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M  o  b  i  l  i  á  r  i o

No passado dia 1 de Outubro foi
finalmente inaugurada a sede da
Junta de Freguesia de Vila das Aves.
Na ocasião, o autarca local apelou
para um acréscimo de atribuições
e competências que dignifiquem
o poder local. | PÁGINAS  7

Sede de Junta de
de Vila das Aves
foi inaugurada

PS ABSOLUTOpor mais quatro anos

Ao contrário do que se chegou a
temer, o Cine-Aves - actualmente
a única sala de cinema a funcionar
no concelho - reabriu as suas por-
tas à sétima arte. As receitas de
bilheteira irão definir a continui-
dade ou não daquela sala de es-
pectáculos| PÁGINAS  8

Adesão do público
vai definir futuro

do Cine-Aves

"MARIA

Uma novela feliz
com lágrimas

N'GOI"  DO AVENSE
CIDÁLIO FERREIRA

PSD reforça
votação na
Junta de
Vila das Aves

Avenses
apostaram
em Castro
Fernandes

Carlos Valente e Castro
Fernandes forçados a
entender-se. Votação do
PSD na Junta de Vila das
Aves distancia-se do
Partido Socialista.

PSD levou a melhor na
votação em Vila das Aves
para a Assembleia de
Freguesia e Assembleia
Municipal, mas para a
presidência da autarquia
tirsense, avenses
apostaram em Castro
Fernandes.

HENRIQUE PINHEIRO
MACHADO REFORÇA
VOTAÇÃO EM S. TOMÉ
DE NEGRELOS E
ASSUME PRESIDÊNCIA
DA JUNTA POR MAIS
QUATRO ANOS
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Rua Silva Araújo (Junto ao mercado) - Telf. 252941861 -

VILA DAS AVES

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

DIÁRIAS 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

ASSEMBLEIAS DE FREGUESIA

PS 39,2% (380 votos)
PPD/PSD 57,7% (560 votos)

AGRELA

PRESIDENTE DE JUNTA: AUGUSTO SOUTO

PCP-PEV 2,4% (31 votos)

PS 48,8% (633 votos)
PPD/PSD 42,1% (546 votos)

ÁGUA LONGA

PRESIDENTE DE JUNTA: MANUEL RIBEIRO

CDS-PP 4% (52 votos)
PCP-PEV 1,7% (26 votos)

PS 58,4% (898 votos)
PPD/PSD 33,4% (514 votos)

AREIAS

PRESIDENTE DE JUNTA: GERMANO RODRIGUES

CDS-PP 3,5% (50 votos)
PCP-PEV 4,7% (233 votos)

PS 34,5% (1711 votos)
PPD/PSD 58,7% (2882 votos)

AVES (VILA DAS)

PRESIDENTE DE JUNTA: CARLOS VALENTE

PCP-PEV 2,1% (34 votos)

PS 56,7% (896 votos)
PPD/PSD 39% (616 votos)

BURGÃES

PRESIDENTE DE JUNTA: FERNANDES REGO

PCP-PEV 3,6% (92 votos)

PS 37,4% (948 votos)
PPD/PSD 55,6% (1410 votos)

CAMPO (S. MARTINHO)

PRESIDENTE DE JUNTA: ADELINO MOREIRA

CDS-PP 1,6% (40 votos)
PCP-PEV 3,4% (24 votos)

PS 53,1% (376 votos)
PPD/PSD 40% (283 votos)

CARREIRA

PRESIDENTE DE JUNTA: LUCIANO CRUZ

PCP-PEV 5,8% (46 votos)

PS 62% (492 votos)
L. IND. 29,5% (234 votos)

COUTO (S. MIGUEL)

PRESIDENTE DE JUNTA: JOAQUIM NUNES

PCP-PEV 4,3% (93 votos)

PS 55,5% (1180 votos)
L. IND. 35,3% (750 votos)

COUTO (ST.A CRISTINA)

PRESIDENTE DE JUNTA: JORGE GOMES

PS 54,9% (547 votos)
PPD/PSD 41,6% (187 votos)

GUIMAREI

PRESIDENTE DE JUNTA: ARTUR CARNEIRO

CDS-PP 3,2% (34 votos)

PS 38,5% (410 votos)
PPD/PSD 55,4% (591 votos)

LAMA

PRESIDENTE DE JUNTA: AGOSTINHO MARQUES

PCP-PEV 4,8% (32 votos)

PS 54% (350 votos)
PPD/PSD 39,7% (264 votos)

LAMELAS

PRESIDENTE DE JUNTA: ASCENDINO ALMEIDA

PCP-PEV 1,7% (40 votos)

PS 30,7% (705 votos)
PPD/PSD 50% (1148 votos)

MONTE CÓRDOVA

PRESIDENTE DE JUNTA: MANUEL LEAL

CDS-PP 1,5% (34 votos)
L. IND. 14,3% (328votos)

PCP-PEV 4,7% (62 votos)

PS 45,6% (598 votos)
PPD/PSD 47,7% (626 votos)

NEGRELOS (S. MAMEDE)

PRESIDENTE DE JUNTA: ADELINO MOREIRA

PCP-PEV 5,6% (137 votos)

PS 35,4% (869 votos)
PPD/PSD 8,3% (204 votos)

NEGRELOS (S. TOMÉ)

PRESIDENTE DE JUNTA: H. PINHEIRO MACHADO

PH 3,1% (76 votos)
TPN (IND) 44,6% (1095 votos)

PS 31,7% (278 votos)
L. IND. 65% (570 votos)

PALMEIRA

PRESIDENTE DE JUNTA: ALTINO OSÓRIO

PCP-PEV 4,8% (111 votos)

PS 56,5% (1314 votos)
L. IND. 35,2% (819 votos)

REBORDÕES

PRESIDENTE DE JUNTA: MANUEL OLIVEIRA

PS 61,5% (394 votos)
PPD/PSD 34,5% (224 votos)

REFOJOS DE RIBA D'AVE

PRESIDENTE DE JUNTA: CARLOS MONTEIRO

PS 52,3% (531 votos)
PPD/PSD 43,8% (445 votos)

REGUENGA

PRESIDENTE DE JUNTA: ROGÉRIO FRIÃO

PCP-PEV 6,1% (154 votos)

PS 57,7% (1439 votos)
PPD/PSD 33,7% (840 votos)

RORIZ

PRESIDENTE DE JUNTA: JORGE LEAL

CDS-PP 0,8% (20 votos)

PCP-PEV 5% (374 votos)

PS 31,9% (2371 votos)
PPD/PSD 58,4% (4341 votos)

SANTO TIRSO

PRESIDENTE DE JUNTA: JOSÉ GRAÇA

CDS-PP 1,5% (109 votos)
PCP-PEV 5,1% (34 votos)

PS 66,4% (444 votos)
PPD/PSD 26,8% (179 votos)

SÃO SALVADOR DO CAMPO

PRESIDENTE DE JUNTA: MANUEL EUSÉBIO

PS 32,2% (342 votos)
PPD/PSD 65% (691 votos)

SEQUEIRÔ

PRESIDENTE DE JUNTA: AUGUSTO MOUTINHO

PCP-PEV 24,8% (509 votos)

PS 54,3% (1114 votos)
PPD/PSD 19,2% (394 votos)

VILARINHO

PRESIDENTE DE JUNTA: TARCÍSIO DA SILVA

A derrota nacional do Partido Socialista não
teve expressão em Santo Tirso. O PS conseguiu
reforçar a sua posição no concelho conquis-
tando Juntas que até então se encontravam nas
mãos do PSD ou de movimentos independentes,
como são os casos das freguesias de Burgães e
S.ta Cristina do Couto. Para além disso, é evidente

o seu reforço nas freguesias de Rebordões, São
Salvador do Campo, Vilarinho e, entre outras, Roriz.

As eleições autárquicas do passado domingo
saldaram-se especialmente negativas para os
ditos pequenos partidos. O PCP perde a sua re-
presentação na Assembleia de Freguesia de Roriz
e reduz para metade (dois) o número de depu-

tados na Assembleia de Freguesia de Vilarinho.
Pelas expectativas geradas, o PSD acabou por

ser o grande derrotado das eleições de 9 de
Outubro, apesar de ter aumentado consideravel-
mente o número de eleitores em freguesias co-
mo S. Martinho do Campo, Vila das Aves e Santo
Tirso, "roubando", por outro lado, a freguesia

de S. Mamede de Negrelos ao Partido Socialista.
Um dos piores resultados do PSD verifica-se

na freguesia de S. Tomé de Negrelos, onde o
partido deixou de ter representatividade na
Assembleia de Freguesia. Aqui, o movimento
de Henrique Pinheiro Machado acabou por
reforçar a sua posição. ||||| JACJACJACJACJAC
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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

PCP-PEV 4,8%  - 0 MANDATO

PS 48,3%  - 5 MANDATOS

PPD/PSD 40,3%  - 4 MANDATOS

CONCELHO - CÂMARA MUNICIPAL - 2001

CDS-PP 3,9%  - 0 MANDATOS

PCP-PEV 4,1%  - 0 MANDATO

PS 48,4%  - 5 MANDATOS

PPD/PSD 43,1%  - 4 MANDATOS

CONCELHO - CÂMARA MUNICIPAL - 2005

CDS-PP 1,7%  - 0 MANDATOS

PCP-PEV 5,3%  - 1 MANDATO

PS 47,2%  - 14 MANDATOS

PPD/PSD 42,5%  - 12 MANDATOS

CONCELHO - ASSEMBLEIA MUNICIPAL  - 2005

CDS-PP 2,1%  - 0 MANDATOS

PCP-PEV 5,3%  - 1 MANDATO

PS 47,1%  - 13 MANDATOS

PPD/PSD 40,6%  - 12 MANDATOS

CONCELHO - ASSEMBLEIA MUNICIPAL - 2001

CDS-PP 4,2%  - 1MANDATOS

“O povo não se
deixou enganar

e votou em
quem trabalha”

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Aos microfones da Rádio Voz de
Santo Tirso, Castro Fernandes, natural-
mente satisfeito com a vitória eleitoral
do último Domingo, sublinhava o
facto de ter sido também o escolhido
por parte de eleitores que para as jun-
tas locais optaram por outros partidos
que não o Partido Socialista, destacan-
do a freguesia de onde é natural.
“Muita gente votou em mim, mas agra-
da-me imenso que isso tenha aconte-
cido também em Vila das Aves”. Derro-
tado há quatro na sua terra natal,
Castro Fernandes viu agora a situação
inverter-se, conseguido 2377 votos
(47,9%).

Mais tarde, já aquando do seu
discurso na praça do município, “vitó-
ria” foi a palavra de ordem, com o
autarca a destacar a conquista por
parte do PS de mais duas Juntas de
Freguesia face a 2001, e a maioria
alcançada para a Câmara e Assem-
bleia Municipais. “A partir de agora
temos 15 presidentes de Junta, temos
maioria na Assembleia Municipal,
temos maioria absoluta na Câmara
Municipal, vamos continuar a assumir
essa maioria. Quem ganhou deve
mandar e o PS vai continuar a mandar
na Câmara Municipal de Santo Tirso”.

Entre as naturais ovações de con-
tentamento dos militantes e apoiantes
do Partido Socialista, Castro Fernandes
foi prosseguindo pausadamente o seu
discurso, anunciando o exercício de
mais um mandato com “indepen-
dência” e com a promessa de não
“afastar aqueles que não votaram” no
PS. “A partir de hoje eu sou o presiden-
te da Câmara reeleito, mas sou o pre-
sidente de todos os habitantes do
concelho de Santo Tirso. Ao longo
dos últimos quatro anos fizemos um

bom trabalho e esse trabalho”, frisou
Castro Fernandes, “vai continuar até
ao limite das nossas capacidades. Va-
mos continuar a procurar fazer o me-
lhor nas 24 freguesias do concelho,
nos 140 quilómetros quadrados de
área. Vamos continuar a trabalhar com
as quase 80 mil pessoas do nosso
concelho. Mas vamos fazê-lo com pro-
fissionalismo, vamos demonstrar que
em Santo Tirso, os seus eleitores sabem
o que querem e vamos ser reivindica-
tivos juntos do Governo PS para que
este carreie mais investimento, mais
apoio para os trabalhadores que aqui
labutam e que passam aqui grandes
problemas”.

Confirmada, mais uma vez, a con-
quista da presidência da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Castro Fernan-
des dava conta de que tinha “estudos
de opinião” que lhe garantiam a “vitó-
ria clara” nas autárquicas de domingo,
“por maioria absoluta” e que o facto
de os adversários políticos falarem em
sondagens que davam a vitória ao
PSD, mais não estavam a fazer do que
a tentar derrotá-lo. “Faziam o seu papel

DISCURSO DA VITÓRIA DE CASTRO FERNANDES, REELEITO,
POR MAIORIA ABSOLUTA, PRESIDENTE DA CÂMARA

MUNICIPAL DE SANTO TIRSO PELO PARTIDO SOCIALISTA

para me tentarem derrotar, mas o
povo do concelho de Santo Tirso não
se deixou enganar e votou em quem
trabalha, em quem está há anos liga-
do aos problemas do concelho”. Aos
opositores, de resto Castro Fernandes
deixou o aviso: “esperamos que os
nossos adversários locais tenham sa-
bido perder e que não tentem enve-

redar pela guerrilha local que só pode
prejudicar os interesses do concelho,
das freguesias e das suas populações”.

Em noite de comemoração para o
PS local, Castro Fernandes falou igual-
mente de derrota, considerando de
“fraco” o resultado eleitoral obtido pe-
lo seu partido a nível nacional, no
seu entender, decorrente de “algumas

medidas impopulares que o governo
tem vindo a tomar”. Mas para o presi-
dente da Câmara de Santo Tirso agora
reeleito, no concelho a população sou-
be compreender a diferença que há
entre o trabalho ao nível governamen-
tal e o trabalho ao nível local”, subli-
nhando os apoios que lhe permitem
“dirigir a Câmara com estabilidade”. |||||

“Esperamos que os nossos
adversários  não tentem enve-
redar pela guerrilha local que

só pode prejudicar os interesses
do concelho, das freguesias e

das suas populações”

“Temos maioria absoluta na
Câmara , vamos continuar a
assumir essa maioria. Quem

ganhou deve mandar e o PS vai
continuar a mandar na Câ-

mara de Santo Tirso”.

CASTRO FERNANDES, REELEITO PRESIDENTE DA CMST
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Clara Alves
psicologa

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

Consulta psicológica
de crianças, jovens e adultos.

Terapia Ocupacional

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

||||| EDITORIAL: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Lançados os dados para a definição do
que vão ser os próximos quatro anos de
governação autárquica, no país, na região,
no concelho e no recanto que é o nosso,
devemos assumir uma reflexão e ponderar
com realismo e humildade que, não sendo
os resultados de todo ou em parte os que
ambicionávamos, nos fica bem admitir que
em democracia vence não tanto quem mais
ruído produziu em campanha mas quem,
naquele momento silencioso e único pe-
rante a urna, convenceu cada um e cada
qual a acrescentar mais um voto à mais
valia da sua candidatura face à do seu ou
dos seus adversários. E se é normal que
quem perde pode e deve reconhecer a su-
premacia do adversário, quem ganha não
pode, legitimamente, acantonar-se nos lou-
ros da vitória ou fazer juras, ainda que
íntimas e recalcadas de escalpelizar todos
quantos resistiram ou se opuseram à sua
campanha.

A nível nacional, mesmo sabendo-se
que não estava em causa desligitimar uma
política que ainda recentemente foi con-
firmada com uma maioria clara e expressiva,
não deixa de ser verdade que o partido
do Governo, por muito “fair-play” que mos-
tre na avaliação dos resultados, tem sérias
razões para afinar estratégias, corrigir e
emendar o estilo da sua intervenção e dei-
xar-se de ilusões de que poderá levar avan-
te um desígnio nacional com a ideologia
do “orgulhosamente sós”, num Estado tute-
lado e sem freios ou contrapoderes alterna-
tivos. Com estas eleições, o País começa a
dizer que não quer concentrar o poder em
quem já possui uma enorme responsabi-
lidade e daí que a perda de Câmaras como
a de Lisboa, Porto, Sintra (para além de
outros grandes centros urbanos) em que
o PS apostou pesos pesados seja uma der-
rota com profundo simbolismo e repercus-
sões que vão dar que falar proximamente.
No Porto, registe-se a declaração do candi-
dato Francisco Assis que, ao reconhecer a
sua derrota, oferece os seus préstimos ao
candidato vencedor, Rui Rio, declarando-
lhe a sua lealdade mas não a sua subser-
viência; e, por sua vez, Rui Rio desafia o
Primeiro Ministro a reconhecer a sua derro-
ta pessoal na medida em que se empenhou
política e pessoalmente na luta autárquica
portuense. Porque pertencemos ao distrito
do Porto, vale a pena considerar estas pala-
vras pertinentes do candidato vitorioso, pela
segunda vez: “Nesta eleição, o que estava
em causa era uma forma de fazer política,

Os dados estão lançados...
Algumas ilações

principalmente no relacionamento entre o
poder político e os interesses sectoriais, seja
o futebol, sejam os interesses imobiliários,
sejam os sectores tradicionalmente subsi-
diados pelo Estado, seja a comunicação
social.”

No contexto tirsense, temos também um
candidato pela segunda vez vitorioso a
quem não negamos mérito e, sobretudo,
teimosia de tudo fazer para conquistar o
eleitorado da sua terra no que à Câmara
Municipal diz respeito. Passar de seis votos
de desvantagem nas anteriores eleições,
relativamente ao candidato que se lhe
opunha, para 158 de vantagem nestas elei-
ções sobre o seu principal adversário João
Abreu, quando as listas do seu partido para
a Junta de Freguesia e para a Assembleia
Municipal perdem em toda a linha, é obra
e obra sua! Sabemos que guarda alguns
ressentimentos contra o nosso jornal e não
se cansou de os afirmar pública e particular-
mente mas pode estar certo que a sua vitó-
ria não diminui em nada a nossa decisão
de continuarmos a dar voz, nas margens
de uma imprensa livre e responsável, a
quantos pensam diferentemente mesmo
que, por vezes, não queiram correr o risco
de mostrar a cara e enfrentar adversidades.

 Em Vila das Aves, ganhou mais uma
vez o labor, a entrega às causas legítimas e
reconhecidas no seu próprio Fórum de dis-
cussão que é a Assembleia de Freguesia, a
sensação de cidadania  que não é negada
ao cidadão mais simples e humilde, o com-
panheirismo e sentido de equipa e de servi-
ço à terra. Já era de esperar e não parece
ter havido muita capacidade ou interesse
em querer inverter estes resultados por parte
de quem tanto prometeu baralhar os da-
dos. O rosto mais visível desta candidatura
é efectivamente Carlos Valente que, com
legitimidade reforçada, vai inaugurar, na
prática, o novo edifício da Junta de Fregue-
sia e orientar os destinos da autarquia nos
próximos quatro anos. O povo da sua terra
não o quis noutras tarefas autárquicas para
que se propôs e lá terá as suas razões.
Oxalá saiba, por isso, capitalizar a  favor da
sua terra os préstimos pessoais e políticos
que mais uma vez lhe foram reconhecidos
procurando contornar com inteligência e
sagacidade os escolhos de um jogo político
muito desigual entre quem comanda o
“curso e os recursos do rio” e quem está
nas margens do poder e apenas o pode
condicionar. Estamos certos que a sua con-
duta de defesa intransigente do que às
Aves pertence mais o fortalece e que, mesmo
assim, a obra aparece. |||||

------------------------------------------------ EDITORIAL ----------------------

PCP-PEV 4,7% (233 votos)

PS 34,5% (1711 votos)

PPD/PSD 58,1% (2882 votos)

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

CDS-PP - - - - - - - - - -

ASSEMBLEIA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL

4,7% (235 votos)

44,5% (2191 votos)

46,9% (2326 votos)

1,2 (61 votos)

3,6% (179 votos)

47,9% (2377 votos)

44,7% (2219 votos)

1 (48 votos)

A votação no PSD para a Assem-
bleia de Freguesia de Vila das
Aves foi suficientemente expressi-
va, conseguindo mesmo aumen-
tar a distância face ao Partido
Socialista. Contudo, na freguesia
praticamente não houve festa. Os
sociais democratas viram cair por
terra o sonho de mudança na
Câmara Municipal e, ao contrário
do que aconteceu há quatro
anos, nem mesmo Castro Fernan-
des foi preterido na freguesia de
onde é natural. Embora o PSD
tenha ganho na votação para a
Assembleia Municipal, para a au-
tarquia tirsense, o PS levou a me-
lhor, com mais de 150 votos a
separar os dois maiores partidos.
A presidência da Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso acabou por
se manter nas mãos do PS e de
Castro Fernandes, pelo que Car-
los Valente volta a assumir a pre-
sidência da Junta de Vila das Aves
e não David Adães como chegou
a estar equacionado caso se veri-
ficasse a vitória do PSD na autar-
quia tirsense.

Para Carlos Valente, o trabalho
de equipa levado a cabo no ante-
rior mandato acabou por ser me-

Em Vila das Aves PSD vitorioso
mas pouco festivo

recedor desta vitória eleitoral e
sublinha que o partido “cresceu
em todas as mesas de voto à ex-
cepção da mesa quatro”. A partir
de agora, o autarca local espera
que o trabalho “possa recomeçar
de maneira diferente”, referindo-
se ao relacionamento institucio-
nal entre Junta e Câmara Muni-
cipal. Afirma estar disponível para
isso, mas sublinha que é necessá-
rio que do outro lado “haja tam-
bém vontade e abertura nesse
sentido”.

Envolvido de forma significa-
tiva na luta pela Câmara Muni-
cipal (à qual concorria como nú-
mero dois), Carlos Valente admitiu
que estava à espera de um resul-
tado melhor, tendo em conta o
apoio e reacção das populações.
Não foi o que aconteceu, mas o
presidente da Junta de Vila das
Aves não dá o trabalho por perdi-
do. “Fica a experiência e o facto
de ter feito parte de um equipa de
trabalho que dificilmente se vê”.

No que ao número de votan-
tes diz respeito e face a 2001, a
CDU saiu destas eleições com um
ligeiro acréscimo (221) votos há
quatro anos, e agora 233), mas

aquém dos seus objectivos, não
elegendo qualquer elemento para
a Assembleia de Freguesia. De
resto a bipolarização PSD-PS vai
manter-se nos próximos quatro
anos.

Para o mandato que agora co-
meça, o executivo de Vila das
Aves vai sofrer algumas alterações.
Carlos Valente assume a presi-
dência, mantendo como tesourei-
ra Elizabete Faria. Mas, por sua
vez, Felisbela Freitas que até então
ocupava o lugar de secretária do
executivo cede lugar a Clara
Freitas, ficando depois o mesmo
constituído pelos vogais Joaquim
Carneiro e David Adães.

Na Assembleia de Freguesia,
a presidência fica entregue a
Felisbela Freitas elegendo ainda
o PSD os seguintes elementos: José
Manuel Machado, Sebastião
Lopes, Manuel Monteiro, Nicola
Machado, Francisco Correia, Rui
Baptista e Sebastião Alves.

Da parte do Partido Socialista,
e caso não haja alterações, deve-
rão fazer parte da Assembleia de
Freguesia Leandro Araújo, Rui
Ribeiro, António Freitas, Nuno
Certo e Silvia Carneiro. |||||

AUTÁRQUICAS 2005 | VILA DAS AVES

CARLOS VALENTE REELEITO PRESIDENTE DA JUNTA DE VILA DAS AVES. PSD
REFORÇA VOTAÇÃO NA FREGUESIA
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Festas do Padroeiro
S. Miguel Arcanjo

1º CLASSIFICADO
Vila das Aves – Primor
Que nos prende a tempo inteiro
- Arquitecto: O criador
- São Miguel: O Padroeiro!
ANÍBAL ANTÓNIO LIMA NOBRE, PORTO DE MÓS

2º CLASSIFICADO
Tuas águas lado a lado,
S. Miguel, tristes as sinto;
Vão como vinho inquinado!
Horas branco, horas tinto...
AGOSTINHO MARQUES FERNANDES, VILA DAS AVES

3º CLASSIFICADO
São alvoradas suaves,
Desenhadas num painel,
O amor de Vila das Aves
Ao Arcanjo S. Miguel!
GLÓRIA MARREIROS, PORTIMÃO

MENÇÕES HONROSAS
S. Miguel o povo adora!
Vila das Aves, também!
- Com tanta Mãe que aqui mora,
Quantas mil santas não tem!?
ANÍBAL ANTÓNIO LIMA NOBRE, PORTO DE MÓS

Fui ao S. Miguel Arcanjo
E voltei no mesmo dia;
O Santo deu-me um arranjo
Já não vou ficar p’ra tia!
AGOSTINHO FERNANDES, VILA DAS AVES

Meu Arcanjo, São Miguel
Salva este mundo sofrido
No Iraque, em Israel...
Tudo parece perdido!
MARIA ROMANA COSTA LOPES ROSA, FARO

Ó S. Miguel, Padroeiro,
Eu te peço desta vez,
Faz com que o meu dinheiro,
Vá chegando ao fim do mês.
MARIA JOSÉ ALVES FERREIRA DA SILVA, PAREDES

Há homens com cara de Anjo
P’ra disfarçar uma tara...
Vem cá, S. Miguel Arcanjo,
Pôr-lhe a verdade na cara!
CLARISSE BARATA NEVES SANCHES, GÓIS

Eu queria, São Miguel
De meu marido carinho
Beijos com sabor a mel
De seu amor um filhinho.
JOSÉ C. NUNES, VILA DO CONDE

Em momentos de oração
S. Miguel, do teu altar,
Vês onde está a devoção
Ou a arte de encenar!...
ARMINDO MARTINS FERNANDES, VILA DAS AVES

S. Miguel, do seu andor,
Olhava a festa e sorria,
Agradecendo o Louvor
Que o Povo lhe atribuía.
GLÓRIA MARREIROS, PORTIMÃO

S. Miguel, nosso anjo querido
Esconde-te em nossas casas
Como anda tudo falido
Ainda te vendem as asas.
CRISTINA MARIA B. MARTINS DA SILVA, BRAGA

S. Miguel se és meu amigo,
Ilumina-me a razão...
Quando a alma está em p’rigo
Quem nos vale é o coração!...
FERNANDES VALENTE SOBRINHO, VILA DAS AVES

||||| TEXTO: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

As festas do padroeiro tiveram no
ano do cinquentenário da elevação
de S. Miguel a Vila, motivos especiais
para, na opinião dos responsáveis pa-
roquiais, ficarem a letras de oiro nos
anais da Associação de S. Miguel. Fes-
tas assumidamente religiosas e de  tes-
temunho de fé que tiveram o seu
ponto alto no Lausperene de Adora-
ção Eucarística, em ano de encerra-
mento do Congresso Eucarístico Inter-
nacional, com turnos de adoração ao
longo de todo o dia de sábado, a
paróquia celebrou litúrgica e festiva-
mente o Altíssimo sob os auspícios e
o simbolismo do Arcanjo S. Miguel.
Assim, na quinta-feira, dia 29, os
associados de S. Miguel tiveram a sua
primeira manifestação festiva na Euca-
ristia das 19 horas, dia consagrado
liturgicamente ao seu patrono. O pá-
roco teve para com eles uma homilia
de forte pendor apologético incen-
tivando-os a assumir compromissos
de grande coerência e afirmação cristã
à luz da Palavra de Deus, não deixan-
do de contrapor a coerência das
convicções inspiradas pelo Evangelho
às que são ditadas pela práxis política
e pelas ideologias que não deixam
de marcar também as opções dos
crentes. Não foram dúbias as suas
palavras quanto à honra que consti-
tuiu para a paróquia e para os asso-
ciados a implantação no centro da
nova rotunda de uma estátua de S.
Miguel e que correspondeu ao cum-
primento de uma promessa feita há
já vários anos a responsáveis desta
Associação. Também não deixaram de
ser entendidas algumas críticas à im-
prensa que não traduziu nem de perto
nem de longe para a opinião pública
o júbilo e as razões espirituais que
envolveram a bênção e inauguração
da estátua, preferindo fixar-se nas
polémicas do presente momento
eleitoralista.

Quanto aos demais actos do cartaz
festivo, deve salientar-se o menor
brilho e poder de atracção do Sarau

de Sábado à noite que, para além da
entrega de prémios do Concurso de
Quadras de S. Miguel, se ficou por
uma exibição do Grupo Etnográfico
das Aves que celebra neste mês de
Outubro 50 anos de actividade e pela
actuação do Grupo de Fados “Do
Choupal até à Lapa”. Razões explica-
tivas para a pouca afluência de públi-
co, segundo um dos responsáveis
associativos poderá ter a ver com as
dificuldades em concorrer com outros
eventos, nomeadamente o futebol
televisionado, com a crise e menor
generosidade em comparticipar para
o orçamento das festas sendo impos-
sível trazer de fora artistas e grupos
mais ao gosto do povo. Este associa-
do não deixou de fazer um reparo
amargo à concorrência desleal do no-
vo Centro Cultural que, à mesma hora
promovia um evento e de vincar que
o programa deste sarau é o reflexo
da simplicidade e da cultura dos asso-
ciados que fazem o que sabem e o
que podem e nisso se empenham.

No Domingo, cumpriram-se os res-
tantes actos solenes sob um clima ain-
da estival e com uma agradável parti-
cipação popular, sobretudo durante
a procissão pela nova rotunda, Tojela,
ruas Dona Eva, João Bento Padilha,
Alameda Arnaldo Gama e S. Miguel
atapetadas em todo o percurso. Incor-
poraram-se na procissão 21 andores
com os santos de devoção local deco-
rados com gosto acompanhados de
muitos fiéis membros das Associa-
ções, irmandades e equipas do Com-
passo. As Bandas de Música de Riba
d’Ave e Golães, Fafe marcaram também
uma presença distinta e tiveram depois
um despique muito interessante e
pedagógico, muito bem acolhido e
aplaudido com manifestações de en-
tusiasmo a provar que as nossas filar-
mónicas ainda são insubstituíveis ape-
sar do que custam. E não faltaram os
estrondosos foguetes, mesmo saben-
do que grandes restrições pesam
sobre estas manifestações tão ao
gosto popular em tempos que são de
seca e de riscos de incêndio. |||||

ASSUMIDAMENTE RELIGIOSAS E DE TESTEMUNHO
DE FÉ, AS FESTAS EM HONRA DO PADROEIRO DA

FREGUESIA DE VILA DAS AVES DECORRERAM ENTRE 29 DE
SETEMBRO E NOVE DE OUTUBRO
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De pouco se tem falado do
prolongamento do período de
funcionamento das escolas do

primeiro ciclo até às 17h30. De tal
forma que, a questão parece não

levantar quaisquer problema junto
da comunidade escolar. Mas basta

ouvir docentes, encarregados de
educação e auxiliares educativos

para rapidamente se perceber que a
medida está longe de ser pacifica.

“Tem sido uma dor de cabeça”.
Alberto Gonçalves, presidente da
Associação de Pais da Escola de

Quintão II, em Vila das Aves reage
desta forma às “boas intenções” do
Ministério da Educação ao decidir

prolongar o horário de
funcionamento das escolas. É nesse
período que irão funcionar as aulas

de inglês para os alunos do
terceiro e quartos anos do ensino
básico. Os professores a contratar

pelas Câmaras Municipais vão
assegurar esses tempos lectivos

consagrados à aprendizagem
daquele idioma estrangeiro, mas

persiste a indefinição sobre como
ocupar os alunos no tempo que

sobra. No caso da escola de
Quintão II, que é dos

estabelecimentos de ensino do
primeiro ciclo do Agrupamento

Vertical do Ave aquele que mais
alunos tem (192 alunos no

primeiro ciclo e 25 no jardim de

infância), os encarregados de
educação têm optado por não

deixar os respectivos filhos para lá
das horas lectivas. “Ficam muito

poucos alunos”, esclarece o
presidente da Associação de Pais,
“alguns ainda ficaram um primeira

vez mas depois os encarregados de
educação acabaram por desistir pois

não existem actividades”.
A Associação de Pais tem

mantido reuniões e contactos vários
no sentido de se ultrapassar o

problema, mas como dá entender
Alberto Gonçalves, ninguém se

entende sobre o assunto. Conta ao
Entre Margens que a Direcção

Regional de Educação do Norte diz
que o problema está nas mãos dos

professores e da Câmara Municipal;
esta passa a “bola” para a DREN. A

solução até poderia passar por
contratar funcionários no sentido

de se assegurarem essas horas com
actividades mas, como afirmou

Alberto Gonçalves, “os pais não
estão dispostos a pagar”.

Trabalhos manuais, visitas de
estudo, aulas de dança e natação

constam da lista de actividades que
a Associação de Pais gostaria de ver

postas em prática na escola, mas
para já, tudo isto se revela

impossível. Os professores “dizem-
se saturados” com as aulas, os
funcionários escasseiam, e os

encarregados de educação não se
mostram dispostos a pagar mais

para terem os filhos até mais tarde
na escola.

Para Alberto Gonçalves o
problema maior reside no facto de
o governo ter avançado com uma

medida para ser apregoada na
comunicação social, sem ter

pensado na forma como a mesma
seria posta em prática e sem definir

competências. “O que fez, foi
embrulhar as pessoas”, refere, e por

isso, apela ao Ministério da
Educação que defina os deveres de

cada um e dote as escolas de
meios necessários para que o
prolongamento do horário de

funcionamento dos
estabelecimentos de ensino do

primeiro ciclo possa ser um
realidade. ||||| JACJACJACJACJAC

Dentro dos prazos definidos pelo Mi-
nistério da Educação, as aulas nas
escolas do Agrupamento Vertical do
Ave tiveram início a 14 de Setembro
e praticamente com todos os professo-
res colocados. Longe da confusão do
último ano, começou assim mais um
ano escolar em Vila das Aves e S. Tomé
de Negrelos. Calmo, é certo, mas com
os docentes e auxiliares educativos
abraços com as novas regras defini-
das para o pré-escolar e primeiro ciclo,
entre as quais, o prolongamento do
horário de funcionamento das esco-
las até às 17h30.

“Sem qualquer contrapartida”, refere
Armando Pires, presidente do con-
selho executivo do Agrupamento
Vertical do Ave, “foram acrescentadas
mais quatro horas de serviço aos do-
centes”. Goretti Serra, vice-presidente,
concretizaria posteriormente a ideia,
afirmando tratar-se de “quatro horas
que foram retiradas ao tempo da com-
ponente não lectiva” dos professores,
destinado a reuniões e para a prepa-
ração de aulas. A situação acaba por
gerar óbvio descontentamento da par-
te dos professores e trabalho suple-
mentar aos órgãos de gestão das es-
colas que têm que gerir esse tempo
que até então estava consagrado às
horas não lectivas dos primeiros.

O problema estende-se aos auxilia-
res de acção educativa que se vêem
obrigados a flexibilizar o horário de

PROLONGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS
ESCOLAS DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO

“Tem sido uma dor
de cabeça”

COMEÇO DO ANO ESCOLAR
NAS ESCOLAS DO AGRUPA-
MENTO VERTICAL DO AVE

trabalho no sentido de permanecerem
na escola até às 17h30, o que
somado à escassez de funcionários
não docentes nos estabelecimentos
de ensino, torna a situação ainda mais
complicada. Armando Pires refere que
a lacuna tem sido ultrapassada com
os funcionários que chegam através
de protocolos celebrados com o Cen-
tro de Emprego, caso contrário “não
haveria possibilidade de prolongar-
mos o horário de funcionamento das
escolas”, até porque, acrescenta, “os
pedidos de contratação de novos
funcionários não têm sido autori-
zados”. O problema é o de sempre:
falta de verbas. “O Ministério da Edu-
cação implantou este modelo de fun-
cionamento das escolas sem meios”,
sublinha ainda o presidente do Con-
selho Executivo do Agrupamento Ver-
tical do Ave.

O presente ano lectivo fica igual-
mente marcado com o início das aulas
de inglês nos terceiros e quartos anos
do primeiro ciclo do ensino básico.
O município de Santo Tirso aderiu
ao programa de generalização do
ensino de Inglês, promovido pelo
Ministério de Educação que, em todo
o concelho, irá abranger cerca de mil
e 300 alunos. Segundo nota de im-
prensa da autarquia tirsense “os pro-
tocolos de colaboração com os agru-
pamentos de escolas já foram assina-
dos”, ficando a contratação de profes-
sores a cargo da própria Câmara
Municipal. O início das aulas de in-
glês ainda não está agendado, o que
tem levantado algumas reservas aos
encarregados de educação. Seja como

for, Armando Pires garante que as
aulas de inglês nos estabelecimentos
de ensino do primeiro ciclo vão mes-
mo arrancar. De acordo com Arman-
do Pires, as aulas de Inglês traduzem
o único investimento que o Ministério
vai fazer no âmbito do prolongamento
do horário de funcionamento das
escolas do primeiro ciclo (ver texto
ao lado).

“Luta-se sempre com a falta de
meios”, sintetiza Armando Pires, de-
pois de se referir a alguns dos pro-
blemas que a Escola EB 2/3 de Vila
das Aves (sede do Agrupamento de
Escolas) vai enfrentando. Boa parte
deles transitam do anterior ano lectivo.
Um pavilhão desportivo a necessitar
de grandes obras de remo-
delação e a rede de água
interna a necessitar
de ser renovada. ||||| JJJJJ.....
ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

A falta de meios de sempre no
início de mais um ano escolar
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TECTOS FALSOS  |  DIVISÓRIAS  |  APLICAÇÕES EM
GESSO  |  DECORAÇÕES

“Isto não é a sede
de uma junta,

isto é uma
autêntica Câmara

Municipal!”

||||| TEXTO: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Sábado, dia 1 de Outubro pelas 11
horas, as Fontainhas viveram mais uma
ocasião de grande júbilo com a ben-
ção e inauguração de mais um equi-
pamento público, a nova sede da Junta
que coroa o que será o Centro Cívico
de Vila das Aves. Um grande esforço
de contenção e reserva pairava apa-
rentemente sobre as hostes partidárias
que,  marcavam distâncias para o acto
de inauguração que teve nos ainda
presidente da Câmara e de Junta os
principais protagonistas que, conjunta-
mente, deram início ao acto descer-
rando uma placa na torre do relógio.
Esse mesmo esforço de reserva e im-
parcialidade foi denotado pelo pá-
roco, P.e. Fernando Abreu quando,
precedendo o acto de bênção, fez
questão em vincar os contactos tele-
fónicos quase simultâneos de ambas
as entidades convidando-o para esta
cerimónia. Com uma leitura do livro
de Isaías tirada do santoral da liturgia
de Santa Teresinha do Menino Jesus
em que o autor sagrado convoca o po-
vo para as beatitudes prometidas por
Deus  dizendo-lhes “alegrai-vos, exul-
tai, enchei-vos de júbilo” e com uma
oração solicitando a bênção “para to-
dos os que neste lugar procurarem res-
postas exactas à sua condição de ver-
dadeiros cidadãos”, procedeu ao rito
da bênção do edifício e dos cidadãos
dizendo acreditar serem os presentes
na sua maioria cidadãos cristãos.

Os discursos que se seguiram dos
protagonistas desta inauguração tive-
ram depois uma audiência atenta com
aplausos efusivos pontuando alguns
momentos das suas intervenções. O
presidente da Junta, Carlos Fernandes,
ponderando muito bem o rigor das

palavras, exprimiu o grande contenta-
mento e orgulho em receber um edi-
fício que significou o fim de um ciclo
urbanístico que deu nova imagem à
terra, edifício de inegável qualidade
que honra todos quantos nele se en-
volveram, com destaque para o presi-
dente da Câmara e serviços camará-
rios, num loteamento da iniciativa de
executivos que o precederam que, só
por falta de recursos técnicos e finan-
ceiros, não foi possível assumirem os
encargos da sua construção.

Ciente dos benefícios que o novo
edifício vem trazer aos próximos exe-
cutivos e ao povo avense, Carlos Fer-
nandes não deixou de apelar para
um acréscimo de atribuições e com-
petências em consonância, aliás, com
a disponibilidade demonstrada, no-
meadamente por este executivo, para
apostar em novos serviços e parcerias
que dignifiquem o poder autárquico
mais próximo dos cidadãos.

Quanto ao presidente da Câmara,
Castro Fernandes, denotando alguma
rouquidão que atribuiu às pugnas
eleitorais do momento e particular
alegria por se encontrar entre os aven-
ses naquela que, a partir de agora,
será a “casa-mãe da democracia”, re-
cordou que desde que tomou posse
em finais de 99 da presidência da
Câmara achou que era importante
concretizar esta obra; referindo que
era uma obra totalmente comparticipa-
da pela Câmara em cerca de 1 milhão
de euros sem qualquer apoio do Esta-
do em terrenos da Junta de Freguesia
de Vila das Aves, com projecto da
autoria do arquitecto Francisco Barata
por sua vez integrado num projecto
de urbanização desenhado pelo ar-
quitecto Fernandes de Sá que, no seu
conjunto, se transformou no que será

o Centro Cívico de Vila das Aves, um
dos mais qualificados conjuntos arqui-
tectónicos do norte do país. Castro
Fernandes rejeitou a classificação de
“Kowait da Vila das Aves” com que
muitos quiseram denominar as pro-
postas urbanísticas para as Fontainhas,
acreditando ser o ponto de partida
para uma qualificação urbana de ou-
tros pontos da vila. E não fora a deriva
no discurso para a comprovação da
obra feita do mandato e outras recen-
tes inaugurações que nada têm a ver
com o caso vertente, bem como invec-
tivas a supostos “intelectuais” que, dis-
se Castro Fernandes, “de uma forma
cobarde me atacaram no jornal local”,
o protagonismo legítimo e justo do
ainda presidente da Câmara não teria
resvalado para o lado do candidato
à reeleição.

O acto solene terminou com a en-
trega simbólica das chaves da casa
das mãos do presidente da Câmara
para as do presidente da Junta. O pú-

blico presente, vereadores municipais,
eleitos da Assembleia de Freguesia e
do Executivo, candidatos às presentes
eleições e cidadãos em geral fizeram
seguidamente uma visita às instala-
ções sendo visível no rosto de todos
um encantamento pelo nível de quali-
dade e de eficiência da obra, o que
levou uma senhora mais entusiasma-
da a dizer para o presidente da Câ-
mara: “sr. presidente, isto não é a sede
de uma junta, isto é uma autêntica
Câmara Municipal!”

Concluída a cerimónia, num inter-
valo de uma campanha eleitoral muito
disputada que logo prosseguia nos
seus rituais, uma pergunta se insinua-
va nos cidadãos e era a de imaginar
quem verdadeiramente iria assumir as
chaves do poder autárquico local, a partir
do próximo dia 9 de Outubro. Entre-
tanto os dias que precederam este acto
eleitoral foram de mudanças e a azáfa-
ma foi grande para instalar os serviços
definitivamente no novo edifício. |||||

CERIMÓNIA DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE
FREGUESIA DE VILA DAS AVES

Ciente dos benefícios que o
novo edifício vem trazer,

Carlos Fernandes não
deixou de apelar para um
acréscimo de atribuições e

competências e na aposta em
novos serviços e parcerias
que dignifiquem o poder
autárquico mais próximo

dos cidadãos.

Castro Fernandes rejeitou a
classificação de “Kowait da

Vila das Aves” com que muitos
quiseram denominar as

propostas urbanísticas para as
Fontainhas, acreditando ser o
ponto de partida para uma

qualificação urbana de outros
pontos da vila.
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em Caixilharia de
Alumínio e todos os
trabalhos para
Construção Civil
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Adesão de espectadores vai
definir futuro do Cine-Aves

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

“A ilha”, “Casei com uma feiticeira” e
no próximo fim de semana “Casa de
cera”, são os três filmes que marcam
o arranque de mais uma temporada
de cinema em Vila das Aves. Nos últi-
mos quatro meses as portas do Cine-
Aves mantiveram-se encerradas para
a sétima arte, tendo sido, inclusive,
seriamente ponderado o fecho defini-
tivo daquela sala de espectáculos.

Ultrapassados os meses de Verão,
o proprietário do Cine-Aves optou pe-
la reabertura daquele espaço, mas as
dúvidas quanto ao seu futuro perma-
necem, dependendo este das receitas
de bilheteira a realizar nos próximos
tempos. Manuel Martins garante por-
tas abertas nas próximas semanas, mas
não mais do que isso. Uma garantia
a prazo, possível graças à poupança
nas despesas decorrente da redução
do pessoal. “Até ver”, sublinha Ma-
nuel Martins. “Até ver” o Cine-Aves
irá manter a sua actividade, assim ha-
ja espectadores, não estando posta
de lado a promoção de sessões extra
para as crianças.

Ainda assim, e em declarações ao
Entre Margens o proprietário do cine-

CASA DE CERA É O PRÓXIMO
FILME A EXIBIR NA ÚNICA

SALA DE CINEMA D0 CONCE-
LHO DE SANTO TIRSO

ma de Vila das Aves revelou-se con-
fiante de que a situação possa alterar-
se tendo em conta o número de es-
pectadores do primeiro filme exibido
nesta temporada. Numa das sessões
de domingo (2 de Outubro), por
exemplo, o número de espectadores
ultrapassou a meia centena. “Não
posso dizer que fiquei triste, muito
pelo contrário”, afirma Manuel Mar-
tins. “Para um primeiro filme, e tendo
em conta que há muita gente que
pensa que o cinema fechou, o número
de espectadores até foi bom”.

Uma maior divulgação dos filmes
a exibir em Vila das Aves constitui
uma das apostas de Manuel Martins
que acredita igualmente vir a benefi-
ciar “um bocadinho” do facto de actual-
mente o Cine-Aves ser a única sala
de cinema a funcionar no concelho de
Santo Tirso. Sem um circuito alterna-
tivo de exibição de filmes e com o
encerramento em Julho passado da
sala de cinema do centro Comercial
dos Carvalhais, na sede do município,
o panorama de divulgação de cinema
em Santo Tirso revela-se desastroso
e só a manutenção da sala de cinema
de Vila das Aves consegue actual-
mente salvar a “honra do convento”,
mas dificilmente será capaz de impedir
que sejam cada vez mais os que se
deslocam aos municípios de Vizela,
Famalicão, entre outros, onde são cada
vez mais e melhores as salas de espec-
táculos e de exibição de filmes.

Independente do que possa vir a

acontecer nos próximos meses, o certo
é que já no próximo fim-de-semana
o Cine-Aves dá continuidade à sua
temporada cinematográfica. “Casa de
Cera” é o filme a exibir nos dias 14,
15 e 16 de Outubro. O filme já conta
com algumas semanas de exibição,
mas mantém-se ainda em cartaz em
muitas salas de cinema do país e
espelha uma das tendências da actua-
lidade no que à sétima arte diz respei-
to, ou seja, uma nova aposta no filme
de terror.

Em “Casa de Cera”, realizado por
Jaume Serra, um grupo de seis amigos
vê uma divertida viagem de fim-de-
semana transformar-se num autêntico
pesadelo, a partir do momento em que
decidem acampar nas proximidades
de uma cidade que nem sequer cons-
ta do mapa. Um confronto com um
camionista deixa-os a todos nervosos
e na manhã seguinte descobrem que
o seu carro foi danificado. Acabam
então por aceitar boleia de um resi-
dente que os leva a Ambrose, a cida-
de mais próxima. Aí descobrem a
atracção local: a Casa de Cera de Trudy,
um museu cheio de esculturas em cera
que parecem extremamente reais. Mas
há um motivo para as esculturas pare-
cerem tão incrivelmente humanas... |||||

CASA DE CERA
De Jaume Serra, com: Elisha Cuthbert, Chad
Michael Murray e Paris Hilton, entre outros.
Dia 14 e 15 de Outubro às 21h30 e dia 16
às 15h. e 21h30.

Terror: "casa de Cera" é exibido no próximo fim-de-semana em Vila das Aves

CONCLUÍDA E INAUGURADA A PRIMEIRA FASE DO PARQUE
URBANO DE RABADA, NA FREGUESIA DE BURGÃES

Na freguesia de Burgães, o presi-
dente da Câmara Municipal de Santo
Tirso, Castro Fernandes, presidiu na
semana passada à cerimónia de inau-
guração do chamado Parque Urba-
no de Rabada (nomeadamente as
obras relativas à primeira fase), situa-
do no lugar com o mesmo nome.

O referido parque insere-se nu-
ma área de 96 mil e 274 metros
quadrados e está assente numa ma-
ta de carvalhos e sobreiros, sobran-
ceira ao Rio Ave. A intervenção feita
pela Câmara de Santo Tirso teve co-
mo objectivo principal potenciar as
características naturais existentes,
criando infra-estruturas e equipa-
mentos que permitam a fruição dum
espaço verde público inserido na
Estrutura Verde Urbana da cidade
de Santo Tirso e no plano de Recu-
peração das Margens do Rio Ave.

Nesta primeira fase – na qual a
autarquia investiu cerca de um milhão
e 170 mil euros – foram construídos
os percursos pedonais, criadas zonas

Novo espaço de
lazer foi inaugurado

em Santo Tirso

de merendas, áreas de estadia, um
anfiteatro para múltiplas actividades
e um lago. Foram consolidadas as áreas
de enquadramento, através da planta-
ção de árvores, arbustos e herbáceas.
Foram também utilizadas espécies ri-
beirinhas e semeado prado. Estão exe-
cutadas também as redes de infra-es-
truturas – drenagem, rega, iluminação
pública – e a vedação do parque. Fo-
ram ainda realizadas as áreas de esta-
cionamento para bicicletas e motociclos,
automóveis ligeiros e autocarros.

Para futuro, o programa de revitali-
zação do espaço prevê a criação de
áreas destinadas aos mais pequenos,
áreas de desporto livre e equipa-
mentos de apoio – café/esplanada e
o gabinete do parque. Numa interven-
ção mais alargada prevê-se, ainda, a
integração da Estação de Tratamento
de Água (actualmente desactivada)
no novo parque. A reconstituição da
galeria ripícola e a estabilização das
margens do Rio Ave é também uma
das medidas a realizar. ||||

Menos carros na cidade
A Câmara de Santo Tirso quer adop-
tar um conjunto de medidas que
contribuam para melhorar a mobi-
lidade no concelho e na cidade de
Santo Tirso ao abrigo da proposta
apresentada ao PAGUS (Programa
de Assistência e Gestão Urbana
Sustentável) no âmbito do programa
Interreg III da União Europeia.

Para os parceiros portugueses
vão ser disponibilizados 1, 4 milhões
de euros de fundos comunitários,
sendo que a nível local, na região
Norte de Portugal, os parceiros que

participam no projecto são as Câmaras
Municipais de Santo Tirso, Guimarães,
Ponte de Lima e Chaves.

O projecto foi apresentado no pas-
sado dia 8 de Setembro em Guima-
rães e, no caso de Santo Tirso visa
implementar, até Julho de 2007, alter-
nativas que permitam retirar ou ate-
nuar o trânsito automóvel no centro
da cidade. As intervenções serão fei-
tas nas áreas da renovação urbana,
da mobilidade de pessoas e
mercadorias e, ainda, nos sistemas de
informação. |||||

Numa iniciativa conjunta da Câma-
ra Municipal de Santo Tirso e do
Rotary Club de Santo Tirso foi im-
plantado na Rotunda da EN 204
(junto à Rua de Ligação à nova Pon-
te sobre o Rio Ave) o Monumento
de Homenagem ao Operário Têxtil.

A obra, da autoria Laureano Ri-
batua, visa reconhecer publicamente
o esforço e a capacidade de trabalho
de todos os operários têxteis (homens
e mulheres) no sentido do desenvol-
vimento económico e social do muni-
cípio de Santo Tirso. |||||

Monumento ao Operário Têxtil
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ABÍLIO GODINHO - FUNERÁRIA - UNIPESSOAL, LDA

Agência Funerária Abílio Godinho

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

Auto Fúnebres de luxo para
todo o país e estrangeiro

À semelhança de anos anteriores, o
Rancho de S. Pedro de Roriz realiza
no próximo domingo, 16 de Outubro,
mais um Feira Antiga.  A iniciativa terá
lugar na sede do referido grupo de
folclore, no lugar de Cartomil, com
início marcado para as 14h30.

Jogos populares, gastronomia e

artesanato dão o mote para esta re-
criação das feiras de outros tempos –
nomeadamente do século XIX – cons-
tituindo-se igualmente numa oportu-
nidade diferente para comprar os pro-
dutos da terra e a “preços de antiga-
mente”, promete a organização.

A iniciativa será também animada

com as danças e cantares tradicionais,
através das actuações do Grupo Fol-
clórico de Ganfei (Valença), do Grupo
da A. C. R. de S. Martinho (Guimarães)
do Rancho Folclórico da Associação
Cultural de Gondifelos (Famalicão),
do Rancho Folclórico de S. Tiago de Re-
bordões e ainda do grupo da casa. |||||

Recriação de Feira Antiga no lugar
de Cartomil, em Roriz

Rancho Etnográfico de Sta. Maria de
Negrelos de Roriz com casa nova

Dia em grande para o folclore, nomea-
damente para os que o ajudam a pre-
servar na freguesia de Roriz. No pas-
sado dia 25 de Setembro, o presidente
da Câmara de Santo Tirso, Castro Fer-
nandes, e Abílio Mendes, presidente
do Rancho Etnográfico de Sta. Maria
de Negrelos descerraram a placa que
assinalou a inauguração da sede do
referido agrupamento.

À festa associaram-se ainda a ve-
readora da cultura da autarquia tirsen-
se, Ana Maria Ferreira, o presidente

CASTRO FERNANDES NA
INAUGURAÇÃO DA SEDE

DO RANCHO ETNOGRÁFICO
DE STA. MARIA DE

NEGRELOS, EM RORIZ

da Junta de Freguesia, Jorge Leal e o
representante da Federação de Fol-
clore do Porto, Domingos Sá. A benção
do edifício ficou por conta do bene-
ditino P.e Eugénio.

A inauguração da sede realizou-
se praticamente na mesma altura em
que o Rancho Etnográfico de Sta.
Maria de Negrelos completou 14
anos de existência. Fundado a 22 de
Setembro, o agrupamento não é, po-
rém, o único que na freguesia contri-
bui para preservar os cantares tradicio-
nais da região. O Rancho de S. Pedro
de Roriz complementa-o nessa tarefa,
tendo sido, de resto, um dos convi-
dados para a cerimónia de inaugu-
ração. Um facto sublinhado pelo au-
tarca de Santo Tirso que entende que
não devem ser as rivalidades, mas a
união a prevalecer entre os agrupa-

mentos para o bem do folclore.
Jorge Leal destacaria depois o tra-

balho incansável dos elementos da-
quele grupo etnográfico, mas também
o apoio da Câmara de Santo Tirso,
nomeadamente em termos técnicos e
financeiros. E da parte da autarquia
local, o Rancho Etnográfico de Sta.
Maria de Negrelos irá receber um
subsídio no valor de cinco mil euros.

Por sua vez, Abílio Mendes deteve-
se nos agradecimentos, mas não só.
A sede está pronta, mas o presidente
do grupo foi reclamando dos autarcas
locais apoio para a construção de um
pequeno anexo que sirva de arreca-
dação. No encerramento da cerimó-
nia, o folclore propriamente dito, com
as actuações, primeiro, do grupo
anfitrião e, depois, do Rancho de S.
Pedro de Roriz. |||||

O Centro de Acção social de Acolhi-
mento à Terceira Idade de Roriz (CA-
SATIR) promoveu no passado dia 17b
de setembro, e pelo segundo ano, o
II Encontro de Coros. A incitava
realizou-se no Salão Paroquial de S.
Pedro de Roriz e foi assistida por um
vasto público que ficou satisfeito com
a actuação do Coral de Verín, vindo
de Espanha, e do coral da santa casa
da Misericórdia de santo Tirso.

Estes dois grupos interpretaram 16
peças, representativas de vários géne-
ros musicais, nomeadamente, da mais
erudita aos espirituais negros, não
esquecendo a música popular de
vários países.

Segundo a opinião do público, foi
um admirável espectáculo pela exce-
lente interpretação dos coristas que
fizeram com que este II Encontro mu-
sical, promovido pelo referido Centro
de acção Social da freguesia de Roriz
se tornasse inesquecível.

Grupo misto da Associação Veri-
nense Amigos das Música, o Coral
de Verín foi fundado em Maio de
1991. Desde essa data que tem partici-
pado em diversas actividades culturais
e religiosas, no sentido de investigar,
conservar e transmitir a cultura musi-
cal do seu povo. Todos os anos parti-
cipa nas actividades de verão no con-

celho de Verín, denominadas “Noites
do Támega” e “Noites dos Grupos
Verinenses”. Foi pioneiro na celebra-
ção da Festividade Patrona Universal
da Música de Verín, em Santa Cecília
e actualmente participa no desenvol-
vimento das actividades do concelho,
com quem tem um convénio desde
1994. A sua passagem pela freguesia
de Roriz junta-se a outras apresenta-
ções feitas já em Portugal, nomeada-
mente em Vila Real, Chaves Aveiro e
Lisboa, entre outras.

Por sua vez, e sobejamente conhe-
cido no município, o Coral da Santa
Casa da Misericórdia foi fundado em
Outubro de 1998. Desde essa altura
que mantém na direcção o professor
José Manuel Pinheiro. Interpreta vá-
rios géneros musicais que vão da
música erudita aos espirituais negros,
passando pela música popular de
vários países. Para além de divulgar a
música coral por todo o concelho de
Santo Tirso, tem dado concertos em
várias localidades do país, tendo
também já participado em certame
espanhol, realizado em Pontevedra.
A sua passagem por Roriz faz-se pelo
segundo ano consecutivo, pois
participou no primeiro Encontro de
Coros organizado pelo CASATIR em
Outubro do ano passado. |||||

Aulas de Gaita-de-Foles
Numa iniciativa conjunta entre a
Associação Cultural Tirsense e a As-
sociação dos Amigos do Sanguinhe-
do, tiveram início em Santo Tirso, na
passada sexta-feira, 7 de Outubro, as
aulas de gaita-de-foles leccionadas
pelo professor Ricardo Coelho.

Estas aulas dão especial atenção
aos repertórios minhoto, transmonta-
no e medieval, entre outros. As aulas
são semanais e têm lugar todas as
sextas nos Moinhos da Ponte Velha,

em Santo Tirso (junto ao estádio Abel
Alves de Figueiredo) entre as 19 e
as 22h. Para mais informações, os
interessados devem contactar o telf.
912554432 ou um dos seguintes
correios electrónicos: info.act@gmail.com
/ gaita.fole@sapo.pt

Esta iniciativa conta com o apoio
da Associação para o Estudo e Divul-
gação da Gaita-de-foles (www.gaita
defoles.net) e da página www.gaitei
rus.com. |||||

II encontro de Coros
realizado em Roriz
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Acordos com as seguintes entidades: ARS; ADSE; SAMS; SAMS Quadros; SAMS
/ SIB; CGD (Caixa Geral Depósitos); Médis.

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

Bioquímica

Hematologia

Microbiologia

Imunologia

Endocrinologia

Monotorização de Fármacos

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

Espermograma

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

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

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

Análises Químicas e bacteriológicas de água de poços,

torneiras e piscinas.

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

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

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

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

ORTONEVES
 Camas hospitalares
 Calçado ortopédico
 Fraldas
 Meias elásticas e de descanso

de Joaquim da Silva Neves

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

Centro Ortopédico e Dietético de Vila das Aves

Inaugurado Centro Paroquial
de S. Pedro de Bairro

A Câmara de Famalicão vai avançar
com as obras de ampliação e reestru-
turação da Escola do 1.º Ciclo do
Loureiro, na freguesia de Delães. “O
passo mais importante já está dado”,
referiu o presidente da Câmara Muni-
cipal, Armindo Costa, aquando da
assinatura do contrato-promessa de

compra e venda de aquisição do terre-
no contíguo ao estabelecimento de
ensino, que vai permitir a ampliação
do edifício. Num investimento muni-
cipal de 100 mil euros, a autarquia
adquiriu uma parcela de terreno com
uma área de 906 metros quadrados,
onde irá construir uma cantina e um

logradouro para as crianças brincarem.
De acordo com o autarca de Fama-

licão, “a criação de um recreio para
as crian-ças desfrutarem dos seus
tempos livres e de uma cantina vem
resolver o problema desta escola e
um dos principais problemas da
freguesia de Delães”. |||||

Câmara vai ampliar Escola do 1.º Ciclo de Delães

Apresentam linhas arquitectónicas
completamente distintas mas ambas
dão corpo aquilo a que o presidente
da Câmara de Vila Nova de Famali-
cão, Armindo Costa, designaria por
centro cívico da freguesia de Bairro.
“Uma obra de excelência” referiu o
autarca no passado dia 2 de Outu-
bro, aquando da cerimónia de inau-
guração da nova residência paroquial
e do centro paroquial de S. Pedro de
Bairro. A primeira ficou pronta em
meio ano, a segunda levou mais de
quatro anos a ser concluída com as
obras a decorrerem consoante os
apoios conseguidos junto da comu-
nidade local e autarquia famalicense.

A cerimónia que contou também
com as presenças do Bispo Auxiliar
de Braga, D. Antonino Dias, que
benzeu as novas instalações, do páro-
co da freguesia, padre Mendes de
Carvalho e do presidente da Junta
de Bairro, António Sousa, decorreu

BISPO AUXILIAR DE BRAGA,
PRESIDIU À CERIMÓNIA

em ambiente de festa, com dezenas
de populares a expressarem a sua
satisfação pela concretização da obra.

A construção da residência e do
centro paroquial implicaram um inves-
timento global superior a 300 mil
euros. A primeira ficou concluída em
Julho de 2004, sendo o edifício
composto de rés do chão e primeiro
andar e dotado, no piso superior, de
três quartos e de um pátio traseiro de
onde se observa uma vasta paisagem
que nasce no Monte de S. João do
Carvalhinho e extingue-se em Roriz.

 Por sua vez, o centro paroquial é
composto por várias salas, que irão
permitir o desenvolvimento de diversas
actividades proporcionadas pelas colec-
tividades da freguesia e pela paróquia
para a catequese, grupo coral e Guias
de Portugal. O espaço conta ainda
com uma cozinha e um auditório com
capacidade para cerca de 300 pessoas.

Juntamente com a construção des-
tas duas novas infra-estruturas, a paró-
quia e a Câmara Municipal procede-
ram à requalificação urbanística da
área envolvente à igreja, transforman-

do o espaço “numa verdadeira sala
de visitas da freguesia”, como referiu
Armindo Costa, anunciando que a
Câmara Municipal garantirá mais um
subsídio de 100 mil euros para as
obras inauguradas neste domingo..

A par do ajardinamento dos espa-
ços, foi construído um campo de jogos
polivalente, balneários de apoio e
casas de banho públicas, adaptadas
a deficientes motores.

“Bairro ganhou um Centro Cívico
de grande qualidade, com excelentes
condições para as actividades da po-
pulação e com um requinte que valo-
riza e embeleza a freguesia”, afirmou
o presidente da Câmara Municipal.

Por sua vez, o padre Mendes de
Carvalho mostrou-se muito satisfeito
com o empenho dos populares e da
autarquia, na concretização da obra,
referindo inclusivamente que “as
expectativas foram ultrapassadas”. O
sacerdote, que dentro de duas sema-
nas deixará a paróquia de Bairro, sai
assim com “o sentimento de missão
cumprida”, conforme realçou Mendes
de Carvalho. |||||
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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
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LUGAR MONTE FOJO - LOTE 8 - 4765 -076 CARREIRA VNF
avicano@sapo.pt - TELF. 252 980 550 - FAX 252 980 555
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Redes de Gás | Estudos e Projectos
Aquecimento Central | Instalação
e comércio de Sanitários

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

BEIRA-MAR 3 - ESTORIL 1

OLHANENSE 1 - LEIXÕES 0

PORTIMONENSE 2 - VIZELA 0

MOREIRENSE 1 - BARREIRENSE 0
OVARENSE 1 - MARCO 3

FEIRENSE 0 - MAIA 2

VARZIM 0 - GONDOMAR 3

PORTIMONENSE - CHAVES

CD AVES - MOREIRENSE

COVILHÃ - FEIRENSE

SANTA CLARA 0 - COVILHA 0

CHAVES 0 - CD AVES 1

GONDOMAR - OLHANENSE
LEIXÕES - BEIRA-MAR
ESTORIL - OVARENSE
MARCO - SANTA CLARA

VIZELA - MAIA

BARREIRENSE - VARZIM

RESULTADOS

PR
ÓX

IM
A 

JO
RN

AD
A

CLASSIFICAÇÃO J P

1 - BEIRA-MAR 6 13

2 - COVILHÃ 6 13

3 - OLHANENSE 6 13

4 - GONDOMAR 6 11
5 - LEIXÕES 6 11

7 - ESTORIL 6 9

9 - MARCO 6 8

10 - PORTIMONENSE 6 8

11 - VARZIM 6 7

17 - OVARENSE 6 5

6 - CD AVES 6 10

8 - MAIA 6

13 - VIZELA 6 5
14 - SANTA CLARA 6 5
15 - BARREIRENSE 6 5
16 - CHAVES 6 5

18 - FEIRENSE 6 4

12 - MOREIRENSE 6 6

7

LIGA DE HONRA: 6ª JORNADA | CHAVES 0 – CD AVES 1

JOGO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CHAVES

ÁRBITRO: PAULO PARATY, DO PORTO.
CHAVES: RIÇA, VINICIUS (PEDRO PINTO, 58’), PAULO

ALEXANDRE, BRUNO MADEIRA, JOÃO FERNANDES, CARLITOS

(SAMSON, 47’), FILIPE (PATRICK, 70’), AÍLTON, KASONGO,
ANDRÉ VERAS E WEGNO. TREINADOR: VÍTOR MAÇÃS.
CD AVES: RUI FARIA, SÉRGIO CARVALHO, WILLIAM, SÉRGIO

NUNES, PEDRO GERALDO, MÉRCIO, VÍTOR MANUEL, FILIPE

ANUNCIAÇÃO, MIGUEL (LEANDRO, 66’), XANO (PAULO

PEREIRA, 92’) E HÉLDER NETO. TREINADOR: NECA.
MARCADOR: FILIPE ANUNCIAÇÃO (12’).
CARTÕES AMARELOS: CARLITOS (25’), XANO (39’),
PEDRO GERALDO (53’) E MIGUEL (62’).

||||| TEXTO: SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

A sempre complicada deslocação do
Aves a Trás-os-Montes acabou por se
traduzir na conquista de mais três
pontos, que catapultaram os avenses
até ao sexto lugar da tabela classifi-
cativa, a apenas três passos do trio
comandante: Beira-Mar, Covilhã e
Olhanense. Os comandados de Neca
mostraram a arte e o engenho de
segurar uma vantagem pelo resultado
mínimo e apesar das investidas do
Chaves, nomeadamente na segunda
parte, nunca perderam a coesão
defensiva, tentando em simultâneo
explorar o contra-ataque.

O Aves entrou melhor na partida
e sem estranhar logo à passagem dos
12 minutos o médio Filipe Anun-
ciação abriu o activo, aproveitando um
ressalto de bola junta à pequena área
defendida pelo guardião Riça. A partir
daqui os transmontanos tentaram
procurar o empate, mas, por três vezes,
Rui Faria negou o golo ao endiabrado
Carlitos, que se mostrou incansável
no primeiro tempo.

No regresso dos balneários, e já

A arte de segurar a vantagem mínima

D E S P O R T O
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com Samson em campo, a pressão dos
locais foi mais constantes, situação
que os avenses foram controlando
bem, apenas deixando espaço ao
remate do avançado Aílton ao poste
(60’). Daí até ao final, os visitantes
seguraram com as duas mãos o
regresso aos triunfos, depois de na
jornada anterior não terem ido além
de um empate, sem golos, diante do
Portimonense.

Agora, e devido ao interregno dos
campeonatos profissionais no passa-
do fim-de-semana, devido aos com-
promissos das selecções nacionais, a
sétima jornada da Liga de Honra
reservou um derby regional com a
recepção ao Moreirense, um dos
candidatos assumidos ao regresso à
Liga portuguesa de futebol. |||||

||||| TEXTO: SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

O sorteio da IV Eliminatória da
Taça de Portugal, realizada na

passada segunda-feira, ditou a
recepção do Desportivo das Aves

ao Belenenses, clube da Liga
portuguesa. O jogo está marcada

para 26 de Outubro e nesse
mesmo dia o Tirsense medirá

também forças com um adversário
do primeiro escalão, neste caso o

Marítimo, de modo a garantir a
passagem à próxima fase desta

prova nacional.
Refira-se que os avenses

derrotaram o Praiense, nos
Açores, por duas bolas a zero,

com golos marcados pelos
avançados Octávio, logo no início
da primeira parte, e Hélder Neto,

já em cima do tempo
regulamentar. Curioso será

também salientar que a recepção à
equipa de Belém marcará o

reencontro do treinador Carlos
Carvalhal com o Aves, clube que

orientou na época 200/01,
aquando da última passagem

deste pela primeira divisão.
Na eliminatória anterior o

Tirsense derrotou o Eléctrico, por
4-2, e a viagem à pérola do

Atlântico será uma boa
oportunidade para a equipa

reviver as emoções dos tempos
passados junto dos grandes

representantes do futebol
nacional. ||||||

Aves recebe
Belenenses e
Tirsense vai

à Madeira
IV ELIMINATÓRIA DA TAÇA

DE PORTUGAL

Foto de arquivo



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

Bodas de diamante mudam
imagem

ÉPOCAS DIV.

ÚLTIMAS DEZ ÉPOCAS

CL. P VJ E D GOLOS (M-S)
1995/96 II 4º 58 34 17 7 10 53-41

1996/97 II 8º 47 34 13 8 13 44-47

1997/98 II 15º 38 34 11 5 18 48-64

1998/99 II 4º 51 34 14 9 11 46-43

1999/00 II 3º 61 34 18 7 9 33-24

2000/01 I 17º 22 34 4 10 20 31-68

2001/02 II 7º 47 14 5 15 50-51

2002/03 II 6º 47 34 13 8 13 41-38

2003/04 II 8º 45 34 13 6 15 42-53

2004/05 II 5º 51 34 15 6 13 45-35

TOTAIS I 1 22 34 4 10 20 31-68

TOTAIS II 9 445 306 128 61 117 402-396

34

||||| TEXTO E FOTO: SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

A 12 de Novembro o Clube Despor-
tivo das Aves comemorará os 75 anos
de existência e os responsáveis aven-
ses preparam já nos bastidores a data
simbólica. Além da nova imagem que
se pretende dar à colectividade, traba-
lha-se na campanha de angariação
de novos sócios, de modo a atingir
os quatro mil associados, mudança
dos cartões e informatização dos ac-
tuais dois mil filiados. Tudo a pensar
no futuro do clube mais representativo
da Vila das Aves, procurando-se ade-
qua-lo às exigências dos tempos
modernos.

Desde o início da época arrancou
a campanha “Traga um novo sócio”,
através da qual aqueles que tenham
as quotas em dia e consigam o preen-
chimento de uma nova ficha de ade-
são serão depois presenteados com
um cachecol oficial. “Os resultados
até estão a ser positivos” conforme
contou Marco Abreu, porque nos últi-
mos dois meses já perto de duas cen-
tenas de pessoas aderiram a esta nova
iniciativa. No horizonte da Direcção
está a chegada aos quatro milhares
de associados. “Temos 2700 numera-
dos mas em termos efectivos são mui-
to menos e queremos captar para o
clube um terço da população da vila”,
esclareceu.

A uniformização da imagem do
Desportivo das Aves é outra das me-
tas, e, daí ter surgido recentemente
um novo logótipo, que passará a constar
de todos os ofícios e documentação
diversa, bem como das fichas de jogos,
de modo a haver um reconhecimento
imediato do clube junto do exterior.

Do programa de actividades consta
ainda a realização de uma exposição
fotografia, que em princípio terá lugar
no Centro Cultural, através da qual
os interessados podem apreciar os
momentos mais marcantes desde a
fundação até à actualidade. A remo-
delação da página oficial na Internet
(www.cdaves.pt) deverá ser apresen-
tada na semana anterior ao aniversá-
rio, tentando-se, assim, uma maior
aproximação com os adeptos e simpa-
tizantes espalhados pelo país e no
estrangeiro, isto além de uma actua-
lização diária das novidades.

PALMARÉS

I LIGA / I DIVISÃO: 2 PRESENÇAS. MELHOR: 13º LUGAR (85/86)

II LIGA7II DIV. HONRA: 14 PRESENÇAS. MELHOR: 3º LUGAR (99/00)

III DIVISÃO: 20 PRESENÇAS. MELHOR: 2º LUGAR (77/78)

TAÇA DE PORTUGAL: 37 PRESENÇAS. MELHOR: QUARTOS-FINAL 93/94)

CLUBE DESPORTIVO DAS AVES

Outro dos pontos altos, e à seme-
lhança do que vem acontecendo dos
últimos anos, será, então, a realização
de uma mega-jantar no Pavilhão Des-
portivo, no qual são esperadas quatro
centenas de pessoas e ao longo do
qual serão homenageados os sócios
mais antigos e os atletas que mais se
distinguiram nas várias modalidades.

E, aproveitando o interregno do
campeonato da Liga de Honra, no
dia a seguir ao jantar, está a ser equa-
cionado a marcação de um jogo fren-
te a um adversário da Liga portuguesa
de futebol, de modo a encerrar da
melhor forma as festividades.

Um programa vasto, com activida-
des diversas, não estando de parte a
organização de uma semana de des-
porto escolar, para que as bodas de
diamante sejam mais um marco impor-
tante num clube que é reconhecido
no exterior pela sua imagem de rigor
financeiro quando os problemas eco-
nómicos no desporto-rei ameaçam o
futuro de outros clubes.

Se o futebol é a modalidade mais
conhecida, sem esquecer as centenas
de jovens da formação, também
convém lembrar o futsal feminino e

masculino, este último criado há pou-
cos anos mas logo contabilizou duas
subidas consecutivas, e o atletismo
que completam o ecletismo.

A passagem do velhinho campo
Bernardino Pedroto para o actual
estádio, totalmente remodelado aquan-
do da última subida à Liga, marcam

também a história dos avenses, e se
o novo Pavilhão Desportivo veio pre-
encher uma das necessidades das
modalidades amadoras no horizonte
está a construção da futura zona des-
portiva, a pensar nos muitos jovens
que começam a dar os primeiros
passos no futebol. |||||

Sub-19
Femininos a
caminho do

Europeu
A Selecção Nacional Feminina de
Sub-19, onde se encontra a atleta
do Desportivo das Aves, Daniela Fer-
reira, conseguiu o apuramento para
o segundo mini-torneio de apura-
mento para o Campeonato da Euro-
pa de 2006. A defesa avense foi
titular nas três partidas realizadas
pelas jovens lusas e um dos elemen-
tos fundamentais na conquista dos
dois triunfos sobre a Eslováquia (3-
2) e o Cazaquistão (6-0). O único
percalço das comandadas do treina-
dor José Augusto aconteceu diante
do País de Gales, não tendo conse-
guido inverter a derrota por 1-2.

Assim, em Maio do próximo ano
as sub-19 entram na última fase de
apuramento para o Europeu da cate-
goria, que terá lugar na Suíça, e, caso
seja conseguida a qualificação tratar-
se-á de um marco histórico no
futebol feminino nacional. |||||

Casa do F. C. Porto
de Vila das Aves

Tal como anunciamos na edição do
início de Setembro do Jornal Entre
Margens, a inauguração oficial da
Casa do Futebol Clube do Porto de
Vila das Aves, prevista para o dia 7
de Outubro, foi adiada para o dia
14 do mesmo mês. Esta alteração
deve-se ao facto de o presidente do
clube, Nuno Pinto da Costa, querer
evitar especulações indesejáveis
numa semana que ficou marcada
pela realização das eleições autár-
quicas.

A recepção ao presidente dos
azuis e brancos 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 Futebol Clube do Porto
de Vila das Aves. Para finalizar,
realiza-se um jantar num restaurante
da freguesia que, segundo a orga-
nização, será muito participado tendo
em atenção o já elevado número
de inscritos. Esta inauguração conta
com a presença dos padrinhos da
casa, ou seja, de Carolina Salgado
e Júlio Magalhães (pivot da TVI). |||||
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ABÍLIO GODINHO - FUNERÁRIA - UNIPESSOAL, LDA

Agência Funerária Abílio Godinho

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

Auto Fúnebres de luxo para
todo o país e estrangeiro

O Clube Desportivo S. Salvador
do Campo, participou no GP

de S. Paio no Pinheiro da
Bemposta em Oliveira de

Azeméis (25/09), com uma
equipa de veteranos 1.

A equipa de S Salvador do
Campo, é constituída por
atletas que treinam regu-
larmente nas estradas da

nossa região, Abílio Costa,
Manuel Costa, Manuel Neto e
Fernando Mendes, obtiveram o

primeiro lugar por equipas.
Destaque para o segundo
lugar individual, do atleta

internacional Abílio Costa,
agora no escalão de

veteranos, sendo também o
treinador de muitos jovens

atletas da região.
CLASSIFICAÇÕES: Abílio

Costa - 2º;  Manuel Costa -
6º; Manuel Neto  – 16º;

Fernando Mendes – 26º. Por
equipas – Clube Desportivo S

Salvador do Campo – 1º lugar
||||| ANTANTANTANTANTÓNIOÓNIOÓNIOÓNIOÓNIO     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

entremargens@clix.pt | escreva-nos
PRÓXIMA EDIÇÃO NAS BANCAS A 26 DE OUTUBRO

JUNIORES
CD ACD ACD ACD ACD Avvvvves 2 – Ves 2 – Ves 2 – Ves 2 – Ves 2 – Valonguense 1alonguense 1alonguense 1alonguense 1alonguense 1
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Pedro Pinto
CD Aves: Carlos, Rafael (João, 34’),
Élio, Ricardo, Amaro (Diogo, 64’),
Bruno, Rui Pedro, Queirós, Tó (Daniel,
73’), Fernando, Zé Miguel. Treinador:
Adelino Ribeiro.
Marcadores: Zé Miguel 26’, 69’.
Acção disciplinar: Daniel 79’ e
Queirós 87’.
Os avenses venceram pela primeira
vez no seu reduto com muito
empenho e também muita dificuldade
à mistura, o Valonguense foram os
primeiros a chegar ao golo, mercê da
voluntariedade imposta no seu jogo,
mas os locais com algumas
oportunidades desperdiçadas,
conseguiram com toda a justiça
arrecadar os três pontos em disputa.
Melhor avense: Zé Miguel.
Boa arbitragem.

INFANTIS 1ª DIVISÃO
CD ACD ACD ACD ACD Avvvvves 1 – Gondomar 2es 1 – Gondomar 2es 1 – Gondomar 2es 1 – Gondomar 2es 1 – Gondomar 2
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro; Samuel Capela.
CD Aves: Marcelo, Tiago (Rui Beja,
59’),  Moura, Daniel (Marco, 23’),
Nuno, João Guimarães (Cristiano,
23’), Moutinho, João (Pires, 23’),
Diogo, Arada. Treinador: José
Carneiro.
Marcador: Moutinho 2’.
Neste encontro houve duas partes a
primeira com domínio dos locais que
só não deu em golos por a pouca
concentração e por vezes a pouca
sorte acompanharam esses lances.
Na parte complementar os locais
foram mais permeáveis e consentiram
que o Gondomar se apossasse do
jogo e quem não marca pode sofrer,
e foi o que aconteceu, uma sombra
da parte  inicial.
Melhor avense: Moutinho.
Boa arbitragem.

JUVENIS 1ª DIVISÃO
CD ACD ACD ACD ACD Avvvvves 4 – Pes 4 – Pes 4 – Pes 4 – Pes 4 – Pedredredredredrouços 1ouços 1ouços 1ouços 1ouços 1
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Manuel Carvalho.
CD Aves: Simão, Márcio (Rui Correia,
61’), Rui Castro, Lopes, Ratinho, André,
Pedro Costa, Hugo, Rui Costa, Kubala.
Treinador: Nuno Dias.
Marcadores: Kubala 16’, 26’, Lopes
62’, Hugo 68’.
Esta equipa  alcançou um resultado
expressivo, não foi que a  exibição
fosse um colosso mas está a pouco
e pouco a ir ao seu lugar. Foram
rubricadas algumas boas jogadas para
dar mais brilho à justa vitória com
que terminaram o jogo.
Melhor avense: Kubala.
Boa arbitragem.

Camadas Jovens | Relatos
por Fernando Fernandes

INICIADOS 1ª DIVISÃO
CD ACD ACD ACD ACD Avvvvves 3 - Alpendores 3 - Alpendores 3 - Alpendores 3 - Alpendores 3 - Alpendoraaaaada 1da 1da 1da 1da 1
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Francisco Vicente.
CD Aves: Ivo, Bruno (Rui Zé, 32’), Luís,
Micael, Gouveia (André, 68’), Ricardo,
Jorge, Nuno, João, Lemos, Rui Miguel
(Sérgio, 60’). Treinador: Raul Silva.
Marcadores: João 27’ e 36’, Lemos
66’.
Esta equipa jogava pela primeira vez
no seu campo esta época, e
presenteou quem esteve a ver o jogo
com uma boa exibição, a trocar muito
bem a bola, e a confirmar o termo de

os avenses em jogo jogado foi muito
mais equipa bola rasteirinha e a ser
jogada por todos as oportunidades
poderiam desequilibrar o marcador o
ferro da baliza, e o guarda redes
Ricardo foram os causadores de o
resultado ser tão magro; o Tirsense
jogou muito pelo ar confundindo por
vezes o futebol praticado pelos
avenses. Vencedor justo o resultado
peca por escasso.
 Melhor avense: André.
Boa arbitragem.

INICIADOS 1ª DIVISÃO
CD ACD ACD ACD ACD Avvvvves 1 – Pes 1 – Pes 1 – Pes 1 – Pes 1 – Parararararedes 1edes 1edes 1edes 1edes 1
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Manuel Oliveira.
CD Aves: Zé Pedro, Bruno, Luís Costa,
Micael, André, João Silva (Sérgio, 35’),
Jorge, Miranda (Adoneas, 51’), Nuno,
Lemos, Rui. Treinador Raul Silva.
Marcador: Micael 70’
Cartão amarelo: Micael 14’
Esta equipa que ainda não perdeu
no campeonato que disputa,
desta vez lutou até a exaustão para
vencer só não o conseguiu por mera
infelicidade. O Paredes apresentou-
se com uma equipa com uma
estrutura física elevada e teve logo a
sorte do jogo com uma Penalidade a
seu favor onde aí obteve o seu golo
e que quase ia prevalecendo até ao
fim do jogo, mas os locais nunca
viraram a cara à luta e não fora a
pouca sorte e a vitória lhes sorriria.
Todos os atletas fizeram tudo que
estava ao seu alcance para dar o volte-
face, mas há um que a defender e a
atacar foi um autentico monstro da
bola esse jovem é Micael foi ele
sempre ajudado pela sua equipa no
declinar da partida  deu um ar mais
de justiça a esta partida.
Melhor avense: Micael.
Arbitragem nos pequenos pormenores
demonstrou estar do lado dos
forasteiros. |||||

que se pode ser grande mas em
futebol ser pouco, o Alpendorada
apresentou-se na Vila das Aves com
um conjunto de jovens com uma
estatura bastante elevada, mas nem
por isso os nossos atletas entraram
diminuídos em campo, e venceram
com determinação e com justiça.
Melhor Avense: dois jovens, Micael
e João.
Boa arbitragem.
 

 JUVENIS II DIVISÃO
CD ACD ACD ACD ACD Avvvvves 2 – Tirsense 1es 2 – Tirsense 1es 2 – Tirsense 1es 2 – Tirsense 1es 2 – Tirsense 1
Jogo no campo Bernardino Gomes.
Arbitro: Joaquim Soares.
CD Aves: João, Rios, André, Máximo,
Pedro, Tiago Ferreira, Neto (Jonas,
62’), Dário, Fábio (Diogo Silva, 80’),
Hélder, João Silva. Treinador: Marcos
Nunes.
Tirsense: Ricardo, Miguel (Ricardinho,
75’), Danny, Pedro, Hélder, Pedrinho
(Ivo, 36’), Lucas, João Pedro, Diogo I,
Mickael (Marco, 63’), Diogo II.
Treinador: Albino Magalhães.
Marcadores: Dário 25’, André 38’ -
pelo Aves.  Danny 24’ , pelo Tirsense.
Os avenses vêm de uma vitória
retumbante de 0-6 em Sobrado
Valongo. Neste derby concelhio previa-
se um jogo equilibrado, o Tirsense a
jogar com jogadores de 16 anos e os
avenses com jovens de 15 anos, mas

GP S. Paio
Pinheiro da

Bemposta
em atletismo

S. SALVADOR DO CAMPO,
PARTICIPOU COM UMA

EQUIPA DE  VETERANOS
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S E G U R O S
(Compram-se Carteiras)

Telef.: 962 993 370

. Pretende vender a sua carteira
. Pretende vender e ficar ligado à actividade

CONTACTE-NOS:
Empresa de Mediação/Corretagem de Seguros

Com grande implantação na Zona Norte

O Agrupamento 0004 de Vila das
Aves realizou no fim-de-semana de
8 e 9 de Outubro, o seu Acampamen-
to anual que contou com a presença
de cerca de 60 escuteiros. O tema
escolhido para esta iniciativa foi “S.
Francisco de Assis”, patrono dos
Lobitos. O trabalho realizado pelas
equipas, durante o Sábado, culminou
com a representação da vida de S.
Francisco de Assis, através de encena-
ção, sombras chinesas e uma projec-
ção de slides.

No dia seguinte, após a Reunião
de Piedade realizaram-se as “Passa-
gens”, que se caracterizam pela ascen-
são a uma nova etapa na vida escutista.
Foram, também, apresentadas as no-
vas equipas de trabalho. De seguida,
houve um almoço convívio entre todo
o grupo para confraternização. Para
despedida, cantou-se a “Canção do
Adeus”, cada um rumou a sua casa e
apesar de cansados levaram consigo
momentos para mais tarde recordar.

ARRANQUE DO ANO ESCUTISTA
O Agrupamento 0004 de Vila das
Aves já arrancou para mais um ano
escutista. O mote de partida foi o

Acampamento anual dos
escuteiros de Vila das Aves

INICIATIVA LEVADA A CABO POUCO TEMPO DEPOIS DO ARRANQUE DE MAIS UM ANO
ESCUTISTA, COM REUNIÃO DO CONSELHO DE AGRUPAMENTO

Conselho de Agrupamento, realizado
no passado dia 14 de Setembro, onde
se juntaram nove dirigentes, dez cami-
nheiros e o assistente de agrupamento.

Um dos pontos altos deste con-
selho foi a eleição da chefia de agru-
pamento para o próximo triénio 2005/
2008. Foram eleitos por unanimidade
José Pedro Magalhães para Chefe de
Agrupamento, Joaquim Sérgio Ferreira
para Chefe Adjunto de Agrupamento
e Bianca Marques para Secretária de
Agrupamento. Pelo terceiro mandato
consecutivo, Pedro Magalhães apre-
sentou a nova equipa de responsáveis
adultos para a dinamização dos jo-
vens, no Agrupamento 4 do Corpo
Nacional de Escutas.

A equipa de trabalho, constituída
por 16 elementos, iniciou este novo
ano com renovado espírito de servir
e novas metodologias de trabalho.
Acima de tudo, esta equipa pretende
apoiar a juventude no seu percurso
de vida, incutindo-lhes valores e uma
filosofia de vida que há muito se vem
a esmorecer na nossa sociedade.

Bem haja esta equipa de trabalho
que apesar dos obstáculos faz jus ao
lema “Sempre Alerta para Servir”.

Outro ponto alto do conselho foi
a atribuição de um louvor aos dirigen-
tes José Moreira da Costa e Maria Luísa
Martins Neto pela longa caminhada
ao serviço do escutismo nesta vila.

Foi aprovado também o programa
de actividades de Outubro de 2005
a Julho de 2006, tendo como base
de trabalho cerca de oitocentas horas
de ocupação em actividades, sendo
de destacar que 30 por cento destas
horas já estão programadas. Este pla-
no implica um grande empenho de
todos os responsáveis, para um ano
de grandes actividades escutistas. Esta
equipa conta também com o apoio
dos pais dos escuteiros.

Decidido também neste Conselho
de Agrupamento foi o arranque das
obras de melhoramento no edifício
da sede com a substituição do telha-
do existente por uma placa de cober-
tura com telha, pois devido à sua
degradação ocorriam grandes infiltra-
ções. O início previsto da obra será
no próximo mês de Novembro.

As inscrições para novos elemen-
tos serão aos sábados de tarde na
sede do Agrupamento. ||||| OOOOO     DEPDEPDEPDEPDEPARTARTARTARTARTAAAAA-----
MENTMENTMENTMENTMENTOOOOO     DEDEDEDEDE     COCOCOCOCOMUNICAÇÃMUNICAÇÃMUNICAÇÃMUNICAÇÃMUNICAÇÃOOOOO     SOCIALSOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL

No passado sábado, dia 8 de Outu-
bro, realizou-se no Lar Familiar da
Tranquilidade António Martins Ribei-
ro a primeira das conferências destas
últimas Jornadas sob a tutela da Fá-
brica da Igreja Paroquial de S. Miguel
das Aves. Após um singelo mas
significativo entrecho músico-poético
que reuniu crianças do ATL do Pa-
tronato- Centro Paroquial e idosos
do Lar e a cerimónia de tomada de
posse dos Corpos Gerentes do Lar
para o próximo triénio, a coordena-
dora destas Jornadas, a jovem Marisa
Manuela Costa, apresentou o con-
ferente, Fernando Pinheiro, membro
da Direcção Nacional da Rede Euro-
peia Anti-Pobreza que, de forma
exaustiva e muito rigorosa, historiou
etapas, processos e metodologias de
empenhamento nacional e transna-
cional, estatal ou assumido em parte-
nariato com organizações não gover-
namentais com vista à definição do
conceito de pobreza e afins, como

exclusão social, e sua correspondente
erradicação ou atenuação. Não nos
foi possível alongar-nos numa repor-
tagem sobre a temática desenvolvida
e debate que se lhe seguiu o que
prometemos deixar para um próximo
número.

No próximo sábado, 15 de Outu-
bro, no Salão de Festas do Patronato-
Centro Social serão abordadas as
seguintes temáticas: “Testemunhos
sobre a fundação do Grupo Etnográ-
fico das Aves, há 50 anos” e  “Retros-
pectiva da Fundação do Clube Des-
portivo das Aves há 75 anos”.

Sábado, 22 de Outubro, também
pelas 21 horas, no mesmo local, have-
rá uma “partilha Vocacional” nos 25
anos de consagração na Vida Reli-
giosa da irmã beneditina Rosa Maria
Araújo Ribeiro e uma “Interpelação Vo-
cacional” nos 50 anos da ordenação
presbiterial do padre Fernando Mar-
ques de Oliveira, a cargo do padre
beneditino Geraldo Coelho Dias. |||||

Décimas nonas
Jornadas Culturais de

Vila das Aves

Festival de Folclore do Grupo
Etnográfico das Aves

Depois de umas merecidas férias, o
CPM prossegue com seu habitual
dinamismo, tendo já algumas activi-
dades agendadas para o corrente
mês de Outubro.

Assim, no próximo dia 14 de
Outubro (sexta-feira) irá decorrer o
Conselho Arciprestal, com início às
21 horas no Centro Cívico de V.N.

Famalicão, onde será apresentado o
relatório das actividades do ano que
acabou e o Plano Anual de Activi-
dades do ano que agora começa.

No dia seguinte, 15 de Outubro,
desta vez em Vizela, decorrerá o
Conselho Diocesano, com início
previsto para as 14,30 horas. ||||| AAAAA

EQUIPEQUIPEQUIPEQUIPEQUIPAAAAA     ARARARARARCIPRESCIPRESCIPRESCIPRESCIPRESTTTTTALALALALAL

A comemorar o seu 50º aniversário,
o Grupo Etnográfico da Aves (que
estará em destaque na próxima edi-
ção das Jornadas Culturais), vai levar
a efeito o seu Festival de Folclore já
no próximo domingo, dia 16 de
Outubro.

A iniciativa está marcada para as
15 horas e terá lugar na Praceta das
Fontaínhas. Pelo palco do certame
irão actuar: o Grupo Etnográfico Fa-
nadia (das Caldas da Rainha); o Ran-
cho Folclórico de Mangualde; o Gru-
po Folclórico de S. André de Gon-
dizalves e o Grupo Folclórico S.

Cristina de Longos. O festival encerra
com a actuação do grupo organiza-
dor. Em caso de mau tempo, o festival
deverá ter lugar ou no salão de festas
dos Bombeiros Voluntários ou no
Centro Cultural de Vila das Aves.

Durante o certame, e de forma a
assinalar a data será feito o lança-
mento de medalha comemorativa do
50 aniversário do grupo. De referir
ainda que, também no próximo Do-
mingo, será celebrada Missa come-
morativa em frente à sede do agrupa-
mento, na Rua Infante D. Henrique,
a partir das 10 horas. |||||

CPM – Famalicão reiniciou actividades
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Maria N’Goi, o livro recentemente publicado
pelo nosso colaborador avense Cidálio Ferreira,
com montagem, impressão e acabamento na Tipo-
grafia das Aves, não sendo um acontecimento
editorial por não ter por detrás uma máquina
editorial e por ter uma tiragem reduzida, deve
merecer, desde já, o maior respeito local e a
atenção do público e dos críticos porque, sem
sombra de dúvidas, suplanta pela sua qualidade
literária e pelo universo referencial e profundo
humanismo universalista qualquer outro livro
publicado nestas estreitas paragens.

De Cidálio Ferreira conhecíamos já as suas
crónicas de andarilho por terras de África, Ásia
e América, a sua vinculação profissional como
técnico ligado à indústria petrolífera, a sua sen-
sibilidade para se relacionar com povos e gentes
sem complexos colonialistas ou de superioridade
rácica. As crónicas que fez publicar durante déca-
das no Jornal das Aves e posteriormente no
Entre Margens tiveram leitores assíduos que, não
conhecendo o filho da terra, se habituaram a
ver nele um cidadão do mundo e um desvenda-
dor de mundos incógnitos mesmo que se tratas-
se de territórios ultramarinos tão badalados pela
ideologia oficial. Tive o prazer de ler esta novela
ainda no prelo e de contribuir para a sua revisão.
Li-a de um fôlego e ficou-me uma sensação de
frescura por prepassar por ela, sem sensacionalis-
mos nem militantismos balofos, o encanto telú-
rico por uma terra africana que nos habituaram
a ver como um simples “enclave”, Cabinda, e a
simpatia e admiração pelas suas gentes que ainda
hoje gozam de um estatuto menor de assimila-
dos à Pátria angolana, muito contra a sua aspira-
ção autonomista e identitária.

Na linha da ficção narrativa, Castro Alves é
um narrador/ protagonista, muito à imagem e
semelhança do próprio autor, recém-chegado
ao enclave para trabalhar como engenheiro nos
campos de petróleo. Em vez de se enclausurar
no universo concentracionário e americanizado
de um acampamento petrolífero ou no remanso
climatizado de um hotel, Castro Alves procurou
criar laços e estreitar relações com pessoas
conhecedoras da realidade local, da sua história,
línguas e dialectos, tradições e aspirações e

assumir até uma relação de sedução amorosa
por esta “virgem-negra” que é Cabinda,
personificada no Maiombe, uma das maiores
florestas virgens do mundo. Dela nos diz que
“se Deus vive na terra, então Deus vive no
Maiombe. É a sua catedral” mas, na senda da
exploração desenfreada que é possível antever
também não será difícil profetizar, como o faz,
que “o Homem, a Máquina, o Sol e a Chuva
conquistarão o Maiombe e Deus terá de
procurar outro lado para viver.” (pág. 15)
Nenhum leitor escapa ao fascínio destas
alegorias eloquentes mas também não despega
a atenção quando o autor focaliza o fervilhar
de energias que se ocultam na densidade da
floresta ou o frenesim dos maquinismos,
guindastes, sondas e motores que, como
toupeiras mecânicas, rasgam o ventre fecundo
deste território. Zé Correia, veterano de Àfrica e
profundo conhecedor destas paragens é o
primeiro mestre nesta aprendizagem de um
modo de estar e de se integrar sem preconceitos
nesta “babel de línguas e raças” que constitui
não só o espaço da exploração petrolífera mas
também a comunidade autóctone na sua diversa
e plural realidade étnica. A vida e o destino do
protagonista, ensimesmado até aí numa insípida
mentalidade lisboeta fadista e boémia, ganham
sem dúvida uma densidade e um impulso novo
só comparável à vertigem do “merengue” que
se instiga por todos os poros de quem o ouve
e por ele se deixa levar: “Quem põe a alma
vogando no ritmo do merengue começa a ser
embalado devagar. Tudo começa sonolento e
espreguiçado mas vai acabar num turbilhão
louco; levado ao êxtase, ao cúmulo da dança,
ao espiritual do merengue, o sumo de toda a
sexualidade que se exorna em cada gesto do
frenesim.” (pág. 28) Não é que a saudade do
Minho se não insinue, por vezes, mas que é
isso perante “as sinfonias de verde, de azul, de
vermelho, de todo um arco-íris” que se reflecte
“nas florestas, nas montanhas, nos vales, nos
lagos, no mar, nos céus, no sol e na lua, no
infinito...” ? (págª 38)

O decorrer da acção narrativa entremeia ao
fim e ao cabo duas teias: uma romanesca que
desenvolve a estória dos amores ressabiados e
infelizes da negra Maria N’Gói com um soldado

tuga que acabou por abandoná-la com um filho
no ventre e que, para fugir à lei da sua tribo
que lhe queria impor um novo marido que ela
não prezava se refugia como lavadeira em casa
do protagonista; outra histórica e diplomática
que se sustenta na perquisição e descoberta de
papéis manuscritos que provam a celebração
de contratos e tratados entre representantes do
reino português e régulos de Cabinda com vista
ao reconhecimento de uma soberania partilha-
da, à proibição do tráfico negreiro e esclavagista
e ao respeito pelos usos e costumes dos seus
povos, num contexto internacional marcado pela
partilha da África no célebre Mapa Cor de Rosa.
Pelo meio, a realidade política, social e cultural
de Cabinda das décadas sessenta  e setenta
cruza-se com a exploração petrolífera que os
americanos manobram com uma “precisão mate-
mática cumprindo sempre os prazos estabele-
cidos nos programas” (pág. 49) e, de entre os
povos negros que pululam neste cenário sobres-
saem de facto os Cabindas “que querem estudar,
progredir, alcançar postos de chefia e que, na
expressão do autor, “quase direi que pareciam
europeus de pele negra” (pág. 50) No entanto,
as sequelas do colonialismo e do racismo, já
não apenas as do branco contra o negro e do
negro contra o branco mas sobretudo as que
se registam entre negros de etnias diferentes, o
tribalismo instigado pelas potências estrangeiras,
reflectem uma realidade complexa em que se
inscrevem as guerrilhas, nomeadamente a que
opunha a FLEC ( Frente de Libertação do Enclave
de Cabinda) aos movimentos de libertação an-
golanos que lutavam contra as tropas portugue-
sas. É neste espaço e tempo perfeitamente
demarcados que a novela evolui ou se adensa.
Alexandre N’Zau é outro dos cúmplices de uma
identificação do protagonista com o que de
melhor possuía o povo cabinda mas não é me-
nos verdade que as crendices, a feitiçaria e outras
práticas ancestrais pouco consentâneas com o
progresso e a independência a que aspiram lhe
causam a mais profunda decepção. Maria N’Gói,
apesar de tudo, ainda é o exemplo mais acabado
de libertação da lei tribal: um misto de astúcia e
de vontade de ser autónoma e feliz leva-a a
acolher-se sob a protecção do protagonista
numa equívoca relação de serviçal e de cônjuge.

“Patrão, eu estou muito triste. Eu sei que o patrão
vai na senzala procurar mulher e não quer dormir
comigo”, confidencia-lhe ela perante a surpresa
deste e acrescenta: “o patrão não me gosta.
Depois as outras estão no gozo comigo. Dizem
que o patrão tem duas lavadeiras, uma para
lavar o camisa e outra para lavar o que mija. O
patrão não me gosta e eu é que sou mulher.”
(pág. 105/106) Mais tarde o equívoco desfaz-
se e Maria N’Gói pede-lhe autorização para se
casar de verdade com um cabinda que verdadei-
ramente a merece. Alexandre N’Zau, por sua
vez, conseguiu um bom emprego e frequentou
aulas nocturnas. Aproximavam-se os dias do
fim do império e duas civilizações mantinham-
se próximas sem nunca se misturarem verda-
deiramente “como a água e o azeite” (pág. 116)
“Dois povos que se toleraram sempre, os cabindas
por fraqueza guerreira e necessidade, e os
portugueses por pobreza material e cultural. Mas
nunca se compreenderam. (pág. 117) O final
do livro é de uma amarga decepção mas também
de um realismo atroz pelas oportunidades
perdidas de um conúbio que podia ter sido
feliz entre ambos os povos e que preconceitos
entranhados de parte a parte impediram de
chegar a um equilíbrio civilizacional superador
das limitações individuais e rácicas de cada um.
A decisão final do protagonista de se ir embora
e a sua despedida de Alexandre são o corolário
lógico de uma constatação: “acabei por reconhe-
cer que seria sempre um estranho em Cabinda,
um estrangeiro, um imigrante”. Isto apesar da
convicção generalizada de que se os Portugue-
ses não fizeram os Cabindas evoluir, também é
verdade que respeitaram sempre a sua civilização.
E não fora o epílogo de 1975 com o Acordo
da Penina que integrou Cabinda no território
de Angola, acordo que o autor assume e denun-
cia como uma traição ao povo de Cabinda e
aos acordos diplomáticos estabelecidos de longa
data, poderíamos regressar à Pátria com a
sensação do dever cumprido e da devolução
da soberania aos seus legítimos donos, o que,
no caso do povo Cabinda, ficou por realizar na
opinião do autor.

Por tudo isto, é minha convicção que Cidálio
Ferreira escreveu uma novela feliz com lágrimas
que merece público reconhecimento. |||||

"Maria N'Gói", Uma Novela feliz com Lágrimas do
autor avense Cidálio Ferreira
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NOVA EQUIPA
DE TRABALHO

cabeleireiros
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IIIIIMPOSTOS:     Tal como da primeira vez em que abordou a
questão voltei a ler com atenção o artigo publicado pelo ex-
autarca avense, Aníbal Moreira acerca das taxas a aplicar
sobre os imóveis adquiridos ou construídos em Vila das
Aves. Da primeira ocasião em que o assunto foi trazido à
praça pública considerei, desde logo, que estávamos perante
uma situação de visível injustiça. Também eu fico surpreendido
por ter havido um profundo silêncio sobre esta matéria por
parte dos vários candidatos autárquicos. Nem mesmo em
Vila das Aves, os candidatos à Junta se preocuparam com
esta questão. Não assisti a nenhuma acção de campanha e
confesso que poupa propaganda eleitoral li desta vez, mas,
se o assunto foi realmente omitido é grave. É grave, pois
todos sabemos qual o peso do sector da construção no
progresso de uma terra. Com impostos imobiliários mais altos,
os consumidores repensam os seus investimentos. Muitos
avenses têm saído da terra, por causa dos preços das casas
na vila, que têm custos substancialmente mais altos que nas
freguesias vizinhas. Hoje é normal ver sobretudo jovens casais
avenses a ir morar para Negrelos, Rebordões, Bairro, Delães
ou Riba d’Ave. Se já assim é, com a entrada em vigor das taxas
aprovadas, as coisas poderão piorar. A longo prazo poderemos
ver toda a força produtiva e criativa avense a sair da terra e a
fazer crescer terras vizinhas, com prejuízo para a Vila das
Aves que pode vir a assistir a um envelhecimento progressivo
da sua população. Tenho consciência que este tipo de previsão
feita sem qualquer carácter científico é perfeitamente falível e
que poderei estar a ser alarmista, mas a ideia é apenas alertar
para um problema. É imperioso, agora que deixamos de estar
sob a pressão de eleições, colocar este assunto na ordem do
dia. O futuro presidente da Junta – escrevo estas linhas
desconhecendo os resultados eleitorais das autárquicas –
tem de colocar o problema junto da Câmara Municipal, bem
como os avenses que terão assento seja na Câmara, seja na
Assembleia Municipal. Uma casa nas Aves não pode ter o
mesmo valor, quanto mais superior, que qualquer outra casa
do mesmo tipo numa qualquer cidade vizinha. Esta é uma
forma de travar o desenvolvimento da vila e isso é algo que,
penso, ninguém deseja.

HABITAÇÃO: Aliado ao que acabo de escrever está o anúncio
feito pela Câmara Municipal de construção de habitação para
venda a custos controlados em Vila das Aves. Em vésperas
de eleições foi lançada a primeira pedra de um
empreendimento que prevê a criação de 104 habitações, em
que 2/3 delas se destinam a venda. Esta é, de facto, uma
forma de possibilitar a aquisição de casa própria às famílias
com menores rendimentos. De qualquer modo, não podemos
esquecer que as casas, uma vez que terão financiamento do
Instituto Nacional de Habitação, terão de ser edificadas
segundo as regras da habitação social, ou seja, há limites de
área para cada habitação. Há vários exemplos de
empreendimentos deste tipo que, depois, não têm procura. É
necessário que os projectos de arquitectura prevejam algum
arrojo e que as divisões da casa sejam pensadas de modo a
obter o mais espaço útil tendo em conta as áreas previstas,
de modo a que o empreendimento seja um sucesso e permita
a muitos avenses comprar casa e permanecerem na sua terra.
||||| celsocampos@sapo.pt

[24 DE SETEMBRO]
Já toquei neste assunto várias vezes e o
dono desse muro, com certeza, nunca
chegou a tomar conhecimento de tal
notícia. E se teve conhecimento dos relatos
aqui feitos, não ligou nenhuma impor-
tância ao assunto, uma vez que tudo
continua como estava.

O muro em questão - ou melhor, os
pedaços de muro - que cerca um com-
plexo  industrial digno de realce, mas mal
tratado, nada condizente, com mau aspec-
to, que tal complexo abrange, pertencente
a um dos grandes industriais, segundo
consta, através dos seus grandes empre-
endimentos, dotados de grande expres-
são, para as pessoas que usufruem dessas
regalias, como forma de emprego, actual-
mente com tendência a desaparecerem,
pouco a pouco, do panorama das reali-
dades, que noutros tempos, por aqui labo-
ravam aos milhares, hoje, quase  reduzi-
dos, ao nada.

Como este senhor ainda é muito con-
siderado nesta terra, não lhe ficava mal,
que o referido muro, quase desfeito, to-
masse outro aspecto, encobrindo as malei-
tas e os desarranjos dentro da zona in-
dustrial e, ao mesmo tempo, uma segu-
rança para quem circula na estrada, evitan-

Se eu fosse rico
ajudava outro

rico a recuperar
o muro...

O povo de Vila das Aves
E de S.Tomé também
Venham abrir com algumas chaves
Aquilo que nos convém

O rio Vizela está pior que uma ribeira
De onde vem tanto gazol
Que tão mal cheira?
E tanto brilho dá ao sol

De onde vem tanto gazol
Por este rio porco e baixo
Isto é como um girassol
Cai de cima para baixo

Isto está a ser de mais
O que acontece neste rio Vizela
Se é o que todos desejais
Que a câmara tome cautela

Vamos todos à televisão
Chama-los para vir ver
Em qualquer ocasião
É mesmo para as pessoas morrer

Enquanto o governo estiver parado
E não souber isto mandar
Mas é uma grande pecado
E ninguém quer trabalhar

Os proprietários das terras
Serem obrigados a limpar
Se não formam guerras
E vai tudo pelo ar

Tanta gente à boa vida
Serem obrigados a trabalhar
É preciso outra saída
Que não pode assim continuar

Cada vez estamos pior,
Lixo de cima e de baixo
Temos de reparar isto melhor
Já que estamos cá por baixo

Vamos todos à televisão
Chamá-los para virem ver
Em qualquer ocasião
Todos temos que dizer

Se as Câmaras não tomarem providências
O que será de todos nós
Só quando ardem as residências
É que todos levantam a vós

A quinta da Câmara que foi do Verdeal
Que tanto lixo deitam
Fica tudo a cheirar mal
E de nada nos respeitam

Só quando houver um incêndio
É que se lembram de limpar
Eu agora já compreendo
A limpeza dos outros vai continuar

Ó povo de S.Tomé
Vamos todos fazer um bom serviço
Caminhamos todos a pé
À Câmara de Santo Tirso
||||| MARIAMARIAMARIAMARIAMARIA     ALBERTINAALBERTINAALBERTINAALBERTINAALBERTINA     DEDEDEDEDE     JESUSJESUSJESUSJESUSJESUS     FERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRA

do-se que de hoje para amanhã, venha
acontecer o pior, não só para as pessoas,
assim como para os milhares de veículos
que por aí circulam, com perigo eminente,
por causa de uns milhares de euros, numa
reparação.||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     DEDEDEDEDE     BRITBRITBRITBRITBRITOOOOO     GONÇALGONÇALGONÇALGONÇALGONÇALVESVESVESVESVES

Poema de humor

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

www.cinaves.com

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!

CONSULTAS POR MÉDICO DOS OLHOS.
CONSULTAS AUDITIVAS GRÁTIS. TELEFONE 252 872 021
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Praça de Bom Nome, Loja O
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

Estamos junto
aos Correios
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Esta crónica tem dois defeitos, entre mui-
tos outros: é reactiva (não se intitula im-
punemente alguém de “louco”, ou “fora
do normal”) e auto-centrada em demasia.
Se o autor não se apaga, importa que os
defeitos confesse...

Agostinho da Silva passou grande par-
te da sua vida no exílio, por não caber
no estreito espaço da “normalidade” impos-
ta numa pátria mergulhada nos tempos
sombrios de ditadura. No Brasil que o
acolheu, leccionou, ajudou a fundar uni-
versidades, escreveu muitos dos seus li-
vros. Numa das suas obras, fala-nos de
um Francisco de Assis, que também não
foi um ser “normal” para a sua época, pois
semeava a palavra, mostrando a todos como
era possível traduzir em actos os preceitos, como
se podia infundir vida nova no que a pouco e
pouco se fora transformando em seco ritual.

Quando estou a escassos dias de, mais
uma vez, atravessar o mar, para contemplar
prodígios, vem a propósito citar o meu
mestre Agostinho. Naquela que foi a sua
pátria de adopção, irei partilhar as horas
com educadores que não desistem de
mostrar ser possível, de muitos modos,
“infundir vida nova” em escolas que so-
mente cumprem secos rituais desprovidos
de sentido. Porém, desta vez, defronto-
me com um problema. Perdoai este registo,
muito auto-centrado, mas terei de confes-
sar a minha preocupação: terei de deitar
discurso num seminário onde se fará a
avaliação de um projecto, um dos que
poderei incluir no rol dos que vão tentan-
do “infundir vida nova” nas escolas.

Quando não consigo escapar de falar
sem que me façam perguntas, ao cabo de
dois ou três minutos do monólogo, a dú-
vida assalta-me, instala-se. As palavras
saem hesitantes, sem convicção. Como
poderei saber se o que eu estou dizendo
chega a todos? Sinto-me inseguro, pois
fico sem saber se algum dos escutadores
estará interessado no que escuta.

Por passar décadas a desenvolver a
arte da escutatória, fiz a desaprendizagem
da oratória. Por fazer a economia da
palavra numa subordinação ao dar res-
postas a imprevisíveis perguntas e ao pro-
vocar pistas de descoberta, desenvolvi
incompetências várias. E o resultado está
à vista…

Porque não sei dar resposta a per-
guntas que não consigo adivinhar, peço
aos que me vão ouvir que verbalizem dúvi-
das, interrogações, que me libertem da
angústia de não saber se estarei sendo
útil. E todo o encontro se constrói numa
dialogia vagabundeante e num tom
coloquial que nos conduz por imprevi-

Crónica da loucura normal
síveis caminhos. Mas não há métodos
perfeitos. Os vícios que muitos professores
contraem no passivo copiar de acetatos e
slides, dá azo a inusitadas e embaraçosas
situações, como a que passo a relatar.

Fiz a exortação habitual. Esperei a
primei-ra pergunta. E ela veio. Tão objectiva
e específica, que eu não sabia como
responder.

Peço perdão, mas não sei dar a resposta.
Poderemos passar à segunda pergunta?

Mas demorava a sair. O auditório fica-
ra mudo de perplexidade. Para amenizar,
eu disse, prazenteiro: haverá alguém que
saiba dar resposta a todas as perguntas?...

A perplexidade cedeu lugar a alguns
sorrisos irónicos. Em alguns rostos, adivi-
nhava pensamentos malévolos… Até que
alguém interveio, para quebrar o gelo: Isso
não é normal, professor. As pessoas esperam
uma resposta normal…

Uma “resposta normal”? Não sei o que
seja. Sei que existe uma auréola de
infalibilidade a rodear certos palestrantes.
Mas essa “normalidade” não se aplica
no meu caso.

Há muitos anos, fui a uma escola, para
uma conversa com professores. Instalaram
os palestrantes numa sala de espera. À
entrada, tinha um dístico com a seguinte
inscrição: “sala de aula normal”. Eu per-
guntei se não haveria uma sala de aula
“anormal”, onde eu me pudesse recolher
e preparar a palestra. Ninguém achou
graça. A minha pergunta foi ignorada e
eu fui convidado a entrar para a “sala de
aula normal”. Esbocei um sorriso amare-
lado, para ajudar a descontrair. Mas ain-
da ouvi, de passagem: É louco!

Há duas semanas, a pedido de um
grupo de professores, fui visitar uma escola
da minha região. À entrada da sala onde

iríamos reunir, lá estava o dístico: “sala
de aula normal”. Na minha qualidade de
amigo crítico, não arrisquei dizer piadas
“fora do normal”...

Perante o descalabro que vivem as es-
colas “normais”, tudo o que se faça de
“anormal” só pode significar mudar para
melhor. Sinto-me como peixe na água,
quando partilho as horas com professores
“fora do normal”, que não esquecem a
canção que o que o rei do baião cantava:
lá no meu sertão, pró caboclo ler, tem que
aprender um outro abc”.     São professores
que buscam um abc que contrarie a in-
sistência na “normal” transmissão de con-
teúdos desligada da compreensão dos
saberes. Que arriscam receber o epíteto
de “loucos”. Que fazem lembrar o “louco”
Freinet, na sua escola do interior da Fran-
ça de há quase um século, perseguido
por comunistas e fascistas “normais”.

No vaivém entre as margens do largo
oceano – que cruzo como quem vai cerzin-
do pedaços do velho e do novo mundo
– redescubro a sabedoria dos “não-nor-
mais”. Num mundo normalizador da lou-
cura, admiro a coragem de quem se expõe
e faz aquilo em que acredita. Sinto-me
irmanado com os educadores que, nas
duas margens do Atlântico, afirmam ser
“possível traduzir em actos os preceitos”
as práticas e teorias que andam dispersas,
e que insistem na benigna loucura de
transformar escolas reprodutoras de ex-
clusão em escolas geradoras de sucesso.
Por isso, aí vou eu, passar um dia numa
escola em mudança. Mas. Desta vez, vou
ter de fazer uma palestra. O dia aproxima-
se, e eu sem encontrar solução para o
problema de ter de deitar discurso.

Há dias em que apetece ser… "nor-
mal”. |||||
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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 Outubro
foi o nosso estimado assinante,
Super-Mercado de Bairro de Barbosa
& Barbosa, residente na Av.Joaquim
Leite, nº455 R/C, em Bairro.

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz
contemplado nesta 1ª saída de
Outubro foi o nosso estimado
assinante, Zédico, residente na Rua de
Sandim, 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
Outubro foi o nosso estimado
assinante, Vitor Albano Magalhães
Sousa Rompante, residente na Rua Prof.
Hermano Padrão, nº 64, 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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Carvalho (C.P. n.º 6518), Francisco Correia,
José Pacheco, e vários leitores.
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TÁXI PATRÍCIO
Vila das Aves

TELEFONESTELEFONESTELEFONESTELEFONESTELEFONES

 252 941 122
252 872 839

TELEMÓVEISTELEMÓVEISTELEMÓVEISTELEMÓVEISTELEMÓVEIS:::::
Quim: 919 250 526
Jorge: 918 803 416
Berto: 916 024 600

Orlando: 933 478 311
Melo: 969 391 316
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FALECIDOS EM SETEMBRO, EM VILA DAS AVES
DIA 21, José Luís Neto Machado com 45 anos, Urb. das Fontaínhas.
DIA 22, D.Júlia Fernandes com 84 anos, Rua do Rio Ave.
DIA 28, Manuel Carneiro Bessa com 81 anos, Rua Srª. de Fátima.

FALECIDOS EM AGOSTO, EM RORIZ
DIA 16, Rosa Ferreira com 94 anos, Lugar da Ribeira.
DIA 16, Manuel Ferreira com 76 anos, Lugar de Virães.
DIA 17,  Aurélio Avelino P. de Faria com 57 anos, Rua da Portela.
DIA 28, Joaquim Carneiro com 96 anos, Rua Alto da Bandeira.

FALECIDOS EM SETEMBRO, EM RORIZ
DIA 20, Maria Ferreira Gonçalves com 82 anos, Rua Padre Miguel Sanches.
DIA 22, José Luís Neto Machado com 45 anos, Rua de Cartomil.

FALECIDOS EM SETEMBRO, EM LORDELO
DIA 3, Alcina Cunha Matos com 69 anos, Rua do Areal.
DIA 15, Flora Ribeiro da Costa com 90 anos, Rua de Lubazim.
DIA 22, Felicidade Maria Vieira 77 anos, Rua dos Combatentes do Ultramar.
DIA 24, Joaquim Fernandes com 75 anos, Rua da Boavista.
DIA 25, Fernando Melanda Ferreira Pinto 58 anos, Travessa do Alto.

FALECIDOS EM SETEMBRO, REBORDÕES
DIA 16, D. Maria José de Sousa com 75 anos, Rua das Granjas.
DIA 16, D. Luzia Carneiro com 77 anos, Rua de Freitas.

De parabéns
11 - 10 - 2005

Completou mais uma primavera o
SR. JOSÉ MARIA PINHEIRO MONTEI-
RO, residente na Rua do Rio Ave.
Esposa, filhos, nora, genros e netos,
nesta data tão querida, desejam-
te com todo o amor e carinho
muitos parabéns e muitos anos de
vida cheios de saúde e felicidade.
Parabéns e Beijinhos

Bodas de
Prata

Realizaram no passado dia
04 de Outubro, as suas Bo-
das de Prata o casal Alcídio
Azevedo Martins e Fina Ma-
nuela Ferreira Braga Azevedo,
residentes em Reutlingen -
Alemanha.

Completou sete lindas primaveras a
menina PATRICIA MARIA RIBEIRO
MACHADO, residente na Calçada da
Boavista em Lordelo, avós, pais, irmãos,
tios e primos, nesta data tão querida
desejam-te com todo o amor e carinho
muitos parabéns e muitos anos de vida
cheios de saúde e felicidade.
Parabéns e Beijinhos

De parabéns
27 - 09 - 2005

Ricardo Moura Monteiro
09-10-2005

1º ANIVERSÁRIO DE
FALECIMENTO

Assinalando o primeiro aniversário de
falecimento de RICARDO MOURA MON-
TEIRO, realizou-se no Mosteiro da Vizi-
tação de Vila das Aves, no passado dia
09 de Outubro pelas 08 horas, missa
em sua homenagem, sua filha, agradece
a todos que se dignaram participar na
cerimónia religiosa.

Cartório Notarial
Margarida Correia Pinto Regueiro

NOTÁRIA

JUSTIFICAÇÃO

Certifico narrativamente para efeitos de publicação que por escritura
de hoje exarada de fls. 16 a 17, do livro de escrituras diversas nº 12-
G, deste cartório a cargo da Notária, Lic. Margarida Maria Nunes
Correia Pinto Regueiro, foi lavrada uma escritura de justificação
notarial em que foram justificantes: -------------------------------------------

Maria de Lurdes Fernandes Machado, cont. 147 858 755, solteira,
maior, natural da freguesia de Lordelo, concelho de Guimarães e
Maria Enoi Fernandes Machado, cont. 122 973 771, solteira, maior,
natural da freguesia de Lordelo, concelho de Guimarães, residentes
no lugar de Sobrado, freguesia de Vila das Aves deste concelho e
declararam: --------------------------------------------------------------------------

Que são donas, com exclusão de outrem, do seguinte prédio,
situado na freguesia de Aves, concelho de Santo Tirso, omisso na
Conservatória do Registo Predial de Santo Tirso, e a que atribuem o
valor de Vinte e dois mil e quinhentos euros: -------------------------------

Urbano, no lugar de Sobrado, composto de prédio destinado á
habitação e comércio, dois anexos e quintal, com um corpo de cento
e doze virgula zero dois metros quadrados, outro corpo de cento e
oitenta e sete virgula noventa e seis metros quadrados, um anexo
de cento e nove virgula trinta e cinco metros quadrados, outro anexo
de três virgula oitenta e cinco metros quadrados e um quintal com
mil trezentos e oitenta e seis virgula oitenta e dois metros quadrados,
a confrontar do norte com Manuel Machado Azevedo, sul e nascente
com caminho e poente com Arnaldo Pereira Martins e José Fernando
Dias, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 1642, com o valor
patrimonial de 22.345,85 Euros. -----------------------------------------------

Que adquiriram a posse deste prédio há mais de vinte anos, em
mil novecentos e setenta e cinco, por sucessão de seus pais, nunca
formalizada, pelo que não são detentoras de qualquer título formal
que legitime o seu domínio, razão pela qual se encontram
impossibilitadas de comprovar a aquisição pelos meios normais.-

Que desde então sempre o tem usufruído, nele habitando, fazendo
obras de conservação e reparação, gozando todas as utilidades por
ele proporcionadas, com ânimo de quem exerce direito próprio,
pagando os respectivos impostos, fazendo-o de boa fé por ignorar
lesar direito alheio, pacificamente porque sem violência, contínua e
publicamente, à vista de eventuais interessados e de toda a gente e
sem oposição de ninguém, sendo reconhecidas como suas donas
por todos. -----------------------------------------------------------------------------

Que, dadas as características de tal posse, adquiriram a proprie-
dade do referido prédio por usucapião. --------------------------------------

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL, O QUE CERTIFICO.
Cartório Notarial de Margarida Correia Pinto Regueiro, 6 de Outubro

de dois mil e cinco.

A Notária,

Conta registada sob o nº 2242 MR

Completa neste dia, 12 de Outubro, mais um aniversário o cabeleireiro
PEDRO SOUSA. Os seus clientes desenjam-lhe votos de bom aniversário com
todo o amor e carinho. Muitos parabéns e muitos anos de vida cheios de
saúde e felicidade. Parabéns e Beijinhos

De parabéns
12 - 10 - 2005
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Vende-se
edificio (ex-Discoteca Starligth)
Rua da Indústria - Vila das Aves

contactar: 252 872 438
        ou 252 942 319

entreMARGENS
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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"

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

Trespassa-se
Pastelaria Pão-quente c/pizzaria bem

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

SOLASTIQUE - Sociedade Industrial
de Elastómeros, S.A. - Barcelos

AdmiteAdmiteAdmiteAdmiteAdmite
Serralheiro mecânico; Chefe de Turno

para tinturaria de malhas
Telefone: 253 808406
Telemóvel: 96 7631098

Gabinete de Acção
Psicopedagógica

INSCRIÇÕES: através dos números: 914640023 OU 966471308 ou nas nossas instalações
Rua Augusto Marques, nº 66, 1º Andar, Sala 1 - Vila das Aves - JUNTO À SEDE DO SPORTING

SALA DE ESTUDO - 1º, 2º , 3º ciclo e Secundário

CONSULTA PSICOLÓGICA

PSICOMOTRICIDADE

EXPLICAÇÕES do 1º, 2º, 3º ciclo e secundário

TERAPIA DA FALA

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: dislexia;

hiperactividade

INTERVENÇÃO PRECOCE

Inscriç
ões g

ratuitas

OCULISTA
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Romão |  Vila das Aves | Telef. Oficina 252871309

pronto socorro permanente | chapeiro | pintura | mecânica geral

de     José Mendes da Cunha Faria TINTAS PAÇO
D’ALÉM, Ldª

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

VVVVVende-seende-seende-seende-seende-se
Casa c/ terreno cerca de 1.600m2

ou só terreno c/ 2.300m2
Lugar da Giesteira - Lordelo

Junto á Etlor
contactar: 96 3711511

Senhora procura trabalho
como ajudante de cozinha
Contactar: 93 8200338

Loja de Desporto
Vila das AvesVila das AvesVila das AvesVila das AvesVila das Aves

Trespasse ou cedência de quotas
No mercado desde 1986. Em pleno funcionamento.

Bem localizada. Renda antiga. Carteira de clientes.
Oportunidade única. Bom preço, pela urgência.
Agente autorizado das melhores marcas

Informações: 252 942 468

Senhora procura trabalho
como ajudante de limpeza.
Contactar: 93 4368589

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 imobiliários,

com profissionais
autorizados e legalizados!...

ave@remax.pt www.remax.pt

QUINTA DE QUINTÃO
Negrelos - Santo Tirso

14 Hectares - Vinha
Casa do Sec. XVII

IMÓVEL ÚNICO

T1 + 1
Santo Tirso

Bom estado de conservação
Kitchnete

Sala com lareira
Garagem

ARMAZÉM
Várzea do Monte

Santo Tirso
Com área de 544m2
Escritório - 130m2

Logradouro - 130m2
Junto à saída da A3
(Santo Tirso - Trofa)

A
R
R
E
N
D
A

AMI 5347

QUINTINHA
Grande potencial para hotelaria

Com área de 6.500m2
Moradia r/c e 1º andar tipo T3

Salão para festas
Zona arborizada

Boa exposição solar

QUINTINHA
Delães

Área de 3.500 m2
Moradia r/c e 1º

Andar
A 5 minutos de Riba

d'Ave

MORADIA
Gandarela - Guimarães

Fabulosa moradia
restaurada

Bom estado de conservação
Acesso privativo
Piscina Exterior

MORADIA
S. Tomé de Negrelos

Moradia r/c e 1º Andar
Excelentes áreas
Sala c/ lareira

Pequeno lote terreno
c/ 182 m2

MORADIA
Mt. Córdova - Santo Tirso

Moradia tipo T5 (1 suite) Sala
de estar e jantar c/ lareira

Cozinha totalmente equipada
Bonito jardim c/ rega

automática

T2
Carvoeira - Santo Tirso

Excelente estado de
conservação

Cozinha Mobilada

Bom Preço!!!

TERRENO
Agrela - Santo

Tirso

Com área de 12.500 m2

Bons acessos

T2 / T3
Paços de Ferreira

Acabamentos de
qualidade

Boa localização
Prontos para habitar

MORADIA
Guardizela - Guimarães

Moradia tipo T3
Cozinha mobilada

Sala comum c/ lareira
Sala de jogos c/ fogão de sala

Lindíssimo jardim c/
churrasqueira



Pedro Sousa
CABELEIREIROS

JP
SOBRADO - V. DAS AVES

JUNTO À CAPELA DE S.TO ANDRÉ
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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 OCULISTA
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Carlos Bica

O Jazz constitui uma das grandes apos-
tas musicais na programação da Casa
das Artes de Famalicão para este mês
de Outubro. Carlos Bica, Leo Gandel-
man e Uri Caine são apenas alguns
dos nomes fortes dos cinco concertos
a apresentar até ao final do mês naquele
espaço, dois dos quais, no âmbito do
aniversário da editora Bor Land.

O primeiro dos convidados chega
do Porto e assume-se como um verda-
deiro homem dos Blues. Carlos Poló-
nia actua esta sexta e sábado (14 e
15 Out. às 23h30) no café-concerto
da Casa das Artes. Músico multiface-
tado, é harmonicista, guitarrista, bate-
rista, compositor e cantor. O humor,

presente nas letras e intervenções do
cantor, cria um espectáculo único e
delirante, cheio de mordacidade politi-
camente incómoda e cheia de crítica
de costumes, com uma sólida base
musical.

Reconhece a inspiração na tradi-
ção da análise sociológica e crítica
de costumes deixada por Gil Vicente,
Bocage e Eça de Queirós. No Porto,
de onde é natural, consideram-no o
verdadeiro homem do blues, cantan-
do em português, com pronúncia e
gíria genuína.

A 19 de Outubro, (às 21h30) o
jazz prossegue em Famalicão com o
músico brasileiro Leo Gandelman.

Saxofonista, produtor, compositor e
arranjador, desde 1977 que Gandel-
man se dedica à carreira de saxofo-
nista, inspirando-se principalmente
nas influências do Jazz e da Música
Popular Brasileira para compor as suas
músicas, sempre com uma clara versa-
tilidade e inventividade. Estas são mar-
cas registradas que atestam ao músico
o título de melhor saxofonista do
Brasil. Música feita com prazer e que
proporcione prazer e informação. Essa
é a meta de Leo Gandelman em “Loun-
jazz”, disco que produziu e lança pela
sua próprio etiqueta discográfica,
Saxsamba.

No âmbito do aniversário da edi-
tora Bor Land serão levados a cabo
dois concertos. No dia 25 de Outu-
bro (22 horas) actua Carlos Bica e o
projecto München e a 26 de Outubro,
à mesma hora, os projecto Tenaz de
Alexandre Soares e Jorge Coelho. De
referir que Carlos Bica é um dos pou-
cos músicos portugueses que alcan-
çou projecção internacional, tendo-
se tornado uma referência no pano-
rama do Jazz europeu. Entre os vários
projectos musicais que lidera e para
além das participações em outras
áreas como o teatro, cinema e dança,
o seu trio “Azul” com Frank Möbus e
Jim Black, tornou-se na imagem de
marca do contrabaixista e compositor.

A fechar o mês, Uri Caine (30 de
Out. às 21h30). Uri Caine nasceu
em Filadélfia, em 1956, numa família
judaica. Começou a estudar piano
entre os doze e os treze anos, com
um pianista francês radicado em Fila-
délfia, Bernard Peiffer, que lhe ensinou
não só a técnica pianística como o
introduziu no jazz através do estudo
dos clássicos da música erudita.

Uri quebra as barreiras entre géne-
ros. Considerando-se acima de tudo
como músico de jazz, reinventa temas
de compositores eruditos como Mahler,
Bach, Beethoven, Schumann e Wagner.
Apropria-se da música klezmer, do
blues, do rock, do funk ou da música
electrónica, sempre de uma forma
inovadora e surpreendente. Gravou
quinze discos como líder. As suas duas
primeiras gravações homenagearam
Thelonious Monk e Herbie Hancock
que, com Chick Corea, McCoy Tyner
e Keith Jarret foram para si modelos.
Em 2001 publicou um disco a solo
(Solitaire). O mais recente CD, Live at
Village Vanguard, com um novo trio,
saíu em 2004. Neste concerto a solo,
Uri Caine interpreta composições
originais, jazz standards e arranjos e
improvisações sobre música de
Mahler, Verdi e Beethoven. |||||

Outubro em Jazz
PROGRAMAÇÃO MUSICAL DE OUTUBRO NA CASA DAS ARTES

DE FAMALICÃO APOSTA NO JAZZ

Com o intuito de dar continuida-
de ao projecto ‘Para um Maior
Conhecimento sobre a Juventude
Portuguesa’, através da divulgação
dos resultados de Estudos de In-
vestigação sobre “questões de ju-
ventude”, da sua responsabili-
dade ou de terceiros, o Instituto
Português da Juventude vai orga-
nizar o 2º Colóquio ‘Conhecer
a Juventude: Estudos de Investi-
gação’.

A iniciativa terá lugar nos dias
18 e 19 de Outubro próximo, na
cidade do Porto, no Auditório da
Universidade Fernando Pessoa
(Jardim de Arca d’Água) e des-
tina-se a: investigadores; profes-
sores; psicólogos; agentes educati-
vos; animadores juvenis; dirigen-
tes associativos; jovens universitá-
rios e pré-universitários e técnicos
de juventude. A sessão de aber-
tura do evento será presidida pe-
lo Secretário de Estado da Juven-
tude e do Desporto, Laurentino
Dias.

Neste Colóquio serão apre-
sentados trabalhos de investiga-
ção em áreas tão diversas como
as do: desporto; participação; con-
sumos e valores; jovens desfavo-

recidos; e na área dos afectos.
Serão ainda apresentados dois

trabalhos transnacionais na área
dos Estudos sobre Juventude, re-
lacionados com a Associação
‘Eixo Atlântico’ e com a Comissão
Europeia, ao nível da população
juvenil mais desfavorecida.

O Colóquio pretende consti-
tuir-se como um espaço de ven-
tilação de saberes, debate e par-
tilha de experiências, com vista a
proporcionar a todos os interes-
sados, com preocupações nesta
área, um melhor conhecimento
e uma maior compreensão sobre
a juventude portuguesa.

A participação no colóquio é
gratuita, mas está sujeita a ins-
crição devendo estar ser efectua-
da preferencialmente, por correio
electrónico até dia 13 de Outu-
bro, para o seguinte endereço:
coloqui@juventude.gov.pt. Aten-
dendo ao limite de participantes,
as inscrições serão consideradas
por ordem de chegada, sendo
contactados os inscritos que não
puderem ser considerados por
ultrapassarem o limite de participa-
ção. Mais informações no sítio da
Internet: www.juventude.gov.pt. |||||

Colóquio ‘Conhecer
a Juventude: Estudos de

Investigação’

Criado a pensar nas crianças, es-
treia na Casa das Artes de Vila
Nova de Famalicão, na próxima
sexta-feira, dia 14 de Outubro,
o musical “A Flauta (Quase) Má-
gica”, uma reinterpretação de “A
Flauta Mágica” de Mozart, pela
Companhia de Música Teatral.

Partindo da ideia e do material
musical original, pretende-se fa-
zer uma reescrita da peça, man-
tendo algum referencial de parti-
da, mas usando sobretudo ideias
originais, musicais e dramáticas.
No centro está a figura de DJ Moz,
um músico verdadeiramente
transdisciplinar e actual que se
socorre dos vários talentos de
uma equipa criativa, e também do
público, para criar algo que está
algures entre uma peça de mú-
sica, de teatro e de arte digital.

Pensado para todas as idades,
o humor e a caricatura são ele-
mentos chave, bem como a con-
jugação de várias linguagens
musicais, artísticas e uma forte
componente tecnológica. No pri-
meiro dia, sexta-feira, o espectá-
culo tem início às 21h30; no se-
gundo dia, 15 de Outubro, sába-
do, às 16h00; e no último dia, 16
de Outubro, domingo, às 11h00.

A Companhia de Música Tea-
tral (CMT), autora do espectáculo,
procura dinamizar a produção de
iniciativas de carácter interdiscipli-
nar, privilegiando a música como
ponto de partida para a interacção
entre várias técnicas e possibili-
dades de comunicação artística.
Desde a sua fundação, a CMT
tem criado e apresentado espectá-
culos em Portugal e Espanha.

Uma flauta quase mágica
em Vila Nova de Famalicão
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