
entreMARGENSO JORNAL DE VILA DAS AVES 25 DE OUTUBRO DE 2006 N.º 356

DIRECTOR: LUÍS AMÉRICO FERNANDES           PERIODICIDADE:     BIMENSÁRIO..... APARTADO 19-4796-908 VILA DAS AVES. TELF. E FAX.: 252 872 953  EMAIL: entremargens@mail.telepac.pt PROPRIEDADE: COOPERATIVA CULTURAL DE ENTRE-OS-AVES   0,60 EUROS

entreMARGENSO JORNAL DE VILA DAS AVES 25 DE OUTUBRO DE 2006 N.º 356

DIRECTOR: LUÍS AMÉRICO FERNANDES           PERIODICIDADE:     BIMENSÁRIO..... APARTADO 19-4796-908 VILA DAS AVES. TELF. E FAX.: 252 872 953  EMAIL: entremargens@mail.telepac.pt PROPRIEDADE: COOPERATIVA CULTURAL DE ENTRE-OS-AVES   0,60 EUROS

OCULISTA

Outra Visão do Mundo

JJJJJ .....OOOOO .....RRRRR .....GGGGG .....EEEEE
LUGAR DA TOGELA, 4795-018 VILA DAS AVES
TELEFONE: 252 872 360

Exposição e Vendas: Av. Conde Vizela  | Telf. 252 820 320 | Fax 252 820 327 | AVES | Rua Ferreira de Lemos | Telf. 252 855 182 | 252 850 605 SANTO TIRSO Assistência Técnica: R. Ponte Velha | Telf. 252 851 985

TÉLE FERREIRAS

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

Santo Tirso “já é a capital das
oportunidades perdidas”

Distinguidos pela Câmara Munici-
pal de Santo Tirso, no âmbito da
Semana da Educação, conheça
nesta edição quais os alunos dos
estabelecimentos de Vila das Aves
premiados pela autarquia | PÁGINA  7

Os melhores
alunos das

escolas das Aves

Na tomada de posse da nova Comissão Política Concelhia de Santo
Tirso, o presidente Alirio Canceles acusou a autarquia de propagandear
um concelho virtual. Segundo o novo presidente da concelhia social
democrata, “Santo Tirso já é a capital das oportunidades perdidas”. PÁG. 5

Numa iniciativa realizada no Cen-
tro Cultural de Vila das Aves, o
estilista Bruno Freitas fez a apresen-
tação da sua coleção de roupa
“Homen”, para o Outono/Inverno
2006   | PÁGINA 14

Bruno Freitas
apresentou nova
coleção de moda

Organizadas pela Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso, as Jornadas
Culturais trazem até Vila das Aves

Carlos Zorrinho, Cordenador do
Plano Tecnológico. Com um figu-
rino completamente diferente, a

CARLOS ZORRINHO NAS JORNADAS
CULTURAIS DE VILA DAS AVES

XXª edição das Jornadas Cultu-
rais de Vila das Aves realizam-se
no próximo fim de semana, no

Felisbela Freitas tomou posse como
gestora da Escola da Ponte

O jogo entre a Académica e o CD
Aves colocou frente a frente duas
equipas que ainda não tinham
experimentado o sabor da vitória,
mas o prémio acabou por sair aos
estudantes. | PÁGINA  11

E vão quatro
derrotas seguidas

do Desp. Aves

TOMADA DE POSSE DE NOVA COMISSÃO POLÍTICA DO PSD

Centro Cultural, e tem como tema
genérico: “Os Desafios da Socie-
dade da Informação”. Página 3

MILANO CONVIDA  A VISITAR
NOVO ESPAÇO | NOVOS ARTIGOS

[Pepe Jeans] [Desigual] [Replay] [Miss Sixty] [Killah] [Indiana Rose] [Diesel] entre outros
Largo da Tojela 4795-018 Vila das Aves [t] 252 874 284 [@] milano.fashion@hotmail.com
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COOPERATIVA CULTURAL ENTRE-OS-AVES EM MOVIMENTO

||||| TEXTO: JOSÉ MANUEL MACHADO

Ao concluir o meu segundo biénio à frente
dos destinos da direcção da Cooperativa
Cultural Entre-os-Aves, instituição proprie-
tária do Jornal Entre Margens, encerro um
ciclo de quatro anos, em Dezembro próximo.
Conforme os estatutos, há que eleger uma
nova liderança para a equipa que vai
administrar esta Cooperativa, cuja principal
missão estatutária é apoiar e suportar a
edição e a publicação do Jornal Entre
Margens, único órgão de informação escrita
com origem em Vila das Aves, e o segundo
mais reconhecido no concelho de Santo
Tirso. Por mérito das equipas de dirigentes
que liderei, que me deram sempre toda a
força e confiança quanto ao rumo seguido,
fomos sucessivamente dando pequenos,
mas seguros, passos em frente, alguns dos
quais, vou partilhar convosco.

Desde Abril de 2005, aproximadamente
18 anos depois da criação desta Coope-
rativa, passamos a dispor de uma sede nova
e independente, podendo albergar, separa-
damente, redacção, administração, coope-
rantes, assinantes e anunciantes, no exercício
das diferentes tarefas. Estamos instalados
numa ala do edifício da nova Estação
Ferroviária de Vila das Aves, contribuindo,
também, para dar mais vida àquele edifício.
Crescemos com sustentação, valorizando os
elementos do corpo redactorial como matriz
da melhoria constante que procuramos para
o principal produto da nossa actividade, o
Jornal Entre Margens. A participação dos
recursos humanos no jornal e os seus con-
teúdos, superiormente geridos pelo Director
da publicação, foram-se diversificando e
evoluindo, tanto quanto estava ao alcance
da Cooperativa Cultural Entre-os-Aves.

Reflectir e Preparar
o Novo Directório

A participação dos
recursos humanos no
jornal e os seus
conteúdos,
superiormente geridos
pelo Director da
publicação, foram-se
diversificando e
evoluindo, tanto quanto
estava
ao alcance da
Cooperativa Cultural
Entre-os-Aves.

Por mérito das equipas
de dirigentes
que liderei, que me
deram sempre toda a
força e confiança
quanto ao rumo
seguido, fomos
sucessivamente dando
pequenos, mas seguros,
passos em frente.

Tentámos dignificar a colaboração com os
Jornalistas desta casa, fomentámos novos
Redactores, Colaboradores, Comentadores,
Opinantes, Correio de Leitores, ‘Cartoonista’,
Fotógrafo, etc. Paralelamente, também tive-
mos de enfrentar o desafio tecnológico com
a aquisição de um novo parque informático.

Também quero enaltecer o empenho do
departamento comercial (publicidade e
cobranças) que trabalhando esforçadamen-
te e contando com o contributo, imprescin-
dível, dos fiéis e dos novos anunciantes e
assinantes, cooperantes e amigos do Jornal,
só assim, tornaram possível a autonomia
administrativa e a independência financeira
desta instituição, bem como, a difusão do
seu principal meio de comunicação, o Jornal
Entre Margens, junto das comunidades lo-
cais e dos avenses emigrados pelo mundo.

Para além da actividade principal em torno
do Jornal Entre Margens, as equipas de
dirigentes que me acompanharam, sempre
se preocuparam em manter viva a chama
cultural que está na génese desta Coope-
rativa, promovendo regularmente, Saraus de
Poesia, Mostras de Coleccionismo, Expo-
sições de Pintura, etc.

Ao entrar no último trimestre do meu se-
gundo mandato, prestes a atingir o limite
estatutariamente previsto, resta-me agradecer
a todos os elementos dos órgãos sociais
da Cooperativa Cultural Entre-os-Aves
(Direcção, Assembleia Geral e Conselho
Fiscal), o contributo prestado à Instituição e
todo o apoio que me concederam. Espero
que, rapidamente, se constituam e elejam
as equipas de um novo ciclo, para bem desta
Cooperativa e do Jornal. ||||| O PRESIDENTE CESSANTE

DA COOPERATIVA CULTURAL ENTRE-OS-AVES , CRL

Espero que, rapidamen-
te, se constituam e
elejam as equipas de
um novo ciclo, para
bem desta Cooperativa e
do Jornal.

TINTAS PAÇO
D’ALÉM, Ldª
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||||| TEXTO: CRISTINA FERREIRA

Quem estava à espera que as Jorna-
das Culturais de Vila Das Aves deste
ano fossem novamente organizadas
pela Fábrica de Igreja de Vila Das Aves,
desengane-se. Após dezanove Jorna-
das Culturais, o testemunho foi
passado para a Câmara Municipal de
Santo Tirso.

Por isso este ano, tanto o local de
realização, como o tipo de temas a
que estavamos habituados e o horário
da sua realização serão bem diferen-
tes do habitual.

As Vigésimas Jornadas serão pro-
movidas pela Câmara de Santo Tirso
nos dias 27, 28 e 29 de Outubro,
no Centro Cultural de Vila das Aves
e terão como principal tema: “Os de-
safios da sociedade da informação”

Estas Jornadas serão coordenadas
cientificamente por Luís Amaral, pró-
reitor da Universidade do Minho,
estando também presente Carlos
Zorrinho actual Coordenador do Pla-
no Tecnológico, que fará uma inter-
venção no dia 27.

Nesse dia, sexta-feira, serão apre-
sentadas um conjunto de comunica-
ções cujos temas serão: “A Sociedade
em Rede”, “As Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação”, “A Economia
Gobal e Regional”, “Os Desafios da
Nova Sociedade, a Cidadania e De-
mocracia”; “A Sociedade e a Info-
exclusão”, bem como “Artes e Cultura
Digital”. Como referido, a sessão será
encerrada com a intervenção de
Carlos Zorrinho (ver caixa)

No dia 28, sábado, será aberta a
Sala Multimédia do Centro Cultural
de Vila das Aves aos seus utentes, e
será inaugurada uma exposição de
Joana Conceição. Após a inauguração
da exposição dar-se-á iníco à confe-
rência de Paulo Pedroso sobre “Educa-
ção, Formação e Capacitação”.

As Jornadas terminam no domin-

XX JORNADAS CULTURAIS DE VILA DAS AVES

O início de um novo ciclo
go dia 29, com a actuação do projecto
Rocky Marsiano de D-Mars, e as suas
“The Pyramid Sessions”, num espectá-
culo de fusão jazz/hip hop.

Quem estiver interessado, apareça,
para ficar a conhecer estes encontros
de cultura, algumas das persona-
lidades que mais se têm dedicado no
nosso país a esta área de investigação
e também conhecer um dos mais
relevantes projectos musicais da
actualidade. Tudo no Centro Cultural
de Vila das Aves. |||||

Doutorado em Gestão de Infor-
mação e dirigente Nacional do
PS, Carlos Zorrinho foi nomeado
pelo actual governo Coordenador
Nacional da Estratégia de Lisboa
e do Plano Tecnológico
Este plano traduz-se numa “agen-
da de mudança para a sociedade
portuguesa que visa mobilizar as
empresas, as famílias e as institui-
ções para que, com o esforço
conjugado de todos, possam ser
vencidos os desafios de moder-
nização que Portugal enfrenta. No
quadro desta agenda, o Governo
assume o Plano Tecnológico como
uma prioridade para as políticas
públicas”.
Por outro lado, o Plano Tecnológi-
co constitui também o pilar para
o Crescimento e a Competiti-
vidade do Programa Nacional de
Acção para o Crescimento e o
Emprego, que traduz a aplicação
em Portugal das prioridades da
Estratégia de Lisboa. Sendo parte
integrante do Programa do Gover-
no aprovado na Assembleia da
República, a aplicação do Plano
Tecnológico iniciou-se com a
entrada em funções do XVII
Governo Constitucional. |||||

CARLOS ZORRINHO E O
PLANO TECNOLÓGICO

No seguimento do projecto “Jardim Suspenso”, apresentado recente-
mente no Laboratório das Artes, em Guimarães, Joana da Conceição
continua com “Natureza Assistida” o seu trabalho de reflexão em
torno do binómio Natural / Cultural iniciado com “Fólio”, projecto
apresentado na Estufa Fria, em Lisboa, com o qual viria a ganhar o
prémio Anteciparte 2005.
Concebido para o Centro Cultural de Vila das Aves, segundo a
autora, o projecto «Natureza Assistida» “investe na relação natural/
cultural, usando plantas, símbolo da natureza, que são assistidas
por uma série de dispositivos ou procedimentos culturais”. “Quais
são as fronteiras da natureza?” questiona a artista.

JOANA DA CONCEIÇÃO
Natural da freguesia de Rebordões (concelho de Santo Tirso), Joana
da Conceição nasceu a 16 de Abril de 1981. Licenciada em Artes-
Plásticas (pintura) pela Faculdade de Belas Artes da Universidade
do Porto, a artista foi reconhecida em 2005 como um dos novos
valores das artes nacionais com a atribuição do prémio Anteciparte/
Millenium BCP.
Fez Erasmos na Hochschule Für Bildence Künste em Dresden
(Alemanha), entre Outubro de 2003 e Janeiro de 2004.
Frequentou mais tarde o curso “Have/ have not” – Arte e Tecnologia
como paradigma contemporâneo?” promovido pela Fundação de
Serralves sob a orientação de Fernando José Pereira. Em 2005
participou na residência de artistas de Montescaglioso (Itália)
Participa com regularidade em exposição colectivas, a última das
quais promovida pelo Laboratório das Artes de Guimarães, onde
apresentou o projecto «Jardim Suspenso». |||||

DIA 27 - SEXTA-FEIRADIA 27 - SEXTA-FEIRADIA 27 - SEXTA-FEIRADIA 27 - SEXTA-FEIRADIA 27 - SEXTA-FEIRA
09h00 |09h00 |09h00 |09h00 |09h00 | Recepção dos Participantes
09h3009h3009h3009h3009h30 ||||| Cerimónia de Abertura
10h0010h0010h0010h0010h00 ||||| I PAINEL: Moderador: Manuel Ferreira.
Comunicações de: Eduardo Pinto (“Vale do Ave
Digital”); Henrique O´Neill (“As TIC”); Isabel
Ferreira (A Metodologia CAF na Inovação e
Certificação da Qualidade em Autarquias
Locais)

15h0015h0015h0015h0015h00 ||||| II PAINEL - Moderador: João Álvaro
Carvalho (Universidade do Minho).
Comunicações de: Fernando Garrido
(“Cidadania e Democracia na Ciber-
Sociedade”); Eduardo Duque (“A Sociedade – A
Infoexclusão); Adérito Marques (“Artes e
Cultura Digital”

17h0017h0017h0017h0017h00 ||||| Cerimónia de Encerramento
Comunicação de: Carlos Zorrinho (“A Estratégia
de Lisboa e o Plano Tecnológico”)

DIA 28 - SÁBADODIA 28 - SÁBADODIA 28 - SÁBADODIA 28 - SÁBADODIA 28 - SÁBADO
14h3014h3014h3014h3014h30 ||||| Abertura da Sala Multimédia aos utentes
do Centro Cultural
15h0015h0015h0015h0015h00 ||||| Inauguração da exposição «Natureza
Assistida», de Joana da Conceição
15h1515h1515h1515h1515h15 ||||| Paulo Pedroso – Conferência sobre
Educação, Formação e capacitação

DIA 29 - DOMINGODIA 29 - DOMINGODIA 29 - DOMINGODIA 29 - DOMINGODIA 29 - DOMINGO
18h0018h0018h0018h0018h00 ||||| Concerto de Rocky Marsiano «The
Pyramid Sessions»  Jazz (ver pág. 17)

Reflexões em torno do binómio
Natural / Cultural
EXPOSIÇÃO INAUGURA ÀS 15 HORAS, SÁBADO
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GANHE UM ALMOÇO
PARA DUAS PESSOAS NOS

RESTAURANTES:

Estrela do Monte
Sobreiro

Adega Regional 2000
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Torne-se assinante e

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

Nos termos dos Estatutos, convoco os associados do Centro Social

de Burgães para reunirem, em sessão ordinária, no dia 12 de Novembro
de  2006, pelas 09,00 horas, no edifício-sede da Junta de Freguesia de
Burgães, com a seguinte ordem de trabalhos:

1º - Apreciação e votação do programa de acção e do orçamento para
o ano de 2007, bem como do parecer do Conselho Fiscal.

2º - Alteração dos artigos 2º, 9º, 12º, n.4, 26º, al. b), e 30º dos Estatutos.

Se à hora indicada não se verificar a presença da maioria lega, a
reunião terá lugar uma hora depois com qualquer número de
associados, em conformidade com o determinado nos Estatutos.

Burgães, 17 de Março de 2006

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Manuel Torres Fernandes Ramos, Padre

TRAVESSA DO PADROEIRO – 4780-128 BURGÃES
(VINHA  -  BURGÃES  -  SANTO TIRSO)

CENTRO SOCIAL DE BURGÃES

||||| TEXTO: CRISTINA FERREIRA

Decorreu no passado dia 20 de Outu-
bro às 22 h no Centro Cultural de Vila
das Aves, mais um dos arrojados desfiles
do estilista avense Bruno Freitas.

Jornais espalhados e amarfanhados
no chão do palco com as últimas
notícias acerca do aumento dos preços
da electricidade e do combustível.
Músicas e luzes psicadélicas. Uma cadei-
ra no centro do palco. De súbito apare-
ce uma manequim de vestido dourado,
senta-se na cadeira e um cabeleireiro
começa-lhe a arranjar o cabelo.

Assim começa o desfile. Loucura,
urbanismo, sexo e a cidade, foram o te-
ma que o Bruno se inspirou para esta
colecção.

À medida que o cabeleireiro ia pen-
teando a manequim, foram aparecendo

Decorreu entre os dias 16 e 20 de Outubro, no Centro Cultural de
Vila das Aves, a exposição e demonstração ao vivo de técnicas de
pintura de Maria Odete Gameiro, enquadrada no Ciclo de Artes e
Saberes, organizado pela Câmara Municipal de Santo Tirso.

Em conversa com Maria Odete Gameiro, descobrimos uma artista
simples e simpática, com grande sensibilidade e gosto pelos trabalhos
manuais. Esse gosto nasceu desde muito pequena quando fazia
montagens com tudo o que apanhava da natureza quando
acompanhava o pai quando este ia à caça.

A partir daí foi aperfeiçoando a sua técnica através de vários
cursos nomeadamente em trabalhos em missanga, folha em estanho,
pintura em tecido e arranjos florais, pintura em veludo, gravação em
vidro, pirogravura em madeira, gessos, marfinites, colagem e
composição em tecidos e pintura a óleo.

Na exposição, além da demonstração ao vivo de várias técnicas
de pintura, tivemos oportunidade de observar quadros e louças
pintados por esta artista com as suas diversas técnicas.

Sendo Dietista, esta artista define a sua arte como um refúgio à
sua profissão.

Para quem não teve a oportunidade de ver os seus trabalhos, a
sua próxima exposição será na Junta de Milheirós, na Maia, na 1ª
quinzena de Dezembro. ||||| CRISTINA FERREIRA

“Entre as Flores e o Mar”
de Maria Odete Gameiro
PRIMEIRA EXPOSIÇÃO INTEGRADA NO CICLO DE

ARTES E SABERES, NO CENTRO CULTURAL

Apresentação da colecção Outono/
Inverno 2006 de Bruno Freitas

manequins em cuecas para também
serem penteados.

Cuecas em malhas, estas foram as
peças com mais destaque apresentadas
na primeira parte do desfile.

Na segunda parte já se tratou de um
desfile em que as manequins puderam
mostrar os vestidos em cetim em tons
de dourado e preto e os manequins
puderam mostrar melhor as suas cuecas
acompanhadas de camisolas em malhas.
Terminado o desfile, o Bruno não apare-
ceu para desilusão do público.

Em conversa com o estilista, a expli-
cação que deu para o seu não apare-
cimento foi que, dado que o desfile
tinha sido diferente, à base do improviso,
ele resolveu actuar também de forma
diferente, não aparecendo para ser
homenageado, mas ficou muito con-
tente por ter tido casa cheia.

Além disso confessou-nos que como
estilista avense, gosta de fazer as suas
apresentações na sua terra, embora sinta
que as pessoas não estão preparadas para
este tipo de desfiles pois aparecem pelo
espectáculo em si e não pelas roupas.

Quanto às peças apresentadas no
desfile, estas encontram-se disponíveis
no atelier da D. Branca, perto da Junta
de Freguesia de Vila das Aves.
Descobrimos que D. Branca é o braço
direito do estilista pois é ela que
materializa as suas ideias, trabalhando
com ele desde o início da sua carreira.

Pois é caros leitores, este desfile foi
assim, ousado, diferente, excêntrico e
improvisado. Quanto ao próximo desfile
que será apenas para meados de Março,
o Bruno Freitas confessou-nos que será
ainda mais arrojado.

Esperamos para ver… |||||

INICIATIVA REALIZADA NO CENTRO CULTURAL DE VILA DAS AVES
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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

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

Se João Abreu, actual vereador social-
democrata, dizia sobre Santo Tirso que
o concelho corria o risco de se “tornar
na capital das oportunidades perdi-
das”, já o actual presidente da Comis-
são Política Concelhia do PSD não tem
dúvidas: “hoje, e com toda a proprie-
dade, posso afirmar, Santo Tirso já é
a capital das oportunidades perdidas”.

No passado dia 14 de Outubro,
Alirio Canceles tomou posse como
presidente da concelhia laranja de
Santo Tirso na presença de centenas
de militantes e de alguns “ilustres”
convidados, entre os quais Agostinho
Branquinho deputado e presidente da
Comissão Politica Distrital do PSD (ver
texto nesta página) e Pedro Pinto, vice-
presidente do partido e presidente da
Câmara Municipal de Paços de Ferreira.

No discurso de tomada de posse,
Alirio Canceles apontou críticas ao
executivo camarário, acusando-o de
ser incapaz de pôr Santo Tirso na rota
do desenvolvimento. “Há 24 anos
que esta gestão socialista se limita a
gerir o quotidiano do nosso concelho
tal e qual o faz uma empresa em pro-
cesso de falência” afirmou o presidente
da concelhia do PSD. Na sua opinião
o PS mais não fez do que criar um
concelho virtual “onde a propaganda
se sobrepõe à obra, onde a propa-
ganda se sobrepõem à competência,
ao empreendedorismo, à imaginação,
onde a propaganda se sobrepõem à
estratégia”.

E é precisamente isto que, afirma
Alirio Canceles “não podemos permitir
que continue a acontecer”, sublinhan-
do a necessidade de “denunciar aque-
les que nos últimos 24 anos se dedi-
caram a construir um concelho virtual,
vendendo memórias felizes, iludindo
as crises, anunciando pré-estudos,
pré-projectos, gerindo expectativas....”

PERDAS E COESÃO
No rol das “oportunidades perdidas”
a lista apresentada pela concelhia do
PSD é extensa: vai desde o ensino
superior agrícola às empresas alter-
nativas ao sector têxtil, do Cinte-teatro
ao recente fecho da maternidade de
Santo Tirso. E no domínio da saúde,
não deixou de se referir ao anunciado

Santo Tirso é uma das prioridades de Agostinho Branquinho, presidente
da Comissão Política Distrital do PSD, para o combate autárquico de 2009.
O partido, afirmou o deputado “quer voltar a gerir a Câmara de Santo
Tirso” para impedir que o município “envelheça” e “para impedir que continue
nesta senda de perder”. “Queremos dar a volta a isto e queremos sobretudo
melhorar as condições de vida das pessoas”, afirmou o deputado.

No jantar de tomada de posse da Comissão Política Concelhia,
Agostinho Branquinho acusou a “governação socialista” de ter levado
Santo Tirso a um “gueto”. O município, referiu, “está hoje a definhar”, por
culpa de um gestão socialista que “está velha e gasta”

Por isto, reafirmou o deputado: “quero dizer claramente que, dentro
daquilo que é a estratégia que podemos desenhar para 2009, Santo Tirso
é uma das prioridades. Não vou revelar quais as outras duas prioridades,
mas dentro dos 18 concelhos do Porto, na minha cabeça eu tenho três
prioridades para nós ganharmos as eleições autárquicas, e uma delas,
com toda a sinceridade e convicção é Santo Tirso, porque Santo Tirso mer-
ece. Conto vir aqui muitas vezes, para vocês me cobrarem este meu com-
promisso”, rematou o deputado e presidente da distrital do PSD. ||||| JAC

CONCELHO DE SANTO TIRSO É PRIORIDADE
PARA A DISTRITAL DO PSD

PSD diz que Santo Tirso “já é a capital
das oportunidades perdidas”
ALIRIO CANCELES TOMOU POSSE COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO POLÍTICA CONCELHIA DO PSD DE SANTO TIRSO.
NO SEU DISCURSO DE TOMADA DE POSSE, ACUSOU A AUTARQUIA DE PROPAGANDEAR UM CONCELHO VIRTUAL

COMISSÃO POLITICA DO
PSD DE SANTO TIRSO

Presidente:Presidente:Presidente:Presidente:Presidente: Alirio  António de
Sousa Canceles. Vice-Presiden-Vice-Presiden-Vice-Presiden-Vice-Presiden-Vice-Presiden-
testestestestes: Paulo Jorge Melo e Sousa e
Francisco de Assis Gonçalves de
Castro. TTTTTesouresouresouresouresoureireireireireiro: Jorge dos Reis
Santos. VVVVVogaisogaisogaisogaisogais: Pedro Hugo Mariz
de Almeida, Rui Miguel Oliveira
Pedro Batista, José  António Maia
Pereira, Rui  Manuel Alves da Cos-
ta, Paulo  Jorge da Cruz Pinto, Paulo
Jorge da Cruz Pinto, Valdemar
Vieira Santos, Regina Celeste Ma-
chado Lima, Armindo Pedro Mar-
tins Ferreira. SuplentesSuplentesSuplentesSuplentesSuplentes: Nicola  da
Costa Machado, Miguel Ângelo
Ferreira Rodrigues, Paulo Ismael
Carneiro Bento Ferreira, Célia
Marisa Ferreira Lopes da Costa.

MESA DA ASSEMBLEIA DE SECÇÃO
PresidentePresidentePresidentePresidentePresidente: José Manuel Alves
Pimenta Carvalho. Vice-presiden-Vice-presiden-Vice-presiden-Vice-presiden-Vice-presiden-
tetetetete: Francisco Manuel Miranda de
Sousa. SecretárioSecretárioSecretárioSecretárioSecretário: Francisco de Bes-
sa Martins. SuplenteSuplenteSuplenteSuplenteSuplente: Jorge Manuel
Martins Gonçalves Neto. |||||

Castro Fernandes de proteger o gover-
no socialista procurando assim “poupar
o PS por algumas perdas do hospital”.

E é tendo em conta este cenário -
de um concelho que “continua a atra-
sar-se, a adiar-se” que, diz Alirio Can-
celes “é enorme a responsabilidade
que paira sobre o PSD”. Contudo, con-
tinua o mesmo responsável político,
“só com a noção dessa responsabili-
dade é que o Partido poderá cami-
nhar de forma segura e determinada
em direcção ao objectivo que nos une.
Ganhar as eleições em 2009”. Para
esse objectivo, e refutando algumas
críticas tornadas públicas que denun-
ciam divisões no PSD, Alirio Canceles
afirmou que o partido “não tem adver-
sário internos”. Pelo contrário, está
“coeso e mais determinado do que nun-
ca”, dando como exemplo a presença
na cerimonia da sua toada de posse
da quase totalidade dos elementos
que compuseram a lista adversária,
candidata nas últimas eleições para a
concelhia do PSD. ||||||

fecho do Serviço de Urgências rejei-
tando, neste contexto, responsabi-
lidades do seu partido pelas perdas
de que o Hospital Conde S. Bento
tem sido alvo. “Não foram o governo
socialista do Eng. Guterres e a ministra
da Saúde, Maria de Belém Roseira,
que prometeram uma nova unidade
hospitalar? Não foi também no gover-
no de Guterres e da Dr. Manuela
Arcanjo que se retiraram do PIDDAC
as verbas para a construção de uma
nova unidade hospitalar?”, questio-
nou Alirio Canceles que acusou ainda

“Há 24 anos que esta gestão
socialista se limita a gerir o quotidiano do nosso concelho tal e

qual o faz uma empresa em processo de falência” afirmou o
presidente da concelhia do PSD. Na sua opinião o PS mais não

fez do que criar um concelho virtual “onde a propaganda se
sobrepõe à obra, onde a propaganda se sobrepõem à

competência”.

“Quero dizer claramente
que, dentro daquilo que é a

estratégia que podemos
desenhar para 2009, Santo

Tirso é uma das prioridades.
AGOSTINHO BRANQUINHO
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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

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

MóveisMóveisMóveisMóveisMóveis
CoelhoCoelhoCoelhoCoelhoCoelho

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

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

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

|||| TEXTO E FOTO: CRISTINA FERREIRA

Decorreu no passado dia 23 des-
te mês a passagem de testemunho
da Comissão Instaladora da Esco-
la da Ponte para a nova Gestora,
escolhida através de concurso pú-
blico, Felisbela Freitas.

A tomada de posse iniciou-se
com o discurso da Presidente da
Comissão Instaladora, Eugénia
Tavares, que agradeceu a presença
de todos os pais, funcionários, pro-
fessores e à DREN, que esteve re-
presentada através da Coordena-
dora Educativa do Porto – Estela
Carneiro e pelo Director Regional
Adjunto – António Leite.

Eugénia Tavares recordou que
ela e mais dois membros da Co-
missão foram obrigados a pegar

Porquê concorrer a este cargo de gestora
da Escola da Ponte?
Porque conhecia o projecto e simpatizava
com ele e, como fiz o curso de Adminis-
tração e na altura o concurso estava aber-
to, achei que era uma boa oportunidade
até porque está tudo em constante mu-
dança e é uma forma de eu mudar para
uma coisa completamente diferente.

Como é que vai conseguir conciliar este
novo cargo com as suas restantes activi-
dades?
Eu vou deixar de exercer funções na Esco-
la Secundária D. Afonso Henriques, mas
continuo a ser presidente da Assembleia
da Freguesia, porque uma coisa não impli-
ca outra em termos de tempo e por isso
não vou ter qualquer dificuldade em gerir
estas duas tarefas.

Está preparada para fazer frente às pes-
soas que estão contra o projecto desta
escola?
Estou preparada. Não quero com isto di-
zer que as coisas continuam da mesma
forma. Eu sei que não podemos ter todos
as mesmas ideias nem pensar todos da
mesma forma, mas o que eu acho é que
antes de falarem destas coisas, era bom
que procurassem saber como é que de facto
elas funcionam, o que lhes deu existência,
pois assim muitos problemas por vezes não
existiriam.

Há que ter bom senso e falar só daqui-
lo que se conhece e ser sensato naquilo
que se diz porque muitas vezes, não por
culpa nossa, há uma dificuldade na co-
municação, porque a comunicação tem
muitos ruídos e entendemos uma coisa
quando na realidade é outra.

Espera-se alguma mudança agora que foi
nomeada gestora desta escola?
As mudanças vão surgindo à medida que
o projecto vai avançando. Nós sabemos
que aquilo que é hoje, poderá não ser
amanhã, aliás, o contrato de autonomia
prevê isso mesmo. |||||

As mudanças vão surgindo
à medida que o projecto vai
avançando

4 PERGUNTAS A FELISBELA FREITAS

CERIMÓNIA DE TOMADA DE POSSE REALIZOU-SE NA PASSADA SEGUNDA-FEIRA
neste projecto devido à demissão
da antiga Comissão Instaladora,
deixando-os numa posição
desconfortável o que dificultou o
processo das tarefas ligadas à es-
cola, mas com o esforço de todos,
conseguiu-se levar a bom porto.
Emocionada, encerrou o seu dis-
curso dando as boas vindas à nova
gestora, passando então o teste-
munho.

De seguida deu-se a leitura da
acta que foi devidamente assina-
da, tornando assim oficial Felisbela
Freitas como a gestora da Escola
da Ponte. Após esta posse oficial
Felisbela Freitas discursou, agrade-
cendo mais uma vez a presença de
todos e afirmando que assumia
hoje “o cargo de gestora mas que
só o levarei a bom termo com a

colaboração de todos com quem
conto desde já, com todos os ór-
gãos que fazem parte do projecto
Fazer a Ponte, com os elementos da
ex-Comissão Instaladora e com a
DREN que cujos bons ofícios tanto
precisamos, tal como o nosso con-
trato de autonomia com o Ministé-
rio de Educação”.

Explicou também porque se
candidatou a esta posição saben-
do das dificuldades que o projecto
Fazer a Ponte atravessa neste mo-
mento da sua história: “primeiro
porque gosto de enfrentar desafios
e, segundo, porque desde sempre
senti simpatia com este projecto e
pela ousadia, digo mesmo utopia,
que José Pacheco quis perseguir
contra tudo e contra todos junta-
mente com os seus colegas de tra-
balho, outros professores desta es-
cola. Ele perseguiu essa utopia e
alcançou-a. Por isso ele é um exem-
plo para nós, porque acho que de-
vemos de facto estabelecer metas,
objectivos e trabalhar para os atin-
gir mesmo que nos apareçam utó-
picos. Foi o que ele fez.”

Após uma explicação do porquê
da simpatia criada pela Escola da
Ponte e pelo Projecto Fazer a Ponte,
a palavra passou para o Presidente
da Associação de Pais e também
para o Director Regional Adjunto,
António Leite que deu os parabéns
à ex-Comissão Instaladora, pela sua
breve actuação (a mais breve até
agora) em todo o país, à Associa-
ção de Pais e à Câmara Municipal
de Santo Tirso.

Relativamente à tarefa da gestora,
o que António Leite pediu foi que
“a escola continue a ser uma mar-
ca para as outras escolas pois con-
segue formar cidadãos bem forma-
dos. A tarefa é fácil, continuar o
trabalho bem feito e corrigir o que
ainda está mal feito. Esta escola tem
dado lições ao país e a outras es-
colas mostrando que o difícil se
pode fazer e em alguns casos o
impossível pode ser realizado. Por isso
esta é a tarefa que é dada à nova
gestora e a toda a comunidade”. |||||

Felisbela Freitas tomou posse
como Gestora da Escola da Ponte

“Gosto de enfrentar desafi-
os e desde sempre senti

simpatia com este projecto e
pela ousadia, digo mesmo

utopia, que José Pacheco
quis perseguir contra tudo
e contra todos juntamente

com os seus colegas de
trabalho, outros professores

desta escola.
Ele perseguiu essa utopia e

alcançou-a. Por isso ele é
um exemplo para nós.”

FELISBELA FREITAS
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Clara Alves
psicologa

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

Consulta psicológica
de crianças, jovens e adultos.

Terapia Ocupacional

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

No âmbito da semana da educação,
e à semelhança de anos anteriores, a
Câmara Municipal de Santo Tirso pre-
miou os melhores alunos do con-
celho. Atríbuidos desde 1992, os pré-
mios representam uma “recompensa

João Pedro Neto Lima

NOME DOS PAIS: Manuel Gavino Silva e
Margarida Valéria F. Neto

IDADE: 11 anos

SITUAÇÃO ESCOLAR NO ANO LECTIVO
2006/07: Matriculado no 7º ano,
turma A

TEMPO DIÁRIO QUE DEDICAS AOS
ESTUDOS APÓS AS AULAS: Cerca de 1
hora.

DISCIPLINAS PREFERIDAS OU EM QUE
PÕES MAIS EMPENHO: Inglês, Fisico
química e ciências

ACTIVIDADES DE LAZER: Jogos de
estratégia, escalada e futebol

EXPECTATIVAS ESCOLARES, ACADÉMICAS
E OU PROFISSIONAIS: Fazer mestrado
ou doutoramento.

Inês Isabel Moreira Ramos

NOME DOS PAIS: António José Moreira
Ramos e Maria Luisa de Sousa Barros

IDADE: 16 anos

SITUAÇÃO ESCOLAR NO ANO LECTIVO
2006/07: Matriculada no 12º ano

TEMPO DIÁRIO QUE DEDICAS AOS
ESTUDOS APÓS AS AULAS: 1 hora, mas
em época de testes estudo cerca de 3 ou 4
horas.

DISCIPLINAS PREFERIDAS OU EM QUE
PÕES MAIS EMPENHO: Biologia

ACTIVIDADES DE LAZER: Dança, viola-
baixo

EXPECTATIVAS ESCOLARES, ACADÉMICAS
E OU PROFISSIONAIS: Penso tirar o
curso de medicina e posterior
especialização em psiquiatria.

José Pedro Oliveira Gonçalves

NOME DOS PAIS: José de Almeida
Gonçalves e Isabel da Glória Baptista de
Oliveira Gonçalves

IDADE: 16 anos

SITUAÇÃO ESCOLAR NO ANO LECTIVO
2006/07: Frequento o 11º ano de
escolariedade.

TEMPO DIÁRIO QUE DEDICAS AOS
ESTUDOS APÓS AS AULAS: faço os
trabalhos de casa, 1 hora, no máximo
2, por dia. Caso não entenda algo,
revejo a matéria no tempo necessário.

DISCIPLINAS PREFERIDAS OU EM QUE
PÕES MAIS EMPENHO: A minha
disciplina preferida é o Inglês. A que
necessita de mais empenho é Biologia.

ACTIVIDADES DE LAZER:  Faço parte de
uma bada rock da Escola Secundária
D. Afonso Henriques (Rock’s’Cool)

EXPECTATIVAS ESCOLARES, ACADÉMICAS
E OU PROFISSIONAIS: Pretendo entrar
em medicina, para mais tarde ser um
cirurgião.

Vânia Patrícia Coelho Pacheco

NOME DOS PAIS: José Luís Ferreira
Pacheco e Isaíra L. S. Coelho Pacheco

IDADE: 15 anos

SITUAÇÃO ESCOLAR NO ANO LECTIVO
2006/07: 10º ano, curso de Ciências e
Tecnologias.

TEMPO DIÁRIO QUE DEDICAS AOS
ESTUDOS APÓS AS AULAS: Mais ou
menos 2 horas

DISCIPLINAS PREFERIDAS OU EM QUE
PÕES MAIS EMPENHO: Todas

ACTIVIDADES DE LAZER: Hip Hop e
Instituto de Inglês

EXPECTATIVAS ESCOLARES, ACADÉMICAS
E OU PROFISSIONAIS: Fazer o curso de
Medicina para posteriormente exercer
pediatria.

Ana Cristina Costa Fernandes

NOME DOS PAIS: Joaquim Gomes
Fernandes e Paula Cristina Machado
da Costa Fernandes

IDADE: 18 anos

SITUAÇÃO ESCOLAR NO ANO LECTIVO
2006/07: Estudo na Escola Superior de
Enfermagem, D. Ana Guedes, no Porto

TEMPO DIÁRIO QUE DEDICAS AOS
ESTUDOS APÓS AS AULAS: Basicamente
o tempo necessário para fazer os
trabalhos de casa com atenção e é claro
que na época de testes o tempo de estudo
aumenta consideravelmente.

DISCIPLINAS PREFERIDAS OU EM QUE
PÕES MAIS EMPENHO: As minhas
disciplinas favoritas eram matemática e
biologia, na faculdade ainda não
conheço todas as cadeiras para saber
qual a preferida.

ACTIVIDADES DE LAZER: pratico karate e
nos meus tempos livres gosto de ouvir
música, ler, ver tv, sair com os amigos...

EXPECTATIVAS ESCOLARES, ACADÉMICAS
E OU PROFISSIONAIS: O meu objectivo
de sempre foi seguir medicina, como este
ano não consegui, vou voltar a tentar
para o próximo ano e espero formar-me
um médica pediatra competente.

Os melhores alunos das
escolas de Vila das Aves

e, simultaneamente, um incentivo de
percurso escolar”, conforme nota da
autarquia tirsense. A selecção é feita
por cada estabelecimento de ensino
e até final de Julho os Conselhos
Directivos das escolas indicam aos

serviços de Educação da Autarquia
quais são os alunos a distinguir, do
6º, 9º,10º, 11º e 12º anos de esco-
laridade.

Este ano a entrega de prémios
realizou-se no passado dia 28 de

edição anterior a listagem dos melho-
res alunos do concelho, destacamos
agora os cinco alunos premiados das
escolas de Vila das Aves. |||||

Setembro, como de resto foi noticiado
na edição anterior deste jornal, fican-
do a abertura da cerimónia a cargo
da representante dos alunos, Ana Pa-
trícia, que começou por agradecer à
autarquia a atitude que tem vindo a
ter para com os jovens, incentivando-
os a serem bons alunos, e para com
os pais e professores, reconhecendo
o valor da sua dedicação.

Neste âmbito, mais de três dezenas
de alunos do concelho de Santo Tir-
so foram distinguidos, ascendendo o
montante atribuido a 8mil e 450 eu-
ros. Depois de termos publicado na

Atríbuidos desde 1992, os
prémios representam uma

“recompensa e,
simultaneamente, um incen-

tivo de percurso escolar”,
refere a Câmara Municipal
de Santo Tirso. A selecção é

feita por cada
estabelecimento de ensino
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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

Nós valorizamos o saber que adquiriu com a sua experiência
de vida, do trabalho e das formações

CITEX

Sito Fábrica Rio Vizela
4795-054 Vila das Aves
Tel.: 252 820 910
Fax: 252 820 910

RRRRRVVVVVCC em CC em CC em CC em CC em VILA DVILA DVILA DVILA DVILA DAS AS AS AS AS AAAAAVESVESVESVESVES
Maiores de 18 anos;
Sem o 4º, 6º ou 9º Ano de Escolaridade;
Que tenham adquirido saberes, através da sua experiência de vida, nos mais
diversos contextos (profissional, escolar, social, familiar, associativo, …)

Venha falar connosco…
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

Festa da JuveBombeiro
de Vila das Aves

Para entrar pede-se apenas “boa dis-
posição” e tão pouco é necesário far-
da. A quinta festa convívio da Juve-
Bombeiro de Vila das Aves realiza-se
no próximo dia 11 de Novembro, a
partir das 23 horas, no quartel da
corporação local. “Juve on Fire” é o
tema desta nicativa que conta com um
D.J. e um “especial decor” para ani-
marem a festa. Esta dirig-se a todos
os bombeiros amigos e familiares, do
distrito do Porto.

Encontram-se abertas as ncrições

NO QUARTEL DOS BOMBEIROS LOCAIS, NO DIA 11 DE
NOVEMBRO

para a IV Escola de Cadetes (Mascu-
linos), dirigidas a jovens com idades
compreendidas entre os 11 e 13 anos,
para concurso de manobras, com for-
mação especifica e também para re-
presentação da instituição em festas
oficiais. Os treinos realizam-se aos
sábados de manhã pelas 9 horas no
Quartel dos Bombeiros das Aves. Eta
iniciativa tem início a 18 de Novem-
bro. Os interessados em obter mais
informações devem contactar o respon-
sável Rafael Mota (968491833). |||||

Junta de Freguesia de Santo
Tirso atribuiu subsídio à ASAS

A Junta de Freguesia de Santo Tirso
atribuiu à Associação de Solidarie-
dade e Acção Social (ASAS) um sub-
sídio no valor de mil e 30 euros, re-
sultado da distribuição do Livro de
Contos “Direitos das Crianças”; uma

iniciativa que promoveu a favor da
ASAS.

Através dos órgãos de informação,
a ASAS agradece publicamente este
donativo e louva esta acção inovado-
ra daquela Junta de Freguesia. |||||

José Maria Pinheiro Monteiro man-
tém-se por mais dois anos à frente
dos destinos da Associação de S.
Miguel Arcanjo. No passado dia 15
de Outubro, tiveram lugar as elei-
ções para o próximo biénio, que de-
finiram a manutenção da presidên-
cia desta associação que tem como
director o pároco de Vila das Aves,
P.e Fernando de Azevedo Abreu.

Por sua vez, João Adílio Pinhei-
ro Monteiro foi eleito secretário,
cabendo o cargo de tesoureiro a
Zeferino Coelho Valença. Nestas
eleições que contaram com a pre-
sença de 45 associados e do
director, foram igualmente es-
colhidos três consultores, nomeada-
mente, José Agostinho Matos,
Joaquim Ferreira Lima e António

Barbosa da Silva.
A nova direcção da Associação

de S. Miguel Arcanjo toma posse
no próximo dia 5 de Novembro, em
cerimónia a realizar no âmbito do
tradicional Magusto que aquela as-
sociação promove todos os anos.
Este evento terá lugar no refeitório
Social de Vila das Aves, a partir das
14 horas. |||||

Em protocolo recentemente celebra-
do entre a Direcção Regional da
Educação do Norte e a Câmara
Municipal de Santo Tirso, a gestão
da residência de estudantes do con-
celho vai passar a estar sob gestão
directa da autarquia.

Assim, durante os próximos seis

Residência de estudantes passa para
gestão da Câmara Municipal

anos, caberá à Câmara de Santo
Tirso receber nas instalações do
edifício os alunos que dele careçam
bem como utilizar o espaço para
outras iniciativas de cariz social, cul-
tural e de utilidade pública.

Porque a actual residência de
estudantes existente em Santo Tirso

é utilizada pelos alunos de fora do
concelho que vêm frequentar a Es-
cola Profissional Agrícola Conde S.
Bento, a Câmara Municipal deverá
assinar brevemente um acordo de
cedência do espaço a essa mesma
instituição, no pressuposto de que
caberá à autarquia a última palavra. |||||

ATRAVÉS DE PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO DO
NORTE E A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO

Direção da Associação de S. Miguel
toma posse em dia de Magusto
JOSÉ MARIA PINHEIRO NOMEADO POR MAIS DOIS ANOS PRESIDENTE DA DIREÇÃO
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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

||||| OPINIÃO: JORGE GOMES

Quem assistiu à última Assembleia
Municipal, em particular à primeira das
duas sessões realizadas pôde assistir
a um triste espectáculo, deprimente e
pouco abonatório para a dignidade
do Órgão Assembleia Municipal.

De facto, a discussão que aí se ge-
rou, ao invés de construtiva, esclare-
cedora e elevada como se exigiria num
país civilizado e num estado de direi-
to transformou-se num rol de insi-
nuações, suspeições e mesmo acusa-
ções.

Dos onze pontos insertos na or-
dem de trabalhos, na primeira sessão
apenas se discutiram dois, o que re-
vela bem a pouca produtividade da
sessão. Do essencial pouco se disse
preferindo alguns deputados alonga-
rem-se sobre o acessório, rebatendo
ideias antigas e assuntos requenta-
dos de actualidade duvidosa.

E isso nem seria o pior. Mau de-
mais para ser verdade foi o tom com
que um dos deputados eleitos nas
listas do PSD se dirigiu ao Presidente
da Câmara proferindo acusações
gravíssimas e ofensivas à sua digni-
dade e carácter.

Que se seja oposição e que até
nem se simpatize com quem esteja no
poder ainda se aceita, mas há um
mínimo de dignidade a manter e não
se deve perder de vista que quer opo-
sição quer poder foram eleitos pelos
munícipes e ambos devem exercer as
suas funções de forma correcta e
transparente.

Parece-me que só quem não tem
argumentos de qualidade, ou não tem
argumentos, de todo, envereda pelo
ataque pessoal e pelo insulto fácil.

O mais espantoso de tudo isto é
que depois de tanta discussão o ponto
em apreciação tenha sido aprovado
com apenas oito votos contra o que
demonstra que nem mesmo os com-
panheiros de bancada do deputado
do PSD o apoiaram na sua atitude.
Lamentável.

Diga-se que este ponto se referia
à constituição da Fundação de Santo
Thyrso, entidade que irá desenvolver
a actividade de criação de empresas
de base tecnológica na antiga “Fábri-
ca do Teles” algo que só se poderá
aplaudir e que, creio, poderá ser um
motor de desenvolvimento do Con-
celho, não se percebendo pois, onde
está a dúvida de alguns deputados
que, ao que parece são capazes de
ver o que mais ninguém vê numa ati-
tude de suspeição doentia.

Assim Não
Outro ponto de grande animação

e que no passado recente foi de ani-
mosidade, a discussão em torno do
nosso hospital. Com efeito as aves
agoirentas do costume vaticinavam o
pior e adivinhavam mesmo o encer-
ramento do hospital a breve prazo.
Felizmente a Câmara Municipal e o
seu Presidente souberam defender os
interesses de Santo Tirso e foi lido o
texto de uma carta do Ministério da
Saúde, dando conta da criação do
Centro Hospitalar do Ave
aglutinando os hospitais de Santo
Tirso e de Vila Nova de Famalicão.

Este centro hospitalar terá a forma
de Empresa Pública Estatal, EPE e o
capital social da mesma será investi-
do na melhoria, nomeadamente, das
Urgências, da Cirurgia Ambulatória
e Consulta Externa, tudo no Hospital
de Santo Tirso

Ou seja, ao invés do que por aí
os velhos do Restelo apregoavam,
vamos ter o nosso hospital reforçado
e não esvaziado.

Muito curiosa, pela negativa, a
imediata e abrupta posição tomada
pelo edil de Vila Nova de Famalicão,
o social-democrata Armindo Costa
que em entrevista a um jornal de
grande tiragem se veio insurgir con-
tra esta notícia e reclamar para si a
sede deste novo Centro Hospitalar.

Deploráveis as suas justificações
para que a sede se situasse em
Famalicão. Que eles eram maiores,
melhores e mais modernos.

Por outras palavras, Santo Tirso
continuaria, segundo este autarca, a
ser esquecido e espoliado dos seus
direitos. Uma vergonha. Assim NÂO.

Onde está o sentido de solidarie-
dade e de justiça deste autarca?
Quem o viu a apoiar Santo Tirso
quando perdemos o bloco de partos
da nossa Maternidade?

Seria muito interessante ver agora,
publicamente, a Comissão Política do
PSD a reagir a estas declarações e a
defender de forma intransigente a lo-
calização da sede do novo Centro
Hospitalar em Santo Tirso.

Trata-se inequivocamente de uma
enorme conquista para o nosso con-
celho, que deve obter de todos, subli-
nho de todos, o aplauso e apoio. Pela
parte que me toca, acredito que va-
mos conseguir. Lutarei por isso. Espe-
remos para ver a posição de alguns.

Uma última nota para a nova des-
cida do IMI proposta pelo executivo
municipal que teve os votos a favor
do PS e contra do PSD. ||||| * DEPUTADO DA

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO

A liberalização do mercado da
energia eléctrica ainda se faz sentir
de forma pouco significativa e con-
tabilizam-se em apenas cerca de 4
mil os consumidores da EDP que
enveredaram já por esse caminho.
As operadoras concorrentes continu-
am praticamente desconhecidas do
grande público mas na eventuali-
dade de o cenário ser outro a EDP
diz-se “preparada para o desafio”.

“A EDP tem tido uma atitude
pró-activa em relação a cada clien-
te”, referiu António Santos Ferreira,
director da área de Rede Ave Sousa,
num encontro com jornalistas rea-

lizado no passado dia 10 de Outu-
bro. “A abertura do Mercado Libe-
ralizado aos clientes domésticos,
pela sua envergadura e complexi-
dade - envolvendo cerca de seis
milhões de clientes – mobilizou o
Grupo EDP, designadamente, ao
nível da criação e desenvolvimen-
to de projectos que permitem à em-
presa encarar com optimismo o pro-
cesso de mudança”, lê-se em nota
de imprensa.

Um desses projectos dá pelo
nome de EDP 5D que mais não é
do que um novo serviço de ener-
gia lançado pelo referido grupo

para precisamente se posicionar no
mercado liberalizado, traduzindo o
“5D” as cinco dimensões que ca-
racterizam o seu posicionamento,
ou seja “mais económica, mais pro-
ximidade, mais inovação e mais am-
biente”. A marca EDP 5D pratica
tarifas que não estão sujeitas à
definida pela entidade reguladora
(tornada pública na semana passa-
da apontando para um amento sig-
nificativo dos preços de energia e
que levou já a uma intervenção do
governo), praticando antes preços
de mercado, que variam consoante
os valores dos preços de produ-
ção. Através do EDP 5D, dá-se a
oportunidade aos clientes EDP de
aderirem ao mercado liberalizado
de energia sem deixarem de ser cli-
entes do grupo. De resto, e segun-
do deu conta António Santos Fer-
reira, 99 por cento dos que envere-
dam até ao momento por esse ca-
minho, mantiveram-se clientes EDP.
A este novo produto podem aderir
clientes com uma potencia contra-
tada igual ou superior a 6,9 KVA.

Ainda de acordo com o mes-
mo responsável, “os clientes que
aderirem ao EDP 5D terão à sua
disposição novos tarifário destina-
dos a proporcionar maior econo-
mia, novos serviços de aconselha-
mento sobre eficiência energética,
seguro de assistência domiciliária,
uma linha telefónica exclusiva, aces-
so a novas tecnologias e a possibi-
lidade de se constituírem como ‘cli-
entes verdes’, aderindo a um pla-
no tarifário que garante que é intro-
duzida na rede uma quantidade de
energia proveniente de fontes lim-
pas, equivalente ao seu consumo
anual”. ||||| JOSÉ ALVES DE CARVALHO

Na mesma altura, António San-
tos Ferreira, acompanhado por
Alcino Monteiro (responsável
pela unidade organizativa que
agrega os concelhos de Santo
Tirso, Trofa e Vila Nova de Fa-
malicão) de Manuel Guedes
(responsável pelo apoio à ges-
tão) e de Cândido Silva (do
gabinete de comunicação), fez
um balanço positivo da última
época de fogos, tendo em con-
ta “o planeamento, a mobiliza-
ção de meios e a rápida actua-
ção nos diferentes teatros de
operações”. Por outro lado, a
empresa diz-se já “preparada”
para o próximo desafio, ou seja
o Inverno, com “as inerentes
condições atmosféricas desfa-
voráveis e que sempre causam
avarias”. |||||

DEPOIS DOS FOGOS, O
INVERNOEDP preparada para o

desafio da liberalização
EDP DA ÁREA DE REDE AVE SOUSA PROMOVEU
ENCONTRO COM JORNALISTAS
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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 Qua-
dros; 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.

Recriada com o e ambiente da época
decorreu em Roriz, no passado dia
15 deste mês, uma Feira Antiga tal
como no século XIX. Nesta feira mar-
caram presença os jogos populares, a

Realizou-se no passado dia 15 um
encontro convívio entre os utentes do
lar e centro de dia com todos os fa-
miliares e amigos. Este encontro ini-
ciou-se pelas 15 horas e trinta minu-
tos com uma Eucaristia celebrada pelo
pároco da freguesia, Padre Eugénio.
Finda a eucaristia teve lugar o lanche
convívio animado pela actuação do
Rancho Santa Maria de Negrelos que
animou os utentes do lar e todos os
presentes.

No final, Carlos Portas, presidente
da direcção do CASATIR, agradeceu
a todos desde os convidados aos que
com ele trabalham em prol do bem
do centro. |||||

Rancho Folclórico S. Pedro de Roriz
promoveu Feira Antiga

gastronomia e o artesanato da época.
A animação esteve a cargo do grupo
organizador, o Rancho Folclórico S.
Pedro de Roriz, do Rancho Regional
de Gulpilhares, de Vila Nova de Gaia,

do Rancho Folclórico Santa Luzia de
Airães, de Felgueiras, da Associação
Independente de Sanfins, de Paços
Ferreira e do Rancho Folclórico, S. Ma-
mede de Negrelos, de Santo Tirso. |||||

A Associação Musical e Recreativa “Os Delaenses” vai promover cursos para
quem quer aprender a tocar Gaita de Fole, Caixa e Bombo. Os interessados
devem conctactar a referida associação de Delães, dirigindo-se à sua sede,
situada na antiga Junta de Freguesia, ou através dos seguintes contactos movéis:
252 931 244; 967 025 733 e 965 325 001.

Os delaenses
promovem curso
de gaita de fole

CASATIR promoveu mais um convívio
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e-mail:casareclamos@mail.telepac.pt

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

4795-067 vila das aves
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P u b l i c i d a d e

BELENENSES 2 - PAÇOS DE FERREIRA 0

BOAVISTA 0 - NACIONAL 4

ACADÉMICA 2 - CD AVES 0
SETÚBAL 1 - LEIRIA 2
MARÍTIMO 2 - BEIRA-MAR 1

SPORTING 1 - F. PORTO 1

BEIRA-MAR - SPORTING
LEIRIA - ACADÉMICA

BENFICA 3 - ESTRELA 0

CD AVES - BELENENSES
ESTRELA - SETÚBAL
NACIONAL - NAVAL
BRAGA - MARÍTIMO

F.C.PORTO - BENFICA

RESULTADOS CLASSIFICAÇÃO J P

1 - FC PORTO 7 16

2 - SPORTING 7 16

3 - BENFICA 6 13

4 - BRAGA 6 13
5 - NAVAL 6 13

7 - LEIRIA 7 10

9 - P. FERREIRA 7 9

10 - BELENENSES 7 6

11 - SETÚBAL 7 8

6 - NACIONAL 7 12

7

13 - BOAVISTA 7 7
14 - BEIRA-MAR 7 5
15 - C. D. AVES 7 2
16 - ESTRELA 7 1

12 - ACADÉMICA 7 7

108 - MARÍTIMO
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PAÇOS FERREIRA - BOAVISTA
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ACADÉMICA 2 – CD AVES 0
JOGO NO ESTÁDIO CIDADE DE COIMBRA, EM COIMBRA.

ÁRBITRO: JOÃO VILAS BOAS, DA AF BRAGA. ACADÉMICA:

PEDRO ROMA, NUNO LUÍS, DANILO, KAKÁ, VÍTOR VINHA,

ALEXANDRE, ROBERTO BRUM, DIONOTTAN (GELSON,

46’), MIGUEL PEDRO, GYANO (FILIPE TEIXEIRA, 46’) E

DAME (PAULO SÉRGIO, 62’). TREINADOR: MANUEL

MACHADO. CD AVES: RUI FARIA, SÉRGIO CARVALHO

(LEANDRO, 71’), WILLIAM, SÉRGIO NUNES, ANÍLTON

JÚNIOR, NENÉ, FILIPE ANUNCIAÇÃO, MÉRCIO, XANO,

JOCIVALTER (HERNÂNI, 59’) E FREDY (DILL, 40’).

TREINADOR: NECA. MARCADORES: MIGUEL PEDRO (5’)

E DANILO (64’). CARTÕES AMARELOS: SÉRGIO CARVALHO

(22’), DANILO (29’), VÍTOR VINHA (45’), JOCIVALTER

(46’), ROBERTO BRUM (47’), SÉRGIO NUNES (60’),

FILIPE ANUNCIAÇÃO (70’), MIGUEL PEDRO (77’),

WILLIAM (80’) E MÉRCIO (91’).

O jogo entre a Académica e o CD
Aves colocou frente a frente duas
equipas que ainda não tinham experi-
mentado o sabor da vitória, mas o
prémio acabou por sair aos estudan-
tes. O golo madrugador apontado por
Miguel Pedro, que curiosamente na
época passada defendeu as cores
avenses, deu, é claro, uma diferente
serenidade aos anfitriões, enquanto
do outro lado ficou acentuada a crise
de resultados. As quatro derrotas con-
secutivas, aliadas ao facto de ainda
não terem vencido nesta edição da

E vão quatro derrotas seguidas…
Bwin Liga, deixou os visitantes com
uma grande ânsia de vencer, até para
não aumentar, ainda mais, o fosso
pontual para os adversários mais
directos na fuga à despromoção.

A táctica apresentada pelo treina-
dor Neca, assente em quatro torres
alojadas no sector defensivo, acabou
por não surtir os efeitos desejados,
também agravado pelo facto de a bola
nem sempre lhes chegar nas melhores
condições. Os avançados também não
conseguem livrar-se do rótulo de per-
dulários, desperdiçando boas oportu-
nidades de perigo, ou por o esférico
ser travado pelo guarda-redes ou por
não levar na direcção desejada.

A vencer desde os cinco minutos
iniciais da partida, os estudantes geri-
ram da melhor maneira a ligeira pres-
são do adversário, e mal regressaram
para o segundo tempo já o central
Danilo, de cabeça, ampliou a vantagem,
após canto, cobrado na direita, por
Miguel Pedro. Antes disso, ficou no
ar uma dúvida quanto à prestação do
árbitro João Vilas Boas, uma vez que
perdoou a expulsão a Vítor Vinha, por
agressão a Sérgio Carvalho. Aos 53
minutos surgiu um dos melhores lan-
ces para os forasteiros, mas o cabecea-

mento de Anílton passou rente ao
poste. Já perto do final, o “levezinho”
das Aves atirou, por duas vezes, ao lado.

Agora, segue-se a recepção ao Be-
lenenses, comodamente instalado no
décimo lugar da tabela, em jogo mar-
cado para o próximo domingo, pelas
15 horas. Resta esperar pela capaci-
dade de reacção dos comandados
de Neca.

CD AVES 1 – SETÚBAL 2
JOGO NO CLUBE DESPORTIVO DAS AVES, NA VILA DAS

AVES. ÁRBITRO: COSME MACHADO, DA AF BRAGA.

CD AVES: RUI FARIA, SÉRGIO CARVALHO, WILLIAM,

SÉRGIO NUNES, ANÍLTON JÚNIOR, NENÉ, FILIPE

ANUNCIAÇÃO, MÉRCIO (JOCIVALTER, 73’), XANO, FREDY E

HERNÂNI (OCTÁVIO, 83’).TREINADOR: NECA.

SETÚBAL: JOÃO PAULO, JANÍCIO, AURI, VERÍSSIMO,

NANDINHO, BINHO, JULIEN (MÁRIO CARLOS, 78’),

LABARTHE (LOURENÇO, 56’), AMUNEKE, BRUNO RIBEIRO

E VARELA (FLÁVIO, 92’). TREINADOR: TONI.

MARCADORES: LOURENÇO (57’), SÉRGIO NUNES (65’) E

BRUNO RIBEIRO (82’). CARTÕES AMARELOS: LABARTHE

(26’), MÉRCIO (49’), FREDY (54’), AMUNEKE (58’), FILIPE

ANUNCIAÇÃO (81’), MÁRIO CARLOS (86’) E VARELA (88’).

A prestação do CD Aves em casa con-
tinua a deixar muito que desejar, seguin-
do-se mais uma derrota, desta vez dian-
te do Setúbal. A onda vitoriosa
protagonizada na época passada, e

que foi fundamental na caminhada
da subida à primeira liga, ainda não
foi retomada, esperando-se por
melhores frutos nas próximas jornadas.

E, se os avenses até estiveram bem
no primeiro tempo, na verdade a
pouca inspiração do guarda-redes Rui
Faria no regresso dos balneários
deitou por terra as aspirações para a
conquista de pelo menos um ponto.
O facto de ter ficado perturbado pela
forma como sofreu o primeiro golo,

da autoria de Lourenço, deixou-o sem
o discernimento necessário para uma
intervenção mais segura aquando do
remate certeiro de Bruno Ribeiro, já
perto do apito final da partida.

Claro que em vantagem, a equipa
do Setúbal ficou muito mais tranquilo,
encarando os restantes minutos com
uma outra atitude, que lhe permitiu
gerir de forma eficaz o resultado,
saindo da Vila das Aves com mais
três pontos na conta pessoal. |||||

RELATOS DOS JOGOS: ACADÉMICA / DESP. AVES E DESP. AVES / SETÚBAL [TEXTO: SUSANA CARDOSO | FOTOS: VASCO OLIVEIRA]

ACADÉMICA / DESP. AVES DESP. AVES / SETÚBAL
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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 CLUBE

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

Na tua opinião, correu bem a pré-
época na tua equipa?
Penso que sim dadas as condições
que temos. Acho que fizemos uma
pré-época regular, mas tenho pena de
não termos melhores condições de
trabalho.

E sentes que a tua equipa está pre-
parada para fazer uma boa época?
Acho que sim e os resultados estão
à vista, mas penso que poderemos
fazer melhor se todos os jogadores
contribuírem para o colectivo, ou seja,
se trabalharmos mais e formos unidos
obteremos melhores resultados,
porque a união faz a força.

Como encaras o teu futuro pessoal
como atleta?
Eu encaro o meu futuro como atleta
como qualquer miúdo da minha idade
que sonha um dia vir a ser jogador
profissional, mas para isso é preciso
espírito sacrifício e acima de tudo
humildade. ||||||

Como analisa o trabalho da pré-época e a aplicação
dos seus atletas?
Relativamente  ao trabalho da pré-época considero que
correu como o planeado ou seja bastante positivo. Ela-
borei um plano de trabalho para quatro semanas de
treino e jogos de treinos, de modo a promover as capa-
cidades físicas e técnicas dos atletas, estes correspon-
deram muito bem às expectativas. O único senão deve-se
ao facto de que, durante as quatro semanas, alguns atletas
não tenham participado devido a questões pessoais.

Foi apoiado no trabalho de equipa, para aquilo que
idealizou?
Sim, tenho dois delegados e ambos me apoiaram em
tudo que precisei, embora um fosse mais presente do
que outro(devido a interesses pessoais) durante a pré-
época, contudo aproveito a oportunidade para agrade-
cer o trabalho excepcional que têm vindo a desenvolver
os dois delegados.

Que expectativas tem, quanto à prestação da sua equi-
pa no campeonato?
Para a minha equipa o campeonato começou da melhor
maneira possível, temos conseguido bons resultados,
e desta caminhamos para o nosso objectivo, ou seja
ficar o mais acima na tabela classificativa. |||||

ENTREVISTA AO TREINADOR DOS INICIADOS SUB 14 ANTÓNIO FERNANDES

ENTREVISTA A DANIEL PEREIRA, INICIADO SUB 14

Tenho pena que não tenhamos
melhores condições de trabalho

O nosso campeonato começou
da melhor maneira possível

ESCOLAS | AVES 0 – GONDOMAR 3
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: NELSON

PASCOAL. AVES: PEDRO (SILVA, 40M), ROBERTO, MIGUEL,

RENATO (DAVID, 36M), ZÉ NUNO, JOÃO GOUVEIA, GUILHERME

(PAULO, 21M), NUNO GOMES (ORLANDO, 25M), TIAGO,

DIOGO, LEITE. TREINADOR: GILBERTO BEZERRA. RESULTA-

DO AO INTERVALO 0-1

Os nossos mais jovens atletas começa-
ram a jogar em casa perante o seu pú-
blico (pouco), a primeira parte foi muito
equilibrada com os avenses a ter mais
oportunidades, mas foi o Gondomar a
marcar um golo quase sem contar. A se-
gunda parte foi quase toda dos forastei-
ros com uma equipa mais entrosada e
rotineira fizeram mossa nos avenses. Me-
lhor avense: Renato. Arbitragem regular.

JUVENIS SUB 15 | AVES 4 – RORIZ 1
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: JOAQUIM

TEIXEIRA. AVES: ZÉ PEDRO, JOÃO (BRUNO, 71M), COSTA,

RICARDO, ANDRÉ (RUI MIGUEL 38M), JORGE (TIAGUINHO,

16M), MICAEL, MIRANDA (RUI ZÉ, 38M), PEDRO, LEMOS,

NUNO. TREINADOR: RAUL SILVA. RORIZ: FÁBIO I, TOMÉ,

CIRILO, BRUNO, FÁBIO II (JORGE, 52M), ZÉ LUÍS (JOÃO

PAULO, 36M), LUÍS, ALEXIS, VITINHA (JOEL, 36M), DANIEL,

ROMPANTE. TREINADOR: ARMINDO MARTINS. RESULTADO

AO INTERVALO 3-1. MARCADORES: NUNO 6M, PEDRO 10M,

MICAEL 20M, LEMOS 44M PELO AVES E DANIEL 21M PELO

RORIZ. CARTÃO AMARELO: DANIEL DO RORIZ 51M.

Os avenses realizaram uma excelente
partida de futebol com mais domínio na
primeira parte, coroado com três lindos
golos de encher o olho a qualquer adepto,
com um Roriz um pouco permissivo e ma-
cio, a segunda parte foi mais equili-brada
tendo os avenses obtido mais um golo
que deu mais cor ao futebol praticado.
Melhor avense: Micael. Boa arbitragem.

JUNIORES | AVES 0 – ALIADOS 0
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: JOSÉ

OLIVEIRA. AVES: SÓCRATES (SIMÃO, 78M), ROBERTO, LOPES,

RUI CASTRO,  AMARO, RATINHO, COSTA (RUI QUEIRÓS, 51M),

CRISTÓVÃO (RÊGO, 23M), HUGO, BENICIO, RUI COSTA.

TREINADOR: ADELINO RIBEIRO. RESULTADO AO INTERVALO

0-0. CARTÃO AMARELOS: RUI CASTRO 58M, AMARO 86M,

RATINHO 87M.

Num jogo onde os locais foram os que
mais jogaram e que só por manifesta
falta de sorte, por um excelente guarda-

redes e defesa muito povoada forasteira,
o ferro devolveu algumas vezes bolas
com selo de golo, abdicando quase do
ataque e só de longe a longe é que
incomodavam o último reduto avense.
Resultado muito injusto para os da casa,
e lisonjeiro para os forasteiros. Melhor
avense: Hugo. Arbitragem à socapa foi
estando do lado do Aliados.

JUVENIS | AVES 7 – AMARANTE 0
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: PEDRO

RIBEIRO.  AVES: JOÃO, RIOS, ANDRÉ, MÁXIMO (LEITE, 59M),

DOMINGOS, GOMES (LIMA 64M), TIAGO, FÁBIO, HÉLDER,

TORRES, JOÃO SILVA. TREINADOR : MARCOS NUNES.

RESULTADO AO INTERVALO 3-0. MARCADORES: GOMES 24M

41M, DOMINGOS 27M, MÁXIMO 57M, TORRES 61M, JOÃO SILVA

72M 74M. CARTÃO AMARELO: TORRES 67M.

Excelente partida de futebol realizaram
estes jovens, e recheada com golos para
todos os gostos, demorou 24m a resis-
tência amarantina para aparecerem os
golos de belo efeito, os forasteiros ainda
esboçaram alguma réplica, mas os aven-
ses estavam em dia sim. Melhor avense:
Gomes. Arbitragem boa.

INICIADOS SUB 14 | AVES 3 – MARCO 2
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: ANTÓNIO

JÚLIO. AVES: PAULO (MOREIRA, 62M), ZÉ BRUNO (ZÉ CARLOS

21M), FÁBIO, DIOGO, MIGUEL, MARQUES (LUÍS MIGUEL, 65M),

FILIPE, GOUVEIA, DANIEL, JOÃO DIAS, JOÃO COSTA.

TREINADOR: ANTÓNIO FERNANDES. RESULTADO AO

INTERVALO 2-1. MARCADORES: MARQUES 20M, GOUVEIA

29M, ZÉ CARLOS 38M.

Os avenses tiveram que ir à procura do
prejuízo pois sofreram um golo logo no
primeiro quarto de hora viraram o resul-
tado com todo mérito mas depois quase
o iam deixando fugir, tal não aconteceu
porque os nossos atletas lutaram muito
para que os três pontos não fugis-
sem de quem lhes pertencia até então.
Melhor avense: Gouveia. Arbitragem boa.
                                                                                
INFANTIS | AVES 1 - S.PEDRO DA COVA 0
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: PEDRO

RIBEIRO. AVES: PAULO, MIRANDA, ZÉ CARLOS (MARTINS

28M), RAFAEL, MÁRIO RUI (DUDA, 24M), NUNO, PEDRO,

CLÁUDIO (MARQUES, 40M), BRUNO, MARCO (DIOGO, 60M),

TREINADOR: JOÃO PAULO. RESULTADO AO INTERVALO: 1-0.

MARCADORES: MARCO 18M.

Os avenses cumpriram mais um obstácu-
lo, vencido, pé ante pé para garantir a
manutenção, controlando a partida desde
o seu início. Marcando a meio da primei-
ra parte lá resolveram um jogo que teve
na segunda parte um equilíbrio mais no-
tórios com os forasteiros a tentar mudar o
rumo dos acontecimentos, a vitória assen-
ta bem à equipa que mais lutou por isso.
Melhor avense: Nuno. Boa arbitragem. |||||
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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

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

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

PILOTO REPETIU A VITÓRIA NO RALI CENTRO DE PORTUGAL
CONQUISTANDO MAIS UM TÍTULO NACIONAL

CLASSIFICAÇÃO J P

1 - RIO FEBROS 2 6

2 - PAREDES 2 6

3 - DESP. GONDOMAR 2 4

4 - DESP.  AVES 2 3
5 - DESP. PORTUGAL 2 3

7 - ALTO AVILHÓ 2 3

9 - MINDELO 2 3

6 - AVINTENSES 2 3

2 38 - REBORDOSA

Futsal Feminino
Juniores

O Aves está no bom caminho, o ner-
vosismo do primeiro jogo parece estar
a desaparecer aos poucos pois as
provas estão à vista com os resultados
da segunda e terceira jornada.

Assim as atletas juniores feminino
conseguiram em casa na segunda
jornada um resultado confortável
frente ao Mindelo por 8-1, dando
hipótese ao treinador Lino Teixeira de
rodar outras atletas menos utilizadas.

Na terceira jornada o Aves deslo-
cou-se até Gondomar onde foi derro-
tar a equipa Escola D. C. Gondomar
por 4-2, resultado alcançado com mui-
to esforço por parte das atletas do
Clube Desportivo das Aves. ||||| JOAQUIM

GONÇALVES

Armindo Araújo teve a oportuni-
dade no MotoGP, disputado no
Autódromo do Estoril, de rodar na
moto bi-lugar da Ducati Marlboro
Team, com Randy Mamola aos
comandos. A experiência foi única, e
a adrenalina subiu bem alto: “Volta-

um carro de ralis foi na travagem.
Nas curvas trava-se antes e aqui, a
travagem prolonga-se pela curva fora.
Foi uma sensação óptima e que é
sempre bom de ter e que não me
importava de repetir.” |||| JOSÉ MANUEL

MACHADO

MOTO GP DE PORTUGAL -
ARMINDO ARAÚJO COM
RANDY MAMOLA

“Voltava a repetir!” va a repetir!”, referiu o piloto.
Para o Campeão Nacional de Ralis,

Armindo Araújo as altas velocida-
des fazem parte da sua rotina: “Já
corri em motos, mas uma experiência
destas nunca tinha tido. A grande
diferença que reparei em relação a

||||| TEXTO: JOSÉ MACHADO

Ao fim de 50 participações no
Campeonato Nacional de Ralis e
quando ainda faltam duas provas
para o fecho desta temporada, o pilo-
to de ascendência avense, assegu-
rou mais um título nacional na mo-
dalidade, agora, na categoria de
Produção.

Para Armindo Araújo, Campeão
Nacional Absoluto de Ralis em
2003, 2004 e 2005, a vitória no
Rali do Centro de Portugal, “teve um
sabor especial por ter permitido

Armindo Araújo repetiu a vitória no
Rali Centro de Portugal

alcançar o título nacional na catego-
ria de Produção”, que ainda não
constava no seu palmarés.

Ainda nesta temporada, as con-
quistas de Armindo Araújo poderão
não ficar por aqui, já que o piloto
permanece muito bem posicionado
na tabela classificativa para poder
alcançar o quarto Título, consecutivo,
de Campeão Nacional Absoluto de
Ralis.

A próxima prova do Campeonato
Nacional de Ralis será o Rali de
Mortágua que se realiza nos próxi-
mos dias 27 e 28 de Outubro. |||||

PRÓXIMA EDIÇÃO NAS
BANCAS

A 15 DE NOVEMBRO
DE 2006

entremargens@mail.telepac.pt

entreMARGENS
assine e divulgue
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Av. de Poldrães, 275
EN 105 Km 31,6
4795 - 006 Vila das Aves
Tel. 252 820 666/7
Fax 252 820 669
Email: poldraes@tfgest.pt
www.transportesfreitas.pt

Lubrificantes Galp
Combustíveis       Lavagens       Oficina
Banco Potência / Pré-Inspecção IPO

Pneus de Todas as Marcas
Montagem / Equilibragem / Alimentação / Direção

Desempeno de Jantes Imediata

Peças e Acessórios
Discos / Calços / Filtros / Amortecedores /

Baterias, etc.

Estação de Serviço:

Educação, Saúde, Emprego, Cultura e
Desporto, Centralidade e Urbanismo.
São estes os grandes temas que vão
estar em destaque no Ciclo de Confe-
rências intitulado “Pensar a Sul”, a pro-
mover no próximo ano por instituições
e algumas freguesias do concelho de
Guimarães. A iniciativa foi apresen-
tada na passada segunda-feira em Lor-
delo, uma das freguesias envolvi-das
neste ciclo de conferências, a par de
Moreira de Cónegos, Guardizela, S.
Martinho do Conde e Gandarela.

Segundo a organização, o objecti-
vo é o de promover a “discussão das
futuras estratégias a seguir para dotar
a zona Sul do concelho de melhores
capacidades” de forma a responder
“com eficácia aos desafios que se irão
colocar no futuro”. Por outro lado, pre-
tende-se “crir as condições de diálogo
que permitam a racionalização dos
recursos necessários à construção de
um futuro mais equilibrado, sustenta-
do e que garanta mais qualidade de
vida às populações”.

A Fundação Professor Luís Macha-
do (detentora do título “Lordelo Jor-

Cinco freguesias de Guimarães vão
procurar estratégias de futuro

nal”), é uma das instituições envolvi-
das neste processo, à qual se juntam
a Associação de Reformados de Lor-
delo, a Morávia, a Fundação Romening,
o presidente da Junta de Moreira de
Cónegos, Paulo Renato e ainda Vítor
Moreira, vereador da oposição da
Câmara Municipal de Guimarães.

Ao Entre Margens, Rui Pedro Men-
des, da Fundação Professor Luis Ma-
chado, falou na necessidade de se
debater questões como a educação
ou a saúde tendo em conta um núme-
ro mais abrangente de freguesias,
neste caso as que se situam na zona
sul do municipio vimaranense, em vez
de “cada uma pensar por si”. O mesmo
responsável dá como exemplo a cria-
ção de infra-estruturas de saúde. “Toda
a gente quer um Centro de Saúde na
sua terra, mas se calhar faz sentido
pensar em conjunto e tentar definir-
se onde um estrutura como esta faz
mais sentido”.

Rui Pedro Mendes sublinha, no
entanto, que não está em causa qual-
quer ideia de fusão de freguesias, an-
tes sim, tentar contribuir para a defi-

promover ao longo do próximo ano.
“Associações, entidades autárquicas,
instituições e cidadãos em geral, serão
o denominador comum em todas as
conferências, estando também con-
vidados para a participação elementos
que se tenham destacado nas diversas
áreas a tratar. Segundo Rui Pedro
Mendes, a organização tentará trazer
a discussão casos que possam fun-
cionar como exemplos a seguir, ou
não. No âmbito da educação, por
exemlo, e numa altura em que tanto
se fala em encerramentos em estabe-
lecimentos de ensino, o Centro Escolar
de Paredes de Coura deverá constituir
um dos motes do debate, a par, por
exemplo, da Carta Educativa de Gui-
marães. ||||| JOSÉ ALVES DE CARVALHO

nição “daquela” que terá mais prepara-
da para receber determinado serviço.
Outro dos objectivos deste Ciclo de
Conferências passa pela sinalização
de uma centralidade no conjunto
destas cinco freguesias, que, mais ou
menos longe, continuam a depender
da centralidade que constitui a sede
do município.

A educação será o primeiro tema
em debate, estando agendada a cofe-
rência para o dia 6 de Janeiro de 2007.
Será o primeiro de cinco debates a

CICLO DE CONFERÊNCIAS “PENSAR A SUL” JUNTA INSTITUIÇÕES
DO CONCELHO DE GUIMARÃES

Com o Ciclo de Conferências
pretende-se promover a
“discussão das futuras

estratégias a seguir para
dotar a zona Sul do concelho
de melhores capacidades” de

forma a responder “com
eficácia as desafios que se

irão colocar no futuro”.
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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
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||||| OPINIÃO: JOSÉ PACHECO

Na mesa ao lado, uma mãe indignada
queixava-se de o seu miúdo não querer
ir para a escola, porque a professora lhe
batia. Ao que parece, a mestra usava a
régua como auxiliar de instrução. A
senhora dirigiu-me a palavra. Eu respondi
que não queria acreditar, que não consi-
derava que fosse possível tal comporta-
mento. Assegurou-me que sim, que tinha
sido tal e qual me narrava. Procurei uma
rebuscada explicação, para justificar tão
estranho costume. Aleguei eventual des-
gaste psíquico da professora e que terá
sido um incidente apenas.

Não é isso, não, professor! É quase todos os
dias. Só não bate quando vai ao café.

Se as professoras vão ao café é porque não
têm café na escola – ripostei, em defesa da
corporação.

O senhor não entendeu. As professoras vão
ao café no tempo em que deviam estar a dar
aulas. Ó professor, as escolas de hoje não são
muito diferentes da que nós tivemos! A
professora do meu filho até me faz lembrar a
Dona Bertinha

Tangeram a minha corda sensível, e
logo perguntei: Quem é a Dona Bertinha?

Quem é, não. Quem foi! – retorquiram
os meus amigos, de quem a Dona Ber-
tinha tinha sido mestra. E logo desfiaram
uma história, que abreviarei, para não
cansar o leitor.

Contrastando com a fineza de estilo
de outras professoras do seu tempo – e
com o perfil que o diminutivo poderia
sugerir – a Dona Bertinha nutria ressen-
timentos face aos seus alunos e assumia-
os. Quase no fim de uma carreira de mais
de quarenta anos, a matriarca fazia ques-
tão de sublinhar que, quando morresse,
queria ir para o inferno, porque o céu deveria
estar cheio de criançada. A “criançada” fora
culpada de uma queda, que lhe fez partir
o fémur e passar metade da vida apoiada
numa bengala. Este utensílio, presumivel-
mente utilizado no restabelecer do equilí-
brio, foi recurso prodigamente utilizado
“no lombo dos pequenos diabretes, que a
puseram assim”.

Fique sabendo o leitor que era esse
rude atributo que “fazia a diferença”. A
Dona Bertinha era apontada como exem-
plo, unanimemente considerada a melhor
de quantas professoras havia na região.
Não porque o “seu método” fosse dife-
rente do “método” das outras professoras,
mas porque, no ocaso da carreira – quan-
do “a idade era um posto”, como gostava
de realçar – era considerada como “uma
professora que se dava ao respeito” (sic).

Não consta que se tivesse, alguma vez,
questionado o “seu método”, porque “a
letra com sangue entra”. E por convenci-

||||| OPINIÃO: VÍTOR LEMOS

O semanário o “Sol” deu o mote ao publicar
a noticia do possível encerramento do
Serviço  Urgências do Hospital de Santo
Tirso, dando origem a reacções e criticas
predominantemente dos nossos políticos.

De todas elas destaquei, uma em espe-
cial, não pelo conteúdo mas, pelo tratamento
dado à imprensa local que me pareceu hou-
ver uma pura coincidência! Ou talvez não.

Ao jornal Entre Margens, a informação
prestada foi, que a noticia carecia de funda-
mento porque, disse, tinha em seu poder
documentos cuja sua publicação era prema-
tura, que contradizia a noticia.

Dois dias depois noutro jornal, podia-se ler
uma notícia em tudo semelhante mas, acom-
panhada do tal documento publicado na
íntegra, ou seja, o que era prematuro, no En-
tre Margens, deixava de o ser, noutro jornal.

Para quem conhece a realidade tirsense,
não estranha estas “coincidêcias”, pois não
será por acaso que, enquanto um se preo-
cupa com a informação e com o concelho,
divulgando noticias e opiniões pertinentes,
independentemente do quadrante político
e do agrado ou desagrado da nossa Edil.
O outro está mais vocacionado para a di-
vulgação de fotos de passeios e eventos
pagos por todos nós, substituindo assim o
meio de “informação” institucional, o “Bole-
tim Municipal”.

Mas há critérios que passam perfeita-
mente por coincidências ou por inofensivas
omissões.

Lembro-me que estávamos em festa, tudo
estava embandeirado em arco pelo docu-
mento que garantia a “permanência” dos
Serviços de Urgência, lançamos “foguetes”
pela vitória sobre o estado face à acção
que a Câmara Municipal interpôs contra
aquele, pela separação do território que
criou o Município da Trofa.

Esta foi sem duvidas a nossa vitória? e
usando uma terminologia futebolística direi

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

O ritmo da aula
mento de que o pior dos defeitos que
um professor poderia ter era o de perder
tempo a pensar. Durante mais de quarenta
anos, a Dona Bertinha contou os dias
que lhe faltavam para a “bendita reforma”.
E lá se foi, um dia, na paz dos simples,
sem se ter apercebido da riqueza do pen-
sar sobre o que se faz.

Entre a bengalada certeira da Dona
Bertinha e a disciplina de caserna imposta
por docentes mais recentes distam algu-
mas décadas e nenhuma alteração no
estilo. Uma distância temporal despicien-
da, se considerarmos serem as mudanças
em educação tremendamente morosas;
uma decorrência de um “tradicional” bem
enraizado nos costumes. Alguns amigos
dizem-me que as aulas que dão já não
são como antigamente e que, agora, as
preparam cuidadosamente. Falamos dife-
rentes linguagens. Eles falam-me de aulas
“interessantes”. E eu não consigo enten-
der como pode ser interessante escutar
respostas a perguntas que não se faz.

Eu sei que há professores que prepa-
ram bem as suas aulas, que definem crite-
riosamente os objectivos, elaboram rigoro-
samente um plano e elaboram materiais
auxiliares de ensino. Não duvido de que
sejam profundos conhecedores do assun-
to que vão leccionar. Mas terão pensado
bem para quem vão “dar a aula”? Se todos
os alunos estão aptos a recebê-la? Se to-
dos irão aprender no mesmo tempo, do
mesmo modo, no mesmo ritmo?

Dizem-me que as aulas de hoje são
diferentes e melhores que as dadas anti-
gamente. Mas “aula” não é coisa digna
de ser melhorada, é coisa para ser ques-
tionada. Sem negar a pertinência de aulas,
no modo de fazer escola que ainda te-
mos, pergunto aos professores se haverá
um só modo de fazer escola e se esse
modo tem por recurso exclusivo a “aula”.
E, aqui, é que a coisa se complica…

Respondem-me, inevitavelmente, que
há outros modos. Mas, se lhes pergunto
quais são esses outros modos, não res-
pondem. Ou, se algo respondem, fazem-
no por sabedoria de ouvido, ou desde-
nhando: “essas coisas não resultam”. Aí,
eu pergunto se já utilizaram essas “coisas”,
ou que coisas são. Não respondem.

O meu amigo Manuel, bom professor
à moda antiga, também me avisa:

Ó Zé, deixa-te disso. Esses métodos não
resultaram lá fora. Foi o que eu ouvi dizer.
Portanto, eu cá vou dando as minhas au-
linhas. Quem acompanha, acompanha.
Quem não acompanha... Só tenho um pro-
blema que quero que me ajudes a resolver.
Tenho lá um aluno que faz muitas perguntas
e que me quebra o ritmo da aula!

Pois... o ritmo da aula. Sabem o que é?
Nem eu. |||||

Critérios, coincidência
e omissões

que nós ganhamos o jogo mas, quando
alguns afirmavam que um resultado supe-
rior a “vinte” era pouco, que a goleada era
iminente, o desafio terminou com uma vitó-
ria tangencial, com “um tento” marcado para
alem da hora, sem o esférico ultrapassar a
linha de golo e ainda levamos um “raspa-
nete” do árbitro por não nos sabermos
comportar.

Mas valeu, é assim que nós gostamos
de ver o nosso clube ganhar, com ou sem
mérito o que interessa é ganhar, já ninguém
nos tirava a vitória e continuamos a festejar.

Mas passados dois dias a festa acabou,
os foguetes deixaram de se ouvir, as bandei-
ras e os arcos caíram com a nova “bomba”
lançada pela imprensa nacional (Serviços
de Urgência vai encerrar). Esta noticia pôs-
nos confusos e revoltados.

Confesso que pessoalmente fiquei con-
fuso mas, não entendi os revoltados. Afinal
o ministro não mentiu, provavelmente omi-
tiu, quando muito utilizou o “critério” da
coincidência.

Usando o “critério” da coincidência, ou
seja, dois dias depois da nossa vitória? ,
aparece nova noticia do fecho dos serviços
de urgência (já dizia um alto dirigente do
PS; “quem se meter com o P.S. leva”). É bem
possível ser uma pura coincidência!

A não ser coincidência, poderá ser uma
inofensiva omissão! E por aquilo que nos
deram a ler, o ministro transmitiu que ia
haver um “avolumado” investimento no
hospital, incluindo no Serviço de Urgências
mas, não li que aquele serviço se manteria,
só confirmava as obras.

A ser verdade, estas podem ser de adap-
tação para outros serviços, omissões destas
há todos os dias e na política a verdade
de hoje pode ser mentira amanhã e os
que deram a entender que estavam revol-
tados sabem disso.

O importante era ganharmos o jogo, a
vitória já cá canta, o resto é secundário e
sem interesse!!! ||||| victorlemos@por tugalmail.pt
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Outra Visão do Mundo
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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

ALUGUER DE AUTOMÓVEIS
Viaturas ligeiras e comerciais

Filipe Coelho
ADMINISTRAÇÃO

Telm. 965 011 870

Rua Francisco Moreira, nº 39 | Telf. e Fax: 252 833 223
4780-474 Santo Tirso
Email: cruise.car@sapo.pt

Filial 1: Rua D.Pedro V, nº 1149
Edifício Bruxelas - Loja 2 | Telf. e Fax: 252 494 630
4785-309 Trofa

Inflexões
||||| OPNIÃO: CELSO CAMPOS

PIDDAC Nos últimos dias temos sido bombardeados com as novidades
do Orçamento de Estado para 2007. E como é habito, esse
bombardeamento traduz-se em pagar mais. Vamos pagar mais – muito
mais diga-se de passagem – pela factura de energia, vamos pagar mais
pelo acesso à Saúde, vamos pagar mais por andar na estrada, resumindo,
vamos pagar mais… Neste contexto é legitimo perguntar o que vamos
receber e, a este nível parece ser muito pouco. Normalmente, um dos
instrumentos base para analisar o que cada um recebe é através dos
números do PIDDAC, ou seja, o Plano de Investimentos e Despesas de
Desenvolvimento da Administração Central. É neste mapa que estão
contidos os investimentos previstos pelo Estado em cada concelho do
país. Não tenho presentes os números relativos a este plano para o corrente
ano no concelho de Santo Tirso, por isso analiso apenas os dados de
2007 que tenho em cima da mesa. De acordo com o PIDDAC, Santo
Tirso vai receber pouco mais de milhão e meio de euros, cerca de 300
mil contos na moeda antiga. Desse milhão e meio quase metade (967
mil) são destinados a obras no Hospital de Santo Tirso. De acordo com o
documento as obras serão na “Cirurgia de Ambulatório e Esterl.”
(Esterilização – presumo eu). Ora logo neste ponto ressalta uma questão.
Estarão aqui contidas as obras prometidas pelo ministro da Saúde a Castro
Fernandes? Estará neste bolo as obras no serviço de Urgência, preservando
este serviço e indo contra o parecer técnico que apontava para o
encerramento deste serviço em Santo Tirso? Pelos dados de que disponho
não consigo responder a estas questões.

EBI O outro projecto que absorve mais verba do PIDDAC – 400 mil
euros – é para a EBI de S. Tomé de Negrelos, sendo que o documento usa
a expressão “substituição”. Presumo que este projecto seja relativo às novas
instalações da escola da Ponte, de modo a solucionar de vez o problema
da falta de espaço. Santo Tirso vai receber ainda no campo da Educação,
100 mil euros para o terreno destinado ao pavilhão desportivo na Escola
Tomaz Pelayo e mais 120 mil para remodelações noutras escolas. Sobram
uns míseros dois mil euros (400 contos) para o centro de emprego.
Pergunto o que se pode fazer com dois mil euros hoje em dia?

COMPARAÇÃO Importa ainda comparar, a posição de Santo Tirso no seu
distrito, o Porto. De entre os 18 concelhos do distrito, o concelho tirsense
fica em 10º lugar. Recebe muito menos que os três grandes beneficiários
(o Porto recebe 46,7 milhões, Matosinhos, 30,9 milhões e Gaia 22,3
milhões). À parte estes três grandes concelhos, todos os outros recebem
fatias inferiores a quatro milhões. No entanto, concelhos como Baião,
Penafiel, Valongo e Vila do Conde recebem mais que Santo Tirso. Também
há os que recebem menos, como Amarante, Lousada, Marco de Canavezes,
Paços de Ferreira e Paredes. Há até dois concelhos que recebem verbas
ridículas. A Póvoa de Varzim recebe apenas 183 mil euros (não chega a
40 mil contos) e a Trofa fica apenas com 35 mil euros. Fica com sete mil
contos. Vai receber apenas sete mil contos do Estado em 2007, vinco
uma vez mais. Mas se calhar nem se pode queixar, porque há vários
concelhos do país que ficam completamente em branco. Há concelhos
que não recebem um tostão.

CONCLUSÃO Tenho aplaudido a postura e muitas das medidas do governo
de José Sócrates, mas tenho dúvidas de que se pode dar a volta por cima
continuando a cortar no investimento. Há anos que ouvimos dizer que a
consolidação das contas do Estado precisa de ser feita pelo lado da
despesa e não cortando no investimento. O próprio PS fartou-se de bater
nessa tecla quando estava na oposição. Chega ao Governo e parece ir
pela via mais fácil. Corta-se no investimento, aumenta-se tudo e mais
alguma coisa e continua-se a engordar o Estado. Esta pode ter sido uma
oportunidade perdida para pôr o país nos eixos. Só espero uma coisa…
estar enganado. ||||| celsocampos@sapo.pt

Um “anónimo amigo” resolveu distribuir
pelas caixas de correio dos avenses, via
Infomail, fotocópia da página 6 do número
354 do Entre Margens de 27 de Setembro
último, divulgando foto e notícia com o se-
guinte título “Castro Fernandes nega pro-
messa de subsídio para pagar vencimento
de Valente”. Mau grado o péssimo abuso
de confiança de que dá provas este “amigo
da onça”, o truque está já demasiado ba-
nalizado e não credibiliza em termos de
imagem pública quem o utiliza. Se há um
consultor de imagem por detrás disto, não
é famoso! Valha, ao menos, a publicidade
reforçada ao nosso jornal!

A publicidade do Cemitério de Vila das Aves
foi objecto, recentemente, de um “Anúncio
de concurso – 1º fase Rectificação” publica-
do no Jornal de Santo Thyrso. Mais uma
vez a Câmara Municipal descura a infor-
mação directa junto dos munícipes de Vila
das Aves ao não publicar este anúncio e
outros que nos dizem respeito no Jornal
de Vila das Aves. Opções que nem compre-
endemos nem aceitamos! |||||

||||| OPINIÃO: JOSÉ MACHADO

Esta coisa de “bater” no “Poder Local” é um pouco como “bater
no ceguinho”, mais parecendo uma questão de “água mole a
bater em pedra dura”; mas será que “fura”?

As vozes críticas são as mais variadas e credenciadas, quase
todas, porém, situadas fora do sistema… Penso que isso só de-
monstra que esses olhares críticos apenas pretendem a transfor-
mação desse mesmo sistema transformação que, pouco a pouco,
se vai mostrando cada vez mais necessária e urgente.

Um dia destes, no Correio da Manhã, sob o título Rio para
não chorar, escrevia Alberto Gonçalves, sociólogo e colunista
nesse jornal: “Logo que eleito pelo povo, a função de um autarca
consiste em impedir que esse exacto povo o possa aliviar do
cargo. Os métodos são conhecidos: compra dos média indíge-
nas (publicidade); compra das instituições (subsídios); compra
dos empresários (favores); compra do eleitorado (“cunhas”); com-
pra da oposição (empregos e o que calhar). O que sobra das
compras, e sobra pouco, resolve-se com ameaças, promessas, um
“espelho de água” e foguetório.”

Não podia ser mais clara a sua opinião!
Mas há quem defenda que o Poder Local está mais habilitado

para isto e para aquilo, porque ”está mais perto do povo”.
A.G. tem sobre este aspecto a seguinte perspectiva: “Na práti-

ca, a definição de “poder local” não significa que as pessoas
estejam mais próximas do poder, e assim, mais habilitadas a
partilhá-lo, mas que o poder está mais próximo das pessoas, e
assim mais habilitado a mandar nelas. A celebrada
“descentralização” não vale nada de baixo para cima. Em com-
pensação, funciona com notável eficácia de cima para baixo, pro-
movendo a vigilância e a obediência.

E o sociólogo à guisa de conclusão, afirma: “O sistema
autárquico que ajudámos a criar é, de longe, a principal doença
da democracia.”

Eu mal queria acreditar no que lia! Não é que eu já aqui
escrevi mais ou menos isto?!

Afinal não estou sozinho, mas muitíssimo bem acompanha-
do, o que não sendo decisivo, sempre ajuda o ego. |||||

REPAROS DA DIRECÇÃO

O que pode pedir
uma freguesia
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Integrado na XXª edição das Jorna-
das Culturais de Vila das Aves (ver
programa completo na página 5), a
Câmara Municipal de Santo Tirso pro-
move a realização do concerto “The
Pyramid Session” de Rocky Marsiano.
A iniciativa realiza-se no próximo dia
29 de Outubro, às 18 horas, no Cen-
tro Cultural de Vila das Aves.

“The Pyramid Sessions” correspon-
de à transposição ao vivo do álbum
com o mesmo nome de Rocky Marsia-
no (alter-ego de D-Mars), publicado
em 2005. O concerto a realizar em
Vila das Aves constitui, de resto, uma
das raras oportunidades de ver a Nor-
te o projecto de D-Mars em palco, já
que as datas de concertos agendados
até ao momento ficam-se por Lisboa

OCULISTA

J.O.R.G.E

Outra Visão do Mundo

Depois de Alberto, o universo escrito de outro
dos mais notáveis autores lusófonos encontra-
se no  projecto “Wordsong”. A palavra de Pessoa
é redescoberta e abordada a partir do imaginário

PESSOA NO UNIVERSO MUSICAL
DO PROJECTO “WORDSONG”

sonoro e visual criado pelo colectivo composto
por Pedro d’Orey, Alexandre Cortez, Nuno
Grácio, Filipe Valentim e Rita Sá, que se estreia
na Casa das Artes de Famalicão, no dia 28 de
Novembro (sábado).

O colectivo de Lisboa, que constrói paisagens
electrónicas sob a declamação dos versos, tem

já registados dois álbuns. A ideia é explorar as
potencialidades dramáticas de auto-res como
Al Berto e agora Fernando Pessoa, aproveitando
tudo aquilo que comove, exalta, impressiona,
faz rir e desassossega. Recobrindo todas as
nuances com linhas melódicas suaves e
luminosas. |||||

WORDSONGS PESSOA, MELÓDICO – ELECTRÓNICO. CAFÉ-CONCERTO DA CASA DAS ARTES DE VILA NOVA DE FAMALICÃO, DIA 28 DE NOVEMBRO, ÀS 23 HORAS. ENTRADA: 5 EUROS

O encontro do jazz e do hip hop na
mesa de mistura de D-Mars
ROCKY MARSIANO, PROJECTO DE D-MARS AO VIVO EM VILA DAS AVES, DIA 29 DE OUTUBRO

 Veterano do hip-hop, D-Mars, nasceu na Croácia tendo vindo para Portugal
há treze anos, afirmando o seu nome no universo das rimas, primeiro em
inglês, com os Zona Dread, depois ao serviço dos Micro e, mais tarde, a
solo, no disco «Filho da Selva». Apaixonado por vários géneros musicais,
D-Mars tem também aperfeiçoando, nos últimos anos, a sua faceta de
produtor. É essa vertente que explora em “The Pyramid Sessions” e, mais
recentemente, no projecto Double D-Force, com a cantora D-Fine; projecto
que editou recentemente o álbum “Enforce The Funk”, numa incursão
surpreendente pelo electro funk. |||||

D-MARS (ROCKY MARSIANO)

(a 1 de Novembro e a 8 de Dezembro,
na discoteca Lux)

Rocky Marsiano afirma-se neste
projecto não apenas como produtor,
mas igualmente como orquestrador,
compositor e catalizador de talentos
com origem diversa, para além de ma-
nipulador da mesa de mistura e das
potencialidades do estúdio. O álbum
reflecte a sua paixão pelo jazz, sendo
“The Pyramid Sessions” concebido à
luz das coordenadas estéticas do hip
hop.

“Nos 14 temas de “The Pyramid
Sessions” D-Mars explora a sua ideia
pessoal de jazz, conciliando pianos,
guitarras, sopros e vibrafones, breaks
de bateria e cortes de “scratch” com a
maturidade de quem aprendeu a olhar

para a música através dos generosa-
mente amplos olhos do Hip Hop. Por
isso, “The Pyramid Sessions” pode ser
lido também como uma homenagem
a todo um género, como um tributo
à nobre linhagem que se estende de
Louis Armstrong a Herbie Hancock,

de Charlie Parker a Lou Donaldson e
de Dizzy Gillespie a todos os outros
grandes gigantes da história do jazz”.

Em palco, acompanham D-Mars em
«The Pyramid Sessions» Rodrigo Ama-
do (saxofone), Nel’Assassin (gira-dis-
cos), D_Fine (voz) e T-One (guitarra). |||||

GUIMARÃES JAZZ 2006

Wayne Shorter Quartet, Marc
Copland Trio & Tim Hagans,
Abdulah Ibrahim’s Trio, An-
drew Hill 4tet e Charlie Haden
Liberation Music Orchestra
Featuring Carla Bley são alguns
dos nomes convidados para
a 15ª edição do Guimarães
Jazz, que se realizará de 8 a
18 de Novembro.

Com 9 concertos, todos
eles no Centro Cultural Vila
Flor, o programa inclui tam-
bém, como actividades parale-
las, Oficinas de Jazz orientadas
por Alexis Quadrado (contra-
baixo), Mark Ferber (bateria),
Alan Ferber (trombone), Brad
Shepik (guitarra) e John Ellis
(saxofone). O mesmo grupo
de músicos dinamizará as Jam
Sessions, que terão lugar nos
dias 8, 9, 10, 11 na Associa-
ção Cultural Convívio, e nos
dias 16, 17 e 18 de Novembro
no Café Concerto do CCVF.

Seguindo a política das
edições anteriores, o Guima-
rães Jazz deste ano reitera a
aposta num programa estetica-
mente plural e abrangente, re-
cheado de propostas capazes
de agradar a diferentes fatias
do público amante do jazz.

O Guimarães Jazz conse-
guiu, ao longo da sua existên-
cia, conquistar um lugar de
destaque no panorama do jazz
nacional e internacional e é,
hoje, um festival de referência.
O certame evoluiu positiva-
mente, adquiriu corpo, conso-
lidou-se ao nível artístico e da
produção. Este evento nasceu
num determinado contexto  e
desenvolveu-se naturalmente.
Na altura, veio preencher uma
lacuna que existia no norte
do país, onde só se realizava,
de uma forma irregular, o
Festival de Jazz do Porto.  |||||

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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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 Outubro
foi o nosso estimado assinante,
Manuel Sampaio Silva, residente na
Avº Silva Pereira, nº 31, 2º Esq., em
Bairro.

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz
contemplado nesta 2ª saída de
Outubro foi o nosso estimado
assinante, Joaquim Oliveira Almeida,
residente na Rua da Serrinha, 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
Outubro foi o nosso estimado
assinante, Alberto Francisco Oliveira
Carvalho, residente na Rua Constan-
tino F. Ribeiro, nº 15, em Cavalões

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

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

De parabéns
Completou oito lindas primaveras a menina
Patricia Maria Ribeiro Machado, residente
na Calçada da Boavista, em Lordelo.
Teus pais, avós e restante família 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!

27-09-2006

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

A Citar: António Luís Ferreira &
Filhos, Lda
Processo: 54/05.3TTSTS – 1º Juízo
do Tribunal Trabalho de Santo Tirso,
Rua Dr. José Cardoso de Miranda,
nº 126 – 1º andar – Santo Tirso
Execução para pagamento de quantia
certa sob a forma comum
Valor: 6.764,06 Euros
OBJECTO E FUNDAMENTO DA
CITAÇÃO
Nos termos e para os efeitos do
disposto nos artigos 248º e ss. do
Código de Processo Civil (CPC),
correm éditos de 30 (trinta) dias,
contados da data da segunda e
última publicação do anúncio,
citando a ausente António LuísAntónio LuísAntónio LuísAntónio LuísAntónio Luís
FFFFFerrerrerrerrerreireireireireira & Filhos, Ldaa & Filhos, Ldaa & Filhos, Ldaa & Filhos, Ldaa & Filhos, Lda, com última
residência conhecida na ZonaZonaZonaZonaZona
Industrial de PIndustrial de PIndustrial de PIndustrial de PIndustrial de Poldroldroldroldroldrãããããeseseseses, freguesia
de S. TS. TS. TS. TS. Tomé de Negromé de Negromé de Negromé de Negromé de Negreloseloseloseloselos, comarca
de Santo TirsoSanto TirsoSanto TirsoSanto TirsoSanto Tirso, para no prazo de
20 (vinte) dias, decorrido que seja
o dos éditos, pagar ou deduzir
oposição à execução supra
referenciada, nos termos dos artigos
812º, nº6 e 813º nº1, ambos do
CPC.
O duplicado do requerimento
executivo e a cópia dos documentos
encontram-se à disposição do
citando na Secretária do TTTTTribunalribunalribunalribunalribunal
TTTTTrrrrrabalho de Santo Tirso.abalho de Santo Tirso.abalho de Santo Tirso.abalho de Santo Tirso.abalho de Santo Tirso.
MEIOS DE OPOSIÇÃO
Nos termos do disposto no art.º 60.º
do CPC e tendo em consideração o
valor do processo, para se opor à
execução (que terá de ser apresentada
no Tribunal supra identificado), ééééé
obrigatório a constituição deobrigatório a constituição deobrigatório a constituição deobrigatório a constituição deobrigatório a constituição de
Advogado .Advogado .Advogado .Advogado .Advogado .
COMINAÇÃO EM CASO DE REVELIA
Caso não se oponha à execução no
prazo supra indicado e não pagar

1º ANIVERSÁRIO
FALECIMENTO

Cândida Oliveira, comunica o primeiro
aniversário de falecimento de sua mãe e
agradece desde já a todos os que possam
participar na missa em sufrágio da sua
alma, a realizar no dia do seu aniversário,
na Igreja Matriz de Vila das Aves, pelas
18h30.

Albertina Pereira de Oliveira
7-11-2006

1º ANIVERSÁRIO
FALECIMENTO

A família comunica o primeiro aniversário
de falecimento do seu ente querido e
agradece desde já a todos os que possam
participar na missa em sufrágio da sua
alma, a realizar no dia do seu aniversário,
na Igreja Matriz de Vila das Aves, pelas
18h30.

Joaquim Machado da Costa
3-11-2006
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ANÚNCIO
CITAÇÃO DE AUSENTE EM PARTE INCERTA

(ARTIGOS 244º E 248º DO CPC)

ou caucione a quantia exequente,
seguem-se os termos do artigo
832.º do CPC, sendo promovida a
penhora dos bens necessários para
garantir o pagamento da quantia
exequente, acrescidos de 111110%0%0%0%0%, nos
termos do disposto no n.º3 do artigo
821.º do CPC.
PAGAMENTO, DESPESAS E HONORÁ-
RIOS
Poderá efectuar o pagamento da
quantia exequenda mediante o
levantamento de guia de depósito
junto do escritório do signatário nos
dias e horas constantes do rodapé.
Pode igualmente solicitar, a qualquer
momento, na secretaria do tribunal,
ainda que verbalmente, guias para
depósito da parte líquida ou já
liquidada do crédito do exequente
que não estejam solvidos pelo
produto da venda ou adjudicação
de bens.
À quantia exequenda acrescem, além
dos juros calculados nos termos do
pedido, a taxa de justiça no montante
de 22,25 Euros22,25 Euros22,25 Euros22,25 Euros22,25 Euros e os honorários
e despesas do solicitador de
execução, que nesta data ascendem
a 67676767676,40 Eur6,40 Eur6,40 Eur6,40 Eur6,40 Eurooooos.
Após a realização da penhora o
valor dos honorários e despesas
sofrerá agravamento, de acordo com
a tabela publicada em anexo à
portaria n.º 708/2003, de 04.08.

Este edital encontra-se afixadoEste edital encontra-se afixadoEste edital encontra-se afixadoEste edital encontra-se afixadoEste edital encontra-se afixado
na porta do último domicíliona porta do último domicíliona porta do último domicíliona porta do último domicíliona porta do último domicílio
conhecido do citando, na Jun-conhecido do citando, na Jun-conhecido do citando, na Jun-conhecido do citando, na Jun-conhecido do citando, na Jun-
ta de Freguesia respectiva e nota de Freguesia respectiva e nota de Freguesia respectiva e nota de Freguesia respectiva e nota de Freguesia respectiva e no
TTTTTribunal Judicial da Comarribunal Judicial da Comarribunal Judicial da Comarribunal Judicial da Comarribunal Judicial da Comarca daca daca daca daca da
última residência do citando.última residência do citando.última residência do citando.última residência do citando.última residência do citando.

A Solicitadora de Execução
Margarida Machado

De parabéns

Completou mais uma primavera a a senhora
Maria Assunção Matos Marinho.
Filhos e netos nesta data tão querida dese-
jam-lhe com todo o seu amor e carinho,
muitos parabéns e muitos anos de vida chei-
os de saúde e felicidade.
Parabéns e beijinhos!

21-10-2006

De parabéns
Completou quatro lindas primaveras a meni-
na Marisa da Silva.
Teus avós paternos nesta data tão querida
desejam-te com todo o seu amor e carinho,
muitos parabéns e muitos anos de vida chei-
os de saúde e felicidade.
Parabéns e beijinhos!

18-10-2006



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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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

VENDEDORES (M/F)VENDEDORES (M/F)VENDEDORES (M/F)VENDEDORES (M/F)VENDEDORES (M/F)
Requesitos: part-time ou full-time, viatura própria,

boa apresentação
Ofercemos: formação continua, possibilidade de
carreira, rendimentos mensais acima da média.

Contactar: 96 004 05 11

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

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

Vende-se
T2 (vista mar)

Campo Alegre / Foz - Porto
Contactar: 91 902 04 11

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!...

Aluga-se
Salão para armazém ou outros fins

Romão - Vila das Aves
Contactar: 91 897 34 43

VENDIDO
Moradia

Vila das Aves

ASSESSOR (M/F)ASSESSOR (M/F)ASSESSOR (M/F)ASSESSOR (M/F)ASSESSOR (M/F)
Seja assessor de uma marca de prestigio

internacional e ganhe boas
comissões e bons prémios.
Contacte: 91 908 77 00

Nesmatex, Lda Unipessoal
Admite Empregado(a) escritório
Requisitos: conhecimentos gerais de escritório e de

computadores na óptica do utlizador.
ImprescindívelImprescindívelImprescindívelImprescindívelImprescindível: Inglês escrito e falado.

Contactar. 252 900 290

Engenheira Mecânica
com experiência em certificação,
acreditação e metrologia procura

emprego dentro da área.
Contactar: 96 503 29 51

VENDIDO
T3

Vila das Aves

VENDIDO
T3 praceta

Vila das Aves

VENDIDO
Moradia
Sequeirô

VENDIDO
Moradia T4

Bairro

VENDIDO
T2+1 novo
Riba d’ Ave

Este espaço está
reservado para

o seu imóvel

T3 - VILA DAS AVES
1 suite
Cozinha mobilada completa c/ electrodomésticos
Sala c/ lareira
Ar condicionado na sala e suite
Garagem individual fechada
2 frentes, bom estado de conservação
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LORDELO - GUIMARÃES

9,50249,90 49,90
JOGO DE BANHO
BÉBÉ REF:A3

3,50
TV 51CM
PLANO+LEITOR
DVD+MÓVEL

16,950,59 4,99
ESTOJO BANHO
6 PÇS OLYMPIA

10,99
BANANA IMPOR-
TADA org. França
Cat. II  kg

1,294,59 0,43
MANGA org. Brasil
kg

ECO+

0,37

OVOS CLASSE M
6 unidades

ECO+

0,49
TOALHITAS BEBÉ
72 unidades

ECO+

0,99
ESPETADA DE
PERÚ
kg

4,99
GUARDANAPOS DE
PAPEL 80 folhas

ECO+

0,39

CERVEJA
MILLBRAU LATA
50 cl

0,49
ARROZ CAROLINO
1 kg

ECO+

0,39
ESPARGUETE
500 gr
ECO+

0,25
VINHO REGIONAL
DOURO TINTO
SALVÉ 75 cl

0,99

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 25 de Outubro a 05 de Novembro de 2006.

20 Preços de Arrasar

CAMISOLA
INTERIOR SENHO-
RA

LEITOR DVD
AMSTRAD DX3092

CESTO ROUPA
MILLENIUM 60
LTS AZUL/BRANCO

QUEIJO FLA-
MENGO BOLA
PRIMOR kg

COUVE LOMBAR-
DA org. Portugal
kg    ECO+

CENOURA
saco 1 kg

ECO+

TOUCINHO FUMA-
DO kg

ECO+

RUA SILVA ARAÚJO, 154 – 4795-120 VILA DAS AVES – TELEFONE 252 881 705 – FAX 252 881 706
MSN – MAISREDE@HOTMAIL.COM – VOIP – SKYPE ID MAISREDE1

AV. COMENDADOR ABÍLIO FERRERA OLIVEIRA, LOJA D, 495 (EDIFÍCIO SCAM)
4795-443 S.MARTINHO DO CAMPO – TELEFONE 252 843 243 – FAX 252 843 244
MSN MAISREDE2@HOTMAIL.COM – VOIP – SKYPE ID MAISREDE2

WWW.MAISREDE.PT – IFO@MAISREDE.PT
LOJA1@MAISREDE.PT – LOJA2@MAISREDE.PT

CRIÁMOS
PARA SI SOLUÇÕES GLOBAIS DE TELECOMUNICAÇÕES
TELEMÓVEIS – INFORMÁTICA – REDE FIXA - INTERNET
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