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TÉLE FERREIRAS

Electrodomésticos, material eléctrico, sistemas de aquecimento, alarmes, instalações eléctricas,
automatização de portões, montagem de antenas e TV Cabo...

Na guerra judicia travada pelo muni-
cípio contra o Estado Português, Santo
Tirso ganhou mais uma batalha. Tribu-
nal da Relação do Porto deu razão, nao
acordão conhecido na semana passada,
às pretenções de Santo Tirso | PÁGINA7

Tribunal da Relação
obriga Estado a

pagar a Santo Tirso
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LUGAR DA TOGELA, 4795-018 VILA DAS AVES
TELEFONE: 252 872 360

Alegado encerramento das urgências do Hospital
Conde S. Bento não surpreende oposição
Castro Fernandes diz ter documentos que provam que urgência não vai encerrar

A Confraria de São Miguel-OArcanajo
vai levar a cabo nos dias 29 e 30 de
Setembro e 1 de Outubro uma Feira
Medieval no âmbito da qual promove
a reconstituição histórica de um julga-
mento em praça pública. | PÁGINA7

Vilarinho vai fazer
viagem no tempo

até finas do sé. XIII

Castro Fernandes nega promessa de subsídio
para pagar vencimento de Carlos Valente

SUPLEMENTO
SOBRE O INÍCIO DO
ANO ESCOLAR COM

ESTA EDIÇÃO DO
ENTRE MARGENS

Presidente da Câmara diz que o asunto foi colocado mas que a autarquia entendeu
que não podería fazer esse tipo de pagamento a presidente de Junta nenhum,

porque seria um precedente que iria dar origem a uma despesa concelhia na altura
de mais 50 mil contos por ano. Pág. 6
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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

INFORMAÇÕES

Educação, um repto que
não pode deixar
ninguém indiferente
||||| EDITORIAL: LUÍS AMÉRICO FERNANDES

No início de um novo ano lectivo,
uma das nossas escolas básicas
apresentava à reflexão dos seus alu-
nos um poema em forma de lição
da autoria do grande mestre Antó-
nio Gedeão que tão bem soube
estabelecer pontes entre a Ciência
e as Humanidades, a cientificidade
e a educação, o rigor da técnica e
do conhecimento e a espontânea
frescura da observação e do senso-
rial por onde começa toda a cultu-
ra e o pensamento elaborado. Cha-
ma-se esse poema “Poema do tio-
avô materno”: um caso espontâneo
e infantil, pode tornar-se uma me-
táfora viva da educação no que ela
deve ter de formadora, de liberta-
dora e incentivo à mudança:

“Num dia sufocante, de intensíssimo
calor, / encontrei ao regressar da
escola um passarinho quase sem vida,
caído na rua./ Levantei-o do chão
perante olhares indiferentes, / Aninhei-
o nas mãos em concha, / E trouxe-o
para casa./ meti-lhe, pela goela, gotas
de água com a pipeta / de um frasco
de remédio,/ dirigi-lhe palavras
carinhosas que ele / pareceu entender/
e mal o achei melhor abri-lhe as mãos
e / dei-lhe a liberdade...”

Claro que o passarinho em perda
no meio de um sufocante calor é,
antes de mais, esta geração, a gera-
ção dos nossos alunos num mun-
do cada vez mais periclitante, num
ambiente onde as discussões mais
candentes têm a ver com as bruscas
mudanças climáticas, o sobreaque-
cimento da terra, a camada do ozo-
no, os degelos, enfim o descalabro
que os últimos séculos de industri-
alização estão a provocar no nosso
planeta. Já para não falar, das ame-
aças, dos conflitos latentes, das con-
dições socio-políticas, dos atrasos
endémicos da nossa economia, do
desemprego que atinge as famílias,
das perspectivas frágeis de empre-
gabilidade. Claro que a escola, mes-
mo quando não tem os meios mais
eficazes, ainda é um espaço aberto

às utopias, ao optimismo, à regene-
ração do mundo, à confiança ge-
neralizada de que todos, indepen-
dentemente das suas origens, po-
dem desenvolver as suas capacida-
des e competências e tornarem-se
cidadãos úteis, geradores de novas
dinâmicas para a transformação da
sociedade. Dotar estas crianças e jo-
vens com a saúde física, psíquica e
a força anímica que lhes permita
autonomia e liberdade para levan-
tar voo e se fazerem à vida, mesmo
em condições adversas, já é uma
boa razão para não sermos indife-
rentes à educação. E quantos dos
nossos jovens não completam a es-
colaridade, não encontram motiva-
ção para progredirem na sua for-
mação ou simplesmente somam in-
sucesso atrás de insucesso sem que
as escolas saibam encontrar também
formas de superação que lhes de-
volvam a confiança! Lá está, mais uma
vez, a imagem lancinante do “pas-
sarinho caído na rua” perante olha-
res indiferentes da sociedade e tal-
vez também da própria escola!

É contra indiferenças generaliza-
das que muito temos que apostar
para fazer da Educação o motor do
desenvolvimento do País e assim
vencermos tradicionais atrasos e
nos aproximarmos de padrões de
desenvolvimento compatíveis com a
nossa condição europeia. Quando
perfazem vinte anos sobre a apro-
vação da Lei de Bases do Sistema
Educativo, o Conselho Nacional da
Educação desafia os portugueses a
pensar a educação e questiona-nos,
pessoas e instituições, a reflectirmos
colectivamente sobre como vamos
melhorar a educação nos próximos
tempos. Não é que o passado re-
cente não tenha sido fértil de saltos
qualitativos significativos e que o
exemplo não venha já de gerações
e protagonistas de elevada estatura
que o passado nos legou, afinal,
como diz o poema, “já um tio avô-
materno, que não cheguei a conhe-
cer, / também um dia encontrara um
passarinho caído na rua/ e fizera o
mesmo que eu fiz ”! O futuro que
precisamos de antecipar não pode

ser nunca, em educação, um corte
com o passado e há uma herança a
preservar. Mas dizíamos que o Con-
selho Nacional de Educação nos
dirigiu um repto, enquanto órgão
de Comunicação local, no sentido
de organizarmos localmente um
Debate sobre temas educativos, en-
volvendo e mobilizando “parceiros
e actores capazes de protagonizar
as melhorias necessárias”, identifi-
cando “questões críticas na organi-
zação do sistema educativo e no
funcionamento das escolas...” Trata-
se de um repto que não pode dei-
xar-nos indiferentes. Veremos como
poderemos congregar esforços nes-

A nossa realidade escolar
até é polifacetada e não

faltarão
boas práticas e boas

condutas a relevar. Desde
que não nos dilaceremos em

controvérsias mesquinhas
por ritmos diferentes de

mudança pedagógica e por
exacerbadas paixões pelo
que é diferente, podemos
serenamente evidenciar

dinamismos, criar empatias
e cooperações e contribuir
de forma mais orientada e

planeada para níveis de
exigência...

se sentido. A nossa realidade es-
colar até é polifacetada e não falta-
rão boas práticas e boas condutas
a relevar. Desde que não nos dila-
ceremos em controvérsias mesqui-
nhas por ritmos diferentes de mu-
dança pedagógica e por exacerba-
das paixões pelo que é diferente,
podemos serenamente evidenciar
dinamismos, criar empatias e coope-
rações e contribuir de forma mais
orientada e planeada para níveis de
exigência, de formação técnico-pro-
fissional das novas gerações que fa-
voreçam oportunidades de acesso
aos equipamentos de criação e pro-
dução de recursos económicos e cul-
turais de que estamos tão carentes.

Para já, cientes da responsabilida-
de que nos cabe de informar, qui-
semos oferecer aos leitores um su-
plemento sobre as nossas escolas e
a abertura do ano lectivo 2006/
2007. Registamos com muito apre-
ço a colaboração dos principais pro-
tagonistas que contactamos, conse-
lhos directivos, vereador responsá-
vel pelo pelouro educativo que, atra-
vés de entrevistas directas ou de in-
quéritos escritos, nos deram a conhe-
cer a população escolar que têm,
temas, problemas e preocupações
deste início do ano escolar. |||||

Na última edição do Jornal Entre
Margens, na notícia referente à

saída do deputado Sebastião
Lopes da bancada do PSD da

Assembleia de Freguesia de Vila
das Aves (página 5), erradamente

designámos o nome do seu
substituto como Abílio Pinheiro

quando o correcto é Adílio
Pinheiro. Aos leitores deste jornal

e ao visado, em particular,
apresentamos o nosso pedido de

desculpas.

Com esta edição do Entre
Margens, publicamos mais um
suplemento especial, desta vez

dedicado à educação, a propósito
do arranque de mais um ano

escolar.  |||||
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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

fotografia digital em grande formatofotografia digital em grande formatofotografia digital em grande formatofotografia digital em grande formatofotografia digital em grande formato
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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
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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

A Concelhia do PSD acusa a
Câmara de falta de critérios
e de ter uma atitude
discriminatória na
atribuição de subsídios
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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

Clara Alves
psicologa

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

Consulta psicológica
de crianças, jovens e adultos.

Terapia Ocupacional

4795 - 114 vila das aves
e.mail: clara.alves@iol.pt
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JJJJJ .....OOOOO .....RRRRR .....GGGGG .....EEEEE Camas hospitalares | Calçado ortopédico |
Fraldas | Meias elásticas e de descanso

Av. 4 de Abril de 1955, n.º 179 | 4795-024 Vila das Aves | Telf 252 942 784
Rua eng. Sá e Melo, 6 | S.Miguel de Caldas | Caldas de Vizela | Telf 253 584 050

Ortopédias e Dietéticas, Lda.
ORTONEVES



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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Avª 4 Abril 1955 - Cº Comercial Abril - Vila das Aves - Telef. 252 875 794

LABORATÓRIO DE FOTOGRAFIAS - revelação em 30 minutos - fotos tipo passe digital 1
minuto | REPORTAGENS DE: casamentos, baptizados, comunhões e outros eventos

VHS
Fotografia
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À semelhança de muitos cantores Pop, Jacinta
começou por chamar a atenção num mero
concurso televisivo dedicado a jovens talentos.
E, talvez por isso, surpreendeu quando, poucos
anos depois se torna na primeira cantora portu-

guesa a gravar com o selo da Blue Note Records
(uma das mais conceituadas editoras de jazz
do mundo).

Depois de um primeiro álbum dedicado a
Bessie Smith, Jacinta está de volta com “Day
Dream”, onde interpreta Duke Ellington, Thelo-
nious Monk, Cole Porter e ainda temas em
português de José Afonso, Tom Jobim e Djavan.

“Day Dream” foi gravado em Nova Iorque
com grandes músicos americanos, entre os quais
se destaca o saxofonista Greg Osby – uma refe-
rência incontornável do jazz contemporâneo,
já com algumas incursões pelo hip hop.

Inserido no âmbito de uma grande digressão
nacional, Jacinta apresenta-se na Casa das Artes
de Famalicão, dia 6 de Outubro, às 22 horas. |||||

O JAZZ PELA VOZ DE JACINTA
EM FAMALICÃO

JACINTA | GRANDE AUDITÓRIO DA CASA DAS ARTES DE FAMALICÃO | 6 DE OUTUBRO, ÀS 22 HORAS | BILHETES A 10 EUROS

 TEATRO | O RETÁBULO DE ELDORADO
GUIMARÃES : CENTRO CULTURAL VILA FLOR

Depois da estreia de “No Tempo do
Okapi”, o Teatro Oficina apresenta uma
nova produção. Com encenação de
Nuno Pino Custódio, a peça “O Retá-
bulo de Eldorado” adaptada a partir
da obra de Sanchis Sinisterra, combina
a técnica da máscara e o género
Commedia del’Arte.

D. Rodrigo, nobre castelhano que
participou na conquista da América,
regressa a Espanha acompanhado de
uma jovem náhuatl (sombra), para or-
ganizar uma expedição e alcançar o
mítico e riquíssimo reino de Eldorado,
com cujas riquezas reparará os males
provocados na América pelos conquis-
tadores. Para atrair voluntários, prepara
com a colaboração de dois actores
cómicos ambulantes (Chirinos e Chan-
falla), que na realidade só desejam
apoderar-se das suas supostas riquezas,
um espectáculo, com o objectivo de re-
presentar-se diante de nobres e auto-
ridades. O fracasso de D. Rodrigo acaba
no seu suicídio. Sanchis Sinisterra com-
bina com grande habilidade o tema do
entremez “O retábulo das maravilhas”
de Cervantes para condenar a espolia-
ção que a conquista significou para a
América.

Um espectáculo onde gesto e pala-
vra se equivalem, numa versão cénica
que envolve o espectador através da
sugestão e do convite à imaginação.
Dias 28, 29 e 30 de Setembro às
22h00, no pequeno auditório do
Centro Cultural Vila Flor, em Guima-
rães. Bilhetes a 7,50 e 5 euros. |||||

No âmbito dia Mundial da Música,
que se celebra no próximo dia 1
de Outubro, a autarquia tirsense
leva a cabo em Vila das Aves um
espectáculo com o “Ensemble Vocal
Pro Musica”, numa iniciativa dinami-
zada pela Irmandade e Santa Casa
da Misericórdia de Santo Tirso.
Com início marcado para as 18 ho-
ras, este espectáculo terá lugar no
Centro Cultural daquela freguesia.

O “Ensemble Vocal Pro Musica”
é um projecto de interligação
Escola-Comunidade, fundado na
cidade do Porto, em 1991, por José
Manuel Pinheiro – director artístico
do coro da Santa Casa da Miseri-
córdia (ver destaque) - e alguns dos
seus alunos.

Fomentar o gosto pelo canto em
grupo, levando ao conhecimento
da comunidade programas que
incluam música para todas as ida-
des, gostos e feitios é um dos objec-
tivos deste projecto que pretende,
igualmente, promover a investi-

Concerto do Ensemble Vocal Pro
Musica em Vila das Aves
CONCERTO MARCADO PARA AS 18 DO DIA 1 DE OUTUBRO, NO CENTRO CULTURAL DE VILA DAS AVES, NO
ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA MÚSICA

gação e a inovação na área coral.
Em cada concerto, o “Ensemble

Vocal Pro Musica” procura fugir à
rotina e ao formalismo, explorando,
sempre que possível, novas situa-
ções. Como exemplo dessa prática
temos a interligação da expressão
musical com a expressão dramática
e corporal; o uso do movimento
associado à música; a participação
activa do público; bem como a
utilização de instrumentos e fontes
sonoras pouco vulgares.

Neste concerto integram o pro-
jecto “Ensemble Vocal Pro Musica”

o Coro da Santa Casa da Miseri-
córdia de Santo Tirso (organizador
do evento), o Coro do Curso de
Música Silva Monteiro (Coro de
Câmara e Coro Júnior), o Coro de
Música Valentim de Carvalho (Por-
to), um Grupo de Crianças de Vila

Natural da freguesia de S. Mamede de Infesta (Matosinhos), José
Manuel Pinheiro frequentou o curso de Engenharia Electrotécnica na
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, o qual abandonou
para se dedicar exclusivamente à música. Concluiu no Conservatório
Nacional o Curso Superior de Composição e frequentou no Conserva-
tório de Música do Porto o Curso Superior de Piano e parte do Curso
Geral de Violino e Canto. Concluiu com distinção o mestrado em
Choral Education na Universidade de Surrey Roehampton, Londres.
Na área da música e da pedagogia frequentou, a convite da Yamaha
Music Foundation. Lecciona no Conservatório de Música do Porto a
disciplina de Acústica Musical e Organologia e no Curso de Música
Silva Monteiro a disciplina de Classes de Conjunto – Coro.
Através do Ciclo de Música Coral, promovido pela Câmara Municipal
de Santo Tirso, José Manuel Pinheiro tem sido presença regular no
Centro Cultural de Vila das Aves, nomeadamente, como director
artístico do Coral da Santa Casa da Misericórdia. |||||

DIRECTOR ARTÍSTICO: JOSÉ MANUEL PINHEIRO

das Aves e ainda vários amigos do
projecto, os quais integram outros
agrupamentos orientados pela di-
recção musical. Os pianistas acom-
panhadores deste projecto são Jor-
ge Miguel Ferreira, Pedro Nuno
Leite e David Baptista Ferreira. |||||

Em cada concerto, o “Ensem-
ble Vocal Pro Musica” procura

fugir à rotina e ao formalis-
mo, explorando novas

situações, sendo disso exemplo
a interligação da expressão

musical com a ex-
pressão dramática e corporal.

TEATRO EM GUIMARÃES
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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

FC PORTO 3 - BEIRA-MAR 0

PAÇOS DE FERREIRA 1 - BENFICA 1

E. AMADORA 0 - BRAGA 0
CD AVES 0 - SPORTING 2
NACIONAL 1 - SETÚBAL 0

MARÍTIMO - LEIRIA (25/09; 20H45)

BENFICA - CD AVES
BELENENSES - BOAVISTA

BOAVISTA 0 - NAVAL 0

NAVAL - FC PORTO
BRAGA - F. PORTO
SPORTING - LEIRIA
MARÍTIMO - E. AMADORA

ACADÉMICA - NACIONAL

RESULTADOS CLASSIFICAÇÃO J P

1 - FC PORTO 4 12

2 - SPORTING 4 9

3 - BRAGA 4 7
4 - NAVAL 4 7
5 - PAÇOS DE FERREIRA 4 7

7 - BEIRA-MAR 4 5

9 - SETUBAL 4 4

10 - LEIRIA 3 3

11 - MARÍTIMO 3 3

6 - BELENENSES 4 5

4

13 - ACADÉMICA 4 3
14 - NACIONAL 4 0
15 - C. D. AVES 4 2
16 - E. AMADORA 4 1

12 - BENFICA 3 4

48 - BOAVISTA
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SETÚBAL - PAÇOS DE FERREIRA

CD AVES 0 – SPORTING 2
JOGO NO ESTÁDIO DO CLUBE DESPORTIVO DAS AVES, NA

VILA DAS AVES. ÁRBITRO: JORGE SOUSA, DA AF PORTO.

CD AVES: PAULO MUSSE, SÉRGIO CARVALHO, WILLIAM,

SÉRGIO NUNES, ANÍLTON JÚNIOR, VÍTOR MANUEL, FILIPE

ANUNCIAÇÃO, NENÉ (MÉRCIO, 46’), LEANDRO

(JOCIVALTER, 74’), XANO E FREDY (HERNÂNI, 46’).

TREINADOR: NECA. SPORTING: RICARDO, MIGUEL

GARCIA, POLGA, MIGUEL VELOSO, RONNY (CANEIRA, 63’),

JOÃO MOUTINHO, NANI, TELLO, DJALÓ (TONEL, 81’),

ALECSANDRO (ROMAGNOLI, 64’) E LIEDSON. TREINADOR:

PAULO BENTO. AO INTERVALO: 0-1. MARCADORES:

ALECSANDRO (15’) E TONEL (82’). CARTÕES

AMARELOS: VÍTOR MANUEL (73’) E SÉRGIO NUNES (92’).

||||| TEXTO: SUSANA CARDOSO

FOTOS: VASCO OLIVEIRA

E, na primeira recepção a um dos
grandes do futebol nacional, o Aves
não encontrou o melhor caminho pa-
ra dar a volta aos dois golos sofridos,
através dos quais o Sporting carimbou
o regresso aos triunfos, após o desaire
na jornada anterior, em casa, diante
do Paços de Ferreira.

Apesar do resultado negativo, foi
evidente a boa réplica demonstrada
dentro das quatro linhas pela equipa
orientada por Neca, que tal como o
responsável técnico reconheceu no

Depois do empate na Madeira
veio a derrota com os leões

final da partida, continua a crescer
de jornada para jornada, ganhando
mais maturidade. Conscientes da qua-
lidade e maior experiência do adver-
sário, os avenses tentaram, durante a
primeira parte encurtar os espaços da
criatividade da jovem equipa leonina.
Mas, aos 15 minutos foram surpre-
endidos pelo tiro certeiro do brasilei-
ro Alecsandro, que se estreou a mar-
car com a camisola leonina.

Sem fugir muito ao sistema técnico-
táctico utilizado nos confrontos ante-
riores, os anfitriões tentavam segurar
o jogo a meio-campo, valendo-se de
uma linha defensiva compacta, e ainda
arranjaram tempo para o lance de
maior perigo. Na sequência de um
pontapé de canto, Fredy usa a cabeça
para fazer a bola embater, com forte
estrondo, no poste direito da baliza
defendida pelo internacional portu-
guês Ricardo.

Daí até ao intervalo nada mais se
alterou. Na etapa complementar as
entradas de Mércio e Hernâni foram
as alternativas encontradas por Neca
para tentar chegar à igualdade. O
“levezinho” das Aves acabou mesmo
por trazer maior dinamismo ao sector
ofensivo e aos 69 minutos falha, por

pouco, o alvo, na sequência de um
rápido contra-ataque. E, quando o
golo dos avenses parecia estar quase
a ser concretizado surgiu o balde de
água fria sob a forma do tento do recém-
entrado Tonel. Uma fífia clamo-rosa
do guardião brasileiro Paulo Musse
permitiu a recarga do defesa e o esfé-
rico só parou no fundo das redes.

O apito final estava próximo e já
nada mais havia a fazer para evitar a
segunda derrota em casa, depois de
há duas semanas o Braga ter termina-
do com a invencibilidade caseira dos
avenses. Segue-se, agora, a deslocação
ao Estádio da Luz, para defrontarem
o Benfica.

MARÍTIMO 0 – CD AVES 0
JOGO NO ESTÁDIO DOS BARREIROS, NO FUNCHAL. ÁRBI-

TRO: AUGUSTO DUARTE, DA AF BRAGA MARÍTIMO: MAR-

COS, BRIGUEL, GREGORY, MILTON DO Ó (NECA, 34’), EVAL-

DO (MBESUMA, 62’), JARDEL, ANDRÉ BARRETO, MARCI-

NHO, MOUKOURI, KANU E LIPATIN (MARTIN PREST, 80’).

TREINADOR: ULISSES MORAIS. CD AVES: RUI FARIA,

SÉRGIO CARVALHO, WILLIAM, SÉRGIO NUNES, ANÍLTON

JÚNIOR, VÍTOR MANUEL, FILIPE ANUNCIAÇÃO, NENÉ, JOCI-

VALTER (MÉRCIO, 59’), HERNÂNI (PAULO MUSSE, 23’) E

XANO (LEANDRO, 91’). TREINADOR: NECA. CARTÕES AMA-

RELOS: XANO (34’), FILIPE ANUNCIAÇÃO (57’), KANU (78’),

PAULO MUSSE (80’), BRIGUEL (81’), MARTIN PREST (90’) E

MBESUMA (92’). VERMELHO DIRECTO A RUI FARIA (22’).

O nulo obtido na Madeira foi a prova
de que a estrelinha da sorte brilhou
com intensidade para a equipa pro-
veniente da Vila das Aves. A expulsão
do guarda-redes Rui Faria, logo à
passagem dos 22 minutos, foi um
rude golpe para a táctica montada pelo
técnico Neca dentro das quatro linhas.
O lance resultou de uma entrada do
guardião avense sobre Kanu, que
num lance de contra-ataque surgiu

isolado na baliza, e Rui Faria aband-
onou os postes e ao tentar cortar o
lance atingiu, nas pernas, o avançado
madeirense.

A partir daqui, os avenses, em infe-
rioridade numérica, passaram a jogar
mais com o coração e por muita sorte
não viram a baliza, agora à guarda do
brasileiro Paulo Musse ser invadida,
com êxito, pelos anfitriões. Mas estes
também não souberam aproveitar da
melhor forma esta situação e acabou
por faltar alguma inspiração ofensiva.

A registar ainda o péssimo trabalho
da equipa de arbitragem, dirigida por
Augusto Duarte, que não expulsou
Kanu por agressão a Mércio (78’),
não mostrou o segundo amarelo a
Briguel (83’) por falta, para segundo
amarelo, sobre Xano, e não assinalou
uma grande penalidade cometida
também sobre Xano (34’). |||||

RELATOS DOS JOGOS: DESP. AVES - SPORTING E MARÍTIMO - DESP.  AVES
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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

Camadas Jovens
RELATOS DOS JOGOS DAS CAMADAS JOVENS DO DESPORTVO

DAS AVES POR FERNANDO  FERNANDES

Urbanização das Fontainhas - Edifício Torre
2º Andar - Sala E - Vila das Aves

Marcação de Consultas - Telef. 252 875 199

PODOLOGISTAS

Duarte Pinheiro
Pedro Serra

(Master em Podologia Clínica e Cirúrgica)

Confiança Resultados Satisfação

JUVENIS  SUB 16
LIXA 0 - AVES 1
CAMPO DE TREINOS NA LIXA. ÁRBITRO: JOAQUIM

TEIXEIRA. AVES: JOÃO, RIOS (MICHEL, 64M), DOMINGOS,

MÁXIMO, PEDRO, GOMES, TIAGO, FÁBIO, HÉLDER, TORRES

(DIOGO SILVA, 26M), NETO (JOÃO SILVA, 51M). TREINA-

DOR: MARCOS NUNES. RESULTADO AO INTERVALO: 0-0.

MARCADOR: FÁBIO 73M.

Nesta deslocação à Lixa com a equipa
algo desfalcada, os atletas que fizeram
um excelente jogo, dominaram quase
sempre a partida. As ocasiões de golo
foram muitas mas a calma e discerni-
mento foram poucas. Mas lá diz o di-
tado “água mole em pedra dura tanto
dá até que fura” e foi o que aconteceu
quase no terminus da partida, os
avenses conseguiram marcar colocan-
do mais justiça no resultado final.
Melhor avense: Domingos. Arbitragem
extremamente caseira.

INFANTIS
AVES 1 – RORIZ 0
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ARBITRO: HUGO

ALVES. AVES: PAULO (ANDRÉ, 27M), PEDRO, RAFAEL (ZÉ

CARLOS, 27M), NUNO, MÁRIO RUI (PEDRO MARTINS,

51M), MIRANDA, MARQUES, DUDA, BRUNO, CLÁUDIO,

MARCO (RICARDO, 41M). TREINADOR: JOÃO PAULO.

RORIZ: RUI (PEDRO, 19M), PAULINHO, ZÉ TÓ (FILIPE,

50M), LUÍS CARLOS (DIOGO, 21M), MIGUEL, ALEXANDRE,

ROBERTO (PAULO, 56M), XAVIER, JOÃO, DANIEL, ZÉ

MIGUEL (ÂNGELO, 27M). TREINADOR: JOSÉ ROCHA.

RESULTADO AO INTERVALO 0-0. MARCADOR: MIGUEL

P.B. 53M.

O Roriz chegou para este jogo com
uma estratégia definida: defender a
todo custo com uma “ferrolhada” das
antigas, abdicaram totalmente do
ataque, os guardiães avenses foram
meros espectadores, que estiveram em
dia não, nomeadamente os seus
avançados, que foram muito perdulá-
rios. A bola bateu algumas vezes no
ferro mas não entrava e foi preciso
um atleta visitante dar ao jogo um
cariz de justiça, de realçar a manei-
ra fácil como os atletas do Roriz que-
imavam tempo em especial o guarda-
redes Pedro. Melhor avense: Duda.
Arbitragem: regular.

JUNIORES
AVES 3 – ERMESINDE 0
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO:

MANUEL OLIVEIRA. AVES: SÓCRATES, ROBERTO, RUI

CASTRO, ÉLIO, AMARO, RATINHO, JOÃO (RÊGO, 57M),

RUI COSTA, HUGO, CRISTÓVÃO, QUEIRÓS (MOURA, 37M)

(VÍTOR 68M). TREINADOR : ADELINO RIBEIRO.

RESULTADO AO INTERVALO: 1- 0. MARCADORES:

QUEIRÓS 10M, HUGO 66M 88M.

Os Juniores avenses construíram um

excelente resultado, perante um adver-
sário animoso mas pouco afoito, os
locais poderiam ampliar ainda mais
o resultado, 3-0 já é castigo severo
para os visitantes, que não tiveram arte
nem engenho para contrapor o me-
lhor futebol dos locais. Melhor aven-
se: Hugo. Arbitragem: aceitável.

JUVENIS SUB 16
AVES 5 – GONDOMAR 2
CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO. PAULO RIBEIRO.

AVES: JOÃO, RIOS, ANDRÉ, MÁXIMO (DOMINGOS 39M),

PEDRO, TIAGO (MOTA 66M), FÁBIO, HÉLDER, GOMES,

TORRES (DIOGO SILVA, 62M), JOÃO SILVA. TREINADOR:

MARCOS NUNES. RESULTADO AO INTERVALO 3-0.

MARCADORES: JOÃO SILVA 22M 36M, TORRES 33M 60M,

TIAGO. ACÇÃO DISCIPLINAR: MÁXIMO 21M, TORRES 57M,

MOTA 80M.

Os avenses venceram, convenceram
e controlaram o jogo ao seu belo pra-
zer só não controlaram os árbitros
porque estes ofereceram de mão beija-
da dois golos ao Gondomar. O auxi-
liar, do lado da Bancada, deixou pas-
sar um fora de jogo, e validou uma
jogada em golo que não chegou a
entrar. Com outras atitudes nossa
equipa, muito mais forte, o jogo teria
outro resultado. Melhor avense: Tor-
res. Arbitragem: irregular.

INICIADOS   SUB 14
AVES 1 – ACAD. DE AMARANTE 1
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: NUNO

ROCHA. AVES: MOREIRA, ZÉ BRUNO (PEDRO, 33M),

FÁBIO, DIOGO, MIGUEL, MARQUES (LUÍS MIGUEL, 33M),

FILIPE, GOUVEIA (ZÉ CARLOS, 64M), DANIEL, DIAS, COSTA

(ANDRÉ, 56M). TREINADOR: ANTÓNIO FERNANDES.

RESULTADO AO INTERVALO: 0-0. MARCADOR: FILIPE

36M. ACÇÃO DISCIPLINAR: MIGUEL 65M.

Os nossos iniciados marcaram passo
perante um adversário que se adaptou
melhor às condições do terreno, e
até controlou a maior parte do jogo,
os locais, pouco adaptados ao estado
do terreno e pouco audazes deixaram
fugir uma grande oportunidade de
seguir vitoriosos. Melhor avense: Filipe.
Boa Arbitragem. |||||

Na tua perspectiva como correu a
pré época?
De ano para ano a nossa pré-época
corre melhor, basta comparar os
resultados obtidos no ano passado
e neste. Este ano a pré-época foi fan-
tástica e isso tudo devemos às pes-
soas que trabalham connosco no
nosso dia a dia no Clube Desportivo
das Aves, e essas pessoas claro são,
os nossos treinadores, os nossos dele-
gados e não deixando de salientar
os meus colegas que são formidáveis.
Sem todos estes ingredientes não se-
ria possível fazer uma boa pré época.

Achas a tua equipa capaz de realizar
um bom campeonato?
Obvio que sim. A minha equipa tem
tudo para realizar um bom campeo-
nato, tem excelentes delegados,
treinadores e joga-dores, e tem o

mais essencial que é um grande
balneário isto é tem toda a equipa
unida. Penso que no final desta época
vamos surpreender muita gente.

No plano pessoal, qual o teu sonho
para o futuro?
O meu sonho para o futuro é vir a
ser jogador profissional de futebol,
como todos os meus colegas. Um
dos meus sonhos é vir a ingressar
num grande clube de futebol portu-
guês ou até estrangeiro e poder vir
a lutar por um lugar na Selecção Na-
cional. É lógico que para isso, estou
ciente, de que não será fácil, pois
terei de me esforçar ao máximo e
nem assim poderá ser suficiente, pois
o futebol hoje em dia começa a ser
mais exigente e só os melhores é
que o puderam alcançar, mas se no
fim não conseguir realizar os meus
sonhos, não faz mal, ao menos ficarei
com a certeza de que fiz de tudo para
tentar alcançar os meus sonhos. |||||

“A minha equipa tem tudo para
realizar um bom campeonato”
ENTREVISTA A TIAGO FERREIRA, ATLETA JUVENIL A DO
DESPORTIVO DAS AVES

“É nosso objectivo
ficar nos dois
primeiros lugares”

Como analisa o trabalho feito na
pré-época e aplicação dos seus
atletas?
o trabalho na pré-época correu como
previsto e programado com a minha
equipa técnica. Foi feito um plano
de seis semanas onde os objectivos
era fazer com que a equipa evoluísse
em termos físicos, técnicos e tácticos.
Treinamos todos os dias da semana
menos ao domingo. Para isso cria-
mos exercícios todos eles com bola
para que a motivação para o treino
estivesse sempre presente, fizemos
também nove jogos treinos com
intenção de poder fazer a equipa
evoluir em termos colectivos e para
dar também a possibilidade de poder
ver todos os 23 jogadores do planteI
a competir. A aplicação dos meus
jogadores foi excelente, esta equipa
tem uma qualidade acima da média
o que toma o treino muito mais fácil
e mais produtivo, a equipa também

ENTREVISTA AO TREINADOR DOS JUVENIS SUB 16 DO C.D.
AVES, MARCOS NUNES

já percebeu que é preciso fazer sacri-
fícios, como não ir de férias, para
conseguir os objectivos. Espero que
sejam compensados no final de épo-
ca tanto eles como os pais, porque
para eles não irem de férias os pais
também não poderem ir.

Teve o apoio que necessitava para
aquilo que idealizou?
Tenho dois delegados muito compe-
tentes, por isso tudo que necessitava,
eles tratavam, nunca me preocupei
com questões que não tivesse a ver
com o treino

Como encara o campeonato que
agora começou?
Temos objectivos bem definidos e
que não tenho problemas em assu-
mir, o nosso objectivo é ficar nos
dois primeiros lugares que dá acesso
á fase final. Sei que é um risco
assumir esse objectivo porque o
campeonato tem equipas muito fortes
e com condições de trabalho exce-
lentes mas, acredito nos meus joga-
dores, temos boa qualidade indivi-
dual e colectiva, a equipa mental-
mente também é muito forte, mas isto
são tudo objectivos de classificação,
mas o trabalho que estamos a tentar
fazer com esta equipa vai muito para
alem disso, a nossa intenção é fazer
com que esta equipa continue a evo-
luir ao ponto de podermos no futuro
vê-los a jogar no futebol profissional
do nosso clube. |||||

Dário TDário TDário TDário TDário Torresorresorresorresorres
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Há um cliente M. Gonçalves perto de si
Crédito-garantia na nossa oficina

VILA DAS AVES E S. TOMÉ DE NEGRELOS  | TELEF.S: 252 874 813 - 252 941 995

Pedro Barbosa
na festa do

núcleo leonino

Futsal Feminino Juniores
Apresentação com derrota
frente ao Alfenense

||||| TEXTO: SUSANA CARDOSO

Aproveitando o jogo do último fim-de-
semana entre o Clube Desportivo das Aves
e o Sporting, o núcleo leonino da Vila das
Aves aproveitou para levar a cabo as come-
morações do 12º aniversário, data assinalada
a 16 deste mês. Um convívio entre os associa-
dos da colectividade sediada na vila, presidi-
da por José Nogueira, contou com a presença
de Pedro Barbosa, director para o futebol da
SAD do Sporting, que fez questão de não
faltar ao evento. O ex-jogador dos leões
pôde, assim, ver de perto a placa aí colocada
em sua homenagem, depois de tantos anos
a vestir a camisola verde-e-branca.

Também José Pedro, Vereador do Pelouro
do Desporto da Câmara Municipal de Santo
Tirso, assistiu a mais este aniversário, na com-
panhia de representantes da casa do FC Por-
to, também instalada na Vila das Aves, além
de alguns elementos provenientes do núcleo
leonino de Gondomar.

Com a secção de damas a ocupar um
lugar de destaque na lista de actividades
promovidas ao longo do ano, tal como, aliás,
comprovam as inúmeras taças que dão outro
brilho ao interior da sede, deverão ser inau-
guradas, até ao final, as escolinhas de futebol.
Nesta altura, falta apenas decidir qual o local
de treino deste projecto há muito ambicio-
nado pelos responsáveis pela Direcção. |||||

NÚCLEO LEONINO DA VILA
DAS AVES  COMEMOROU O 12º

ANIVERSÁRIO

O ex-jogador dos leões, Pedro
Barbosa, pôde ver a placa  colocada
na sede do Sporting em sua
homenagem, depois de tantos anos a
vestir a camisola verde-e-branca.

CARLA, 17 anos, Vila das Aves. EMA,
12 anos, Vila das Aves. SOFIA, 14
anos, Roriz. MARIANA, 15 anos,
Pousada de Saramagos. ÂNGELA, 17
anos, Roriz. ISABEL, 14 anos, Vila das
Aves. SANDRA, 17 anos, Rebordões.
JOANA, 13 anos, Vila das Aves. CRIS-
TINA, 14 anos, Lordelo. DANIELA, 15
anos, Pedome. SÓNIA, 17 anos, Vila
das Aves. SORAIA, 16 anos, Vilarinho.
RITA, 17 anos, Roriz. FLÁVIA, 15 anos,
Vila das Aves. RAQUEL, 17 anos, Roriz.

RESPONSÁVEIS DIRECTIVOS e técnicos:
Lino Teixeira, Vasco Ferreira, José
Francisco e Joaquim Gonçalves. |||||

||||| TEXTO: SUSANA CARDOSO

FOTO: VASCO OLIVEIRA

O pavilhão gimnodesportivo do Clube
Desportivo das Aves foi palco, no pas-
sado domingo, do jogo de apresen-
tação da equipa de futsal feminino
na categoria de juniores. E, como
neste tipo de eventos, o resultado é
o menos importante, a derrota, por
6-2, diante da equipa do Alfenense
acabou por ser relegada para segundo
plano. No final, ficou o registo do
empenho e entrega de uma jovem
equipa, orientada por Lino Teixeira, e
que com apenas um ano de prepa-
ração está quase a entrar em competi-
ção no campeonato nacional, organi-
zada pela AF Porto.

Numa partida disputada a bom
ritmo, presenciada por largas dezenas
de espectadores, entre familiares e
amigos das atletas, os golos de Maria-
na e Joana não chegaram para levar
de vencida a experiente equipa, prove-
niente de Alfena. Mesmo assim, a cla-
que da casa não se cansou de puxar
pela equipa e as atletas foram mostran-
do o seu valor colectivo e individual,
com a certeza que assim que a compe-
tição a sério começar o entrosamento

e a maturidade serão apuradas, vis-
lumbrando-se no futuro a conquista
de resultados positivos.

Após a entrega dos respectivos
troféus a ambas as equipas, um lan-
che-convívio entre as participantes en-
cerrou da melhor forma um domingo
diferente, que marca o primeiro passo
deste jovem conjunto, sendo a prova
viva de que a formação tem pernas
para andar no clube avense. |||||

ATLETAS E RESPONSÁVEIS
DIRECTIVOS

Electricidade Auto
Mecânica geral

Tacógrafos
Limitadores de velocidade

Alarmes
Auto-rádios

negrelcar - centro de assistência auto, lda.
Av. 27 de Maio, 817 | 4795-545 Vila de Negrelos

 Telf.: 252 870 870  - Fax: 252 870 879 | E-mail: negrelcar@sapo.pt

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE QUALIFICAÇÃO
DE INSTALADOR DE TACÓGRAFOS Nº 101.25.04.6.052
CERTIFICADO DE  RECONHECIMENTO DE QUALIFICAÇÃO
DE INSTALADOR DE LIMITADORES DE VELOCIDADE Nº 101.99.04.6.053
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TOJELA CARNES, LDA

Carnes Verdes Salgadas e Fumadas

Sede: Lugar da Tojela, nº 48 - Vila das Aves - Telef. 252 872 400

Filial 1: Mercado - Vila das Aves

Filial 2: Mini Preço - Riba de Ave

TINTAS PAÇO
D’ALÉM, Ldª

||||| OPINIÃO: CELSO CAMPOS

CASO PINGO DOCE A implantação nas Aves de uma loja da cadeia Pingo
Doce está a dar que falar e que ver. Além de ser local de romaria diária
dos idosos e desempregados da nossa terra (à falta de melhor ocupação
ou de interesse dos próprios em ocupar o tempo de outra maneira), a
construção da loja é notícia por mais uma divergência entre os autarcas
das Aves e de Santo Tirso a propósito deste assunto. Em causa a legalidade
do projecto. Não vou dissertar sobre isso pois não tenho o mínimo
conhecimento sobre o processo. Posso, isso sim dar a minha opinião
sobre a forma como o projecto está a ser implantado. A obra ainda não
está pronta e, por isso, poderei cometer algum erro na minha apreciação,
mas se for o caso, mais tarde me penitenciarei. Ao contrário de muitas
outras pessoas não é a questão da localização da loja que me preocupa,
mas sim a forma como vai surgir e se vão processar os acessos. A meu ver,
a acessibilidade deveria contemplar a entrada por uma rua e a saída por
outra, uma vez que a loja está implantada entre duas artérias. Mas mais
que isso, pelo que é dado ver, a loja apresenta, em termos exteriores, o
aspecto de um pavilhão de tipo industrial com este ou aquele pormenor
de embelezamento. Ora, para mim, aqui é que está o cerne da questão.
Apoiaria este projecto se a loja surgisse enquadrada em algo mais vasto.
O ideal seria que a loja não tivesse qualquer impacto de maior no exterior.
Conheço muitas lojas desta cadeia integradas no miolo urbano das cidades.
Dou o exemplo da de Famalicão que conheço bem. O ideal seria um
projecto do género ou até melhor. A loja poderia ficar no meio daquele
terreno e não numa extremidade. As extremidades poderiam ser ocupados
por edifícios de habitação e comércio. Aproveitando a quota do terreno
poderia até haver estacionamento subterrâneo por baixo da loja, enquanto
que por cima desta poderia nascer uma praça interior para fruição dos
moradores e do público em geral. Criar-se-ia uma nova centralidade na
vila, mais habitação, mais comércio, mais emprego, bom urbanismo e melhor
qualidade de vida nas Aves. Seria um projecto mais caro, mas seria um
projecto de futuro. Ao projectar-se algo num local central como aquele
deveria pensar-se a longo prazo e não apenas no curto prazo.

CASO MATEUS Toda a gente dá e tem opinião sobre este caso que está
ensombrar o futebol português interna e externamente. Em termos
desportivos, quem deveria ter direito a jogar na primeira liga deveria ser o
Leixões. O Belenenses não, porque desportivamente desceu de divisão e
o Gil Vicente também não, porque não respeitou os regulamentos e a lei
desportiva vigente. No entanto, face às normas existentes é o Belenenses
quem tem o direito de jogar no escalão maior do futebol português. Tudo
bem e felizmente a competição perece ter voltado ao normal. No entanto,
entendo que o Gil Vicente ache que tem razão e aja em conformidade,
embora não concorde com a medida adoptada de falta de comparência
aos jogos. O clube de Barcelos não deveria desistir de recorrer à Justiça,
mas deveria jogar. Mais tarde, caso lhe venha a ser dada razão, outras
entidades teriam que compensar o clube (a Liga, a Federação ou mesmo
a FIFA). No meio disto é inconcebível que uma qualquer organização se
julgue no direito de ter mais poder que um Estado e que tente fazer tábua
rasa sobre a soberania desse mesmo Estado. Com que legitimidade pode
a FIFA tentar impedir que uma instituição portuguesa – no caso um clube
– recorra aos tribunais. Este caso poderá tornar-se num novo caso Bosman.
Portugal não pode aceitar e curvar-se perante as normas de uma organi-
zação como a FIFA. Portugal é um Estado de direito e é quem decide que
questões da nossa soberania podem ser partilhadas. Em muitos assuntos,
em virtude da nossa adesão à União Europeia, as decisões são tomadas
no contexto dos 25 e não apenas pelo nosso governo. No entanto, foi
Portugal quem aceitou partilhar essa soberania, não nos foi imposto. Que
eu saiba ninguém disse à FIFA que mandava no nosso desporto. O desporto
é regido por uma lei de bases nascida e aprovada pelo nosso Parlamento
e à qual o futebol também obedece. ||||| celsocampos@sapo.pt

Inflexões

A minha visita a Portugal, neste
Verão, ficou marcada pela violência
do assalto armado à Ouriversaria
Ange Ouro, na Avenida Silva Pereira,
na freguesia de Bairro, em plena e
movimentada manhã de segunda-
feira, 3 de Julho. Fui atingido por
um projéctil disparado pelos assal-
tantes em fuga e fiquei no chão.
Pronto foi o socorro da população,
aterrorizada com o sucedido, que
me deu ânimo e chamou os Bombei-
ros Voluntários de Riba d’ Ave. Fui
transportado para o Hospital Narciso
Ferreira e daí para Guimarães, onde
fui submetido a uma operação grave.

Reconheço que as consequências
deste incidente poderiam ter sido
as piores. Mas, miraculosamente, pa-
ra além da destruição de tecido
muscular, o projéctil não causou qual-
quer lesão grave ou permanente. Ra-
zão pela qual estou grato a Deus que,
por sua Mãe, cuja imagem contem-
plava no meu quarto de hospital, me
concedeu mais algum tempo de vida.

Mas a minha gratidão estende-
se ainda ao pessoal do Hospital da
Senhora da Oliveira, em particular à
competentíssima equipe,

Dr. Artur do bloco operatório e
ao pessoal de enfermagem, serviço
cirurgia 1 e auxiliares que me acom-

panhou no 6° piso, bem como aos
Bombeiros Voluntários de Riba d’
Ave. Não posso deixar de lembrar a
minha família, em particular as minhas
irmãs, que me acompanharam nos
mais momentos críticos e durante a
recuperação.

 Estou grato ainda a todas aque-
les - e foram muitas - que se solidari-
zaram comigo, que me visitaram, que
perguntavam por noticias do meu
estado de saúde. Nunca pensei que,
estando hà tantos anos em França,
fossem tantos os que se recordassem
de mim e comigo se preocupassem!

A todos, e aproveitando este espa-
ço que Entre Margens coloca à dis-
posição dos seus assinantes, o meu
muito obrigado. Este que se subs-
creve com toda a consideração. |||||
AGOSTINHO TEIXEIRA

Serve o título deste artigo, para ilus-
trar de forma clara o que tenho aqui
a dizer do hospital de Santo Tirso.

Há dias, tive um familiar muito
próximo internado em medicina, e
ao que assisti, foi a um serviço exce-
lente sobre todos os aspectos. A
equipa médica liderada pelo doutor

Gratidão

Uma pedrada
no charco

Manuel Rodrigues, foi incansável.
Muita competência, cuidados extre-
mos no trato e uma sensibilidade
rara, numa altura que está montado
o cerco aos serviços públicos. Este
exemplo deverá servir para quem de
forma demoníaca, critica por tudo e
por nada os serviços públicos neste
país. Como se pode provar, público
ou privado, não tem nada a ver com
o tratamento aos doentes, e sim, so-
mente a sensibilidade dos profissio-
nais de saúde.

O hospital de Santo Tirso, tem
vindo a perder valências, como re-
centemente a sua (nossa) materni-
dade. Tudo porque um iluminado
que acha ter descoberto a pólvora,
e com a arrogância que o caracteriza,
acha que Santo Tirso é povoado de
tansos, falo naturalmente, deste
ministro da saúde, que agora até
quer pôr as pessoas a pagar taxas
sobre internamentos e cirurgias, e
mais o que ainda está para vir…!

Fica aqui o meu agradecimento
público, que acho ser de justiça,
lavrar, e que o povo de Santo Tirso,
concelho, se una em torno do seu
hospital para que estes exemplos que
aqui trouxe fortifiquem, para bem de
todos nós.

Ao hospital de Santo Tirso e à
equipa do doutor Manuel Rodrigues
um obrigado do tamanho do
mundo! ||||| ABEL RODRIGUES

CARTAS AO DIRECTORMORADA: APARTADO 19 / 4796-908
ENTREMARGENS@MAIL.TELEPAC.PT
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|||| OPINIÃO: JOSÉ PACHECO

Penso na Ponte e pergunto: por onde começar? Por que não
conseguimos que as nossas iniciativas tenham concretude? Com
a autonomia conquistada, como é vista a Escola da Ponte, pelo
sistema educacional português? As demais escolas reconhecem a
Ponte como um projecto de sucesso, que atravessa continentes?

Foi o Wilson que respondeu a estas interrogações. A
Ponte foi a primeira escola a assinar um contrato de autonomia
com o Ministério da Educação. E não existem modelos para isto.

Há pais e pais

||||| OPINIÃO: VÍTOR LEMOS

 Face ao encanto que Santo Tirso
proporciona, ao calor abrasador que
nos assolou, à falta de dinheiro para
viajar e na falta de outro equipamento
(por ex.: piscinas do famoso Complexo
Desportivo), a comunidade tirsense
passou, na sua maioria, as férias em
Santo Tirso sentados numa esplanada
a beber uns “copos” com  esporádicas
“escapadelas” às praias.

Nos últimos anos o Parque D. Maria
II foi praticamente abandonado e es-
quecido pelos tirsenses, face às obras
de remodelação daquele espaço que
demoraram uma eternidade, onde in-
ventaram o supérfluo e esqueceram-
se dos pormenores (quiosque), agra-
vada posteriormente com os preços
exorbitantes praticados aquando da
abertura da “Casa de Chã”, mais tarde
com a abertura duma discoteca na
cave e tudo isto com a displicência
de quem de direito.

Tudo contribuiu para acabar com
o hábito de frequentar aquele espaço.

Por isso e a todo o custo, era neces-
sário tornar a levar aos tirsenses o
gosto e o prazer de o frequentarem e,
implicitamente, a “Casa de Chã”.

A Edil utilizando uma técnica sim-
ples, ou seja, não autorizando as espla-
nadas no centro do jardim dos Car-
valhais “empurrando” assim as pessoas
para o parque.

Por tudo aquilo que apreciamos
durante este Verão, e outros virão para
o confirmar, a falta de dinheiro e não
só, levou a população tirsense a pre-
encher todas as esplanadas em Santo
Tirso, pelo que não era necessário
recorrer a “técnicas”, porque ela já
existe, “a pobreza”.

A falta de dinheiro, a espontanei-
dade popular e os programas ade-
quados ao meio, cativaram as pessoas
a frequentar aquele espaço.

“O Egipto” conseguiu essa façanha,
por isso, penso que caiu na “Casa de
Chã” como água numa fogueira.

Terminou o Verão, acabaram-se as
férias, fecham-se as esplanadas

NÓS POR CÁ TUDO BEM!!! | CRÓNICAS DE SANTO TIRSO

Agora, é necessário polir algumas
arestas e não deixar esquecer, aquele
que recuperou e promoveu o gosto
às pessoas de a frequentar, dando-
lhe as condições necessárias e sufi-
cientes para atravessar o “deserto”.
Esta não é simples, é uma travessia
duradoura, complexa e difícil que vai
precisar de muito apoio nomea-
damente da Câmara.

Se na “Casa de Chã” quase tudo é
aceitável, nos Carvalhais já não será
assim.

Este ano estranhou-se a falta das
esplanadas no centro do jardim mas,
em contrapartida autorizaram armá-
las no corredor de acesso ao centro
comercial, habitacional e residencial, es-
trangulando o acesso com maior pre-
juízo à unidade hoteleira, obrigando

o seu cliente a ser apeado longe da
entrada principal.

Independentemente de quem ex-
plora as esplanadas, vê-se que quem
as autorizou? Não teve o mínimo de
cuidado fundamentalmente na segu-
rança, ao deixar que aquelas fossem
montadas ali, que aos poucos foi
progredindo, mais parecia um desafio
de “quem tem mais do que quem”,
ou uma demonstração de força de
“quem manda” naquele espaço.

Tudo isto é bonito, agradável e não

terá quaisquer problema até acontecer
um acidente em que se tenha de
recorrer a equipamento pesado para
intervir.

Ao acontecer qualquer acidente
naqueles prédios, poderá ser compli-
cado entrar veículos de socorro ou
de intervenção, quer pelas pessoas
quer pelo equipamento montado.

Ao acontecer a quem se deve
pedir responsabilidades?

Por isso e na minha opinião, as
esplanadas ali montadas demonstram
uma falta de respeito pelas pessoas e
pela segurança e, quem de direito,
nada se fez para a fazer cumprir.

Não sei se foi esquecimento ou
distracção, mas mais parece um hábito
adquirido nos últimos anos que está
a fazer parte da nossa cultura!!! |||||
vitorlemos@portugalmail.pt

O modelo está sendo construído pela Ponte.
Em Portugal, a Ponte permanece ainda um pouco invisível,

o que tem seu lado positivo. A visibilidade que ela ganhou teve
como um dos resultados uma certa perda da tranquilidade. São
muitos visitantes, diariamente. Isto chama a atenção e atrai in-
vejas e ciúmes de outras escolas que não atraem ninguém.

Já se agrediu muito a Ponte por inveja. Panfletos foram
lançados em frente à escola, fazendo acusações infundadas,
maledicências, pura maldade. Artigos anónimos publicados
em jornais locais repetiam a mesma agressividade. Mas a fama
da Ponte lentamente se espalha e já há em Portugal quem deseje
fazer mudanças nas suas escolas, inspiradas neste trabalho.
Porém, em geral, os portugueses não sabem da jóia escondida
na Vila das Aves.

A resposta do Wilson evidencia a actualidade do pro-
vérbio “santos da porta não fazem milagres”. Ao longo
de décadas, a Ponte foi alvo de diversos “atentados”, mas
resistiu. Assistiu ao fim de muitos projectos e viu os autores
desses projectos – os mais nobres professores que conheci,
os mais capazes, os mais sonhadores… – serem persegui-
dos e destruídos. “In the presence of greatness, pettiness disa-
ppears. In the absence of a great dream, pettiness prevails.”

Começar um projecto é fácil. Preciso é saber traçar
mapas para que a navegação escape aos baixios e es-
colhos, preciso é encontrar uma gramática da sobrevivên-
cia, num mar povoado de monstros.

As escolas poderiam ser espaços de exercício de uma
fraternidade redentora. Mas, nas escolas que ainda vamos
tendo, o leão ainda não aprendeu a pastar com o cordeiro.
E, quando professores ousam agir, é frequente ver que o
homem ainda é o lobo do homem.

Resta saber que a Ponte vai criando raízes em lugares
onde eu nem sonhava haver terra fértil. A Aurora enviou-
me um email: Escutei a sua palestra. Não entendo como pode
ir para o estrangeiro, sabendo que precisamos desesperadamente
de ajuda. Em Portugal, a Ponte também é respeitada pelas
pessoas que estão verdadeiramente empenhadas na educação
dos seus filhos. O que eu mais gostaria de ensinar aos meus
filhos é que o infinito está onde nós quisermos.

O Wilson e a Aurora não são professores. O Wilson
mora em Natal, no Brasil. É pai da Stella, que foi aluna da
Escola da Ponte. A Aurora mora na cidade do Porto, em
Portugal. É mãe de duas crianças e tenta ajudar os
professores da escola dos seus filhos, na busca de
caminhos novos.

Há pais e pais. Há os que reforçam a mesmice e se
aliam a indivíduos sem escrúpulos, para destruírem
projectos. E há os que apoiam professores que arriscam
rupturas e interpelam inércias. |||||

O Wilson e a Aurora não são professores. O Wilson mora em
Natal, no Brasil. É pai da Stella, que foi aluna da Escola
da Ponte. A Aurora mora na cidade do Porto, em Portugal.
É mãe de duas crianças e tenta ajudar os professores da
escola dos seus filhos, na busca de caminhos novos.

NATURAVES
Com nova gerência

Massagens, osteopatia,
acupunctura, naturopatia

Telf. e Fax 252 871 454 -
Centro Comercial da Tojela - 4795 Vila das Aves

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

OCULISTA

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

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

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
Aves.........................................................252942031
SOS SIDA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800201040

INICIATIVA DECORRE ENTRE 28 DE SETEMBRO E 1 DE OUTUBRO EM VILA NOVA DE FAMALICÃO

No próximo dia 15 de Outubro, e
numa iniciativa organizada pelo Ran-
cho Folclórico de S. Pedro de Roriz,
realiza-se uma feira Agrícola “tal como
no século XIX”.

Recriada com modos e ambientes
da época, esta iniciativa, que vai ter

lugar na sede do referido agrupamen-
to de folclore, na freguesia de Roriz
(Santo Tirso) a partir das 14h30, será
pontuada com Jogos Populares, Gas-
tronomia e Artesanato.

Musicalmente, esta Feira Agrícola
será animada pelo grupo organizador,

pelo Rancho Folclórico de Gulpilhares
(Vila Nova de Gaia), pelo Rancho Fol-
clórico Santa Luzia de Arões (Felguei-
ras), pela Associação Independente
de Sanfins (Paços de Ferreira) e pelo
Rancho Folclórico de S. Mamede de
Negrelos (Santo Tirso). |||||

Feira Agrícola
em Roriz
NO DIA 15 DE OUTUBRO

Inserido na programação cultural da Feira Grande estão ainda os Concertos
de Outono 2006, através do Festival das Bandas Filarmónicas, que irá
decorrer no dia 30, na Casa das Artes.
Durante a apresentação do evento, o presidente da Federação, Adelino
Domingues disse que “Famalicão tem três bandas filarmónicas de grande
qualidade”. O responsável disse ainda que o principal objectivo deste
festival “é valorizar e dar a conhecer a boa música em concertos de interior”.
Uma das grandes surpresas do festival será o lançamento da orquestra
jovem “Sopros do Minho”, como referiu Adelino Domingues.
A iniciativa contará ainda com a promoção de um Fórum subordinado ao
tema “Como formar músicos para as Bandas Filarmónicas”. |||||

A música popular de Quim Barreiros
é um dos destaques da programação
cultural da edição deste ano, da Feira
Grande de S. Miguel, de Vila Nova
de Famalicão. O evento, que decorre
entre 28 de Setembro e 1 de Outu-
bro, no antigo campo da Feira, foi
apresentado na semana passada pelo
presidente da Câmara Municipal de
Famalicão, Armindo Costa.

Para além do concerto de Quim
Barreiros, que promete animar o cer-
tame com a música popular do Minho
ao som da tradicional concertina, a
programação cultural da Feira Grande
destaca-se pela diversidade de
actividades.

A grande novidade é mesmo a
comemoração do Dia do Município,
a 28 de Setembro “dia em que o pri-
meiro executivo municipal reuniu pela
primeira vez, em 1835” conjugando
a componente histórico-cultural dos
171 anos da criação do concelho, com
a ordem dada pelo Rei D. Sancho I, em
1205, aquando da atribuição do Foral:
“Mando também que façais feira”.

Para Armindo Costa “o Dia do
Município será o primeiro grande mo-
mento da Feira Grande de S. Miguel”.
Para assinalar este dia, a autarquia irá
homenagear todos os professores
famalicenses que se aposentaram ao
longo do último ano lectivo. “Sendo
a educação a base que sustenta o
nosso presente e o nosso futuro, faz
todo o sentido prestar homenagem
aos professores de Famalicão, precisa-
mente no dia em que o concelho co-
memora 171 anos de existência”, sa-
lientou, a propósito o presidente da
Câmara Municipal.

Segue-se a realização da Feira Fran-
ca, no dia 29, onde os produtores
famalicenses poderão vender as suas
colheitas. Este será, sem dúvida, um
dos momentos mais emblemáticos do
evento, tendo em conta que esta feira
“acabou por marcar profundamente
a identidade de Vila Nova de Fama-
licão”, como referiu o edil. Outra das

Quim Barreiros anima Feira Grande de
S. Miguel de Vila Nova de Famalicão

novidades introduzidas na programa-
ção deste ano é a realização do Mer-
cado de S. Miguel, uma iniciativa que
juntará artesanato, tasquinhas e pro-
dutores agrícolas no mesmo espaço.

De acordo com Armindo Costa “a
animação cultural será uma presença
constante nos quatro dias da Feira
de S. Miguel 2006. Para além do con-
certo de Quim Barreiros, teremos um
concurso de gado, um espectáculo
teatral, exibições equestres, uma gar-
raiada, cantares ao desafio, uma chega
de bois e uma exposição de gado
bovino e equino”, concluindo que se-
rá, portanto, “um programa de anima-
ção lúdico-cultural, com diversos moti-
vos de diversão popular, maioritariamen-
te relacionados com a vida no campo”.

“Pelo sucesso registado nas quatro
edições anteriores, temos consciência

de que os famalicenses querem que
a Feira Grande de S. Miguel se man-
tenha viva e dinâmica, de forma a
continuar a servir o papel que desem-
penha na dinamização do comércio
local e regional, enriquecendo e valo-
rizando a nossa memória colectiva”,

FESTIVAL DE BANDAS FILARMÓNICAS

referiu ainda o autarca, aproveitando
a ocasião para agradecer a colabora-
ção da Associação de Criadores e
Proprietários de Cavalos de Desporto
do Entre Douro-e-Minho, e o empenho
e dedicação de outras associações lo-
cais ligadas ao mundo rural. |||||
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Carident
Praça do Bom Nome

Vila das Aves
Telef. 252 941 703

Telm: 96 56 56 206

Acordos com as seguintes entidades: ARS; ADSE; SAMS; SAMS Quadros;
SAMS / SIB; CGD (Caixa Geral Depósitos); Médis.

Laboratório de Análises Clínicas
Mesquita & Damião, Ldª

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

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

PRAÇA DO BOM NOME – VILA DAS AVES | TELF. 252 875 008 – FAX 252 875 010
COVAS – OLIVEIRA DE SANTA MARIA | TELEFONE 252 931 578

PONTE – S. TOMÉ DE NEGRELOS | TELEFONE 252 942 253

BAIRRO – RUIVÃES – MOREIRA DE CÓNEGOS

Bioquímica
Hematologia
Microbiologia
Imunologia
Endocrinologia
Monotorização de Fármacos
Pesquisa de drogas de abuso (Haxixe, Heroína, Cocaína)
Espermograma
Control de Hipocoagulados (VARFINE)
Teste respiratório Helicobacter Pylori
Rastreio Pré-Natal no sangue materno 1º e 2º trimestre
Análises Químicas e bacteriológicas de água de poços,
torneiras e piscinas.

GANHE UM ALMOÇO
PARA DUAS PESSOAS NOS

RESTAURANTES:

Estrela do Monte
Sobreiro

Adega Regional 2000

VEJAVEJAVEJAVEJAVEJA     NANANANANA     PPPPPÁÁÁÁÁGINAGINAGINAGINAGINA     2626262626

Torne-se assinante e

OCULISTA

J.O.R.G.E

Outra Visão do Mundo

RODRIGUES
MARIA ALICE
EXPOSIÇÃO DE PINTURA DEEXPOSIÇÃO DE PINTURA DEEXPOSIÇÃO DE PINTURA DEEXPOSIÇÃO DE PINTURA DEEXPOSIÇÃO DE PINTURA DE

18 de set. a 13 de Outubro
SEG-QUINTA: 9H. ÀS 12H. E DAS 14H. ÀS 17 HORAS
SEXTA: 9H. ÀS 12H. E DAS 14H. ÀS 15 HORAS

FERIADO DE 5 DE OUTUBRO: 9H. ÀS 12H. E
DAS 14H. ÀS 18 HORAS

Local: Junta de Freguesia de Vila das Aves
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José Miguel Torres

Massagista
Recuperação Física

Rua de Romão 183 | Vila das Aves
Telm.: 93 332 02 93 | Telf.: 252 871 386
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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 Setembro
foi o nosso estimado assinante,
Joaquim Ferreira da Costa, residente
na Rua conde Riba d’Ave, nº 757,
em Riba d’Ave.

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz
contemplado nesta 2ª saída de
Setembro foi o nosso estimado
assinante, Américo Fernando Martins
Barbosa, residente na Rua Quinta da
Costa, nº 40, 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
Setembro foi o nosso estimado
assinante, Electro Jomel, com sede na
Rua do Espirito Santo, nº 120 - Ponte,
em S. Tomé de Negrelos.

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

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

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

1º ANIVERSÁRIO
FALECIMENTO
Manuel Carneiro Bessa

28-09-2006

A família comunica o primeiro
aniversário de falecimento do seu ente
querido e agradece a todos os que
que de alguma forma participem nas
cerimónias religiosas em sufrágio da
sua alma.

Funerária: Funerária das Aves de Alves da Costa, Unipessoal Lda.

SAÚDE E BEM ESTAR

Pela saúde dos seus dentes…
Mês da Saúde Oral

AUTO ELÉCTRICA AVENSE, LDª

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

Instalações de: Autorádios /
Alarmes / Ar Concidionado

Reparações Eléctricas em Automóveis

Durante o mês de Outubro, a
Colgate e a Sociedade Portuguesa
de Estomatologia e Medicina Den-
tária (SPEMD) em colaboração com
os profissionais de saúde oral, vão
promo-ver a 7ª edição do Mês da
Saúde Oral.

Ao longo deste período e à
semelhança dos anos anteriores, vai
ser realizado um rastreio dentário
gratuito à população, sem tratamen-
tos ou radiografias, nos consultórios
dentários aderentes. Neste rastreio
poderão ser identificados os
problemas orais mais comuns:

1. PLACA BACTERIANA1. PLACA BACTERIANA1. PLACA BACTERIANA1. PLACA BACTERIANA1. PLACA BACTERIANA
Diariamente, uma camada de

bactérias cresce na superfície dos
seus dentes. Estas bactérias, conjun-
tamente com os restos alimentares
e a saliva, constituem a placa bac-
teriana. Apesar de quase invisível, a
placa bacteriana é a causa da cárie,
tártaro e doenças das gengivas.

2. GENGIVITE2. GENGIVITE2. GENGIVITE2. GENGIVITE2. GENGIVITE
A acumulação de placa

bacteriana também tem efeitos na
gengiva, que se torna inflamada,
inchada e por vezes com hemorragia.
A hemorragia gengival é um sinal
da doença das gengivas. Esta doença
é designada por gengivite.

Se deixar esta situação sem tra-
tamento, pode conduzir a uma forma
mais grave da doença – a periodontite.

3. PERIODONTITE3. PERIODONTITE3. PERIODONTITE3. PERIODONTITE3. PERIODONTITE
Quando a doença deixa de estar

restrita a gengiva (gengivite) e afecta
as outras estruturas de suporte dos
dentes, nomeadamente o osso e o
ligamento que o liga ao dente, a doença
passa a designar-se periodontite.

Formam se bolsas entre os dentes
e a gengiva, as quais são muito
difíceis de higienizar durante a
escovagem. Este é um factor que

permite a progressão da doença,
fazendo aumentar a mobilidade dos
dentes até à sua perda.

4. TÁRTARO4. TÁRTARO4. TÁRTARO4. TÁRTARO4. TÁRTARO
Se não remover a placa bacteriana

regular e eficazmente, esta pode
endurecer e formar o tártaro
(“pedra”). Uma vez formado, o tártaro
só pode ser removido pelo médico
dentista ou higienista.

5. CÁRIE DENTÁRIA5. CÁRIE DENTÁRIA5. CÁRIE DENTÁRIA5. CÁRIE DENTÁRIA5. CÁRIE DENTÁRIA
A placa bacteriana produz ácidos

a partir da nossa alimentação que
podem atacar o esmalte dos dentes.
Apesar do esmalte ser a substância
mais dura do nosso organismo, ele
é dissolvido por estes ácidos. As
lesões provocadas (cáries) vão
aumentando de tamanho, causam
dor e podem conduzir à perda do
dente.

6. MAU HÁLITO6. MAU HÁLITO6. MAU HÁLITO6. MAU HÁLITO6. MAU HÁLITO
Apesar de poder apresentar

outras causas, o mau hálito é fre-
quentemente provocado pela
acumulação de placa bacteriana ou
presença de periodontite (doença
das gengivas). A remoção da placa
bacteriana é fundamental para a
manutenção de um hálito fresco,
assim como para a prevenção das
doenças orais. |||| CARINA OLIVEIRA –
MÉDICA DENTISTA

HORIZONTAIS: 1. pregado na cruz; 2. gritos aflitivos; rio da Suiça que banha Berna;
gracejar; 3. batráquio; prata (s.q.); 4. rio afluente do rio Lima; costume; 5. planta
liliácea da China; mamífero africano com pelagem listrada; duas letras de
ano; 6. nome de homem; claridade; naquele lugar; 7. porco; uni por casamento;
ala do exército; 8. botequim; malícia (fig.); 9. observa; pref. de movimento; 10.
ovário de peixe; lavra; íntimo; 11. habitantes da Samaria.
VERTICAIS: 1. caridosos; 2. braço de mar; enguia; nome de mulher; 3. nome de
letra (pl.); amerício (s.q.); 4. alcatrão; cabelos brancos; 5. seguia; velar; aragem;
6. admirador de artista (pl.); autocarro; o.m. que tris; 7. andar; torgas; ástato
(s.q); 8. nome de mulher; andavam; 9. brisa; pref. De negação; 10. período de
tempo; fileira; gosto; 11. estruturados. |||| MANUEL MACHADO

SOLUÇÕES: HORIZONTAIS: 1. crucificado; 2. ais; aar; rir; 3. ra; ag; 4. vez; uso; 5.

ti; zebra; an; 6. ari; luz; ali; 7. tô; casei; az; 8. bar; sal; 9. vê; ad; 10. ova; ara;

imo; 11. samaritanos. VERTICAIS: 1. caritativos; 2. ria; iró; Eva; 3. us; am; 4. pez;

cãs; 5. ia; zelar; ar; 6. fãs; bus; tri; 7. ir; urzes; at; 8. Isa; iam; 9. ar; in; 10. dia;

ala; amo; 11. organizados.

Cruzadas
Palavras
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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

OCULISTA

Outra Visão do Mundo

JJJJJ .....OOOOO .....RRRRR .....GGGGG .....EEEEE
����������������������������������������

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

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

Empresa sólida e líder deEmpresa sólida e líder deEmpresa sólida e líder deEmpresa sólida e líder deEmpresa sólida e líder de

mercado pretende admitirmercado pretende admitirmercado pretende admitirmercado pretende admitirmercado pretende admitir

VENDEDORES/ASVENDEDORES/ASVENDEDORES/ASVENDEDORES/ASVENDEDORES/AS
EXIGIMOSEXIGIMOSEXIGIMOSEXIGIMOSEXIGIMOS:
boa apresentação, espirito de grupo, sentido de
responsabilidade, idade 25/45, disponibilidade

imediata, habilitações mínimas: 9º ano

OFERECEMOSOFERECEMOSOFERECEMOSOFERECEMOSOFERECEMOS:
Base+comissões+prémios, vencimento acima da
média, viatura, ficheiro clientes, formação e apoio,
exclusividade de zona

Contacto: 252 900 290

URGENTE
Multinacional, actuando no melhor mercado da
actualidade, procura pessoas: EmpreendedoresEmpreendedoresEmpreendedoresEmpreendedoresEmpreendedores
/ Distribuidores/ Distribuidores/ Distribuidores/ Distribuidores/ Distribuidores (M/F), c/ boa apresentação.
Rendimentos muito acima da média. Formação

continua. Marque entevista: 960 040 511

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

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

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

Nesmatex, Lda, Unipessoal

Aluga-se
Armazém junto ao Estádio de Vila

das Aves c/ bons acessos
180m2 e 4m altura

contactar 96 437 09 29 252 860 400

ave@remax.pt www.remax.pt

AMI 5347

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

Jorge Rebelo
Telm. 913 465 108

e-mail: jrebelo@remax.pt

Negócios imobiliários,
com profissionais

autorizados e legalizados!...

Você sabe quanto vale hoje a sua casa?
Faço avaliações gratís e sem compromissos...

apesar desta crise o mercado continua muito activo...

MMMMMarararararque já a sua que já a sua que já a sua que já a sua que já a sua AAAAAVVVVVALIAÇÃALIAÇÃALIAÇÃALIAÇÃALIAÇÃo!!!o!!!o!!!o!!!o!!!
Obs: Avaliação feita meramente com valores informativos do mercado actual...

MORADIA T4
como nova c/ lote 800 m2

garagem p/ 4 carros
zona calma

bons acessos...

EMBEMBEMBEMBEMBALALALALALAAAAAGEMGEMGEMGEMGEM
Dá-se embalagem de t-shirts

(ferro+embalar),
0,05? / t-shirt

Contacto: 913333060

VENDO
Junto ao Rio Vizela (Lugar do Engenho -

Vila das Aves) casa c/ terreno de
2.167m2, salão c/ 325m2; Casa de
caseiro c/ 89m2 e Leira c/ 183m2;

Moagem, casa e assessoria de moagem
c/ 65m2. Contactar: 252 942 487. Contactar: 252 942 487. Contactar: 252 942 487. Contactar: 252 942 487. Contactar: 252 942 487

VENDO
Roulotte / Bar

Contactar: 93 959 13 91

MORADIA
c/ 1.200m2 terreno

vistas únicas s/ Vila das Aves
Bom  preço...Bom  preço...Bom  preço...Bom  preço...Bom  preço...

MORADIA  - VIZELA
Tipo T3

c/ grande salão no sotão
recentes remodelações

95.000 Euros95.000 Euros95.000 Euros95.000 Euros95.000 Euros

TERRENO - VILARINHO
800m2, zona construção
bons acessos, local bonito
construa você mesmo!!!

Só 4Só 4Só 4Só 4Só 477777.500 Eur.500 Eur.500 Eur.500 Eur.500 Eurososososos

T3 - VILA DAS AVES
muito central

cozinha mobilada
recentes remodelações

62.500 Euros62.500 Euros62.500 Euros62.500 Euros62.500 Euros

ARMAZÉM - VILA DAS AVES
junto á Nacional 105

grande potencial comercial
boas montras...

rés-do-chão e andar

De parabéns

Completou mais uma primavera a menina
Melania Nunes Queirós.
O teu padrinho e restante familia nesta data
tão querida desejam-te com todo o seu amor
e carinho,  muitos parabéns e muitos anos de
vida cheios de saúde e felicidade. Parabéns e
beijinhos! E um abraço do padrinho para o
irmão Marcel David.

21-09-2006



entreMARGENS
11 DE OUTUBRO DE 2006 | PUBLICIDADE | PÁGINA 20

L
O

R
D

E
L

O
 -

 G
U

IM
A

R
Ã

E
S

Promoções limitadas ao stock existente e salvo qualquer erro tipográfico.
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