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A derradeira sessão das Décimas
Nonas Jornadas Culturais de Vila das
Aves ficou marcada por 'tiques e
toques' de escusadas polémicas. A
sessão teve lugar no Salão de Festas
do Patronato de Vila das Aves e contou
com a participação de ex-presidentes
de Junta  e da deputada avense Isabel
Coutinho, eleita pelo circulo eleitoral
de Braga | PÁGINAS  8 E 9

Derradeira e
polémica sessão

das Jornadas
Culturais de Vila

das Aves

PRESIDENTE DO DO AVES LEMBRA QUEBRA NAS
RECEITAS E APELA AO APOIO DOS SÓCIOS
O apelo foi feito no jantar comemorativo dos 75 anos do Clube Desportivo das Aves, realizado no passado dia 12 de
Novembro. Nesta edição, suplemento de quatro páginas alusivo ao aniversário.

Há mais de 40 anos em Angola, desde final dos anos 70 como representante da Caritas,
a missionária leiga Maria José, natural de Vila das Aves, soma décadas de trabalho junto da mulher angolana

em beneficio da sua emancipação. Página  19

Missionária Maria José em Angola há mais de 40 anos

Não foram ao pódio, mas três kara-
tecas avenses foram selecionados
pela Federação Nacional para o 4º
Campeonato do Mundo de Kara-
te. Jorge Machado, Miguel Lopes
e João Meireles, foram três dos
cinco atletas selecionados para este
campeonato mundial. | PÁGINA 14

Karatecas avenses
seleccionados

para mundiais
Na distribuição de pelouros pelos
vereadores eleitos pelo Partido So-
cialista, destaque para as responsa-
bilidades acrescidas de Ana Maria
Ferreira nos Serviços Municipali-
zados de Electricidade Água e Sa-
neamento. Pasta da cultura transita
para Júlia Godinho. | PÁGINA 7

Vereadores com
novas Áreas de

Gestão MunicipalEm entrevista, Nestor Rebelo Bor-
ges, Secretário Coordenador da
Secção de Vila das Aves do PS diz-
se desiludido com o resultado al-
cançado pelo partido nas últimas
eleições. No entanto, encara a equi-
pa do PS como uma mais valia para
os combates políticos futuros, ten-
do como objectivo principal ganhar
as eleições de 2009. | PÁGINAS 4 E 5

PS de Vila das Aves quer ganhar Junta
de Freguesia nas eleições de 2009

TAMBÉM EM BOM PANO CAI
A NÓDOA



EDITORIAL

A Partir deste número, novos colaboradores foram convidados a enriquecer as
colunas de opinião. Assim, Cidálio Ferreira retoma uma colaboração que em
tempos foi regular e que agora aparecerá periodicamente e Gilda Torrão, conhecida
técnica da Associação de Solidariedade e Acção Social de Santo Tirso (ASAS),
terá também uma intervenção periódica. Outros intervenientes serão
oportunamente anunciados. |||||

A Associação do Rancho de Santo André de Sobrado reúne em Assembleia
Geral no próximo dia 18 de Novembro (sexta-feira) pelas 20h30, na sede de
ensaios, situada na Rua de Sobrado (Quinta das Almas). Da ordem de trabalhos,
faz parte a apresentação e divulgação de informação relacionada com o presente
e futuro da associação; e a discussão de outros assuntos de interesse. Se na
hora marcada não estiverem presentes metade dos sócios mais um, funcionará a
assembleia com qualquer número de Sócios decorridos 30 minutos. |||||

À semelhança de anos anteriores, a Associação de S. Miguel Arcanjo volta a
realizar mais um magusto/convívio. Este ano, a iniciativa está marcada para o
próximo dia 27 de Novembro, realizando-se a mesma, a partir das 15 horas, a
local ainda a definir, e na impossibilidade de o mesmo se realizar em casa de
Joaquim José Pereira, mais conhecido por Joaquim Vilas-Boas, como de resto, a
fotografia, referente à edição do ano passado, documenta. A associação apela à
participação de todos os associados. ||||| IMAGEMIMAGEMIMAGEMIMAGEMIMAGEM     DEDEDEDEDE     ARQUIVOARQUIVOARQUIVOARQUIVOARQUIVO

Assembleia Geral do Rancho
de Santo André de Sobrado

Novos Colaboradores

Magusto da Associação de
S. Miguel Arcanjo

Evocações para este Novembro
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Todos evocámos no passado dia 1 de Novembro os
250 anos do Terramoto de Lisboa que marcou inde-
levelmente, primeiro pela destruição que causou e
depois pela edificação de novas estruturas e novos
equilíbrios, a história do nosso País e da cultura euro-
peia em plena marcha para o Iluminismo. Dia simbó-
lico aquele, porventura o que mais religa os viventes
aos que os precederam, aos seus antepassados! To-
dos os comentadores foram unânimes em considerar
que a maioria das vítimas do terramoto celebravam nos
muitos templos da capital a liturgia festiva de Todos
os Santos a que associavam, como ainda hoje é corrente,
o culto dos seus mortos e poucos foram os templos
que resistiram a tamanho abalo. Segundo um espe-
cialista, “apenas 11 conventos, num total de 65, resisti-
ram e ficaram em condições de albergar os sobreviven-
tes... as ruínas do Convento do Carmo constituem ainda
hoje um símbolo da tragédia. Igrejas, palácios, cadeias,
arquivos, livrarias, hospitais (o célebre Hospital de
Todos os Santos) ficaram reduzidos a escombros.”(1)

Não será de evocar, neste momento, as imensas
querelas que por causa deste acontecimento ocorre-
ram, as interpretações com que os mais crentes e
apologéticos associaram o fenómeno ao castigo e
justiça divinas, bem como as interpretações laicas e
filosóficas com que muitos sábios e escritores da época
se referiram a ele legitimando muitos deles a busca
de razões puramente naturais para fenómenos natur-
ais sem recursos a motivações morais ou transcenden-
tais, abrindo caminho à investigação científica e sobre-
tudo a uma planificação das cidades em bases e
arquitecturas mais sólidas. Também não é altura de
contrastar personalidades e instituições porque de
outro modo iríamos cair em lugares comuns e glorificar
o Marquês de Pombal e diabolizar o padre Malagrida
e outros avatares. Verdade seja dita que com todos
os sobressaltos e excessos, Lisboa renasceu das cin-
zas como a Fénix da Europa das Luzes, Portugal torna-
se um país em modernização com um Estado mais
esclarecido e mais próximo dos ideais da época.

Não fui indiferente, antes pelo contrário, ao acon-
tecimento que trouxe, por estes dias, Lisboa para as
primeiras páginas dos jornais e das televisões com a
realização do Congresso Internacional para a Nova
Evangelização. Em articulação com outras cidades
europeias, nomeadamente Viena, Bruxelas e Paris,
cristãos europeus preocupados com a crescente des-
caracterização e anonimato das grandes metrópoles
“procuraram ir ao encontro dos seus concidadãos
para com eles partilharem a sua esperança, nas
paróquias, movimentos, comunidades...realizando
tempos de oração, de escuta e de partilha nas igrejas
das cidades... organizando manifestações culturais e
debates públicos, além de iniciativas festivas, de cari-
dade, espirituais e culturais... partilhando entre cristãos
nacionais e estrangeiros experiências sobre os funda-

mentos e os desafios da nova evangelização...” Assis-
timos através das televisões a muitas destas iniciativas,
incluindo experiências ecuménicas entre líderes
religiosos de várias confissões que fizeram de Lisboa
não uma cidade voltada para as lamentações e as
repercussões de um terramoto demolidor como o
que ocorreu há 250 anos mas uma cidade aberta
ao futuro de uma nova evangelização sem os es-
tigmas da inquisição mas anunciadora de um relacio-
namento mais fraterno e integrador das diferenças.
Um bom exemplo, em tempos que parecem fazer acor-
dar os demónios da agitação e da sublevação de
franjas juvenis das grandes periferias que perderam
toda a identificação com valores estáveis da cultura
e da civilização e se sentem arredados dos benefícios
do progresso e da democracia! Oxalá exemplos posi-
tivos oriundos das comunidades com forte sentido
de justiça e de integração das diferenças rácicas e
migratórias contribuam para evitar que motins que
se vão espalhando pela França e outros países se
não alastrem ao tecido das nossas cidades.

Na nossa pequena realidade paroquial, como
habitualmente, não há dia que reuna uma tão grande
multidão de avenses em torno de um sentimento
comum de pertença ao mesmo solo sagrado e de
partilha de fortes vínculos familiares entre vivos e
falecidos como o 1º de Novembro. Também o pároco,
durante a homilia, evocou os trágicos acontecimentos
de Lisboa de há 250 anos e as turbulências ocorri-
das no cabido da Sé de Braga com o clero até aí
profundamente dividido a encontrar caminhos de
pacificação. Oráculo ou advertência, a verdade é que
os sintomas não são os melhores.

Em conclusão, não resisto em referir o testemunho
de uma pessoa que falando do fausto e das pompas
fúnebres que nesta época ocorrem nos nossos cemité-
rios, me deu a conhecer um exemplo que a todos
nos pode e deve comover: falava-me ela de uma
pessoa simples e generosa que dela se abeirou a
pedir-lhe que não deitasse ao lixo as flores que iria
levantar da sepultura de um familiar para colocar
outras mais viçosas, já que, com elas poderia ainda
assear campas de defuntos perfeitamente esquecidos
e deixar sobre elas um pequeno milagre de evocação
e uma vénia de reconhecimento a um cidadão e
cristão anónimo. Também não resisto a curvar-me
perante a memória de um cidadão avense recente-
mente falecido (cuja evocação faremos em próximo
número) a quem tais faustos e vaidades póstumas
repugnavam ao ponto de ter optado pela cremação
e posterior dispersão das cinzas em marítimas águas.
Ainda em maré de evocação tudo fizemos para nos
associarmos à festa dos 75 anos do Clube Desportivo
das Aves, com um suplemento especial comemorativo.
Parabéns à ilustre colectividade. |||||

1“O Terramoto de 1755”, artigo de Maria João Velhinho
Campos, in Revista História de Outubro de 2005
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Ao despedir-se da função de presiden-
te da mesa da Assembleia de Fregue-
sia, Adalberto Carneiro, bem apelou
ao “trabalho em conjunto e em con-
sonância” dos eleitos da nova Junta
e Assembleia de Freguesia, mas na
sessão de tomada de posse dos no-
vos elementos, realizada no passado
dia 27 de Outubro, a camisola de
“Vila das Aves” não foi capaz de se
impor à dos partidos políticos. Um
motivo evidente: a renúncia de quatro
dos cinco eleitos do PS local; facto
que, nem Adalberto Carneiro, já na
qualidade de simples cidadão, deixa-
ria passar ao lado.

Em período de campanha, Rui
Ribeiro, número dois da lista do PS e
um dos elementos que renunciou ao
cargo de deputado da Assembleia de
Freguesia, não raras vezes apelidou
Carlos Valente de “candidato tipo
shampoo dois em um” por se apre-
sentar ao sufrágio popular como can-
didato à Junta e à Câmara Municipal
em oposição à “lista cristalina” e
“transparente” do Partido Socialista.
Carlos Valente recordou as palavras
de Rui Ribeiro, para dizer que “de tão
cristalina e com tanto shampoo à mis-
tura, a lista do PS quase branqueou”,
numa referência directa às renuncias
apresentadas por Leandro Araújo, Rui
Ribeiro, António Freitas e Silvia
Carneiro. “Afinal, quem mentiu aos
avenses? Afinal, onde está o duplo
candidato socialista que hoje renun-
ciou ao cargo de deputado da Assem-
bleia de Freguesia e na segunda-feira
[24 de Outubro] tomou posse na As-
sembleia Municipal? Será para estar
mais perto de casa?”, questionou
ainda Carlos Valente.

As críticas ao PS viriam depois de
alguns elementos do público, entre
os quais Armindo Fernandes que de-
clarou que os “mil e 700 avenses que
votaram no PS foram traídos”. Na mes-
ma linha de raciocínio, Adalberto Car-
neiro afirmou que os “avenses não
foram respeitados pelo PS” e que este
havia “defraudado” os seus eleitores.

De tão “cristalina”, lista do
PS “quase branqueou”
TOMADA DE POSSE DA JUNTA E ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES. QUATRO DOS CINCO ELEITOS DO
PS RENUNCIARAM AO CARGO DE DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Dos deputados eleitos pelo Partido
Socialista, Nuno Certo foi o único a
tomar posse, sendo os restantes substi-
tuídos por Helena Miguel, Bernar-
dino Certo, António Couto e João
Pedro Pedrosa. Segundo Adalberto
Carneiro, deveriam ter sido estes os ele-
mentos do PS a aparecer nos primei-
ros lugares da lista candidata e nas
fotos de campanha, pois “foram estas
as pessoas que o PS escolheu para estar
na Assembleia de Freguesia”.

No arranque de mais um manda-
to, outras vozes criticas se haveriam
de juntar nesta primeira sessão da
Assembleia de Freguesia. Na defesa,
apenas Rui Sousa, que integrou a lista
candidata do PS de Vila das Aves,
sublinhando que os eleitos têm direito
a renunciar ao cargo, criticando os
órgão autárquicos por não terem reve-
lado as razões evocadas para a renún-
cia dos quatro elementos do PS. Na
ocasião, não deixou também de fazer
o apelo a “alguma humildade” da par-
te do Presidente da Junta numa
cerimónia  onde se impunha a defesa
da união de todos pelos interesses
da freguesia.

“Colocar Vila das Aves no centro
das nossas atenções”, foi, de resto,
uma das garantias deixadas por Car-
los Valente no seu discurso de tomada
de posse, no qual recordou algumas
das vitórias alcançadas no mandato
anterior. Incontornável, a conquista do
nome da estação ferroviária que,
segundo o autarca local, só foi pos-
sível “porque quase todos estavam do
mesmo lado”. Valente falou ainda nu-
ma postura dialogante, na gestão dos
destinos da freguesia nos próximos
quatro anos, desta vez legitimada por
mais de dois mil e 800 avenses que
apostaram no PSD

Bernardino Certo, da bancada do
PS, prometeu uma oposição atenta às
promessas feitas pela maioria no
poder em Vila das Aves. “Seremos uma
oposição responsável, mas também
crítica se assim for necessário”, frisou
ainda o deputado socialista que dei-
xou claro que não vale a pena contar
com o PS para “alimentar divisões”. |||||

Prudência no uso
das palavras apelou

Felisbela Freitas
Felisbela Freitas, que transita do exe-

cutivo para a presidência da mesa
da Assembleia de Freguesia, não
terá tarefa fácil na condução dos

trabalhos daquele importante órgão
autárquico. “Que exerça autoridade
e imponha disciplina”, foi, de resto,

o apelo deixado pelo deputado
socialista Bernardino Certo, revelan-

do algum desacordo pela forma
como no anterior mandato os

trabalhos foram conduzidos por
Adalberto Carneiro.

“As palavras são capazes de ser
o raio de luz na escuridão mas

também podem ser setas envenena-
das”. Socorrendo-se desta afirmação

do político e dramaturgo Václav
Havel (antigo Presidente da

Republica da Checoslováquia e o
primeiro presidente da República

Checa, depois da divisão, em 1 de
Janeiro de 1993, do Estado

Checoslovaco), Felisbela Freitas
apelou à “prudência” no uso das

palavras. Com prudência e sem
demagogia, pois, e citando Sophia

de Melo Breyner Andresen, “o
demagogo diz a verdade a metade

porque pensa que o povo só sabe a
metade”. Felisbela Freitas concluiria

a sua intervenção, fazendo votos
para que “em nenhum momento as
pessoas sejam destinatários destas

palavras de Sophia”.

OS ELEITOS LOCAIS
Carlos Valente (à direita, na imagem

superior) assume os destinos da
Junta de Vila das Aves por mais

quatro anos. Acompanham-no no
executivo local (na imagem, da

esquerda para a direita) Joaquim
Carneiro (vogal), Elizabete Faria

(tesoureira), David Adães (vogal) e
Clara Freitas (secretária).

A presidência da mesa da
Assembleia de Freguesia é assumi-

da agora por Felisbela Freitas (ao
centro, na imagem do meio), tendo
como secretários Francisco Correia
(à esquerda) e Nicola Machado (à

direita), eleitos pelo PSD. Para a
Assembleia de Freguesia o mesmo

partido elege ainda Sebastião Alves,
Rui Baptista, José Manuel Machado,
Sebastião Lopes e Manuel Monteiro
(na fila da frente, da esquerda para

a direita, na imagem inferior). Por
sua vez, o PS elege João Nuno
Pedrosa, António Couto, Nuno

Certo, Helena Miguel e Bernardino
Certo (na segunda fila). |||||
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Depois das autárquicas de Outubro,
o Secretário Coordenador do Secre-
tariado do PS de Vila das Aves não
esconde a frustração do resultado
alcançado em Vila das Aves. Tendo
em conta o trabalho dos últimos qua-
tro anos, Nestor Rebelo Borges diz
que os 1700 votos obtidos na fre-
guesia desiludem. Ainda assim, subli-
nha a capacidade de trabalho da
equipa concorrente às últimas eleições
vendo nela uma mais valia para o
futuro do partido em Vila das Aves.

Que interpretação faz do resultado
eleitoral alcançado pelo PS em Vila
das Aves?
A primeira conclusão que se pode
tirar é que o resultado alcançado ao
nível da Junta de Freguesia foi franca-
mente negativo. Sinceramente, estava
à espera de um resultado melhor. De
qualquer modo, convém salientar, o
facto de termos conquistado uma
maioria absoluta para a Câmara Mu-
nicipal e também o facto de o Enge-
nheiro Castro Fernandes ter ganho
em Vila das Aves.

O PS local partiu para estas eleições
convicto de que sairia derrotado ou
esperava que o cenário se alterasse
no executivo local? Pergunto isto,
pois em vez de apostar nos candi-
datos que a priori seriam os mais
óbvios, nomeadamente o próprio Dr.
Nestor Borges e o Dr. Rui Ribeiro, re-
solve apostar em Leandro Araújo
que, apesar de ser uma figura conhe-
cida, não tem experiência política.
Deixe começar por dizer que Leandro
Araújo esteve muito perto de ser
candidato há quatro anos. Se António
Castro não tivesse aceite em 2001,
Leandro Araújo seria o candidato já
nessa altura. Portanto, o Leandro Araú-
jo não aparece assim de um momento
para o outro, mas confesso que devía-
mos ter apostado melhor na sua figura.

Nós não tínhamos certezas em re-
lação à recandidatura de Carlos Va-
lente mas tudo apontava nesse senti-
do, mas não deixamos de trabalhar
bastante, fazendo uma campanha pela
positiva e muito profícua, mas creio
que o Leandro Araújo não apareceu
tanto como devia. Nós apostamos
mais no trabalho do Secretariado e pos-
so-lhe dizer que trabalhamos imenso.
E quando digo que fico frustado com
os resultados das eleições é precisa-
mente porque o PS local trabalhou
muito nos últimos quatro anos.

Mas alguma coisa terá falhado nesse
trabalho feito nos últimos anos?
Sinceramente não encontro falhas
significativas. Nós em 2001 tivemos

um série de factores que não nos
foram favoráveis. Houve um clima de
guerrilha que começou em 2000 e
se prolongou pelo ano seguinte. En-
tretanto realizaram-se as eleições e
um determinado grupo, que nós ape-
lidamos de 'falsos socialistas', apoiou
claramente a candidatura do PSD. Per-
demos as eleições, mas logo aí come-
çamos a preparar as eleições de 2005,
começando por analisar o que correu
mal e o que teríamos de mudar, e
esse trabalho foi feito. ....Por vezes fico
um bocado desapontado porque as
pessoas votam um pouco por simpatia,
ou porque estão iludidas por deter-
minadas promessas que na altura são
feitas, ou porque o candidato é da
família “A” ou da família “B”...

Como referiu, a vitória do PSD em
2001 fez-se com o apoio dos tais
‘falsos socialistas’ e, certamente, com
os votos de pessoas que habitual-
mente votam no PS. Não se pode de-
preender daqui que existe um eleito-
rado do PS que deixou de se rever
no PS de Vila das Aves?
Eu não vejo as coisas assim. Há uma
ideia que é chave, é que Vila das Aves
é maioritariamente socialista mas outra
ideia que também tenho bem presente
é a de que nas eleições autárquicas as
pessoas não votam tanto nos partidos
votam mais nas pessoas. E, se calhar,
não votam tanto na lista, mas deviam.

Entretanto tivemos uma tomada de
posse em que é dado a conhecer que
quatro dos cinco elementos eleitos
pelo PS renunciaram ao cargo de de-
putados na Assembleia de Freguesia.
Ficou desiludido com a atitude dos
seus colegas de partido?
Não, não fiquei desiludido. Eu acho
que se está a fazer uma tempestade
num copo de água, e eu digo isto
porque os cinco elementos que con-
corriam à Junta de Vila das Aves pelo
PS, concorriam a um executivo, eles
não estavam a concorrer à Assembleia
de Freguesia. O Leandro Araújo, por
exemplo, estava a concorrer à Presi-
dente da Junta. Eu não fiquei desilu-
dido nem tão pouco fiquei surpreen-
dido porque já tínhamos conversado
e as pessoas já tinham dito qual era
a sua disponibilidade. E nós também
já preparamos a lista para o caso de
perdermos as eleições.

Seja como for, não acha legítimo que
os vossos apoiantes, como alguns o
referiram, se sintam traídos?
Eu penso que não. Em democracia,
temos de respeitar a posição das pes-
soas. Não é uma questão de traição
ou qualquer outra coisa. De qualquer
das formas, o grupo que lá está é muito
bom. Ainda não tiveram a oportuni-

Queremos  ganhar as
eleições em 2009
ENTREVISTA COM NESTOR REBELO BORGES, SECRETÁRIO COORDENADOR DO
SECRETARIADO DO PARTIDO SOCIALISTA DE VILA DAS AVES

dade de se mostrar, como é obvio, mas
conseguimos ter lá pessoas com mais
experiência, como é o caso da Dr. Hele-
na Miguel e de Bernardino Certo, te-
mos também o Sr. Couto que é uma
pessoa que está por dentro dos as-
suntos da freguesia e depois temos
dois jovens muito promissores.

É uma bancada do PS completamente
renovada, o que é que espera dela?
Espero que trabalhe acima de tudo
pelos interesses de Vila das Aves de-
vendo deixar um pouco para o secre-
tariado a questão político-partidária.
Espero que apresente propostas,
ideias e, acima de tudo, que seja uma
oposição responsável, séria e credível.

Preocupa-me, no entanto, é o funcio-
namento da Assembleia de Fregue-
sia (AF). Não estive na sessão da toma-
da de posse, mas pelo que se constou,
as sessões não vão ser muito diferen-
tes daquilo que têm sido até agora.

Entende que a bancada socialista foi
prejudicada nos últimos anos?
Neste último mandato as AF decorre-
ram de forma pouco democrática por-
que tudo era permitido e a questão
essencial é esta: há um regime da AF
que, no fundo, regulamenta os tra-
balhos, mas esse regimento era pouco
posto em prática. Este novo grupo do
PS tem que se impor relativamente a
isto. Há um regimento e esse regimento
deve ser cumprido, com alguma flexibi-
lidade, mas tem de ser cumprido.

No mandato anterior acha que a ban-
cada do PS conseguiu fazer uma opo-
sição construtiva e colocar os interes-
ses de Vila das Aves à frente dos inte-
resses político-partidários?
Sem dúvida, sem dúvida. Nós fizemos
um excelente trabalho e recordo que
o PS em questões tão importantes co-
mo a do nome da estação ferroviária
manteve uma posição coerente e sere-
na, aprovou imensas propostas apre-
sentadas pelo próprio PSD e isto, claro,
a pensar nos interesses da terra. Che-
gamos a apresentar, inclusive, propos-
tas com vista à resolução de problemas
nomeadamente a constituição de
uma comissão para se ultrapassar o
problema do Amieiro Galego.

Relativamente à polémica do nome
da estação, não acha que o PS, embora
se posicionando favorável às preten-
sões dos avenses, o fez de forma
envergonhada, não dando o apoio
que se esperava ao executivo na luta
que travava sobre essa questão?
Eu creio que esta questão foi explo-
rada pelo executivo de uma forma po-
pulista e demagógica porque desde
1999 o assunto estava definido e exis-
tem actas e pareceres da Refer assim

como aceitou que o nome da estação
fosse Vila das Aves. Portanto nós está-
vamos perfeitamente convictos de que
o nome não poderia ser outro.

... mas acreditava que se não se
fizesse nada essa seria a posição final
da Refer!!?
As questões são resolvidas muitas
vezes com diálogo e não com cente-
nas de ofícios e na base do ‘diz-se
que disse’. Eu acho que nós tivemos
um postura serena, tranquila. Mas se
as coisas não tivessem decorrido co-
mo estavam previamente definidas, aí
sim, teríamos que partir para a luta.
Tudo começou com um boato, depois
foi a questão do mentiroso, e depois
mais uns telefonemas... nós entende-
mos que não devíamos entrar nessa
luta. Gerou-se uma guerrilha, mais
uma, da qual nós nos quisemos afas-
tar. De qualquer modo, não deixámos
de aprovar as moções que foram apre-
sentadas e não deixámos de subscre-
ver aquelas duas mil assinaturas.

Tem caracterizado a actividade do
Secretariado do PS  com a abertura
do partido à comunidade, com a sua
sede, a edição da Folha Informativa
(FI) e com visitas às colectividades.
Este trabalho é para continuar, ou
vai haver alterações na estratégia a
seguir nos próximos anos?
Em princípio será para continuar. Eu
creio que, e modéstia à parte, com a
minha entrada como Secretário Coor-
denador da Secção e a entrada de
novos elementos, que a estrutura local
deu um salto qualitativo, nunca visto.

As FI são uma forma de comunicar
com as pessoas, as visitas de trabalho
que fizemos às associações também
têm um objectivo perfeitamente válido.
E esse trabalho é para continuar. Ago-

ra nós temos um objectivo muito claro
que é ganhar as eleições em 2009.
E teremos de pensar também noutras
iniciativas para além destas. Temos de
trabalhar mais no terreno.

As FI, e muito resumidamente, carac-
terizam-se pela critica à actividade
do executivo, com a tentativa de cola-
gem do Entre Margens à Junta de
Freguesia e como instrumento de
propaganda da actividade camarária.
Não entende que daqui resulta uma
imagem do PS local negativa e que
dá entender que coloca os interesses
partidários à frente dos interesses
de Vila das Aves?
Eu não entendo assim porque as pes-
soas que têm essa opinião são aque-
les que realmente se sentem incomo-
dadas com as FI. E há aquelas pessoas
que até dizem que não as lêem e que
aquilo é lixo mas, a verdade, é que as
lêem. Se nós não fizéssemos nada,
isso é que me preocupava. Pois aí não
teríamos qualquer tipo de opinião, as
pessoas não saberiam qual era a nos-
sa opinião em relação a este ou aquele
assunto e assim sabem. O que me
preocupa em Vila das Aves é que há
muita gente a dizer determinadas coi-
sas que não correspondem à verdade,
e por isso nada melhor do que o PS
informar devidamente e esclarecer as
pessoas através das FI.

Sobre o jornal, eu tenho a noção
que este está um pouco conotado com
a Junta de Freguesia porque o que
eu mais leio no Entre Margens são
ataques ao PS, são articulistas a escre-
ver contra o PS. O Dr. Rui Ribeiro já
escreveu no jornal, mas, não sei muito
por que razão, passado mais ou me-
nos um ano, essa colaboração acabou,
talvez porque escrevia muito bem e
as pessoas gostavam de o ler. |||||

Nestor Rebelo Borges: "Em Vila das Aves é que há muita gente a dizer determinadas
coisas que não correspondem à verdade"
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Um dos objectivos do PS local é a
abertura do partido à comunidade;
não há aqui um contra-senso quan-
do depois é o próprio partido que
se fecha perante os tais 'falsos so-
cialistas' que querem ter um atitude
activa no partido?
Creio que está generalizar um bocado;
são poucos e são sempre os mesmos.
Eles dizem-se socialistas, de facto, mas
em 2001 não apoiaram o PS e até o
escreveram e em 2005 continuaram
claramente a apoiar o PSD. E isto é
estar contra o PS, não é a favor do
PSD. Se nós víssemos algum sinal que
desse a entender que, ‘bom, isto de
facto pode mudar...’ mas não, não é
isso que acontece, essas pessoas
trabalham claramente para prejudicar
o PS. O eleitorado em Vila das Aves é
socialista e é por esse que nos temos
de puxar, não é por essa meia dúzia
de pessoas que se dizem socialistas
mas que, de facto, não o são. Pelo que
escrevem, pelo que dizem, nós sabe-
mos perfeitamente quem são, sabe-
mos quais são as suas armas, quais
são os seus métodos e eu não creio
que o PS ganhasse nada com a entra-
da dessas pouco pessoas. Nestas úl-
timas eleições, criou-se uma base de
trabalho, com pessoas muito válidas
capazes de fazer com que o PS se soli-
difique sem necessitar dessa tal meia
dúzia de ‘falsos socialistas’. Os pare-
ceres que nós emitimos na altura em
que quiseram entrar como militantes
continuam a ser válidos; fui eu que
os assinei e voltaria a assiná-los.

Um desses ‘falsos socialistas’, como
lhes chama, José Pacheco, já adiantou
que no dia 1 de Dezembro se ia des-
locar à sede do PS de Vila das Aves. O
secretariado vai-lhe abrir a porta?
No dia 1 de Dezembro é dia de tertú-
lia, portanto a sede estará aberta à
comunidade, quem quiser pode entrar.
Normalmente fazemos essa tertúlia na
primeira quinta-feira de cada mês e
ele pode obviamente aparecer, agora
o que se vai passar, sinceramente não
sei. Mas que as portas estarão abertas,
é certo, não só a José Pacheco mas a
Vila das Aves inteira.

Quais são as suas ambições em ter-
mos políticos? Em anos eleitorais, e
naquela fase em que muito se espe-
cula sobre quem vão ser os candi-
datos à Junta de Freguesia, o seu no-
me começa desde logo a ser referido

como um dos possíveis candidatos,
mas depois não se concretiza essa
possibilidade. Sente que de algum
forma o PS concelhio o tem posto à
margem desses processo?
Eu não escondo que tenho ambições
políticas. Já estou na política há 10
anos. Naturalmente que fiz um traba-
lho de base, que era necessário ser
levado a cabo, e fi-lo, e em 2000 apare-
ci com mais intensidade. Tenho, de fac-
to, recebido apoio de muita gente, e
isso é importante para mim, é sempre
um ânimo, mas a questão é que não
têm surgido oportunidades. Eu, de
facto, nunca fui convidado, nunca me
prometeram nada mas eu também
nunca pedi nada. Eu acho que tenho
trabalhado – as pessoas conhecem-
me muito bem – mas tenho-me
apercebido de muitos entraves, uns
porque acham que ainda sou novo,
outros porque... enfim, outras razões
que não vale a pena referir.... Mas, de
facto, nunca fui convidado para coisís-
sima nenhuma, ou melhor, fui convida-
do para Secretário Coordenador, acei-
tei com muito gosto, e acho que tenho
feito um bom trabalho, mas acho que
dez anos é muito tempo... mas na polí-
tica nunca se sabe o dia de amanhã.

Mas sente-se desiludido pelo facto
de nunca ter sido convidado?
Por uma lado sinto-me desiludido por
ainda não ter sido convidado par um
patamar superior de responsabilidade
seja ele qual for, em termos políticos.
Por um lado sinto-me desiludido... e
desmotivado, sim, porque quando um
pessoa trabalha, e muito e por carolice,
e não vê esse trabalho recompensado,
de facto vai-se um pouco abaixo. Não
é que as forças faltem, mas aquela di-
nâmica que se tem, aos poucos, dimi-
nui e começo a não ligar tanto à políti-
ca, prefiro olhar mais para o aspecto
profissional.

Essas desmotivação poderá traduzir-
se no abandono do cargo que man-
tém no Secretariado PS local?
Essa desmotivação é, acima de tudo,
pessoal... e se algum dia chegar a um
patamar superior em termos políticos,
uma coisa eu garanto será por mérito,
pelo trabalho feito. Quanto ao Secre-
tariado, o futuro a Deus pertence. Vai
haver eleições no próximo ano e uma
coisa é certa, alterações vai haver, ago-
ra se vou continuar ou não, não lhe
sei responder. ||||| JACJACJACJACJAC

Começo a não ligar
tanto à política

A semana passada fica marcada
por mais uma intervenção da

GNR em Vila das Aves e, desta
vez, também na freguesia de
Palmeira. Levada a cabo no
decorrer de uma operação
realizada pelo Núcleo de

Investigação de Crimes de Droga
do Grupo Territorial de

Matosinhos, a intervenção dos
elementos de segurança

realizou-se no dia 10, por volta
das 13:50 horas, resultando a

detenção de quatro homens
tendo sido identificados outros

dois, por suspeita de tráfico e
posse de estupefacientes.

Durante a acção foram
efectuadas buscas

domiciliárias que permitiram
apreender 486 gramas de

haxixe (o suficiente para fazer
quase mil doses individuais);

algumas gramas de cannabis; um
motociclo; quatro telemóveis; e
quase 400 euros em dinheiro.

O processo no âmbito do
qual se realizou a intervenção
do Núcleo de Investigação de

Crimes de Droga do Grupo
Territorial de Matosinhos já
decorria há cerca de quatro

meses. Os guardas reuniram
pistas que indicam que os quatro

visados, com idades
compreendidas entre os 18 e os
22 anos, costumavam dedicar-se

à venda de droga em cafés da
área.

Os quatro detidos, que
segundo a GNR, não tinham
antecedentes criminais, foram

presentes a tribunal na passada
sexta-feira no Tribunal de Santo

Tirso, para primeiro
interrogatório. |||||

A Câmara Municipal de Santo Tirso deliberou a atribuição à Associação
Comercial e Industrial do Concelho de Santo Tirso um subsídio no montante
de 20 mil euros para as despesas com a ornamentação de Natal das
principais ruas da cidade e da freguesia de Vila das Aves. Para além disso,
a autarquia ficará responsável pela despesa resultante da energia eléctrica
gasta na iluminação dessas mesmas vias públicas. |||||

ACIST promoveu sessão
de esclarecimento

INICIATIVA PROMOVIDA A PROPÓSITO DE PROTOCOLO
ASSINADO COM O BANIF

Na sequência do Protocolo assina-
do com o BANIF – Banco Inter-
nacional do Funchal que visa permitir
o acesso dos seus associados, a pro-
dutos financeiros comercializados
por aquele Banco em condições
preferenciais, a Associação Comer-
cial e Industrial do Concelho de
Santo Tirso promoveu uma sessão
de esclarecimento, no passado dia
3 de Novembro no Salão Nobre da
Junta de Freguesia de Vila das Aves.

A apresentação da sessão esteve
a cargo de Carlos Silva, responsável
no BANIF pelo produto Conta Ges-
tão Tesouraria, um produto simulta-
neamente de crédito e débito, em
que é concedido um limite de crédito
com uma taxa de juro muito atractiva

e em que é conseguida uma gestão
optimizada e inteligente dos fluxos
de tesouraria, em que os excedentes
são automaticamente investidos nu-
ma conta de elevada remuneração.
Marcaram ainda presença nesta ses-
são, o Presidente da ACIST, Luís Fer-
reira, o Presidente da Junta de Fre-
guesia, Carlos Valente e o Gerente
do Balcão de Vila das Aves, Abílio
Ribeiro.

Para conhecer com maior detalhe
os produtos, os associados da ACIST
poderão contactar a Linha Banif
800 200 200 das 8h30 às 22h00
ou visitar qualquer uma das Agên-
cias Banif. No âmbito deste proto-
colo poderão ainda ser visitado por
um Gestor de Conta Banif. |||||

20 MIL EUROS PARA A ILUMINAÇÃO DE NATAL

No dia 30 de Outubro, o Centro
de Acção Social de Acolhimento à
terceira idade de Roriz, inaugurou
a sua Capela. A bênção da mesma
teve início às 16h30 e foi realizada
pelo Reverendo Padre Eugénio, que
seguida presidiu à eucaristia com a
ajuda do Padre Paulino.

Muitos foram os convidados que
marcaram presença, uma vez que a
todos se deve a construção desta

bela capela, em especial à Direcção
do CASATIR que tudo fez para que
este objectivo se concretizasse. O
Padre Paulino foi o responsável pela
decoração e estruturação da capela,
tornando-a num agradável espaço
de oração.

Este evento findou com um lan-
che que reuniu todas as pessoas que,
de uma forma ou de outra, estiveram
empenhadas neste projecto. |||||

Inauguração de Capela
na freguesia de Roriz

DETENÇÃO POR SUSPEITA
DE TRÁFICO DE

ESTUPEFACIENTES

GNR detém
quatro

indivíduos em
intervenção

realizada nas
freguesias de

Vila das Aves e
Palmeira
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Manuel Oliveira
não se candidata

mais à Junta
de Freguesia

Contando com a participação
de algum público, realizou-se
no passado dia 30 de Outu-
bro a tomada de posse do no-
vo executivo da freguesia de
Rebordões.

Dando seguimento às for-
malidades da tomada de pos-
se, Elsa Machado, presidente
da mesa da Assembleia de
Freguesia cessante, chamou
todos os membros eleitos pro-
cedendo-se depois a votação
da lista apresentada pelo PS
para o executivo, que foi apro-
vada por seis votos e três em
branco, dos nove possíveis. A
lista para a mesa da Assem-
bleia teve também três votos
brancos tendo sido, por isso,
a lista apresentada pelos so-
cialistas aprovada igualmente
com seis votos.

Instalados o executivo e a
assembleia, foi aberta a sessão,
na qual o Movimento de Ci-
dadãos por Rebordões (MCR)
apresentou uma proposta para

PRESIDENTE DA JUNTA DE REBORDÕES ANUN-
CIOU QUE NÃO SE VOLTA A CANDIDATR

alteração do Regimento que
foi remetida pelo presidente
da Mesa para a próxima Assem-
bleia de Freguesia ordinária.

Foi dada então a palavra
ao presidente da Junta reelei-
to, Manuel Oliveira, que ini-
ciou o seu breve discurso afir-
mando que “após cinco man-
datos ao serviço da freguesia
assumo publicamente que este
é o meu último” e continuou
dizendo que “não estou can-
sado mas é uma vida dedica-
da à freguesia”. Manuel Oli-
veira mostrou-se no entanto
empenhado em concretizar as
obras já iniciadas e a contínua
valorização de Rebordões.

Terminou o seu discurso
com um agradecimento ao
empenho demonstrado pelos
seus colegas que cessaram
funções e que muito fizeram
pela freguesia desejando tam-
bém um bom desempenho por
parte dos novos elementos elei-
tos. ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     CARLOSCARLOSCARLOSCARLOSCARLOS     MACHADMACHADMACHADMACHADMACHADOOOOO

COMPOSIÇÃO DA JUNTA E ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Executivo: Manuel Oliveira (presidente), Alfredo Alves (tesou-
reiro), Elsa Machado (secretária). Mesa da Assembleia: André Sousa
(presidente), Marta Andrade (1ª secretária), Alberto Castro
(2º secretário) e Agostinho Neto, Manuel Silva e Joaquim Macha-
do como deputados eleitos pelo PS.
Deputados eleitos pelo MCR: Elísio Sousa, Carlos Saldanha e
Francisco Maia. |||||

A aposta no reforço
da centralidade

TOMADA DE POSSE DA JUNTA E ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DE S. MARTINHO DO CAMPO

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Adelino Moreira, presidente da Junta de
S. Martinho do Campo, viu “clarificada” a
posição dos campenses sobre quem apos-
tam para gerir os destinos da freguesia.
Mais de 55 por cento dos eleitores opta-
ram pela do PSD; um resultado que o autar-
ca reeleito classificou de “histórico”.  “Ape-
tece dizer que o povo gosta muito mais
de rojões do que de bombocas”, afirmou
Adelino Moreira explicando, com alguma
ironia à mistura, “a receita do êxito”.

Foi pelos resultados eleitorais de 9 de
Outubro que Adelino Moreira começou
o seu discurso de tomada de posse, profe-
rido no âmbito da cerimónia de instalação
da Junta e Assembleia de Freguesia de S.
Martinho do Campo realizada no dia um
de Novembro. Na ocasião, não disse se
faltaram os “rojões” à candidatura à Câma-
ra Municipal do PSD, lamentando apenas
o facto de não ter sido possível “eleger
outra equipa para dirigir os destinos do con-
celho”. Ainda assim, mostrou-se confiante
que os resultados alcançados em S. Marti-
nho do Campo – que afirma terem consti-
tuído uma clara “reprovação da gestão

Adelino Moreira, presidente da Junta de S. Martinho do Campo, na cerimónia de
tomada de posse do seu segundo mandato

autárquica” dos últimos quatro anos - “des-
pertem os responsáveis pela Câmara Mu-
nicipal para uma nova postura, para um
relacionamento mais transparente e cordial
entre as instituições”.

REFORÇO DA CENTRALIDADE
Do que se seguiu, no discurso de Adelino
Moreira, depreende-se a aposta em poten-
cializar a centrali-dade de S. Martinho do
Campo em relação às freguesias que a
circundam (e não apenas as que integram
o concelho de Santo Tirso). Não é de estra-
nhar, por isso, que para a cerimónia de posse
dos órgão autárquicos, tenham sidos con-
vidados os presidentes de Junta das fre-
guesias vizinhas, ainda que, apenas Paulo
Renato, presidente da Junta de Moreira de
Cónegos (Guimarães) tenha marcado
presença.

A construção de uma rotunda na Via
Intermunicipal (junto à empresa Sofil), um
novo edifício para a Extensão de Saúde e
a nova ligação à Estação Ferroviária de
Lordelo foram alguns dos problemas enu-
merados por Adelino Moreira, que, se
ultrapassados, beneficiarão não apenas os
campenses, mas a população das fregue-

sias vizinhas. O mesmo raciocínio para a
ligação à Estação de Lordelo; projecto para
o qual diz ter já a garantia da REFER de, pe-
lo menos, levar a cabo, a construção de um
travessia pedonal. Dos autarcas de Guima-
rães e Santo Tirso, a garantia de que a
ligação será feita com ou sem o apoio do
governo. Foi pelo menos isto o manifestado
pelo presidente da Câmara de Guimarães,
“com a anuência do senhor presidente da
Câmara de Santo Tirso” em final de man-
dato. “Espero que não tenha sido só pro-
messa feita em período eleitoral, mas aqui
cabe à junta de Freguesia e em particular
a esta Assembleia fazer as diligencias e a
pressão necessárias para que se acelere todo
este processo”. Na sessão de tomada de posse,
Adelino Moreira revelou ainda que “a jun-
ta de Freguesias de S. Martinho do Campo
está em condições de assegurar um terre-
no para a construção de um novo Centro
de Saúde”. Para o autarca local, as actuais
instalações estão completamente ultrapas-
sadas, constituindo estas um grave proble-
ma para S. Martinho e freguesias à volta.

Adelino Moreira espera ainda que
duas importantes infra-estruturas desporti-
vas sejam criadas na freguesia. Desde logo,
a construção de um piscina. Um projecto
já com “alguns anos”, merecedor “do apoio
dos presidente de Junta de então" entre
eles os de Vilarinho, S. Salvador, S. Mamede
e Roriz”. A obra, lamenta, ficou nos gabi-
netes da Câmara Municipal, esperando
agora que “os presidentes da Junta eleitos
continuem a ter o mesmo comportamento,
e a defender a centralidade de S. Martinho
para a resolução deste projecto”. A mesma
centralidade norteia as aspirações de Ade-
lino Moreira que não deixou de reclamar
para a freguesia a construção de um Gim-
nodesportivo. “Já ouvi falar que iria ser
construído em Vilarinho mas há mais de
20 anos foi prometido para S. Martinho
do Campo ”. Uma promessa que o autarca
quer ver cumprida na “sua” freguesia ainda
que sublinhe não ter nada “contra Vilarinho”.

Adelino Moreira diz mesmo que “na
impossibilidade de cumprir uma infra-estru-
tura por cada freguesia” é em S. Martinho
do Campo que estas devem ser levadas a
cabo pois “reúne as melhores condições”,
em termos “geográficas”, “logísticos” e ao
nível das “acessibilidades”.

OS ELEITOS LOCAIS
No executivo, Adelino Moreira conta com
os vogais Jorge Matos e Rosa Carvalho. A
Mesa da Assembleia de Freguesia será pre-
sidida por Jorge Lima, ocupando Andreia
Neto o cargo de 1ª secretária e Elisabete
Silva, o de 2ª secretária. Para a AF o PSD
elege ainda Rogério Moreira, Raquel Mar-
tins. O PS elege Nazário Martins, David
Martins, Silvia Moreira e Rui Ribeiro. Na
cerimónia de tomada de posse, o deputado
do PS, Nazário Martins, fez votos para que o
executivo “tenha um trabalho condizente
com o voto expresso do eleitorado”. |||||
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O Desenvolvimento Económico, as Finanças, as
Obras Públicas e o Ambiente são algumas das
Áreas de Gestão Municipal confinadas ao re-
eleito presidente da autarquia tirsense, Castro
Fernandes, que na semana passada deu a co-
nhecer quais os pelouros atribuídos aos verea-
dores eleitos pelo Partido Socialista.

Em relação ao anterior mandato, uma das
principais novidades chama-se Júlia Godinho.
Durante seis anos, chefe do gabinete do presi-
dente da Câmara, a nova vereadora terá a seu
cargo as áreas da Cultura e Relações Interna-
cionais. Dois pelouros que no anterior mandato
estavam nas mãos de Ana Maria Ferreira. A
Acção social e a Defesa do Consumidor serão
também áreas da responsabilidade de Júlia
Godinho que assumirá ainda o cargo de juíza
das contra-ordenações.

Por sua vez, Ana Maria Ferreira mantém o
pelouro da Educação, perde o da Cultura, mas
terá responsabilidades acrescidas no âmbito dos
Serviços Municipalizados de Água, Electricidade
e Saneamento de Santo Tirso. Formada em Enge-
nharia Têxtil pela Universidade do Minho, Ana
Maria Ferreira será a administradora delegada
dos SMAES, ficando igualmente responsável pela
ligação aos concessionários de serviços, como
são os casos das empresas Indáqua e Tratave.

Desporto, Turismo e Juventude são áreas de
gestão municipal que, tal como no anterior man-
dato, ficarão a cargo do vereador José Pedro
Machado. Mas o mais jovem dos vereadores
da autarquia tirsense, licenciado em Economia,
terá agora também a seu cargo os Serviços Urba-
nos, nomeadamente ao nível da gestão dos
cemitérios, jardins (dos quais se destaca o Parque
Urbano de Rabada), mercados e feiras.

Por último, Luís Freitas; o vereador mantém a
vice-presidência, assim como os pelouros das
Finanças (em articulação com o presidente da
Câmara), Protecção Civil, Defesa da Floresta e
Segurança, entre outros. Para além disso, Luís
Freitas será responsável pela ligação à Assem-
bleia Municipal e terá, segundo Castro Fernan-
des, “especiais responsabilidades” na ligação aos
presidente de Junta.

“É esta a equipa que, em princípio, vai gover-
nar a casa nos próximos anos”, afirmou o reeleito
autarca de Santo Tirso, que, recuperando alguns
dos momentos do seu discurso de tomada de
posse, voltou a falar em “exigência”. Castro Fer-
nandes diz que haverá maior exigência “dentro
de casa”, mas não só: “vamos também ser mais

Como há quatro anos, aos vereadores eleitos
pelo PSD (João Abreu, Mário Duarte Oliveira,

Mafalda Sofia de Oliveira e José Luís Martins)
não foi destinada qualquer Área de

Gestão Municipal.
Castro Fernandes afirma que as eleições

de 9 de Outubro foram ganhas pelos PS por
maioria absoluta e que esse “facto tem de ser
assumido como tal”. “A população de Santo

Tirso renovou a confiança em nós e, por isso,
vamos ser nós a governar a Câmara na

tradição do que é a gestão municipal em
Santo Tirso”.

Na ocasião, o autarca de Santo Tirso
revelou-se favorável aos chamados

“executivos monocolores”, esperando que saia
rapidamente legislação nesse sentido. “Não se

compreende que hoje em dia os órgãos de
gestão camarários tenham uma mescla de

partidos lá representados”. O autarca não tem
dúvidas: a legislação que vai acabar com os

executivos multicolores vai ser “de certeza
aprovada na Assembleia da República”. Com a

criação dos “executivos monocolores” a
Assembleia Municipal vai ser reforçada nas

suas competências e, aí sim, enquanto órgão
deliberativo vai ter competências mais alarga-
das de fiscalização da actividade da Câmara”,

sublinhou ainda Castro Fernandes. ||||| JAJAJAJAJACCCCC

Responsabilidades
acrescidas nos SMAES para

Ana Maria Ferreira
DISTRIBUIÇÃO DE PELOUROS PELOS VEREADORES ELEITOS PELO PARTIDO

SOCIALISTA. CULTURA TRANSITA PARA A VEREADORA JÚLIA GODINHO

A Câmara de Santo Tirso deverá avançar em
breve com a criação de uma Empresa

Municipal de Habitação. Pouco adepto da
“profusão” deste tipo de empresas, Castro

Fernandes justifica esta necessidade, tendo
em conta o grande património habitacional

que neste momento a autarquia
tem já a seu cargo.

“São já centenas” as casas que a Câmara
Municipal tem de gerir, estando também

colocada a hipótese neste momento de a
mesma vir a tornar-se proprietária do

Complexo Habitacional de Ringe, propriedade
do Estado. A proposta é feita pelo próprio

Instituto Nacional da Habitação, mas Castro
Fernandes revela prudência sobre o assunto:

“nós não vamos tomar conta de um conjunto
habitacional que tem 150 e tal habitações

sem ter garantias financeiras para manutenção
daqueles prédios”, declarou.

Seja como for, e independentemente da
decisão a tomar quanto ao Complexo

Habitacional de Ringe, a autarquia vai mesmo
propor a criação de uma Empresa Municipal
de Habitação, estando neste momento a ser

preparados os Estatutos e “tudo o que é
necessário para a implementação de uma

empresa deste género”. A sua estrutura,
garante o autarca “será muito leve”. ||||| JACJACJACJACJAC

Câmara vai criar
Empresa Municipal

Vereadores do PSD
sem pelouros

exigentes com os de fora, com os nossos presta-
dores de serviços, com os técnicos, com os nos-
sos fornecedores, de modo a que esta cultura
de responsabilidade e de trabalho se generalize
a todos os sectores”.

Na altura, o autarca falou ainda em “arrumar
a casa”, dando conta de que estão a ser alvo de
restruturação interna gabinetes e departamentos
vários da Câmara Municipal, a começar, inclusive,
pelo Gabinete de Apoio Pessoal do presidente
da Câmara. Na conferência de imprensa, de apre-
sentação das novas Áreas de Gestão Municipal
o autarca anunciou ainda que todas as infra-
estruturas de apoio e departamentos da autarquia
serão mantidos, tais como o Centro de Apoio
Autárquico ao Consumidor entre muitos outros.

Mudanças estão também neste momento a
verificar-se ao nível da gestão documental. O
objectivo, e segundo Castro Fernandes, passa
pela informatização e digitalização de todo e
qualquer documento que dê entrada na Câmara
Municipal. O objectivo é o de se evitar a circula-
ção de “papelada” daí que, os documentos que
derem entrada na autarquia, até ao seu despa-
cho final, passarão a ter tratamento através de
meios informáticos.

Ao nível das novas tecnologias, Castro Fer-
nandes aproveitou ainda para anunciar que, bre-
vemente, estará disponível no sítio da Internet da
autarquia tirsense, um mapa interactivo do muni-
cípio através do qual os utilizadores poderão
rapidamente localizar cafés, farmácias, restaurantes
e recolher outro tipo de informação. |||||

CASTRO FERNANDES: Coordenação Geral; Desen-
volvimento Económico; Finanças; Planeamento
e Gestão Urbanística; Obras Municipais; Am-
biente; Habitação.

LUÍS FREITAS: Finanças; Ligação à Assembleia
Municipal; Ligação às Juntas de Freguesia;  Protec-
ção Civil, Defesa da Floresta e Segurança; Trânsito
e Serviços Gerais; Taxas e Licenças Diversas.

ANA MARIA FERREIRA: Educação; Ligação com os
SMAES e aos Concessionários de Serviços; Liga-
ção à Águas do Ave e Águas do Cávado no
âmbito dos SMAES.

JÚLIA GODINHO: Cultura; Relações Internacionais;
Acção Social e Saúde; Defesa do Consumidor;
Contra-Ordenações.

JOSÉ PEDRO MACHADO: Desporto; Turismo; Juven-
tude; Serviços Urbanos. |||||

Castro Fernandes

Luís Freitas

Ana Maria Ferreira

Júlia Godinho

José Pedro Machado
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A terceira edição das Jornadas
Culturais foi dedicada aos 25
anos de Consagração na Vida
Religiosa da Irmã beneditina
Rosa Maria Araújo Ribeiro e
dos 50 anos da ordenação
presbiteral do Pe. Dr. Fernando
Marques de Oliveira

O acolhimento foi feito pe-
los participantes no colóquio
de Paróquias em Erfurt, capital
da Turíngia, no interior da Ale-
manha. Deste, resultaram as se-
guintes conclusões: “A Igreja
não pode ter medo de um futu-
ro pluralista; Sentido e espiri-
tualidade; Por uma Igreja pro-
motora da comunhão; Situação
de diáspora; A criatividade de
Espirito”.

A coordenadora destas Jor-
nadas, a jovem Marisa Manuela
Costa fez a apresentação da
mesa de honra, tendo como
presidente de mesa, o gerente
da firma Duoventila, patrocina-
dor desta sessão cultural. Sa-
lientou a presença dos volu-
mes 9 e 10 de catequese e os
catequistas.

Depois da apresentação da
Irmã beneditina Maria da Gra-
ça, esta fez uma “Partilha Voca-
cional” sobre os 25 anos da
Consagração da Vida Religiosa
da Irmã beneditina, Rosa Maria
Araújo Ribeiro.

Esta “Partilha Vocacional” te-
ve como princípios orientado-
res as inquietações e dúvidas
dos catequizandos dos volu-
mes 9 e 10. Estes centraram-
se no Ano da Eucaristia e na
Crise das Vocações e também
da sua experiência em África,
como eixos essências a partir
dos quais a nossa Irmã teste-
munhou uma grande preocu-
pação centrada na Oração, e
mais tempo de Adoração, para
que a Eucaristia continue a ser
fonte de vida. A Irmã Maria da
Graça terminou a sua interven-
ção afirmando que “a nossa

Homenagem ao P.e
Fernando Marques

de Oliveira nas
Jornadas Culturais
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A última sessão destas Jornadas e a
derradeira deste formato tinha motivos
de sobejo para ser bem sucedida e ficar
na história por bons motivos, quanto mais
não fosse porque assinalava a efeméride
dos 50 anos de Vila e recebia a presença
da primeira deputada avense, Isabel
Coutinho eleita pelo círculo de Braga. Fazer
uma retrospectiva do que foram as inter-
venções mais marcantes da política autár-
quica destes 50 anos em que as Aves é
Vila pela voz autorizada mas não necessa-
riamente isenta e parcial daqueles que
assumiram a presidência da Junta de Fre-
guesia em dois mandatos, respectivamente
António Pimenta, Geraldo Garcia e Aní-
bal Moreira, e fazê-lo em escassos 15 mi-
nutos cada era algo que se aguardava
com curiosidade e apreensão, sobretudo
por se anunciar o que poderia ter cons-
tituído a “imagem de marca” de cada uma
das três presidências. A verdade é que,
em termos de afluência de público e so-
bretudo de massa crítica capaz de esti-
mular um debate sério, foi evidente o
esgotamento destas jornadas.

felicidade vem da nossa entre-
ga a Jesus Cristo”.

Da segunda conferência
proferida pelo P.e. Geraldo
Coelho Dias, em homenagem
ao P.e. Fernando Marques de
Oliveira pelas suas Bodas de
Ouro Sacerdotais, sob o tema:
“O Padre: Sacerdote, Pastor e
Cireneu”, concluímos que, da-
do o papel englobante do Pa-
dre, como Sacerdote, Pastor e
Cireneu, ele, sobretudo hoje,
quando as pessoas são tão
sensíveis à “glória de Deus, que
é o homem vivo”, tem neces-
sariamente, sob forma de estar
e atrair a sua vocação e missão,
de ser um homem em diálogo
permanente com o seu povo e
o seu tempo dentro das estru-
turas eclessiásticas.

O Padre que se quede no
funcionalismo ritualista incorre-
rá, a breve trecho, nas críticas
e censuras, que lhe dirigirão
homens e escritores da craveira
de Raul Brandão. Às vezes, es-
ses fazem de padre um concei-
to tão elevado, puro e nobre,
que quase não lhe toleram de-
feitos e limitações humanas.

Homem do Espírito, carismá-
tico por essência de vocação,
o Padre Católico, sobretudo
quando na actividade paro-
quial moderna é pai espiritual,
é guia moral, animador do seu
rebanho, mas tem de ser igual-
mente um dinamizador e não
monopolizador, um gestor das
obras paroquiais, não mero
empresário, uma espécie de ser
esquisito e paradoxal para
quem não entende as coisas
do espírito. Sem deixar de servir
a Deus, tem de ajudar os ho-
mens e, por isso, é muitas vezes
criticado, incompreeendido,
acusado, mas também acari-
nhado, admirado e festejado.

O Grupo Coral de Vila das
Aves, sob a direcção artística
de Luís Américo Carvalho Fer-
nandes, participou neste even-
to com cânticos temáticos. |||||

É óbvio que cada um dos três autarcas
convidados terá feito um esforço deno-
dado em resumir o essencial dos respec-
tivos mandatos em que procuraram dar o
seu melhor contributo para mudar a face
da nossa Vila. António Pimenta começou
por evocar que foi eleito num primeiro
mandato entre 1960 e 63, tendo exercido
depois como vereador na Câmara de San-
to Tirso; voltou a ser reeleito para um no-
vo mandato em 72 num sufrágio em que
votaram os cabeças de casal, conforme a
legislação da época, e em que defrontava
uma lista da oposição presidida por Pereira
de Lima; associou o seu mandato a inicia-
tivas pioneiras assumidas por notáveis
avenses “a Comissão Pró-Aves”, tendo os
executivos a que presidiu procurado lutar
contra o estatuto de menoridade a que a
Câmara tirsense votava a nossa terra, exi-
gindo melhoramentos, alargamentos e
calcetamentos nas principais artérias, a
concessão de terreno  para a construção
da Escola de Quintão, a melhoria da ilu-
minação pública e do fornecimento de
electricidade aos utentes, a construção de
obras emblemáticas como o novo estádio
com a Comissão Pró-estádio, a realização

das Festas da Vila, a luta pela concessão
de um alvará para o prolongamento do
ensino básico ao ciclo preparatório que
veio a acontecer em 1971 e, em colabo-
ração com senhoras notáveis, a assistência
em situações de pobreza, distribuição da
sopa e vestuário aos pobres no patronato,
contribuindo para a eliminação da men-
dicidade expressa em lápides que fizeram
a sua época como “proibida a mendicida-
de, Vila das Aves sustenta os seus pobres.”

De seguida, Geraldo Garcia, através
de um DVD com imagens da actualidade
da vila e música sonora envolvente e inó-
cua obrigou os avenses com alguma me-
mória histórica a um grande esforço de
abstracção para imaginar o que seria a
vila há duas décadas atrás; escudou-se,
por outro lado, na apresentação de uma
brochura, com todo o aparato das Jorna-
das Culturais, testemunhos elogiosos do
Pároco e do Presidente da Câmara, com
menção expressa na contracapa ao patro-
cinador desta sessão (que, quanto soube-
mos, não patrocinou tal publicação) para
fazer passar a convicção da excelência da
obra realizada, sem qualquer rigor e esme-
ro, aliás facilmente verificáveis em fotos
repetidas vezes sem conta, em legendas
excessivas e extrapolações do trabalho do
autarca para associações em que exerceu
actividades posteriores.

Finalmente, mais objectivo e sucinto,
Aníbal mostrou imagens de arquivo, obras
em curso, artérias revolvidas, fases de
construção, mapas indicativos de inter-
venções um pouco por toda a vila acom-
panhadas de texto explicativo, objectivan-
do o que, no seu próprio dizer, consistiu
a transformação de uma vila rural numa
vila com arquitectura e definição urbana
que, no mandato que agora terminou,
com as inaugurações dos edifícios
públicos das Fontainhas, encerrou um
ciclo de desenvolvimento.

Constatou-se, independentemente da
capacidade de explicação, descrição, rigor
e veracidade do testemunho dos interve-
nientes quanto àquilo que foram capazes
de fazer para mudar a face da sua e nossa
terra e, de facto, muita coisa mudou, que
era inevitável não sairmos deste painel
com um forte sentimento de suspeita: o
desenvolvimento é sempre fruto de per-
cursos e etapas em que houve anteceden-
tes e consequentes, fruto de diligências
que envolveram múltiplos intervenientes
em vários níveis de decisão e estes teste-
munhos “iludiram” em muitos aspectos e
não contribuíram “para dar a César o que
é de César”, para aproximar “os cabou-
queiros” deste frágil poder local que é a
Freguesia e, muito menos, segundo a pre-
tensão de alguns, a de os envolver num
abraço público que fizesse esquecer ou
eliminar profundas divergências e antago-
nismos que só o contexto em que ocorre-
ram poderá explicar.

O diálogo com o público que se seguiu

ÚLTIMA SESSÃO DAS DÉCIMAS NONAS JORNADAS
CULTURAIS DE VILA DAS AVES

Poderes locais
A deputada avense, Isabel Coutinho, na última sessão das Jornadas Culturais
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Auto Fúnebres de luxo para
todo o país e estrangeiro

Comentário à nota de abertura
do P.e Fernando Abreu
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Com grande surpresa acabo
de ler a beatificação do

Senhor Geraldo Garcia, feita
pelo P. Fernando, dizendo

que “ser crente foi algo ine-
xistente” e louvando-o pela
sua laicidade. Interessante
jogo de palavras em que

louva e desdiz a pessoa que
quer apresentar. Pelos vistos

para o Autor, ser laico e des-
crente é uma grande virtude...

Não estará a afastar os
“crentes”? Agradeço a revela-
ção de que o Senhor Geral-
do Garcia falou com o Sr. P.e

Fernando sobre a minha
candidatura de 1997 à Junta

de Freguesia... porque ele
também era candidato pelo

CDS (com votação reduzida...
e só para prejudicar o PSD) e
porque a minha candidatura

lhe fazia sombra. Como
cidadão avense e português

tinha direito a colaborar com
a Freguesia e a pugnar pelo

seu progresso. Não o fiz
como executivo mas fi-lo na

Assembleia de Freguesia,
Consulte as actas ou os

participantes.
O P. Fernando até me

justifica, dizendo: “A Bíblia
não nos deixa indiferentes

ou neutrais perante os
deveres políticos e sociais”.
Ainda bem que o pedido
de desistência foi em vão,

porque caso contrário estaria
hoje a dizer que aceitei o

cheque que me era oferecido!
A César o que é de César

e a Deus o que é de Deus, é
verdade “proclamada por
Jesus Cristo”, muito mais

importante que a Palavra de
Vida de Chiara Lubich, que
nada acrescenta e que o P.

Fernando tanto gosta de
proclamar... aos outros. Não

medita na palavra que
transmite? No meu caso nem

desrespeitei os direitos de
Deus, nem os de César.
Não será o P. Fernando

que está mais ao lado de
César do que de Deus? A
subserviência aos políticos,
que toda a gente vê, não é

evidente? Antes de se
escrever deve-se pensar bem

no que se escreve, dizia-me o
P. Fernando há pouco tempo

e será que pensa no que
escreve? Tenho algumas

provas de que não, e esta é
uma delas.

Toda esta má vontade
contra mim, que não mereço
nem se justifica, tem origem

numa carta que escrevi à
direcção do Lar (que posso
publicar e de que não me

arrependo) discordando da
carta enviada à Junta de

Freguesia, pela direcção do
Lar “mas com estilo do P.

Fernando”, dizendo que na
fotografia da Bênção da

primeira pedra do Lar, com a
presença do Senhor Arcebis-

po, D. Eurico e de Mon-
senhor José Ferreira, onde se

lia benção devia ler-se o
antónimo (o contrário) isto é
“maldição”. Maldição por ter
recebido uma obra completa
(1ª e última pedra), até com

luxo e pronta a funcionar?
Não é maldição, mas

ingratidão! Maldição é, de-
pois de vinte anos, ainda

estar com má vontade (não
será ódio?) ao Mons. José

Ferreira, em atitude nem cristã
nem sacerdotal.

Comigo... e com outros,
bastou não concordar com
uma “carta insensata”, para

me sanear dos trabalhos
paroquiais, o que agradeço.

Já não estamos no tempo
do só eu é que sei, só eu é
que posso, só eu é que faço

e só eu é que mando.
Termino com as suas

palavras: “Assim como Cristo
deixou espaço para a

laicidade, a Igreja o deve
fazer agora e sempre... e o P.
Fernando também! Aproveite

para dar aos leigos a parte
que lhes cabe, sem os

subjugar, sem impor falsas
democracias.

Veja no meu comentário
um acto de caridade, pedin-

do ao Senhor que nos corrija
dos nossos erros e nos una
no seu amor. O irmão  em
Cristo e no Sacerdócio. |||||

Exarada no livro "XIX  Jornadas Culturais - memórias"
intervenção de Geraldo Mesquita Garcia

a estas intervenções, com alguns porme-
nores dignos de registo, teve um tremen-
do equívoco: um interveniente, já useiro
e vezeiro no auto-elogio e proclamação
das virtudes próprias e alheias, gastou
quase mais tempo que dois dos ex-presi-
dentes juntos, nada ou quase nada acres-
centando de substantivo ao debate nas
questões que acabou por colocar aos
intervenientes da mesa. A intervenção do
actual presidente da Assembleia de Fre-
guesia, Felisbela Freitas marcou momentos
de objecção ao facto de o actual presiden-
te da Junta não ter sido formalmente con-
vidado para estar presente e em lugar
honroso ao que P.e Fernando respondeu
dizendo que ninguém, à excepção do
casal patrocinador, tinha sido formalmente
convidado e que, mesmo tendo deixado
a JF de patrocinar estas jornadas, se o
presidente da Junta tivesse comparecido
teria sido convidado a assumir o seu lu-
gar na cadeira vazia existente na mesa
de honra. O argumento é, de certo modo
irrepreensível, mas qualquer dos presentes
não deixa de perguntar-se por que razão,
a mais significativa representante da autar-
quia avense, estando presente, não foi
convidada a assumir tal representação.

Outras interpelações se seguiram: numa
delas questionava-se os autarcas pre-
sentes por não terem investido na melho-
ria da qualidade de vida em zonas como
a Barca ou Freixieiro, em contraste com a
zona central das Fontainhas ao que Aní-
bal Moreira retorquiu que, pela sua parte,
considerava injusta tal acusação já que
os mapas de intervenções havidas que
tinha acabado de mostrar revelam inter-
venções um pouco por todo o lado e
que, quanto à zona central, é perfeitamente
compreensível que todas as terras tenham
a sua sala de visitas; outra interpelação
foi dirigida a António Pimenta e questio-
nava-o quanto à verdade ou não de ter
metido uma providência cautelar em tribu-
nal contra o arranque das obras de cons-
trução de habitações sociais em Cense,
em terrenos de uma urbanização de que
era proprietário ao que o visado respon-
deu negando categoricamente qualquer
iniciativa da sua parte nesse sentido, de-
sconhecendo tão pouco se tal providência
cautelar existiu ou não.

Também Geraldo Garcia foi interpela-
do, desta feita no sentido de se saber se
deixou cair a luta que protagonizou pela
criação da Fundação Garcia e respectivo
projecto emblemático, já que não abordou
tal causa na sua intervenção mas o visado
preferiu ignorar a pergunta. Uma outra
pergunta pertinente foi dirigida à deputada
avense no sentido de se saber se se podia
contar com ela para tirar do arquivo da
Assembleia da República a petição em
devida altura apresentada para a criação
do Concelho de Terras do Ave ao que
Isabel Coutinho respondeu que estaria
disponível para assumir e dar visibilidade

a pretensões sérias e legítimas dos seus
conterrâneos, quiçá essa mesma causa se
vier a revelar-se imprescindível, muito em-
bora lhe pareça que, nas presentes circuns-
tâncias, está politicamente bloqueada.

O FUTURO DO PODER AUTÁRQUICO,
PELA DEPUTADA ISABEL COUTINHO
Começando por evocar sentidamente a
sua qualidade de avense, fazendo vincar
que nesta terra seria sempre a “Belinha
da Fatinha Pisco” e lembrando a sua
passagem pelo Grupo Coral infantil e pela
Escola EB 2/3 de Vila das Aves e os do-
centes com quem contactou, a Isabel
Coutinho lamentou não poder pronun-
ciar-se sobre os problemas autárquicos
de Vila das Aves e do município já que a
sua actividade docente a desviou para
Cabeceiras de Basto onde, não tendo tido
grande actividade autárquica, acabou
sendo membro da Assembleia Municipal
e ter outras lides políticas pelo Partido
Socialista. Historiou na sua intervenção
o que foi o desenvolvimento do poder
autárquico desde o constitucionalismo
com a criação e definição dos municípios,
dos distritos e províncias com as perma-
nentes oscilações que tiveram nos suces-
sivos códigos administrativos até ao Estado
Novo e, depois, com a Revolução de Abril.
Fez questão em salientar “a debilidade das
instituições públicas portuguesas que
deriva, por seu turno, na falta de tradição
regional, num país tão reduzido em termos
de superfície e com um Estado tão cen-
tralizado como Portugal”. As autarquias
locais previstas já no ordenamento político
corporativo do Estado Novo “eram já
pessoas colectivas distintas do Estado mas
não havia descentralização política na
medida em que esta era dirigida por
presidentes de Câmara nomeados e
demitidos pelo governo e não pessoas
eleitas pela população”, insistiu.

A ruptura com este estado de coisas
ocorreu apenas com a Revolução de Abril
e a nova Constituição com a eleição dos
órgãos locais por sufrágio directo, a limi-
tação do poder do Estado sobre as
autarquias nos seus vários níveis,
municípios e freguesias e a
previsão de regiões admi-
nistrativas a um nível
intermédio. Abor-
dou as ambigui-
dades do

regime democrático no tocante à dis-
cussão da Regionalização, a sua aceitação
generali-zada pelos partidos políticos ao
nível teórico que não se traduziu depois
na prática e na sua assumpção, as derivas
e discussões que levaram à proposta do
referendo com o chumbo que acabou por
ter na legislatura de António Guterres.
No entanto mostrou-se convicta que
sendo Portugal o país mais centralizado
da EU se torna urgente realizar um pro-
fundo processo de descentralização, “con-
tribuir para o desenvolvimento do país
atenuando as disparidades regionais, apro-
ximar os eleitores do centro de decisão,
responsabilizar os agentes políticos, pro-
mover a participação dos cidadãos, optimi-
zar os recursos”. Afirmando, depois, que
“o dispositivo municipal (fronteiras, di-
mensão territorial e demográfico, compe-
tência, meios, funções e âmbito de acção)
está desajustado à realidade e à comple-
xidade das sociedades actuais”, declarou
que “urge conseguir-se uma administra-
ção mais unida e coordenada, criar um
sentido de maior responsabilização a to-
dos os níveis, simplificar processos de
administração" realizando tranferência de
competências do Estado central para enti-
dades menores e promovendo uma mais
justa  repartição da riqueza do país por
forma a diminuir o fosso existente entre
Norte e Sul, litoral e interior.

Assim sendo, o Futuro do Poder Autár-
quico passa também pela transferência de
competências das Câmaras para as Juntas
que são efectivamente “as que têm sido
relegadas para funções muito reduzidas
e muito abaixo das suas capacidades”, disse.

No tocante à participação dos cida-
dãos, lamentou o distanciamento cívico
patente por exemplo na baixa participação
nos actos eleitorais, no alheamento dos
eleitores em relação ao processo de to-
mada de decisão”, fazendo votos para que
os actuais autarcas consigam mobilizar
novas energias contra o amorfismo e o
conformismo ao poder de pequenos gru-

pos instalados no poder autár-
quico. |||||
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Acordos com as seguintes entidades: ARS; ADSE; SAMS; SAMS Quadros; SAMS
/ SIB; CGD (Caixa Geral Depósitos); Médis.

Laboratório de Análises Clínicas
Mesquita & Damião, Ldª

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

“A EDP Distribuição e a imprensa
regional no seu todo têm uma abran-
gência nacional e perseguem objecti-
vos que têm muitos pontos de contac-
tos, alguns deles são até comuns”. A
afirmação é de António Santos Ferrei-
ra, director da Área de Rede e foi fei-
ta no âmbito de um encontro promo-
vido pelos responsáveis da EDP com
a imprensa local e regional de Santo
Tirso, Famalicão e Trofa, com o objecti-
vo de estreitar o relacionamento
daquela entidade com os órgãos de
informação.

Ainda de acordo com o mesmo
responsável, a “EDP vai a todos os
lares e está disseminada por todo o
país e a imprensa regional faz o mes-
mo em relação aos seus assinantes”,
sublinhando, desta forma, a importân-
cia deste estreitar de relações que, se-
gundo os responsáveis da imprensa
local, nem sempre se revela fácil. Neste
contexto, e durante o encontro com
a comunicação social, o responsável
pela Área de Rede Ave e Sousa - que
abrange um total de 19 municípios –
falou na necessidade de se abrir uma
espécie de “canal de informação” para
que mais facilmente a informação seja
veiculada entre a empresa e os órgão
de comunicação e destes para o públi-
co, que, de resto, ambos partilham.

Por ventura reflexo dessa dificul-
dade de “comunicação”, na cobertura
feita aos incêndios florestais, queixam-
se os responsáveis da EDP, o trabalho
levado a cabo pela empresa pratica-
mente não é divulgado. “A EDP não
fica indiferente à tragédia e disponi-
biliza equipas no terreno para atender
às várias solicitações que vão surgin-
do, bem como proceder de imediato
à reposição da rede eléctrica danifi-
cada”, refere-se em comunicado, onde
se dá igualmente conta que a “Uni-
dade Organizativa da EDP, responsá-
vel pela intervenção na área geográfica
de Santo Tirso, Trofa e Vila Nova de
Famalicão, estima que terão ardido
cerca de três quilómetros de rede de
energia, grande parte dos quais com
perda definitiva”. Apesar disso, e “não
obstante a quantidade e a dispersão
dos fogos ocorridos as equipas da
EDP, comportando-se como autênticos
corpos de bombeiros, tudo fizeram
para responder com eficácia às
situações que foram surgindo”.

Os seus responsáveis compreen-

Melhorar informação que chega
aos clientes é objectivo da EDP

CONCRETIZAÇÃO DESTE OBJECTIVO PASSA PELO ESTREITAR DE RELAÇÕES
COM A IMPRENSA LOCAL

dem que nesta altura a visibilidade
vai toda para “o esforço dos abnegados
bombeiros” mas sublinham que “tam-
bém é justo realçar o trabalho daque-
les que contribuíram para que o des-
conforto não fosse maior, reduzindo
ao mínimo o tempo de privação de
electricidade, que é como sabemos um
bem essencial nos dias de hoje”. Da
última época de incêndios, a EDP con-
sidera “positivo o balanço que efec-
tuou, dado o planeamento, a mobili-
zação de meios e a rápida actuação
nos diferentes teatros de operações”.

SUBESTAÇÃO DE MURO
Com o objectivo de promover “a me-
lhoria da qualidade de serviço presta-
da a todos os clientes da EDP” foi

concluída a Subestação de Muro, bem
como as respectivas saídas em Média
Tensão, esperando-se obter melhores
níveis de tensão e maior flexibilização
de exploração da rede de Média Ten-
são em vários concelhos na área de
influência desta Subestação, designa-
damente, Santo Tirso, Vila Nova de
Famalicão e Trofa. Em causa está um
investimento na ordem dos dois
milhões e 330 mil euros.

De acordo com os responsáveis da
EDP, “serão utilizadas soluções tecnolo-
gicamente avançadas e de elevada fia-
bilidade e funcionará em regime não
assistido por pessoal operador, sendo
o comando e controlo da Subestação
realizado a partir de equipamentos de
teleacção. ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Subestação de Muro, localizada no município da Trofa

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

Bioquímica

Hematologia

Microbiologia

Imunologia

Endocrinologia

Monotorização de Fármacos

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

Espermograma

Control de Hipocoagulados (VARFINE)
Teste respiratório Helicobacter Pylori
Rastreio Pré-Natal no sangue materno 1º e 2º trimestre
Análises Químicas e bacteriológicas de água de poços,

torneiras e piscinas.
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Os primeiros passos…
A comemoração das Bodas de
Diamante do Desportivo das Aves
convida a uma breve retrospec-
tiva pelos registos fotográficos do
passado em busca de alguns mo-
mentos marcantes de um clube
que conheceu sempre um trajecto
ascendente.

Fundado a 12 de Novembro de
1930, foi no campo da Tojela que

Um novo momento das festividades do Aves, desta vez em 1998, ano em que o clube
soprou 68 velasAvenses reunidos à mesa para assinalar a passagem de mais um aniversário

Homenagem ao presidente António Araújo, com a entrega de um quadro, por ocasião das Bodas de Ouro
do Clube Desportivo das Aves

Jantar das Bodas de Ouro, a 12 de Novembro de 1980

os “Onze Vermelhos das Aves”,
assim eram designados inicial-
mente, deram os primeiros ponta-
pés na bola. Dois anos mais tarde
mudariam de nome, por exigência
das autoridades da época que
entendiam haver alusões comu-
nistas na palavra “vermelhos”.
Ficou a chamar-se Clube Despor-
tivo das Aves. De lá para cá o hori-

zonte ficou marcado por um cres-
cimento acentuado, nomeada-
mente a partir das Bodas de Prata,
em 1955, quando se deu um
aumento considerável no número
de associados, permitindo o apa-
recimento de algumas modal-
idades, como o ciclismo, motoci-
clismo, voleibol e atletismo.

Em 1972, o clube, orientado,
na altura, por Daniel Barreto, é

campeão da III Divisão, estre-
ando-se na II Divisão Nacional,
jogando-se ainda no “velhinho”
Bernardino Gomes, hoje de uso
exclusivo das camadas jovens.
Oito anos depois são assinaladas
as Bodas de Ouro, na presidência
de Belmiro Vieira, e a ocasião é
também aproveitada para se ho-
menagear o ex-presidente António
Araújo, sendo notório o apoio ca-
da vez mais acentuado dos sócios
e simpatizantes à colectividade
mais representativa da terra. ||||| TEXTO:
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Fundado a 12 de Novembro
de 1930, foi no campo da

Tojela que os “Onze
Vermelhos das Aves”, assim

eram designados
inicialmente, deram os

primeiros pontapés na bola.
Dois anos mais tarde

mudariam de nome

Saudações ao CD Aves MARTINS, MOREIRA & FERNANDES, LDA
Gabinete de Contabilidade

Telf: 252 941 981 | Fax 252 871 731 | email: mmfcontab@netcabo.pt

JAQUETÃO
Loja 7 | Fontainhas | Telef. 252 873 057

Largo da Tojela

Parabéns ao CD Aves, na passagem do seu 75º aniversário



Os pioneiros da Comissão Pró-Estádio: Monsenhor José
Ferreira e José Araújo, em representação da Comissão
Fabriqueira da Paróquia

A inauguração do estádio é um
dos pontos altos em 75 anos de
história, e, a partir daí, ganhou
asas o engrandecimento do
património, um dos principais
objectivos das várias direcções,
porque como diz o provérbio:
“Os homens passam mas as
obras ficam”.
Os dez anos de árduo trabalho
da Comissão Pró-Estádio,
destacando-se os pioneiros
Monsenhor José Ferreira e José
Araújo, foram coroados, a 8 de
Dezembro de 1981, com a
inauguração da imponente
obra. E, três anos mais tarde, a
equipa presenteou o novo
espaço com a estreia na
primeira divisão, na presidência
de Armando Almeida e
orientação técnica de Neca.
A conquista repetiu-se em
2000, também com os mesmos
protagonistas na Direcção e no
comando da equipa, e na
mesma altura foram
inaugurados os balneários. A 15
de Maio de 2004 “nasceu” o
pavilhão gimnodesportivo,
depois de um trabalho de vários
anos, permitindo o
aparecimento do futsal
masculino, que, após várias
subidas consecutivas, disputa,
agora, a I Divisão Distrital. |||||
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O crescimento do
património…

Inauguração do Estádio do CD Aves, a 8 de Dezembro de 1981

Vista aérea do estádio do Clube
Desportivo das Aves

Inauguração do pavilhão gimnodesportivo, a 15 de Maio de 2004

Armando Vara, ministro do Desporto, na inauguração dos balneários, em
2000, aquando da segunda passagem do clube pelo primeiro escalão

A bênção do novo recinto de jogos dos avenses

A Junta de Freguesia congratula-se com
o Clube Desportivo das Aves ao celebrar

as suas Bodas de Diamante

AVENIDA 4 DE ABRIL DE 1955, N.º 251  | 4795-024 VILA DAS AVES | TELEF.S :252941313
- 252875710  | EMAIL:WEB@JF-VILADASAVES.PT



O caminho da ambição…

Plantel 2005/06

Joaquim Pereira cumpre o quarto
mandato na presidência e o re-
gresso do professor Neca, o res-
ponsável pelas duas passagens
pelo escalão maior do futebol
nacional, poderá ser um bom aus-
pício quanto aos resultados a se-
rem alcançados em mais uma
época desportiva.

Embora sem quererem traçar
metas concretas relativamente ao
futuro, ambos os responsáveis

optaram por uma redução no
orçamento, de encontro à política
de seriedade e rigor, apostando
nos escalões inferiores. E os re-
sultados estão à vista. Daí surgi-
ram jovens cheios de talento e am-
bição, como é o caso do avan-
çado Hernâni, contratado ao Tro-
fense, e que, na conversão de uma
grande penalidade eliminou o
Belenenses, da Taça de Portugal.

À passagem da décima jornada

da Liga de Honra, o CD Aves
ocupa o quinto lugar, com 16
pontos, a cinco passos do líder
Beira-Mar. Uma posição bem
tranquila, se relembrarmos a des-
cida de seis equipas à II Divisão
e a subida de apenas duas à Liga
portuguesa. A equipa de Neca
possui o terceiro melhor ataque
da prova, com 15 golos, e nas
restantes jornadas não será de
estranhar a vontade firme de
continuar a escalar mais alguns
lugares na tabela classificativa.

A par da campanha de ang-
ariação de sócios, o futuro projec-
ta-se também na construção da
zona desportiva, voltada para os
jovens e os seniores, e na requali-
ficação do actual estádio, cujo
projecto está pronto a ser apli-
cado no terreno. |||||

Xano no jogo com o Olhanense,
cuja vitória sorriu ao Aves

Octávio no jogo com o Belenenses, que o Aves ganhou
por 1-0, com golo de Hernâni

Equipa base 2005/06
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e-mail:casareclamos@mail.telepac.pt

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

4795-067 vila das aves
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acrílicosacrílicosacrílicosacrílicosacrílicos

toldestoldestoldestoldestoldes

cenárioscenárioscenárioscenárioscenários

decoração de viaturasdecoração de viaturasdecoração de viaturasdecoração de viaturasdecoração de viaturas
decoração de montrasdecoração de montrasdecoração de montrasdecoração de montrasdecoração de montras
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fotografia digital em grande formatofotografia digital em grande formatofotografia digital em grande formatofotografia digital em grande formatofotografia digital em grande formato

P u b l i c i d a d e

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

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"
de António Fernandes Fonseca

LIGA DE HONRA: 10ª JORNADA | BEIRA-MAR 2 – CD AVES 1

OLHANENSE 1 - PORTIMONENSE 1

OVARENSE 1 - BARREIRENSE 0

FEIRENSE 2 - LEIXÕES 1

MAIA 0 - ESTORIL 0
SANTA CLARA 3 - GONDOMAR 1

MOREIRENSE 0 - VIZELA 2

ESTORIL - COVILHÃ
MOREIRENSE - VARZIM

GONDOMAR - FEIRENSE

BEIRA-MAR 2 - CD AVES 1

VARZIM 0 - MARCO 0

PORTIMONENSE - BEIRA-MAR
VIZELA - MARCO
CD AVES - OVARENSE
BARREIRENSE - SANTA CLARA

LEIXÕES - MAIA

CHAVES - OLHANENSE

RESULTADOS

PR
ÓX

IM
A 

JO
RN

AD
A

COVILHÃ 1 - MARCO 0

CLASSIFICAÇÃO J P

1 - BEIRA-MAR 10 21

2 - COVILHÃ 10 20

3 - OLHANENSE 10 18

4 - ESTORIL 10 17
5 - CD AVES 10 16

7 - GONDOMAR 10 14

9 - VARZIM 10 13

10 - SANTA CLARA 10 13

11 - MAIA 10 12

17 - BARREIRENSE 10 8

6 - PORTIMONENSE 10 16

8 - MARCO 10

13 - VIZELA 10 12
14 - FEIRENSE 10 11
15 - MOREIRENSE 10 9
16 - OVARENSE 10 8

18 - CHAVES 10 6

12 - LEIXÕES 10 12

13
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O CD Aves perdeu, em Aveiro, uma
excelente oportunidade de se aproxi-
mar dos dois primeiros lugares da
tabela, depois de não ter conseguido
dar a volta ao marcador no confronto
com o Beira-Mar, líder do campeona-
to. Além da imensa frustração pela
perda dos três pontos, o técnico Neca
mostrou-se no final da partida profunda-
mente agastado pelo trabalho da equi-
pa de arbitragem, liderada pelo albi-
castrense Carlos Xistra, sobretudo por
este não ter assinalado uma grande
penalidade a favor do Aves, que pode-

Tropeção em
casa do líder

ria ter levado à conquista de pelo menos
um ponto. “Tivemos tudo para ganhar
e nem sequer levamos um ponto. O
penálti é bem marcado. No outro lado
há um lance semelhante, mas aí já é
o diabo que anda à solta e quem qu-
iser que o agarre”, referiu o treinador.

Os avenses até entraram melhor
em campo e, aproveitando-se do ritmo

demasiado lento da equipa de Au-
gusto Inácio, colocaram-se em vanta-
gem, logo à passagem dos 37 minu-
tos, através do golo de David. Vendo
a lentidão dos jogadores, o técnico
da casa tirou Labarthe e colocou em
campo aquele que se haveria de tor-
nar a figura do jogo: Zé Roberto. O
brasileiro marcou o golo do empate,

aos 63’, e cruzou para o tento da revira-
volta, assinado por Rui Lima (70’). Dois
minutos depois, os locais perderam
Torrão, por acumulação de amarelos,
e os restantes vinte minutos mostraram
um colectivo remetido à sua defensiva,
perante um Aves que, até ao final,
acreditou ser possível, pelo menos, o
restabelecimento da igualdade. |||||

JOGO NO ESTÁDIO MÁRIO DUARTE,
EM AVEIRO

ÁRBITRO: CARLOS XISTRA, DE CASTELO BRANCO.

BEIRA-MAR: SRNICEK, RICARDO, MARCO (ARTUR, 60’),

ALCARÁZ, TININHO, DIAKITÉ, TORRÃO, RUI LIMA,

LABARTHE (ZÉ ROBERTO, 36’), ROMA E DIDI (JORGE

SILVA, 74’). TREINADOR: AUGUSTO INÁCIO.

CD AVES: RUI FARIA, SÉRGIO CARVALHO (HÉLDER NETO,

78’), WILLIAM, SÉRGIO NUNES, PEDRO GERALDO, DAVID

(XANO, 59’), FILIPE ANUNCIAÇÃO, MÉRCIO, LEANDRO

(RUI FIGUEIREDO, 66’), MIGUEL PEDRO E HERNÂNI.

TREINADOR: NECA.

MARCADORES: DAVID (37’), ZÉ ROBERTO (63’, G.P) E

RUI LIMA (70’). CARTÕES AMARELOS: WILLIAM (18’),

HERNÂN (52’), TORRÃO (54’ E 72’), MIGUEL PEDRO (79’)

E HÉLDER NETO (88’). CARTÃO VERMELHO, POR

ACUMULAÇÃO DE AMARELOS: TORRÃO (72’).
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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

LIGA DE HONRA: 9ª JORNADA | CD AVES 1 – MOREIRENSE 0

||||| TEXTO: SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO
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O triunfo arrecadado pelo Clube Des-
portivo das Aves na recepção ao até

JOGO NO ESTÁDIO DO CLUBE
DESPORTIVO DAS AVES

ÁRBITRO: PEDRO PROENÇA, DE LISBOA.

CD AVES: RUI FARIA, SÉRGIO CARVALHO (RUI

FIGUEIREDO, 46’), WILLIAM, SÉRGIO NUNES, PEDRO

GERALDO, MÉRCIO, VÍTOR MANUEL (OCTÁVIO, 65’),

FILIPE ANUNCIAÇÃO, XANO, MIGUEL PEDRO E DAVID

(HERNÂNI, 82’). TREINADOR: NECA.

OLHANENSE: BRUNO VERÍSSIMO, PAULO SÉRGIO,

LAMEIRÃO, CALU (BRANQUINHO, 46’), SÉRGIO MAR-

QUÊS, HUGO ÉVORA, NICOLAS, VASCO MATOS (PEPA, 46’),

RICARDO SILVA (HÉLDER COSTA, 65’), JORGE VIDIGAL E

TOY. TREINADOR: PAULO SÉRGIO.

MARCADOR: XANO (3’).

CARTÕES AMARELOS: SÉRGIO CARVALHO 26’), BRUNO

VERÍSSIMO (37’). PAULO SÉRGIO (44’), DAVID (70’),

HUGO ÉVORA (91’), HÉLDER COSTA (91’) E JORGE

VIDIGAL (94’).

A tranquilidade em
forma de golo

então líder Olhanense acabou por re-
tirar os algarvios do primeiro posto,
permitindo à formação da casa uma
agradável escalada na tabela classifi-
cativa. O génio do endiabrado Xano
soltou-se à passagem dos três minu-
tos, quando ainda ambas as equipas
ainda se estavam a identificar em
campo, dando uma outra tranquili-
dade aos avenses durante a restante
partida.

Embora do outro lado, as mexidas
do treinador Paulo Sérgio tivessem
despertado a linha avançado, na ver-
dade os locais não claudicaram, sus-
tentado-se numa defesa segura, um
meio-campo rápido a intervir em
situações de contra-ataque e um tri-
dente ofensivo sempre pronto a trazer
perigo às redes de Bruno Veríssimo.

O resultado acabou, é claro, por
ser justo, premiando o colectivo mais
lúcido e perspicaz. |||||

A história em livro

Presidente lembra
quebra nas

receitas e apela ao
apoio dos sócios

JANTAR COMEMORATIVO DOS 75 ANOS DO CLUBE
DESPORTIVO DAS AVES

||||| REPORTAGEM: SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO
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Os 75 anos do Desportivo das Aves
tiveram como ponto alto o tradicional
jantar, realizado no passado sábado,
e à mesa estiveram reunidas quase
três centenas de pessoas. Pelo segun-
do ano consecutivo, o momento de
confraternização decorreu no pavi-
lhão gimnodesportivo, mas, desta vez,
à luz de velas, sob o fundo musical
do artista Zedicó, e com um ecran gi-
gante a projectar os melhores golos

Entre as habituais homenagens, desta-
cando-se as salvas de prata entregues
aos ex-atletas João Monteiro e José
Silva; e o prémio “O Avense” atribuído
a António Machado Sousa e David
Pereira Silva, de salientar o livro ofere-
cido por Vasco Oliveira (na foto) a
Joaquim Pereira. O fotógrafo, antigo
dirigente do clube e colaborador do
Entre Mar-gens, registou os melhores
momentos fotográficos dos últimos

30 anos, que, agora, ficaram guarda-
dos para a posteridade. “É a minha
forma de homenagear o Aves, um clu-
be que precisa de regressar à primeira
liga, para, então, se dar corpo ao pro-
jecto de requalificação do estádio,
dando-se outras condições aos es-
pectadores. Este livro estava em pers-
pectiva há algum tempo e juntei o
útil ao agra-dável, terminando-o pelas
bodas de diamante”, referiu. ||||| SCSCSCSCSC

de sempre, nomeadamente aqueles
conseguidos nas duas únicas passa-
gens pelo escalão maior do futebol
nacional (1984/85 e 2000/01).

Num discurso, por vezes embar-
gado pela emoção, o presidente Joa-
quim Pereira lembrou as quebras nas
receitas, sobretudo aquelas vindas do
Totobola, alertando, então, para a ne-
cessidade de os sócios estarem cada
vez mais ao lado das cores avenses.
“Há 12 anos recebíamos 10 a 15 mil
euros mensais de receitas do Totobola,
mas depois da entrada do Totoloto

houve uma redução drástica e ainda
temos de pagar 22 por cento de IRS
sobre cada jogadores, entre outros
custos elevados. Faço, por isso, um
apelo aos sócios para que todos os
domingos apoiem a equipa”, frisou.
Embora o tempo seja de contenção
financeira, o dirigente salientou “o
aumento do património”, sem esque-
cer “o trabalho do departamento de
formação, que movimenta mais de
duas centenas de miúdos”, e deixou
um repto ao Governo. “O comércio
devia encerrar ao domingo porque,
assim, as senhoras acompanhavam
os maridos ao futebol e os preços
dos bilhetes seriam mais baratos”.

Ladeado pelo presidente da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, Castro
Fernandes, e pelo presidente da Junta
de Freguesia de Vila das Aves, Carlos
Valente, Joaquim Pereira contou na
mesa de honra com Narciso Oliveira,
responsável pela mesa da Assembleia
Geral; Manuel Pinto, Comandante da
GNR de Vila das Aves; Pedro Maga-
lhães, Comandante dos Bombeiros
Voluntários de Vila das Aves; Rui Ri-
beiro, membro do Conselho Fiscal do
clube: Gomes da Silva, juiz desembar-
gador da Liga portuguesa de futebol
profissional; e Reverendo Padre Fer-
nando de Azevedo Abreu.

Ainda antes de ser servido o jantar,
e já depois de um cocktail de boas vin-
das ter aconchegado o estômago,
alguns dos presentes usaram da pala-
vra, de modo a deixar o seu testemu-
nho em relação às bodas de diaman-
te. Carlos Valente lembrou “o bom
dirigismo ao longo dos anos que tor-
nam o Aves num exemplo a nível na-
cional” e por já ter sido director mos-
trou-se “consciente das dificuldades”.
Por sua vez, Castro Fernandes, que
durante 12 anos foi presidente da
Assembleia Geral, enalteceu os seus
quase 40 anos de sócio, sem esque-
cer “as memórias felizes, outras tris-
tes”, de uma agremiação que espera
que faça “um hat-trick e volte à
primeira divisão”. |||||
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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

Campanha
de Natal
Soluções em telecomunicações!

Rua Silva Araújo, 154 | 4795-120 Vila das Aves
telefone 252 881 705 | fax 252 881 706
www.maisrede.pt | email: comercial@maisrede.pt

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

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

AUTO ELÉCTRICA AVENSE, LDª

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

Instalações de: Autorádios /
Alarmes / Ar Concidionado

Reparações Eléctricas em Automóveis

CONSULTAS GRATUITAS
.

CONSULTAS DE OPTOMETRIA E
CONTACTOLOGIA

.

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

.

ACONSELHAMENTO TÉCNICO E ESTÉTICO
.

MODELOS SEMPRE ACTUALIZADOS
.

ATENDIMENTO PERSONALIZADO
.

FACILIDADES DE PAGAMENTO

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

JUNIORES
CD Aves 1 – Varziela 2
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES.

ARBITRO: JOSÉ COELHO.

CD AVES: CARLOS; FERNANDES, RICARDO, VÍTOR,

AMARO, BRUNO ALVES (RAFAEL, 75’)  JOÃO

(ROBERTO, 34’), RUI QUEIRÓS (RÊGO, 61’), MI-

GUELITO, TÓ. FERNANDO. TREINADOR:

ADELINO RIBEIRO. MARCADOR: TÓ AOS 14’.

CARTÕES AMARELOS: BRUNO ALVES 22’. 

VERMELHO DIRECTO: TÓ 25’.

Num dia frio e de chuva, os locais
capitularam, mais uma vez, perante
uma equipa extremamente fraca, mas
que teve mais força, para na segunda
parte chegar ao golo. Os avenses esti-
veram a jogar com dez elementos 65
minutos, num terreno pesado que fez
muita diferença. Na primeira parte, os
da casa controlaram o jogo perderam
algumas oportunidades de marcar,
que no fim lhe saiu muito caro, o Var-
ziela a jogar no pontapé para a frente
virou com facilidade o resultado. Melhor
avense: Miguelito. Boa arbitragem.

CD Aves 4 – Campo 2
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES

ARBITRO: EDUARDO CARDOSO

CD AVES: CARLOS, ROBERTO, ÉLIO, RICARDO,

AMARO, BRUNO, RUI PEDRO, FERNANDO, RÊGO,

JOÃO (RUI 60’), ZÉ MIGUEL (DANIEL 37’).

TREINADOR; ADELINO RIBEIRO. MARCADORES:

ZÉ MIGUEL 6’, FERNANDO 49’, 71’, AMARO.

Os avenses saíram duma fase negati-
va de derrotas para vencer por uma
margem que dá alguma confiança à
equipa para feitos mais arrojados, é
certo que tiveram alguma dificuldade,
mas nada se consegue sem esforço e
trabalho. Os Nossos atletas fizeram
um excelente jogo, embora muito
contra-riado pelos visitantes que usaram
a força e o pontapé para o lado que
estivessem virados o que dificulta a

acção de uma equipa que procura
jogar a bola os da casa venceram bem
uma equipa que na sua casa vai ser
difícil de bater. Melhor avense: Amaro.

INICIADOS I DIVISÃO
CD Aves 2 – Ermesinde 1
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES.

ARBITRO: TONY RODRIGUES.

CD AVES: ZÉ PEDRO, BRUNO (RICARDO, 32’),

LUÍS, MICAEL, GOUVEIA (SÉRGIO, 32’), JOÃO

(MIRANDA, 49’), RUI MIGUEL, JORGE, RUI ZÉ,

LEMOS, NUNO. TREINADOR: RAUL SILVA.

MARCADORES: MICAEL 65’ E 69’.

Os Iniciados mais velhos do Aves
conseguiram uma excelente vitória,
perante um adversário que marcou
aos três minutos e pouco mais não
fez do que defender-se, estiveram 62’
a perder mas a lutar para alcançar o
melhor resultado.

Os nossos atletas mais frágeis fisi-
camente, mas tecnicamente melhores
foram a pouco e pouco alicerçando
o seu jogo e na hora certa viraram o
resultado que até aí era falso como
judas, estes jovens estão de parabéns
pois num terreno pesado e a jogar
com uma equipa fisicamente mais forte,
fizeram uma boa exibição e óptimo
resultado. Melhor avense: Micael. Boa
arbitragem.

CD Aves 2 – Varziela 0
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES

ARBITRO: VÍTOR PINTO

CD AVES: IVO (ZÉ PEDRO 9’), TIAGO (JOÃO 32’),

LUÍS, MICAEL, ANDRÉ (JORGE 32’), MIRANDA

(PEDRO 54’) RUI ZÉ (LUÍS MIGUEL 62’) RUI

MIGUEL, RICARDO, LEMOS, NUNO. TREINADOR:

RAUL SILVA. MARCADORES: NUNO 41’, 57’

Esta Jovem equipa continua a sua
caminhada nesta prova com uma
regularidade espantosa, alguns atletas
muito franzinos, mas a praticar um

futebol muito agradável, neste jogo
as oportunidades foram muitas mas
só duas é que foram para o fundo
das malhas. O resultado peca muito
por escasso. Melhor avense: Nuno.
Fraca arbitragem.

JUVENIS II DIVISÃO
CD Aves 7 - S.Martinho 0
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES.

ARBITRO: DOMINGOS PEREIRA.

CD AVES: JOÃO; RIOS, ANDRÉ, MÁXIMO (TOMÉ,

68’), PEDRO, TIAGO FERREIRA, NETO, FÁBIO,

HÉLDER, DÁRIO (DIOGO SILVA 65’), JOÃO SILVA.

TREINADOR: MARCOS NUNES. S. MARTINHO:

TIAGO, JOÃO (PAULO, 57’), MÁRCIO, ISMAEL,

COSTA, MARTINHO (TELMO, 40’) GOMES, FILIPE

(RICARDO, 18’), CRISTIANO, RUI PEDRO

(GONÇALO, 27’), ALEXANDRE. MARCADORES:

NETO 5’ E 46’, JOÃO SILVA 66’, FÁBIO 68’, 69’ E 76’,

HÉLDER 73’ G.P. CARTÃO AMARELO PARA

CRISTIANO 73’ DO S. MARTINHO.

Excelente partida de futebol que este
encontro proporcionou, pois os aven-
ses abriram o livro e fizeram uma das
melhores exibições que lhe temos
visto, com golos para todos os gostos,
jogadas de belo recorte técnico, e
oportunidades constantes, os campen-
ses limitaram-se a evitar uma derrota
mais elevada pouco mais fizeram do
que isso.  Melhor avense: Neto (mas
podiam caber aqui um grande nai-
pe de atletas que estiveram a um alto
nível). Boa arbitragem.

S. Pedro da Cova 1 – CD Aves 0
JOGO NO CAMPO DE VILA VERDE.

ARBITRO: ANTÓNIO CASTIAJO.

CD AVES: JOÃO, RIOS, DOMINGOS (JONAS, 62’),

MÁXIMO, PEDRO, TIAGO FERREIRA, NETO, FÁBIO

(DIOGO SILVA, 71’), JOÃO SILVA, HÉLDER, DÁRIO.

TREINADOR: MARCOS NUNES. 

Os avenses perderam a invencibilida-
de pois não conseguiram na casa do

agora primeiro ultrapassar este obstá-
culo, esta equipa continua nos jogos
de mais dificuldade um nervoso miu-
dinho, muito prejudicial a equipa, mu-
dou do dia para a noite, ansiosos
passes sem nexo e muitas vezes para
o adversário, mas ainda assim demons-
trou ser melhor equipa a praticar fute-
bol, os locais com pontapé para a fren-
te e em contra ataque, conseguiu nu-
ma dessas investidas fazer um golo
que prevaleceu até ao fim. Melhor aven-
se; Tiago Ferreira. Arbitragem caseira.

INICIADOS II DIVISÃO
CD Aves 1 – Sousense 2
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES.

ARBITRO: PEDRO FERREIRA.

CD AVES: PAULO, ZÉ BRUNO, FILIPE, NUNO,

MIGUEL, LUÍS MIGUEL (ROMPANTE, 59’),

GOUVEIA, JOÃO DIAS (DIOGO, 50’), ZÉ CARLOS,

DANIEL, JOÃO COSTA. TREINADOR: ANTÓNIO

FERNANDES. MARCADOR: GOUVEIA 62’ G.P.

Os avenses perderam ante um adver-
sário bastante mais forte em força e
físico, a equipa até nem jogou mal o
corpo bem constituído é meio cami-
nho andado, embora técnica fossem
um pouco toscos futebolisticamente,
mas a força foi determinante para a
vitória dos forasteiros. Melhor avense:
Filipe. Boa arbitragem.

JUVENIS I DIVISÃO
CD Aves 1 – Paços Ferreira 1
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES

ARBITRO: FILIPE REIS

CD AVES: SIMÃO, RUI CORREIA, RUI CASTRO,

LOPES, MOURA, ANDRÉ, PEDRO (FILIPE 69’),

RATINHO, HUGO, BENÍCIO (KUBALA 52’), RUI COSTA.

TREINADOR: NUNO DIAS. MARCADOR: RUI COSTA

60’. ACÇÃO DISCIPLINAR: RATINHO 10’, HUGO

15’, RUI CASTRO 54’, PEDRO 56’, KUBALA 77’.

Neste jogo os juvenis do Aves foram
espoliados dos três pontos em disputa,
pois o Arbitro da partida entendeu
ser o protagonista do jogo. Foi um
autêntico carrasco da equipa da casa,
lances de pena máxima em que fez
vista grossa, bastante rigoroso para
os avense, e flexível para os pacenses,
é inadmissível que os árbitros que di-

rigem jogos dos nacionais usem dum
estratagema tão reles em jogos de
camadas jovens mas seja para o lado
que for, muito mau mesmo. Os avenses
pelo que fizeram em campo mereciam
a vitória pois foram a melhor equipa
em campo. Melhor avense: Moura.

JUVENIS II DIVISÃO
CD Aves 4 – Sousense 1
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES

ARBITRO: EMANUEL MOREIRA

CD AVES: JOÃO, RIOS (LEITE 60’), ANDRÉ

(DOMINGOS 19’), MÁXIMO, PEDRO, TIAGO

FERREIRA, NETO, SIMÃO (MOTA 39’), DÁRIO,

HÉLDER, JOÃO SILVA (JONAS 60’). TREINADOR:

MARCOS NUNES. RESULTADO AO INTERVALO:

2 - 0. MARCADORES: NETO 11’, 43’, DÁRIO 37’,

JOÃO SILVA 59’. CARTÕES AMARELOS: RIOS 11’,

JOÃO SILVA 17’.

A equipa mais jovem de juvenis do
Aves após uma interrupção de uma
semana voltou ás vitorias frente a uma
equipa muita aguerrida e lutadora,
que fez tudo para contrariar o poderio
dos locais, os avenses construíram um
resultado amplo e justo, a equipa fez
um jogo como é seu apanágio, bom
futebol e bonitos golos. Melhor aven-
se: João Silva. Arbitragem sem classe.

INFANTIS II DIVISÃO
CD Aves 4 – Sousense 0
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES

ARBITRO: JOÃO MARQUES

CD AVES: PAULO (FRANCISCO 55’) PEDRO (LUÍS

29’), RAFAEL, PEDRO MIGUEL, MIRANDA, NUNO

FREITAS, MARCO, MARQUES (NUNO 54’), MÁRIO

RUI (RICARDO 30’) JOÃO (PINHEIRO 25’), CLÁU-

DIO. TREINADOR: DUARTE FRANCO. MARCA-

DORES: NUNO FREITAS 5’, 14’, CLÁUDIO 8’, 20’

O jogo e o resultado valeu pelo que
se fez na primeira parte pois marcaram
quatro golos e todos para os avenses
pois foram estes que dominaram as
operações, a segunda parte houve
mais equilíbrio entre as duas equipas
pois o CD Aves com quatro golos a
melhor refreou os ânimos e fez algu-
mas modificações, para pôr a jogar
atletas menos utilizados. Melhor aven-
se: Nuno Freitas. Boa arbitragem. |||||

CAMADAS JOVENS
Relatos dos jogos do Aves por Fernando Fernandes
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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
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Fábrica e Loja nº 1
Rua da Boa-Vista, nº 211
4795-042 Aves
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Loja nº 2
Largo de Conde S.Bento
4795-014 Aves
(Em frente à Igreja)
Telefone 252873528

O Centro Português de Karate
(C.P.K.) e a Associação Nacional de

Clubes, organizaram em conjunto
com o Clube de Campismo e

Caravanismo de Barcelos, a taça
nacional de karate nas categorias

de cadetes (16/17 anos) e juniores
(18/20 anos), com provas

individuais de kata e kumite
masculino e feminino. A taça

decorreu no Pavilhão Desportivo de
S.Salvador do Campo, no concelho
de Barcelos, no passado dia 15 de

Outubro.
Os karatecas de Vila das Aves

estiveram em destaque,
conseguindo muitos e importantes
lugares de pódio. Na categoria de

cadetes,  a karateca Lara Teixeira
venceu a prova de kumite (mais 57

kg) e ficou em segundo lugar em
katas. Por sua vez, Ana Fernandes

alcançou a terceira posição em
kumite (mais 57 kg) e João

Meireles venceu a prova de kumite
(menos 60 kg), ficando também em

segundo lugar em katas. O atleta
Emanuel Martins obteve o primeiro
lugar em kumite (menos 70 kg) e

Pedro Oliveira a terceira posição em
katas. Na categoria de juniores,

Miguel Lopes foi primeiro
classificado em kumite (menos 60
kg) e Jorge Machado alcançou a

segunda posição em kumite (menos
70 kg). A única atleta que não

subiu ao pódio foi a Nazaré Lopes,
mas teve uma prestação positiva.

Oito atletas, nove pódios; um
resultado significativo, ao alcance

de poucos clubes em Portugal.
Neste campeonato estiveram em

competição karatecas do Norte e
Sul do País, muitos já com grande
curriculum. A prova foi assim bem
disputada, com katas de elevada
qualidade técnica e combates de

nível superior em vários aspectos. |||||

4º CAMPEONATO
DO MUNDO DE

KARATE CADETES E
JUNIORES

entremargens@clix.pt | escreva-nos
PRÓXIMA EDIÇÃO NAS BANCAS A 30 DE NOVEMBRO

OCULISTA
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Decorreu nos dias 11, 12 e 13 de No-
vembro na cidade de Limassol no Chi-
pre o quarto campeonato do Mundo
de Karate nas categorias de cadetes
(16/17 anos) e juniores (18/20 anos).
A organização esteve a cargo da
Federação Mundial de Karate.

Devido a dificuldades financeiras,
a Federação Nacional Karate-Portugal,
só pode levar cinco atletas. Ou seja,
o corpo técnico da Federação seleccio-
nou os cinco karatecas que entendeu
que ofereciam mais garantias para

fazerem um bom campeonato.
De Vila das Aves foram selecciona-

dos João Meireles - o único cadete
presente no campeonato - e os juniores
Jorge Machado e Miguel Lopes. Da
equipa portuguesa, fizeram ainda parte
um atleta da Maia e um de Santarém.
De sublinhar que foi a primeira vez
que três karatecas avenses se deslo-
caram juntos a um mundial.

Nenhum deles conseguiu subir ao
pódio mas tiveram um desempenho
muito positivo. Jorge Machado perdeu

no primeiro combate e acabou por
não ser repescado. Por sua vez, João
Meireles e Miguel Lopes tiveram um
melhor desempenho, perdendo, no en-
tanto, com os campeões e com os que
ficaram em terceiro lugar. Ainda assim,
classificaram-se nos oito primeiros.

De acordo com o mestre de karate,
Joaquim Fernandes, “estes jovens tem
um enorme potencial mas precisam
de melhores condições de treino”. Em
relação às condições proporcionadas
nos outros países, é neste âmbito que

se detectam as maiores necessidades.
Ainda assim, destaca Joaquim Fernan-
des “Vila das Aves, o concelho e o
país tiveram uns representantes que
os souberam honrar e dignificar. Cons-
tituíram a maioria da selecção portu-
guesa e lutaram por uma boa classifi-
cação”. O mestre de karate sublinha
ainda que “estão de parabéns, porque
para serem seleccionados e estarem
em forma não tiveram férias, treinaram
sempre com muito e com grande
empenho e dedicação”. |||||

Três karatecas avenses seleccionados

A equipa de karate de Vila das Aves
alcançou o segundo lugar, em equipas,
no torneio de Karate da cidade de Odi-
velas. A prova teve lugar no Centro
Comercial “Odivelas Park”, no passado
dia 6 de Novembro; um espaço que,
aliado à organização impecável do

2º TORNEIO DE KARATE CIDADE DE ODIVELAS

Segundo lugar para equipa avense

torneio, se revelou fundamental para
o êxito desta iniciativa que juntou uma
enorme assistência para ver os com-
bates de karate e as demonstrações
da modalidade que foram sendo
feitas no decurso da prova.

A competição restringiu-se às pro-

vas de kumite equipas seniores mas-
culino, alcançando a equipa do karate
shotokan de Vila das Aves um bom
segundo lugar. Na disputa com as
equipas adversárias, os atletas de aven-
ses somaram uma vitória e dois empa-
tes. O posição alcançada traduziu-se
pela positiva tendo em conta que não
trouxeram para casa qualquer derrota,
apesar de a equipa se encontrar des-
falcada, pois alguns atletas encon-
travam-se nos trabalhos de selecção.

A equipa de Vila das Aves foi
constituída pelos karatecas  Ricardo
Rodrigues, Tiago Lima e Emanuel
Martins; todos eles deram o seu
melhor. Ricardo Rodrigues  e Tiago
Lima lesionaram-se, este último com
alguma gravidade. Por sua vez, de
referir que Emanuel Martins, embora
ainda cadete, já disputou nesta equipa
de seniores.  Tendo em conta todos
estes imponderáveis, a classificação
obtida foi importante e merecida. |||||

Karatecas
avenses em

grande
TAÇA NACIONAL DE KARATE
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Fala na primeira pessoa do plural quan-
do se refere a Angola e ao “seu” povo.
Conhecêmos-lhe a pátria-mãe, e por
isso levantamos a questão, mas as
duvidas depressa desaparecem: “mas
eu sou angolana”, diz com firmeza.
Missionária leiga em Angola desde
a década de 60, Maria José é natural
de Vila das Aves. E foi precisamente
na sua terra-natal, em Agosto passa-
do, nas vésperas do regresso à sua ou-
tra pátria, que falou ao Entre Margens
do seu “desejo” – e a palavra é mesmo
esta - de trabalhar num país “onde as
carências e as necessidades fossem
maiores” do que aquelas que conhe-
cia em Portugal. E é nesse contexto –
causa e consequência dum país quase
permanente em guerra - que tem tra-
balhado desde 1961 e, apesar de to-
das as dificuldades, é lá que gosta de
estar. “Em 1980 nacionalizei-me ango-
lana” e, nem era preciso isto para que
“aquele” seja o seu povo. “Já não gosta-
ria de regressar”, afirma.

Na vila próspera de há mais de
50 anos, como tantos outros, também
foi na industria têxtil que cedo come-
çou a trabalhar. Quase 25 anos como
operária fabril não foram, no entanto,
suficientes para a acomodar a uma vida
igual a de tantas outras mulheres. Fin-
do esse período de mais de duas dé-
cadas, vai para Braga trabalhar na Ju-
ventude Operária Católica, com a
convicção de regressar “à fábrica” dois
anos mais tarde; não voltou. Contac-
tara desde cedo com esse movimento
de jovens – que se define na sua in-
quietude face à realidade em que vive-
mos – e seja por causa desta colabora-
ção com a JOC ou por outras razões,
algo a chamava para o continente afri-
cano. “Na casa do meu tio [n.r.: mon-
senhor José Ferreira] havia muitas re-
vistas que falavam dos missionários e
eu gostava muito de ler aquelas repor-
tagens, as crónicas e todas aquelas
as histórias sempre me fizerem sonhar
um bocadinho com África”.

Poderia ter sido outro “pedaço de
terra”, mas foi em Angola que o desejo
de trabalhar junto de quem mais pre-
cisa se concretizou. Contava 33 anos
quando chega à então colónia
portuguesa. Antes, ainda haveria de
recuperar, em Braga, os anos de estudo
que o trabalho e a mentalidade da
altura - “naquele tempo pensava-se
que as mulheres não precisavam de
estudar muito, tinham era que ajudar
em casa” – não permitiram fazer no
tempo certo. Igualmente em Braga
decide ingressar na Escola de Agentes

Descrente do governo angolano, a
missionária Maria José aposta

essencialmente no seu povo. E
acredita que “um dia Angola vai

partir”, mas antes será “necessário
um terramoto” que ponha em causa

o sistema. “Um bom parafuso não
funciona numa máquina velha”, diz
a propósito dos “bons governantes”

de Angola que, de momento, não
têm outro remédio senão “entrar na

engrenagem”, caso contrário “são
eliminados”.

Angola, afirma “é riquíssima, está
atulhada de petróleo... mas ninguém

sabe para onde vai o dinheiro” e
ninguém “abre a boca sobre o

assunto, ninguém sabe o que entra
e sai e a mesma coisa acontece com
os diamantes”. A missionária explica

que grandes empresas privadas -
geridas por “gente que foi do

governo” -  fazem actualmente a
exploração de diamantes, mas nin-
guém “apresenta contas ao país”. E

o povo, esse “não pode arrancar os
diamantes, está na Lei, todo o
subsolo pertence ao governo”.

Com o fim da guerra, Maria José
diz que “as coisas melhoraram

consideravelmente” mas Angola
continua a ser um país “rico de

pobres”. “Não nos serve de nada a
riqueza de Angola, pois o povo está

na maior miséria. Agora que aca-
bou a guerra, está bastante melhor
a situação, mas as pessoas estão a

sobreviver porque não há capital,
não há emprego, os funcionários,
enfermeiros, professores, tem seis,

sete meses de atraso de vencimen-
to, e ganham pouco e mal”. Ainda
há bem pouco tempo, concretiza a

missionária, para se ser operado no
hospital regional de Malange era

preciso pagar quase tudo, “desde as
compressas ao gasóleo para pôr o

gerador a funcionar”.
O trabalho que vem sendo

desenvolvido pela Caritas e outras
organizações é “bem visto” pelo

governo angolano, por uma razão
muito simples: “nós estamos a fazer
o trabalho que eles deveriam fazer

e não fazem”. “Cheio de palavras
bonitas e boas intenções”, Maria

José diz, no entanto, que o apoio
do governo é praticamente nulo;

“nunca podemos contar com ele”.
Apesar de tudo, e da mesma

forma entusiasta com que fala do
seu trabalho, o faz em relação ao

povo angolano, acreditando na sua
consciência critica: “eu vejo as

nossas mulheres, o que elas já são
capazes de contestar, era

impensável há cinco anos”. E para
além disso, acredita e aposta nos

que deixaram o país, que estudaram
e acima de tudo conheceram outras

realidades. “Se um dia tiverem um
‘ventinho’ favorável, esta gente

regressará e vai tomar o país”. “A
água vai correr... podemos fazer

uma barragem mas não extinguimos
a corrente e a água vai subir, vai

pular e vai criar energias... os povos
tem essa capacidade, agora quando

vai ser?, como vai ser?... não sei.

Somos um país
rico de pobres

HÁ MAIS DE 40 ANOS EM ANGOLA, DESDE FINAL DOS ANOS
70 COMO REPRESENTANTE DA CARITAS,

A MISSIONÁRIA LEIGA MARIA JOSÉ, NATURAL DE VILA DAS
AVES, SOMA DÉCADAS DE TRABALHO JUNTO DA MULHER

ANGOLA EM BENEFICIO DA SUA EMANCIPAÇÃO

A trabalhar junto do pobre povo
de uma Angola riquíssima

de Educação Familiar, surgindo por in-
termédio desta a oportunidade de esta-
giar num empresa mineira de Angola.

“Depois de 1961 o governo portu-
guês tentou ganhar terreno em An-
gola e começou a fazer um trabalho
social nas empresas através, por exem-
plo, da promoção de cursos muito
simples para raparigas e para isso pre-
cisava de trabalhadores mais qualifica-
dos”. É neste âmbito que surge a
possibilidade de ir para o desejado
“continente africano” e Maria José en-
tende ser aquele “o momento”. “Era
uma coisa que eu desejava muito”,
reafirma. “O meu pai foi mais rápido,
a minha mãe colocou algumas reticên-
cias, mas acabou por aceitar... e fui.”

Em Angola, e mais concretamente
na província de Malange, e depois
da primeira experiência de trabalho,
surge a possibilidade de integrar um
“serviço estatal criado já depois de
61, chamado Junta de Povoamento”.
Alguns Portugueses iam trabalhar para
junto das populações rurais de an-
gola”. Gostei mesmo muito desse tra-
balho, porque tanto estava com portu-
gueses daqui, na sua maioria bastante
jovens, e, ao mesmo tempo, saímos
para as aldeias com o objectivo de aju-
dar o povo local a mudar rapidamente
a sua maneira de cultivar a terra”. Nes-
se projecto, permaneceu cinco anos.

O que se seguiu, no essencial, cor-
porizou outro dos seus grandes an-
seios. Como faz questão de sublinhar,
não foi apenas o trabalho que a fez ir
para Angola, queria igualmente pres-
tar “serviço de Igreja”. Não sendo de
estranhar, por isso, que na ex-colónia
tenha começado por se apresentar ao
Bispo da Diocese de Malange. A
oportunidade surge depois do traba-
lho feito na Junta de Povoamento. A
diocese estava na altura interessada
em criar um terceira escola para rapa-
rigas (existiam já duas dirigidas por
congregações religiosas), sendo con-
vidada para integrar esse projecto. O
trabalho desenvolvido junto de mais
de cem raparigas na referida escola
coincidiu com o período de grande
turbulência que se seguiu à indepen-
dência, a 11 Novembro de 1975, e a
sangrenta guerra civil em que se en-
volveram os chamados movimentos
de libertação, sendo Malange uma
das províncias mais afectadas. Apesar
de tudo, o trabalho “superou” as suas
“expectativas”.

No final dos anos 70 começa  tra-
balhar com a Caritas. Esta “instância
oficial da Igreja para a promoção da
sua acção social” tinha em Malange
um equipa, cuja presidente Maria José

viria a substituir, mantendo-se depois
à frente da Caritas até 2002. Mais
uma vez, envolvera-se em trabalho
educativo, nomeadamente na criação
de escolas de alfabetização, direccio-
nadas sobretudo para jovens mas por
onde viriam a passar muitos adultos.
Maria José, destaca, no entanto, o tra-
balho de “promoção das raparigas”,
porque, sublinha, “em Angola a mu-
lher é a grande chefe da família, é ela
que tem as grandes responsabilidades.
O marido não tem responsabilidades,
faz os filhos, faz a casa, vai à caça, cor-
ta à lenha, mas é a mulher que a trans-
porta para casa, é ela quem tem de
cozinhar, de fazer todo o trabalho”.
A acção da Caritas, orienta-se, de res-
to, em grande parte para a promoção
e emancipação das mulheres para que
“melhorem as suas condições de vida
e deixem de ser as escravas do marido
e da sociedade”.

Actualmente já não se encontra à
frente da Caritas mas é para esta ins-
tância que continua a trabalhar no-
meadamente na coordenação de um
projecto iniciado em 1997, por pro-
posta da Caritas Holanda, no âmbito
da Segurança Alimentar. Mais um vez
direccionado especialmente para as
mulheres, dotando-as de ensinamen-
tos, ferramentas e condições para que
estas tirem o melhor partido do cultivo
da terra. Pretende-se, não apenas me-
lhorar a alimentação, mas que estas
mulheres possam também vender os
seus produtos e o passo seguinte é

fazer com que elas se organizem em
associações para que “terminado o
projecto, elas possam caminhar com
o seu grupo, possam produzir aquilo
que precisam e que tenham ao mesmo
tempo um estatuto jurídico que lhes
permita amanhã ter acesso a peque-
nas ajudas da parte do governo ou
da parte de outras organizações... esta-
mos a dar passos nessa linha, a formar
as associações para que elas possam
continuar a caminhada”. |||||

“Em Angola a mulher é a grande
chefe da família, é ela que tem as

grandes responsabilidades. O
marido não tem responsa-

bilidades, faz os filhos, faz a casa,
vai à caça, corta à lenha, mas é a

mulher que a transporta para
casa, é ela quem tem de cozinhar,

de fazer todo o trabalho”.

"Nós somos um pais riquíssimo,
mas não nos serve de nada a

riqueza de Angola, pois
o povo está na maior miséria"

“A água vai correr... podemos
fazer uma barragem mas

não extinguimos a corrente e a
água vai subir, vai pular e

vai criar energias... os povos têm
essa capacidade"

A missionária Maria José em Agosto último, na casa de familiares, em Vila das Aves
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L Domingos Moreira - SºTirso - Telef. 252857603
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Avª Américo Teixeira
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POSSE     Na política local tudo está
já encaminhado para quatro anos
de trabalho, com os vários órgãos
autárquicos devidamente empossa-
dos. Não estive na tomada de posse
em Vila das Aves, mas os ecos que
me chegaram, levam-me a pensar
que vamos ter mais do mesmo. É
pena e espero estar enganado. Mas
deste tempo pós-eleições outro fac-
to é digno de registo. A renúncia
de alguns dos primeiros elementos
da lista do PS eleitos, incluindo o
próprio cabeça-de-lista. Pode até ha-
ver razões justificadas para tal re-
núncia, mas não cai muito bem no
povo eleitor. Como o próprio diri-
gente socialista, Nestor Borges, dis-
se: “mil e setecentos avenses vota-
ram no PS”. Gostariam que o parti-
do ganhasse, mas em democracia,
a oposição tem também um impor-
tante papel a desempenhar. Se calhar,
raramente é convenientemente rea-
lizado, mas há muito que fazer para
quem quiser ser uma oposição
construtiva e que se afirme como
alternativa ao poder instituído. Este
exemplo agora dado de renúncias
não é bom para o PS, não é bom
para a Junta e Assembleia de Fre-
guesia. No entanto, de algo que,
aparentemente é negativo, pode vir
a sair algo de positivo. Porventura,
caras novas na oposição socialista
poderão surpreender e fazer o tal
trabalho útil de oposição. Espere-
mos que assim aconteça.

JORNADAS Normalmente faço aqui
um pequeno comentário após o
encerramento das Jornadas Cultu-
rais. Este ano, o simbolismo é ainda
maior. Fechou-se um ciclo e, por-
ventura, abrir-se-á um novo. Não
é fácil, mas no fim de contas, penso
ainda considerar positivo o facto
de um número considerável de re-
sistentes ter preferido a cultura ao
futebol (não que o futebol não seja
uma forma de cultura). A escolha
dos temas foi mais uma vez perti-
nente, com a evocação de várias
efemérides, como os 50 anos do
Etnográfico das Aves, dos 75 anos
do Desportivo das Aves e dos ani-
versários de consagração religiosa
do padre Fernando Marques de

Oliveira e da Irmã Rosa Maria
Araújo Ribeiro. Os 50 anos de vila
encerraram, as jornadas deste ano.
Estava com alguma expectativa, face
ao que ia ouvir dos autarcas convi-
dados, bem como da deputada
avense, algo inédito na nossa His-
tória, presumo. Confesso que saí
defraudado, não pelo que disseram
e apresentaram os conferencistas,
mas pelo vazio que caracterizou o
debate. Podem-me também acusar
de ter contribuído para isso, ao não
fazer perguntas. Confesso que tinha
várias questões a colocar, mas, ao
fim de algum tempo, acabei por de-
sistir. Depois de ouvir críticas incon-
sequentes ou elogios ocos, achei
melhor não destoar. Não gostei de
ver que a “nossa” deputada foi pra-
ticamente ignorada pela plateia, de-
pois de ter feito uma conferência
interessante, sobre uma questão tão
candente na nossa terra: o futuro
do poder autárquico. Face à tradi-
ção a que nos habituou, os promo-
tores das Jornadas Culturais, de-
signadamente o padre Fernando,
mereciam um encerramento deste
evento mais elevado.

PARQUE Longe de eleições tudo
é mais fácil. É mais fácil criticar e
elogiar, quando assim deve aconte-
cer. Visitei há dias o novo parque
urbano da cidade de Santo Tirso,
na Rabada, junto às margens do
Ave. Está bonito. O concelho já me-
recia uma zona verde daquelas,
embora haja muito potencial a reti-
rar daquele espaço. O que está feito
é uma fase do projecto. Faltam ques-
tões básicas como WC’s públicos e
falta sobretudo, termos um rio me-
nos poluído e mais agradável aos
olhos. Essa será, porventura, a
questão mais difícil. Puxando a bra-
sa à sardinha avense, importa dizer
que como Santo Tirso e outras te-
rras já têm parques de lazer é hora
de a Vila das Aves também ter. É
hora de avançar o projecto da Quin-
ta do Verdeal, porque o parque da
Rabada está a, cinco quilómetros
das Aves e a mais ainda de outras
freguesias da zona nascente do con-
celho. Uma terra com mais de dez
mil habitantes já merece um espaço
digno de lazer. Mãos à obra, que
já é tempo. ||||| celsocampos@sapo.pt

Assembleia
de Freguesia
[29 DE SETEMBRO DE 2005]
No passado dia 27 de Outubro, do
ano em curso, teve lugar a instalação
da nova Assembleia de Freguesia em
Vila das Aves.

O salão nobre, do novíssimo e
requintado edifício sede da Junta de
Freguesia, encheu completamente. Na
hora da tomada de posse dos  recém-
eleitos deputados, para cumprirem
mais um mandato de 4 anos, consta-
támos que havia desistências no PS.
Ficámos  perplexos ao saber que as
principais figuras do cartaz publicitário
eleitoral, renunciaram ao mandato.

Como avense e socialista fundador
do PS Aves, não posso deixar de ma-
nifestar a minha mais profunda in-
dignação, face ao tamanho desrespei-
to para com os avenses que neles
confiaram os seus votos. Que pensa-
rão as mil e setecentas pessoas que
acreditaram no partido socialista? Pen-
sarão talvez deste modo: que socialis-
tas são estes, que nos pedem o voto
e depois furtam-se ao cumprimento
do dever para que foram sufragados?

Quem se expõe ao sufrágio popu-

lar deve estar, preparado política e
socialmente, para ganhar ou perder.
Deve assumir as suas responsabilida-
des, a menos que algum “terramoto”
os impeça, mas sabemos que não foi
o caso.

Sabemos que não é ilegal um de-
putado renunciar ao mandato para
que é eleito, mas não ignoramos que
a renúncia evidencia mau perder, pro-
duz efeitos negativos no PS, e que os
verdadeiros socialistas não abando-
nam o “barco” nas horas menos boas!...

Nos últimos tempos, o partido so-
cialista local tem perdido a credibi-
lidade e o prestígio que, durante mui-
tos anos, gozou no seio da comuni-
dade avense e esse facto tem uma
relação directa com o comportamento
politico-partidário de alguns dos seus
dirigentes. O recente “desastre” eleito-
ral (e já é o segundo) evidencia bem
o descontentamento dos avenses.

São horas de enveredarmos por
uma política mais frutífera e saudável,

assente nas estruturas e princípios
socialistas, mas ao serviço do progres-
so e bem - estar do povo avense. Mas,
para que isso aconteça, teremos que
ser mais reivindicativos, mais inovado-
res, responsáveis, dedicados, respeita-
dores, exigentes, mas também toleran-
tes quando o momento o impõe…

Acreditem que isso é possível!
Podem continuar a vossa política

mais partidária e menos voltada para
os interesses dos avenses; podem
continuar a “fechar as portas” à comu-
nidade avense; podem continuar a
convidar pessoas para a vossa lista
eleitoral, que nada têm a ver com a
essência socialista e que só lá vão
por interesse; podem continuar a dar
ouvidos a falsos informadores, que
mais não fazem que intrigar pessoas,
semear ódio e fazer divisões desne-
cessárias; podem continuar a pensar:
- Nós é que sabemos e mandamos!

Pois fiquem sabendo que nós, que
amamos o PS, continuaremos, de uma
forma livre e democrática a pugnar
pelos interesses da nossa vila, a apon-
tar erros e indicar soluções, a dar razão
a quem a tem, a lutar para que o PS
saia da crise onde o mergulharam
(nunca foi tão humilhado…) e volte a
atingir aquele prestígio que, durante
muitos anos, foi o orgulho dos verdadei-
ros socialistas! ||||| ARMINDOARMINDOARMINDOARMINDOARMINDO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Nos últimos tempos, o PS local
tem perdido a credibilidade e o
prestígio... e esse facto tem uma

relação directa com o com-
portamento politico-partidário
de alguns dos seus dirigentes.

CARTAS AO DIRECTOR

por: Olho Vivo
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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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Convidou-me o Senhor Director do Entre Margens
para colaborar no jornal. Agradeço porque também
sou dos que gostam de escrever. Para mim é a
maneira mais fácil de comunicar, de trocar ideias,
de falar das experiências vividas. Se eu pudesse
escrever tudo aquilo que penso, tanto do que vi
por esse mundo fora ou sobre aquilo em que
verdadeiramente acredito, estou certo de que
espantaria muito boa gente. Mas nem tudo pode
ser dito muito embora eu seja contra preconceitos
sociais em geral e contra o parece-bem-parece-mal
em particular. As coisas, ou são bem ou são mal,
não parecem. Sou contra dogmas! Ninguém é
dono da verdade! A verdade é só uma, mas é
interpretada de maneira diferente por cada um de
nós conforme a vemos e como a sentimos. Foi por
tudo isto que aceitei o convite.

No mundo e na natureza tudo é cíclico! Assim
como na vida! As coisas dão uma volta inteira e
voltam ao princípio, como uma roda. A sucessão
dos dias e das noites, das Estações do ano, do
nascer e morrer, das fases da lua e das marés são
exemplos disso. Sempre foi assim! Até o lavrador
planeia os trabalhos agrícolas ao longo do ano
porque sabe que é assim. Deita as sementes à terra,
que germinam, crescem, dão flores e frutos, que
dão sementes, que voltam à terra…Até as grandes
florestas crescem, deitam as sementes ao vento
que, ao caírem em terra fértil, dão outras árvores. E
isto durante séculos se a mão do homem não
interferir.

Vim descobrir em Portugal a “época” dos
incêndios nas florestas. Assim a modos duma
época da caça ou do futebol. Mas não se
esqueçam que, a queimar as florestas ao ritmo a
que as queimamos, daqui a pouco não há mais
árvores, não haverá oxigénio nem chuva. O nosso
país vai tornar-se num deserto. E eu já vi desertos
onde havia grandes florestas. Na Argélia, na
Tunísia e na Síria. Na Palestina, há mil anos, havia
leões, por isso, tinha de haver caça grossa, florestas
e uma abundante savana. Mas os homens
esquecem-se ou não querem saber destas coisas.
Desde criança que ouço falar no plano de rega do
Alentejo. Onde está?

Mas então porque ardem as nossas florestas?
Serão incêndios provocados por um raio durante a
trovoada, por crime, por descuido de fogueiras mal
controladas, por pontas de cigarro que se atiram
pelas janelas dos carros? Às vezes vêm à televisão
uns senhores engravatados falar de combustão
espontânea e isso, se não fosse tão triste, dava-me
vontade de rir. Porque a única planta que vi arder
de combustão espontânea foi a sarça-ardente, no
deserto sírio. É um arbusto que, quando está muito
calor, arde, para que as suas cápsulas larguem as
sementes na terra. Todos os outros são fogos
provocados. E se as coisas não se modificam para
melhor na nossa mentalidade que herança vamos
deixar aos nossos netos? Dois punhados de cinza
a escorrer entre os dedos?… |||||

Impressões dum
Sagitário
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Contas feitas, o PS ganhou a Câmara, não
ganhou a Junta.

Agora, ao trabalho. Resta-me formular
votos de que os vencedores cumpram os
compromissos eleitorais e os vencidos as-
sumam com dignidade os seus lugares
na bancada da oposição na Assembleia
de Freguesia. Também espero que termine
o tempo da guerrilha entre Câmara e Jun-
ta. Todos ganharemos com isso.

Agora, que os órgãos estão instalados
e os ânimos estão serenados, é tempo
de dar início a novos tempos, tempos em
que cessem as perseguições a pessoas e
instituições que ousam manifestar a sua
opinião, ou discordar de actos políticos
e atitudes de certos autarcas.

Como escrevi, há algum tempo, irei à
sede do PS Aves, no dia 1 de Dezembro,
para participar na Tertúlia aberta à comuni-
dade. Espero que seja dada a palavra
aos que não são militantes. Espero que
seja possível conversar serenamente com
os militantes presentes. O que me levará
a participar nesse encontro é somente a
reivindicação do exercício de uma cidada-
nia plena, que o PS tem recusado a muitos
avenses. Espero que o diálogo seja cons-
trutivo e que o PS Aves volte a ser um
partido que respeite as regras da demo-
cracia.

Quero acreditar em tempos novos,
tempos novos em que seja privilegiado o
debate das ideias e evitada a pessoaliza-
ção e a arruaça. Tempos novos, em que
pessoas ou instituições nunca mais sejam
perseguidas. Basta de recados indirectos
e polémicas estéreis! Acredito que ainda
seja possível discutir frontalmente todos
os assuntos. Acredito que os partidos
não sejam, nunca mais, dominados por
unanimidades mortais, em torno de
barões da política.

Mário Soares disse que o PS terá de
“aperfeiçoar a sua democraticidade inter-
na (…) e livrar-se do oportunismo interes-
seiro que o atacou como um musgo vicio-
so”. Nenhum militante deverá considerar-
se dono do partido e julgar-se no direito
de contrarias leis, de contestar (sem fun-
damento) decisões de órgãos do seu pró-
prio partido, e até de agir contra os seus
estatutos. Esta mentalidade feudal é ina-
dmissível num partido socialista. Por isso,
espero uma atitude de dignidade, que
ponha cobro à situação que se arrasta
há mais de três anos. E que, depois, o PS
Aves possa ressurgir como partido demo-
crático e verdadeiramente socialista, recu-
pere a credibilidade perdida e… ganhe
eleições.

Ferro Rodrigues, Jorge Coelho e outros

Tempos novos?
responsáveis socialistas apelaram à ade-
são dos independentes à militância parti-
dária. Fora do quadro partidário, é pratica-
mente impossível agir politicamente. Nas
actuais circunstâncias, a passagem de in-
dependente a militante afigura-se como
um dever indeclinável para todos os que
pretendam servir a causa pública.

Cito, de novo, Ferro Rodrigues:“ O que
é facto é que o PS se fechou demasiado
sobre si próprio”. E João Cravinho, quando
afirmou ter de haver “uma ruptura com
as práticas anteriores”. Foi o “fecho sobre
si próprio” que fez com que o PS avense,
em 1985, assistisse ao afastamento de
muitos militantes. Terá o PS avense feito
alguma reflexão, terá feito alguma “ruptu-
ra” com atitudes do passado? Perante su-
cessivas derrotas nas “autárquicas”, o PS
avense comportou-se como o avestruz
em perigo, fez-se desentendido, meteu a
cabeça na areia...

O PS deveria ter percebido que, sem
os independentes, que a vila reconhece
como pessoas capazes, pouco ou nada
vale como partido. Eleição após eleição,
o PS avense contou com o incondicional
apoio de cidadãos que se reconhecem
na área do socialismo democrático. Mas
nem sempre o PS os respeitou como deve-
ria. Exigiu-lhes uma “lealdade” esquisita
que sempre se confundiu com servilismo
e silêncio.

Concluo estas breves considerações
com palavras do cartonista Cid, para que
cada leitor extraia as ilações que desejar:
“Num País civilizado os membros dos
partidos respeitam-se mutuamente e
respeitam as restantes pessoas. Num país
de parasitas políticos, estes julgam-se se-
res superiores (e são, só que superiores
na mediocridade) ao mesmo tempo que
consideram os outros todos como seres
de segunda que só têm utilidade para
os elegerem (e para lhes pagarem os pri-
vilégios). Num ambiente de mediocridade
“quem sabe, sabe; quem não sabe é che-
fe”. Os empregos e as promoções são
obtidos, não pela competência e serie-
dade dos candidatos, mas por pertencer
ao “partido” ou “grupo” que foi deixado
tomar conta do poder. As pessoas estão
sempre com medo que os colegas lhes
espetem uma faca nas costas, e reina a
“golpada”. Não há empresa, instituição
ou país que progrida com um ambiente
destes: autodestroi-se e, no final, mesmo
os golpistas, que subiram à custa de tra-
fulhices, ficam na lama. Se grande parte
das pessoas não estiverem preocupadas
em sair do lodo, onde estão até ao pes-
coço, mas estiverem só preocupadas que
não façam ondas nesse lodo, para pode-
rem respirar, então nada feito”. |||||

A importância
de SER FELIZ
Ser Feliz. É possível até quando achamos impossível.

VIVER só faz sentido se tivermos consciência de que
estamos em permanente crescimento interior.

Existem nas nossas vidas milhares de possibilidades
de fazermos as coisas de maneira diferente e de SER
mais FELIZ.

Vivemos hoje num mundo frenético! !
Qual de nós não inicia o seu dia a correr e . .
.termina-o a correr?  Cansado, exausto e . . . com a
sensação de vazio?

Sem reparar no sorriso do garoto nosso vizinho. No
Céu azul, no Sol brilhante que nos ilumina o dia.
. . No cantar da Natureza!

Acredito que só vivendo fortemente empenhados em
dar um sentido a tudo o que fazemos, pensamos e
dizemos seremos capazes  de SER FELIZ.

Saber prestar atenção aos nossos sentimentos e aos
dos que estão à nossa volta e dar aos outros o
melhor de nós mesmo é sem dúvida uma forma de
SER FELIZ.

Gilda Torrão



GANHE  UM
ALMOÇO  PARA
DUAS  PESSOAS

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

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

redacção.

No     SOBREIROSOBREIROSOBREIROSOBREIROSOBREIRO  a  a  a  a  a  feliz contem-
plada nesta 1ª saída de Novembro
foi a nossa estimada assinante,
Central Agrícola de Bairro, residente
na Av. Silva Pereira nº 43 em Bairro.

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz
contemplado nesta 1ª saída de
Novembro foi o nosso estimado
assinante, Manuel Neto de Sousa,
residente na Rua Sampaio Virães
nº460, 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
Novembro foi o nosso estimado
assinante, josé Castro Machado,
residente na Rua de Ringe, Bl. 3 Ent.9,
2º Dto. em Vila das Aves.

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

Telf: 252 982607

Restaurante SobreiroSobreiroSobreiroSobreiroSobreiro
Avª Silva Pereira - 4765 Bairro

Telf.s:  252 931043 / 252 905910

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

Telf: 252 881903
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A famíla profundamente sensibili-
zada com todas as provas de cari-
nho e amizade recebidas, vem por
este meio expressar a sua imensa

gratidão a todos aqueles que ainda
em vida do seu ente querido em-
penhadamente lhe dedicaram o seu
tempo e com ele partiharam os bons
e maus momentos.

Neste agradecimento gostaría-
mos em especial de referir os cole-
gas e amigos que nesta fase da sua
vida o acompanharam e ajudaram:
dr. Adalberto Carneiro, dr. Fernando
Carreira, Director do serviço de Uro-
logia do Hospital Pedro Hispano;
dr. Gentil Martins, dr. Júlio Teixeira,
director do Centro de Radioterapia
do Porto; dr. Narciso Oliveira a en-
fermeira Paula Brandão. Bem hajam

A família: Maria Irene Machado
Ferreira Dias da Costa, Ana Paula
Machado Ferreira da Costa e Vasco
José Machado Ferreira da Costa,
netos e demais família.

FALECIDOS EM LORDELO NO MÊS DE OUTUBRO
DIA 1, Francisco Assis Alves Ribeiro com 66 anos, Rua Nova.
DIA 18 Maria Lúcia Pereira Alves Rodrigues Araújo com 50 anos, Largo
Egas Moniz.
DIA 18, Rosa Leite Pinheiro com 69 anos, Rua de Luvazim.
DIA 24, Elvira da Silva com 92 anos, Rua Padre Joaquim Sousa Lobo.

FALECIDO EM VILA DAS AVES NO MÊS DE OUTUBRO
DIA 2, David dos Santos Ferreira com 88 anos, Rua de S. Lourenço.
DIA 2, Manuel Pereira Alves com 95 anos, Rua Alto da Bandeira.
DIA 9, Manuel Pimenta Machado com 77 anos, Rua das Flores.
DIA 19, Maria Virgínia S. Azevedo Alves com 47 anos, Praça das Fontaínhas.
DIA 19, Emília Manuela Pinheiro de Sousa com 48 anos, Rua dos Aves.
DIA 21, Ana Sousa Monteiro com 76 anos, Rua Luís G. Mendes de
Carvalho.
DIA 24, José Maria Oliveira Alves com 66 anos, Rua da Barca.

AGRADECIMENTO
Albertina Pereira de Oliveira

18-07-1916  / 07-11-2005

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

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

A família neste momento doloroso e
profundamente sensibilizada pelo
apoio e carinho recebidos, vêm por
este meio agradecer a todos quantos
se dignaram a participar no funeral bem
como na missa de 7º dia e de 30º
dia em sufrágio da alma do saudoso
extinto.

AGRADECIMENTO
Manuel Carneiro Bessa

23-07-1924 / 28-09-2005

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

AGRADECIMENTO
Emília Manuela Pinheiro de Sousa

20-03-1958 / 19-10-2005

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

Funeral a cargo de: Agência Funerária Abílio Godinho

Funeral a cargo de: Agência Funerária Abílio Godinho
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Praça de Bom Nome , Bloco 4, nº 161
4795-025 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 em
frente aos
Correios

AGRADECIMENTO
Joaquim Machado da Costa (dr.)



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

Vende-se
edificio (ex-Discoteca Starligth)
Rua da Indústria - Vila das Aves

contactar: 252 872 438
        ou 252 942 319
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Desempregado / 1º Emprego
Se tem uma boa ideia e pretende criar o seu próprio
emprego / negócio, recorra a subsídios comunitários
a fundo perdido (Centro de emprego). Elabore um

projecto connosco.projecto connosco.projecto connosco.projecto connosco.projecto connosco.
InfInfInfInfInformaormaormaormaormações grções grções grções grções graaaaatuitas. tuitas. tuitas. tuitas. tuitas. CHP, Lda - Aves -

252873348"

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

OCULISTA

Outra Visão do Mundo
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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

Senhora procura trabalho
como ajudante de

cozinha
Contactar: 93 8200338

Precisa-se
Professores: Química, Inglês,

Françês e Português.
Contacto: 91 4640023

Precisa-se
vendedor/a comissionista
Contacto: 96 418 90 38

ou 91 826 60 60

Aluga-se
Loja no Centro de Delães
com 250m2, virada para a

rua.
contactar: 96 869 15 89

Aluga-se
T3 com grande garagem

particular e cozinha mobilada
em Delães.

contactar: 91 918 40 30

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

ARMAZÉM
Várzea do Monte

Santo Tirso
Com área de 544m2
Escritório - 130m2

Logradouro - 130m2
Junto à saída da A3
(Santo Tirso - Trofa)
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AMI 5347

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

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

CASA DO BEIRAL
Felgueiras

Infantário... Lar... Restaurante!!!
Moradia c/área de 360m2 -r/c e 1º

andar
Incerida num lote de 2.400m2

Piscina, zona verdejante e parque
de estacionamento

TERRENOS
VIZELA

Lotes para construção de
moradias em banda
Projecto aprovado
Boa localização

QUINTA DE QUINTÃO

Negrelos - Santo Tirso
14 Hectares - Vinha
Casa do Sec. XVII

IMÓVEL ÚNICO

Senhor procura trabalho
como electricista

Contactar: 93 6678137

Precisa-se
vendedor e vendedora

Contacto: 96 869 15 89

De parabéns
07 - 11 - 2005

ANTÓNIO MARTINS MACHADO
completou mais uma linda
primavera no passado dia 7 de
Novembro.

Tua esposa e filhos nesta da-
ta 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!

Senhora procura trabalho
em limpeza e outros
trabalhos domésticos

Contacto: 93 327 09 68 MORADIAS
Vila das Aves
Em construção

Tipo T3
Em banda

Marque já a sua visita!!!

ARMAZÉM - ARRENDA
Várzea do Monte
Com área de 544m2
Escritório - 130m2

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

Completa mais uma primavera a
MARIA JOSÉ CARNEIRO , tua irmã
Cândida, cunhado e sobrinhos, 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
16 - 11 - 2005

De parabéns
18 - 11 - 2005

Completa mais uma primavera o LUÍS
PACHECO CARNEIRO , teu irmão
Valdemar e restante família, 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



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

LORDELO - GUIMARÃES

20 Preços deArrasar

CHINELO JUNIOR /
HOMEM
Tamanho 35-45

1,90 €
PC SEMPRON HP
2,4 C/ oferta
impressora LEXMARK
Z517

429,00 €
TV LCD LG-
RZ20LZ50

599,90 €
CONJ. 3 PEÇAS
SENHORA S-L
C/oferta de calça

33,90 €

ESTANTE METÁLICA
150x75x30cm

8,95 €
BACALHAU
CRESCIDO PACIFICO
Kg

6,99 €
CROISSANT
BRIOCHE
Unidades

1,49 €
MÁQUINA RELVA
900W +
APARADOR

49,99 €

ROJÕES DE
PORCO
kg

2,25 €
QUEIJO FLAMENGO
BOLA AGROS
Kg

4,99 €
IOGURTE AROMAS
MIMOSA LIQUIDO
4X200 ml

1,59 €
PÁ DE PORCO
INTEIRA
Kg

1,89 €

MAÇA STARKING
CAT. II
kg

0,49 €
ROLOS DE
COZINHA
4 Rolos Pampilar

0,99 €
COUVE CORAÇÃO
CAT. II
Kg

0,39 €
DETERGENTE P/
LOIÇA SUPER POP
750 ml

0,95 €

REFRIGERANTE S/
GÁS TRINARANJUS
1,5 Lt

0,69 €
ARROZ CAROLINO
GRÃO REAL
Kg

0,39 €
SORTIDO
CUÉTARA
350 gr

1,89 €
VINHO MONTE
VELHO
Tinto 75cl

3,48 €

ENTREGAS
GRATUITAS

DE GRANDES
DOMÉSTICOS
AO DOMICÍLIO

(ATÉ 40 KM)

HORÁRIO DE

FUNCIONAMENTO

Domingo a Quinta
das 9h30 às 22h00
Sexta e Sábado das

9h30 às 23h00
Promoções limitadas ao stock existente e salvo qualquer erro tipográfico. Campanha válida de 16 a 27 de Novembro.

GANHE UM ALMOÇO
PARA DUAS PESSOAS NOS

RESTAURANTES:

Estrela do Monte
Sobreiro

Adega Regional 2000

VEJAVEJAVEJAVEJAVEJA     NANANANANA     PENÚLPENÚLPENÚLPENÚLPENÚLTIMTIMTIMTIMTIMAAAAA     PPPPPÁÁÁÁÁGINAGINAGINAGINAGINA
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Doença dos Olhos

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

4795-036  Vila das Aves

Médica Especialista
Marcação de Consultas

Telef: 252942483 OCULISTA
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