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Construção de Supermercado Pingo
Doce começa a ganhar forma

INQUÉRITO AOS
AVENSES SOBRE ESTA

OBRA | PÁGINA 6

Ampliação do cemitério de Vila das Aves
deverá arrancar depois do Verão

CEMITÉRIO DA FREGUESIA
DE  VILARINHO JÁ SE

ENCONTRA EM CONSTRUÇÃO.
PÁGINA 7

Exposição retrospectiva dos 75
anos do Clube Desportivo das Aves
no Centro Cultural

empresas&negócios
Com esta edição, suplemento
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Deputados do PSD visitaram Santo
Tirso e concluiram que o concelho
está a ser votado ao abandono pe-
lo actual Governo. | PÁGINA 8

PSD considera
que Santo Tirso

foi abandono

Lista de Joaquim Pereira foi eleita
por unanimidade na Assembleia
Geral de 19 de Maio. | PÁGINA  11

Joaquim Pereira e
Neca continuam
no Desp. das Aves

Antigo mosteiro de Vilarinho
vai dar lugar a hotel rural

Anúncio feito pelo presidente
da Câmara Municipal de

Santo Tirso no decurso da
visita de trabalho que efectuou

à freguesia de
Vilarinho. Página 9
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10 de Junho de 2006

IV Sarau de Poesia
SALÃO NOBRE DA JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES

Participação livre de
poetisas e poetas da nossa

região

Momentos musicais

Homenagem a Ferreira Neto

DIA 10 DE JUNHO PELAS 20H30

entreMARGENS
ORGANIZAÇÃO:
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CONSULTAS GRATUITAS
.

CONSULTAS DE OPTOMETRIA E
CONTACTOLOGIA

.

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

rafael olegário gomes

rua joão bento padilha . loja p . apartado 114 .  4795-908 aves
- telf.  252 875 605 / 6 .  fax  252 875 607
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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

||||| EDITORIAL: LUÍS AMÉRICO FERNANDES

A política como arte nobre de apro-
ximar e não de dividir precisa cada
vez mais de gestos sinceros e osten-
sivos que marquem a diferença em
relação ao comportamento habitual
dos políticos da nossa ainda pobre
democracia que é o de sobrevalo-
rizarem de tal modo a sua imagem
e os seus critérios de acção que, à
sua beira, os opositores são anões
e mentecaptos. É para marcar esta
diferença abismal que me parece
saudável relevar o gesto recíproco
de Luís Filipe Menezes, presidente
da Câmara de Gaia e de Jerónimo
de Sousa, secretário-geral do PCP: o
convite dirigido pelo primeiro ao
segundo para visitar a Câmara de
Gaia e o “fair-play” de Jerónimo de
Sousa não só de aceitar o convite mas
também de deixar à porta da Câmara
o combate político para eventual-
mente encontrarem preocupações
comuns em que possam convergir,
são exemplos pouco comuns.

Este exemplo quase não tem
semelhança com o jogo mediático
que muitos  se afanam em promover
de fazer crer que os líderes dos dois
principais partidos são o verso e o
reverso um do outro, criando até a
sensação de que o espaço ocupado
por um dilui de tal modo o espaço
do outro que lhe não resta já
capacidade alguma de acção ou
reacção enquanto oposição legítima,
como se à visibilidade de um, nada
mais correspondesse do que  som-
bra ou simulacro. Aliás, num e nou-
tro campo ditos do centro, por muito
que queiramos distingui-los na sua
identidade própria e nos seus pro-
gramas de acção política, não falta
logo quem se encarregue de nos
vir confirmar que estes que estão
no palco das decisões do momento
estão afinal a executar de forma até
mais comprometida e rigorosa os
planos do executivo anterior. Foi
aliás essa a sensação que tivemos
quando, relativamente por exemplo
ao encerramento da maternidade de
Santo Tirso, o nosso presidente da
Câmara veio a terreiro acusar as vo-
zes locais do partido concorrente

Exemplos virtuosos
e pouco virtuosos

que o responsabilizavam por nada
ter feito pela reivindicação de servi-
ços hospitalares à altura do que de-
les esperavam as populações de que
já o Governo do PSD se movimen-
tava no sentido de reduzir e inviabili-
zar a  melhoria deste hospital desin-
vestindo nas dotações que lhe esta-
vam destinadas e de que carecia. E
Manuela Ferreira Leite não foi acu-
sada dentro do seu partido de dar
uma mãozinha ao governo do PS
neste seu actual afã de acabar com
maternidades sobre as quais impen-
de a decisão de encerramento, no
preciso momento em que Marques
Mendes dava a cara politicamente
pelo movimento reivindicativo de
manutenção de, pelo menos, algumas
destas maternidades? Que a confu-
são é enorme e não se vislumbra
com meridiana clareza o que deve
ser um desígnio nacional coerente,
é bem verdade. Depois aparecem
“cortinas de fumo” para baralhar ain-
da mais ou distrair: veja-se a promo-
ção na comunicação social de casos
como o da publicação de um livro
de Carrilho com as suas confissões,
oito meses depois de ter perdido a
Câmara de Lisboa. A situação eco-
nómica não é famosa mas quaisquer
réstias de melhoria, logo empoladas,
parecem confortar as perspectivas
dos mais optimistas e calar os mais
cépticos quanto à viabilidade deste
País minúsculo que parece agigantar-

se apenas no palco do futebol e
que começa já a encher-se de brio
e auto-estima com bandeiras verde-
rubras por tudo o que é paisagem.

Ainda no plano político local, a
Junta de Freguesia continua a ser o
parente pobre da democracia local
e, não só não é recebida pela Câma-
ra para fazer ouvir as suas solicita-
ções legítimas como não lhe são
concedidos os meios e as delega-
ções de competências para fazerem
coisas básicas como, por exemplo,
arranjar passeios. Outro exemplo
pouco virtuoso da forma como o

poder municipal trata o seu “parente
pobre”: à margem, provavelmente de
qualquer plano director, sem qual-
quer aviso público de licenciamento,
sem que se saiba a envergadura da

obra, acessos e implicações dela re-
sultantes, iniciaram recentemente as
obras de demolição de uma fábrica
antiga e movimentação de terras
para a construção de um Pingo Doce
(que, antes de o ser já o era !) no
centro da Vila. Insisto em dizer o
que já toda a gente sabe: a Autarquia
de Vila das Aves foi e continua a
ser mantida à margem de um empre-
endimento que compromete o de-
senvolvimento do nosso centro e
nem sequer lhe foi pedido um pare-
cer, muito menos lhe foi dada a in-

formação mínima. À Câmara Muni-
cipal basta a presunção de contenta-
mento público, a suposta satisfação
dos mirones que observam a obra
e que rejubilam tão só pelas perspec-

tivas de empregabilidade que tal
empreendimento vem trazer. Assim
procede a Câmara Municipal mas
ficamos à espera que, por um destes
dias, como aconteceu em Vilarinho
e Monte Córdova e noutras fregue-
sias, a Câmara venha anunciar “urbi
et orbi” pelas trombetas da comuni-
cação social que vai realizar uma
“Presidência de Proximidade”, como
gosta de lhe chamar, o que prova
que as freguesias até nem estão
assim tão próximas. |||||

Insisto em dizer o que já toda a gente sabe: a Autarquia de Vila das Aves foi e continua
a ser mantida à margem de um empreendimento que compromete o desenvolvimento do

nosso centro e nem sequer lhe foi pedido um parecer, muito menos lhe foi
dada a informação mínima.

O Jornal Entre Margens vai
realizar o IV Sarau de Poesia de

Vila das Aves, no próximo dia 10
de Junho. Esta iniciativa, que

reune poetas da nossa região que
até ao dia 6 de Junho se

increverem para nela participar,
realiza-se no Salão Nobre da

Junta de Freguesia de Vila das
Aves, a partir das 20h30.

As inscrições podem ser feitas
pelo número de telefone  e fax,
252 87 29 53 ou por e-mail,

entremargens@mail.telepac.pt.
No espectáculo haverá momentos

musicias e uma homenagem ao
escritor e poeta avense Ferreira

Neto. A entrada é livre.

Na anteriror edição deste jornal,
na página 10, na notícia com o

título "ARVA inaugura sala para as
suas associadas" erradamente

nomeadmos uma das vice-
presidentes daquela Associação
de Reformados de Vila das Aves

por Natália Sousa, quando o
correcto é Cidália Sousa.

Aos nossos leitores e à visada
em particular, apresentamos as

nossas desculpas.

Com esta edição do Jornal Entre
Margens é publicada mais uma

edição do suplemento de quatro
páginas "Empresas & Negócios".

SARAU DE POESIA
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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

FARIAUTO

rua ponte da pinguela, nº 224 |  vila das aves | telef. e fax oficina 252 871 309

pronto socorro permanente | chapeiro | pintura | mecânica geral

de     José Mendes da Cunha Faria
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GEMINAÇÃO COM SAINT ETIENNE-LES-REMIREMONT | ENTREVISTAS

Que retrospectiva faz sobre esta Ge-
minação com Vila das Aves. Começou
muito bem, mas nestes últimos anos
esmoreceu. Foi eleito Maire em 2001,
pode mesmo dizer-se que a Gemina-
ção foi novamente posta sobre os car-
ris, depois de alguns anos de menor
envolvimento?
Passaram-se vinte anos ou um pouco
mais sobre o acordo que celebrámos
e é bom recordar as razões pelas quais
o celebrámos antes mesmo de anali-
sar a razão ou razões pelas quais as
iniciativas nestes últimos anos não
foram tão constantes. Recordando o
passado, a primeira razão desta ideia
da Geminação foi muito natural: há
20 anos, havia só na comunidade
de Saint Etienne cerca de dez por cen-
to da população de origem portugue-
sa, ou seja, cerca de quatrocentos ha-
bitantes; Jean Valroff, o meu predeces-
sor mantinha com esta população
relações muito amigáveis para não di-
zer genuínas; segunda razão, era eu
o presidente do Clube de Futebol de
Saint Etienne em 1983 e jogavam nas
suas equipas cerca de 40% de jovens
portugueses; terceira razão, conhecía-
mos a sua vida na localidade mas des-
conhecíamos tudo ou quase sobre
as suas origens pelo que quisemos
que nos indicassem uma vila ou ci-
dade portuguesa que conhecessem
bem e quisesse estabelecer um proto-
colo de amizade e de intercâmbio.

As condições hoje são muito dife-
rentes. Parte dessa população regres-
sou ao vosso país. Entretanto, fui eleito
Maire e foi preciso algum tempo para
reavaliar os dossiês e apostar no que
valia a pena apostar e esta geminação
deixou vivas recordações em muita
gente.

Podemos então dizer que com esta
visita a Geminação vai ser relançada
para uma nova fase?
Pessoalmente, visitei-vos uma única vez
em 1987. Foi pena se não fizemos
mais ultimamente; infelizmente as difi-
culdades da língua e a distância de

2000 quilómetros pode explicar algu-
ma coisa. As dificuldades que tivemos
em S.Etienne com mudanças de pes-
soas na administração local e que
vocês tiveram também, com mudanças
políticas, poderão também ter levado
algum tempo a repor alguma norma-
lidade. Vejam, no entanto, que, sendo
eu considerado de esquerda e o pre-
sidente de Vila das Aves de direita,
isso não impede de modo algum que
tenhamos a maior cordialidade e en-
tendimento como se vem provando.
Mas se hoje estou à frente da munici-
palidade poderei não o estar daqui a
dois anos; estas circunstâncias, aqui
ou em Vila das Aves, são naturais e
podem causar sempre pausas. Neste
momento as pessoas que me acom-
panham e que elaboraram as iniciati-
vas dos 20 anos da fundação da As-
sociação Portuguesa de Saint Etienne,
assumiram as coisas sem constrangi-
mento de espécie alguma e parecem
contentes com o que se realizou.

Crê, pois que haverá condições para
um novo élan com a possibilidade
de nos visitarem proximamente
correspondendo ao convite que vos
foi formulado pelos Presidentes da
Junta e da Assembleia de Freguesia
de Vila das Aves?
Reunirei com a minha equipa e com
a Comissão de Geminação, faremos
a análise destas comemorações e a
respectiva autocrítica e porei sobre a
mesa o convite que nos foi feito. Con-
sultarei a agenda do ano para vermos
as possibilidades: os vereadores elei-
tos pronunciar-se-ão numa primeira
fase; depois a administração fará o
resto É certo que iremos. Entretanto,
procuraremos saber melhor junto dos
responsáveis de Vila das Aves qual a
envergadura que desejam dar a esta
visita, em que contexto, com que
delegação, se apenas responsáveis da
municipalidade ou se com uma repre-
sentação similar à que nos visitou, qual
a capacidade de acolhimento local, e
logo procuraremos corresponder às

Esta geminação deixou vivas
recordações em muita gente
ENTREVISTA COM O "MAIRE" DE SAINT ETIENNE-LES-REMIREMONT, CLAUDE BONNARD

expectativas que nos forem criadas.
Admito que possa ocorrer ainda este
ano essa visita.

Têm uma representação de Jovens no
Conselho Municipal, jovens eleitos
de entre a comunidade, coisa que
não possuímos nem em Vila das Aves,
nem em Santo Tirso; será que não
poderemos admitir a hipótese de
empenhar os jovens também na Ge-
minação promovendo intercâmbios
e contactos entre os vossos jovens
do conselho Municipal e estudantes
das nossas escolas, sobretudo aque-
les que estudam francês?
É óbvio que temos aí um certo campo
de acção. Permita-me que esclareça
que procuramos de facto interessar a
população jovem pelos dossiês comu-
nitários: há cerca de dez anos que
fazemos chegar através dos professo-
res ao Colégio e ao Liceu informação
sobre a vida comunal e quando
vemos que há um grupo interessado
em conhecer os mecanismos de inter-
venção e de representação junto da
municipalidade, organizamos encontros
e visitas às nossas instalações e apre-
sentámo-los às autoridades; depois,
procuramos eleger representantes, ora
são dez, ou quinze ou vinte e cinco,
conforme as circunstâncias, a participar
regularmente no Conselho Municipal.
Quem sabe se não poderemos impli-
cá-los também numa delegação con-
junta ou numa delegação jovem.

Para terminar, deseja dirigir palavras
amigas a amigos de Vila das Aves que
tenha conhecido?
Não me lembro muito bem de alguns,
seria preciso procurar nos meus arqui-
vos... Ah! Pois sim, o Lino Alves que
julgava que pudesse vir nesta delega-
ção; provavelmente tem mais do que
fazer como advogado afamado do
que envolver-se nestas andanças. Mas
independentemente de pertencer ou
não a uma qualquer delegação, quando
passar por aqui, ele como outros, serão
muito bem recebidos. |||||L.A. FERNANDES

AO CENTRO,  O "MAIRE" DE SAINT ETIENNE-LES-REMIREMONT, CLAUDE BONNARD E O
PRESIDENTE DA JUNTA DE VILA DAS AVES, CARLOS VALENTE
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O que sente depois de ter participado
nesta sua primeira experiência de
Geminação e o que sentiu ao ver o
nome de Vila das Aves numa lápide
do monumento que assinala a
Geminação, numa praça daquela
cidade?
Sinto-me muito honrado pela respon-
sabilidade de continuar um trabalho
que envolveu três presidentes de Jun-
ta que me precederam e cujos resul-
tados estão à vista naquela cidade. É
de facto uma grande honra ver o
nome da nossa Vila bem lembrado
nas várias entradas, num espaço ajar-
dinado com um monumento idêntico
ao nosso, ver a bandeira da nossa
autarquia na municipalidade e numa
rotunda central. Depois, os órgãos de
comunicação da região testemu-
nharam, com grande destaque, este
nosso intercâmbio.

Antevendo um pouco o futuro pró-
ximo, o que espera de toda esta nossa
gente que fez parte da delegação e
que julgo ter ficado ganha para as
iniciativas da Geminação?
Conto com todos estes amigos para
nos empenharmos numa recepção
digna aos amigos de Saint Etienne
que aqui vierem proximamente, como
conto com a generosidade de muitos
outros que anteriormente fizeram esta
mesma experiência a fim de corres-
pondermos, se possível ainda mais
cordial e eficientemente do que fomos
recebidos. E digo que fomos muito
bem recebidos e viemos deslumbrados
com o acolhimento.

ENTREVISTA AO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE
VILA DAS AVES, CARLOS VALENTE

Fomos muito bem
recebidos

Foi maior a alegria de estar em Saint
Etienne sabendo que, nas Aves, se
festejava a subida do Aves à Divisão
maior ou a tristeza de não poder
compartilhar ao vivo tanta emoção e
efervescência?
Foi uma forma diferente de festejar
esta subida, depois de ter estado no
palco dos acontecimentos da primeira
e segunda vez que o Aves subiu. Claro
que naquele domingo, nos momentos
finais do jogo da confirmação, desejei
intensamente poder estar nas Aves.
Mas estou certo que festejar este aco-
ntecimento a 2000 quilómetros de
distância, com o telemóvel na mão,
no meio de conterrâneos, e ver que
também os nossos emigrantes e ami-
gos franceses, com o Maire, Claude
Bonnard a meu lado empunhando
também os cachecóis do Aves, brin-
dando com o mesmo entusiasmo, foi
algo que não posso esquecer tão
cedo. Depois, é uma grande honra
ver isto documentado nos Periódicos
da Região, “O Liberté de L’Est” e o
”L’Est Republicain” dando relevo a uma
pequena vila portuguesa cujo Clube
de Futebol vai defrontar os grandes
Clubes já conhecidos como o Porto,
o Benfica e o Sporting. |||||

Conto com todos estes amigos
para nos empenharmos

numa recepção digna aos
amigos de Saint Etienne que
aqui vierem proximamente

O GRUPO DE JOVENS DA PONTE LEVOU UTENTES DE CINCO INSTITUIÇÕES DO
CONCELHO DE SANTO TIRSO À DISCOTECA

Dedicam-se quase em exclusivo ao
Futsal, mas, pontualmente, deixam-
se levar por outras propostas de
actividade que vão surgindo no seio
do próprio grupo. É disso exemplo
o que o que aconteceu no passado
dia 19 de Maio. Utentes de cinco
instituições do concelho de aco-
lhimento dos mais idosos tiveram
uma tarde diferente e bem animada
na discoteca Pé Nervoso, em S.
Mamede de Negrelos.

A iniciativa foi levada a cabo pelo
Grupo de Jovens da Ponte que, por
sugestão de um dos elementos do
grupo entendeu acolher a proposta
e o resultado não poderia ser mais
satisfatório; é por esse facto, que, prova-
velmente, ainda este ano deverão
repetir a actividade. Pelo menos, foi
essa a intenção manifestada por
Miguel Silva, presidente daquela
associação. “Avançámos com a ideia
e em todo o lado tivemos uma recep-
ção espectacular. O proprietário da
discoteca prontamente nos cedeu
o espaço - por ele até se fazia mais
vezes -, e contámos também com o
apoio do presidente da Câmara, do
vereador da acção social e do presi-
dente da Junta de Rebordões”.

Para esta tarde na discoteca foram
convidados os utentes do Lar Fami-
liar da Tranquilidade de Vila das
Aves, o Centro de Dia de Rebor-
dões, o Lar e Centro de Dia de Roriz,
de S. Tomé de Negrelos e a Santa
Casa da Misericórdia de Santo Tirso.
As cinco instituições responderam
afirmativamente ao convite, saldan-
do-se assim animada quanto baste,
entre muitos “pés de dança” na pista

Grupo de jovens levou idosos
de Santo Tirso à discoteca

da discoteca Pé Nervoso a tarde do
passado dia 19 de Maio.

Constituído por pouco mais de
20 elementos, o Grupo Jovens da
Ponte existe há mais ou menos dois
anos. Estão federados na Associa-
ção de Futebol do Porto, e juntam
elementos de várias freguesias do
concelho e não só. Treinam no Pa-
vilhão do Desportivo das Aves às
terças e quintas e os jogos são geral-
mente aos sábados. As duas épocas
disputadas até então foram de “apren-
dizagem” diz Miguel Silva que fala
do grupo e da união entre os seus
elementos com grande entusiasmo.
Entusiasmo que, segundo o mesmo
responsável, se traduz na assiduida-

de que os caracteriza: “é raro algum
elemento faltar aos treinos”.

Embora se digam da freguesia de
Rebordões, o local onde possam vir
a constituir sede não assume espe-
cial importância dada a proveniência
dispersa dos seus elementos. Se a
oportunidade surgir de outra fre-
guesia que não Rebordões, segura-
mente será tida em conta. Seja como
for, a falta de sede não os impede
de lavar a cabo iniciativas como esta
ida à discoteca proporcionada aos
mais idosos. Para além disso, organi-
zam torneiros de chincalhão, sueca
entre outras iniciativas com o intuito,
também, de angariar meio para asso-
ciação. ||||| JOSÉ ALVES DE CARVALHO
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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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“Só pela demolição do barracão, já
seria positiva aquela obra”

|||| TEXTO E FOTO: JOSÉ ALVES DE CARVALHO

A zona central de Vila das Aves con-
tinua a ser alvo de profundas altera-
ções. Depois da requalificação da Rua
de S. Miguel e da construção da ro-
tunda, é agora a vez da construção
do Pingo Doce; superfície comercial
do grupo Gerónimo Martins que tem
também em construção no concelho
de Santo Tirso o hipermercado Feira
Nova (na zona de Fontiscos).

Ainda numa fase inicial, as obras
relativas à construção daquele super-
mercado causaram grande aparato,
principalmente devido à derrocada do
velho pavilhão fabril ali existente. “Eu
tenho assistido à demolição daquele
barracão horroroso no centro de Vila
das Aves e penso que a demolição
daquele ‘mostrengo’, só aquilo, já seria
um acto positivo, se mais não houves-
se”. A afirmação é do presidente da
Câmara de Santo Tirso que se reve-
lou, desde o início um grande defen-
sor da obra. “Em devido tempo anun-
ciei publicamente que iria ser defensor
da instalação daquela superfície em
Vila das Aves, e hoje digo-o à vonta-
de”. Para o autarca, o Pingo Doce vai
fazer com que as pessoas de Vila das
Aves não tenham que se deslocar a
Lordelo, Santo Tirso ou a Guimarães
para fazerem as suas compras e, para
além disso, sublinha “vai chamar mais
gente a Vila das Aves, vai criar empre-
go e penso que mesmo o comércio

DELFINA MOURA  (65 ANOS)
Por um lado não concordo e, por
outro, até vejo com bons olhos. Não
concordo, porque acho que tira a
visibilidade a este lugar, mas também
acho que faz jeito às pessoas que,
como eu, não têm transporte próprio.

Concorda com a localização e a construção
do Pingo Doce na Vila das Aves?

ARMINDA GONÇALVES (57 ANOS)
Pessoalmente não gosto muito do
Pingo Doce, já foi a um em Guimarães
e acho que os preços não compensam.
Prefira que construíssem aqui um
Intermarché. Mas olhando para a
dimensão de Vila das Aves acho que
precisava de uma grande superfície,
mas que não fosse construída no cen-
tro, como está a acontecer com esta.

ANTÓNIO TEIXEIRA ( 57 ANOS)
Concordo. Para a Vila das Aves será
bom ter um hipermercado e acho que
o local escolhido é o mais indicado.

MARIA RIBEIRO (77 ANOS)
Concordo, acho que será muito bom
para a Vila das Aves e a localização
também penso que seja a melhor.

CAROLINA COSTA (46 ANOS)
Não concordo. Acho que um empre-
endimento desta envergadura nunca
deverá ser construído no centro de
uma vila ou de uma cidade.

ARMINDO MEIRELES (65 ANOS)
Concordo, porque acho que é bom
para a vila e trará muito mais
movimento e pessoas à terra.

INQUÉRITO

Jerónimo Martins é um Grupo com projecção internacional que actua no
ramo alimentar, nos sectores da Distribuição e da Indústria e tem por
objectivo “satisfazer os legítimos interesses dos seus accionistas e contribuir
para o crescimento económico e para o desenvolvimento sustentado das
regiões onde opera”. Na Distribuição Alimentar, em Portugal, o Grupo
ocupa a posição de liderança, operando com as Insígnias Pingo Doce
(supermercados), Feira Nova (hipermercados e médias superfícies) e Recheio
(cash & carry e Plataformas de food service), sendo líder no segmento dos
supermercados e dos cash & carry. O Feira Nova de Santo Tirso “foi
autorizado pela Autoridade da Concorrência, ao abrigo da Lei nº 12/
2004, de 30 de Março” e terá de área “cerca de dois mil metros quadrados.
A sua data de abertura ainda não está definida. |||||

PINGO DOCE: GRUPO JERÓNIMO MARTINS

de Vila das Aves vai beneficiar do
facto de virem ali pessoas fazer
compras”. Apesar na convicção do
autarca está também o facto de Vila
das Aves, no seu entender-se, afirmar
cada vez mais “como uma vila residencial
e não uma vila industrial e, como tal,
precisa de mais serviços e de equi-
pamentos sociais para poder respon-
der às necessidades da população”.

Apesar do apoio desde a primeira
hora da Câmara de Santo Tirso á
implantação desta média superfície
comercial, a mesma foi rejeitada, como
noticiámos em devido tempo, pela
Associação Comercial de Santo Tirso.
Embora não tenha sido chamada a
pronunciar-se, a Junta de Freguesia
levantou, no entanto, algumas objec-
ções quanto à localização da mesma,
devido à centralidade do terreno. No
que se refere a esta questão, o autarca

de Santo Tirso diz que o “óptimo é
inimigo do bom”, optando antes por
sublinhar as características positivas
da obra: “o edifício até vai ficar recua-
do em relação ao largo, vai permitir o
remate do prédio de S. Miguel e vai
permitir que ali haja uma boa área de
estacionamento (alias, é uma exigência
da Câmara). Penso que vai melhorar
toda aquela zona e o acesso nem irá
interferir com a nova rotunda”.

Quais as características da obra,
quantas pessoas vai empregar, para
quando a abertura do Pingo Doce?
Para já, estas são questões às quais o
Grupo Jerónimo não dá resposta. Na
última semana o Entre Margens
entrou em contacto com o gabinete
de comunicação do referido grupo,
mas, como já havia acontecido noutra
altura, nada do solicitado foi esclare-
cido. |||||

CONSTRUÇÃO DO SUPERMERCADO PINGO DOCE COMEÇA A GANHAR FORMA
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LABORATÓRIO DE FOTOGRAFIAS - revelação em 30 minutos - fotos tipo passe digital 1
minuto | REPORTAGENS DE: casamentos, baptizados, comunhões e outros eventos

VHS
Fotografia 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

||||| TEXTO: JOSÉ ALVES DE CARVALHO

A Câmara Municipal de Santo Tirso
abriu já o concurso público para a
execução da primeira fase de am-
pliação do Cemitério de Vila das Aves.
Esta empreitada implicará um investi-
mento de mais de 300 mil euros,
(312 mil e 812 euros é o preço base
do concurso) e tem 180 dias de pra-
zo de execução, a contar a partir da
data de consignação.

“Foi assinado um protocolo de
acordo entre os proprietários do ter-
reno e a Câmara, eles aceitaram as
condições que nós deliberamos; pen-
so por isso que não haverá qualquer
entrave, a não ser que as pessoas re-
cuem”, referiu Castro Fernandes ao
Entre Margens quando questionado
sobre as negociações com a família
proprietária do terreno onde se fará
a ampliação do cemitério de Vila das
Aves.

Ainda de acordo com Castro Fer-
nandes, esta fase de concurso deverá
prolongar-se por cerca de três, quatro
meses prevendo que a obra possa
arrancar após o Verão. “Não gosto
muito de prometer datas porque estas
obras podem sempre sofrer alguns
atrasos mas penso que depois do

Ampliação do
cemitério de Vila das
Aves deverá arrancar

depois do Verão
CEMITÉRIOS: O DE VILA DAS AVES ESTÁ EM FASE DE
CONCURSO O DE VILARINHO JÁ SE ENCONTRA EM

CONSTRUÇÃO E CASTRO FERNANDES AFIRMA QUE VAI
SER UMA OBRA "NOTÁVEL"

vezes surgem engulhos de última
hora que atrasam tudo. Para já não
têm surgido e espero que não surjam”.

Nesta primeira fase serão construí-
dos dois patamares com dois metros
de desnível entre eles. Os principais
trabalhos a realizar são os movi-
mentos de terra, muros de vedação e
suporte, percursos internos, rampas e
patamares de acesso, drenagem de
águas pluviais e abastecimento de
água. No final da execução desta
primeira fase da obra estima-se que
fiquem já disponíveis mais 254
sepulturas e 69 ossários.

VILARINHO E VILA DAS AVES
As declarações de Castro Fernandes
ao Entre Margens foram feitas na pas-
sada sexta-feira (26 de Maio) no
decurso de uma visita de trabalho à
freguesia de Vilarinho e depois de o
mesmo ter assinado com o respon-
sável autárquico local o primeiro pro-
tocolo relativo à gestão de cemitérios.
Documento que deverá também ser
assinado com a Junta de Vila das Aves
e que pretende travar a venda indis-
criminada de sepulturas.

“A Lei é clara; diz que compete às
Juntas de freguesia fazer os cemitérios,
porque são estas que depois vendem

demolindo a velha capela para se
conseguirem mais 30 ou 40 sepulturas”.

Em Vilarinho a construção do
novo cemitério já se encontra em
andamento. Este irá ocupar cinco mil
metros quadrados e terá dois pata-
mares.  Pela sua dimensão e caracte-
rísticas arquitectónicas, Castro Fernan-
des acredita que o mesmo revelar-
se-á numa das mais importantes infra-
estruturas do. A empreitada irá impli-
car um investimento de cerca de – e
ainda em moeda antiga – cem mil con-
tos. “É uma obra notável. É o maior
equipamento a ser executado no con-
celho em termos de cemitérios.” |||||

Verão podemos começar a obra” De
qualquer das formas, sublinhou ainda
o autarca “é nosso objectivo fazer com
que o assunto ande o mais rápido
possível porque eu sei que uma obra
destas é muito pormenorizada e por

os terrenos, são elas, portanto, que
usufruem das receitas. Ora, sendo a
Câmara a pagar, pelo menos temos
de garantir que os cemitérios não se-
jam ocupados em pouco tempo”, afir-
mou Castro Fernandes. O autarca
acrescentou mesmo que “no cemitério

de Vila das Aves houve, de facto, uma
ocupação fora do comum em relativa-
mente poucos anos. Não se compre-
ende que o cemitério tenha duplicado
e passado 15 anos está novamente
cheio, não é normal isso, e ainda
tivemos nós, Câmara Municipal, de
fazer uma nova capela mortuária,

“A Lei é clara; diz que compete às Juntas de freguesia fazer os cemitérios, porque são e
stas que depois vendem os terrenos, são elas, portanto, que usufruem das receitas. Ora, sendo a
Câmara a pagar, pelo menos temos de garantir que os cemitérios não
 sejam ocupados em pouco tempo”

IMAGEM DO PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE VILA DAS AVES

A Comissão de Defesa da Mater-
nidade do Hospital de Santo Tirso
(CDM-HSTS) deverá fazer esta
semana a entrega das mais de no-
ve mil assinaturas na Assembleia
da República e na residência ofi-
cial do primeiro ministro, resultan-
tes do abaixo-assinado feito junto
dos munícipes dos concelhos da
Trofa e santo Tirso. A iniciativa
esteve prevista para 25 de Maio,
mas a pedido dos serviços da
Assembleia da República, a entre-
ga deverá ser feita ao longo desta
semana.

De acordo com a referida co-
missão, “as assinaturas recolhidas
reflectem uma adesão clara e
inequívoca da população, aliás,
bem vincada na manifestação
promovida no dia 9 de Abril e

Entrega de
assinaturas
a favor da

maternidade

na vigília de 6 e 7 de Maio, cada
uma delas com mais de 3000
participantes”.

Em comunicado divulgado
junto dos órgãos de informação,
os mesmos responsáveis afirma
terem recebido “com agrado a de-
cisão do tribunal que acolheu
positivamente a providência cau-
telar foi apresentada pela Câmara
Municipal após proposta desta
Comissão e recomendação unâ-
nime da Assembleia Municipal de
Santo Tirso”. Não deixam, contudo
de “registar com desagrado o com-
portamento do Senhor Presidente
da Câmara Municipal de Santo
Tirso na tentativa de desmobiliza-
ção da marcha lenta que decorreu
com toda a normalidade e em
total coordenação com as forças
policiais no passado dia 5 de
Maio e que conduziu uma dele-
gação desta Comissão ao Gover-
no Civil, para a entrega de uma
moção aprovada pela população
na Manifestação de 9 de Abril.” |||||

A comissão de Defesa da
Maternidade recolheu mais
de nove mil assinaturas. Esta
semana as mesmas serão
entregues na Assenmbleia da
República e ao Primeiro
Ministro



entreMARGENS
31 DE MAIO DE 2006 | ACTUALIDADE | PÁGINA 8

OCULISTA

Outra Visão do Mundo

JJJJJ .....OOOOO .....RRRRR .....GGGGG .....EEEEE
Funerária das Aves

Alves da Costa

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

Serviço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanente

Rua Stº Honorato, nº 47 - R/C  - 4795-114 Vila das Aves
Telefone 252875021/22 - Fax 252875023 -

duoventila@sapo.pt

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

Deputados do PSD afirmam que
Santo Tirso está ao abandono

||||| TEXTO E FOTO: JOSÉ ALVES DE CARVALHO

A uma conclusão chegaram os depu-
tados do PSD depois da visita de tra-
balho realizada na passada semana
(22 de Maio) a Santo Tirso; ou seja,
a de que o concelho “está a ser aban-
donado”. “Não há emprego, não há
casais jovens, a taxa de natalidade tem
vindo a baixar e agora estamos peran-
te a saída dos serviços públicos”, exem-
plificou o deputado Jorge Costa em
conferência de imprensa realizada na
sede da Junta de Freguesia de S.
Martinho do Campo.

Segundo o mesmo deputado,
como se não bastasse a iniciativa
privada não conseguir gerar o empre-
go necessário para fixar as pessoas,
“vem agora o próprio Estado com

“Perfila-se mais     um rude golpe na
auto-estima dos tirsenses”, avisa a
Comissão política Concelhia de
Santo Tirso do PSD. Ou seja, o encer-
ramento da repartição [secção] de
Finanças de Vila das Aves. “O PSD
não pode deixar de manifestar a
sua indignação junto da Câmara
Municipal de Santo Tirso, que nada
disse sobre esta matéria, quando é
suposto dela já ter tido o devido
conhecimento”, acrescenta a con-
celhia em comunicado de imprensa.

O PSD fala em “depressão” que
“há muito se abateu sobre o con-
celho” na sequência da “perda de
serviços públicos”. “Ao longo dos
vários anos de gestão socialista as
perdas que o concelho regista são
evidentes e por isso deixam ainda
mais os tirsenses apreensivos” A lis-
ta é significativa e a concelhia do
PSD faz questão de a registar: a Uni-
versidade Portucalen-se; a possibi-
lidade de ter um Instituto Politécnico
Agrário; o Centro de Formação es-
pecializado na área da Informática;
a EDP; o cine-teatro; e o cinema.
“Quando já pouco resta, querem
agora encerrar a repartição de Fi-
nanças da Vila das Aves”, concluem.

Castro Fernandes mantém-se na
liderança da Comissão Política Con-
celhia do PS de Santo Tirso. Na se-
quência das eleições para a referida
comissão política, o também presi-
dente da Câmara Municipal segura
o lugar de presidente da CPC, da
qual fazem ainda parte Luís Freitas,
Ana Maria Ferreira, Sérgio Moinhos,
Rui Ribeiro, Mariana Gomes, Rogé-

rio Frião, Jorge Gomes, Mafalda
Fontão, Benjamim Ferreira, José
Pedro Machado, Vítor Márcio (JS) e
Armindo Viera.

Na primeira reunião do Secreta-
riado da CPC do PS foram estabe-
lecidas a distribuição de tarefas, a
constituição de grupos de trabalho,
bem como a programação de
actividades para o ano em curso. |||||

Novo Secretariado da Comissão
Política Concelhia do PS

Confrontado com o assunto, o
presciente da Câmara começa por
afirmar que “infelizmente” não há
qualquer repartição de finanças em
vila das Aves, mas sim uma secção”.
Ao Entre Margens disse não ter pa-
ra já qualquer informação que indi-
que o encerramento daquela secção;
“aquilo que eu sei é que há clara-
mente uma falta de pessoal nas re-
partições de finanças. Haverá talvez
a intenção de transferir o pessoal
de lá para Santo Tirso ou para ou-
tros locais, mas é lógico que eu esta-
rei sempre contra porque tudo que
seja diminuir os serviços prestados
à população não terá a minha
concordância”.

O alerta feito pelo PSD não dei-
xou, no entanto, de merecer alguns
comentários do autarca tirsene, que
o comparou ao anuncio feito pelo
PCP relativamente ao alegado (e des-
mentido pelo ministro Alberto
Costa) encerramento do Tribunal de
Trabalho de Santo Tirso. “Dá-me
ideia que há pessoas que parece
que ficam satisfeitas quando fecha
algum serviço em Santo Tirsos ou
em Vila das Aves para poderem dizer
que Santo Tirso está a perder. |||||

PSD alerta para o possível
fecho da secção de finanças

de Vila das Aves

Comissão de Defesa da Maternidade
de Santo Tirso “para perceber se de
facto há ou não razões objectivas”
para o encerramento daquele bloco.
“E concluímos que não há”, afirmou
Jorge Costa. “Esta maternidade está
na mesma situação que muitas outras,
cumpre basicamente os indicadores
que o governo definiu para avaliação
das maternidade, à excepção do
número de partos”. O mesmo respon-
sável político notou ainda que “o mes-
mo governo que veio aqui prometer
e assinar um contrato que iria permitir
o arranque do processo para construir
novo hospital, é o mesmo que agora
está com este processo de encerra-
mento da maternidade”.

EMPREGO E FORMAÇÃO
As questões do emprego e da for-

a ver fundamentalmente com uma
inacção do Instituto de Emprego e For-
mação Profissional”. "Este", argumentou
o deputado, “tem estado mais preo-
cupado em limpar os ficheiros dimi-
nuindo administrativamente o número
de desempregados do que em dar
saída as necessidades de emprego
das pessoas”. E afirmou mesmo que
“há uma insensibilidade e uma inac-
ção da parte do Centro de Emprego
de Santo Tirso porque nem as 230
ofertas de emprego [registadas este
ano] foram integralmente preenchidas.

A um nível mais local, os depu-
tados do PSD inteiraram-se de dois
assuntos que dizem particular respeito
à freguesia de S. Marinho do Campo,
nomeadamente a ligação à Estação
Ferroviária de Lordelo e à extensão
de Saúde. Sobre o primeiro, Jorge Cos-
ta afirmou que o mesmo não está a
ser “tratado com a celeridade neces-
sária”. Por sua vez, celeridade é o que
também se pede para o processo
relativo à extensão de Saúde; reclama-
se um novo edifício para esta extensão
que existe há mais de 40 anos e tem
cerca de 20 mil utentes. “Penso que
era altura de pegar neste problema”,
referiu o presidente da Junta, Adelino
Moreira. Neste momento, existe terre-
no para o efeito, oferecido por um
campense, mas se “hoje a pessoa ofe-
rece o terreno, amanhã pode não o
oferecer”, rematou o autarca. |||||

DEPUTADOS DO PSD FIZERAM VISITA AO CONCELHO. NA ALTURA TECERAM FORTES
CRÍTICAS AO INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

políticas públicas que são contrárias
aquilo que deveriam ser quando se
pretende criar condições para afixação
das pessoas”. Estas pautam-se por
“retirar progressivamente os serviços
públicos de uma determinadas região”.

Como exemplo, o encerramento do
bloco de Partos do Hospital Conde S.
Bento. No decurso desta visita ao con-
celho, os deputados reuniram com a

mação estiveram também na ordem
do dia e neste âmbito não foram
poupadas as criticas ao Instituto de
Emprego e Formação Profissional.
“Ouvimos dizer que há um défice de
formação para que aqueles que en-
tram no desemprego possam depois
aceder a vagas que entretanto vão
aparecendo e ficamos também a saber
que essa ausência de formação tem

Para Jorge Costa (PSD) as
políticas públicas do Estado têm sido "contrárias aquilo que
deveriam ser quando se pretende criar condições para afixação
das pessoas”.
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Antigo mosteiro de Vilarinho
vai dar lugar a hotel rural

||||| TEXTO E FOTO: JOSÉ ALVES DE CARVALHO

O antigo mosteiro da freguesia Vila-
rinho vai dar lugar a um hotel rural.
A novidade foi avançada pelo Presi-
dente da Câmara Municipal de Santo
Tirso na passada sexta-feira, 26 de
Maio, no decurso da visita de trabalho
que efectuou àquela freguesia. Na
ocasião o autarca equiparou a recu-
peração de que o mosteiro vai ser
alvo, à intervenção efectuada na Pou-
sada de Santa Marinha (Guimarães)
considerando a obra - a levar a cabo
por uma “família bem conhecida”
daquela freguesia,- de grande impor-
tância para o município, nomeada-
mente em termos turísticos.

“O mosteiro de Vilarinho vai ficar
com condições únicas”, referiu o autar-
ca que deu conta que o hotel em que
se vai transformar, será equipado com
vinte quartos, sala de banquetes, terá
uma zona ajardinada, corte de ténis e
piscina. Para além disso, faz parte do
projecto a criação de uma sala-museu
e ainda a construção de um parque
de estacionamento na zona frontal
que vai servir não apenas o hotel mas
também a população em geral. “É um
investimento de vários milhões de
euros” referiu Castro Fernandes.

Este empreendimento a criar em
Vilarinho pela conhecida Família
Monteiro (Casa dos Burgos; a mesma
que doou à freguesia o edifício onde
se encontra a sede de junta) terá tra-
tamento prioritário na Câmara Muni-
cipal. Passara por uma espécie de “via

“É um modelo feito sem foguetes” referiu-se Castro Fernandes às visitas de
trabalho levadas a cabo pelas freguesias do concelho. “Estas visitas têm
um cariz de proximidade e faço-as a qualquer freguesia que me a solicite”.
Dois simples objectivos estão na sua base: por um lado “ver o que está a
ser feito” e, por outro, inteirar-se do “que é preciso fazer”. E para que as
mesmas façam sentido o autarca leva consigo vários técnicos camarários
para se inteirarem dos assuntos e dar-lhes o devido encaminhamento. Técnicos
da acção social, planeamento e urbanismo, água e saneamento básico, patri-
mónio e museus e de relações públicas acompanharam Castro Fernandes
na deslocação a Vilarinho. Freguesia que, admitiu o mesmo responsável,
teve “pouco investimento directo” da câmara Municipal no anterior mandato
tendo sido, por isso, delegadas muitas competências na Junta de Freguesia,
traduzidas em subsídios. O contrário aconteceu nas freguesias que foram
alvo de maior investimento, como o caso de Santo Tirso, Vila das Aves e S.
Martinho do Campo. Castro Fernandes fala em “equilíbrio”. ||||| JAC

PRESIDÊNCIA DE PROXIMIDADE EM VISITAS DE TRABALHO

ANÚNCIO FEITO NO DECURSO DA VISITA DE CASTRO
FERNANDES A VILARINHO. PRESIDENTE DA

JUNTA SUBLINHA AS CARÊNCIAS DA FREGUESIA

referiu o autarca que afirmou ainda
que, decorrente desta obras, “os aces-
sos à freguesia terão de ser melho-
rados”.

AS CARÊNCIAS DE VILARINHO
A boa nova não resolve, porem, as
necessidades da freguesia e foi preci-
samente por elas que Tarcísio Silva,
presidente de Junta iniciou a interven-
ção no arranque da já referida visita
de trabalho do autarca municipal
àquela freguesia. Entre as grandes ca-
rências, o presidente da Junta desta-
cou a construção do Polidesportivo,
as arranjos envolventes à sede de
Junta, a Estrada de Paradela (que faz
a ligação a Lustosa e Paços de Ferreira)
e a requalificação da 513. Sobre o
Polidesportivo, Castro Fernandes deu
conta de que o “projecto está muito
avançado” pelo que espera que a obra
arranque a “breve trecho”. Em fase de
conclusão está o projecto relativo à
Estrada de Paradela e quanto à 513,
o autarca deu a perceber que a mesma
deverá beneficiar das intervenção que
se irão realizar na VIM pela Associa-
ção de Municípios do Vale do Ave.
A freguesia beneficiará ainda nos pró-
ximos temos de uma grande interven-
ção ao nível da rede de água e de
drenagem de águas pluviais.

No terreno, os dois máximos res-
ponsáveis políticos acompanhados
dos técnicos camarários, observaram
de perto o andamento das obras do
cemitério (ver página 3) e, entre
outras, do complexo habitacional edi-

verde”, como anunciou Castro Fer-
nandes na sua tomada de posse,
criada com o intuito de acelerar os
processos de licenciamentos de obras
da importância como esta. “Não
parará um dia na Câmara Municipal”

ficado no âmbito do Plano Municipal
de Realojamento, que depois de um
processo complicado decorrente da
falência da empresa construtora, entra
agora na sua fase final, esperando-se
para breve a entrega das 24 habita-
ções que o compõem. |||||

Este empreendimento terá tratamento prioritário na Câmara
Municipal. Passara por uma espécie de “via verde”, como anunciou
Castro Fernandes na sua tomada de posse, criada com o intuito
de acelerar os processos de licenciamentos de obras
da importância como esta.

NO INÍCIO DA VISITA, O AUTARCA DE SANTO TIRSO ESTEVE COM ALGUMAS ALUNAS QUE, APESAR DA IDADE, NÃO QUISERAM DEIXAR DE

APRENDER A LER E A ESCREVER, CONFORME DOCUMENTA A IMAGEM.

A Câmara Municipal de Santo Tir-
so vai promover a comemoração
do Dia Mundial da Criança, atra-
vés da organização de várias ini-
ciativas direccionadas às gerações
mais novas, não só as crianças
mais pequenas, como também aos
adolescentes e jovens. A Semana
da Criança e da Juventude, que
se iniciou a 29 de Maio e se pro-
longa até 3 de Junho, vai trazer a
vários pontos do município, acti-
vidades diferenciadas, desde in-
sufláveis a parque temático, pas-
sando por desportos radicais, mú-
sica alternativa entre outras. No
dia 2 de Junho, às 09h30, o
Secretário de Estado da Juventude
e do Desporto, Laurentino Dias,
vai presidir ao debate sobre “Eman-
cipação Jovem”, no salão nobre
da Câmara, seguindo-se a assina-
tura do protocolo para o Cartão
+ Jovem.

As actividades para os mais
pequenos começaram a 29 de
Maio e terminam a 02 de Junho.
Diariamente, na Praça do Municí-
pio, as crianças do 1º Ciclo do
Ensino Básico, têm actividades com
vários insufláveis: Pista multi obstá-
culos – grande “pista americana”,
Centro de obstáculos “floresta –
recinto fechado”, (Castelo) Girafa
gigante e Barco – pirata e Escorre-
ga activo “aligator”. Por sua vez, as
crianças do pré-escolar terão à sua
disposição, no mesmo período de
tempo, um parque temático infantil,
Brincadeiras & Companhia, junto
às Piscinas Municipais.

Outras actividades estão agen-
dadas para os jovens. Na sexta-
feira, dia 02, pelas 23h30, terá
lugar a DJ Music Party, na Zona
Industrial de Figueiredo, decorren-
do, no dia seguinte, no mesmo
local, pelas 21h30, um concerto
com a presença dos grupos: DIZ
PARA, Ecos e Boitezuleika. Um tor-
neio de Paintball, no dia 03, às
16h00, vai decorrer na Quinta
da Quebrada, em Santa Cristina
do Couto. Estas iniciativas contam
com o apoio da Junta de Freguesia
de Santa Cristina do Couto. |||||

Semana da
Criança e da

Juventude
SEC. DE ESTADO DA JUVEN-
TUDE ESTARÁ EM S. TIRSO
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Numa organização conjunta da Universidade do
Minho e da Empresa das Caldas da Saúde, realiza-
se na próxima sexta e sábado o Termália’06 –
Encontro Científico Sobre Águas Termais. Ao longo
de dois dias, especialistas de diferentes áreas vão
debater a questão das Águas Termais em diferentes
painéis, a realizar no auditório da Escola de Ciências
da Universidade do Minho, em Braga (sexta), e nas
Tremas das Caldas da Saúde, em Santo Tirso (sábado).

Esta iniciativa surge da necessidade de promover
a valorização deste recurso natural reunindo, para
o efeito, um conjunto de investigadores no domínio
da Hidrogeologia, proporcionando assim um qua-
dro global do panorama hidromineral de Portugal.
Neste encontro, além de uma caracterização geral
das águas minerais e termais da Península Ibérica,
serão analisados casos de estudo que abrangem
as principais manifestações hidrominerais e geotér-
micas. Desta forma, pretende-se definir o estado do
conhecimento em Portugal no que respeita ao poten-
cial destes recursos, não só nas suas valências hi-
droterapêutica e de engarrafamento, mas também
enquanto fonte energética sustentável.

Manuel Oliveira da Silva, da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa é um dos vários
participantes no Termália’06. Esta sexta falará na
UM das “Águas termo-minerias em Portugal”,
seguindo-se depois a intervenção de José Martins
de Carvalho que debaterá “O desenvolvimento de
Recursos Hidrominierais e Geotérmicos em Portugal”.
Isto na primeira das três sessões deste encontro
cientifico a realizar na Universidade do Minho. No
Sábado, a iniciativa prossegue nas Caldas da Saúde,
com a presença de Juan António López Geta do
Instituto Geológico y Minero de España e de José
Cruz da Direcção Geral de Geologia e Energia. A
sessão tem início às 10h15. Após o almoços os
participantes nesta iniciativa fazem uma visita ao
balneário termal de Caldas da Saúde. |||||

||||| TEXTO: JOSÉ ALVES DE CARVALHO

Se de um momento para outro se se implementassem
empresas de ponta no município de Santo Tirso não
seria com os desempregados do Vale do Ave que
estas haveriam de trabalhar. Pedro Santos, coorde-
nador da equipa técnica da Agenda 21 local (A21L)
de Santo Tirso alertou, mais ou menos nestes termos,
para a necessidade de qualificar os recursos huma-
nos existentes no município, no sentido de dar
resposta a um mercado cada vez mais exigente. Numa
altura em que o processo de implementação da A21L
de Santo Tirso entra na fase apresentação de propos-
tas e acções concretas a levar a cabo no terreno, o
plano estipulado no âmbito do emprego, vai precisa-
mente no sentido da valorização do concebimento
e do saber e recomenda o “reforço das acções de
formação tecnológica dirigidas à população desem-
pregada com baixas qualificações” bem como do
“incentivo à reciclagem de formação dos trabalha-
dores das industrias têxteis e de vestuário”.

Estas propostas foram tornadas públicas no passa-
do dia 25 de Maio, no âmbito do III Fórum Partici-
pativo, promovido pela     Câmara Municipal de Santo
Tirso e pela Escola Superior de Biotecnologia da
Universidade Católica e resultam da análise desen-
volvida nos últimos meses dos diagnósticos e planos
de acção dos três eixos prioritários (do emprego e
da empregabilidade, da participação dos cidadãos,
e da valorização e gestão sustentável dos recursos
naturais) escolhidos pelos munícipes tirsenses para
o desenvolvimento local sustentado.

No âmbito do eixo 1 (do emprego e da emprega-
bilidade), e para além das acções propostas no âmbito
qualificação, a A21L aponta projectos estratégicos
nas áreas do turismo e da inovação empresarial. No
primeiro caso, recomenda a adopção de um “modelo
turístico sustentável”, a aposta no “turismo termal”, e
também, segundo referiu Pedro Santos, no designado
“turismo empresarial”, ou seja, fazer com que as gran-
des empresas encontrem em Santo Tirso motivos
para promoverem aqui algumas das suas acções.
No que à “inovação empresarial” diz respeito, as
recomendações vão de encontro com aquilo que o
município tem projectado, sendo disso exemplo, a
necessidade da criação de um parque tecnológico e
centro de incubação de empresas, recomendando,
por outro lado, a realização de um “plano de desen-
volvimento  dos têxteis lar e vestuário”.

No âmbito do eixo 2 (boa governança e parti-
cipação dos cidadãos) algumas das recomendações
no documento apresentado na semana passada, já
se encontram em fase de implementação, como é
caso do Microcrédito. Esta acção, segundo Pedro
Santos, tem sido reveladora da assinalável partici-
pação da sociedade, uma vez chamada a intervir.
Destinado a apoiar iniciativas empresarias levadas a
cabo por individuais sem crédito bancário, a iniciativa

Agenda 21 Local de Santo Tirso sublinha
necessidade de qualificação profissional
III FÓRUM PARTICIPATIVO DA AGENDA LOCAL 21 DE SANTO TIRSO. EQUIPA TÉCNICA APRESENTOU PROPOSTAS

já conseguiu mobilizar várias entidades, estando
neste momento em análise sete das dez inscrições
já realizadas no sentido da obtenção de apoio à
aquisição de micrócrédito.

Finalmente, no âmbito do eixo 3 (valorização e
gestão sustentável dos recursos naturais) a AL21
aponta em vários sentidos, consoante os domínios
em análise. A conclusão dos sistemas de abasteci-
mento de água e de drenagem e tratamento de águas
residuais é uma das recomendações feitas no docu-
mento, bem como o desenvolvimento de acções no
sentido de promover a adesão dos munícipes aos
sistemas (ver texto nesta página). Ao nível da energia,
a AL21 conclui que não existe qualquer política
energética local e recomenda, entre outras coisas, a
criação de um sistema de gestão de energia muni-
cipal e a aposta na integração de energias renováveis,
nomeadamente em edifícios municipais. No domínio
da qualidade do ar, recomenda a aquisição para a
frota municipal de viaturas movias a gás natural e a
alterações ao sistema de circulação no interior da
cidade, limitando a entrada de veículos pesados em
determinadas horas. Por último, o documento apre-
senta também algumas recomendações quanto à
gestão de resíduos, tais como uma maior apoio ao
sector empresarial na melhoria da gestão de resíduos.

São baixos os níveis de cobertura do sistema
público de abastecimento de água (44,6 por cento
em 2004) e de cobertura dos sistemas públicos de
drenagem e tratamento de águas residuais (50 por
cento em 200). Mas, como se isto não bastasse, e
como aponta o documento, é “reduzida a adesão
dos munícipes a ambos os sistemas”. “É um investi-
mento que é feito e que não é rentabilizado” afirma
Pedro Santos, “é uma dos problemas mais graves do
município”, diz Castro Fernandes. Segundo referiu o
presidente da Câmara, “andou-se dezenas de anos
a investir em infra-estruturas para agora as pessoas
não se ligarem as redes de água e esgotos”. Ou
seja, adiantou, “há aqui um duplo problema que eu
não sei como vai ser ultrapassado”. No que se refere
à água, exemplificou “as pessoas imaginam muitas
vezes que a que têm em casa é de elevada qualidade
mas se fizessem análises se calhar iriam apanhar
alguns sustos”. Sem apresentar formulas para fazer
face ao problema Castro Fernandes sublinhou, no
entanto, a elevada qualidade da água da rede pública.

Na mesma ocasião, o autarca alertou para o pro-
blema dos Resíduos Industrias Banais e do entulho.
O cenário não é propriamente animador, deu a
entender Castro Fernandes, pois “no Norte de
Portugal não existe qualquer aterro para os RIB’s”
Estes, estão a ser despejados em aterros destinados
a lixos domésticos. O primeiro a ser construído ficará
em Lousado e existe possibilidade da criação de um
outro em Viana do Castelo, mas estes são “processos
muitos demorados” e até que estejam concluídos
mantém-se a preocupação. |||||

Nos próximos dias 1, 2 e 3 de Junho realiza-se no
Instituto Nun’Alvres (Colégio das Caldinhas) a Festa
das Famílias/INIADAS 2006. Trata-se da festa de
toda a comunidade educativa que inclui numerosos
eventos.

No âmbito das Iníadas e das comemorações dos
500 anos do nascimento de S. Francisco Xavier será
realizado, este ano, um espectáculo sobre a vida de
S. Francisco Xavier, intitulado “XAVIER”. Este será
apresentado em três sessões: na abertura solene
das Iníadas, Quinta-feira de manhã, dia 1 de Junho,
e às 21h15m do mesmo dia, repetindo o espectá-
culo no dia seguinte às mesma, também às 21h25. |||||

Festa das Famílias no
Instituto Nun´Alvares

UM e Termas das
Caldas da Saúde

debatem panorama
hidromineral

No âmbito do emprego e
da empregabilidade
(eixo 1), a A21L
recomenda a criação de
projectos estratégicos nas
áreas do turismo e da
inovação empresarial.
No primeiro caso,
defende a adopção de
um “modelo turístico
sustentável”, a aposta
no “turismo termal”, e
também, segundo
referiu Pedro Santos, no
designado “turismo
empresarial”
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TÁXI PATRÍCIO
Vila das Aves

TELEFONESTELEFONESTELEFONESTELEFONESTELEFONES

 252 941 122
252 872 839

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

Orlando: 933 478 311
Melo: 969 391 316

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

TINTAS PAÇO
D’ALÉM, Ldª
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||||| TEXTO: SUSANA CARDOSO

O planeamento da pré-época avança
com toda a força no Clube Desportivo
das Aves e de uma assentada a Direc-
ção, presidida por Joaquim Pereira, che-
gou a acordo com duas novas caras,
que serão utilizados no regresso ao
escalão maior do futebol português.
Trata-se do médio-ofensivo Jocivalter,
ex-Portuguesa dos Desportos, e do
central Anílton Júnior, ex-Corinthians
Alagoano, ambos recentemente obser-
vados pelo treinador Neca no Brasil.
O primeiro é um velho conhecido dos
avenses. Jocivalter despontou no fute-
bol português, precisamente no Aves.
Após uma época de bom nível, o
médio-ofensivo despertou, então, o
interesse do Boavista e deu o salto
até ao primeiro escalão. Na temporada
seguinte acabou emprestado ao Var-
zim, tendo, depois, regressado ao Bra-
sil, para a Portuguesa dos Desportos.
Rápido, versátil e com uma técnica
apurada prepara-se, agora, para voltar
ao convívio dos grandes. Já a contra-
tação de Aílton Júnior só será forma-
lizada durante esta semana, mediante
uma reunião entre o técnico Neca e
o presidente Joaquim Pereira.

A situação do plantel relativo à
temporada anterior também está resol-
vida, mediante as saídas do lateral-
esquerdo David Aires, dos médios
Paulo Pereira e Edu, e dos avançados

Jocivalter e Anilton
Júnior são os

primeiros reforços

Vitória em Cerveira
À margem do delineamento da época
desportiva 2006/07, o Aves mantém-
se em actividade, até ao final do mês,
e no passado sábado venceu o Tor-
neio Quadrangular, disputado em Vila
Nova de Cerveira. A prova contou
também com a participação, além do
Cerveira, do Artur Rego (de Viana do
Castelo) e do Vicri (de França). Sob o
comando técnico do adjunto Vitinha,
o Aves estreou-se no torneio com um
triunfo, diante do Artur Golo, com o
golo de Vítor; e, na final, não deu

qualquer hipótese ao Cerveira, ven-
cendo com um autogolo de um joga-
dor adversário e outro tiro certeiro
de Vítor Manuel.

Entretanto, estão já definidos al-
guns dos jogos-treinos que irão inten-
sificar os trabalhos de pré-época.
Assim, a 2 de Agosto o Desportivo
das Aves desloca-se a Gondomar; dez
dias depois joga em casa do Gil
Vicente; no dia 16 recebe o Rio Ave e
a 19 defronta o Leixões, em Matosi-
nhos. ||||| TEXTO: SUSANA CARDOSO

Luís Filipe e Hélder Neto, todos eles
em fim de contrato.

No capítulo das renovações já es-
tão asseguradas as permanências do
guarda-redes Mota, do lateral-esquer-
do Pedro Geraldo, do médio-defensi-
vo Mércio e dos capitães Octávio e
Vítor Manuel. Aos 34 anos, o avan-
çado Octávio prepara-se para a nona
época consecutiva entre os avenses,
depois de já ter integrado o plantel
nas duas anteriores passagens pelo
primeiro escalão. Vítor Manuel é ou-
tros dos símbolos do Aves. Natural
da vila e formado nas camadas jovens
do clube da terra, será, aos 35 anos,
a voz da experiência na equipa, voltan-
do, assim, a sentir as emoções do es-
calão principal, quando por aí já pas-
sou ao serviço do Belenenses, Salguei-
ros e Campomaiorense, entre outros.

Só faltará mesmo chegar a acordo
quanto à prorrogação do vínculo con-
tratual com o atacante brasileiro Binho.

Este lote de sete jogadores junta-
se, assim, aos seguintes atletas que já
tinham ligação para a próxima época:
os guarda-redes Rui Faria e Nuno; os
defesas Leandro, Sérgio Carvalho,
Sérgio Nunes e William: os médios
Grosso e Rui Figueiredo; os avan-
çados Vítor, Hernâni, Xano e Miguel
Pedro. Este último, embora tenha mais
um ano de contrato, está a ser cobi-
çado pela Académica e pelos espa-
nhóis do Alavés. |||||

||||| REPORTAGEM: SUSANA CARDOSO

Tal como se previa, o presidente
Joaquim Pereira e o treinador Neca
serão os rostos mais visíveis da
campanha do CD Aves no regresso
ao campeonato maior do nosso fute-
bol. A lista, liderada por Joaquim
Pereira, foi eleita por unanimidade
na assembleia geral eleitoral do
passado dia 19 de Maio, na presen-
ça de quase uma centena de associa-
dos, que lotou por completo a sala
de Imprensa do estádio. A tomada
de posse ocorrerá numa nova reu-
nião magna, em data a designar, e
em perspectiva está o reforço dos

Joaquim Pereira e Neca
continuam

“O professor será o homem do novo projecto e vai dar capacidade de resposta. Esperamos
não cometer os mesmos erros das duas anteriores subidas à primeira divisão. E espero que

esta massa associativa maravilhosa nos acompanhe sempre”, sublinhou o presidente
do Desportivo das Aves

corpos gerentes, através da entrada
de mais um elemento para a equipa
comandada por Joaquim Pereira.  “O
professor será o homem do novo
projecto e vai dar capacidade de
resposta. Esperamos não cometer os
mesmos erros das duas anteriores
subidas à primeira divisão. E espero

que esta massa associativa maravi-
lhosa nos acompanhe sempre”,
sublinhou o dirigente.

A ideia de homenagear o técnico
com um busto ficou sem efeito, por
vontade do mesmo. Neca ficará,
então, eternizado num quadro a
óleo, que será colocado, na sala de
troféus, a inaugurar em breve, tal
como o novo acesso aos camarotes
e bancada de Imprensa, com bar e
sala de apoio.

Para facilitar os compromissos da
colectividade, os responsáveis aven-
ses viram ainda ser aprovado o novo
sistema de pagamento das quotas,
encurtando-se o prazo para 30 dias.

De acordo com o mesmo dirigente
“esta medida é melhor em termos
financeiros, ficando tudo mais ac-
tualizado, porque, por exemplo, o
campeonato acabou com a quota
três, correspondente ao mês de
Março. Assim, a medida é útil para
o clube e sócios”.

Na acta da Assembleia Geral
ficou também registado um voto de
repúdio a Joaquim Evangelista, presi-
dente do Sindicato dos Jogadores,
pelo facto de este ter incluído o nome
do Aves entre os clubes devedores.
António Freitas, presidente-adjunto,
já acordou um encontro entre o líder
sindical e a Direcção, dizendo ape-
nas aguardar três semanas pela
deslocação de Evangelista à Vila das
Aves. Caso tal não aconteça, Joaquim
Pereira deixou expressa a intenção
de mover uma acção judicial contra
o presidente do Sindicato.

Os sócios foram também tranqui-
lizados em relação à possibilidade

de Joaquim Pereira realmente aban-
donar a presidência do Aves, no
final deste novo mandato, pois
António Freitas e Armando Almeida
comprometeram-se a avançar com
uma candidatura. |||||

A LISTA LIDERADA POR JOAQUIM PEREIRA FOI ELEITA POR UNANIMIDADE NA ASSEMBLEIA
GERAL (19 DE MAIO), NA PRESENÇA DE QUASE UMA CENTENA DE ASSOCIADOS
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CD Aves Juvenis (B)

DÁRIO TORRES: extremo direito,
capitão de equipa; tem
bastante velocidade, centra
bem e faz alguns golos,
quando necessárioajuda a
equipa, muito correcto e
dedicado.

JOÃO MACHADO: guarda-redes, vice
capitão de equipa, con-
centrado faz boas exibições,
tem muito frenesim, tem no-
ção do que está a fazer para
este atleta o colectivo está em
primeiro lugar.

HÉLDER MONTEIRO: médio centro
outro vice-capitão desta
equipa, é o estratega e por ele
passa todo o jogo; defende,
ataca, joga com precisão e
executa bem livres, muito
correcto.

BRUNO RIOS : defesa direito, tem
muita regularidade, os seus
jogos estão acima da média,
defende com garra, e sobe
com muita precisão. Entende-
se na perfeição com os seus
colegas da ala direita.

ANDRÉ PEREIRA: defesa central,
atleta da era moderna, não se
limita a defender no seu lugar,
também marca, possuidor de
boa compleição física que usa
para ser melhor e chegar mais
alto. Marcou 7 golos.

HUGO MÁXIMO: defesa central actua
mais na retranca, defensivo,
muito perfeito, atento para
defender a sua baliza com ca-
pacidade, eficácia apreciável;
com concentração é quase
perfeito.

PEDRO CORREIA: defesa esquerdo,
possuidor  de boa complei-
ção física, centra muito bem
e tem um pé esquerdo
fabuloso e muito é regular no
jogo aéreo.

TIAGO FERREIRA: médio defensivo,
é um pilar da equipa, de uma
regularidade notável, joga
muito bem com os dois pés
e com a cabeça e  ainda lhe
sobra tempo para marcar
golos.

FÁBIO OLIVEIRA : médio ofensivo,
bons pés, tecnicamente bas-
tante evoluído, boa visão de jo-
go, a sua acção é importante
no rendimento da equipa,
tem bom pontapé e executa
livres com facilidade.

JOÃO SILVA: ponta de lança, este
jovem, no seu melhor, é um
espectáculo, tem bom corpo,
bom domínio de bola, e um
pontapé estrondoso, usa
muito bem o Físico, é
goleador, marcou 29 golos.

DIOGO SILVA: avançado esquerdo,
trabalhador incansável, bom
recuperador de bolas, não
descansa enquanto não recu-
pera o jogo para a sua  equipa,
marcador de golos, aparece com
precisão na área de remate.

TIAGO NETO: avançado, jogador
muito rápido, no seu melhor
de muita utilidade para a
equipa, muito veloz e garra,
atleta um pouco baixo como
avançado tem muita apetência
pelo golo marcou 18 .

JONAS MILTON:  avançado, com
tendência para o lado direito,
tecnicista e um perigo para
as defensivas contrárias,
sempre que joga marca, ou ser-
ve com muita precisão, precisa
de mais garra e velocidade.

SIMÃO HERDEIRO: médio ofensivo,
muito habilidoso mas muito
franzino, evoluiu bastante,
chuta muito bem de primeira,
deve ser mais rápido para a
equipa ganhar a posse da
bola.

AVELINO FARIA: guarda redes,
atleta muito dedicado e
esforçado para conseguir
melhorar a sua performance.

TIAGO LIMA: defesa direito, atleta
muito veloz e faz bem o
corredor direito, um pouco
franzino mas lutador e muito
dedicado, deve ser mais
agressivo e jogar mais de
cabeça.

DOMINGOS CUNHA: defesa central,
oriundo da U.D. Roriz,
sempre que entra jogo pro-
cura cumprir dentro da suas
possibilidades, tecnicamente
pouco evoluído mas muito
certinho na marcação.

DIOGO PEREIRA: defesa esquerdo,
tecnicamente forte defende e
ataca muito bem; se este atleta
se concentrar pode muito
bem ser um excelente jogador

RICARDO LEITE : médio defensivo,
bem constituído, daquilo que
lhe vimos fazer este ano real-
mente foi muito pouco, o que
conhecemos doutros anos, mas
noutra posição, bom remate,
muita força, pouca técnica.

RICARDO MOTA: médio, bom
jogador, tecnicamente bas-
tante evoluído, muito preciso
no ultimo passe, melhorar na
transição defesa ataque e
colocar agressividade a
defender.

OCULISTA

Outra Visão do Mundo

JJJJJ .....OOOOO .....RRRRR .....GGGGG.....EEEEE
Rua Silva Araújo (Junto ao mercado)
- Telf. 252941861 - VILA DAS AVES

 DOMINGOS E FERIADOS VITELA (1 DOSE

= 9 EUROS) E LOMBO (1 DOSE = 8
EUROS) ASSADO EM FOGÃO A LENHA

DIÁRIAS A PARTIR DE 3,50 EUROS

RESTAURANTE
CHURRASQUEIRA

"O TROVOADA"
de António Fernandes Fonseca

GANHE UM ALMOÇO
PARA DUAS PESSOAS NOS

RESTAURANTES:

Estrela do Monte
Sobreiro

Adega Regional 2000

VEJAVEJAVEJAVEJAVEJA     NANANANANA     PPPPPÁÁÁÁÁGINAGINAGINAGINAGINA     1111144444

A EQUIPA DE JUVENIS B SUB 15 CONQUISTOU O CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO DA A.F.
PORTO SERIE 3. REALIZOU 28 JOGOS E VENCEU ESTA SERIE COM 26 VITÓRIAS E 2 DERROTAS

TOTALIZANDO 78 PONTOS, 116 GOLOS MARCADOS E 15 GOLOS SOFRIDOS. OS MARCADORES DOS
GOLOS FORAM:  JOÃO SILVA 29, FÁBIO OLIVEIRA 20, TIAGO NETO 18, HÉLDER MONTEIRO 11,
DIOGO SILVA 8, JONAS MILTON 8, DÁRIO TORRES 8, ANDRÉ PEREIRA 7, TIAGO FERREIRA 3 E

COM UM GOLO HUGO MÁXIMO, BRUNO RIOS, DOMINGOS CUNHA, SIMÃO HERDEIRO.
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LUÍS MAGALHÃES: director dele-
gado, representa a direcção
perante esta equipa, é pri-
meira vez neste clube, mas é
de uma solicitude e compe-
tência deveras louvável.

TOMÉ AZEVEDO: defesa central,
atleta com pouca formação
desportiva, poucas  vezes
utilizado, entrou em dois
jogos e não comprometeu.
Como pessoa é um exemplo.

MICHEL MARQUES: ponta de lança,
atleta que veio da Suiça ainda
não teve tempo para mostrar
aquilo que vale, excelente com-
pleição física no que lhe
vimos fazer como jogador,
parece ter pernas para andar.

MARCOS NUNES: treinador, homem
com uma organização admi-
rável, exigente mas amigo, tole-
rante e compreensivo procura
que todo o seu grupo de traba-
lho esteja em sintonia com o
seu método, sem ser prepotente.

ORLANDO COUTINHO: adjunto,
colabora com o treinador, e
seu amigo para que o grupo
de trabalho seja mais coeso,
unido e vitorioso.

EDUARDO PACHECO: massagista,
procura que os atletas sejam
assistidos pelo menos com
toda a sua dedicação e boa
vontade.

Licenciado pela Fac. Medicina Dentária da Univ. do Porto
Professor Universitário na CESPU

Vila das Aves
Urbanização das Fontainhas

Ed. Torre - 2º Andar Sala D

(Ed. Farmácia Fontainhas)

Telf.  252 881 351

Telem. 934 465 717

Joane
Av. Dr. Mário Soares, nº 2870

2º Andar - Sala ED

Telf.  252 993 296

A Associação de Karate da Região Autó-
noma da Madeira (AKRAM) organizou,
pelo segundo ano consecutivo, um
Torneiro Internacional de karate. A prova
decorreu no novo pavilhão Gimnodes-
portivo do Marítimo Sport Clube, na
cidade do Funchal, no dia 27 de Maio.

Este ano estiveram presentes mais e
melhores equipas. O torneio realizou-se
só com provas de kumite (combate) equi-
pas, e o nível e qualidade das prestações
foram bons. Esteve-se na presença, de
resto, dos melhores karatecas do país.
No torneio participou também uma
selecção das ilhas Canárias.

A equipa do Karate Shotokan Vila das
Aves, campeã nacional, alcançou o se-
gundo lugar do pódio. Esta foi constituída
com Tiago Lima, Ricardo Rodrigues e
Miguel Lopes. Os karatecas de Vila das
Aves estiveram bem, fizeram uma presta-
ção com grande concentração, inteligên-
cia e vontade de vencer. Na primeira

Vila das Aves em grande no Guimarães Open- 2006

Equipa avense com um brilhante segundo
lugar no Torneio da Madeira

O presidente da Câmara Municipal
de Santo Tirso aprovou, por despacho
de 25 de Maio de 2006, os projec-
tos da União Desportiva de Roriz rela-
tivos à remodelação e ampliação das
instalações desportivas que a institui-
ção possui no Lugar da Ribeira, Roriz.

Câmara de Santo Tirso aprovou projectos
da União Desportiva de Roriz
EM CAUSA ESTÁ A REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DA UDR

Os projectos contemplam a remo-
delação e ampliação do campo de
futebol, a construção de um polides-
portivo e respectivas instalações de
apoio. Como o despacho do autarca
é essencial para a garantia de finan-
ciamento a que a instituição está a

concorrer, e segundo informações
veiculadas pela gabinete de imprensa,
“a Câmara Municipal abreviou proce-
dimentos tendo em prazos mínimos
analisado os processos e enquadra-
do todas as questões legais e urbanís-
ticas de modo a, sem prejudicar as

intenções da União Desportiva de
Roriz, fazer cumprir a legalidade e ga-
rantir o bom enquadramento ambien-
tal e urbanístico do empreendimento.”
No mesmo comunicado, a autarquia
nota que “só no passado dia 15 de
Maio foi apresentado à Câmara Mu-
nicipal o parecer favorável à ocupação
de solo da RAN dado pela Comissão
Regional da Reserva Agrícola.

CONCURSO PÚBLICO
Entretanto a União Desportiva de
Roriz fez saber que foi publicado no
Diário da República (III série, n.º 84,

de 2 de Maio de 2006), o anúncio
relativo à empreitada “construção de
campo de futebol em relvado sintético,
bancadas e instalações de apoio”, com
o preço base de um milhão, 190 mil
e 500 euros (excepto IVA), e com
prazo de execução de 200 dias
(incluindo sábados, domingos e
feriados). A entrega de propostas tem
como data limite as 21 horas do dia
1 de Junho de 2006, na Sede da
União Desportiva de Roriz. O acto
público do concurso realiza-se pelas
17 horas do dia 23 de Junho e
2006. |||||

O Guimarães Open - 2006 decorreu
no dia 14 de Maio, no Pavilhão da Uni-
versiade do Minho em Guimarães, numa
organização da secção de karate da
referida universidade.

Estiveram em competição cerca de
200 karatecas de todas as idades, de
vários clubes do norte do país e dos esti-
los shotokan e wado-ryu. Neste torneio
houve uma novidade: os mais novos (6/
11 anos), que habitualmente não fazem
provas de kumite, por decisão da organi-
zação, acabaram também por participar em
provas de combate, já que as mesmas se
realizaram em todos os escalões etários.

O Karate Shotokan Vila das Aves

obteve 23 lugares de pódio, dos quais
12 primeiros lugares, sublinhando assim
os significativos valor e qualidade dos
karatecas avenses.

Foram os seguintes os resultados. João
Moreira alcançou a primeira posição e
Paulo Pinto o segundo lugar em katas
(7/8 anos). Ana Guimarães alcançou o
primeiro lugar em katas e a mesma posi-
ção em kumite (7/8 anos). Nicole Gon-
çalves, também a primeira posição em
katas e terceiro em kumite (9/10 anos).
Por sua vez, Nuno Abreu alcançou o pri-
meiro lugar em kumite (8/9 anos), Ana
Pinto, também o primeiro lugar em katas
e a mesma posição em kumite. Ana Mar-

tins, chegou ao terceiro lugar em katas
(10/12 anos). Emanuel Fernandes o ter-
ceiro lugar em kumite e quarto lugar (10/
12 anos). Filipa Fernandes alcançou o
primeiro lugar em kumite e o segundo lugar
em katas. Ana Martins chegou ao quarto
lugar em kumite (12/13 anos) e Elisário
Moreira ao primeiro em katas e ao quinto
em kumite (14/15 anos). Lara Teixeira obteve
a primeira classificação em katas (16/17
anos), Pedro Oliveira, quinto em katas e
quatro lgar em kumite. Emanuel Martins ficou
na terceira posição em kumite (16/17 anos),
Nazaré Lopes em primeiro lugar katas (mais
de 18 anos) e João Meireles também em
primeiro lugar katas (mais de 18 anos). |||||

eliminatória venceram a forte selecção das
canárias, na segunda a selecção do
Açores, perderam apenas na final com a
Selecção Nacional.

Foi um segundo lugar importante,
porque sendo Vila das Aves a equipa
campeã nacional a responsabilidade era
acrescida. |||||
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MACHADO & LOBÃO, LDA.

Telefone: 252 872 305 | Fax: 252 941 681 | Rua António Abreu Machado -
4795-034 Vila das Aves | machadoelobao@iol.pt

TECTOS FALSOS  |  DIVISÓRIAS  |
APLICAÇÕES EM GESSO  |

DECORAÇÕES

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     SOBREIRO o o o o o  feliz contem-
plado nesta 2ª saída de Maio foi o
nosso estimado assinante, Justinao
Ferreira Vilaça, residente na Rua da
Fonte Má, nº 16, em Riba d' Ave.

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz
contemplado nesta 2ª saída de
Maio foi o nosso estimado assinante,
Associação de Pais da Escola da Ribeira,
em Roriz.

DEVEM OS PREMIADOS RACLAMAR O SEU JANTAR NO

PRAZO DE 3 SEMANAS (SALVO OS SORTEADOS QUE

RESIDAM NO ESTRANGEIRO).

No     ESTRELA DO MONTE     o feliz
contemplado nesta 2ª saída de
Maio foi o nosso estimado assinante,
Ferreira Domingos, residente na Suiça.

Restaurante Estrela do Monte
Lugar da Barca - Monte

Telf: 252 982607

Restaurante Sobreiro
Avª Silva Pereira - 4765 Bairro

Telf.s:  252 931043 / 252 905910

Restaurante     Adega Regional 2000
Lugar de Fontão - 4795 Roriz

Telf: 252 881903
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A Associação Comercial e Indus-
trial do Concelho de Santo Tirso
promove no próximo dia 7 de
Junho uma sessão de esclareci-
mento sobre o Novo regime de
Arrendamento Urbano.

Esta iniciativa terá lugar no
salão nobre da referida associação
(em Santo Tirso), a partir das 21
horas, e conta com Francisco Fraga
como orador convidado. A aber-
tura da sessão ficará a cargo de
Luís Ferreira, presidente da ACIST.

Acist debate
arrendamento

urbano

Decorreu no passado Domingo,
21 de Maio, à tarde, no salão
paroquial do Patronato de Vila
das Aves o Dia Paroquial do
Doente com a celebração de uma
Eucaristia presidida pelo decano
dos sacerdotes, o reverendo P.e
Albertino, a que se seguiu a ben-
ção dos doentes e uma singelo
convívio. A iniciativa foi organi-
zada pelo movimento paroquial
e reuniu uma boa cinquentena
de doentes. |||||

A Câmara Municipal de Santo
Tirso avisa todos os utentes do
Cartão +VIDA que já se encon-
tram abertas as inscrições para o
projecto +SABER, pelo qual a
autarquia proporciona aos muníci-
pes mais velhos a possibilidade
de aprenderem informática.

As inscrições são gratuitas e
podem ser formalizadas no Espa-
ço Internet (local onde a formação
é levada a efeito), na Central de
Camionagem de Santo Tirso, no
Pavilhão Municipal ou na Divisão
de Acção Social desta Câmara
Municipal, sita na Rua Dr. Francis-
co Sá Carneiro, n.º 17, em Santo
Tirso (Parque D. Maria II, junto às
instalações da PSP).

A Câmara Municipal relembra
que a obrigatoriedade da apresen-
tação do cartão +VIDA. |||||

Informática
para seniores

Dia Paroquial
do Doente

A Câmara Municipal de Santo Tir-
so apresenta, no próximo dia 3
de Junho, a peça “Retratos de Fa-
mília”, com direcção e encenação
de Hugo Cruz. O espectáculo, com
início às 21h30, terá lugar no
Centro Cultural de Vila das Aves.

Segundo o grupo, “o turbilhão
dos quotidianos, o barulho dos
dias e das vidas” constituem o
ponto de partida para este espec-
táculo, o qual caminha no sentido
de reencontrar “o genuíno, a
espontaneidade”, ou, por outras
palavras, “homens e mulheres,
mães e pais à procura de retratos
de famílias registados pelas
emoções”.

Este espectáculo surge no âm-
bito do Projecto Pais XXI, de Santa
Maria da Feira, e aborda de forma
lúdica e informal, questões como
a sexualidade, as drogas, ou as

dificuldades escolares.  O espectá-culo
tem como actores os elementos do
Clube de Pais que, desta forma, se
disponibilizaram para passar através
do teatro uma mensagem clara, acerca
da relação entre pais e filhos.

O trabalho desenvolvido pelo Clu-
be de Pais baseou-se, desde o inicio,
em técnicas teatrais, possibilitando-
lhes olhar para as temáticas abordadas
na peça de forma vivencial, activa e
participada. No fundo, trocaram de
papel com os seus filhos, “re(experien-
ciaram)” a sua própria infância, iden-

tificando os obstáculos do quotidiano
e da comunicação familiar.

Com direcção e encenação de
Hugo Cruz, “Retratos de Família” conta
com as interpretações de Armanda
Neves, Celeste Silva, José Canedo,
Lurdes Matos, Fernanda Tavares, Joa-
quim Amorim, Constança Rodrigues
e Marina Sá. Os textos para a peça
foram elaborados por João dos Santos,
Trindade Coelho, Grupo de Jovens
de Lourosa, Jornal República e a
Associação Internacional para o
Direito a Brincar. ||||| FOTO: LUÍS PISCO

PAIS XXI é um projecto desenvolvido no âmbito do Plano Municipal de
Prevenção Primária das Toxicodependências de Santa Maria da Feira, tendo
como entidade promotora a FapFeira – Federação das Associações de Pais
e Encarregados de Educação do Concelho de Santa Maria da Feira, e
como parceiros a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, o Centro
Social de Lourosa e o Centro Social de Fiães Padre José Coelho. |||||

PROJECTO PAIS XXI DE SANTA MARIA DA FEIRA

"Retratos de Família" este sábado no
Centro Cultural de Vila das Aves
ESPECTÁCULO ABORDA DE FORMA LÚDICA E INFORMAL, QUESTÕES COMO A
SEXUALIDADE, AS DROGAS OU AS DIFICULDADES ESCOLARES.

Depois da abertura em tons de
jazz com o “Trio Sud”, o XIII Festival
Internacional de Guitarra da Santo
Tirso prossegue no próximo sába-
do, dia 3 de Junho, com o actua-
ção do projecto português Som
Ibérico, no Auditório Padre Antó-
nio Vieira, às 21h45.

Fundado em  2003, na pro-
cura de sonoridades eclécticas
baseadas na música portuguesa
de raiz étnica, o Som Ibérico tem

como base o trio de Artur Caldeira.
Esta formação, composta por mú-

sicos com carreira sólida e experiên-
cias em variados idiomas musicais,
desde os sons mais tradicionais ao
jazz e à música erudita, foi sofrendo
transformações mantendo sempre o
propósito de criar um som próprio
baseados em instrumentos acústicos.
Na evolução musical e na pesquisa
juntaram instrumentos como a guitarra
clássica, às flautas, o cajon e o yamboo

e o baixo acústico. Para além destes
figuram também cordofones portu-
gueses como a guitarra portuguesa e
viola braguesa, contando ainda com
a presença de alguns músicos convi-
dados que emprestam o colorido do
acordeão ou do violoncelo. Com esta
instrumentação o repertório transfor-
ma-se, misturando sonoridades ibé-
ricas,  estilos musicais diversos, como
o fado, a música popular portuguesa
o jazz e até flamenco. |||||

Som Ibérico no Festival de Guitarra
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OCULISTA

Outra Visão do Mundo

JJJJJ .....OOOOO .....RRRRR .....GGGGG .....EEEEE
Funerária das Aves

Alves da Costa

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

Serviço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanente

Rua Stº Honorato, nº 47 - R/C  - 4795-114 Vila das Aves
Telefone 252875021/22 - Fax 252875023 -

duoventila@sapo.pt

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

||||| OPINIÃO: CIDÁLIO FERREIRA

Eu tive um sonho que não foi igual ao do
grande Martin Luther King, nem coisa
parecida. No entanto foi suficientemente
estranho e deixou-me bastante intrigado. Não
sei onde, havia um homem que eu não
conhecia mas que fazia parte do meu grupo
de relações, o chamado grupo dos copos!
Pois esse homem tinha um frasco de vidro,
rolhado, que continha um espírito, que falava
connosco, discutia qualquer assunto, estava a
par da política nacional e internacional e devia
possuir uma grande bagagem intelectual. O
grupo reunia-se quase todos os dias, em
qualquer lado e o espírito do frasco tomava
parte em todas as nossas discussões, dando
ideias e até, por vezes, dando soluções a
certos problemas difíceis. Não sei se ele desa-
pareceria se abríssemos o frasco: essa questão
nunca se pôs mas tentámos fazer-lhe ver que
“viver” num frasco não era solução para ele.
Ele devia dirigir-se, como todos os outros
espíritos, para a Luz Maior, à presença de
Deus, que certamente teria um lugar reservado
para ele, correspondente ao seu plano de
consciência. Respondia-nos que não, que
queria continuar na vida terrena. Que procu-
rava um corpo para se instalar. Ele não queria
uma pessoa viva pois seria imoral. Só se
“renascesse” num bebé? Recusou a ideia pois
não queria passar por todas as fases de cresci-
mento e aprendizagem outra vez. Queria
continuar na sua actividade intelectual sem
voltar para trás. O “frasco” era um tipo que nós
aprendemos a respeitar mas, por outro lado,
achávamos que não era a melhor solução de
vida para um espírito. Tínhamos um dilema! A
quem recorrer?...

A ninguém porque o sonho acabou ali.
Mas que me dá que pensar, lá isso dá! A
teoria da reencarnação, será ela uma
realidade? Será que o espírito vem várias vezes
à Terra para se aperfeiçoar até atingir a
Perfeição? O espírito deixa o corpo depois da
morte e será que retorna a outro corpo no
nascimento? Mas, no meu sonho o “frasco”
não queria ser bebé outra vez. Achava, se
calhar, que era tempo perdido. Talvez um dia
eu consiga a explicação para este sonho.

Contaram-me que, um dia, um jovem descobriu
uma lanterna que ele se apressou a limpar e
polir. Da lanterna saiu um génio que lhe disse
para fazer três pedidos que seria satisfeito e
ele, génio, ficaria livre. O jovem pensou, pen-
sou e pediu uma ponte até à América. Não
posso, respondeu o génio, uma ponte por
cima do oceano é impossível.Qual é o segun-
do pedido? Pois bem, quero entender as
mulheres. O génio, desesperado, respondeu:
Queres a ponte com duas ou quatro faixas?... |||||

Impressões dum
Sagitário

||||| OPINIÃO: JOSÉ PACHECO

CENSE 23 DE MAIO DE 2006
querido toninho há muito tempo
que não lhe mandava umas linhas
mas espero que esta o vá encon-
trar de boa saudinha que nós em
cense estamos sempre na mesma
como dantes que nunca pior gra-
ças a deus e novidades novida-
des só as que lhe mando e que
não são grande coisa fique saben-
do que no último fevereiro festejá-
mos o quinto aniversário da pri-
meira pedra que o senhor presi-
dente da câmara lançou aqui na
bouça de cense e olhe que eu até
acreditei que as casas pró povo
não haviam de tardar e veja lá já
lá se foi mais um ano e outro ano
e eu nem lá pude plantar umas
tronchudas porque o senhor en-
genheiro assegurou que ia man-
dar fazer ali as casas para o povo
necessitado mas o que lá mais se
vê é mato e nem a uns rebos pran-
tados na erva como no parque
de santo tirso a gente tem direito
e o compadre deve estar lembrado
de eu lhe ter dito que as casas
que o senhor engenheiro cá veio
prometer à gente nas eleições não
nestas mas as de há cinco anos

CARTA DE
CENSE

viste-as e olhe compadre que o
zeca da tininha até devia ter algu-
ma razão quando disse que a pe-
dra que o presidente lançou tinha
ido parar ao outro lado do rio
porque lá do outro lado é que
foram plantadas umas casitas
porque para o povo do lado de
cá bem cá toma que os de cense
pagam a dízima aos de santo tirso
mas obras bem cá toma que a
gente até parece que não é do
concelho e quando o senhor
engenheiro cá veio da última vez
foi para inaugurar um santo
antónio mesmo junto ao sítio em
que atirou a pedra porque do que
o homem gosta mesmo é de
inaugurar e ele inaugura tudo o

que pode para poder deitar fala e
pôr o povo do lado dele e ele até
falou no campo do aves quando
o nosso clube subiu de divisão
mas o neca que até foi ver a festa
até disse que aquilo foi uma ver-
gonha que até nem disseram na-
da da junta que é nossa e é daqui
mas agradeceram ao senhor aba-
de que também veio deitar benze-

dura no santo e no dia treze até
vai ir haver uma procissão ou lá
o que for que o povo de cense
não tem direito a nada mas ainda
tem uns dinheiritos para mandar
estourar uns foguetes e adei o
neca da rosinha meteu o bedelho
e disse que foguetes é coisa de
povo ignorante e que vêm aí outra
vez as festas de santo tirso e que
nós é que as pagamos e que se
tivéssemos vergonha na cara
ninguém das aves ia ao são bento
ver o fogo e que era melhor o
povo das aves ir ao são bentinho
mas ao das peras que o de santo
tirso já há muito tempo que não
faz milagre que se veja e que o
fogo é o nosso dinheirinho a ar-
der para santo tirso ver e por aí
adiante que até ouvi o neca dizer
que só no ano passado os da
câmara deram mais de trinta mil
contos ao tirsense que é um clu-

bezito da terceira divisão e adei
o zeca também disse que é uma
pouca vergonha que há por aí
muitas famílias e aldeias do nosso
concelho que estão na terceira
divisão da sociedade que eu não
sei o que ele quis dizer com aquilo
e o que sei é que o tónio beato
se exaltou entesou-se todo bufou

tornou a bufar e com uma voz
fraquinha como a vozinha que ele
usa na novena fez um pranto que
nem lhe digo porque o tónio não
pode ouvir dizer mal da câmara e
disse ao neca que o neca é um
gandulo que só diz mal do se-
nhor presidente e adei eu mar-
chei para casa que se fazia tarde
e eu não sou pessoa de se meter
em barulhos e fui pendurar uma
bandeira do nosso portugal na
varanda da cozinha e pregar outra
no galinheiro que é para quando
começar o campeonato não me
virem dizer que eu não sou patrio-
ta que a bola até ajuda a gente a
não pensar no dinheirão que a
câmara nos leva todos os anos
só porque nós dois compadre an-
demos lá pela estranja e juntamos
dinheiro para uma casinha e logo
a fomos plantar neste concelho
que nem quer saber de nós e que
nos leva os olhos da cara um
dinheirão de imposto e cá para
nós que ninguém nos ouve o ne-
ca até que tem razão no que diz

e como vê vossemecê meu compa-
dre nós em cense estamos sempre
na mesma como dantes e cá va-
mos andando com a cabeça entre
as orelhas e ainda bem que nun-
ca pior graças a deus saudades
do seu compadre e amigo que
muito o estima |||||

o neca da rosinha meteu o bedelho e disse que foguetes é coisa de povo ignorante e
que vêm aí outra vez as festas de santo tirso e que nós é que as pagamos

e que se tivéssemos vergonha na cara ninguém das aves ia ao são bento ver o fogo
e que era melhor o povo das aves ir ao são

bentinho mas ao das peras
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Achei a minha
terra em grande
evolução!

||||| OPINIÃO: CELSO CAMPOS

TIMOR     Já não é a primeira vez que trago a este espaço este tema.
Desde sempre que nutri grande carinho por este povo, desde que
comecei a compreender a sua luta que me sensibilizei, como, de resto,
a maioria do povo português. Mas depois de lá ter estado, o sentimento
é ainda mais forte. É por isso com profunda preocupação e tristeza
que tenho assistido ao relato dos últimos acontecimentos com o
regresso de confrontos e de mortes às ruas de Dili, a cidade por onde
andei, um ano após os massacres e onde me senti relativamente
seguro. Hoje talvez já não seja assim. Confesso que tenho alguma
dificuldade em compreender a origem dos problemas e a origem da
sublevação dos militares que estão contra o Governo. Na altura, em
2000, uma das principais constatações que fiz é que os poucos
progressos que haviam sido feitos apenas beneficiavam alguns e
sobretudo o pessoal afecto às Nações Unidas ou os estrangeiros. O
timorense comum não podia (porque não tinha dinheiro) entrar nos
restaurantes e nos cafés. Talvez, seis anos depois, os timorenses ainda
não tenham aquilo que esperavam e os sinais de desagrado se comecem
a fazer sentir. Também é possível que os problemas tenham origem em
diferentes facções que caracterizam as forças militares e policiais
timorenses. As desavenças foram subindo de tom e acabaram em
ruptura. À hora que escrevo estes escritos já há militares australianos
em Dili e está a ser anunciado o envio de militares da GNR para
Timor. É importante que se mantenha a solidariedade com Timor e
talvez seja necessário que o povo português volte a partilhar o que
tem com os timorenses. Simplesmente faço votos que a calma regresse
depressa a este bonito país cheio de potencialidades.

MURO Nesta Inflexões opto por sair do pequeno reduto do nosso
dia-a-dia e partilho com os leitores preocupações mais globais mas
que dizem respeito a cada um. Depois do muro de Berlim, muito bem
rotulado durante décadas como muro da vergonha, felizmente
derrubado, e transformado em símbolo do regresso da democracia à
Europa de Leste, eis que outros muros se levantam. Há muros que se
levantam em países ditos democráticos e com argumentos, à primeira
vista, plausíveis e razoáveis. Primeiro foi Israel que começou a levantar
um muro na fronteira com a Palestina para “proteger” os israelitas dos
ataques terroristas palestinianos. Com esta atitude apenas se cimenta,
não o muro, mas o ódio entre os dois povos, gerando-se mais violência
e eternizando-se o conflito no Médio Oriente. A pacificação da zona
e do mundo árabe em geral só se fará depois de resolvida a questão
entre a Palestina e Israel. Mas mais incompreensível do que este muro
só mesmo o que foi anunciado pelo presidente dos Estados Unidos,
George W. Bush, para a fronteira com o México. A ideia é travar a
imigração para os Estados Unidos. A nação, tantas vezes por si própria
rotulada como o bastião dos valores democráticos é capaz de seguir
o exemplo do que durante décadas combateu: o comunismo soviético
em que o seu símbolo maior era o muro de Berlim. Não consigo
compreender, nem aceitar. O facto apenas me leva mais uma vez a
vincar a ideia que já tinha dos Estados Unidos e dos americanos:
uma nação hipócrita. Uma nação que prega os direitos humanos, mas
que é a primeira a desrespeitá-los de forma bárbara; uma nação multi-
racial construída à custa de imigrantes e que agora os rejeita e os
segrega; uma nação arrogante que julga poder governar o mundo.
Os Estados Unidos são um país essencial para manter a paz mundial
e não tomo a parte pelo todo, mas que há muita hipocrisia por lá,
disso não tenho dúvidas e o muro é apenas mais uma evidência
disso mesmo. ||||| celsocampos@sapo.pt

Há quase três anos que não ia a Portu-
gal e à minha terra natal - Vila das Aves.
Fui pela Páscoa, numas férias curtas mas
boas, e tenho a dizer que fiquei encan-
tado com tudo o que vi em relação à
minha terra.

A nova Junta de Freguesia, o novo
Centro Cultural, o Centro de Saúde,
a nova Estação de Vila das Aves, o
monumento com a lançadeira à entra-
da da vila, o nosso S. Miguel na nova
rotunda da Tojela e por isso achei a
minha terra em grande evolução,
melhor dizendo, adorei o que vi na
minha tão querida terra.

Desci até Cense para ver a nova
ponte e reparei nos lindos apartamen-
tos a construir, nas lindas moradias
já prontas. Comigo levei os meus
filhos contando-lhes que dantes atra-
vessávamos a ponte para o lado de
Caniços e por vezes, para irmos a San-
to Tirso ver o Aves jogar com o Tirsen-
se, era por ali o caminho mais curto.
Recordei o passado e fiquei feliz.

A maior mágoa que senti foi ver o
Amieiro Galego vedado. E triste que

haja pessoas que se dizem avenses,
que dão tudo e mais alguma coisa
para instituições, e conseguem fazer
uma coisa destas. É lamentável! O
Amieiro é nosso, é dos avenses, não
é privado e esses senhores poderão não
temer nada nem ninguém mas terão que
dar contas a Deus. Os meus olhos fica-
ram com lágrimas e para mim roubaram
uma pequenina parte da minha terra.

Visitei também Santo Tirso, sede
do meu concelho, do qual também
gosto. Achei-o, bastante lindo, como
sempre, mas a meu ver com flores a
mais e Vila das Aves sem nenhumas.
Agora pergunto: sendo Vila das Aves
o polo número um do concelho de
Santo Tirso, será que não têm direito
a algumas flores para enfeitarem a
nova rotunda e o monumento com a
lançadeira? Pelo que vi só tem verdes.
No dia em que escrevo esta carta o
Clube Desportivo das Aves já esta na
Super Liga e julgo que será o cartão

Lendo o jornal  entre margens de 17
de maio de 2006, vi que os avenses,
ainda estão em festa, e vão estar ainda
por muito tempo, pelo acontecimento
de VITÒRIA.

Parabéns ao clube  desportivo das
AVES, que deve ter soado a camisa,
mesmo com todo o frio de inverno.

Parabéns para o professor NECA!
Não o conheço, mas deve ser um ser
humano exemplar.! !

Parabéns ao Senhor Presidente
Joaquim Pereira, que deve estar orgu-
lhoso do seu clube, e do seu papel
importante nesse acontecimento
Histórico, na vila das Aves.

Finalmente Parabéns a todos os
avenses porque sem eles não se chegaria
a essa tão nobre decisão, com certeza
foi com o grito de todos que se chegou
a essa maravilha de Vitória!!!! ||||| ERME-
LINDA DA CONCEIÇÃO CUNHA (BRASIL)

Os parabéns ao
Clube Desportivo
das Aves!

de visita do concelho de Santo Tirso.
Parabéns ao Desportivo das Aves,

aos treinadores, jogadores e direcção.
||||| JOSÉ MÁRIO LOPES

O Amieiro é nosso, é dos
avenses, não é privado e esses

senhores poderão não temer
nada nem ninguém mas

terão que dar contas a Deus.
(...) Para mim, roubaram
uma  pequenina parte da

minha terra.

CARTAS AO DIRECTOR
MORADA: APARTADO 19 / 4796-908
ENTREMARGENS@MAIL.TELEPAC.PT
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vende-se * compra-se * aluga-se * oferta de emprego * procura de emprego * outros...

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
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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

TRATA

MADALENA BARROSO

S. TOMÉ NEGRELOS

252 871 659

REFORMAS FRANÇA
Urbanização das Fontainhas - Edifício Torre

2º Andar - Sala E - Vila das Aves
Marcação de Consultas - Telef. 252 875 199

podologistas

Duarte Pinheiro
e Pedro Serra

Master em Podologia Clínica e Cirúrgica

Confiança Resultados Satisfação

Vende ou Aluga

Mediação Imobiliária | | | | | Venda de habitações, lojas e terrenos
trata crédito habitação ||||| Administração condomínios

OLGA BARROSO
MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL, LDA

Licença 6868 AMI

Habitação T4 c/ garagem

Telem. 96 763 96 88 Telf. 252 872 695
Av. Indústria Têxtil, nº 270 | São Tomé de Negrelos

José Miguel Torres

Massagista
Recuperação Física

Rua de Romão 183 | Vila das Aves
Telm.: 93 332 02 93 | Telf.: 252 871 386

Luís Martins
Telm. 913 465 109
e-mail: lmartins@remax.pt

Jorge Rebelo
Telm. 913 465 108

e-mail: jrebelo@remax.pt

252 860 400
Negócios imobiliários,

com profissionais
autorizados e legalizados!...

ave@remax.pt www.remax.pt

AMI 5347

TENHO EM CARTEIRA
T2+1 - Riba d'Ave - NOVO

T3 - Delães - USADO
T2 - Delães - SEMI-NOVO

Moradia / terreno - CARREIRA
Morada em pedra c/ 500 m2 A/C e 400 m2 terreno

QUINTA DE QUINTÃO
Negrelos - Santo Tirso

14 Hectares - Vinha - Casa do Sec. XVII
IMÓVEL ÚNICO

T3 - ED. TOJELA

Garagem  fechada
grandes áreas

BOM PREÇO!!!BOM PREÇO!!!BOM PREÇO!!!BOM PREÇO!!!BOM PREÇO!!!

T3 - VILA DAS AVES

Muito central
Recentes remodelações

SÓ 60.000 EUROSSÓ 60.000 EUROSSÓ 60.000 EUROSSÓ 60.000 EUROSSÓ 60.000 EUROS

MORADIA R/C E ANDAR

com terreno
S. Tomé de Negrelos

130.000 Euros130.000 Euros130.000 Euros130.000 Euros130.000 Euros

QUINTINHA
SANTO TIRSO

c/ 10.000 m2

grande zona de jardim
piscina

moradia nova

MORADIA
Delães
Tipo T3

como nova
Só 120.000 Euros

T2 - SANTO TIRSO
c/ garagem + arrumos

como novo

SÓ 60.000 EUROSSÓ 60.000 EUROSSÓ 60.000 EUROSSÓ 60.000 EUROSSÓ 60.000 EUROS

MORADIA VILA DAS AVES
c/ 1.400 m2 terreno, bonito jardim

Tipo T3
(junto à Quinta da Vinha) - Romão

MORADIA VIZELA
Tipo T3

Como nova
Zona Central

Só 95.000 EurosSó 95.000 EurosSó 95.000 EurosSó 95.000 EurosSó 95.000 Euros

Trespassa-se
Pastelaria Pão-quente c/pizzaria bem

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

EMPREENDERORES /EMPREENDERORES /EMPREENDERORES /EMPREENDERORES /EMPREENDERORES /
NEGÓCIO PRÓPRIONEGÓCIO PRÓPRIONEGÓCIO PRÓPRIONEGÓCIO PRÓPRIONEGÓCIO PRÓPRIO

Para melhor mercado da actualidade
Part-time / Full-time

Boa apresentação e facilidade de comunicação
Contactar: 91 908 77 00

PRECISPRECISPRECISPRECISPRECISAAAAA-SE-SE-SE-SE-SE
Jovem 1º emprego, para aprendiz de

serralharia mecânica
Contactar: 991 473 21 14

PRECISPRECISPRECISPRECISPRECISAAAAA-SE-SE-SE-SE-SE
Cabeleireiro/a

Para salão de homens em Santo Tirso
Contactar: 96 481 53 03
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Pela saúde dos seus dentes…

Andreia Oliveira
podologista

cupido clínica serviços de saúde lda. | rua antónio sérgio, nº 26 | loja C -
edifício agra | Riba d'Ave | telefone 252 987 555 |
fax 252 987 556 | email geral@cupidoclinico.pt | www.cupidoclinico.pt

E N D E R E Ç O S
Assistência Médica Internacional - AMI
Apartado 521 - Carnaxide
2795 LINDA-A-VELHA

*****
OIKOS
Avª Visconde de Valmor, 35 - 3º Dtº
1000 LISBOA

*****
Associação Portuguesa Deficientes - A.P.D.
Largo do Rato
1200 LISBOA

*****
DECO
Rua dr. Alfredo Magalhães, 46 - 3º - Sala 3
4000-061 PORTO
Telef: 223389033 - Fax: 222088774

*****
Família Cristã
Rua D.Pedro de Cristo, 10
1700 LISBOA

*****
Associação dos Inquilinos do Norte
Rua da Firmeza, nº 107
4000 PORTO

*****
Associação Portuguesa Defesa Consumidor
Avº Defensores de Chaves, 21 - 1º Dtº
1000 LISBOA

*****
QUERCUS
Apartado 5
4001 PORTO CODEX

TELEFONES ÚTEIS
FARMÁCIAS

Negrelos - Ferreira...............................252941166
Aves - Coutinho.................................252941290
Aves - Fontaínhas 252871960
S.Martº Campo-Popular...............252841284
Rebordões.............................................252856043
Vilarinho...................................................252841479
Lordelo - Paiva....................................252941288
Riba d’Ave..................................................252982124
Delães.........................................................252931216
Bairro..........................................................252932678

HOSPITAIS
Santo Tirso.............................................252856011
Linha Azul...............................................252855851
Guimarães.............................................253515040
Riba d’Ave..............................................252900800
Famalicão..........................................252300800

CENTROS DE SAÚDE
Santo Tirso............................................252853094
Negrelos...................................................252941468
Vila das Aves 252870700
Linha Azul..............................................252871333
S. Martº Campo..................................252841128
Delães.......................................................252907030

BOMBEIROS
Aves..........................................................252820700
SSSSSANTANTANTANTANTOOOOO     TIRSOTIRSOTIRSOTIRSOTIRSO

Vermelhos...............................................252853036
Amarelos..............................................252830500
Vizela.................................................253584293/4
Riba d’Ave.............................................252900200

GNR
Santo Tirso.........................................252808250
Aves.........................................................252873276
Riba d’Ave..............................................252982385
Lordelo.......................................................252941115

JUNTAS DE FREGUESIA
Rebordões..........................................252872010
S.Tomé Negrelos...............................252941263
Roriz.........................................................252881383
S. Martº Campo..................................252841268
Lordelo.....................................................252941033
Bairro...........................................................252931008
Riba d’Ave...............................................252982903
Delães.......................................................252931796
Aves...........................................................252941313

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Tirso...........................................252830400
Guimarães.............................................253410444
Vª Nª Famalicão.....................................252312119

INSTITUTO DO EMPREGO
Santo Tirso............................................252858080
Guimarães..............................................253423850
VªNª Famalicão.............................252501100

REPARTIÇÃO DE FINANÇAS
Santo Tirso.............................................252851383
Aves..............................................................252871145
Vª Nª Famalicão..................................252316633
Guimarães..............................................253413092

SEGURANÇA SOCIAL
Santo Tirso............................................252856081
S. Martº Campo....................................252841421
Guimarães..........................................253412426
Vª Nª Famalicão.................................252311294

LAR FAMILIAR DA TRANQUILIDADE
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De parabéns

Completou mais uma primavera a
senhora Maria Ceília Machado
Pereira. Marido, filhos e restante
família desejam-te, com todo o seu
amor e carinho,  muitos parabéns e
muitos anos de vida cheios de saúde
e felicidade.

03-06-2006

ABÍLIO GODINHO - FUNERÁRIA - UNIPESSOAL, LDA

Agência Funerária Abílio Godinho

Travessa das Fontainhas, nº 64
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

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

David Augusto Azevedo Alves Carneiro

FABRICANTE DE SOFÁS POR MEDIDA E A GOSTO | FABRICANTE DE PUFFS |
RESTAURO DE SOFÁS | MONTAGEM E RESTAURO DE CAFÉS | RESTAUROS DE MOBÍLIAS

DE QUARTO | RESTAUROS DE INTERIORES DE AUTOMÓVEIS | RESTAUROS DE GINÁSIOS | COLCHÕES POR
MEDIDA PARA GINÁSIOS | ESTOFOS EM PELE | ALTERAÇÃO DE

BANCOS DE AUTOMÓVEIS | APLICAÇÃO DE TAMPAS EM CARRINHAS DE 2 LUG. |
CAPOTAS | TOLDOS | CARAVANAS E AUTO CARAVANAS | ETC

Travessa das Fontainhas, nº 129
VILA DAS AVES

Telm. 93 639 26 58

Estofos Carneiro

De parabéns
Completa quatro lindas primaveras
o menino José Manuel dos Santos
Machado Ferreira. Teus avós maternos
desejam-te, com muito amor e
carinho, muitos parabéns e muitos
anos de vida cheios de alegria  e muita
saúde.
Beijinhos e parabéns!!

De parabéns

No passado dia 7 de Maio o menino Henrique Ribeiro Fernandes completou
quatro aninhos e no dia 22  a menina, Bárbara Ribeiro Fernandes sete
lindas primaveras.
Os avós paternos e o primo Luís Miguel desejam  a ambos muitos parabéns
e muitos anos de vida. Muitos beijinhos aos dois!

A saliva influencia o processo da cárie uma vez que os seus constituintes
alteram a capacidade de adesão ao dente das bactérias assim como o seu
metabolismo e a sua sobrevivência. Além disso, a saliva tem também a
função ou capacidade tampão, ou seja, capacidade de neutralizar o ácido
produzido pelas bactérias, ácido este que desmineraliza o esmalte e a
dentina do dente, provocando cárie.

Sabia que:

Antes de deitar, é muito importante escovar os dentes pois, durante o
sono a quantidade de saliva está diminuída assim como esta função tampão.
Como tal, ao escovar, remove-se a maior parte da placa bacteriana e previne-
se assim a cárie.

Os cinco principais passos para um sorriso saudável são: visitar o seu
médico dentista regularmente para exames preventivos; escovar os dentes
cuidadosamente duas a três vezes por dia; usar o fio dentário pelo menos
uma vez por dia. O fio é capaz de limpar zonas que a escova não consegue.

Manter uma dieta equilibrada e evitar comer excessivamente entre as
refeições.

Cuidar da saúde das suas gengivas e ter em atenção os sinais de
doença. Gengivas inchadas, vermelhas, sensíveis, sangrantes e mau hálito
persistente são sinais da necessidade de visitar o seu médico dentista.

Um estudo verificou que as mães com periodontite (doença das gengivas
com perda de osso – “piorreia”) apresentam um risco 7,5 vezes maior de ter
crianças prematuras e com baixo peso.

Existe uma relação entre as doenças infecciosas da boca como a cárie e
a periodontite (doença das gengivas) com outras doenças no resto do
corpo devido à presença de várias bactérias e das suas toxinas. São exemplos
disso as doenças: cerebrais (AVC…), cardíacas (endocardite, enfarte…),
pulmonares (pneumonia…) devido à presença de várias bactérias.||||| CARINA

OLIVEIRA - MÉDICA DENTISTA

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

Telefone: 252 873 094 - Fax 252 871 352

Distribuição e Comércio de Gás, Ldª

galp gás
energia

out-doorsout-doorsout-doorsout-doorsout-doors

e-mail:casareclamos@mail.telepac.pt

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

4795-067 vila das aves

luminososluminososluminososluminososluminosos

sinaléticossinaléticossinaléticossinaléticossinaléticos

acrílicosacrílicosacrílicosacrílicosacrílicos

toldestoldestoldestoldestoldes

cenárioscenárioscenárioscenárioscenários

decoração de viaturasdecoração de viaturasdecoração de viaturasdecoração de viaturasdecoração de viaturas
decoração de montrasdecoração de montrasdecoração de montrasdecoração de montrasdecoração de montras

mupismupismupismupismupis
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P u b l i c i d a d e

Carident
Praça do Bom Nome

Vila das Aves
Telef. 252 941 703

Telm: 96 56 56 206

Coincidindo com nova subida do
Desportivo das Aves ao escalão máxi-
mo do Futebol Nacional e ainda inte-
grado no programa comemorativo dos
75 anos, inaugura na próxima quinta-
feira (1 de Junho), no Centro Cultural,
uma exposição retrospectiva com o
título “Clube Desportivo das Aves: 75
anos, um legado para o futuro”. A
mostra, promovida pelo clube e pela
Câmara Municipal de Santo Tirso
mantém-se patente no referido espaço
até 12 de Novembro.

Fundado a 12 de Novembro de
1930, o Clube Desportivo das Aves
teve como principal mentor     José Pe-
drosa Mendonça Balsemão, tendo
sido acompanhado por António Pinto
Lobão, José Castro Pedras, Joaquim
Castro Pedras, António Ferreira da
Silva Costa e por Silvério Patrício Costa
Cruz, os fundadores do clube.

A actividade futebolista iniciou-se
na época 1932/33, com a inscrição
do Clube na III Divisão Regional do
Porto. Em Junho de 1932 foi inaugu-
rado o campo de jogos, nas Fon-
tainhas, mais tarde designado Campo
Bernardino Gomes, palco de encon-
tros memoráveis até finais da década
de 1970, hoje propriedade do clube
e utilizado pelas camadas jovens.

Em 1981 o clube obteve o título
de Pessoa Colectiva de Utilidade
Pública e inaugurou o seu Estádio,

Exposição retrospectiva dos 75 anos do Clube
Desportivo das Aves no Centro Cultural

fruto de um trabalho notável por parte
da Comissão Pró-Estádio, constituída
por: Albano Gomes,  António Pimen-
ta, Bernardino Gomes de Sousa No-
gueira, Constantino Rompante, José
Moreira de Araújo, Monsenhor José
Ferreira e Joaquim Ferreira de Abreu.

FUTEBOL E OUTRAS MODALIDADES
Entre os principais feitos do Clube
destaca-se a primeira subida do Aves
à II Divisão Nacional, em 1972/73,
sob o comando técnico de Daniel Barr-
eto.  Em 1985, o clube sagra-se Cam-
peão Nacional da 2ª Divisão (época
1984/85), sendo treinador Manuel
Gonçalves Gomes (Prof. Neca), e
Presidente Armando Brandão de Al-
meida. A subida repetiu-se em 2000,
com o ingresso do Aves na I Liga Pro-
fissional de Futebol, sendo Presidente
do Clube António da Silva Freitas e
treinador o Prof. Neca. Trata-se do
único Clube em Portugal que, tendo
ascendido à Divisão de Honra, nunca
mais desceu de escalão. Em Junho
de 2004, o Estádio do Clube Despor-
tivo das Aves foi escolhido como
centro de treinos da Selecção Francesa
que participou no Euro 2004, realiza-
do em Portugal. Na temporada de
2005/2006 o clube ascendeu uma
vez mais à Liga Profissional de Futebol,
sob a direcção de Joaquim Pereira e
novamente com o Prof. Neca no

comando técnico.
O Clube Desportivo das Aves

desenvolveu desde a década de trinta,
a par com o futebol, outras modali-
dades. Entre estas importa referir o
ciclismo, o motociclismo, o atletismo
e o voleibol. Actualmente, o futsal femi-
nino e masculino goza de grande po-
pularidade, mercê do êxito dos seus
atletas, jogando a secção no Pavilhão
Gimnodesportivo que o clube inau-
gurou em 2004.

Com Joaquim Eduardo Machado
Pereira na direcção, o Clube Despor-
tivo das Aves comemora as suas
bodas de diamante, as quais compre-

endem um extenso programa de
eventos. A exposição “Clube Despor-
tivo das Aves: 75 anos, um legado
para o futuro” é um dos eventos apre-
sentados nestas comemorações, sen-
do uma oportunidade que sócios e
adeptos dos Aves terão, para além dos
curiosos do mundo do futebol, para
conhecer o passado de uma Insti-
tuição por onde passaram inúmeros
dirigentes, atletas, técnicos, médicos,
massagistas, roupeiros, funcionários
de campo, cobradores, muitos amigos
e associados, para além dos benemé-
ritos, que ajudaram o clube a projec-
tar-se a nível nacional. |||||

EXPOSIÇÃO INAUGURA ESTA QUINTA-FEIRA, DIA 1 DE JUNHO, E MANTÉM-SE PATENTE ATÉ 12 DE NOVEMBRO DE 2006

“CLUBE DESPORTIVO DAS AVES: 75 ANOS,

 UM LEGADO PARA O FUTURO” PODE SER VISITADA

NO HORÁRIO HABITUAL DE FUNCIONAMENTO DO

CENTRO CULTURAL DE VILA DAS AVES:

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 9H. ÀS 13 HORAS E

DAS 14H. ÀS 17 HORAS.

INAUGURA NA TARDE DE 1 DE JUNHO



LORDELO - GUIMARÃES

1,99 €224,90 € 189,00 €
TOALHA PRAIA
60X120 CM VÁ-
RIOS DESENHOS

6,50 €
MAQ. LAVAR
ROUPA CLAYTON
1200 RPM 6KG

99,95 €1,69 € 3,18 €
BARBECUE
CIMENTO ARAL

54,90 €
IOGURTE YOPTIMAL
LIQ.
4x180 ml

1,84 €1,59 € 0,40 €
IOG. LIQUIDO
MAGRO ADÁGIO
4x185 ml

3,29 €

FIAMBRE FATIADO
OMEGA 3
100 gr

1,29 €
DETERGENTE
ROUPA  TIDE
50 doses

7,99 €
GELADO LIGHT
SVELTESSE
3x90 ml

2,39 €
PAPEL HIGIÉNICO
MARCA GUIA
32 rolos

5,25 €

REFRIGERANTE
S/GÁS SUCOL
LARANJA 1,5 lts

0,65 €
ARROZ AGULHA
ECO+
l kg

0,44 €
AZEITE TRADICIO-
NAL ECO+
1 lts

3,99 €
PANACHE
MILLBRAU
10x25 cl

2,19 €

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 31 de Maio a 11 de Junho de 2006.

20 Preços de Arrasar
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BERMUDA HO-
MEM REF. 300
VÁRIAS CORES

FRIGORIFICO
CLAYTON 280 LTS

BALOIÇO JARDIM
3 LUGARES

IOG. SVELTESSE
FONDANT
2x4x125 gr c/oferta
relógio

LEITE MIMOSA  M
E PLUS
leve 6 pague 5

PÃO INTEGRAL
4 unidades

QUEIJO FATIADO
LIGHT MARCA
GUIA 200 gr

OCULISTA

J.O.R.G.E

Outra Visão do Mundo
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