Grande (médico e prof. Universitário) ao JN

||||| OPINIÃO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     MACHADOMACHADOMACHADOMACHADOMACHADO

Cada vez se fala mais aberta e
objectivamente sobre as

imperfeições do actual sistema
autárquico e dos podres que o seu
exercício, em geral, tem produzido,
numa negação clara dos princípios
mais basilares daquilo que se deve

entender por exercício do poder
democrático. Este baú fedorento

começa a dar de si e a agoniar o
cidadão mais atento.

O atraso geral do país, creio,
muito deve ao mau desempenho

municipal, que, para além de
contribuir para o agravamento de

alguns males existentes
(desequilíbrio litoral/interior,

burocracia, despesismo, p. ex.),
muito tem ajudado a que esse

atraso se revista de novos
contornos, como é flagrante, por

exemplo, na área do ambiente.
E como se tem comportado o
poder autárquico, na relação

Câmara Municipal – Juntas de
Freguesia?

Das análises feitas por gente
independente, o panorama não é
nada animador e no que nos diz

respeito (Aves), penso que a
imagem é colorida por tons

idênticos.
Se, há uns anos atrás, se criaram
expectativas, se atingiram metas,

houve lugar para a esperança, hoje
os tempos são de verdadeira crise.

Terra de indústria em vias de
extinção e de desemprego, S.
Miguel das Aves vê-se agora

equiparada (para cúmulo e
paradoxalmente) às maiores

cidades nas taxas e alcavalas a
pagar pelos cidadãos! As nuvens
negras que ensombram o futuro

das Aves parecem adensar-se para
a asfixiarem. As medidas fiscais

relativas à tributação dos prédios e
propriedades que estão já no

terreno, ao penalizarem esta terra,
irão ferir mortalmente o seu

desenvolvimento, a começar pela
indústria que ainda mantém

alguma vitalidade - a construção
civil. A não ser corrigido o

processo, a coisa torna-se muito
simples e concreta: quem quererá
no futuro, investirinvestirinvestirinvestirinvestir, em Vila das

Aves? Sem indústrias, sem
empregos, quem desejará morarmorarmorarmorarmorar

numa terra onde as taxas e
impostos são “de ricos”?

O cenário tornar-se-á mais
negro ainda se os avenses se
mantiverem entretidos com as

coisas de pouca importância, com
problemas de lana caprina, se

continuarem a “chover no
molhado”, por um lado, e se, por

outro, quem tem responsabilidades
continuar a sobrepor os seus

interesses particulares aos
interesses gerais da população,

boicotando, por vezes de uma for-
ma mesquinha, iniciativas que po-
dem trazer benefícios a essa mes-

ma população (casos de superfícies
comerciais e clínicas médicas ) !
Sem a autoridade, ascompetên-
cias e a capacidade que têm os

municípios para atraírem
investimentos, só nos resta a boa

vontade dos que ainda preferem a
terra onde nasceram, para investir.

Sem isso, o futuro não se
apresenta nada promissor, antes

pelo contrário...
O resto (e é praticamente tudo

o que preenche a discussão dita
política desta terra) é tão

importante, de facto, como a
discussão do sexo dos anjos,

incluindo a “suprema” questão de
se saber quem será o futuro PJ de

Vila das Aves. |||||

S. Miguel das Aves,
que futuro?
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As “folhas informativas” dos ps fizeram baixar o
discurso político ao nível mais baixo: o da abjec-
ção. Chamo-lhes ps (políticos surrealistas), pois
adoptam uma das facetas do “surrealismo”: escre-
vem excluindo toda a lógica e sem qualquer
preocupação moral. Ultimamente, linguarejam
metáforas futebolísticas pretensamente humorís-
ticas. Mas, na realidade, são atentados à inteli-
gência dos leitores. Coisa de rapazinhos.

Os ps (com letra minúscula, para não os con-
fundirmos com o PS) sabem que 99% da popula-
ção não vai às reuniões da Assembleia. Detur-
pam o que se passa nas reuniões e metem nas
caixas de correio muitas aldrabices misturadas
com poucos factos. Os manhosos ps não mere-
cem qualquer crédito, mas poderão influenciar
o leitor menos informado. Só por isso eu perco
tempo a comentar os disparates que publicam.

Na última “Folha Informativa”, no estilo obs-
ceno do terrorismo verbal, os ps juntaram mais
algumas mentiras ao seu já extenso rol – quei-
xam-se de lhes chamarem mentirosos, mas, se
mentem, o que se lhe deve chamar?

É mentira que eu tivesse atacado o gestor
do Centro Cultural. Nem o conheço. Até pode
ser boa pessoa e excelente profissional. Eu ape-
nas perguntei: por que razão a Câmara nomeou
este gestor e não outro? Perguntei pelos critérios
utilizados na escolha. Como referi na reunião,
gerir uma autarquia e a cultura não é o mesmo
que gerir uma quinta. Mais uma vez, quando se
referiram à minha pessoa, os ps nada disseram
do essencial da minha intervenção. Insinuaram,
insultaram, o habitual…

Algumas declarações do Presidente da Câ-
mara na imprensa local vieram confirmar o que
eu já previa. Ele insiste na táctica do “olha para
o que eu digo, não olhes para o que eu faço”.
E, em política, como em tudo na vida, a isto
podemos chamar incoerência.

Castro Fernandes disse ao Entre Margens:
“Não queremos tutelar de forma nenhuma a
actividade cultural deste centro”. Vê-se! Basta ver
como é constituída a Comissão Executiva que
foi imposta pela Câmara e que fica na completa
dependência da Câmara. Basta saber que a Câ-
mara considera o Centro Cultural sua proprieda-
de. Talvez se tivesse esquecido de que, no início
da sua construção, um documento dizia: “a
gestão do Centro Cultural ficará a cargo da Junta
de Freguesia que, em conjunto com a Câmara e
associações, garantirá o seu funcionamento”. O
que e quem mudou, nestes dez anos?

Disse também Castro Fernandes: ”Nós só
avançámos com este modelo depois de o termos
negociado com a JF de Vila das Aves”. Afinal,
em que ficámos? A Câmara não disse, logo na
primeira reunião “negocial” que “quem paga
manda”? E, se a Câmara diz que “quem paga
manda”, não estará a confundir “negociação”
com imposição?

E foi a Câmara quem “pagou”? Foi algum ve-
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Lá estarei, no 1º de Dezembro…
reador, ou o Presidente, quem pagou a obra?
Ou foram os contribuintes? Ao invés de alardear
gastos, a Câmara deveria explicar como os gastou.
Deveria prestar contas dos seus erros. A constru-
ção arrasta-se durante dez anos e ninguém pres-
ta contas dos prejuízos?

Disse Castro Fernandes querer evitar “factos
consumados”. Mas é ele mesmo quem os cria!
E, depois, os ps exploram a “guerrilha” que eles
próprios provocam. Este modo parolo de fazer
política não é exclusivo do nosso concelho. Mas
é um cancro da democracia. Muito por culpa
dos ps que se apropriaram do PS-Aves, a dem-
ocracia está doente. Não existe neste concelho
verdadeira democracia cívica e cultural. Por isso,
não percebi por que razão um ps da Assembleia
manifestou surpresa, quando o público os dei-
xou a falar sozinhos. Se a sua política é feita de
imposições e factos consumados, estavam à
espera de quê? Estavam à espera de mais uma
intervenção minha, para depois deturparem o
que eu digo? Não bastou o artigo publicado
no “Semana Tirsense” e que os ps, sem qualquer
pudor, anexaram à sua “Folha Informativa”?

Quem é o autor do artigo, um tal “Jacinto Vi-
tória”? Se esse jornalista existe, terá estado pre-
sente na reunião da Assembleia? Se esteve pre-
sente, por que não escreveu a verdade? Se não
esteve presente, quem terá escrito tal artigo? O
artigo nada diz do que se passou na reunião.
Mas alguém aproveitou para, mais uma vez, nu-
ma sanha típica de sub-culturas despóticas e à
boa maneira da imprensa de regimes totalitários,
denegrir instituições e perseguir pessoas. Só
porque estas ousam discordar do modo de fazer
política usado pelos ps? É proibido fazer oposi-
ção? Na reunião da Assembleia, um militante
do PS e membro da Assembleia disse que “nas
ditaduras é que se tenta calar as oposições”.
Terão os ps dois pesos e duas medidas?

Se, como consta, o jornalista autor do artigo
não esteve presente na reunião da Assembleia,
como lhe terá chegado a informação que o levou
a escrever disparates e atentados às liberdades
individuais? Terá sido através do sócio-gerente
desse jornal? E, se eu perguntar se esse gerente
é a mesma pessoa que disse que “nas ditaduras
é que se tenta calar as oposições”, como fica
esta charada política?

Este é mais um triste exemplo da cultura polí-
tica dos ps que “tentam calar as oposições”. E
revela bem o controlo e a manipulação da im-
prensa local. Como disse o Presidente da Repú-
blica, no seu discurso de 25 de Abril, ainda há
ilhas de totalitarismo na nossa democracia. Na
nossa terra, a tentação totalitária anda disfarçada,
mas existe. É meritório o esforço do Governo
socialista de moralizar o Estado. Mas o PS deverá
também preocupar-se em moralizar o seu próprio
partido, na nossa freguesia.

Ao ler a “Folha” do PS-Aves, um avense e
socialista desabafou: “Professor, é preciso abrir
os olhos a esta gente, para não serem sempre
os mesmos a levar porrada”. É bem verdade!

Enquanto dois ou três tentam “abrir os olhos”
do povo, há vinte ou trinta a tentar fechá-los.
Outros tantos a fingir que não vêem. E muitos
mais que, efectivamente, não vêem, ou que
aceitam, passivamente, a imoralidade reinante.

Esta espécie de cegueira foi muito bem des-
crita em dois livros do nosso Nobel da Literatura.
E é curioso o paralelo com os romances do Sa-
ramago. Neles, os donos do poder político
também tentam calar as vozes de quem vê e diz
o que vê. Nos romances, como na realidade
deste concelho, os donos do poder perseguem
e destroem os que vêem e falam do que vêem.
E pensar que o 25 de Abril já aconteceu há 31
anos!...

Até quando se permitirá que dois ou três
conterrâneos, que arriscam escrever verdades
nos jornais, sejam caluniados, insultados? É esta
a culturas que desejamos? Que povo é este
que permite que políticos e jornalistas sem escrú-
pulos mantenham um clima de medo e ignorân-
cia, persigam cidadãos, e cometam os maiores
atropelos à democracia, a coberto da maior
impunidade?

Eu dispenso esta cultura feita de passividade
e indiferença, esta cultura da hipocrisia, onde o
que parece – ao contrário do que dizia o velho
ditador – não é. Mas, apesar de tudo, continuo
a acreditar que os ps que estão no PS-Aves se
hão-de redimir. Um dia, esses militantes ps ainda
hão-de ser socialistas. Hão-de reconhecer os
erros cometidos. E, porque debato ideias e
respeito as pessoas, eu perdoar-lhes-ei.

Até Outubro, os ps poderão continuar a publi-
car os seus disparates, que eu não perderei tempo
a comentá-los. Isso só iria prejudicar ainda mais
o PS. Já chega o mal que os ps fazem ao Partido
Socialista, e que já conduziu o partido à derrota
nas últimas eleições autárquicas, nesta freguesia.

Depois das eleições, darei um tempo para
que e excitação eleitoral acalme. E, no primeiro
dia de Dezembro, irei à sede do PS-Aves. Será
uma Quinta-feira, dia da “tertúlia socialista aberta
à comunidade” (é o que diz na Folha Informa-
tiva). Será dia feriado. Não haverá razão alguma
para que alguém falte ao encontro. Serenamente,
farei algumas perguntas. E, se o senhor Rui Ribei-
ro é o mesmo Rui Ribeiro, sócio-gerente da “Se-
mana Tirsense”, peço-lhe que se faça acom-
panhar pelo jornalista Jacinto Vitória. Os homens
entendem-se, frente-a-frente e por palavras. E eu
já não tenho idade para jogar às escondidas. |||||

Eu dispenso esta cultura feita de
passividade e indiferença, esta cultura
da hipocrisia, onde o que parece – ao

contrário do que dizia o velho
ditador – não é. Mas, apesar de tudo,

continuo a acreditar que os ps que
estão no PS-Aves se hão-de redimir.

Um dia, esses militantes ps ainda hão-
de ser socialistas.

Afogueado rosicler crepuscular
Anunciador da esclerótica aurora.
Pudibundo, Ele perscruta agora
Pelas frestas que consegue
encontrar.

Pronuncia-se fraco ao encetar
Mas, o Sol toma conta do dia.
Encantado pelo trilho da
adolesceria
Estuda para a maturidade
encontrar.

Ocaso harmonioso contemplante
Do faustoso anoitecer celestial.
Indaga a proveniência existencial
Divergindo da revelação
culminante.

A subsistência humana da vida,
É influenciada pela natura
Na consagração da vida.

Rebordões, 13 de Maio de 2005
POR ANDRÉ MACIEL SOUSA

Índole
humana...
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Inflexões
||||| OPINIÃO: CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

CANDIDATURAS: Os dados principais
estão lançados. Os dois maiores par-
tidos avenses já fizeram a sua es-
colha para Vila das Aves. O PSD volta
a apostar em Carlos Valente que se
recandidata ao cargo, enquanto que
do lado do PS temos uma cara nova,
pelo menos, em termos de lides polí-
ticas (que eu saiba), Leandro Araújo.
Não. Não vou defender um em de-
trimento de outro. É cedo para cada
um fazer a sua escolha embora, em
muitas cabeças, ela possa estar feita
à partida. Mas para quem não liga
muito a partidos – e os conhece ra-
zoavelmente bem – importa mais
conhecer as ideias, os projectos e a
equipa. Há que dar tempo ao tempo.
Naturalmente que Valente tem a
vantagem de estar no poder e de
ser conhecido em termos de perfil
político, tendo em conta o mandato
actual. O esforço, do lado do PS, te-
rá de ser redobrado se quer recon-
quistar a Junta. A ver vamos, na
certeza, de que ainda falta saber os
rostos de outras candidaturas: do
CDS, da CDU e, porventura, do Blo-
co de Esquerda que tem conquis-
tado votos na vila, embora des-
conheça qualquer organização local
do BE.

CENTRO CULTURAL (1): O povo
aderiu. O povo estava desejoso de
obra. O povo queria saber em que
se tinha transformado o ‘tijolão’.
Queria saber o que estava por detrás
dos taipais que “embelezaram” o
espaço durante, quase, uma década.
Por muito que se diga que uma obra
destas devia ser feita com tempo
não consigo perceber como é que
uma obra de 320 mil contos pode
demorar uma década a construir.
O pavilhão tirsense custou um
milhão e demorou muito menos
tempo. O pavilhão da escola
secundária – inaugurado também a
semana passada – construiu-se
rapidamente. Também fui assistir à
inauguração. Não pude estar até ao
fim pois, como muitos outros, tive a
honra de estar na comemoração das
bodas de ouro do Padre Fernando
Marques da Oliveira. Não posso

ainda dizer nada sobre a obra e
penso que só o poderemos fazer
depois de devidamente testada com
eventos culturais. Faço apenas dois
reparos: o polivalente começou a
ficar com uma atmosfera pesada com
tanta gente e tanto calor. Será que
há climatização do espaço? Depois
reparei no tipo de letras utilizado
para identificar o centro cultural. Pelo
menos no termo “Vila”, quem olha
para o edifício parece ler apenas
“Vla”, pois o “i” fica colado ao “l”.
Não estou a procurar defeitos para
menosprezar a importância do equi-
pamento para a vila e para o conce-
lho. Aliás, auguro as maiores felici-
dades para o director do centro cult-
ural que tem a difícil tarefa de não
transformar aquele edifício de “tijo-
lão” para “elefante branco”. Nota ain-
da para a decisão sábia de transmitir
os direitos das Jornadas Culturais
da paróquia para este novo equipa-
mento. A paróquia não fica com o
ónus de acabar com a iniciativa e
entrega-a a quem sempre as defen-
deu e patrocinou: a Câmara de
Santo Tirso.

CENTRO CULTURAL (2) ::::: Foi uma
perda de tempo a Assembleia de
Freguesia agendada para analisar o
modelo de gestão do centro cultural.
Nas vésperas da inauguração deu
para perceber que os avenses que-
riam era conhecer o equipamento
e, de certa forma, estavam concor-
dantes com o que havia sido defi-
nido, daí não ter havido ninguém a
querer falar sobre o assunto. Maus
foram os ataques pessoais protago-
nizados por deputados que denegri-
ram o seu estatuto de eleitos (cena
foi emendada com o devido pedido
de desculpas público). Lamentável
foi ainda a cena de fundamentalis-
mo partidário registada no final da
sessão quando alguns deputados
do PSD votaram a proposta do PS e
outros não aceitaram bem a decisão.
É preciso ainda maturidade política
e saber que há certas discussões –
que poderão ser legítimas – devem
ser feitas nos locais próprios, ou seja,
dentro dos partidos. O povo e os
eleitores devem ser poupados des-
sas cenas. ||||| celsocam pos@sapo.pt
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É não se levantar muita poeira, dizia-
me aqui há dias um amigo numa
cavaqueira. E, continuo eu, a melhor
forma para um poder se achar bem
aceite, competente e aclamado é não
se levantar muitas ondas. Mas por
que “carga de água” é que, no nosso
caso, isto é, em Vila das Aves – Santo
Tirso, a culpa de se levantar alguma
“poeira” é da nossa Junta? O Presi-
dente da República não se fartou de
levantar “poeira” com o anterior go-
verno e não aplaudimos todos nós?
Por outro lado, pode-se também
perguntar, por que “carga de água”
se há-de levantar “poeira” contra a
câmara de Santo Tirso? Porque é um
contra censo! O quê, propriamente?
É um contra censo falar-se a toda-
a-hora em desenvolvimento e que-
rer-se que tudo continue na mesma
ou porque as pessoas que lá estão
até gostam de lá estar ou porque
até conhecem muito bem os cantos
à casa. Se achamos que já temos o
desenvolvimento que merecemos
porque é que debandamos da nossa
vila e do nosso concelho em qual-
quer fim-de-semana, em qualquer
dia de feriado ou simplesmente
nestas noites mais amenas, deixando
todos e particularmente os nossos
comerciantes à beira de um ataque
de nervos? Se achamos que tudo
está bem assim porque andamos
permanentemente a balbuciar em
favor das iniciativas que vamos
vendo ocorrer à nossa volta? É um
contra censo criticarem quem apela
à “paixão pela mudança”, quem apela
ao “exame de consciência” e virem
agora tentar comover-nos pelo facto
de nos assegurarem que nos conhe-
cem muito bem. Se apenas isto
chegasse, meus caros concidadãos,
as empresas colocavam à sua frente
os porteiros que, seguramente, são
eles que conhecem melhor os cantos
à casa, ou os clubes de futebol não
buscavam o melhor líder para as suas
equipas, antes colocavam à frente
delas talvez o roupeiro, porque, à
semelhança do porteiro, ele melhor
do que ninguém conhece as esqui-
nas da casa. Por esta ordem de ideias
o engenheiro Sócrates também nun-
ca poderia estar à frente do actual
governo. Onde é que já se viu, tão

O que é preciso
novo e basicamente diferindo do
“miúdo” Santana pelo seu ar mais
recatado e pelas gravatas cor de terra
que usa? E já que falamos no en-
genheiro que é do mesmo partido
da nossa Câmara, e se apenas con-
tasse a sintonia das cores e o facto
das pessoas se conhecerem para que
tudo corresse bem, porque será que
o actual Secretário de Estado da
Administração local se insurgiu estes
dias contra o facto de existirem dívi-
das ocultas em muitas autarquias
portuguesas? Será que nos vão que-
rer fazer pensar que porventura ele
se estaria a referir apenas a autar-
quias afectas ao PSD, à CDU, ou a
outras quaisquer, ou não será que
as verdades têm que ser enfrentadas
independentemente das cores po-
líticas ou das pessoas se conhece-
rem mais-ou-menos? Meus amigos,
nós precisamos de falar disto uma
vez que se cada vez mais vamos
sendo habituados a níveis de exigên-
cia cada vez mais competitivos nas
nossas empresas, nos nossos clubes,
na nossa sociedade em geral, se es-
sas regras aceitamos e nelas partici-
pamos porque é que vamos agora
entender que a nível autárquico tem
que ser diferente, quando da gestão
autárquica dependem tantas coisas
do nosso quotidiano? Meus amigos
é por estas e por outras que o berço
e o gostar-se é muito mais do que
um assento de nascimento no regis-
to civil. É por estas e por outras que
pior do que se ser de fora é ser-se
de dentro e querer-se comprometer
as pessoas com emoções vãs típicas
de uma noite de folia. E este é outro
contra censo meus caros conterrâ-
neos, ou seja, não se pode dizer que
as terras crescem, desenvolvem-se,
mesmo que mais-ou-menos, a troco
de nada. O crescimento das terras,
populacional sobretudo, vem acom-
panhado muitas vezes de gente de
fora que, naturalmente, ao enraizar-
se nas comunidades onde vive cria
laços de afectividade e, quase natural-
mente, acaba por se sentir motivada
a dar o seu contributo a essa mesma
comunidade. Isto é um fenómeno
perfeitamente sociológico e que re-
dunda basicamente no facto de que
quantas mais cabeças existirem a
pensar mais ideias brotam. O que vamos
fazer com estas pessoas? Ignorá-las?

Desprezá-las? É o mesmo que dizer
tu moras aqui, deixas também aqui al-
guns dos teus impostos, mas, de resto,
vês e calas, tá combinado? É o mes-
mo que trazermos o Ronaldinho Gaú-
cho para o clube cá do sítio e depois
pedir-lhe para apenas chutar com o
pé que tiver mais à mão!! O riso faz
bem e alegra o espírito mas isto são
coisas muito sérias meus caros.

Desesperadamente, também me
disseram que isto é muito bonito
mas que também esteve gente afecta
por exemplo ao PSD no jantar de
apresentação do candidato socialis-
ta. Obviamente que este é um facto
importante mas e depois? Por acaso
acreditamos que o senhor engenhei-
ro Sócrates também ganhou apenas
à custa dos votos socialistas? E se a
vitória do senhor engenheiro José
Sócrates era o mesmo que limpar o
dito cujo a bebés porque precisou
ele de ser apoiado por uma agência
de comunicação? Tudo isto para pôr
no prato da balança às pessoas, que
são quem verdadeiramente importa,
que não se devem impressionar por
isto! No jantar de apresentação do
candidato do PSD também lá havia
até comunistas! Mais uma vez ainda
a questão das últimas legislativas para
dizer que não foi apenas o Presiden-
te da República a lançar “poeira”
sobre o anterior governo, foi também
o ex-Primeiro Ministro Cavaco Silva,
o que só vem dar voz a este meu
depoimento de que quando toca a
seguirmos em frente temos realmen-
te que dar oportunidade à mudança.
Temos realmente que ajudar as pes-
soas a ver que apesar da crise ocupar
muito do nosso tempo, agora o mais
urgente é acabarmos com os espe-
lhos que existem no nosso Con-
celho. Quer isto dizer, obrigar as pes-
soas a justificarem-se ao povo e não
ao seu espelho todas as manhãs.
Quer isto dizer, obrigar as pessoas
a trabalhar quatro anos efec-tivos e
não apenas um, o ano das eleições.
Quer isto dizer, lutar por um elenco
camarário que não faça parecer que
é Natal todos os dias pela negativa
sempre que aparece atrás do flash
de uma câmara, mas que nos provem
que tem um projecto governativo
capaz de nos atrair e convencer a
ficar e a lutar por este Concelho, por
nós e pelos nossos filhos. |||||
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HORIZONTAIS: 11111 – Descrença (fig.). 22222 - Parte do cabelo riçado e pendente sobre a
testa. 33333 - Dano; observa (inv.). 4 4 4 4 4 - Letra grega (pl.); género de pássaros brasileiros
da família dos cuculídeos. 55555 - Encargo; letras de andaço. 66666 – Dirigir; é um distrito.
77777 – Sítio (inv.); capital da Coreia do Sul. (s.q.). 8 8 8 8 8 - Letras de nirvana; época. 99999 –
Nome de letra (pl.); Caixa óssea que encverra o cérebro. 10 - Torre de vigia.. 1111111111 -
Acto de alagar.

VERTICAIS: 11111 – Descrição hipotética da formação do universo. 22222 -  Pessoa partidária
do nudismo. 33333 – Rio que nasce próximo de Almeida (Guarda); desagua no rio
Douro; alumínio (s.q.). 44444 – Chiste (fig.); tribo constituída por certo número de
famílias. 55555 – Magnete; parte coberta no cais de uma estação de caminho de ferro
(inv.). 66666 – Aspecto atmosférico; beira-mar. 7 7 7 7 7 – membrana interna dos olhos; alimento
delicioso (fig. inv.). 88888 – Senhora (abrev.); grito de dor (pl.). 99999 – Masúrio (s.q.); anelo.
1111100000 – Injuriou. 1111111111 – Avicultor. ||||| MMMMMANUELANUELANUELANUELANUEL     MMMMMAAAAACHADOCHADOCHADOCHADOCHADO

Soluções das Palavras Cruzadas | HORIZONTAIS: 11111..... Cepticismo 2. 2. 2. 2. 2. Marrafa 3. 3. 3. 3. 3.
Avaria; êv 4. 4. 4. 4. 4. Nis; ani 5. 5. 5. 5. 5. Ónus; andc 6. 6. 6. 6. 6. Guiar; Viseu 77777..... Odal; Seul 8. 8. 8. 8. 8. Nir; era
9. 9. 9. 9. 9. Is; crânio 111110. 0. 0. 0. 0. Atalaia 1111111111..... Alagamento. VERTICAIS: 11111..... Cosmogonia 2. 2. 2. 2. 2. Nudista
3. 3. 3. 3. 3. Aguiar; al 4. Sal; clã 5. 5. 5. 5. 5. Íman; erag 6. 6. 6. 6. 6. Cariz; praia 7. Íris; ánam 8. Sra; ais 9. 9. 9. 9. 9.
Ma; anseui 10. Ofendeu 1111111111..... Aviculário |||||

Ana Salazar foi a primeira estilista portuguesa a abrir
uma loja em Paris.

O Pentágono, Ministério da Defesa dos EUA, demorou 16
na sua construção, tem 28 quilómetros de corredores.

A mais antiga cidade do Brasil é S. Vicente e foi fundada
em 1532 por Martim Afonso de Sousa.

Os primeiros carros eléctricos em Portugal  apareceram no
Porto em 1895

Carapaças de escaravelho esmagadas eram usadas no
Antigo Egipto para maquilhar os olhos

Camarão
oriental com

limão

 LIVROS E LEITURAS
Biblioteca

OCULISTA
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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

PALAVRAS CRUZADAS
11111

22222

33333

44444

66666

77777

55555

88888

99999

1010101010

11111 22222 33333 44444 55555 66666 77777 88888 101010101099999

1111111111

1111111111

CONSULTAS GRATUITAS
.

CONSULTAS DE OPTOMETRIA E
CONTACTOLOGIA

.

CONSULTAS DE TONOMETRIA
(PARA MEDIR A PRESSÃO INTRA-OCULAR)

.

ACONSELHAMENTO TÉCNICO E ESTÉTICO
.

MODELOS SEMPRE ACTUALIZADOS
.

ATENDIMENTO PERSONALIZADO
.

FACILIDADES DE PAGAMENTO

INGREDIENTES: 1 colher de chá de açúcar,
1 chávena de água, 2 talos de aipo, 2
colheres de sopa de amido de milho, arroz
cozido q.b., meio cubo de caldo de galinha,
0,5kg de camarão, cebola, 2 chávenas de
cogumelos frescos, 1 embalagem de feijão
verde, 1 colher de sobremesa de raspa de
limão, 2 colheres de sopa de molho de
soja, 2 colheres de sopa de óleo de amen-
doim, pimenta preta q.b., pimenta verde q.b.,
4 colheres de sopa de sumo de limão.

Preparação: Descongele os camarões, se for
o caso, e seque-os bem. Descasque-os e
retire-lhes a tripa. Prepare o molho: misture
água, o amido de milho, o molho de soja,
o açúcar, o cubo de caldo de galinha des-
feito, as raspas e o sumo de limão, a pimen-
ta, mexa bem e reserve. Leve uma frigideira
grande de ir à mesa aquecer em lume forte,
e junte uma colher de sopa de óleo. Junte
os cogumelos laminados, o aipo grosseira-
mente picado e o pimento verde cortado
em tiras muito finas, deixando fritar por 3
minutos. Junte a cebola ou chalota às rode-
las finas e deixe fritar por mais 1 minuto.

Retire os vegetais da frigideira e reserve.
Deite o restante óleo na frigideira, espere
aquecer e junte metade dos camarões. Dei-
xe fritar durante 3 minutos, mexendo sem-
pre. Retire os camarões e repita a operação
com os camarões restantes. Junte todos
os camarões à volta da frigideira, deixando
o centro livre. Deite o centro o molho, me-
xendo até engrossar e formar bolhas de
ar. Junte os vegetais e o feijão verde. Mexa
para misturar os legumes com o molho,
com cuidado, para que os camarões se
mantenham nas bordas e não se misturem
com os restantes ingredientes. Deixe co-
zinhar por mais 2 minutos e sirva na pró-
pria frigideira. Acompanhe com o arroz. |||||

METAMORFOSES, de Viriato Soromenho-Marques
PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA; MAIO 2005

“No fundo, o que está em causa é, nada mais
nada menos, do que a base efectiva da própria
crença no progresso, que alimentou as várias
mitologias e narrativas, tanto sagradas como
profanas. Primeiro na Europa e depois em todos
os continentes e culturas. Seremos capazes de
atravessar esta tempestade
de arrogância e desme-
sura? Seremos capazes de
administrar correctamente
o poder da técnica e da
ciência, no sentido da
maior justiça entre os
humanos e do maior cui-
dado para com todas as
outras criaturas que con-
nosco partilham o tempo
e o espaço? Seremos ca-
pazes de habitar sabia-
mente a Terra? Estas per-
guntas situam-se numa
região-limite. Para elas não
há uma resposta rigorosa, mas apenas o
testemunho de uma aposta.” - Da  Introdução

Viriato Soromenho-Marques é professor
catedrático na Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa, onde coordena a área de
estudos pós-graduados em Filosofia da Na-
tureza e do Ambiente. Colabora assidua-mente
em diversos órgãos de comunicação social.
Desde 1978 que se encontra envolvido na
luta ambiental, tendo sido, inclusive, presidente
nacional da Quercos.

O BOXER, de Joel Dehasse
PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA; 2005

Atlético e possante, o boxer não se cansa de
demonstrar a sua lealdade para com o dono.
É tão eficaz no seu papel junto da família como
no seu papel enquanto cão de defesa. Mas há
muito mais para saber a respeito do boxer: Qual
a sua origem? Que condições favorecem o seu
desenvolvimento? Quais os pontos fortes desta
raça e quais os seus aspectos mais vulneráveis?

Neste guia, o autor - médico veterenário
especializado no comportamento e na psico-
logia dos animais domésticos -  traça um retrato
preciso e detalhado do boxer . Descreve o seu
modo de agir e explica o seu compor-tamento.
Dá múltiplos conselhos para facilitar a sua
relação com os humanos, conduzindo o dono
através de cada uma das etapas do crescimento
do seu cão.

Nota: Os livros aqui referenciados, foram
oferecidos pela Editora Europa-América e
encontram-se à disposição dos sócios da
Biblioteca de Vila das Aves, agora instalada no
centro cultural. |||||
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SUGESTÕES DE CULINÁRIA



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 1ª saída de  Julho foi
o nosso  estimado assinante,
Domingos Luís Martins de Sousa,
residente na Rua da Fonte Má, nº
346, em Riba d'Ave.

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz
contemplado nesta 1ª saída de
Julho foi o nosso estimado assinante,
Carlos Alberto Bessa Ferreira, residente
no Lugar da Portela, em Roriz.

DEVEMDEVEMDEVEMDEVEMDEVEM      OSOSOSOSOS     PREMIADOSPREMIADOSPREMIADOSPREMIADOSPREMIADOS      RACLAMARRACLAMARRACLAMARRACLAMARRACLAMAR      OOOOO     SEUSEUSEUSEUSEU

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

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

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

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o  feliz
contemplado nesta 1ª saída de
Julho foi o nosso estimado assinante,
Joaquim Manuel Ferreira Monteiro,
residente na Rua de Bom Nome, nº
44, 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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Domingos Pereira
27-10-1919
30-06-2005

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

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTO

VILA DAS AVES

MaioMaioMaioMaioMaio
1 - José da Silva Machado, com 79
anos, Travessa Monte da Barca
14 - Albina Pires de Almeida, com
71 anos, Mosteiro da Visitação
14 - António Ferreira, com 83 anos,
Calçada do Caramulo
15 - António Basílio Nunes da Silva,
com 89 anos, Rua Infante D. Henrique
20 - Laurinda da Conceição Pinheiro
Machado, com 90 anos, Rua Campo
Grande
21 - Maria Rodrigues Pontes, com 81
anos, Mosteiro da Visitação
25 - Gilda de Oliveira, com 78 anos
Rua S. Lourenço

JunhoJunhoJunhoJunhoJunho
12 - José Alves de Sousa, com 73
anos, Rua das Carvalheiras
18 - Adelino Ferreira Pimenta, com
80 anos, Rua Santo Honorato
23 - Mª de Fátima Antunes Maga-
lhães, com 55 anos, Rua Silva Araújo
27 - Alberto de Azevedo Oliveira,
com 86 anos, Rua Srª da Conceição

LORDELO

MaioMaioMaioMaioMaio
24 - Alzira de Oliveira, com 77 anos,

Completou quatro lindas primaveras
o menino, Filipe da Cunha Andrade.
Teus avós paternos, 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
08-07-2005

Salvé o dia 12 de Julho de 2005,
dia do oitavo aniversário do menino
José Pedro Monteiro Barbosa.
Pedimos a Deus que esta data festiva
se prolongue por muitos anos,
cheios de amor, carinho e muitas
felicidades.
Muitos beijinhos dos teus avós
maternos.

De parabéns
12-07-2005

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

Completou mais uma primavera o
senhor, Domingos Bessa Andrade
Esposa, filho, nora e neto, 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
09-07-2005
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Urbanização e Edíficio das Fontaínhas,

Loja 13  - 4795-021 Vila das Aves

Tel. 252 87 24 38 -

Fax 252 87 14 12 -

e-mail: segcontas@mail.telepac.pt

Gabinete de Contabilidade
Castro & Castro, Lda.
Seguros

FALECIDOS
Rua de Alvarinhos
28 - Edmundo Pereira, com 83 anos,
Lugar da Chamusca

JunhoJunhoJunhoJunhoJunho
6 – Fernando António Martins, com
92 anos, Rua Nova
11 – Joaquim Dias Pereira, com 75
anos, Rua da Portela
12 – Margarida Gonçalves Pereira,
com 64 anos, Rua do Paço
17 – José Ferreira, com 83 anos, Rua
do Monte
21 – Fernando Ferreira, com 69 anos,
Rua Estrada Nacional 105
25 – Arnaldo Correia Afonso, com
82 anos, Calçada da Boavista

|||||     DOMINGOSDOMINGOSDOMINGOSDOMINGOSDOMINGOS     RIBEIRORIBEIRORIBEIRORIBEIRORIBEIRO

REBORDÕES

JunhoJunhoJunhoJunhoJunho
17 - Maria Amélia Pereira Machado,
com 75 anos, Rua Domingos
Saldanha
27 - Agostinho de Azevedo
Carvalho, com 75 anos, Rua da Capela
||||| jorge sousa

O entreMARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS envia às famílias
enlutadas as mais sentidas
condolências.
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Alberto de Azevedo Oliveira
10-04-1919
27-06-2005

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

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTOAGRADECIMENTO

Funeral a cargo de: Funerária das Aves - Alves da Costa



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

entreMARGENS
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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

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

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)

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

PRECISPRECISPRECISPRECISPRECISAAAAA-SE DIS-SE DIS-SE DIS-SE DIS-SE DISTRIBUIDORES/TRIBUIDORES/TRIBUIDORES/TRIBUIDORES/TRIBUIDORES/
VENDEDORES (MF)VENDEDORES (MF)VENDEDORES (MF)VENDEDORES (MF)VENDEDORES (MF)

EXIGIMOSEXIGIMOSEXIGIMOSEXIGIMOSEXIGIMOS: Boa apresentação, sentido
responsabilidade, 25/45 anos, ambição
OFERECEMOSOFERECEMOSOFERECEMOSOFERECEMOSOFERECEMOS: Ficheiro clientes, formação
e apoio, viatura, vencimento acima da média
Contacto: 252 900 290

Senhora oferece-se para
cuidar de idosos

Contactar: 93 820 03 38

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

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

Telem: 933 908 404

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

Jorge Rebelo
Telm. 912 236 448

e-mail: jrebelo@remax.pt

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

Tel. 252 860 400

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

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

5347 - AMI5347 - AMI5347 - AMI5347 - AMI5347 - AMI

MORADIAMORADIAMORADIAMORADIAMORADIA
Ronfe - GuimarãesRonfe - GuimarãesRonfe - GuimarãesRonfe - GuimarãesRonfe - Guimarães

Lote com área de 2.500 m2

Moradia com 323 m2

Salão para festas com 323 m2

Magnífico jardim com piscina

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

T2T2T2T2T2
Carvoeira - Santo TirsoCarvoeira - Santo TirsoCarvoeira - Santo TirsoCarvoeira - Santo TirsoCarvoeira - Santo Tirso

Com área de 84,78 m2
Lugar de garagem

TODOTODOTODOTODOTODO
MOBILADOMOBILADOMOBILADOMOBILADOMOBILADO

TERRENOTERRENOTERRENOTERRENOTERRENO
Monte CórdovaMonte CórdovaMonte CórdovaMonte CórdovaMonte Córdova

Com área de 12.800 m2
No pulmão

de Santo Tirso

Construa você
mesmo!!!

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

Pavilhão Industrial
Com 350 m2

Com escritórios
Boa localização!!!

MORADIAMORADIAMORADIAMORADIAMORADIA
Vila das Aves - CentroVila das Aves - CentroVila das Aves - CentroVila das Aves - CentroVila das Aves - Centro

Moradia tipo T3 com 270 m2 e 4.800 m2 de terreno
(tipo Quintinha)

Negócio de ocasião!!!Negócio de ocasião!!!Negócio de ocasião!!!Negócio de ocasião!!!Negócio de ocasião!!!

MORADIAS EMMORADIAS EMMORADIAS EMMORADIAS EMMORADIAS EM
CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO
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 à rotunda do ModeloSanto Tirso - Junto à rotunda do ModeloSanto Tirso - Junto à rotunda do ModeloSanto Tirso - Junto à rotunda do ModeloSanto Tirso - Junto à rotunda do Modelo

Como  novo
Cozinha  mobilada
Lugar  de  garagem

Venha conhecer!!!Venha conhecer!!!Venha conhecer!!!Venha conhecer!!!Venha 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 ALMOÇO
PARA DUAS PESSOAS NOS

RESTAURANTES:

Estrela do Monte
Sobreiro

Adega Regional 2000
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Doença dos Olhos

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

4795-036  Vila das Aves

Médica Especialista
Marcação de Consultas

Telef: 252942483 Rua Silva Araújo | 4795 - 120 Vila das Aves | telf.: 252 941 348
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13 DE JULHO DE 2005
Actualidade: cultura
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Outra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do Mundo

Em Julho e Agosto de 2004, o Cine-
clube de Joane realizou a quinta edi-
ção do Cinema Paraíso, traduzido na
realização de sessões de cinema ao
ar livre, preenchido com os melhores
filmes do ano e voltados para o gran-
de público, com sessões na Praça 9
de Abril, no centro de Famalicão, e
na Praça Santana, em Ribeirão.

Este ano o Cineclube volta a apos-
tar no Cinema Paraíso e naquele que
é considerado pela organização como
o seu local de eleição - a Praça 9 de
Abril -, mas junta-lhe este ano a fre-
guesia de Riba d’Ave. Nesta as sessões
terão lugar junto à igreja. Ao todo
serão levadas a cabo sete sessões,
distribuídas por duas semanas, no
final de Julho.

Do realizador Sylvain Chomet,
“Belleville rendez-vous" será o pri-

meiro filme a ser exibido no âmbito
um pequeno teatro chamado Belleville
onde desfilam Charles Trenet, Joséphi-
ne Baker, Fred Astaire e Django Rei-
nhardt. Filme de animação inspirado
nos anos 50 e 60, “Belleville rendez-
vous” apoia-se num dos aconteci-
mentos mais importantes da mitologia
desta época: a Volta a França. Um
rapaz com jeito para o ciclismo começa
um treino intensivo sob as ordens
imperdoáveis da avó. Quando se tor-
na ciclista profissional, é raptado pelos
homens da máfia francesa. É levado
para o outro lado do oceano, com
outros ciclistas, para uma cidade cha-
mada Belleville, cruzamento híbrido
entre Nova Iorque, Paris e Montreal.

Ainda em Riba D’Ave, mas no dia
23 de Julho, é exibido “Os diários
de Che Guevara”. O filme conta a

odisseia de Alberto e Ernesto através
da América do Sul. Contada com
enorme sensibilidade humana e cro-
mática, esta história revela o estado
das coisas numa América Latina
artificialmente dividida pela política e
pelos estratos sociais.

Entre os interpretes, destaque para
Garcia Bernal, que se cimenta como
estrela latina maior da Meca do cine-
ma, e Rodrigo de la Serna. À se-
melhança de “Belleville rendez-vous »,
também “Os diários de Che Guevara”
tem exibição prevista para as 22 horas.

“Cinema Paraído" prossegue depois
em Famalicão, onde serão exibidos os
filmes “À procura da terra do nunca”
(dia 27), “A vida é um milagre” (28),
“Um longo domingo de noivado” (29),
“O segredo dos punhais voadores”
(30), e “O aviador (dia 31). |||||

Na próxima sexta-feira, no auditório
da Universidade do Minho, em Gui-
marães, é apresentado o espectáculo
“Sopro”. Coreografia  para cinco intér-
pretes e com aproximadamente uma
hora de duração, “Sopro” tem como
propósito reflectir e traduzir num am-
biente coreográfico, memórias indivi-
duais e a sua relação com o mundo
que as envolve.

A partir de momentos marcantes
da vida de cada intérprete, são invoca-

dos diferentes espaços de tempo da
existência individual que, em determi-
nados momentos se combinam com
o colectivo. Dito de outra forma, os traços
que desenham a nossa vida individual,
não estão dissociados do colectivo
que os abarca e com o qual interage.

”Sopro”, é, assim, esse estímulo que
funciona como indutor, que inicial-
mente faz procurar referências nos
recantos da memória e posteriormente
se transforma numa sensação gera-

dora de movimento, que levado por
esse impulso inicial, redirecciona, frag-
menta e compõem materiais que agru-
pados constituem frases e discursos
do corpo e da alma.

De Rui Lopes Graça, o espectáculo
conta com as interpretações de
Constança Couto, Helena Martins,
Jácome Filipe Silva, Madalena Silva e
Mário Sanchez. Dia 16 de Julho, às
22 horas, no Auditório da Univer-
sidade do Minho, em Guimaraes. |||||

Cinema ao ar livre em Riba D'Ave

Coreografia de Lopes Graça em Guimarães

por: Olho Vivo

No âmbito das Festas de S. Bento, teve lugar no passado domingo mais
um cortejo etnográfico. Integrado no evento desfilaram pelas ruas da ci-
dade instituições provenientes de todo o concelho. A participação de
Vila das Aves fez através da Associação de S. Miguel Arcanjo, com um
carro alegórico alusivo à Igreja Matriz e também pela simulação de um
casamento à moda antiga (tal como as fotos documentam). A participação
avense ficou ainda composta com a presença dos três agrupamentos de
folclore da freguesia. |||||

Cortejo das Festas de S. Bento
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