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M  o  b  i  l  i  á  r  i o

O balanço dos fogos florestais ain-
da não está feito, mas as solicita-
ções registadas neste Verão já dão
para perceber que o número de
hectares ardidos no concelho dis-
parou. Para além disso, a corporação
de Vila das Aves diz que tem falta
de voluntários  | PÁGINA  3

Bombeiros volun-
tários precisam-se
em Vila das Aves

Junta das Aves diz que publicação de "Comunicar"
de Agosto de 2005 tem objectivos eleitoralistas

CDU APOSTA NAS MULHERES | LISTA À JUNTA DE VILA DAS AVES COM DUAS MÚLHERES À CABEÇA

Augusta Magalhães é candidata à
Junta de Freguesia de Vila das Aves

Augusta Magalhães (em primeiro plano,
com Clarisse Silva. Pág. 7

Castro Fernandes diz
que o quiseram

destruir publicamente
Castro Fernandes recordou os investimentos feito em Vila das Aves, no
jantar de apresentação da sua candidatura à presidência da Câmara
Municipal de Santo Tirso. | pág. 5

CANDIDATO DO PSD GARANTE ENSINO SUPERIOR EM
SANTO TIRSO NO PRÓXIMO ANO LECTIVO | PÁG. 4

Na semana passada realizou-se a
cerimónia de lançamento da pri-
meira pedra do Centro Interpreta-
tivo que a Câmara de Santo Tirso
vai criar na freguesia de Monte
Córdova, de forma a dar apoio às
actividades realcionadas com o
Castro de Monte Padrão  | PÁGINA  3

Santo Tirso vai
ter Centro

Interpretativo
A dois meses da comemoração
das bodas do Desportivo das Aves,
chegou também o tempo de um
outro olhar sobre as Camadas Jo-
vens, dinamizando-se o presente
a pensar nos jogadores que po-
derão ser integrados no plantel
profissional  | PÁGINAS  12 E 13

Desportivo das
Aves dinamiza

Camadas Jovens

MEMÓRIA | NESTA EDIÇÃO RECORDAMOS O ÁS DO SELIM E
DO PEDAL, ANTÓNIO SALAZAR | PÁGINAS 14 E 15
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A última edição do Jornal Entre Margens,
número 329 de 31 de Agosto, por lapsos
lamentáveis pelos quais responsabilizámos já
a Gráfica do Diário do Minho responsável
também pela expedição dos jornais para os
leitores, não terá chegado a todos os nossos
assinantes e em contrapartida, muitos
receberam duplo jornal. Pelo facto pedimos
públicas desculpas.

Os assinantes que de todo em todo não
tenham recebido o seu exemplar, se o
desejarem, poderão reclamá-lo nos nossos
serviços, localizados no extremo poente da
Estação dos Caminhos de Ferro
de Vila das Aves.

Festa Centenária para Maria da
Glória Correia Machado

A Srª. D. Maria da Glória Correia Gomes
Machado celebrou no passado dia 5 do
corrente a festa do seu centésimo aniver-
sário rodeada dos seus muitos familiares
amigos e convidados.

O acto festivo iniciou com uma eucaris-
tia na igreja matriz de Vila das Aves con-
celebrada pelos Rev.os. Joaquim Mendes
de Carvalho e Fernando Marques de Oli-

CENTÉSIMO ANIVERSÁRIO
CELEBRADO NO PASSADO DIA 5

DE SETEMBRO

veira, tendo este último, à homilia, recordado
“as meninas Leandras, meninas prendadas, e
cheias de beleza” nomeadamente as duas ainda
vivas a aniversariante e sua irmã Regina e as já
falecidas a Rosa Madalena, a Lucília e a Alzira
que espalhou um perfume de folclore pela nossa
terra; incentivou a feliz aniversariante, seu irmão
Albano Gomes e sua irmã Delfina Regina, ambos
já na casa dos 90 e 85, respectivamente, a ado-
rarem a Deus e a agradecer-lhes a longevidade
e o acolhimento de familiares e amigos. Celebra-
da a Eucaristia na Igreja em que a aniversariante
se distinguiu como zeladora do altar da Senhora,
aliás magnificamente decorado de flores brancas,

familiares, amigos e convidados confraternizaram
e encheram a casa das Leandras rodeando a D.
Glorinha de mimos e afectos. Momento signifi-
cativo e apreciado foi aquele em que antigos
tocadores e cantadeiras do Rancho da saudosa
“Zirinha” lhe dedicaram melodias que estão
ainda no ouvido.

A aniversariante é mãe de três filhos, a Armin-
da a Elisabete (já falecida) e o Armindo Macha-
do, tem sete netos e sete bisnetos. Neste momen-
to inolvidável, o Entre Margens através do seu di-
rector deseja à aniversariante mais antiga de Vila
das Aves uma continuada afirmação de longevida-
de que tão “rara” prenda acolhe no seu seio. |||||

ACIST reforça aposta na formação de activos
A exemplo dos anos anteriores, a Asso-
ciação Comercial e Industrial de Santo Tirso
está a promover cursos de formação profis-
sional, em diferentes áreas, nome-adamente:
Novas Tecnologias da Informação (Access);
Comercial / Vendas (Gestão Comercial,
Decoração de Espaços); Gestão (Contabili-

dade Iniciação, Fiscalidade, Gestão Financeira,
Técnicas Administrativas; e Direito (Legislação
Laboral, Higiene e Segurança no Trabalho).

Os destinatários do curso são activos com
vínculo a uma empresa ou trabalhadores por
conta própria, com idade compreendida entre
os 18 e os 64 anos e com escolaridade mínima

ao nível da 4ª classe. Os cursos são totalmente
gratuitos e os participantes têm direito a subsídio
de refeição e um certificado de curso. Para mais
informações, os interessados devem contactar
a Associação Comercial através dos número
de telefone 252 808280 ou por fax, 252 808
281| E-mail:formação@acist.com.pt |||||

Na edição anterior deste jornal, na notícia
com o título “Imagens de João Leal em
exposição no Porto”, erradamente foi referido
que a mostra se manteve patente até 19 de
Julho na sala de exposições do Instituto
Superior de Engenharia do Porto. Na
realidade, a exposição mantém-se patente até
dia 14 de Setembro de 2005, no referido
espaço. Pelo lapso pedimos as nossas
desculpas. |||||

entreMARGENS
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14 DE SETEMBRO DE 2005
Actualidade:     Vila das Aves

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 A PARTIR DE 3,50 EUROS

RESTAURANTE CHURRASQUEIRA

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

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

adecar@portugalmail.com

VW Passat Variant TDI 130CV - 2002 - Full Extras + GPS - Preto
Mercedez-Benz C - 2002 - CDI Station - 2002 -

Ful Extras - Preto Met.

Mitsubishi Space Star - 1999 - c/ Extras - Azul

Audi 80 TDI Avant - C/ Extras - Verde met.

Ford Mondeo 1.8 TD Station - c/ Extras - Cinza met.
Mercedes-Benz 300 SL 24V - Full Extras + Hard Top

VW Golf Cabriolet - C/ Extras - Azul Met.

Fiat Punto TD Van - C/ Extras

MULTIMARCAS

Comércio de Automóveis
novos e usados
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Consultoria Hugo & PConsultoria Hugo & PConsultoria Hugo & PConsultoria Hugo & PConsultoria Hugo & Pedredredredredro, Ldao, Ldao, Ldao, Ldao, Lda

Rua General Humberto Delgado, 41 - 4795-072 Vila das Aves
Tel: 252873348 Fax: 252873367 - mail: chp-aves@mail.telepac.pt
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14 DE SETEMBRO DE 2005
Actualidade: Vila das Aves

Pedro Sousa
CABELEIREIROS

JP
SOBRADO - V. DAS AVES

JUNTO À CAPELA DE S.TO ANDRÉ

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

No verão quente de 2003, o conce-
lho de Santo Tirso conseguiu ser
excepção. Enquanto a maioria dos
municípios portugueses assistia ao
deflagrar de boa parte das suas áreas
florestais, por cá assistiu-se ao inverso,
sendo substancial a redução da área
ardida face ao ano anterior, manten-
do-se a tendência em 2004. Já o
mesmo não aconteceu este ano. As
três corporações de bombeiros do
município reservam o balanço para
mais tarde, mas quem esteve no ter-
reno sabe que o número de 68 hec-
tares ardidos em 2003 será ampla-
mente ultrapassado.

De resto, só na área concelhia de
influência dos Bombeiros Voluntários
de Vila das Aves arderam cem hecta-
res até ao final do mês de Agosto.
De acordo com Pedro Magalhães,
comandante da corporação local, o
grande problema não foram tanto as
altas temperaturas mas “a falta de
humidade”. A seca – entre o extrema
e o severa – de que o país está a ser
vitima, ajuda a explicar o fenómeno,
ficando o resto por conta das razões
de sempre. Ou seja, as pequenas
fogueiras que muitos ainda teimam
em fazer neste período, ainda que a
Lei as proíba até ao final do mês de
Setembro. Pedro Magalhães diz mes-
mo que “as pessoas ainda não perce-
beram que fazer fogo é crime”, subli-
nhando a falta de sensibilidade que
tem vindo a ser demonstrada perante
estas questões. Para além disso, há
ainda a acrescentar a eterna falta de
limpeza das matas; o abandono das
terras de cultivo; e as lixeiras que, se-
gundo comandante dos bombeiros
de Vila das Aves, acabam por ser “a
origem de muitos fogos”. Uma breve
passagem por entre a mancha florestal
do concelho é o suficiente, de resto, pa-
ra se perceber esta realidade, tal é a quan-
tidade de lixeiras que ainda persistem.

Bombeiros sem
mãos a medir
reclamam por

mais voluntários
CORPORAÇÃO DE VILA DAS AVES NECESSITA DE MAIS

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
S. Tomé de Negrelos, Vilarinho, S.

Mamede de Negrelos e Roriz conti-
nuam a ser as freguesias onde se re-
gistam maior número de fogos – no
que à área de influência da corpora-
ção de Vila das Aves diz respeito -
destacando-se este ano, pelas suas
proporções o incêndio ocorrido a 11
de Junho na zona de Paradela, na
freguesia de Vilarinho. Mas este foi
uma ano “sem mãos a medir”. E se
algo de positivo se pode retirar deste
flagelo, foi o “entendimento” que a
situação acabou por pôr “à prova” entre
as três corporações de bombeiros do
município. O trabalho, refere Pedro
Magalhães, traduziu-se numa “gran-
de interacção e ajuda” entre as três
corporações, mais empenhadas na
extinção dos fogos do quem em saber
onde acaba ou começa a área de
influência de cada uma delas. Coope-
ração que se estendeu para lá das
fronteiras do município. Vila do conde,
Trofa, Paços de Ferreira, por exemplo,
fizeram parte da rota dos bombeiros
de Vila das Aves quando a urgência
das situações o obrigou. O inverso
também chegou a acontecer.

VOLUNTÁRIOS PRECISAM-SE
“Tivemos um mês de que não há me-
mória em termos de fogos florestais”,
refere Pedro Magalhães sobre o findo
mês de Agosto. O que, continua,
“exigiu um esforço muito grande da
parte dos voluntários”. E estes “foram
exemplares e de um dedicação extre-
ma”, afirma ainda o comandante da
corporação de Vila das Aves que, por
outro lado, sublinha o facto de a in-
tensidade do fogos registados este
ano ter demonstrado a necessidade
de um maior número de bombeiros
voluntários. Neste momento, são 94
os soldados da paz que voluntaria-
mente colaboram com a corporação,
ou seja, “não em número suficiente
para que tenhamos uma escala de
serviço mais eficaz”. Pedro Magalhães

refere que, durante o período de
férias, “nunca houve grande proble-
mas com pessoal” a falta fazia-se sentir
mais ao nível dos equipamentos. Mas
este ano “devido à sobrecarga de
incêndios, com alguns a durar mais
de 24 horas”, o problema de recursos
humanos acabou por se fazer sentir.

E é precisamente nesse sentido que
em breve será feita a abertura de uma
“nova escola de bombeiros”, deixan-
do Pedro Magalhães o apelo para que
todos quantos desejam frequentar a
referida formação se dirigirem ao quar-
tel a fazer a respectiva inscrição. Têm
de ter entre os 18 e os 35 anos, e, pelo
menos, o 9º ano de escolaridade. Com
mais de 35 anos, há sempre a possi-
bilidade de serem incluídos noutras
tarefas como a de motorista auxiliar.

Dos 94 bombeiros voluntários da
corporação de Vila das Aves, 24 são
mulheres. Esta é uma realidade com
a qual não se contava há meia dúzia
de anos não sendo por isso de estra-
nhar que, actualmente, o quartel dos
bombeiros locais – como tantos outros
– não esteja preparado para esta
presença feminina. Estas “dificultam-
nos a escala de serviço pois não po-
dem fazer serviço nocturno”, explica
Pedro Magalhães referindo-se à falta
de camarata feminina no quartel de
Vila das Aves. É por isso que, e depois
de construído um balneário feminino,
a corporação dos bombeiros de Vila
das Aves tenha como objectivo para
os próximos tempos, a construção de
uma camarata para acolher as “suas”
bombeiras. |||||

O Governo vai acabar com o
conceito da época oficial de

incêndios florestais, que
normalmente vai de 1 de Junho a
31 de Setembro, assumindo assim

que existe risco de incêndio
durante todo o ano. Esta medida

vai levar à criação de um
dispositivo permanente de

acompanhamento da situação.
A medida foi anunciada na

semana passada pelo ministro da
Administração Interna, António

Costa e faz parte de um conjunto
de alterações que pretende

reformar o sistema de vigilância e
combate a incêndios florestais.

Para além do fim da época oficial
de incêndios, foi, assim, também

anunciada a criação de um corpo
profissional do Estado

especializado no combate aos
fogos nas florestas, mas também

vocacionado para outros cenários
de catástrofe; a unificação de todo

o sistema de vigilância sob
coordenação da Guarda Nacional

República (GNR); e a fusão dos
Centros de Prevenção Distrital

(que dependem do Ministério da
Agricultura) com os Centros

Distritais de Operações de Socorro
(tutelados pelo Ministério da
Administração Interna) num

estado-maior dotado de uma frota
de meios aéreos permanentemen-
te disponíveis para o combate aos

incêndios, seja por aquisição ou
aluguer (permanente) plurianual.

Ainda no que concerne ao fim do
conceito da época oficial de

incêndios, o dispositivo perma-
nente de acompanhamento, que
evolui conforme o crescendo do
risco de fogos, terá duas fases: a

fase Alfa, que começa no dia 1 de
Janeiro, e a Bravo, que será

accionada quando o risco é
maior, ou seja, em Junho/Julho.

Já a fusão dos Centros de Preven-
ção Distrital com os Centros Distri-
tais de Operações de Socorro leva

à criação de um comando único
de todas as forças que inter-

venham na vigilância, prevenção e
combate aos incêndios florestais,

designadamente bombeiros e
sapadores florestais – sejam asso-
ciativos, municipais ou do Estado. |||||

Governo acaba
com conceito

de época oficial
de incêndios

florestais

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



Clara Alves
psicologa

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

Consulta psicológica
de crianças, jovens e adultos.

Terapia Ocupacional

4795 - 114 vila das aves
e.mail: clara.alves@iol.pt OCULISTA
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MóveisMóveisMóveisMóveisMóveis
CoelhoCoelhoCoelhoCoelhoCoelho

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

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

Candidatura do
PSD garante

Ensino Superior
em Santo Tirso
no próximo ano

lectivo
PSD APRESENTOU PROGRAMA ELEITORAL E REVELOU-SE

CONFIANTE NA VITÓRIA EM OUTUBRO

Os motivos são diferentes, mas depois
da queixa apresentada à Comissão

Nacional de Eleições pela CDU contra
o Partido Socialista, é agora a vez do
PSD fazer o mesmo. Em causa estão
“alegadas e elevadas verbas gastas
ilegalmente” pela autarquia e pelo

actual edil, Castro Fernandes,
candidato pelo PS às autárquicas de

Outubro, em boletins informativos,
livros e outras publicações, que o PSD

entende terem objectivos políticos. Para
os sociais democratas, a “autarquia

violou, e continua a violar a Lei que
rege a neutralidade e imparcialidade

dos candidatos que sejam
simultaneamente titulares de cargos

públicos (Art.º 38 da LEOL)”.
A Câmara Municipal “está a

bombardear, durante o período
eleitoral, as residências, associações,
empresas comerciais e industriais de

Santo Tirso, com uma panóplia de
publicações com notório cariz

eleitoralista”. Segundo o PSD, existe de
facto, um “inequívoco escândalo,

notória e descarada promiscuidade
eleitoral entre a Câmara e o  PS”.

Num espaço de pouco mais de um
mês, a autarquia, acusa o PSD, editou

três documentos com conteúdos
idênticos “e de inqualificável

aproveitamento político”, sendo que
um deles – um livro, de excelente

qualidade, tanto em papel como em
fotografia, ressalva o partido - “terá
sido entregue em grande parte dos

estabelecimentos comerciais do
concelho, por crianças inscritas no
projecto de Ocupação de Tempos

Livres que a Câmara promoveu nos
meses de Verão”. Ainda de acordo

com os sociais democratas, este livro
“que terá sido editado numa das
empresas de Joaquim Couto, ex-

presidente da autarquia tirsense, a
Mediana, terá tido um custo total na
sua produção superior aos 200 mil

euros (40 mil contos)”.
De acordo com o documento

produzido pela concelhia liderada por
João Abreu e que será entregue à

CNE, “as três edições são repetitivas e
com conteúdos absolutamente

idênticos e mais não são do que um
inqualificável aproveitamento político

do candidato do PS, actual presidente
de Câmara, dos meios e recursos da

edilidade, para efeito de campanha
e propaganda política da sua

candidatura, confundindo
inequivocamente a sua figura como

candidato do PS com a de edil”.
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Constitui uma das principais apostas
do programa eleitoral do PSD. E João
Abreu, candidato laranja à presidên-
cia da Câmara Municipal de Santo
Tirso garantiu-o mais uma vez: em
caso de vitória nas autárquicas de
nove de Outubro, o município passa
a ter ensino superior.

Esta é, de resto, uma das oito
grandes propostas – ou “âncoras”
como lhe chama o candidato – do
programa eleitoral dos sociais demo-
cratas, apresentado no passado dia
dois de Setembro na sede do municí-
pio. E não se trata de nenhuma ga-
rantia feita de ânimo leve. À seme-
lhança de todas as outras propostas
do partido, e como esclareceu João
Abreu, também a questão do ensino
superior está “devidamente estudada
e negociada”. De resto, sublinhou o
candidato “nós vamos cumprir com
este compromisso já no ano lectivo
de 2006/07”. Neste âmbito, João
Abreu fala ainda em atrair para o
concelho “actividades directamente
relacionadas com universidades na-
cionais e estrangeiras”.

Por sua vez, o tecido empresarial
aparece no programa eleitoral do
PSD como uma das grandes preocu-
pações, daí que outras das principais
apostas do partido passe pela criação
de novas zonas industriais no muni-
cípio. Tudo isto traduzível na criação
de uma Agência Concelhia de Inves-
timento que será responsável por um

“centro urbano de incubação”, por
uma “unidade de gestão” e, pelas tais
“novas zonas industriais” a criar nos
chamados vales do Leça e do Vizela.

A Rede da Alegria é outras das
“âncoras” do programa eleitoral dos
sociais democratas, ou seja, a criação
de parques infantis e de lazer bem
como de outros equipamentos de
índole social, com especial destaque
para os direccionados para a infância
e terceira idade. “Fazer um passeio
anual é o mais fácil”, afirma João
Abreu para quem “o mais difícil” é
proporcionar condições favoráveis à
população idosa nos restantes dias
do ano. Seja como for, é nesse as-
pecto que o PSD centrará a sua acção.
Para os jovens, o partido compro-
mete-se a avançar com um programa
que permita um acesso mais facilitado
à compra de casa própria.

Da grandes propostas do progra-
ma eleitoral do PSD fazem ainda parte
a criação de um Centro de Alto Ren-
dimento Desportivo e a elaboração
de um Plano de Marketing Turístico.
“Um autarca de um concelho vizinho
dizia-me há dias”, conta João Abreu,
“que bem gostaria de ter os recursos
naturais que Santo Tirso tem”. Recur-
sos este que, no entanto, e de acordo
com o candidato laranja, continuam
a não ser potencializados. E é no
sentido inverso que o PSD se propõe
trabalhar, ou seja, revitalizar e trans-
formar esses recursos em “recursos
turísticos”. Ao nível desportivo, e para
além da criação do referido Centro

de Alto Rendimento Despor-tivo, as
metas do PSD revelam-se ambiciosas:
dotar o concelho com um polides-
portivo por cada 10 mil habitantes e
uma piscina municipal por cada 20
mil habitantes.

UMA AUTARQUIA DIALOGANTE
“Uma gestão autárquica mais dialo-
gante” onde não seja “preciso pedir
licença para se tirar uma licença” é o
caminho a seguir e por isso, o PSD
promete avançar com “a criação de
associações de desenvolvimento lo-
cal”, com “a descentralização de inú-
meros serviços administrativos” e
aumentar a transferência de verbas
para as freguesias. Mas, e acima de
tudo, não ser câmara municipal do
PSD depois de nove de Outubro,
referiu João Abreu aludindo ao trata-
mento desigual a que, no seu enten-
der, as juntas de freguesia do muni-
cípio se vêem sujeitas por parte do
actual executivo camarário. Com igual
sentido de abrangência, João Abreu

fala na necessidade de se criarem con-
dições de vida equivalentes para as
24 freguesias, sob pena de os tirsen-
ses se sentirem “mais identificados
com Vizela, Famalicão ou Trofa, Gui-
marães ou Valongo, Paços de Ferreira
ou Lousado”. E para isso, há um
“campeonato” a vencer: o das condi-
ções básicas. Por outro lado, o mesmo
candidato fala ainda da necessidade
de Santo Tirso ser “uma cidade para
o concelho”, ou seja, trabalhar para
que a população de todo o município
se identifique com a sede do con-
celho, o que de acordo com os so-
ciais democratas não acontece – ou
pelo menos com a força com que
seria desejável – actualmente. |||||

Nova queixa
contra o PS

Um polidesportivo por cada 10 mil habitantes e uma piscina municipal por cada 20
mil habitantes.Compromissos da candidatura de João Abreu
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A ligação da Avenida de Para-
dela ao lugar de Cense foi um
dos três “firmes” compromissos
eleitorais assumidos pelo can-
didato à presidência da Junta
de Freguesia. Para o ex-guarda-
redes do Desportivo das Aves
e actual Técnico Tributário, a
referida ligação vai “permitir
uma nova e necessária acessi-
bilidade interna” e potenciar
um “harmonioso desenvolvi-
mento” da freguesia.

Leandro Araújo assumiu
ainda como prioritários “o de-
senvolvimento de políticas efec-
tivas que permitam a captação
e fixação de investimento
positivo na freguesia” e a “cria-
ção de parques infantis e a re-
cuperação dos existente” bem
como a criação de “novas
áreas de lazer”.

Para o candidato socialista
estas são propostas “concretas,
exequíveis e que influenciam
directamente a vida dos conci-
dadãos”. Leandro Araújo diz
mesmo que a sua equipa tem
como preocupação “apresentar
propostas sérias”, com a “cons-
ciência de que as pode cum-
prir e executar”. Poderão pare-
cer modestas mas, como diria
depois Castro Fernandes “eu
e ele vamos ser muito mais
ambiciosos”.

A aposta num forte enten-
dimento entre instituições é, de
resto, a linha a seguir por Lean-
dro Araújo que diz ser tempo
de “terminar com juntas de fre-
guesias quezilentas, em perma-
nente confronto, com politi-
quices caseiras”. Uma postura
que o candidato diz “repudiar”
e que com ele não terá “sobre-
vivência”: “Estou aqui para unir
e não para dividir”.

No seu discurso realizado
no âmbito do jantar de apre-
sentação da candidatura de
Castro Fernandes à Câmara
Municipal, Leandro Araújo co-
meçou por afirmar “ter chega-

Candidato do PS
promete ligação

da Av. de Paradela ao
lugar de Cense

LEANDRO ARAÚJO DIZ SER TEMPO DE ACABAR
COM JUNTAS DE FREGUESIA QUEZILENTAS

do a hora de construir um no-
vo futuro para Vila das Aves”.
Um “virar de página”, em que
o candidato tentará “erguer e
manter os baluartes que sempre
dignificaram a nossa terra” e
“unir os avenses em torno de
objectivos estratégicos que per-
mitam elevar a qualidade de
vida de todos”. Para Leandro
Araújo, é hora de “trabalhar
com mais acção e menos dis-
cussão inútil”.

Com Leandro Araújo, can-
didatam-se à Junta de Vila das
Aves, Rui Ribeiro (39 anos,
gestor), António Freitas (51
anos, empresário), Nuno Certo
(26 anos, Eng. Civil) e Silvia
Carneiro (30 anos, psicóloga).
“É uma lista cristalina, transpa-
rente”, sem candidatos “sham-
poo dois em um”, ou seja, afir-
mou Rui Ribeiro, “o nosso can-
didato à Junta de Freguesia é
mesmo candidato à Junta de
Freguesia” e não como o “nos-
so adversário que está a mentir
aos avenses”.

Helena Miguel, actualmente
directora da Escola Secundaria
D. Afonso Henriques é a cabe-
ça de lista da candidatura so-
cialista à Assembleia de Fre-
guesia, órgão autárquico que
a candidata defende que deve
“ser um espaço de diálogo” e
é com esse propósito que acei-
tou o desafio, esperando de-
sempenhá-lo da melhor forma.
A lista de candidatos à Assem-
bleia de Freguesia de Vila das
Aves fica depois constituída
com os nomes de: João Pedro-
sa, Carina Machado, Bernar-
dino Certo, António Couto,
António Araújo, Nestor Bor-
ges, Sónia Martins, Rui Sousa,
Noémia Gouveia, Joaquim
Fernandes, José Maria Mon-
teiro, Joaquim Faria, Manuel
Cunha, Fernando Freitas, Filipa
Coelho, Jaime Pereira, António
Costa Marques, Augusto Coe-
lho e Jorge Castro. ||||| JACJACJACJACJAC

“Legal e legítimo”. É desta forma que a
Comissão Política do PS reage às criticas
da oposição sobre o material informativo
editado pela Câmara Municipal de Santo
Tirso. Em comunicado o PS alega que “pe-
riodicamente a Câmara preocupa-se em
informar os seus munícipes das acções
que desenvolve e que promove em benefí-
cio do concelho de Santo Tirso”  e que a
entrega de publicações não se “efectuou
só em 2005”. O partido salientea inclusi-
ve que estas “são já uma referência para
todos os habitantes do concelho”.

No mesmo comunicado o PS acusa o
PSD de desconhecer a recomendação
enviada pela Comissão Nacional de
Eleições (CNE) às Câmara Municpais onde
a primeira sublinha que “... não se nega a
possibilidade de uma autarquia informar
os munícipes, seja no decurso do mandato
ou no final do mesmo, das acções realiza-
das e a realizar ou, até, efectuar um balan-
ço da sua actividade”. “Sendo assessor da
Câmara de Penafiel”  - diz o PS referindo-
se ao candidato laranja João Abreu – “devia
ter conhecimento, mas como parece que

já não vai ao trabalho há meses (porque
anda em campanha em S. Tirso) não pode
ter conhecimento da informação da CNE”.

A concelhia do partido socialista acusa
ainda o PSD de fazer uma “campanha fa-
raónica”, estranhando a “quantidade ex-
cessiva de material de campanha que o
PSD está a produzir desde Outubro do
ano passado”. Todos os dias, conclui o PS
“aparecem novas placas dos candidatos
num frenesim nunca visto. Estamos perante
uma campanha faraónica e que ultrapassa
em muito os gastos previstos por Lei”. |||||

PS acusa PSD de campanha faraónica

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

O executivo de Vila das Aves recusa “culpas
no cartório”. O Partido Socialista e a autar-
quia de Santo Tirso fazem o mesmo. Talvez
por isso, advinha-se uma campanha eleito-
ral repleta de argumentos explicativos –
ou não – da falta de diálogo entre instituições.

No jantar de apresentação da candida-
tura de Castro Fernandes à presidência
da Câmara Municipal, realizado na passa-
da sexta-feira em Vila das Aves, o candi-
dato colocou o assunto nos seguintes
termos: “porque são difíceis as relações
institucionais entre autarquias quando, por
exemplo, a minha relação com o presidente
do Desportivo das Aves – que toda a gente
sabe é PSD – é óptima, excelente e fruti-
fica?”. Castro Fernandes não deixou as
centenas de militantes e simpatizantes
socialistas ali presentes sem resposta, avan-
çando, por isso, com a seguinte explicação:
“porque as pessoas põem os interesses
deles abaixo dos interesses das institui-
ções e por isso há um boa relação.”

Mas se o relacionamento entre junta
local e autarquia marca pela negativa o
termo deste mandato, já o seu início não
terá sido muito melhor, principalmente para
o agora candidato à Câmara Municipal e
ainda presidente de Câmara. Castro Fer-

nandes partilhou com o público presente
de que há quatro anos o tentaram “des-
truir” de forma nunca antes vista. “Foi pú-
blico que houve uma tentativa clara de
me destruir publicamente, no início deste
mandato. Todos os sabem”. Como? “Múlti-
plas acusações ao ministério Público e à
Inspecção Geral da Administração do
território”, exemplifica Castro Fernandes,
que não esquece ainda as “queixas” que
contra si foram feitas “pelo actual presi-

dente de junta de Vila das Aves à Polícia
Judiciária sem qualquer tipo de prova”. Uma
atitude que o candidato diz ser “grave” e
reveladora de “falta de princípios”

Com Carlos Valente no centro das aten-
ções, o candidato doPS adiantou ainda que,
como presidente da Câmara sempre foi
acusado em Santo Tirso de “só defender os
interesses de Vila das Aves” e o inverso na
sede do concelho, mas, acrescenta Castro
Fernandes, “o que diriam de mim em Vila
das Aves se me vissem num cartaz onde se
lê ‘força Santo Tirso’, o que diriam de mim?!!”

Para o final, o candidato não esqueceu
as obras feitas neste mandato na freguesia
e os muitos milhões de euros investidos.
Nomeadamente, e ainda em na moeda
antiga, “os 120 mil contos de subsídio
ao Desportivo das Aves para obras nos
balneários, mais os 30 mil contos para a
construção do Pavilhão Gimnodesportivo;
o investimento de um milhão de contos
na rede de água e de esgotos; os 150
mil contos gastos nos arruamento e arran-
jos exteriores ao Centro de Saúde, e, entre
muitas outras, os milhares de contos inves-
tidos do centro cultural e na sede de Junta
que Castro Fernandes espera inaugurar
ainda antes do final do mandato. “Eu nem
quero somar os valores”, rematou o can-
didato do Partido Socialista à presidência
da Câmara Municpal de Santo Tirso. |||||

APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA DE CASTRO FERNANDES

Castro Fernandes
afirma que o

quiseram destruir
publicamente
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“É uma forma muito triste de gastar
dinheiro público e ainda para mais
nesta altura de campanha eleitoral”.
A opinião é unanimemente partilha-
da pelos membros do executivo de
Vila das Aves que na passada sexta-
feira levaram a cabo uma conferência
de imprensa para “denunciar” aquilo
que entendem ser uma incitava leva-
da a cabo com objectivos eleitoralistas.
Em causa está a edição de mais um
especial sobre Vila das Aves da publi-
cação camarária “Comunicar”, com
data de Agosto de 2005 e distribuída
na semana passada.

Uma a uma as informações relati-
vas a obras, a investimentos ou a
inaugurações referidas em “Comu-
nicar” foram contestadas pelo execu-
tivo local, ou por conterem “dados
errados”, ou por “tentarem enganar
os avenses” ou ainda por não passa-
rem de informações já veiculadas em
semelhantes boletins informativos
editados anteriormente pela Câmara
Municipal. “Há obras que parece que
foram inauguradas uma e duas ve-
zes”, afirmou Carlos Valente referindo-
se à residência paroquial e ao eco-
museu em que as fotos e o texto
publicados no “Comunicar” de Agos-
to de 2005 são a repetição dos pu-
blicados em Março de 2004.

De uma inauguração também se
trata aquela que é visível logo na
página inicial do “Comunicar”: o
Pavilhão da Escola Secundária de Vila
das Aves. Carlos Valente nota que a
fotografia impressa já havia sido publi-

Passeio dos
professores ao

Buçaco
A Câmara Municipal de Santo Tirso
assinalou a abertura do ano escolar
promovendo, na passada semana, o
já habitual convívio dos Professores
de Santo Tirso. Este ano, o grupo ru-
mou à Mata Nacional do Buçaco, com
passagem pelo Luso e Anadia. Com
esta actividade, a autarquia propor-
ciona um momento de confraterniza-
ção entre os docentes do concelho,
permitindo, àqueles que vêm pela
primeira vez leccionar no município
contactar com todos os colegas.

A Mata Nacional do Buçaco consti-
tuiu um dos espaços mais interessan-
tes do roteiro turístico nacional, sendo
conhecido pelo bosque espesso, pela
secularidade das duas árvores de
porte gigantesco e pela sintonia per-
feita entre as devotas e austeras ermi-
das de oração que contrastam com a
opulência do neo-manuelino do sé-
culo XIX do Palácio do Buçaco ou do
Pavilhão de Caça do Rei D. Carlos. |||||

Encontram-se abertas as inscrições
para participação no Festival Conce-
lhio de Bandas de Garagem de Santo
Tirso. Os interessados devem dirigir-
se ao Serviços de Turismo da Câmara
Municipal de Santo Tirso para formali-
zarem as respectivas inscrições, até ao
próximo dia 16 de Setembro.

De referir que o Festival Concelhio
de Bandas de Garagem vai decorrer
no próximo dia 1 de Outubro, na
Freguesia de Monte Córdova. |||||

A Casa de Chá situada no Parque D.
Maria II, em Santo Tirso, reabriu ao pú-
blico no último domingo, 11 de Setembro.

A Câmara Municipal congratula-
se com tal facto, depois de um proces-
so contencioso que implicou não só
a cessão (por incumprimentos vários)
da posição contratual da sociedade
que explorava a Casa de Chá, mas
também a realização de algumas obras
de remodelação do espaço (num in-
vestimento de cerca de 75 mil euros)
que a autarquia achou oportuno reali-
zar. A dinamização daquele espaço
fica agora por conta de “Pirâmide do
Egipto – Actividades Hoteleiras, L.da.” |||||

Festival de Bandas
de Garagem

Casa de Chá de
portas abertas

Sintomática da “discriminação” a que
o executivo de Vila das Aves se diz
vitima por parte da Câmara Municipal,
é o caso da ampliação do cemitério
de Vila das Aves. Tal como os restan-
tes avenses, também a Junta de Fre-
guesia teve conhecimento do projec-
to de ampliação através do “Comuni-
car” de Agosto de 2005. “A Junta

não tinha qualquer conhecimento
deste projecto nem qualquer parecer
nos foi pedido e agora aparece este
comunicado a dizer que o projecto
está concluído”, estranha o autarca
local, Carlos Valente.

Para o autarca local, esta é mais
uma prova de que a Junta das Aves
é discriminada pela autarquia tirsense.

E, se dúvidas houvesse, diz Carlos
Valente, estas cairiam por terra com o
pedido que deu entrada na Junta de
Freguesia, surpreendendo todo o
executivo. Conta Carlos Valente que
desde Fevereiro de 2003 que a
Câmara não “solicita qualquer parecer
sobre processos de construção de
obras particulares à junta”, mas na

sexta-feira passada, 9 de Setembro,
esta recebe, por engano, um pedido
de parecer sobre uma obra “de um
empresário avense” para ser feita... “em
Santa Cristina do Couto”. Para o exe-
cutivo de Vila das Aves, não há dúvi-
das: “este incidente é uma prova do
tratamento diferenciado, discriminatório
que a Câmara dá a Vila das Aves”. |||||

... e recebe pedido de parecer sobre obra a
construir em S.ta Cristina do Couto

EXECUTIVO DAS AVES
CRITICA "COMUNICAR" DE

AGOSTO DE 2005

cada no boletim de “Informação Muni-
cipal” referente a actividade camarária
de Março a Maio de 2005 (numa
“absurda” antevisão, nota Valente, já
que a obra foi inaugurada a 7 de Ju-
nho), mas com uma ligeira diferença;
no recente “Comunicar” é amputada
a presença do presidente da Junta
nesse acto inaugurativo. “Com que
intenção?”, interroga-se Carlos Valen-
te, que sublinha também que apenas
uma parte do investimento é camarário.

Ao virar da página, a Estrada Na-
cional 204-5. A “bom ritmo” diz-se.
“Não sei que bom ritmo é este, uma
vez que, e conforme informação ex-
posta em placa da própria Câmara
Municipal, se diz que o prazo de exe-
cução da obra é de 150 dias”, contes-
ta o presidente da Junta recordando
que obra teve inicio em Setembro de
2004. “A este bom ritmo estamos bem

servidos”, ironiza Valente que subli-
nha ainda que as obras na nacional
“resultam de um acordo assinado em
2000 entre o Ministério do Equipa-
mento, Planeamento e Administração
do Território com a Associação de Mu-
nicípio do Vale do Ave” e onde se da-
va conta que “as obras deveriam ficar
executadas até Dezembro de 2001”.

Já no Comunicar de Março de
2004 a Câmara se referia à benefi-
ciação da Calçada da Azenha do
Pisco como uma obra feita de parceria
com a Refer. O texto e a imagem são
os mesmos que os publicados na edi-
ção de Agosto de 2005, o que para
o executivo local não passa de uma
“falsidade repetida duas vezes”: Valen-
te diz que “a Câmara aqui não gastou
um único cêntimo” e esclarece que a
obra foi assegurada apenas pela Refer
por solicitação da Junta de Freguesia.

Praticamente todas as informações
contidas em “Comunicar” de Agosto
de 2005 são contestadas pelo exe-
cutivo, que as entende, ora como fal-
sas, ora escritas de forma a enganar
os avenses. “Os mais desatentos vão
pensar que a Câmara investiu 90 mi-
lhões na remodelação da linha férrea”
exemplifica o presidente da Junta,
“quando”, acrescenta “ todos sabemos
que o investimento camarário foi zero”
e que tão pouco, refere ainda o autar-
ca, se disponibilizou para assegurar
a manutenção dos jardins da estação
de Vila das Aves. O executivo alerta
ainda para os subsídio que a autar-
quia diz ter “dado” à junta local para
ajudar nas despesas com a biblioteca,
na ordem dos 12 mil e 500 euros.
“A Câmara não deu, deliberou e até
hoje continuamos sem recebê-lo”,
informou Valente. |||||

Junta das Aves diz que "Comunicar" é "uma
forma triste de gastar dinheiro público"

Executivo de Vila das Aves diz que publicação municipal "Comunicar" é feita com objectivos eleitoralistas
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CDU APOSTA NAS MULHE-
RES E QUER TER

REPRESENTATIVIDADE NA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

DE VILA DAS AVES

||||| TEXTO E FOTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Não gosta de se afirmar como cabeça
de lista até porque, argumenta, “na
CDU trabalhamos todos em conjunto”,
mas, seja como for, Maria Augusta
Neto Magalhães é o rosto da candi-
datura daquele partido à Junta de Vila
das Aves. Tem 53 anos, é natural da
referida freguesia onde, de resto, resi-
de e desenvolve a sua actividade pro-
fissional como comerciante, numa loja
de pronto-a-vestir situada no mercado
local. Antes já havia trabalhado como
operária têxtil.

Sem folclore, assume, deste modo
uma candidatura que até comporta
em si um facto inédito pois é a primei-
ra mulher candidata à presidência da
Junta de Freguesia de Vila das Aves.
Sinal de que estas, afirma a candidata,
“não são discriminadas, no meio de
tantos homens, pela CDU”. Uma pos-
tura reforçada com a presença como
número dois da lista candidata, de
Clarisse Noémia Brandão Rodrigues.
Tem 25 anos, é escriturária e, tal como
a líder da candidatura da CDU, “pro-
mete lutar pelos interesses de Vila das
Aves”. Manuel Trindade e Luís Martins
(Fazenda) são os nomes que se seguem
na lista da Coligação Democrata Unitária.

Ambas são unânimes em dizer que
esta “é um candidatura para ganhar”,
mas tem também consciência que o
cenário se revela pouco provável, daí
que apontem como meta ganhar
representatividade na Assembleia de
Freguesia; órgão autárquico até ao
momento dominado pela presença de
elementos do Partido Socialista e do
Partido Social Democrata.

“Sinceridade, honestidade” e, acima
de tudo, muito “trabalho”. São estas
as grandes garantias da CDU. Augus-
ta Magalhães diz que o partido não
tem “promessas para fazer. “Há três
décadas que todos prometem mun-
dos e fundos. A CDU, se for eleita, o
que irá fazer é lutar para que os proble-
mas de Vila das Aves – e que não
sou poucos – sejam resolvidos”.

A questão do emprego, ou melhor,

CDU: Uma mulher na corrida
à presidência da Junta das Aves

da falta dele, é central para a CDU.
Questão que na perspectiva de Au-
gusta Magalhães e Clarissa Silva ga-
nham contornos particularmente gra-
ves na freguesia onde até as pequenas
confecções tendem a desaparecer.
Clarisse Silva estabelece inclusive a
comparação com a freguesia de Lor-
delo: na oferta de emprego, a “situação
inverteu-se” com aquela freguesia do
concelho de Guimarães a ter actual-
mente muito mais para oferecer do
que Vila das Aves. E depois, tudo se
reflecte nesta realidade. “O comércio
está uma miséria”, sublinha Augusta
Magalhães que lembra ainda que não
havendo emprego a juventude acaba
por também não se fixar na freguesia.

A questão dos parques infantis e
de lazer é outra das preocupações
enumeradas por Augusta Magalhães
que, com alguma ironia à mistura, se
congratula pelo facto de, 30 anos de-
pois do 25 de Abril, estar anunciado

um parque infantil em Vila das Aves,
referindo-se ao do lugar de Poldrães.

Numa altura em que os principais
partidos se desdobram em iniciativas
de pré-campanha, a CDU vai-se man-
tendo discreta. “Vamos com calma e
depois, também é certo e sabido, que
não temos os meios que os outros
partidos têm”, refere Clarissa Silva que,
por outro lado, diz achar “absurdo” o
dinheiro gasto em cartazes e demais
material de campanha pelos principais
partidos da oposição. “Eu até me ofen-
do”, refere. Augusta Magalhães refor-
ça a ideia: “o dinheiro que a Câmara
dá para as Juntas de Freguesia é uma
migalha e depois enche-as com tanta
propaganda em favor do partido que
está no poder”. A CDU, naturalmen-
te, também terá os seus panfletos e
cartazes, mas a campanha, esclarece
Clarisse Silva será “essencialmente de
rua” e, provavelmente, sem jantares à
mistura. |||||

No âmbito da comemoração do Dia
Mundial da Terceira Idade, a Câma-
ra Municipal de Santo Tirso voltou
a levar a cabo mais um convívio en-
tre os idosos do município. Desta
forma, no último sábado, 10 de
Setembro, cerca de 6 mil munícipes,
distribuídos por 110 autocarros,
tiveram a possibilidade de desfru-
tarem de um dia diferente em Fátima.

Destinado a todas as pessoas
com mais de 60 anos e a todos os
reformados (independentemente da
idade), residentes no concelho, esta
já célebre iniciativa camarária tem
por objectivo “proporcionar - a par
das outras iniciativas de carácter
social e recreativo de todos os dias
- um momento de convívio entre
os idosos, promovendo a vivência

em comunidade e contribuindo para
combater o isolamento a que muitos
estão votados”. Ainda de acordo com
informação da Câmara de Santo Tirso,
Santiago de Compostela, Lisboa
(Parque das Nações), Coimbra, Miran-
dela e Nazaré foram os anteriores
destinos desta iniciativa que de ano
após ano vai ganhando cada vez mais
adeptos.

Tendo em conta a comemoração
dos 50 anos da elevação a Vila de S.
Miguel das Aves, a Junta local, asso-
ciando-se a esta incitava camarária, dis-
tribuiu por entre os casais de Vila das
Aves um exemplar do livro “Vila das
Aves em livro aberto”, até porque esta
foi a geração “que melhor pôde apreciar
aquele grande dia  5 de Abril de 1995”,
refere o executivo de Vila das Aves. |||||

Seis mil idosos do
concelho de Santo Tirso

no passeio a Fátima

A JuveBombeiro dos Bombeiros
Voluntários de Vila das Aves realizou
um rastreio de hipertensão e diabe-
tes com o lema “JuveBombeiro Con-
vida”. A incitava contou com o apoio
do comando e direcção e teve como
objectivo a sensibilização da popula-
ção para melhores condições de vida.

Este rastreio foi realizado nos
adros das Igrejas da área de inter-
venção da corporação dos Bombei-
ros de Vila das Aves, excepto na

Juvebombeiro realizou
rastreio de hipertensão

própria freguesia sede da corpora-
ção, devido a época de fogos flores-
tais. Ainda sem data marcada, o certo
é que idêntica iniciativa será também
levada a cabo em Vila das Aves.

De salientar a muita adesão a esta
iniciativa, tendo-se já realizado o ras-
treio a 633 pessoas com média de
idade entre os 25 e os 95 anos, on-
de surgiram alguns casos em que foi
recomendado o acompanhamento mé-
dico devido aos níveis detectados. |||||

Os rastreios tiveram lugar nos adros das Igrejas das freguesias da área de influência
da Corporação dos Bombeiros de Vila das Aves

Augusta Magalhães (em primeiro plano) candidata à  Junta de Freguesia de Vila das
Aves, com Clarisse Silva
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Programa Municipal de
Realojamento chega a S.

Martinho do Campo

||||| TEXTO E FOTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Em mais uma visita de trabalho, desta
vez à freguesia de Roriz, o presidente
da Câmara Municipal de Santo Tirso
foi recebido com entusiasmo pela fa-
mília Pereira. Esta convidou-o entrar
em casa para um pequeno almoço
avantajado, demonstrando desta for-
ma o contentamento pela pavimenta-
ção do arruamento que entretanto
adoptou a designação de “Rua dos
Pereirinhas”. Não por acaso, já que as
habitações que a ladeiam pertencem
todas à antiga família de sobrenome
“Pereira”. A obra custou aproximada-
mente 22 mil euros e a julgar pela
reacção dos “pereirinhas” há muito
que fazia falta.

Mas o povo não dorme, e em dia
de visita “presidencial” encaminhou
Castro Fernandes um pouco mais aci-
ma, até à Rua dos Boieiros. Não são
mais do que 150 metros que servem,
no entanto, qualquer coisa como oito
habitações e um empresa, por conse-
guinte, propriedade de um dos Perei-
rinhas que deixou bem claro que não
se consegue conformar com o estado
em que aquele arruamento se encon-
tra. “Até parece mal no tempo em que
estamos”, referiu. Castro Fernandes
concordou com a urgência da obra e

Família Pereira de Roriz agradece
pavimentação de arruamento

EM VISITA DE TRABALHO À
FREGUESIA DE RORIZ

A Câmara Municipal de Santo Tirso
continua a promover várias acções
no âmbito do projecto Florentina,
com a vista à sensibilização de toda
a comunidade para a problemática
dos fogos florestais. O Projecto Flo-
rentina pretende criar laços mais es-
treitos entre os cidadãos e a floresta,
diminuir a distância entre o imagi-
nário e o real, privilegiar as sensa-
ções e promover em todos e em cada
um, o instinto de defesa do ambiente
e do território.

Assim, depois da presença no
Parque D. Maria II e no Largo Coronel

Mostra sobre exemplares arbóreos
vai percorrer o município

Baptista Coelho, em Santo Tirso, a
exposição de fotografia intitulada
“Ramos e Ramos”, vai percorrer o
concelho. A mostra permite observar
alguns dos mais belos exemplares
arbóreos de Santo Tirso, nomea-
damente, os plátanos classificados da
Avenida da Ponte em Santo Tirso, o
eucalipto da Casa do Casal em Refo-
jos, o rododendro da Quinta da Ar-
nozela em S. Martinho do Campo,
os sobreiros no Lugar da Igreja em
S. Mamede de Negrelos, entre ou-
tros. Juntamente com as fotografias,
encontram-se textos alusivos à temá-
tica, destacando-se os do Primeiro-
Ministro, José Sócrates, do Presidente
da Câmara Municipal de Santo Tirso,
Castro Fernandes, do coordenador
da APIF, Luciano Lourenço e da
estilista Ana Salazar. |||||

"RAMOS E RAMOS" ATÉ 03
DE OUTUBRO NA ESCOLA

SECUNDÁRIA D. DINIS

No passado dia três de Outubro, a
habitação social voltou a marcar os
acontecimentos na freguesia de S.
Martinho do Campo. Uma semana
antes, e tal como demos conta na
edição anterior deste jornal, foi inau-
gurado o complexo habitacional “En-
costa das Leiras”, constituído por 72
habitações, destinadas à venda a
custos controlados. A três de outu-
bro, 48 novas habitações foram en-
tregues à população mais carenciada
da freguesia, através da inauguração
de novo complexo edificado no âm-
bito do Programa Municipal de Rea-
lojamento (PMR).

O edifício em causa fica situado
na Rua da Esc. Secundária, no Lugar
das Leiras, e implicou um investimento
camarário na ordem dos três milhões
de euros. O edifício é constituído por
48 fracções habitacionais (um T1, 15
T2 e 32 T3) e dispõe ainda de uma
sala de apoio social com 50 metros
quadrados, de um fogo tipologia T2
adaptado à deficiência física do mo-
rador e de um parque infantil.

No âmbito do referido programa

de realojamento, que conta com o
apoio do Instituto Nacional da Habi-
tação, a Câmara de Santo Tirso tem
por objectivo construir até finais do
próximo ano “470 novos fogos para
realojar famílias carenciadas do con-
celho”. Na totalidade do PMR, a au-
tarquia fala num investimento que ul-
trapassa os 30 milhões de euros.

Em comunicado de imprensa, a
autarquia mostra-se convicta de que
o PMR “vai resolver as carências lugar
a lugar, promovendo a construção
de pequenos núcleos de habitações
distribuídos pelas freguesias do con-
celho, promovendo a reinserção so-
cial e habitacional, no local de origem
dos agregados, evitando com isto o
desenraizamento das populações a
realojar e os custos sociais de uma
eventual «guetização» do sistema”. O
programa “abrange hoje um total de
15 núcleos de construção, distribuí-
dos por outras tantas freguesias”.

Até ao momento já foram inaugu-
rados complexos habitacionais nas
freguesias de Santo Tirso, Água Lon-
ga, Roriz, Palmeira, Reguenga, Monte
Córdova, S. Tomé de Negrelos, Agrela,
Rebordões e agora S. Martinho do
Campo. Estão ainda previstos conjun-
tos habitacionais em S. Mamede de
Negrelos, Sequeirô, Areias, Vilarinho
e Vila das Aves. |||||

NOVO CONJUNTO HABITA-
CIONAL INAUGURADO EM
S. MARTINHO DO CAMPO

esta até deverá ser feita, se não pela
Câmara Municipal de Santo Tirso,
pelo menos com o seu apoio.

A Rua dos Pereirinhas e depois a
dos Boieiros foram, no entanto, ape-
nas dois dos destinos desta visita de
Castro Fernandes a Roriz que começou
na sede da junta de freguesia onde
foi feito um breve ponto da situação
das obras efectuadas ou a levar-se a
cabo nos próximos tempo naquela fre-
guesia. A rectificação e pavimentação
do Caminho Municipal 1114 é uma
dessas obras, por sinal, e segundo
Castro Fernandes, das mais importan-
tes realizadas recentemente em Roriz.
A via faz a ligação entre a Estrada
Nacional e o lugar de Fontão e a jul-
gar pelas palavras do presidente da
Junta, Jorge Leal, “era uma rua do
outro mundo, não era deste”, ou, co-
mo lhe chamaria Castro Fernandes,
um “caminho de cabras”. Investidos
114 mil euros, o referido caminho mu-
nicipal deixou de ser problema para
o trânsito automóvel.

A beneficiação da Estrada Nacio-
nal 209-2, com início em S. Tomé de
Negrelos, acaba igualmente por se
impor como uma das principais obras
da freguesia de Roriz. A obra em cur-
so inclui a fresagem superficial da
camada existente na via com posterior
aplicação duma nova camada de des-
gaste e a reformulação de todo o sis-
tema de sinalização e segurança. No
que diz respeito à infra-estruturação

da via, vão ainda realizar-se os tra-
balhos relativos à distribuição de água,
bem como a reabilitação de todo o
sistema de drenagem existente. 1,2
milhões de euros é montante a inves-
tir na beneficiação da EN 209-2.

De outra grandeza, o que nem sem-
pre significa de menor importância
para as populações, foram ainda visita-
das ou enumeradas outras obras, en-
tre as quais a rectificação e pavi-
mentação do caminho público do lu-
gar da Costa (onde foram investidos
cerca de 30 mil euros); o arruamento
de acesso ao complexo habitacional
construído no âmbito do Programa
Municipal de realojamento (62 mil e
500 euros), estando já concluído o
projecto para o parque de estacio-
namento e casas de banho a localizar
junto ao cemitério e ao referido com-
plexo; a pavimentação da travessa
Quinta d’Alem no lugar de Cartomil
(10 mil e 558 euros); a execução de
drenagem de águas pluviais da Rua
dos Bentos (28 mil e 617 euros); a
pavimentação da Rua Nova de Car-
tomil (cerca de 14 mil euros); e a exe-
cução das redes de drenagem de
águas residuais domésticas (ligação
ao SIDVA) e de rede de drenagem
de águas pluviais (ligação ao ribeiro
dos Asnos) da nova centralidade -
constituída pelo centro de apoio social
à terceira idade, complexo habitacio-
nal e sede de Junta - num investimento
de 112 mil euros. ||||||
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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

Iconográfica da
Sacralização da Montanha

da Penha em livro

MAGALHÃES OCULISTA
Óptica médica

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!
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Castro de Monte Padrão ganha
Centro Interpretativio

O livro «Penha: Retrospectiva
Iconográfica da Sacralização da

Montanha», da autoria de Elisabete
Pinto e Paulo Barroso, resulta de um
trabalho de pesquisa que teve como

objectivo documentar e ilustrar a
ocupação e expansão religiosa

daquele espaço.
Editada pelos autores, a obra

apresenta 279 imagens alusivas às
principais fases do processo de

sacralização da montanha,
nomeadamente fotografias, bilhetes-

postais ilustrados, estampas,
projectos de construção e medalhas

comemorativas. Através da
documentação recolhida nos

arquivos de várias instituições e de
coleccionadores particulares, os

autores tentaram interpretar o
simbolismo subjacente ao

aparecimento dos diferentes lugares
de culto existentes na Montanha.

Efectivamente, os lugares de
culto no cimo de montes e outeiros

são tão frequentes como são
insondáveis as suas origens.

Símbolos de profunda e remota
devoção popular, estes lugares
mantêm-se activos através das

crenças no poder das entidades
divinas, que no espaço sagrado são

veneradas.
A imponência de maciços

montanhosos, como o da Penha,
sempre fascinou. Principalmente pela

altura e pelo consequente deslum-
bramento da vista. Se o misticismo

ou fascínio dos lugares se deve às
crenças populares num poder

sobrenatural, este poder subjaz, por
seu turno, na convicção de milagres

(graças ou benesses prodigamente
recebidas em momentos ou

circunstâncias de dificuldades do
quotidiano) operados sobre os fiéis.

Objecto de uma tricentenária
devoção que não só ainda perdura

como promete auspiciosamente
expandir-se, a Penha é um dos mais
promissores e harmoniosos montes

sacros. Construídos a partir do
início da Idade Moderna, os

montes sacros visavam preencher as
necessidades íntimas dos crentes,

eivados de uma profunda
experiência religiosa sensível.
No cimo setentrional de uma

elevação montanhosa, no conjunto
formado pela Serra de Santa

Catarina (a nascente da cidade e
do concelho de Guimarães, na

freguesia de Santa Marinha da
Costa), os lugares de culto

começaram a surgir com a adapta-
ção de uma gruta natural dedicada

à Senhora do Carmo. Depois de
conhecido, o lugar de culto passou
a ser visitado devocionalmente e à

entidade divina foram reconhecidas
intercessões milagrosas. O local
consagrado transformou-se em
centro de piedosas romagens e

práticas de culto. Através destas, os
vimaranenses e forasteiros atestam

uma secular afeição à Virgem.
Despojados de pretensões

históricas, os autores optaram por
interpretar os comportamentos

sociais materializados numa
ocupação condicionada do espaço

e demonstrados nas formas de
mitificação da fé. O objectivo é

apresentar uma linguagem própria
de um género de arquitectura

religiosa sobreposta a um substrato
espiritual: capelas, monumentos,

miradouros, grutas, fontes, penedos,
parques, estabelecimentos comer-
ciais e outras infra-estruturas de

apoio ao culto num santuário como
o da Senhora da Penha.

De que forma a iniciativa indivi-
dual de um crente em colocar, nu-

ma simples lapa, uma pequena
imagem da Virgem suscitou um

processo devocional que resultou
na transformação física e espiritual

da Montanha da Penha, de um
local íntimo de fé para um amplo

santuário afectivo de todos os
vimaranenses, comunidades

paroquiais circunvizinhas, turistas
forasteiros, visitantes circunstantes e

peregrinos de localidades mais
distantes? Foi esta a pergunta à qual

Elisabete Pinto e Paulo Barroso
pretenderam dar resposta. O livro
foi apresentado no passado dia 8

de Setembro, no espaço
Cybercentro, em Guimarães. |||||

Não houve pompa e a chuva veio
mesmo prejudicar a cerimónia de
lançamento da primeira pedra, que
acabou por ser discreta e sem discur-
sos inflamados. Mas talvez consen-
tânea com a obra a edificar no Monte
Padrão, ou seja, um Centro Interpre-
tativo”. O presidente da Câmara
Municipal de Santo Tirso, Castro Fer-
nandes, admitiria, inclusive que “esta
é aparentemente uma obra sem
grande importância”. De facto, aparen-
temente, pois na realidade, e tal como
explicou o autarca, a construção da-
quele equipamento tem por objectivo
“dar apoio às actividades relacionadas
com o Castro do Monte Padrão”, e
poderá “constituir as bases para que
se qualifique toda aquela zona”. A
afirmação ganha ainda outra relevân-
cia se atendermos ao facto de que o
Castro do Monte Padrão é um dos
Castros do Noroeste Peninsular can-
didatos à classificação de Património
da Humanidade.

A cerimónia de lançamento da
primeira pedra realizou-se na passada
sexta-feira, 9 de Setembro, e esta se-
mana as obras já deverão estar em
curso. A obra, apoiada em 500 mil

LANÇAMENTO DA PRIMEIRA
PEDRA DO CENTRO
INTERPRETATIVO, A

CONSTRUIR NA FREGUESIA
DE MONTE CÓRDOVA

euros pelo Plano Operacional Regio-
nal (área da Cultura), vai ser edificada
tendo em conta as características mor-
fológicas do terreno e funcionará
como uma plataforma interpretativa
dos signos mais representativos do
lugar, representando as ruínas o
núcleo fundamental.

De resto, e conforme comunicado
de imprensa, “a área está a ser alvo
de uma profunda intervenção, envol-
vendo, além da edificação do Centro,
a requalificação florestal, a interven-
ção em termos de escavações arqueo-
lógicas, a conservação e o restauro
das ruínas, a musealização das ruínas
e a promoção e divulgação da Área
Arqueológica de Monte Padrão”. Des-
te modo, e como já referido o “Centro
Interpretativo vai ser criado para dar
um apoio sustentável às actividades
relacionadas com o Castro do Monte
Padrão, seja para o desenvolvimento
disciplinar da Arqueologia daquela
área, seja para a divulgação dessa
memória arqueológica junto da co-
munidade. Sendo um edifício de
natureza pedagógica e interpretativa,
será composto pela sala de serviços
educativos - apoiada pelos recentes
veículos multimédia - e, em interacti-
vidade, pelo espaço destinado à ex-
posição permanente. Os restantes
módulos funcionais são para o apoio
administrativo, sala de restauro, gabi-
netes de trabalho, área de recolha
de materiais e equipamentos”. O
centro Interpretativo tem de área
coberta 455 metros quadrados.

“Este é o primeiro equipamento
cultural na área da investigação
edificado fora da cidade de Santo Tir-
so” afirmou na ocasião Castro Fernan-
des, que se referiu ainda ao Centro
Interpretativo como um edifício de
grande importância para a qualificação
da freguesia de Monte Córdova, su-
blinhando não só o contributo que
este vai dar em termos culturais mas
também em termos turísticos. A inter-
venção global, inserida na candida-
tura, envolve, de resto, a reaqulifica-
ção do último tramo do percurso de
acesso ao castro que é a extensão fi-
nal de diversos percursos lúdicos,
constituintes de uma rota de fruição
paisagística de toda a envolvente e
que culmina junto da capela do
Monte Padrão.

O apoio na área da investigação
será, naturalmente, outra das mais
valias daquele equipamento, tendo
em conta o interesse que o Castro
de Monte Padrão tem suscitado, no-
meadamente, ao nível das escavações,
nas quais tem participado alunos pro-
venientes de países como Chile, Ar-
gentina, México e, ainda este ano,
dos Estados Unidos. A Câmara de
Santo Tirso mantém relações protoco-
lares de cooperação no domínio da
investigação e divulgação da ar-
queologia e história antiga, designa-
damente com a Escola Profissional de
Arqueologia do Freixo (Marco de
Canaveses) e a Faculdade de Geo-
grafia e História de Santiago de Com-
postela (Galiza). |||||
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Acordos com as seguintes entidades: ARS; ADSE; SAMS; SAMS Quadros; SAMS
/ SIB; CGD (Caixa Geral Depósitos); Médis.

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

Bioquímica

Hematologia

Microbiologia

Imunologia

Endocrinologia

Monotorização de Fármacos

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

Espermograma

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

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

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

Análises Químicas e bacteriológicas de água de poços,

torneiras e piscinas.

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

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

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

Ponte – S. Tomé de Negrelos | Telefone 252 942 253
Bairro – Ruivães – Moreira de Cónegos
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ORTONEVES
 Camas hospitalares
 Calçado ortopédico
 Fraldas
 Meias elásticas e de descanso

de Joaquim da Silva Neves

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

Centro Ortopédico e Dietético de Vila das Aves

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ
DIA 16 DE SETEMBRO

A Agência de Desenvolvimento Re-
gional do Vale do Ave (ADRAVE), abriu
recentemente as inscrições para a par-
ticipação das PME’s no Programa
Clínica PME - Formação e Consultoria.
Programa este que funciona numa ló-
gica de rede, dinamizada pela AIMinho,
sendo a ADRAVE a entidade gestora
para a região do Vale do Ave.

Com esta iniciativa pretende-se
apoiar o desenvolvimento das peque-
nas e médias empresas (até 50 traba-
lhadores), através de uma intervenção
de carácter consultivo e formativo,
abrangendo todos os sectores de acti-
vidade. Este programa tem o apoio e
financiamento do Fundo Social Euro-
peu, estando a actual edição enqua-
drada no âmbito do Programa Opera-
cional Emprego, Formação e Desen-
volvimento Social.

O “Clínica PME” pretende con-
tribuir para o desenvolvimento inte-
grado das pequenas e médias empre-
sas, através do desenvolvimento de
competências pessoais, profissionais
e organizacionais, utilizando metodo-
logias adaptadas à dimensão e reali-
dade contextual das mesmas. As dez
empresas beneficiárias deste programa
não suportam qualquer tipo de custo,

ADRAVE promove programa de
desenvolvimento de PME's

abrangendo todos os sectores de acti-
vidade, até um limite máximo de 50
trabalhadores.

A execução de acções de formação
profissional contínua de modo a
reforçar a capacidade de gestão
empresarial nos domínios tecnológico,
financeiro, de mercado, organizativo
e estratégico; e a promoção de dia-
gnóstico necessário ao desenvolvi-
mento das acções de assistência / con-
sultoria e formação, são dois dos
objectivos do Programa Clínica PME.

Para além destes, destaque ainda
para a “execução de acções de forma-
ção técnica/tecnológica e sócio-cultu-
ral para trabalhadores das empresas
participantes; e para a “realização de
acções decorrentes do diagnóstico
com vista a uma maior eficácia dos re-

cursos humanos, integrado num pla-
no de intervenção dirigida ao reforço
da vantagem competitiva das PME´S.

Com a participação neste programa
as empresas podem beneficiar de:
apoio no diagnóstico de gestão e na
elaboração de um plano de desenvol-
vimento; apoio na execução de medi-
das de desenvolvimento; consultoria
individualizada na empresa; formação
à medida para gestores e colabora-
dores; participação em redes de coope-
ração entre empresas.

As inscrições podem ser efectuadas
na sede da ADRAVE (Avenida Barão
da Trovisqueira nº 358 R/C - Vila
Nova de Famalicão), por telefone
(252302600), ou através do site
www.adrave.pt , até o dia 16 de
Setembro de 2005. |||||

A partir da próxima sexta-feira e até
18 de Setembro, mais de uma centena
de associações e colectividades do
concelho de Famalicão vão ter a
oportunidade de dar a conhecer o
seu trabalho e as suas actividades,
naquela que já é considerada uma
das maiores concentrações de jovens
do distrito de Braga: a Festa do Asso-
ciativismo e da Juventude de Famali-
cão, que irá decorrer no antigo campo
da feira semanal da cidade.

Durante três dias, a irreverência, o
empreendedorismo e a alegria, pró-
prias dos jovens, irão invadir este espaço,
com a dinamização de inúmeras activi-
dades desportivas, espectáculos tea-
trais, demonstrações circenses, desfiles
de moda, debates políticos, conferên-
cias e muita música com especial des-
taque para um concerto dos D-Weasel.

Na apresentação do evento, o vice-
presidente da Câmara Municipal, Jorge
Paulo Oliveira, destacou que “Fama-
licão é seguramente um dos concelhos
mais ricos do país, não só em termos
de associações, mas também no que
diz respeito à qualidade do trabalho
desenvolvido por essas associações”,
o que é motivo de “orgulho” para o
município.
 
D-WEASEL EM DESTAQUE
O adjunto do Presidente da Câmara
Municipal para a área da Juventude,
Leonel Rocha, marcou também presen-
ça na apresentação do evento, desta-
cando o programa de animação que
decorre paralelamente ao evento.

Da programação, Leonel Rocha
deu especial importância ao concerto
de uma das maiores bandas do mo-

mento, os D-Weasel, que actuarão no
sábado, dia 17, pelas 22h45. Desta-
que ainda os debates políticos organi-
zados por cinco organizações políticas
de juventude (Juventude Socialista,
Juventude Social Democrata, Juventu-
de Popular, Juventude Comunista e
Jovens do Bloco), que participarão no
certame e a conferência intitulada “Co-
munidade e Saúde da Mente”, que
irá decorrer no dia 17, pelas 17h30.

Nos dias 17 e 18, sábado e domin-
go, a autarquia junta-se à Associação
ambientalista Vento Norte, nas come-
morações da Semana da Mobilidade
/ Dia Europeu sem Carro, com a dina-
mização de passeios em BTT e ciclotu-
rismo à descoberta dos futuros trilhos
da ecopista. Um iniciativa que pre-
tende dar a conhecer as potencialida-
des da futura ecopista de Famalicão.  |||||

Festa do Associativismo e da Juventude
em Vila Nova de Famalicão



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

Telefone: 252 873 094 - Fax 252 871 352

Distribuição e Comércio de Gás, Ldª

galp gás
energia

out-doorsout-doorsout-doorsout-doorsout-doors

e-mail:casareclamos@mail.telepac.pt

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

4795-067 vila das aves

luminososluminososluminososluminososluminosos

sinaléticossinaléticossinaléticossinaléticossinaléticos
acrílicosacrílicosacrílicosacrílicosacrílicos

toldestoldestoldestoldestoldes

cenárioscenárioscenárioscenárioscenários

decoração de viaturasdecoração de viaturasdecoração de viaturasdecoração de viaturasdecoração de viaturas
decoração de montrasdecoração de montrasdecoração de montrasdecoração de montrasdecoração de montras
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LUGAR MONTE FOJO - LOTE 8 - 4765 -076 CARREIRA VNF
avicano@sapo.pt - TELF. 252 980 550 - FAX 252 980 555

AAAAAVICANOVICANOVICANOVICANOVICANO INSTALAÇÕES DE ÁGUA E GÁS, LDA

Redes de Gás | Estudos e Projectos
Aquecimento Central | Instalação
e comércio de Sanitários
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Avª 27 de Maio, nº 923
4795-545 São Tomé de Negrelos
Telef.: 252 942 827
Fax: 252 875 970
E-mail: vilamoda@sapo.pt

VILLA

OUTLET

FUTSAL MASCULINO C. D. AVES

Futsal Duas subidas consecutivas

Futsal mudou
de horário

a pensar nos
adeptos

O pavilhão desportivo foi feito a
pensar no aumento do ecletismo

do Aves mas, para já, apenas o
futsal masculino se juntou ao

feminino e ao atletismo como as
três modalidades amadoras. Sempre

a subir de escalão desde a sua
formação, já lá vão três anos, o

futsal masculino prepara-se, agora,
para competir na I Divisão da AF
Porto, estando a dois passos do

campeonato nacional. A
apresentação da equipa, orientada

pelo ex-jogador Mota, está marcada
para 24 de Setembro, iniciando-se,

depois, os jogos oficiais a 1 de
Outubro, cujos horários foram

alterados para permitir uma outra
adesão do público. “Apelamos à
presença do público nos jogos e

como no ano passado eram
disputados muito tarde, às 21

horas, e sobretudo, no Inverno era
mais complicado, agora, alteramos o

horário para as 17 horas de
sábado. Precisamos que venham ao
pavilhão e usufruam das excelentes

condições”, refere Artur Marques
vice-presidente das camadas
jovens. ||||| SUSANASUSANASUSANASUSANASUSANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

||||| TEXTO: FERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDO     HERDEIRHERDEIRHERDEIRHERDEIRHERDEIROOOOO

Dois anos após o início da modalida-
de de futsal masculino do Desportivo
das Aves, este grupo conta já com
duas subidas, encontrando-se agora
na 1º divisão distrital da Associação
do Porto, sendo esta, actualmente, a
mais representativa do concelho.

Iniciou a sua caminhada na 3ª
Divisão Distrital da Associação do
Porto, com o objectivo de chegar ao
escalão nacional o mais rápido possí-
vel, apesar de consciente das dificul-
dades que as modalidades amadoras
enfrentam, nomeadamente, em rela-
ção às condições logísticas e financei-
ras (estas para fazer face ao absurdo
valor das inscrições, deslocações e ma-

teriais necessários à prática da moda-
lidade, tais como: equipamentos, bo-
las, coletes, e outras despesas, quase
sempre inventadas por terceiros).  Para
agravar mais ainda a situção destas
modalidades, elas quase não podem
contar com apoio  algum da parte das
Instituições Governamentais e a grave
crise da região, reflete-se na falta de co-
laboração das empresas e particulares.

Mesmo com estas contrariedades
todas – as quais alteram as perspec-
tivas de evolução da modalidade -
os objectivos têm sido atingidos,
embora com muito sacrifício e espírito
construtivo dos jogadores, do corpo
técnico, da direcção, a claque (Força
Avense) e de todos os simpatizantes
que nos têm acompanhado, não es-

quecendo a preciosa e corajosa ajuda
dos patrocinadores.

Deve-se, de facto, louvar a menta-
lidade destas pessoas, entendendo
que é um dever de cidadania ajudar
estas modalidades, verdadeiramente
importantes para a criação de grupos
sociais, com importância logo a seguir
à família e às escolas.

A direcção do futsal masculino de-
dica este sucesso a todos estes inter-
venientes e especialmente ao presi-
dente do Desportivo das Aves e todos
os elementos da direcção do clube,
que têm estado com a equipa, sempre
que necessitamos e que além de nos
permitirem o privilégio de represen-
tarmos um dos clubes mais distintos
do país, tem posto ao nosso dispor o

pavilhão gimnodesportivo, acarre-
tando toda a despesa do uso deste
espaço físico pela nossa equipa.

Em relação ao futuro, os responsá-
veis do grupo, adiantam que estrutu-
ralmente a equipa não vai ter grandes
alterações, unicamente o treinador
(Norberto), que por motivos pessoais
só vai poder continuar o seu sucesso
como jogador, cedendo o lugar de
treinador ao ex-jogador Mota, a não
ser que apareçam jovens com aquele
espírito em cima mencionado e que
sejam mais valias para a equipa.

Para finalizar, aproveitamos para
comunicar que as captações de atletas
à prática desta modalidade, estão
abertas, a todos os jovens, desde o
passado dia 05 de Setembro. |||||
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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
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

Dinamizar
as camadas

jovens

||||| REPORTAGEM E FOTO: SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

A actual conjectura económica do
futebol aconselha uma aposta clara e
sólida nas escolas de formação, de
modo a recolher daí importantes divi-
dendos para o futuro, dando-se, assim,
a mão à prata da casa. E o Clube Des-
portivo das Aves não é excepção. A
renovação de mandato da Direcção
presidida por Joaquim Pereira trouxe
algumas alterações nos corpos direc-
tivos e a entrada de Artur Marques
para a vice-presidência das camadas
jovens e modalidades amadoras foi
uma delas. Há uma década ligado às
cores avenses, ao longo da qual sem-
pre exerceu funções no futebol sénior,
foi com “enorme entusiasmo” que
optou, agora, por se dedicar exclusi-
vamente aos cerca de 200 miúdos
que diariamente fazem do “velhinho”
campo Bernardino Pedroto o seu local
de treinos, após mais um dia de escola,
sem esquecer, é claro, o futsal mas-
culino e feminino. “Já há muito tempo
que precisava de um interregno no
futebol profissional, abraçando este
projecto aliciante. Temos de dar muito

A DOIS MESES DA COMEMO-
RAÇÃO DAS BODAS DE

DIAMANTE DO CD AVES,
CHEGOU TAMBÉM O TEMPO

DE UM OUTRO OLHAR
SOBRE AS CAMADAS JOVENS,

DINAMIZANDO-SE O
PRESENTE A PENSAR NOS

JOGADORES QUE PODERÃO
SER INTEGRADOS NO

PLANTEL PROFISSIONAL.

CLUBE DESPORTIVO DAS AVES

de nós em prol da sociedade porque
diariamente movimentamos muitos
jovens. Aqui na Vila das Aves não
existem muitas actividades para os
miúdos e por sermos um clube de
dimensão nacional daí a nossa impor-
tância, sobretudo porque proporcio-
namos uma ocupação sadia dos tem-
pos livres”, sublinhou Artur Marques.

Das oito equipas divididas pelos
diversos escalões (escolas, infantis,
iniciados, juvenis e juniores), que
integram o campeonato distrital e que
dentro em breve serão apresentadas
num jogo dos seniores, fazem parte
atletas de quase todo o concelho de
Santo Tirso e de algumas freguesias
pertencente à comarca de Guimarães.
E até como a profissionalização dos
sectores é uma preocupação corrente
da sociedade, o vice-presidente e seus
pares têm tentado introduzir uma no-
va dinâmica nas camadas jovens,
aproveitando aquilo que de melhor
tem sido feito ao longo dos anos. Os
resultados já se fazem sentir nos mais
variados níveis, sempre contando com
o apoio do colectivo. “Os meus cole-
gas de formação são mesmo bons e
sem eles nada disto era possível”, dei-
xou claro Artur Marques. Tudo feito
a pensar na subida, pelo menos, de
duas equipas aos nacionais da cate-
goria, “permitindo, assim, uma outra
preparação aos futuros atletas, para
que seja facilitada a integração e a
própria adaptação aos seniores”.

Além de um apoio médico mais
envolvente, com a chegada do fisio-
terapeuta Marco Antunes, de mais
técnicos de guarda-redes e trein-
adores adjuntos, de um bar aberto
no campo de jogos, Artur Marques
não deixou de privilegiar a escolha
de dois delegados por equipa, pro-
porcionado “um acompanhamento
mais efectivo dos jogadores, criando-

se ainda laços fortes entre os pais e
os encarregados de educação”.

A obtenção de um novo “sponsor”
(Grupo Freitas Transportes) permitiu
a introdução do chamado kit atleta,
no âmbito das comemoração dos 75
anos do clube, em Novembro próxi-
mo, sendo composto por um saco des-
portivo com um fato de treino e um
equipamento completo, que os pais
poderão adquirir por 50 euros. A
colocação de um marcador manual
entre as cabines suplentes do “velhi-
nho” recinto de jogos, será uma outra
novidade, isto além de ter sido enter-
rado um tanque cheio de água no
campo, para, depois, com a ajuda de
bombas de aspersão se evitar a poeira
que tanto incomodava os vizinhos,
assistência e até os próprios jogadores
em dia de treinos e de jogos.

Por vezes, a paixão pelo desporto-

rei poderá desviar a atenção da escola
e como os responsáveis do departa-
mento juvenil estão bem conscientes
desta realidade não deixam de se
mostrar atentos ao aproveitamento es-
colar. “Queremos que os miúdos ve-
jam o futebol como um momento de
diversão. Embora nos juvenis e junio-
res as coisas já sejam encaradas de
outra forma procuramos que os estu-
dos nunca sejam descurados”, lem-
brou o dirigente.

O apoio do coordenador técnico
Vieira, ex-jogador do Aves e actual
director desportivo, não é esquecido,
criando-se uma ponte de ligação entre
os seniores e escalões jovens. Como,
à partida,“o salto para o profissiona-
lismo não é nada fácil”, daí, “a impor-
tância de o Aves ter equipas nos na-
cionais, incutindo-se um outro ritmo
aos jogadores”. |||||

“Queremos que os miúdos
vejam o futebol como um

momento de diversão.
Embora nos juvenis e juniores
as coisas já sejam encaradas
de outra forma procuramos
que os estudos nunca sejam

descurados”

"Foi comunicado aos atletas
que pelo menos um membro
do agregado familiar teria de

ser associado do clube, isto no
âmbito da campanha de

angariação de sócios, e o que é
certo é que 70 pais já preen-
cheram a ficha de adesão”

Artur Marques, vice-presidente das Camadas Jovens do Desportivo das Aves
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Agência Funerária Abílio Godinho

Rua Silva Araújo, nº 402
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S.Martinho do Campo
Telef. 252 841 731
Telm. 91 936 61 89

Auto Fúnebres de luxo para
todo o país e estrangeiro

Novos
transportes
a caminho

Sem razões de queixa quanto
ao apoio concelhio para as

camadas jovens, Artur Marques
está consciente de que “o

principal incentivo terá de vir
dos pais”, e, neste aspecto, tudo

corre sobre rodas, sobretudo
quando 70 deles já se

inscreveram como sócios.
“Temos pais maravilhosos que

nos ajudam imenso e
acompanham os filhos.

Recentemente também foi
comunicado aos atletas que
pelo menos um membro do

agregado familiar teria de ser
associado do clube, isto no

âmbito da campanha de
angariação de sócios, e o que é

certo é que 70 pais já
preencheram a ficha de

adesão”, contou.
O calcanhar de Aquiles tem

sido os transportes das equipas
em dias de jogos, disputados

aos fins-de-semana, porque, de
momento, a colectividade

apenas dispõe de um autocarro
e duas carrinhas “que não

chegam para duas equipas”,
lembrou o vice-presidente. A
Câmara Municipal de Santo

Tirso vai disponibilizando um
ou dois autocarros, “mas se não

fosse o empenho dos
progenitores toda esta logística

ainda se tornava mais difícil”.
Empolgados pela agradável

notícia de que dentro em breve
serão adquiridos mais

transportes, Artur Marques
aguarda por desenvolvimentos
positivos quanto ao sonho de

mais de quatro anos
relacionado com a construção

da futura zona desportiva.
Enquanto isso foi já levada a

cabo uma intervenção nos
balneários do campo

Bernardino Pedroto, “dotando-o
de mais qualidade e higiene”,
além da reserva de quatro mil

litros de água aí colocada, cujo
transporte o vice-presidente faz

questão de “agradecer à
Associação Humanitária dos

Bombeiros de Vila das Aves”.  |||||

LIGA DE HONRA: 3ª JORNADA  | BARREIRENSE 2 – CD AVES 1

ÁRBITRO: NUNO ALMEIDA, DO ALGARVE.
BARREIRENSE: PEDRO CARDOSO, BALTAZAR, MIGUEL ANGELO,
BRUNO SIMÃO, MARCO AIROSA, PEDRO DUARTE, MARCO,
HUGO MORAIS, PAULO FILIPE, MANUEL DO CARMO E JAIRSON.
TREINADOR: RUI BENTO.
CD AVES: RUI FARIA, MÉRCIO, SÉRGIO CARVALHO, SÉRGIO

NUNES, DAVID AIRES, RUI FIGUEIREDO, VÍTOR MANUEL,
LEANSDRO, MIGUEL PEDRO, XANO E HÉLDER NETO.
TREINADOR: NECA.
MARCADORES: PEDRO DUARTE (7’), MIGUEL PEDRO (58’)
E MIGUEL ANGELO (69’).
CARTÕES AMARELOS: BALTAZAR (32’), SANDRO (70’),
LEANDRO (81’), PAULO FILIPE (81’), SÉRGIO NUNES

(84’). VERMELHO DIRECTO A DAVID (84’).

Intranquilidade
resulta em derrota

||||| TEXTO:     SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

Após duas semanas de paragem no
campeonato (a primeira devido ao
adiamento do jogo com o Gondomar
e na seguinte pelos compromissos das
selecções nacionais) o Aves entrou,
de facto, com o pé esquerdo na
competição. A deslocação ao Barreiro
apenas acentuou a crise de resultados,
face às duas derrotas em outros tan-
tos jogos, e, desta vez, foram mesmo
os erros defensivos os principais res-
ponsáveis do desaire no sul do país.

Os dois golos sofridos nasceram
de falhas de marcação, tendo os
avenses deixado dentro das quatro
linhas uma imagem intranquila. O
primeiro golo, apontado pelo capitão
do Barreirense, Pedro Duarte, logo aos
oito minutos, surgiu na sequência de
uma enorme cratera na defensiva
contrária.

Ainda assim, os avenses ainda
tiveram alguma capacidade de reacção
perante a desvantagem, mostrando
maior controlo de bola a partir do
meio do primeiro tempo, contudo não
conseguiu aproveitar as suas ocasiões,
sobretudo na marcação de livres, para
reduzir a desvantagem.

A igualdade acabou por chegar
após o intervalo, quando à passagem
dos 58 minutos o extremo Miguel
Pedro respondeu eficazmente ao cru-
zamento de Rui Figueiredo. Num
último fôlego, o treinador da casa, Rui
Bento procurou mudar o rumo dos
acontecimentos com a entrada de três
novos atletas. E na verdade Miguel
Ângelo materializou em golo o livre
de Hugo Machado (69’), dando,
assim, o primeiro triunfo aos recém-
promovidos à Liga de Honra.  |||||

BARREIRENSE 2 - CD AVES 1

ESTORIL 2 - MOREIRENSE 1

MARCO 2 - VARZIM 2
COVILHA 2 - OLHANENSE 0
MAIA 0 - BEIRA MAR 1

VIZELA 0 - SANTA CLARA 0

LEIXÕES 2 - CHAVES 0

VARZIM - ESTORIL
CD AVES - VIZELA

OVARENSE - MAIA

FEIRENSE 2 - OVARENSE 3

GONDOMAR 1 - PORTIMONENSE 0

CHAVES - GONDOMAR
MOREIRENSE - LEIXÕES
OLHANENSE - MARCO
BEIRA MAR - COVILHA

SANTA CLARA - FEIRENSE

PORTIMONENSE - BERREIRENSE

RESULTADOS
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CLASSIFICAÇÃO J P

1 - COVILHA 3 9

2 - LEIXÕES 3 7

3 - BEIRA-MAR 3 7

4 - ESTORIL 2 6
5 - VIZELA 3 5

7 - VARZIM 3 4

9 - OVARENSE 3 4

10 - GONDOMAR 1 3

11 - SANTA CLARA 3 3

17 - CHAVES 1 0

6 - BARREIRENSE 2 4

8 - OLHANENSE 3

13 - MAIA 3 1
14 - MOREIRENSE 3 1
15 - PORTIMONENSE 3 1
16 - CD AVES 2 0

18 - FEIRENSE 3 0

12 - MARCO 2 2

4

JOGO NO ESTÁDIO D. MANUEL DE
MELLO, NO BARREIRO

Inauguração da Casa do F. C. Porto das
Aves adiada para 14 de Outubro

A inauguração oficial da Casa do F.
C. Porto de Vila das Aves, prevista para
o dia 7 de Outubro, foi adiada para

o dia 14 do mesmo mês. Esta alte-
ração deve-se ao facto de o presidente
do clube, Nuno Pinto da Costa, querer

evitar especulações indesejáveis numa
semana marcada pelas eleições autár-
quicas (9 de Outubro).

A recepção ao presidente do F. C.
Porto será feita, pelas 18 horas, na sede
da Junta de Freguesia e só depois se
realiza a inauguração, propriamente

dita, das instalações da Casa do F.
C. do Porto. Para finalizar, realiza-se
um jantar num restaurante da fre-
guesia. Esta inauguração conta com
a presença dos padrinhos da casa,
ou seja, de Carolina Salgado e Júlio
Magalhães (pivot da TVI). |||||

Primeiro enquanto secção desportiva
da Associação Avense, actualmente
como prática única de uma nova
colectividade, o Karaté é já uma reali-
dade em Vila das Aves há 18 anos.

Na passada quarta-feira, 7 de Se-
tembro, para assinalar a data, a Asso-
ciação de Karaté Shotokan de Vila
das Aves e a Câmara Municpal de
Santo Tirso realizaram uma aula livre
nas instalações do Centro Cultural
da freguesia, abandonando assim, e
por duas horas, o seu local habitual
de treinos, o pavilhão desportivo da
Escola EB 2/3.

Para esta aula livre, todas as pes-
soas foram convidadas a participar, e
para isso bastou mesmo deslocarem-
se ao local com um simples fato de
treino. A modalidade, como muitas
vezes refere o seu mestre, Joaquim
Fernandes, pode ser praticada dos 5
aos 90 anos, mas, ainda assim, foram
no essencial os mais novos que apa-
receram dispostos a conhecer melhor
esta prática de mãos (kara) vazias (te).

A iniciativa correu como previsto
e a sala polivalente do Centro cultural
de Vila das Aves serviu na perfeição
para a prática do karate, que, de acor-

Aula Livre de Karaté
Shotokan

MODALIDADE É PRATICADA HÁ JÁ 18 ANOS EM VILA DAS
AVES. DATA FOI ASSINALADA PELA ASSOCIAÇÃO LOCAL

do com informação disponibilizada
pela associação local “deve ser treina-
do sem nada nas mãos” e “só após
alguns anos de experiência é que é
permitido no treino o uso de algumas
armas”. Ainda de acordo com o mes-
mo documento da Associação de Ka-
rate Shotokan de Vila das Aves, a mo-
dalidade “é a forma de autodefesa
mais completa e eficaz porque contri-
bui para o desenvolvimento equilibra-
do de todos os músculos, com força,
agilidade e rapidez de reacção” Para
além disso, acrescenta-se “constitui
uma das formas de maior ‘souplesse’
de defesa e ataque”.

De referir ainda que o karate sho-
tokan de Vila das Aves é “reconhe-
cido como um dos melhores clubes
do país, tendo campeões em todos
os escalões etários. Os treinos reali-
zam-se no pavilhão da Escola EB 2/
3 de Vila das Aves às segundas e
quartas-feiras entre as 19h. e as 21
horas e aos sábados entre as 16h. e
as 18 horas. Os treinos são orien-
tados pelo mestre Joaquim Fernandes,
4º Dan, treinador licenciado pelo
Estado e Árbitro Internacional da
modalidade. |||||
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Guiado por Soares dos Reis, uma
velha glória do futebol avense que
ao ciclismo dedica, hoje, aprazíveis
horas de amador e animador, fomos
ao encontro de uma velha glória do
ciclismo, de seu nome António Sala-
zar, que nunca se acanhou de dizer
que era de Romão, Vila das Aves.

Recebeu-nos com a maior amabi-
lidade na sua casa de S. Martinho de
Candoso onde reside e tem um
armazém de têxteis- lar. Com 56 anos,
casado, pai de dois filhos e já com
dois netos, de Vila das Aves, sua terra
natal que deixou pelos 16 anos, guar-
da um afecto algo distanciado, marca-
do pelo relacionamento com uma
irmã, cunhado, tios e primos que nela
residem, pela sua ligação agora de
menos frequência aos jogos do Aves
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António Salazar, Um ás do selim
e do pedal que se recorda

FOMOS AO ENCONTRO DE UMA VELHA GLÓRIA DO CICLISMO, DE SEU NOME ANTÓNIO
SALAZAR, QUE NUNCA SE ACANHOU DE DIZER QUE ERA DE ROMÃO, VILA DAS AVES.

e pela presença habitual nos encon-
tros dos colegas de escola da classe
do professor Menezes. De Vila das
Aves diz que tem crescido imenso mas
reconhece-se-lhe que foi nas terras
de Pevidém  e nomeadamente no seu
Coelima que ganhou fôlego para ser
alguém e “cortar os ares” com outro
rasgo e autonomia. Começou aliás
por dizer-nos com um lamento que
da sua terra natal não recebeu sequer
algo que se equipare ao reconhe-
cimento que lhe deu enquanto galgou
essas estradas de Portugal  como
ciclista amador e depois profissional
mas tem palavras de estima para com
muitos amigos que não deixaram de
o ajudar e incentivar.

No decurso desta conversa amena
que com ele travamos, lá fomos
discorrendo sobre a sua carreira
desportiva que não sendo assim tão

longa ficou carregada de  êxitos, tantos
que já quase lhes perdeu a conta. Para
ajudar lá nos foi abrindo a sua pasta
de recordações, fotografias, recortes
de jornais, todo um álbum de memó-
rias que gostaria de ter melhor orga-
nizado e catalogado. Por isso, quando
se refere a datas já tem alguma difi-
culdade em se situar o que é com-
preensível.

O ponto de partida da sua  carreira
reporta-a a uma corrida de bicicletas
em Romão, aí por 1965, em que fez
uma belíssima figura montado numa
pasteleira ao lado do já credenciado
Manuel Padeiro que vivia no Rioberto
e que, pressentindo nele tantas quali-
dades, o incentivou a filiar-se; foi, aliás,
o Neca Padeiro, como era conhecido,
que o acompanhou ao Porto para
comprar a primeira bicicleta desportiva,
uma Martano.

Filiou-se então na equipa Aldoar
em 1966 tendo corrido em competi-
ções na categoria de popular. Em
1967, no final de uma época   marca-
da de imensos êxitos, ganhava o
troféu Grande Prémio Vilar e sagrava-
se campeão na categoria de Populares.

Em 1969 teve a sua primeira pro-
va de fogo na Volta a Portugal, corren-
do pela Coelima e ombreando com
vultos como Joaquim Andrade, Mário
Silva, Fernando Mendes e Joaquim
Agostinho que acabou vencendo a
prova; ficou pelo meio da tabela mas
deu nas vistas com o seu 5º lugar
no Prémio da Montanha graças, so-
bretudo, a uma fulminante fuga na
etapa rainha das Penhas da Saúde.
(ver recorte de o Primeiro de Janeiro
de 30/8/1969)

Recorda de 1970, a participação
no primeiro movimento grevista de
ciclistas profissionais em Portugal
durante o grande Prémio do Norte.
Conta-nos que tal sucedeu após uma
etapa de 200 quilómetros de um dia
de muito calor entre Vila do Conde,
Caminha, Gerês e Pedras Salgadas;
os atletas rolaram abaixo da média
prevista pela organização pelo que
esta deliberou penalizar os concor-
rentes recusando-lhes os prémios a
que teriam direito; acto contínuo, os
chefes de fila reuniram e deliberaram
também um boicote enquanto não
lhes fossem reconhecidos os prémios

O ponto de partida da sua
carreira reporta-a a uma
corrida de bicicletas em

Romão, aí por 1965, em que
fez uma belíssima figura

montado numa pasteleira ao
lado do já credenciado

Manuel Padeiro que vivia no
Rioberto e que, pressentindo

nele tantas qualidades, o
incentivou a filiar-se.

Com a morte de António
Oliveira Salazar, o esforçado

ciclista deu nas vistas ao ponto
de um comentador desportivo
fazer a seguinte ”blague” que

nunca mais esqueceu: “Morreu
o dr. Oliveira Salazar,

ressuscitou António Salazar, o
herói da etapa.”

António Salazar em 2º posição na descida da Av. Silva Araújo - circuito à Vila das Aves
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devidos. O curioso é que ocorreu,
entretanto, a  morte do grande estadis-
ta António Oliveira Salazar e o esfor-
çado ciclista deu nas vistas ao ponto
de o comentador desportivo Nuno
Braz fazer a seguinte ”blague” que
nunca mais esqueceu: “Morreu o dr.
Oliveira Salazar, ressuscitou António
Salazar, o herói da etapa.” Claro que,
na altura, diz-nos agora Salazar, era
tal a sua ingenuidade política que não
compreendeu o alcance da compara-
ção ou a ironia ou o alívio do comen-
tador; sabia lá ele quem era o falecido
e o que representava!- diz-nos.

Lá fez mais duas ou três épocas
entremeadas com o serviço militar que
cumpriu em Viseu, Lisboa e Porto. Foi
entretanto cobiçado pelas três princi-
pais equipas, Sporting, Benfica e Porto
nunca  deixando o Coelima  que,
além de lhe garantir um emprego está-
vel, lhe complementava o vencimento
com prestações condizentes com o
seu estatuto desportivo. Participou em
diferenciadas competições desportivas
espanholas. Neste País, correu ao lado
de grandes campeões como Eddy
Merckx, Ocaña e Manzeneque mas
recorda como sendo a experiência
mais penosa da sua carreira a  desis-
tência  na Volta à Espanha de 1974,
depois de uma avaria incapacitante.

Recorda ainda que depois do 25
de Abril de 1974, com as transforma-
ções laborais que ocorreram e que
levaram os trabalhadores da Coeli-
ma a assumir a autogestão das acti-
vidades desportivas sem perspec-
tivas de sustentação do desporto
profissional perdeu o entusiasmo
e terminou a sua carreira quando
perfazia quase uma década de
entusiasmos e sacrifícios.

Quando lhe perguntámos se
estaria disponível para colaborar
de alguma maneira com uma
equipa de ciclismo que possa
vir a surgir na sua terra dentro
de pouco tempo, António
Salazar não se descartou.
Gostaria de estar presente na
próxima Prova Ciclista que se
vai realizar dentro de uma
semana mas os tratamentos
a que se vai submeter impe-
dem-no de testemunhar o

apreço que nutre pelo ciclis-
mo, pela Vila das Aves e pelo

amigo Soares dos Reis que de forma
empenhada e amadora vem revivendo
paixões que tiveram a sua época na
nossa terra e que geraram atletas como
Floriano Moreira, pai e filho, Franklim
Castro, António Machado, Luís César
Machado, Neca Padeiro e, naturalmen-
te, António Salazar. |||||* COM A COLABORA-
ÇÃO DE: SOARESSOARESSOARESSOARESSOARES     DOSDOSDOSDOSDOS     REISREISREISREISREIS

S. Miguel das Aves,
que futuro?

||||| OPINIÃO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     MACHADOMACHADOMACHADOMACHADOMACHADO

Será que o que se tem construído
em Vila das Aves, em matéria de
equipamentos públicos, não tem
também o “dedo” dos presidentes
de junta?

Tem sim senhor!
De facto, alguns presidentes

de junta saídos do 25 de Abril,
conseguiram criar condições para
a projecção desses equipamentos
que, posteriormente, “obrigaram”
o município a alargar os cordões
à bolsa e lançar mãos a obras
que, por sua única iniciativa,
dificilmente veriam a luz do dia,
umas, ou teriam uma dimensão
bem mais modesta, outras.

Os exemplos mais acabados
das tais condições criadas que
levaram o município a “chegar-se
à frente”, foram as que levaram à
construção do Centro de Saúde,
do Centro Cultural e da futura
sede da Junta de Freguesia.

Curiosamente, e quem está por
dentro destas coisas sabe, todos
os projectos destas obras
nasceram, de certa forma, “à
revelia” do poder municipal,
tendo este, mais ou menos
posteriormente, vindo a aceitar
participar na sua execução. Mas
isto é o que acontece, na
esmagadora maioria das vezes,
nas obras com significado
construídas em qualquer
freguesia de qualquer município...

É, por isso, de alguma forma
compreensível, o tempo que
demorou a sua concretização e a
afirmação, tantas vezes repetida,
dos elevados investimentos feitos.
Na verdade, têm sido
invulgarmente ousadas e caras
(para uma freguesia...), na
perspectiva municipal. Esta
“magnanimidade” municipal em
relação às Aves, não é, porém,
inocente.

Para a actuação do município,
muito contribuíu, no entanto, a
importância também política que
Vila das Aves inegavelmente

possui no contexto concelhio,
sobretudo após a
“independência” do povo da
Trofa. As obras são emblemáticas,
não porque assim o tivesse
querido desde início, o poder
municipal, mas porque as
condições criadas e o “peso”
político (eleitoral) que Vila das
Aves tem, assim o impuseram.

Não chega, no entanto,
conseguir os equipamentos. É
essencial saber aproveitá-los
condignamente. Só isso justifica a
sua existência. Só isso, é um
desafio e peras!

Quanto aos equipamentos
que faltam (e ainda faltam),
sobretudo na área do lazer, é
necessário criar, para esses
também, as condições que
“obriguem” o município a
construí-los num futuro próximo.
Sem isso, bem poderemos esperar
sentados à espera...

E por falar em equipamentos,
penso que é vital para esta terra
que as instalações industriais
desafectadas sejam de novo
reocupadas por novas indústrias
ou outras actividades que possam
gerar empregos ou mais valias. É
lamentável que, por exemplo, não
se tivesse podido conservar o
autêntico museu vivo que bem
poderia ter constituído o espólio
da Fabrica do Rio Vizela. Vila das
Aves tem instalações que bem
poderiam ser aproveitadas para a
criação de polos de empresas de
serviços ou de ensino. Não se
pode permitir que tudo entre em
ruínas. |||||

Na outra face da moeda, aparece a pouca-vergonha que é para mim a
elaboração dos boletins municipais – autênticas “passarelles” das vaidades de
certos presidentes de Câmara que, além de quererem mostrar o que está à vista
de todos, outra coisa não visam do que a perpetuação no poder e na campanha
antecipada das próximas eleições municipais. Vítor Gonçalves / 24 Horas

As obras são emblemáticas,
não porque assim o tivesse

querido desde início,
o poder municipal, mas

porque as condições criadas
e o “peso” político

(eleitoral) que Vila das Aves
tem, assim o impuseram.
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||||| OPINIÃO: CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

AUTÁRQUICAS 1: : : : : Até 9 de Outubro, os temas em destaque
em qualquer meio local estão relacionados com as autár-
quicas, com os candidatos, com os partidos, com obras e
com propostas e compromissos. Em Vila das Aves, como
estamos? Já a menos de um mês das eleições e apenas
temos cartazes e pequenos panfletos, alguns deles cama-
rários, a mostrar a obra feita. Poderá não ser ilegal, mas
moralmente, utilizar meios públicos para mos-trar aquilo
que toda a gente viu ou pode ver, pode ser contestável.
Além disso, não deixa de ser lutar com armas desiguais,
perante os outros partidos. E, por falar, em outros partidos,
não há mais candidaturas, além das de PS e PSD?
Publicamente, apenas se mostram estas. Em Vila das Aves
parece até que não há mais candidatos. Ou passou-me
completamente ao lado, ou não vi nada, nem da CDU,
nem do CDS/PP na vila. Se assim for é mau para a demo-
cracia que a escolha se resuma a duas candidaturas.

AUTÁRQUICAS 2: Como referi atrás, até agora de substan-
cial ainda pouco se disse nesta campanha eleitoral. O
que os avenses querem saber não é o que foi feito ou
está a ser feito a toda a pressa para ser inaugurado an-
tes das eleições como é o caso da rotunda de S. Miguel,
para inaugurar nas festas do padroeiro, e da nova sede
da Junta de Freguesia. Isso está à vista de todos. O que
ficou por fazer também é fácil de identificar porque…
não se vê. O que todos queremos saber é o que os can-
didatos se propõem fazer. Que obras. Que opções têm
para dar uso ao dinheiro dos nossos impostos. Para a
vila é previsível que, mais uma vez, o eterno prolonga-
mento da rua de Paradela fique entre as prioridades, assim
como mais uma vez deve aparecer o parque da Quinta
do Verdeal. Por falar disto, é preciso notar que afinal,
fora da cidade de Sano Tirso, não é a Vila das Avesa
que recebe tudo o que sobra. Isto para enaltecer o inves-
timento camarário feito com a criação do parque de lazer
de S. Mamede de Negrelos. Não o conhecia. Há dias fui
lá e vi um bom investimento, numa terra que, à partida,
não era suposto receber uma estrutura daquelas, antes
de uma vila do mesmo concelho a possuir. Acho bem
que tenha recebido e constitui um espaço muito aprazível.
Agora, espero que tenha chegado a vez de a Vila das
Aves receber algo do género. É de prever também a
promessa da nova zona desportiva e do alargamento
do cemitério. Mas tudo isto, não são novos projectos, são
investimentos atrasados, alguns deles muito atrasados. É
preciso mais. E quanto a este assunto, por aqui me fico,
por agora, até às eleições ainda mais haverá a escrever.

ÁGUA: Reparei neste Verão que nos fontanários da Barca
e de Sobrado foi colocada uma placa da Indáqua infor-
mando que aquelas águas não estão a ser controlados
e como justificação para tal aparece a frase a informar
que a zona do fontanário já dispõe de abastecimento
público. Mas alguém me pode dizer o que é que uma
coisa tem a ver com a outra? É preferível deixar os avenses
na ignorância quanto à água que muita gente escolhe
para beber, apenas com o intuito de forçar a ligação à
rede. É ultrajante. Ainda mais o é, quando há poucos
meses foi publicado num jornal de Santo Tirso uma pu-
blicidade de página inteira informando da qualidade da
água em vários fontanários do concelho, referindo três
das Aves, sendo que em dois deles a água era apre-
sentada como boa. Toda a gente sabe que não são dois
ou três garrafões de água para beber que se vai buscar
à fonte que vai determinar uma ligação doméstica à re-
de ou o aumento da factura do consumo público. Além
disso é difícil de compreender como é que um concelho
que recebe a água do Cavado, como outros da região,
tenha preços de ligação à rede tão diferentes. Em Santo
Tirso é mais cara a ligação em centenas de euros do
que noutros municípios. Não interessa dizer quais, para
não ferir susceptibilidades, nesta altura tão delicada, mas
que é difícil de compreender tamanha disparidade, lá
isso é. ||||| celsocampos@sapo.pt

Crianças com menos
de 10 anos não devem
assistir a concertos  de

música Erudita?

[25 DE AGOSTO DE 2005]
No passado dia 23 de Julho, dirigi-me,
acompanhada pela minha filha de 6 anos,
ao Centro Cultural de Vila das Aves afim
de assistir ao concerto “Ensemble de Guitar-
ras “Canticum”.  Qual não é o meu espanto
quando dois jovens, por sinal muito simpá-
ticos e que apenas cumpriam ordensordensordensordensordens, me
informam que as crianças com menos de
10 anos não podiam assistir ao concerto,
convidando-me a entrar para ver o concerto
enquanto a minha filha supostamente seria
dirigida para uma sala onde alguém,
deduzo eu, ficaria com a mesma a realizar
actividades.

Devo confessar que de inicio, tive bastan-
tes dificuldades em perceber o que se estava
a passar! Mas depois de algumas trocas
de palavras com quem de direito, lá fui
percebendo que a principal razão de tal
atitude, devia-se ao facto de as crianças,
poderem causar algum barulho distraindo
assim os músicos em causa.

Recusei-me a deixar a minha filha até
porque sabia, à partida que ela, por timidez,
não ficaria com gente desconhecida, e
também porque se a minha intenção não
fosse a de assistir ao concerto, a teria deixa-
do em casa. Daí que o convite que era dir-
igido a todos os pais para que se separas-
sem dos seus filhos durante o concerto
me tivesse caído tão mal tanto mais que
no programa de actividades não havia
qualquer aviso prévio.

Infelizmente não percebo nada de Psico-

logia Infantil nem de Psicologia da música,
mas estou em crer que tal como em tudo
na vida, e perdoem-me os técnicos desta
área se estou enganada, que as crianças
aprendem bem mais rápido aquilo que
vêem e “praticam” do que aquilo que ouvem
(teoria). Desta forma não me parece que
seja com comportamentos e atitudes desta
ordem, ainda que com soluções lúdicas e
atractivas e com bonitas teorias, que as mes-
mas aprendem a gostar e a saber estar num
concerto deste género, mas sim vendo e
presenciando as atitudes posturas e com-
portamento dos adultos.

Para que percebam os leitores melhor
ainda a minha indignação, passo a informar
que uma vez que na minha actividade profis-
sional estou ligada ao ensino da música,
concretamente a crianças do segundo ciclo,
vejo-me confrontada desde há 12 anos
com a imensa dificuldade que é estimular
e criar, em certas crianças, o gosto ou, no
mínimo, o respeito pela música Erudita ou
“Clássica”. Felizmente cai em ordem decres-
cente a ideia de que a área da música en-
quanto Disciplina Curricular do ensino obri-
gatório é só para entretenimento, mas
situações como estas levam-me a pensar
que estou enganada ou que não adianta
muito o esforço, empenho, dedicação e
seriedade com que tento fazer o meu tra-
balho dentro e fora da sala de aula quan-
do esse trabalho é desfeito novamente por
adultos que teimam em complicar o que
não tem nem deve ser complicado.

Mas finalmente e depois de ter assumido
o compromisso de me responsabilizar pela
minha filha (como se isso não fosse nor-
mal!) lá fui convidada a entrar enquanto
que outros pais, como pude presenciar,  e
talvez mais compreensivos que eu, lá deixa-
ram as suas crianças irem para a dita sala
de actividades.

É quase certo no entanto que no próxi-

mo espectáculo, tal como eu, as pessoas
em questão antes de se dirigirem ao C.C.
de Vila das Aves, irão pensar melhor com
quem vão acompanhados ou simplesmente
não saem de casa, pelo menos com esse
objectivo. E estava eu tão contente por ter
nesta Vila um Centro Cultural!!

Mas para bem de todos, espero e apelo
aos leitores em geral e ao/s autor/s ou à/
às autora/s da dita ordem ordem ordem ordem ordem que percebam
a construtiva intenção desta “critica” e que
humildemente aceitem o meu pedido no
sentido de melhor reflectirem sobre o
assunto.

Não é de forma alguma minha pretensão
(e sem querer dar lições a ninguém pois
não tenho competência para o fazer), criar
qualquer tipo de polémica mas sim contribuir
para aquilo que acredito ser o “pedagogica-
mente” correcto para a sociedade em geral
que é nada mais nada menos que constatar
que de facto todos, e principalmente as
crianças, também devem ter acesso à cultura.

Gostaria ainda de mencionar que estou
perfeitamente consciente, talvez por
experiência própria, da perturbação e dos
efeitos que o barulho do público pode cau-
sar nos músicos. No entanto e por esta
ordem de ideias o simples bater de palmas
nos “intervalos” dos andamentos de uma
obra, também podem causar alguma
distracção nos músicos. Desta forma e pelo
que pude constatar, a  maioria dos adultos
não deveria ter entrado... Mas ainda bem
que o fizeram até porque ninguém tem que
nascer ensinado alem disso foi um bonito
e agradável espectáculo. Esta é também a
opinião da minha filha, que afinal até se
portou tão bém ou melhor que qualquer
adulto(...) Agora com a promessa que é
mesmo para finalizar, pergunto; Quem teria
sido o Mozart Mozart Mozart Mozart Mozart se só começasse a assistir
a concertos a partir dos 10 anos de idade...?
||||| ANABELANABELANABELANABELANABELAAAAA     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

CARTAS AO DIRECTOR



AVENIDA SILVA ARAÚJO, N.º 324, VILA DAS AVES | TELEFONE: 252 871 085

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

Se gosta de um bom atendimento e de ter ao seu alcance uma vasta gama de produtos e com qualidade garantida,
venha ter connosco. Estamos em frente ao antigo estabelecimento, ao fundo da Avenida Silva Araújo
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Sem premeditação, deixei o Marcos no cruza-
mento de três histórias. Foi o seu olhar sempre
atento que me surpreendeu na encruzilhada
narrativa. Se foi assim, assim teria de ser. Sem
me dar à tarefa de as re-ligar, ou delas extrair
uma moral comum, assim as deixo expostas a
eventuais leituras.

Poderão dizer alguns especialistas que o está-
dio de desenvolvimento sócio-moral de uma
criança com a idade do Marcos não comporta
a compreensão profunda destas histórias. Mas
que especialista será capaz de medir tal profun-
didade? E, se o Marcos me escuta sem pestane-
jar, é porque é tão profunda a sua compreensão,
que entende que o seu avô está contando
histórias a si próprio, enquanto as partilha com
o seu neto.

A primeira aconteceu no fim dos anos
sessen-ta, num tempo em que a juventude deste
país tinha por curto horizonte uma guerra em
África e fronteiras solidamente vigiadas. O João,
futuro professor e protagonista comum das três
histó-rias, era, ao tempo, um jovem quase a fazer
vinte anos. Hesitava entre passar a fronteira e o
ficar. Exilava-se cá dentro e por dentro. Habitava
secre-tas fraternidades, que desenhavam futuros
sem fronteiras nem medos. Eram fraternidades
precá-rias, que sofriam a erosão das prisões da
polícia política, desertificadas por sucessivas
fugas para a aventura e para a morte.

Encontrou o Paulo, num cineclube e
conversa-ram sobre o último filme do Bergman.
O Paulo disse sentir-se sufocado pelo silêncio
e pela indi-ferença reinantes no seu país de
brandos costu-mes. Depois, foi cada qual para
seu destino. O Paulo, sozinho. O João, seguido
por um “cinzen-tão” da polícia política já seu
conhecido de ou-tros passeios.

Já passava da hora de jantar, quando o telefo-
ne tocou. Um irmão do Paulo perguntava se o
João o havia visto nesse dia. Era o dia de o
Paulo fazer dezoito anos. A festa-surpresa estava
preparada, a mesa posta, mas o Paulo ainda
não chegara a casa.

O João tratou de o sossegar. Eram nove horas
da noite. Estivera com o Paulo até às oito horas.
No caminho entre o cinema e a casa não
gastaria mais de meia hora. Mas deveria ter-se
encontra-do com amigos. Estaria a comemorar…

Na manhã seguinte, o João passou pela casa
do amigo, para lhe dar uns “parabéns atrasados”.
A família estava ausente. Só a irmã mais nova o
atendeu. Olhos chorosos, sem dizer uma só

Fronteiras e
oportunidades

palavra, abriu a porta e, como era habitual,
conduziu-o até ao quarto do Paulo. Em cima da
cama, estava um poema de despedida. Na cer-
tidão de óbito, o médico registou a hora exacta
do suicídio: “vinte horas e trinta minutos”.

No último ano dessa fatídica década, muitos
amigos do João optaram por transpor a fronteira
a caminho do exílio. Outros passaram a última
das fronteiras: a superfície de um rio, ou o mer-
gulhar no ácido das drogas pesadas. Era o que
estava prestes a suceder com o Pedro, quando
o João o encontrou, caído na cave de um bar.

Exangue, com um olhar manso, implorou ao
João que lhe injectasse a droga nas massacradas
veias. Em desespero, o João fez a seringa em
pedaços. E implorou:

- Pedro, pára enquanto é tempo! E deixa andar o
barco. Um dia, ele há-de encalhar…

Chamou uma ambulância. Acompanhou o
Pedro ao hospital. Mas, quando o deixou, estava
quase certo de que a morte lhe iria levar mais
um amigo.

A vida fê-los percorrer diferentes caminhos. O
João passou à clandestinidade, na oposição ao
regime ditatorial. E não mais voltou a ver o Pedro.

Decorridos vinte anos, viajou até Paris. En-
quanto lia as inscrições nas paredes do Arco
do Triunfo, entretinha os ouvidos em conversas
de gentes de origem diversa, numa multiplicidade
de idiomas que nem tentava decifrar. Subita-
mente, num português com sotaque francês, uma
voz familiar fê-lo voltar-se:

Deixa andar o barco. Um dia, ele há-de encalhar…
Por detrás de um rosto burilado por muitos

anos e duras experiências, reconheceu o olhar
manso do seu amigo Pedro. Abraçaram-se em
silêncio. Choraram em silêncio. Haverá palavra,
numa qualquer língua, que faça sentido ser dita,
quando se saboreia o resgate de uma vida?

E assim ficaram, sorrindo, longos e saborosos
instantes. Depois, desceram a avenida, conversan-
do, como se fora há vinte anos… O Pedro passara
longos meses lutando contra a tentação do re-
gresso à heroína, agarrado a uma frase que
usava como âncora: Deixa andar o barco. Um dia,
ele há-de encalhar. Andara por hospitais e clínicas
de recuperação de toxicodependentes. Refizera
a vida. Casara com uma cidadã francesa. Tinha
dois filhos. Considerava-se uma pessoa feliz.

Quando regressou de férias, o João vinha
mais atento a fronteiras e oportunidades. Mais
ou menos por essa altura, Lucas já contava doze
anos de idade. Foi transferido para a escola do
professor João.

Na escola de onde viera, tinha passado seis

anos no fundo da sala, sem sair da primeira
classe. Estava rotulado de autismo, imaturidades
e atrasos vários, como escrevera a psicóloga no
relatório. Também enfermava de epilepsia e
incontinência urinária.

Com persistência e trabalho de equipa, os
professores da escola do João foram montando
cerco a um Lucas relutante de contacto, ou
sequer de ténues aproximações. Durante sema-
nas, foi impossível passar a fronteira que bordeja-
va o círculo vazio que o Lucas a todos impunha.
Até que, certa manhã, o professor João se aperce-
beu do interesse do Lucas por uma revista que
estava lendo, e deixou-a sobre a mesa. O Lucas
logo a apanhou e foi sentar-se no canto da
sala.

Absorvido pelo conteúdo da revista, não deu
pela aproximação do professor, que se sentou
ao seu lado, e o sossegou. Disse-lhe que poderia
ficar com a revista, se a quisesse. Aquietado, o
Lucas pousou o dedo indicador sobre a legenda
da fotografia de um carro.

Queres saber o que está aí escrito?
O Lucas não respondeu. Mas o professor

João leu a legenda: Ford.
O Lucas deslocou o dedo para a legenda

da gravura ao lado.
Queres saber o que está aí escrito?
O Lucas acenou com a cabeça. E o professor

disse: Peugeot.
De gravura em gravura, o João foi ditando

ao Lucas: Nissan, Renault, Volvo, Toyota…
O Lucas, que, ao cabo de seis anos, nem o

seu nome escrito conseguia reconhecer, apren-
deu a ler e a escrever… em três meses. Pelo método
global de palavras, como é de ver… Aprendeu a
ler e a escrever em português, mas também em
inglês, em francês, em alemão, em sueco. e até
mesmo em japonês! …

Não se pense que eu defendo o espontâneo
e o improviso na aprendizagem. Apenas apelo
à atenção e à sensibilidade dos educadores. Peço-
lhes que saibam identificar fronteiras. Mas que
também saibam gerar e gerir oportunidades. |||||



GANHE  UM
ALMOÇO  PARA
DUAS  PESSOAS

Os premiados no Sobreiro e na Adega
Regional 2000, devem identificar-se junto do

respectivo restaurante, os premiados no
Estrela do Monte devem contactar esta

redacção.

No     SOBREIROSOBREIROSOBREIROSOBREIROSOBREIRO  o  o  o  o  o  feliz contem-
plado nesta 1ª saída de Setembro
foi o nosso estimado assinante,
Pedro Jorge Sousa Santos, residente
na Av. Joaquim Leite, nº 573, em
Bairro.

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz
contemplado nesta 1ª saída de
Setembro foi o nosso estimado
assinante, Abílio Fernandes, residente
na Rua António Maria Gomes, em
Roriz.
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No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o feliz
contemplado nesta 1ª saída de
Setembro foi o nosso estimado
assinante, António Tavares Simões,
residente na Rua Nova de Poldrães,
Ent. 3 - 1º Dto., em Vila das Aves.

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

Telf: 252 982607

Restaurante SobreiroSobreiroSobreiroSobreiroSobreiro
Avª Silva Pereira - 4765 Bairro

Telf.s:  252 931043 / 252 905910

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

Telf: 252 881903
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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

Outra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do Mundo
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Brevemente
mudança de
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FALECIDOS EM JULHO NA FREGUESIA DE LORDELO
DIA 1, Maria Rosa, com 82 anos, rua Paço de Além.
DIA 7, Maria de Sousa Machado com 84 anos, Lugar de Atainde.
DIA 24, Carlos Ricardo Sousa Costa com 22 anos, Lugar de Alvarinhos.

FALECIDOS EM AGOSTO
DIA 1, José Ferreira com 80 anos, Rua Seara
DIA 3, Fernando José Paiva Oliveira com 62 anos, Lugar de Santo António
– S.Tomé de Negrelos.
DIA 25, Glória Conceição Cunha  Freitas Sousa com 53 anos, Lugar Alto
da Ribeira.
DIA 27, Gracinda de Sousa com 95 anos, Rua S.José.
DIA 31, José Carlos Fernandes Pereira Costa com 49 anos, Rua S.Pedro.

FALECIDOS EM JULHO, NA FREGUESIA DE REBORDÕES
DIA 27, D.Adelaide da Conceição Moreira da Silva com 67 anos, Avenida
de Freitas.
DIA 28, D.Maria do Carmo Ferreira de Andrade com 85 anos, Rua de
Loureiro.
DIA 29, Manuel Machado com 97 anos, Avenida de Santiago.
DIA 29, D. Ermelinda Ferreira de Matos com 66 anos, Rua do Rosadouro.

FALECIDOS EM AGOSTO
DIA 12, D Conceição Nunes Ferreira com 87 anos, Aldeia Nova.

FALECIDOS EM JULHO, EM VILA DAS AVES
IA 2, Maria Adelaide da Cruz e Silva com 88 anos, Mosteiro da Visitação
DIA 6, Maria Pereira Machado com 94 anos, Travessa Abreu Machado
DIA 19, José Machado Sampaio com 68 anos, Rua Srª. da Conceição

FALECIDOS EM AGOSTO
DIA 22, Albina Gouveia Pereira com 88 anos, Rua Dr. Alves e Castro
DIA 23, Albino Pereira Monteiro com 72 anos, Rua da Fonte Quintão
DIA 26, Margarida Ferreira Alves com 78 anos, Rua do Balgas
DIA 31, Emília Jesus Silva Pimenta com 89 anos, Rua das Flores

||||| OPINIÃO: MMMMMÁRIOÁRIOÁRIOÁRIOÁRIO     FRFRFRFRFROOOOOTTTTTAAAAA

A notícia vem do Brasil. “A Justiça
Federal de Brasília suspendeu a dois
de Agosto de 2005, por meio de
decisão que recaiu sobre providência
cautelar, a cobrança da assinatura
básica mensal do serviço fixo de
telecomunicações”.

Em País em que a letra e o espírito
de Código de Defesa do Consumidor
se afirma instante a instante, a tutela
da posição jurídica do consumidor é
levada a sério.

Entretanto, no Congresso (Câmara
de Deputados) pende seus termos um
projecto que visa acabar com a taxa
de assinatura.

Em Portugal, andam todos a deixar-
se tocar por um profundo torpor. A
Associação Portuguesa de Direito do
Consumo (APDC) e a Associação de
Consumidores de Portugal (ACOP)

vêm terçando, a justo título, armas
contra a autêntica extorsão que tal
representa, mas sem êxito, junto de
“quem de direito”. E sem sucesso nem
repercussão nos média... por razões
que nos escapam.

Ainda há duas se divulgava uma
nota, nestes termos, que terá ficado
nos tinteiros das redacções: “A Asso-
ciação Portuguesa de Direito do Con-
sumo manifesta-se contra a Assinatu-
ra Mensal das Telecomunicações, que
a PT embolsa, porque entende que
tal fere de morte o princípio da protec-
ção dos interesses económicos do
consumidor”. O consumidor tem de
pagar só o que consome e na exacta
medida em que consome. Nada Mais!

A Lei dos Serviços Públicos Essen-
ciais em decorrência proíbe, entre
outras práticas, a imposição e a co-
brança de consumos mínimos. E, no
entanto, a norma permanece incum-

prida em determinados segmen-
tos dos serviços de Interesse
Geral (serviços públicos
essenciais).

A Associa-
ção Portugue-
sa de Direito
de Consumo
entende iniciar
um movimento
tendente à abolição da taxa de as-
sinatura... para o submeter ao Parla-
mento. O movimento iniciar-se-á por
um Moção que ficará disponível na
Rede (net).

Os consumidores em Portugal
terão de se unir para acabar com esta
pecha que enriquece, afinal, um em-
presa que investe milhares de milhões
no futebol profissional – Benfica, Porto,
Sporting... à custa das nossas taxas de
assinatura...

Não pode equipa como o Benfica,

que
diz ter

6 milhões
de adeptos,

que não são
sócios, lograr obter via factura da PT
o que não consegue pela mobilização
de associados. “Ou há moralidade ou
comem to-dos!” Não há Taxa da assi-
natura men-sal!” Urge que se aja para
que o direi-to não seja o reino idola-
trado do arbítrio, da iniquidade e da
prepotência.... ||||| PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE     DADADADADA     ASSOASSOASSOASSOASSO-----
CIAÇÃCIAÇÃCIAÇÃCIAÇÃCIAÇÃOOOOO     PORTUGUESPORTUGUESPORTUGUESPORTUGUESPORTUGUESAAAAA     DEDEDEDEDE     DIREITDIREITDIREITDIREITDIREITOOOOO     DEDEDEDEDE

CONSUMCONSUMCONSUMCONSUMCONSUMOOOOO     [AGOSTO DE 2005]

TAXAS DE ASSINATURA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONE

É preciso extirpar a excrescência...



vende-se * compra-se * aluga-se * oferta de emprego * procura de emprego * outros...

VVVVVendendendendende-see-see-see-see-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
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Diversos

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"

TINTAS PAÇO
D’ALÉM, Ldª

FARIAUTO

Romão |  Vila das Aves | Telef. Oficina 252871309

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

de     José Mendes da Cunha FariaJosé Mendes da Cunha FariaJosé Mendes da Cunha FariaJosé Mendes da Cunha FariaJosé Mendes da Cunha Faria

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

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

Senhora oferece-se para
cuidar de idosos de dia

Contactar: 93 820 03 38

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

Jorge Rebelo
Telm. 912 236 448

e-mail: jrebelo@remax.pt

252 860 400
Negócios imobiliárias,

com profissionais
autorizados e legalizados!...

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!!!

MORADIAMORADIAMORADIAMORADIAMORADIA
S.Romão do CoronadoS.Romão do CoronadoS.Romão do CoronadoS.Romão do CoronadoS.Romão do Coronado

Tipo T4
Excelentes áreas

Sala ampla com lareira
Aproveitamento de sótão

TERRENOTERRENOTERRENOTERRENOTERRENO

S. Tomé deS. Tomé deS. Tomé deS. Tomé deS. Tomé de
NegrelosNegrelosNegrelosNegrelosNegrelos

Com área de 1.150 m2

Bons acessos

MORADIA
Vila das Aves - Centro

Moradia tipo T3 com 270 m2 e
4.800 m2 de terreno

(tipo Quintinha)

Negócio de ocasião!!!

MORADIAS EM
CONSTRUÇÃO
Vila das Aves

Moradias em banda
Tipo T3

Local sossegado
Próximo de tudo!!!

T2
Aver-o-Mar

(Póvoa de Varzim)
Semi-novo

Garagem fechada
A 2 minutos da praia

Todo mobilado

TERRENOS
Vizela

Lotes para
construção de
moradias em

banda
Projecto aprovado

Boa localização

MORADIA
Vale - V. N. Famalicão

Tipo T5
Excelentes áreas Exibe
na cave um pequeno
armazém A 5 minutos

de V. N. Famalicão

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

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

entremargens@clix.pt | escreva-nos
PRÓXIMA EDIÇÃO NAS BANCAS A 28 DE SETEMBRO

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

Lote com área de 2.500 m2
moradia com 323 m2

Salão para festas
Magnifico jardim com piscina

Andar - Moradia

Meixomil - Paços de
Ferreira

Acabamentos de
qualidade

Boa Localização
Pronto a Habitar

T2T2T2T2T2
Carvoeira - SantoCarvoeira - SantoCarvoeira - SantoCarvoeira - SantoCarvoeira - Santo

TirsoTirsoTirsoTirsoTirso
Bom estado de
conservação

Cozinha mobilada
Lugar de gargem

A 2 minutos do Centro
de Santo Tirso

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!!!

MORADIAMORADIAMORADIAMORADIAMORADIA
VVVVVermoim - Vermoim - Vermoim - Vermoim - Vermoim - V.N.Famalicão.N.Famalicão.N.Famalicão.N.Famalicão.N.Famalicão

Geminada tipo T3 com 3 frentes - nova
Aquecimento Central c/caldeira

Sala ampla c/ lareira
Zona envolvente c/parque para crianças

zonas verdes

Ven
did
o

Res
erv
ado

Res
erv
ado

TTTTTrrrrrespassa-seespassa-seespassa-seespassa-seespassa-se
Pastelaria Pão-quente c/pizzaria bem

situada, c/ frente para a EN105.
contactar: 91 426 77 00

PPPPPassa-seassa-seassa-seassa-seassa-se
Salão de Cabeleireira na Vila de

Lordelo
contactar: 93 688 55 53
         ou 93 322 20 63

Aluga-seAluga-seAluga-seAluga-seAluga-se
T2 grande, c/garagem particular

grande e c/cozinha mobilada, em
Delães

Contactar: 91 918 40 30

Jovem oferece-se para
trabalhar como ajudante de
Cabeleireira ou empregada

de loja
Contactar: 91 283 62 37

PrPrPrPrPrecisa-seecisa-seecisa-seecisa-seecisa-se
de Padeiro c/ experiência
contacto: 91 733 55 11

Senhora residente em Santo
Tirso oferece-se para

trabalhar como ajudante de
limpeza.

Contactar: 252 858 364

PERDIDO
Continua em Paradela (no caminho entre o
prédio do Sr.Romeu Cruz e a antiga casa de
seus pais), um cão de cor castanha baixinho,

pêlo curto e já uma pouco idoso. Agradece-se
a quem pertencer este animal que se dirija até

ao local para o ir buscar.

ave@remax.pt www.remax.pt



GANHE UM ALMOÇO
PARA DUAS PESSOAS NOS

RESTAURANTES:

Estrela do Monte
Sobreiro

Adega Regional 2000

VEJAVEJAVEJAVEJAVEJA     NANANANANA     PENÚLPENÚLPENÚLPENÚLPENÚLTIMTIMTIMTIMTIMAAAAA     PPPPPÁÁÁÁÁGINAGINAGINAGINAGINA
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Doença dos Olhos

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

4795-036  Vila das Aves

Médica Especialista
Marcação de Consultas

Telef: 252942483 Rua Silva Araújo | 4795 - 120 Vila das Aves | telf.: 252 941 348
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Actualidade: cultura
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Outra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do MundoOutra Visão do Mundo
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Ocorreu no passado dia 8 do corren-
te a inauguração de uma exposição
do pintor José Maia no salão nobre
da Junta de Freguesia de Vila das Aves,
exposição que estará patente ao públi-
co até ao dia 2 de Outubro no horá-
rio de funcionamento da Junta.

O acto esteve bastante concorrido
e o artista tirsense sentiu o melhor
acolhimento, recebeu testemunhos de
calorosa adesão às suas propostas ar-
tísticas e ele próprio, amiúde, corres-
pondeu a explicitar a quem lho solici-
tava aspectos mais enigmáticos ou pro-
vocadores da produção exposta. Cons-
tituída por telas a óleo e por serigra-
fias elaboradas ao longo de uma dé-
cada, numa primeira impressão e para
usar uma frase feita, desta diríamos
que, a princípio, “se estranha” mas,

não tarda, “entranha-se” e, com a persis-
tência do olhar, acabamos por ser en-
volvidos pelos tons quentes, por par-
celas de paisagens reflectidas em es-
pelhos de água, por revérberos de luz
que, uma vez coados através dessa
película aquática, transfiguram o real
numa outra natureza mais íntima e
onírica. Diz-nos o pintor, que é natural
de Agua Longa (a poetização do pró-
prio topónimo não lhe é estranha en-
quanto pintor que se revê na água),
que a reminiscência da infância está
muito presente nestes quadros pois
gostava de ir pescar num riacho e en-
quanto pescava perdia-se a olhar a
transparência das águas e os reflexos
que nelas se projectavam. Ao lado
dos motivos que nos são familiares e
que reflectem a flora e a paisagem lo-
cal como as copas esguias dos pinhei-
ros bravos, acabamos por deparar com
motivos obsessivos da globalização
como, por exemplo, o código de barras
que, tal como uma persiana, espartilha
completamente a visão edílica da reali-

dade ambiental que assim se torna
uma espécie de paraíso perdido ou
só parcialmente vislumbrado. Esta te-
mática reflecte uma outra mundividên-
cia marcada por paradigmas mais cos-
mopolitas já que, José Maia fez a pós-
graduação e o mestrado em pintura
em Londres e aí residiu durante vários
anos; a exposição mais recente que
realizou no Porto em 2002 na Galeria
João Lagoa sobre o 11 de Setembro
evidencia aliás essa temática ou técnica.

Estranharam algumas pessoas pre-
sentes que tal exposição não se tivesse
realizado no Centro Cultural de Vila
das Aves. Interrogado, o autor decla-
rou-nos que perante a disponibilida-
de e a beleza deste salão que satisfazia
plenamente os seus critérios de recep-
ção e dignificação da obra, não teve
quaisquer dúvidas em avançar, afir-
mando-se compensado e feliz pela
iniciativa e deixando em aberto a dis-
ponibilidade para uma exposição
mais completa naquele Centro noutra
qualquer altura. |||||

EXPOSIÇÃO ESTARÁ PATENTE
ATÉ DIA 2 DE OUTUBRO

O Vale do Ave e o município
de Guimarães em particular
ganham a partir do próximo
sábado, mais um espaço vo-
cacionado para as activida-
des culturais. Os Madredeus
fazem as honras de abertura
do Centro Cultural Vila Flor,
um novo espaço na cidade
que tem por objectivo “aco-
lher, em condições técnicas
adequadas, as mais variadas
manifestações artísticas e cul-
turais e, simultaneamente, as-
segurar um equipamento ap-
to a acolher realizações e
actividades diversas como,
por exemplo, seminários e
congressos internacionais, a
sede da Assembleia Munici-
pal, um centro de exposições,

área expositiva, salas de reu-
nião, teatro, restaurante, café-
concerto, esplanada, e esta-
cionamento. Ficará, deste mo-
do, assegurada a consolida-
ção e o incremento das dinâ-
micas culturais.

“Um amor infinito”, espec-
táculo dos Madredeus, mar-
ca o arranque das activida-
des do Vila Flor (dia 17, às
22 horas) que inaugura nes-
se dia mais três exposições.
Da programação de Setem-
bro, destaque ainda para as
coreografias de Rui Horta,
“Set up” (dia 22 às 22 horas)
e “Memórias de um sábado
com rumores de Azul” da
companhia de Paulo Ribeiro
(dia 24 às 22 horas). |||||

Depois de mais de duas dé-
cadas de ausência dos pal-
cos, Nicolau Breyner está de
regresso aos palcos. A partir
de amanhã, 15 de setembro,
e até ao próximo domingo
apresenta-se em Famalicão
na peça “Esta Noite Choveu
Prata”.

Neste espectáculo, o Nico-
lau Breyner interpreta três
personagens em três quadros
distintos: Francisco Rodri-
gues, um português radicado
no Rio de Janeiro, bem suce-
dido nos negócios mas com
uma vida sentimental destruí-
da, de maneiras rudes mas
alma generosa; Pietro Bonar-
di, um músico italiano que
tenta contar a sua tragédia
de vida com a paixão e entu-
siasmo característicos dos
latinos; e, por fim, Camilo, um
velho actor brasileiro em final
de carreira, amargurado e
abandonado por todos excep-
to pelos seus dois amigos, Fran-
cisco e Pietro, precisamente.

Da autoria do dramaturgo
ucraniano (naturalizado bra-
sileiro) Pedro Bloch, esta co-
média apresenta pequenos
momentos de doce poesia,
entrelaçados com a comédia
e com o drama, numa obra

comovente e irresistível.
Com encenação do pró-

prio Nicolau Breyner, “Esta
Noite Choveu Prata” estará
em cartaz até 17 de Setembro,
no grande auditório da Casa
das Artes de Famalicão,
sempre às 22 horas. No dia
18 o espectáculo é apresen-
tado às 18 horas. Os bilhetes
custam 15 euros e 10 euros
(c/desconto).

FANFARE CIOCARLIA
Também na Casa das Artes
actua, a 24 de Setembro, a
Fanfare Ciocarlia; banda com-
posta unicamente por cidadãos
romenos de etnia cigana.

A conhecida como a “mais
rápida banda de metais do
mundo” é originária de uma
aldeia chamada Zeca Prajini,
situada na Roménia, a ape-
nas um quilómetro da fron-
teira com a Moldávia. É uma
espectacular fanfarra cigana,
que mistura a tradição balcâ-
nica com arranjos frescos e
por vezes delirantes. A actua-
ção da banda em Famalicão
está agendada para dia 24
deste mês, no grande auditó-
rio, a partir das 22h00. O
custo dos bilhetes é de 15
euros. |||||

Nicolau Breyner
em Famalicão

Madredeus na abertura
do "Vila Flor"
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