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Depois da vitória por 2-0 no jogo
com o Naval, o Desportivo das Aves
voltou às derrotas no último fim-
de-semana. A jogar em casa, o
Aves não conseguiu levar a melhor
na partida com o Leiria. | PÁGINA  11

Deslize adiou a
chegada do Aves a

zona tranquila

Bernardino Soares, presidente do
grupo parlamentar do PCP foi um
dos convidados do debate pro-
movido no último sábado pelo
PCP de Santo Tirso, que sublinhou
a necessidade  de reivindicação de
uma política que efectivamente
respeite a Constituição. | PÁGINA  10

PCP debateu
futuro do Hospital

de Santo Tirso

Castro Fernandes esteve no último sábado em Vilarinho onde inaugurou
o Complexo Habitacional, destinado a famílias carenciadas. Na ocasião,
o autarca fez questão de deixar claro que “Santo Tirso nunca esqueceu
que Vilarinho é uma referência no concelho”.  | PÁGINA  7

“Não há boas famílias
se não tivermos

habitação condigna”
CASTRO FERNANDES NA INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO

HABITACIONAL DE VILARINHO

CONTO DE
NATAL
À semelhança dos anos anteriores,

publicamos com esta edição do
Entre Margens, mais um Conto de

Natal, da autoria de Fernando
Marques de Oliveira.

Ilustração de Ana Maria Antunes

AOS ASSINANTES, LEITORES, COLA-
BORADORES E ANUNCIANTES O ENTRE

MARGENS DESEJA UM NATAL FELIZ

SUPLEMENTO DE NATAL
Suplemento de oito páginas com esta edição
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O sr. Presidente da República, sem
surpresas e como lhe competia, aca-
ba de remeter para mais um Referen-
do Nacional, a  realizar em 11 de Fe-
vereiro próximo, uma decisão quan-
to à “despenalização da interrupção
voluntária da gravidez, se realizada,
por opção da mulher, nas primeiras
dez semanas, em estabelecimento de
saúde legalmente autorizado”. Ape-
los sereníssimos não faltam no senti-
do da moderação e do debate civiliza-
do, mas a campanha que aí vem não
escapará a meridianas linhas de de-
marcação e de esclarecimento que
acabarão por deixar o eleitorado não
abstencionista na iminência de um
empate ou de um ligeiro e pouco
expressivo avanço de uma opção so-
bre a outra, com o risco o Referen-
do se vir a tornar, mais uma vez, num
mero expediente de consulta sem
efectivo poder decisório e deliberativo.

O acórdão do Tribunal Constitu-
cional que deu luz verde ao referen-
do em causa pela margem de sete
votos a favor e seis contra dos
meritíssimos juízes é, só por si, uma
prova da meridiana divisão que atra-
vessa a sociedade portuguesa. Pare-
ce claro que a opção pelo Sim atra-
vessa, hoje, quase verticalmente, todo
o espectro político – partidário, muito
embora seja para a maioria gover-
nativa um imperativo categórico que,
desta feita, se vai empenhar em fazer
vingar, como se de um desígnio na-
cional se tratasse; fundando-se no
pressuposto de que não se pode
falar de vida humana até às dez
semanas e que, portanto, também
não será legítimo criminalizar a mu-
lher que opta pela IVG, realizando-
a de forma assistida medicamente,
os partidários desta opção estarão
convictos de que, desta forma, re-
solverão um drama social como o
do aborto clandestino. Os movi-
mentos e instituições com uma op-
ção clara pelo Não, opor-se-ão natu-
ralmente a tal “desígnio”, baseados
em imperativos de consciência e
convicções de que o ser humano
começa com a fecundação, acredi-
tando que a  aposta no progresso
da educação e da formação das no-
vas gerações, o investimento pre-
ferencial dos recursos do Estado na
melhoria das políticas de planea-

Novo Referendo sobre a Interrupção
Voluntária da Gravidez

As pessoas interessadas em intervir com artigos e
comentários alúsios à matéria que será objecto do
próximo referendo deverão enviar-nos os conteúdos,
devidamente assinados e identificados, referindo
explicitamente qual o sentido de voto, não excedendo
nunca os 1500 caracteres (incluindo espaços).

Plublicaremos a matéria que nos enviarem - nas
duas edições anteriores ao referendo - tendo em
conta a prioridade de chegada e o espaço disponível
reservado equitativamente para ambas as opções, pelo
sim e pelo não. |||||

mento familiar, de assistência médica
e de segurança social farão regredir
o aborto clandestino e dar à
sociedade um sinal claro a favor de
políticas de natalidade activas.

A arrogância do pensar deve, no
entanto dar lugar à clareza de argu-
mentos, à exposição serena de pon-
tos de vista, evitando-se os estigmas
fáceis de considerar que a coerência
está só de um lado contra a hipo-
crisia do outro, que de um lado há
mais progressismo e europeísmo
contra mais tradicionalismo e moral
católica do outro, na certeza porém
de que a afirmação de valores em
que se acredita e se pratica qualifica
mais o progresso social do que o
pragmatismo e a ligeireza do que
aparentemente surge como mais
fácil. Como director do Jornal EM,
sem deixar de afirmar uma clara op-
ção individual pela prevalência do
direito à vida desde a concepção
até à morte, só posso garantir aos
signatários individuais e colectivos
de ambas as opções, a partir da pró-
xima edição, um espaço compatível
onde, em igualdade de oportu-
nidades, sem acinte e no respeito
por opiniões divergentes, possam
intervir no debate que se vai abrir.

SAUDAÇÕES NATALÍCIAS
Entretanto e porque o Natal aí está,
aproveito para endereçar as mais pro-
fundas e amigas saudações natalí-
cias a todos os leitores, anunciantes
e colaboradores a quem oferecemos
um Suplemento especial de Natal con-
dizente com o enlevo, a graça e a trans-
cendência da quadra. Termino com
estas palavras de um poema de José
Régio que não podem deixar de nos
desacomodar de alguma banalização
na vivência do nosso Natal.

“Mais uma vez, cá vimos/ festejar
o teu novo nascimento/ mas que
parece nos desiludimos/ do teu
Advento! Cada vez o teu Reino é
menos deste mundo!/ Mas vamos
com as mãos cheias dos nossos
pomos/ festejar-te do fundo/ da
miséria que somos. /..../ Tais somos,
os que, por costume,/ vamos mais
uma vez, /aquecer-nos ao lume/ que
do teu frio e solidão nos dês./
Como é que ainda tens a infinita
paciência/ de voltar,- e te  esqueces/
de que a nossa indigência/ recusa
tudo o que lhe ofereces?” |||||

REFERENDO: COMENTÁRIOS
E OPINIÕES

Por lapso, na capa da edição
enterior deste jornal, a

correspondência quanto ao
número de página dos destaques
aí sinalizados, não estava correcta.
Pelo facto, apresentamos as nossas

desculpas.

À semelhança da edição
anterior, procedemos neste

número à publicação do segundo
suplemento alúsivo à quadra

natalícia.

Aproveitamos o espaço para
desejar aos nossos assinantes,

leitores, colaboradores,
anunciantes e a todos quantos

directa ou indirectamente
colaboram connosco, votos de

Bom Natal. |||||

http://jornal-entre-margens.blogspot.com/
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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

Laboratório de Análises Clínicas

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

As nossas instalações de Vila das Aves estão abertas

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

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,

ELEIÇÕES DOS CORPOS GERENTES PARA O BIÉNIO 2007/2009

No próxmo dia 23 de Dezembro re-
aliza-se, pelas 15 horas, uma
Assembleia Geral no lugar de Cense
cujo objectivo será eleger os corpos
gerentes da Associação de Santo
António sediada naquele local de
Vila das Aves.

Nesta Assembleia Geral devem
estar presentes os representantes de

Associação de S. António de
Cense elege direcção

Numa freguesia onde continuam a
faltar verdadeiras estratégias comer-
ciais, vão surgindo propostas mais ou
menos singulares que, mesmo se
outras mais valiam não tivessem, pelo
menos, contribuem para uma reflexão
tão urgente quanto adiada sobre o
dito comércio tradicional.

Há já algum tempo que o casal
José e Elisabete Neiva, proprietários
do restaurante-churrasqueira “Cozi-
nha”, em Vila das Aves, vinham fo-
mentando a ideia, mas a sua concreti-
zação só agora se tornou possível.
Numa iniciativa a quatro, por assim
dizer, cada um fez por vender o que
“lhe compete”, mas contrariando a
teoria do “cada um por si”. No final,
propôs-se aos clientes um desfile de

Moda servida
ao jantar
INICIATIVA DE PROMOÇÃO COMERCIAL
JUNTOU COMERCIANTES E EMPRESÁRIOS
DA RESTAURAÇÃO

moda ao jantar.
Ao casal proprietário do restau-

rante a “Cozinha” juntou-se a
“Carminho Modas” – loja comercial
da Póvoa de Varzim - , a sapataria
“Milano” e a cabeleireira “La Belle
Femme”, ambas de Vila das Aves. Em
conjunto promoveram o que têm e
proporcionaram aos potenciais clien-
tes uma noite diferente. A “Cozinha”
serviu o jantar e as restantes lojas
tornaram possível um desfile de moda:
a “Carminho Modas” vestiu, a “Milano
Sapatarias”, calçou e a “La Belle Femme”
penteou. A iniciativa teve lugar nas
instalações do referido restaurante, no
passado Sábado, dia 9 de Dezembro,
à hora do jantar, naturalmente. E para

além de moda, a iniciativa foi ainda
complementada com momentos de
dança, para ser mais preciso, de
“quizomba”.

“Dinamizar o restaurante e dar a
conhecer as lojas” que se associam
nesta iniciativa são os objectivos tra-
çados pelo casal José e Elisabete Neiva
que não querem ficar por aqui. Para
breve, pretendem levar a cabo idênti-
ca iniciativa mas desta vez com me-
nos roupa; a proposta passa por fazer
uma apresentação das últimas tendên-
cias de moda em lingerie… à hora do
jantar. ||||| JAC

todas as listas concorrentes a este acto
eleitoral, se as houver, naturalmente,
sendo certo à apresentação de um
lista directiva por parte da Comissão
de Fundadores. Outras propostas
devem ser entregues a qualquer mem-
bro da mesa de Assembleia Geral até
24 horas antes do acto eleitoral.

A Comissão Instaladora agradece

que a população de Cense se movi-
mente e esteja presente num dos
momentos que considera ser dos
“mais importantes da sua história pois
finalmente terá uma Direcção que
defende os seus direitos e organiza
as suas festas”. A organização das
Festas de S. António é uma das suas
principais actividades. ||||| CRISTINA FERREIRA
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Nos dias um e três de Dezembro ocor-
reram dois despistes de automóveis.
O primeiro em frente ao Autoni, em
S.Tomé de Negrelos e o segundo na
Rua Padre Joaquim Carlos Lemos (zo-
na da Barca). Ambos os despistes
ocorreram porque os indivíduos, de
22 e 30 anos respectivamente, con-
duziam sob o efeito do álcool: 1,38
g/l e 1,21 g/l. Destes incidentes, regis-

Despistes devido a excessos
de álcool

No dia 30 de Novembro, pelas 22
horas, a GNR de Vila das Aves iden-
tificou junto à Fábrica do Rio Vizela,
quatro indivíduos com idades entre
os 20 e os 26 anos, que tinham na
sua posse 0,132 g de cocaína. Além
disso, o condutor da viatura não pos-
suía carta de condução.

Os indivíduos foram notificados a
comparecer, num prazo estabelecido,
na Comissão para a Dissuasão de

Foi encontrado no dia 27 de No-
vembro, um homem de 27 anos, já
cadáver, na Quinta do Rio Vizela, junto
a um poste de electricidade.

O indivíduo, com historial de toxi-
codependência, já andava a ser pro-
curado pela GNR de Vila das Aves,

Homem encontrado morto
na Quinta do Rio Vizela

após um pedido de apoio da esposa
devido ao seu súbito desaparecimen-
to. Crê-se que a causa da sua morte,
que se encontra em investigação, deu-
se devido à queda do indivíduo de
um poste de electricidade, quando se
encontrava a tentar furtar cobre. ||||| CF

GNR de Vila das Aves faz
apreensões de droga

Toxicodependentes do Porto.
Entretanto, no dia 1 de Novem-

bro pelas 17h30, a GNR de Vila das
Aves ao efectuar uma abordagem e
fiscalização de rotina a um veículo,
encontrou 0,923 g de heroína. A dro-
ga foi apreendida e o indivíduo, de
28 anos, foi notificado a comparecer
dentro de um prazo estabelecido na
Comissão para a Dissuasão de Toxico-
dependentes no Porto. ||||| CF

taram-se apenas danos materiais. Os
indivíduos foram notificados a com-
parecer no Tribunal de Santo Tirso.

É pena que existam este tipo de
pessoas inconscientes na estrada que
além de colocarem as suas vidas em
risco, colocam também em perigo a
vida de outras pessoas que possam
estar no local errado à hora errada.
||||| CRISTINA FERREIRA

Os Bombeiros Voluntários de Vila
das Aves tiveram muito trabalho no
fim-de-semana de 24 a 26 de No-
vembro, devido ao mau tempo que
se fez sentir no concelho e em todo
o país.

Depois da tempestade constata-
se, pela informação disponibilizada
pelo Comandante dos Bombeiros,
Pedro Magalhães, que registaram-se
nove inundações em casas e ruas
nas freguesias de Vila das Aves, S.
Tomé de Negrelos, Lordelo (Guima-

Mau tempo fez estragos em
várias freguesias

rães) e S. Martinho do Campo. Para
além disso, a corporação local re-
gistou ainda cinco quedas de árvo-
res - que não provocaram danos
materiais - e vários carros que tive-
ram que ser rebocados pelos Bom-
beiros pois ficaram presos em len-
çóis de água.

O Comandante dos Bombeiros
Voluntários de Vila das Aves, Pedro
Magalhães, em declarações ao En-
tre Margens, afirmou que as pesso-
as do concelho de Santo Tirso con-

tinuam a não manifestar interesse pe-
los avisos da Protecção Civil, ou seja,
continuam a não acatar recomen-
dações como “limpar as sarjetas,
evitar a circulação automóvel e evi-
tar sair de casa nas horas críticas”.

Temos todos que estar prepara-
dos pois o Inverno ainda aí vem e
o mau tempo irá voltar, portanto,
aconselhamos que respeitem todos
os avisos da Protecção Civil, de for-
ma a minimizar o mais possível os
estragos. ||||| CRISTINA FERREIRA

COMANDANTE DOS BOMBEIROS DIZ QUE AS PESSOAS CONTINUAM A NÃO PRESTAR
ATENÇÃO AOS AVISOS DA PROTECÇÃO CÍVIL
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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

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

COOPRORIZ, CRL
Cooperativa de

Abastecimento de Energia
Eléctrica

Rua Sampaio de Virães,
4795-339 Roriz STS

CONVOCATÓRIA

Ao abrigo do artigo 22 n.º 2, convoco a Assembleia-Geral Ordinária a reunir no
dia 17 de Dezembro de 2006, pelas 9.30 horas, na sede Social, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1 - Apresentação e votação do Plano de Actividades e Orçamento para 2007;
2 - Outros assuntos de interesse para a Cooperativa.

Se à hora marcada não estiverem presentes mais de metade dos Cooperadores,
a Assembleia Geral reunirá 30 minutos depois, com qualquer número de
Cooperadores, Roriz, 30 de Novembro de 2006

O presidente da Assembleia Geral
Joaquim Martins da Costa

NOTA: O Plano e Orçamento serão fixados na sede Social para consulta, a
partir de 11 de Dezembro de 2006.

As 180 agências RE/MAX em todo o país
estão a promover uma campanha de recolha
de brinquedos para oferta a crianças
carenciadas e instituições de apoio à criança.
A iniciativa está inserida no projecto de
solidariedade social RE/MAX pelas Crianças
lançado em Portugal em 2005.

Dar para receber é o nome da campanha de
Natal lançadas pela rede imobiliária RE/Max
e que visa a angariação e distribuição de
brinquedos a crianças carenciadas e/ou
instituições de apoio à criança, entre os dias
18 e 22 de Dezembro.

A acção insere-se no projecto d agências
da rede em Portugal continental e ilhas que
aderem de forma voluntária à iniciativa.

A campanha foi delineada a nível central mas
tem desenvolvimento local deixando a cada
agência RE/MAX a selecção da instituição
de apoio à criança com a qual irá colaborar
no sentido de permitir uma resposta mais
rápida e efectiva às necessidades a nível
local.

A RE/MAX pretende com esta acção
sensibilizar as crianças residentes na zona
de influências de cada uma das suas
agências para a importância de partilhar,
incentivando-as a entregarem na agência RE/
MAX mais perto brinquedos novos ou já
usados mas em bom estado de conservação
para serem oferecidos a crianças caren-
ciadas.

A campanha Dar para receber iniciou-se em
Novembro, com a distribuição de mais de
1.000.000 de folhetos explicativos e
posteres, e a distribuição dos brinquedos
recolhidos decorrerá entre os dias 18 e 22
de Dezembro.

Agências RE/MAX em todo o país
promovem campanha Dar para receber

PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL RE/MAX PELAS CRIANÇAS

“Queremos com esta iniciativa dar conti-
nuidade ao nosso projecto RE/MAX pelas
crianças incentivando as agências a as-
sumirem uma atitude socialmente respon-
sável e a contribuírem para o desenvol-
vimento social e económico das comunidades
onde estão inseridas”, refere Beatriz Rubio,
CEO da RE/MAX Portugal.

Fundada em Denver, no Colorado (EUA), em 1973,
a RE/MAX é a maior rede internacional de franchising
imobiliária a operar actualmente em 63 mercados
através de 6.674 agências e mais de 119.000
agentes associados. A RE/MAX Portugal foi criada
em 2000 e ocupa o 1º lugar no ranking do IIF –
Instituto de Informação em Franchising para o sector
imobiliário desde 2001. Em 2005, a RE/MAX Portugal
conquistou, pelo quarto ano, o galardão Melhor
Expansão Mundial atribuído pela RE/MAX
Internacional.

O programa RE/MAX pelas crianças é a
primeira iniciativa de recolha de fundos de
carácter permanente e abrangência nacional,
ao nível do sector imobiliário, que em 2005
permitiu a distribuição de mais de 15 mil Euros.

A preocupação social faz parte da cultura
da empresa, desde 1992, quando a RE/MAX
Internacional se associou, pela primeira vez,
a uma instituição não governamental norte-
americana de apoio a hospitais infantis – a
“Children’s Miracle Network”. Esta colabo-
ração já permitiu que fosse prestada assis-
tência médica gratuita a mais de 17 milhões
de crianças, nos EUA.

entreMARGENS Próxima edição, nas bancas a 28 de Dezembro.
Excepcionalmente, à quinta-feira http://jornal-entre-margens.blogspot.com/
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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

A Comissão Política Concelhia do PSD
diz perceber e compreender “as moti-
vações do Movimento Cívico por Vila-
rinho e dos Vilarinhenses”, mas en-
tende que a separação do munícipio
de Santo Tirso desta ou de qualuer
outra freguesia, “não é a solução de-
sejável para a resolução dos seus pro-
blemas e que o caminho passa neces-
sariamente pela participação de todos
num processo de mudança que de
facto aproxime Santo Tirso dos níveis
de desenvolvimento e qualidade de vi-
da  registados nos concelhos vizinhos”.

Em comunicado divulgado na se-
mana passada, o PSD subinha, con-
tudo que os objectivos do MCV “re-
flectem o clima de indignação dos
vilarinhenses face às múltiplas carên-
cias que afectam Vilarinho quer no
seu espaço territorial, quer como parte
integrante do concelho de Santo Tirs-
o” e que os mesmos “ têm plena cons-
ciência que a posição 306 no ranking
de desenvolvimento municipal de
Santo Tirso num estudo que envolveu

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

Mais um complexo habitacional
inaugurado no concelho de Santo
Tirso, desta vez na freguesia de Vila-
rinho, construído no âmbito do Pro-
grama Municipal de Realojamento.
Ou seja, 24 novas habitações para
outras tantas famílias carenciadas da
freguesia.

A inauguração do complexo
habitacional e a entrega das chaves
procedeu-se no início da tarde do
passado Sábado, 9 de Dezembro,
numa cerimónia concorrida quanto
baste e onde não faltaram os discur-
sos de ocasião. O do presidente da
Junta, Tarcísio Silva, parco em pala-
vras, e o de Castro Fernandes que
aproveitou o momento para fazer um
balanço da política de habitação
desenvolvida no município.

O Complexo Habitacional de
Vilarinho é composto     por quatro
blocos habitacionais de r/c e dois
andares, num total de 24 habitações
(13 T2 e 11 T3, sendo que um dos
T3 foi adaptado a cidadãos porta-
dores de deficiência) e fica situado
na Rua da Solidariedade Social. A
obra representou um investimento
camarário de um milhão e meio de
euros. Do total do investimento, 55
mil euros foram gastos em arruamen-
tos, pavimentações, drenagem de
águas pluviais e arranjos exteriores.

De acordo com Castro Fernandes,
a obra teve os seus “engulhos” que
obrigaram mesmo à sua paralisação,
mas que “felizmente foram ultrapas-
sados”, graças a uma estreita colabo-
ração entre a Câmara e a Junta de
Freguesia. E por isso, afirmou o
autarca de Santo Tirso “tenho muita
honra de estar em Vilarinho a
apresentar-vos uma obra que é das
maiores obras de habitação feitas em
todo o concelho”

Para Castro Fernandes a habitação
tem constituído uma das grandes
apostas do município pois no seu
entender “não há boas famílias, não
há bons filhos, não há bons pais,
não há estabilidade se não tivermos
uma habitação condigna e por esse
facto decidimos acabar com tudo o
que é barrocos e casas abandonadas
no concelho de Santo Tirso”.

Uma vez concluído o PMR, este

Num discurso que foi subindo de tom
à medida que se aproximava do fim,
e sem nunca se referir ao movimento
gerado na freguesia que luta pela
integração de Vilarinho no concelho
de Vizela, Castro Fernandes afirmou,
no âmbito da cerimónia de inau-
guração do Complexo Habitacional
de Vilarinho que a Câmara “sempre
esteve e está muita atenta ao que se
passa nesta terra”, afirmando inclusive
que esta tem hontrado com os
compromisso assumidos. “Nós temos
de agir por prioridades. A habitação
foi uma prioridade, a ampliação do
cemitério é uma prioridade, outras
obras que foram feitas aqui na
freguesia, foram prioridades, agora
háverá muito mais para fazer”. A recu-
peração da estrada 513 e a constru-
ção do polidesportivo foram dois
exemplos citados pelo autarca que fez
questão de dizer que sempre gostou
muito de Vilarinho: “nunca mais me
hei-de esquecer do que se passou

quando o Dr. Mário Soares aqui veio,
em 1985, e que de um momento para
o outro apareceu uma multidão na
Rua para o apoiar. Foi uma referencia
que me ficou para toda a vida. E todos
aqueles que julga que eu não estou
atento aos problemas de Vilarinho,
estão muito enganados”.

E como que a prova-lo, no final
anunciou que nesta quinta-feira
reunirá com o pároco da freguesia
para resolver a questão do Centro
Social. “Estou convencido que, com o
governo actual, vamos ser capazes de
a resolver, pois é uma questão impor-
tante para a freguesia e onde alguns
tentaram meter nuvens e tormentos.
Eu empenharei todas as minhas poten-
cialidades no sentido de o resolver,
empenharei todas as minhas poten-
cialidades no sentido de procurar dar
resposta aos problemas dos vilari-
nhenses, porque o concelho de Santo
Tirso nunca se esqueceu que Vilari-
nho é uma referência no concelho. ||||

“Vilarinho é referência
para Santo Tirso”

AFIRMAÇÃO DE CASTRO FERNANDES, EM VILARINHO

os 308 municípios de Portugal veio
reforçar aquilo que os diferentes dia-
gnósticos bem como os indicadores
do INE têm evidenciado”.

No mesmo comunicado, o PSD
nega que o partido “não está metido
em qualquer movimento e muito me-
nos no Movimento Cívico por Vilari-
nho”, acusando o presidente da Câma-
ra de ter feito uma afirmação “calu-
niosa” sobre o assunto e que o mesmo
“sabe” que, afinal de contas, “são do
seu partido a maioria dos elementos
que integra o movimento”. O PSD subli-
nha ainda que “em situação alguma será
a favor da desagregação territorial”.

Entretanto a Assembleia de Fregue-
sia de Vilarinho reune em sessão ex-
traordinária no próximo dia 16 de
Dezembro, às 20 horas. Esta sessão
terá um uníco ponto em agenda, ou
seja, a análise, discussão e votação
da proposta de realização de um refe-
rendo na freguesia sobre a intenção
de incluir Vilarinho no município de
Vizela. ||||| JOSÉ ALVES DE CARVALHO

Integrar Vilarinho em
Vizela não é solução
TOMADA DE POSIÇÃO DA CONCELHIA DO PSD SOBRE

PROPÓSITO DO MOVIMENTO POR VILARINHO

servirá cerca de 1900 pessoas, com
a construção de 470 habitações
num volume de investimento que
ascende aos 30 milhões de euros.
Mas a política de habitação da autar-
quia tirsense não se fica pelo PMR
(cujas habitações são destinadas ao
arrendamento) contempla também
parcerias que permitem a construção
destinada a venda a custos contro-
lados – como é o caso do complexo

ao arrendamento destinado a
famílias carenciadas.

“Nós temos vindo a cumprir um
programa concelhio de habitação”
que, referiu Castro Fernandes se
assume, dada a proximidade do Na-
tal “como uma verdadeira consoada
antecipada para muitas famílias”. Mas,
sublinhou ainda o autarca, “é uma
consoada que é um direito constit-
ucional; é preciso que se diga que o

“Não há boas famílias se não
tivermos habitação condigna”
CASTRO FERNANDES NA INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO HABITACONAL DE
VILARINHO, DESTINADO A 24 FAMÍLIAS CARENCIADAS.

Jardins de S. Miguel, em Vila das
Aves – tendo sido já edificadas nesta
modalidade 600 habitações preven-
do-se que os memos número de
prédios sejam levados a cabo nos
próximos anos. Para além disso,
Castro Fernandes lembrou ainda os
programas de apoio à reconstrução
e requalificação de prédios antigos
bem como o programa de subsídios

direito à habitação é algo que está
consagrado na constituição portu-
guesa e a Câmara Municipal ao ter
avançado com este tipo de investi-
mento fá-lo num preceito constitu-
cional, na defesa da qualidade de
vida e na defesa de um direito que
é o direito à habitação”. |||||

“É preciso que se diga que o direito à habitação é algo que está
consagrado na constituição portuguesa e a Câmara

Municipal ao ter avançado com este tipo de investimento
fá-lo num preceito constitucional, na defesa da qualidade de

vida e na defesa de um direito que é o
direito à habitação”
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Decorreu no passado dia 2 de Dezem-
bro, no auditório da Cooproriz um
seminário sobre um tema que se tem
falado bastante na comunicação social
e que é deveras preocupante para
esta Cooperativa Eléctrica, organiza-
dora do evento: “A liberalização e a
Regulação da Energia em Portugal”.

O Seminário teve como oradores
o presidente da Câmara de Santo
Tirso, Castro Fernandes, o presidente
da Entidade Reguladora dos Serviços
Energéticos, Jorge Vasconcelos, um
consultor na área da Energia, Carlos
Pereira da Silva e Patrícia Gomes da
Federação Nacional das Cooperativas
de Consumo (FENACOOP).

A abertura da sessão foi feita pelo
presidente da direcção da Cooproriz,
Bento Gomes que sublinhou a neces-
sidade de se “unir esforços para con-
seguirmos responder eficazmente aos
novos desafios que nos colocam”. Foi
esta a mensagem que Bento Gomes
deixou a todas as cooperativas e ao
publico presente que echeu o au-
ditório da referida cooperativa.

Castro Fernandes revelou que a
Câmara também está preocupada com
o que está a acontecer com o sector
energético, pois “quem paga toda a
iluminação pública de todo o con-
celho é a Câmara” e por isso pediu
contenção nos gastos energéticos pois
a autarquia paga “uma verdadeira for-
tuna” pelos consumos de energia.

O autarca falou da importância

deste seminário, pois as mudanças
devido à globalização “levam as nossas
estruturas económicas a obrigarem à
existência de entidades reguladoras.
Sem estas entidades a liberalização
pode conduzir a um processo desas-
troso que pode vir a prejudicar os
consumidores”.

Jorge Vasconcelos na sua apresen-
tação, veio nitidamente defender a
liberalização perante as Cooperativas:
“a liberalização não é contrária aos
movimentos cooperativos. A liberali-
zação é perfeitamente compatível com
as Cooperativas”. Segundo este ora-
dor, a liberalização do sector ener-
gético será regida pelas directivas
comunitárias e essas directivas têm
como objectivo fundamental dar mais
liberdade aos consumidores de es-
colher o seu fornecedor de electrici-
dade e gás natural, deixando de existir
os monopólios no sector. “Temos que
ter várias empresas a concorrer em
dois segmentos: na produção e na
comercialização”.

“A participação activa das Coopera-
tivas neste processo é muito importan-
te para que a regulação seja eficaz e
transparente”, afirmou ainda o orador.
E mais: “a liberalização traz uma nova
dimensão, uma nova perspectiva, não
tira, mas acrescenta maior liberdade
às cooperativas”.

Jorge Vasconcelos informou que
o sector energético tem sido lento a
aproveitar as evoluções tecnológicas
e deu o exemplo dos contadores. “Te-
mos que modernizar os nossos conta-

dores que são mecânicos porque não
permitem recolher toda a informação
necessária e porque não possuem um
sistema de detecção de defeitos. O
orador terminou a sua apresentação
com a seguinte afirmação: “a liberali-
zação não é um menos mas é um
mais se assim a pudermos aproveitar”.

Carlos Pereira da Silva trouxe o
tema telecontagem, explicando o termo
em si, destacando as suas vantagens
comerciais, ou seja, leitura precisa e
análise e gestão de consumos. Apon-
tou as soluções tecnológicas mais
comuns para se realizar a telecon-
tagem e abordou a qualidade desse
tipo de serviço, deixando como ideias
finais a racionalização, a conservação
de energia e redução de custos.

Patrícia Gomes, em representação
da Federação Nacional das Coope-
rativas de Consumo, apresentou, de
forma bem humorada, a sua insti-
tuição como sendo “uma organização
de defesa e promoção dos direitos e
interesses dos consumidores”. A mes-
ma responsável falou ainda dos princí-
pios e valores cooperativos que são
aplicados a qualquer ramo coopera-
tivo e do seu ideal: “o consumidor
isolado, nada pode. A liberalização
poderá ser um bom factor de desen-
volvimento para as cooperativas ape-
nas se existirem boas condições para
tal”, afirmou Patrícia Gomes.

A últimas ideias que a oradora quis
fazer prevalecer foram a aposta nas
energias renováveis e a diminuição
da dependência energética. |||||

SEMINÁRIO NA COOPRORIZ : LIBERALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DA ENERGIA

Liberalização da energia pode ser factor
de desenvolvimento das cooperativas

De um lado a empresa concessio-
nária e a autarquia tirsense a ape-
larem aos munícipes para proce-
derem à ligação à rede pública de
água, do outro a oposição PSD a
pedir que as duas primeiras enti-
dades renegociem o custo dessas
mesmas ligações. O cenário já não
é novo e depois da proposta apre-
sentada pelos sociais-democratas
na Assembleia Municipal, foi agora
a vez da bancada do PSD na
Assembleia de Freguesia de Roriz
fazer o mesmo.

Na última sessão ordinária, reali-
zada no passado dia 7 de Dezem-
bro, o PSD propôs que a referida
assembleia recomenda-se à Câmara
Municipal a “renegociação coma
Indáqua do tarifário no que aos
custos com as ligações respeita, com
um factor de redução nunca infe-
rior a 50 por cento dos valores
actualmente em vigor”. Por outro
lado, recomenda ainda à autarquia
que “suporte parte dos custos com
as referidas ligações, nomeada-
mente junto das famílias mais caren-
ciadas”. O custo final a pagar pela
ligação ronda, pelas contas do PSD,
no mínimo, os 680 euros, ou seja,
um valor que entendem “completa-
mente incomportáveis para muitas
famílias”.

Posta a votação, a moção apre-
sentada pelo PSD acabou por ser
aprovada, ainda que inicialmente o
presidente da Assembleia de Fre-
guesia por lapso, pelo qual se
haveria de desculpar, a desse como
rejeitada, tendo em conta o resul-
tado da votação, em que apenas o
PSD se mostrou favorável contra a
abstenção dos demais deputados.
Abstenção tida pela bancada social-
democrata como incompreensível

Na passada segunda-feira, 11 de De-
zembro, a Junta de Roriz procedeu
à assinatura de protocolos com as
várias associações e grupos de fol-
clore da freguesia. Através deste pro-
tocolo a junta local atribui a cada
uma das colectividades um subsídio
de 500 euros. Entre as associações
constam as duas associações de pais
de Roriz, recebendo cada uma o

equivalente a cinco euros por cada
aluno da escola que representam.

Entretanto, amanhã, 14 de De-
zembro, a Junta promove duas ses-
sões de cinema para as crianças em
idade escolar. “O Capuchinho ver-
melho, a verdadeira história” será o
filme a exibir em sessões às 10 ho-
ras, para a Escola da Costa e às 14
horas para a Escola do Ribeiro. |||||

Junta de Roriz celebra protocolos
com associações locais

pois o que estava em casua “era o
interesse das populações”.

PARQUE DE LAZER
Na mesma sessão, falou-se de
projectos para o próximo ano, em
virtude da “apreciação e aprovação
do orçamento das despesas e recei-
tas”. Entre os quais, destaca-se a
criação do Parque de Lazer. Uma
obra perante a qual o PSD se mos-
trou descrente, sugerindo mesmo
que talvez fosse melhor inscrever a
obra para 2009 ou mais tarde sob
pena de no próximo ano as inten-
ções repetirem-se. Para o presidente
da Junta, o problema, no entanto,
não reside na criação do Parque de
Lazer mas antes na compra de terre-
no, para o qual não é possível o
“recursos a fundos comunitários” já
o mesmo não acontecendo relativa-
mente à construção de um parque.
Para Jorge Leal, a freguesia tem ne-
cessidade de um Parque de Lazer
tendo em conta não só a populaça
local, mas também a de municípios
vizinhos e “as muitas pessoas que
visitam Roriz”. Mas, “não é fácil
arranjar terreno. Existe um próximo
da Junta de Freguesia, mas o preço
é elevadíssimo”, referiu, daí que im-
porta estar atento às propostas que
poderão aparecer e recorrer depois
à Câmara pois torna-se impossível
a compra de terreno sem recurso a
subsídios camarário, sublinhou ain-
da Jorge Leal.

Ainda na mesma sessão foi apro-
vada uma proposta de “não actuali-
zação das taxas e licenças” para o
próximo ano. Segundo Jorge Leal, o
valor actual é “razoável”e para além
disso, importa ter em conta as dificul-
dades económicas que a população
tem sentido nos últimos tempos. ||||| JAC

PSD de Roriz reclama
por ligação mais

barata à rede de água
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Autarquia recorre aos
POC’s para assegurar

escola a Tempo Inteiro

A Câmara Municipal de Santo Tirso
levou a cabo algumas obras na Escola
Básica do Primeiro Ciclo e Jardim-de-
infância de Cense, em Vila das Aves.
A intervenção envolveu a construção
de um coberto (alpendre), o tratamen-
to do pavimento e pintura das paredes
exteriores e da sala do Jardim-de-
infância. Para além disso, foi igualmen-
te feita a impermeabilização de algu-
mas paredes e respectiva drenagem.

Semelhantes obras de beneficiação
foram também levadas a cabo na
EB1/Jardim de Infância de Tarrio, na
freguesia de Santa Cristina do Couto,
e na EB1/JI de Santa Luzia, em Monte
Córdova. A primeira beneficiando de
uma remodelação total da instalação
eléctrica e obras ao nível do pavimen-

Em comunicado de imprensa, a Câma-
ra Municipal de Santo Tirso alega ter-
se sentido na obrigação de “recor-rer
ao Programa Ocupacional para
Trabalhador Desempregado Subsidia-
do (POC) de forma a manter e assegu-
rar a escola a tempo inteiro”. Ao todo,
a Câmara Municipal “solicitou 65
POC´s para auxiliares de acção educa-
tiva nas escolas do pré-escolar e 1º
ciclo do ensino básico, comprome-
tendo-se ao pagamento das despesas
de transporte, alimentação e seguro
de acidentes”. Uma tomada de
posição que, afirma em comunicado,
“extravasa as suas competências” mas
à qual se viu obrigada para fazer face
a “uma redução dos recursos huma-
nos, nomeadamente, de auxiliares de
acção educativa” nas escolas do
município.

“Os estabelecimentos de ensino
estão a funcionar até às 17h30, num
mínimo de oito horas diárias, no
entanto, alguns agrupamentos sofre-
ram uma diminuição do quadro de

COM UM INVESTIMENTO ANUAL NA ORDEM
DOS 84 MIL EUROS, A AUTARQUIA SOLICITOU 65 POC´S

PARA AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA

Obras de renovação em três
escolas do concelho

INVESTIMENTO CAMARÁRIO DE CERCA 90 MIL EUROS PARA
RENOVAÇÃO DE PARQUE ESCOLAR

to, tecto e pintura. Por sua vez, a escola
de Santa Luzia tem agora uma nova
pintura, interior e exterior, polimento
e envernizamento das salas de aula
e novo soalho numa das salas de
aula. A cozinha foi remodelada com
colocação de mobiliário novo e equi-
pamentos. Foram ainda adaptadas as
infra-estruturas de abastecimento de
água, esgoto, gás e electricidade na
cozinha aos novos equipamentos.
Substituiu-se o pavimento do corredor
e reparou-se a cobertura plana da
cozinha.

Cerca de 90 mil euros foi o mon-
tante global investidos nesta melhoria
de instalações escolares, sublinhando
a “preocupação” da autarquia “com as
crianças e a sua formação escolar”.  |||||

pessoal, matéria da responsabilidade
da Direcção Regional de Educação do
Norte”, refere ainda a Câmara de San-
to Tirso. “Preocupada com o bom fun-
cionamento da escola a tempo inteiro”,
esta recorreu assim aos designados
a POC´s “envolvendo os desempre-
gados da região em ocupações
temporárias socialmente úteis para a
comunidade escolar. Apesar de ga-
rantidos os serviços mínimos de acom-
panhamento de pessoal auxiliar con-
forme legislação, estes são insuficien-
tes, tornando-se necessário reforçar
os recursos humanos, conclui. |||||

Idália Moniz, secretária de Estado
Adjunta e da Reabilitação, conside-
rou o Núcleo de Apoio à Integração
da Pessoa com Deficiência de Santo
Tirso (NAID) como “um caso de su-
cesso”, referindo-se aquela importate
infra-estrutura como “uma unidade
que sabe desenvolver as suas parce-
rias e utilizar os recursos que tem
para os pôr ao serviço daqueles que
efectivamente deles necessitam”.

A secretária de Estado referiu-se
nestes termos ao NAID no passado
dia 7 de Dezembro no âmbito da
Gala “com assento...” promovida pela
Cooperativa de Apoio à Integração
do Deficiente (CAID) de forma a
homenagear os 33 jovens utentes
do referido núcleo de apoio, localiza-
do na zona industrial de Fontíscos.

A cerimónia começou, no entanto,
com o descerramento da placa alu-
siva à exposição fotográfica “con’-
sentir” onde os utentes do NAID se

raiz há cerca de três anos pela Câ-
mara Municipal de Santo Tirso para
responder à problemática da defi-
ciência no concelho nas suas dife-
rentes dimensões, como a Ocupa-
ção, Formação e Inserção Sociopro-
fissional dos seus utentes.

No início da gala, propriamente
dita, Castro Fernandes, na qualidade
de presidente da Câmara Municipal
de Santo Tirso e também da direcção
do CAID começou por se referir a
esta iniciativa como “mais um passo
em prol de uma sociedade que se
quer cada vez mais inclusiva e onde
as barreiras com que se deparam as
pessoas com deficiência devem pro-
gressivamente ser eliminadas”. O
autarca deu ainda conta que “essa
é, aliás, a postura que a Câmara de
Santo Tirso tem vindo a adoptar na
melhoria da qualidade de vida de
todos os seus munícipes”.

Citando Kofi Annan, o Secretário-
Geral das Nações Unidas, quando

cheia de talento e energia deve ser
utilizada para construir uma socie-
dade em que todos os cidadãos
participem plena e activamente”. E
adiantou: “Uma minoria que apela
ao poder político para a necessidade
de adaptar o meio às pessoas e não
as pessoas ao meio, para que se colo-
que um ponto final no isolamento,
discriminação e humilhação de
milhares de cidadãos em todo o
mundo”.

Por sua vez, e depois das palavras
elogiosas ao NAID, Idália Moniz
aludindo a muitas das recentes men-
sagens publicadas sobre ao Dia Inter-
nacional da Pessoa com Deficiência,
defendeu que essas referências “so-
bre as pessoas com deficiência foram
pelas piores razões, reforçando sem-
pre uma mensagem que temos todos
que combater – que as pessoas com
deficiência são umas desgraçadas,
umas inválidas, umas incapazes.”

A Secretária de Estado assegurou
ainda que “ não nos podemos resi-
gnar. Temos direito à diferença e por
isso mesmo está nas mãos de cada
um de nós começar quase o desen-
cadear de um movimento nacional,
afirmando-nos e afirmando as
pessoas com deficiência pelas suas
capacidades.”

No seu discurso, Idália Moniz
referiu ainda que o Plano de Acção
traçado pelo Governo nesta área
assenta em três vectores: acessibi-
lidade; educação e qualificação e,
ainda o desenvolvimento de parce-
rias. ||||| DCRPI / JAC

deixaram registar pelo fotógrafo Ál-
varo Pereira; o resultado é uma mos-
tra composta por 33 imagens a preto
e branco de grandes dimensões.
Procedeu-se depois a uma pequena
visita às instalações do NAID; um
equipamento social construído de

referiu “que o facto de mais 500
milhões de homens, mulheres e
crianças sofrerem de alguma limita-
ção mental, física ou sensorial, faz
das pessoas com deficiência uma das
maiores minorias do mundo”, Castro
Fernandes relevou que essa “minoria

Segundo a Secretária de Estado,
Idália Moniz, “não nos podemos resignar. Temos direito à
diferença e por isso mesmo está nas mãos de cada um de nós
começar quase o desencadear de um movimento nacional,
afirmando-nos e afirmando as pessoas com deficiência
pelas suas capacidades.”

Secretária de Estado considerou
NAID de “exemplar”
IDÁLIA MONIZ (NA IMAGEM, À ESQUERDA) ESTEVE PRESENTE NA GALA DE HOMENAGEM
AOS 33 UTENTES DO NÚCLEO DE APOIO À INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
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Cristiano Machado - Comércio de Tintas, Lda.
Rua 25 de Abril, nº 337
4795-023 Vila das Aves
Tel/Fax: 252 941 105 - TLM: 919 696 844
E-mail: cristianomachado@cinaves.com

www.cinaves.com

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

OCULISTA

Outra Visão do Mundo

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

José Miguel Torres

Massagista
Recuperação Física

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

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

A Comissão Concelhia de Santo Tir-
so do PCP promoveu no último
sábado, 9 de Dezembro, um debate
público sobre o Serviço Nacional de
Saúde e o futuro Hospital de Santo
Tirso que contou com a presença
de Bernardino Soares (presidente do
Grupo Parlamentar do PCP e membro
da Comissão Política) e Manuel Vilas
Boas (membro do Movimento de
Utentes dos Serviços de Saúde).

Castro Fernandes, presidente da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso integra,
como membro efectivo, desde domin-
go passado, dia 26 de Novembro, a
Comissão Política Nacional do Partido
Socialista. Na votação para o segundo
mais importante órgão do PS, num
universo de 240 votantes, a lista de
65 membros efectivos e alguns car-
gos inerentes, proposta pelo Secretário-
Geral José Sócrates, obteve 218 votos
a favor, 20 brancos e dois nulos.

No seguimento da visita efectuadapelo
pelo PSD de Santo Tirso à Rua José
Luís de Andrade - na freguesa-sede
do concelho - e uma vez constatados
os trasntornos que as obras que aí
decorrem têm provocado aos comer-
ciantes  (ver edição anterior do Entre
Margens), o partido veem agora a pú-
blico exigir da Câmara Municipal a
divulgação “do conteúdo do contrato
celebrado com o empreiteiro, bem
como as compensações indemni-
zatórias previstas para o incumprimento
do prazo”.

Em comunicado de imprensa, o PSD
“recomenda que a Câmara Municipal
redistribuía pelos comerciantes da Rua
José Luís de Andrade as compen-
sações indemnizatórias recebidas da
empresa responsável pela obra, envol-
vendo neste processo a associação
que os representa”.

Por outro lado, o partido constata
“que uma das grandes preocupações

PS de S. Tirso reforça presença
nos órgãos máximos do partido

O PS de Santo Tirso vê assim refor-
çada a sua presença nos órgãos
máximos do Partido Socialista Portu-
guês, porquanto também ao nível do
terceiro órgão mais importante do
partido, a Comissão Nacional,     se faz
representar pelo Presidente da Câma-
ra, Castro Fernandes, - que integra os
dois órgãos –, pela Vereadora da
Educação, Ana Maria Ferreira e pelo
Presidente da JS de Santo Tirso, Vitor
Monteiro. |||||

dos comerciantes que operam na ci-
dade é a enorme dificuldades no esta-
cionamento que se agudiza às segun-
das-feiras, face à impossibilidade de
utilizar o espaço onde se realiza a
feira”, pelo que reivindica da Câmara
Municipal “o cumprimento urgente
das promessas feitas em várias cam-
panhas eleitorais, ou seja, a constru-
ção dos parques de estacionamento
subterrâneo na cidade, bem como a
adopção de medidas que verdadeira-
mente dinamizem o comércio local,
permitam uma verdadeira revitalização
do centro da cidade e imprimam a ne-
cessária dinâmica à economia local”. |||||

PSD de Santo Tirso afirma
que Câmara deve

indemnizar comerciantes
EM CAUSA ESTÃO AS OBRAS NA RUA JOSÉ LUÍS DE ANDRADE,

NA FREGUESIA-SEDE DO CONCELHO DE SANTO TIRSO

PSD exige da Câmara a divulga-
ção “do conteúdo do contrato
celebrado com o empreiteiro,

bem como as compensações
indemnizatórias previstas para

o incumprimento do prazo”.

do governo serve os interesses dos
grandes grupos económicos. O
deputado comunista divulgou ainda
um conjunto de propostas que serão
alvo de iniciativas legislativas do PCP
na Assembleia da República e que
visam, entre outros assuntos, criar
condições para acabar com as taxas
ditas moderadoras”.

Por sua vez, e ainda segundo os
comunistas “o dirigente do Movi-

Serviço Nacional de Saúde, tenden-
cialmente gratuito, ao serviço das
populações”.

Em comunicado divulgado junto
dos órgãos de informação, a con-
celhia do PCP alega que “dirigentes
locais e vários tirsenses presentes
na sessão teceram fortes críticas ao
presidente da Câmara Municipal de
Santo Tirso (e dirigente nacional do
PS) por dar cobertura ao encerramen-
to da maternidade e ao possível
encerramento do Serviço de Urgên-
cias do Hospital de Santo Tirso,
sendo estes serviços absorvidos pelo
Hospital de Famalicão”.

Na ocasião, e ainda de acordo
com o mesmo comunicado, “foi de-
nunciada a ausência de verbas no
PIDDAC para 2007 para investir no
Serviço de Urgências do Hospital tir-
sense, o que aumenta os receios quan-
to ao futuro daquele serviço”. ||||||

A comcelhia do PCP destaca
como conclusões da sessão “a critica
ao Governo pela política seguida em
matéria de saúde, com o dirigente
comunista, Bernardino Soares, a
afirmar que a política “privatizadora”

mento de Utentes Manuel Vilas Boas
apelou à intervenção organizada dos
utentes como forma de resistência e
de reivindicação de uma política que
respeite a Constituição da República
Portuguesa, de salvaguarda de um

O dirigente do Movimento de Utentes, Manuel Vilas Boas,
apelou à intervenção organizada dos utentes como forma de
resistência e de reivindicação de uma política que respeite a
Constituição da República Portuguesa

PCP de S. Tirso debateu futuro
do Hospital Conde S. bento
BERNARDINO SOARES (PRESIDENTE DO GRUPO PARLAMENTAR DO PCP E MEMBRO
DA COMISSÃO POLÍTICA) FOI UM DOS CONVIDADOS

CASTRO FERNANDES NA COMISSÃO P. NACIONAL DO PS
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Telf.: 252 875 891
Praça de Bom Nome
4795-076 Aves

Centro de Estética e Cabeleireiro

Deseja a todas os clientes um
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ROLMÁQUINAS

Av. Silva Araújo, Loja H.I.J. - Apartado 29
 4796-908 Vila das Aves

Telf. 252 873 509 | 252 942 281 | Fax 252 871 484

ROLAMENTOS E MÁQUINAS, LDA.

Deseja a todos os clientes eDeseja a todos os clientes eDeseja a todos os clientes eDeseja a todos os clientes eDeseja a todos os clientes e
amigos  Feliz Natal e Bom Ano Novoamigos  Feliz Natal e Bom Ano Novoamigos  Feliz Natal e Bom Ano Novoamigos  Feliz Natal e Bom Ano Novoamigos  Feliz Natal e Bom Ano Novo rua honoré, nº 58

apartado 113
4796-908 vila das aves
telf. 252820920 - fax 252820929
e-mail: agenciavaldemar@netcabo.pt

Deseja a todos os clientes e
amigos  Feliz Natal
 e Bom Ano Novo

fabrico próprio
de Bolo-Rei e

de
Pão-de-Ló de

Chila

Rua Silva Araújo ||||| Centro
Comercial York ||||| Loja 11 |||||

Vila das Aves | Telef. 252 874
798 | Telem. 919 857 285

Avª 4 de Abril de 1955 ||||| Centro Comercial Abril ||||| Vila das
Aves ||||| Telef. 252 875 794

deseja a todos os clientes e amigos umdeseja a todos os clientes e amigos umdeseja a todos os clientes e amigos umdeseja a todos os clientes e amigos umdeseja a todos os clientes e amigos um
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VHSFotografia

Rua Fernando Pessoa, nº 138 - Vila das Aves
Telefone 252 942 379

deseja a todos os clientes e amigos umdeseja a todos os clientes e amigos umdeseja a todos os clientes e amigos umdeseja a todos os clientes e amigos umdeseja a todos os clientes e amigos um
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Este suplemento faz parte integrante da edição do entreMARGENS n.º 359, de 13 de Dezembro de 2006 e não pode ser vendido separadamente.

O Natal de Pessoas Especiais
NÚCLEO DE APOIO À INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE

(NAID) | REPORTÁGEM, PÁG.S I E II

Um Natal tórrido
num país adocicado

O NATAL DOS BRASILEIROS DO CDA, PAULO
MUSSE E ANÍLTON JÚNIOR
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O Natal de Pessoas Especiais
«Três ou quatro dias antes do Natal fazemos sempre uma festa. Simulamos

uma pequena ceia, que é um momento importante, sobretudo para os que não
têm hipótese de em casa poderem fazer o mesmo»

reportagem: Susana Cardoso
fotos: Ludovina Silva

Aproxima-se a quadra natalícia e
com ela o despertar de sentimentos
que, por vezes, estiveram adorme-
cidos ao longo do ano. Felizemente
existem instituições que diariamen-
te tentam proporcionar o melhor
conforto possível a pessoas espe-
ciais, além de batalharem no sentido
de as integrarem futuramente no
mundo do trabalho.

O Núcleo de Apoio à Integração
do Deficiente (NAID) personifica
bem esta realidade, onde o amor
pelo próximo é vivido no seu máxi-
mo expoente. Trata-se de um equi-
pamento social, construído, há cerca
de três anos, pela Câmara Municipal
de Santo Tirso, no Loteamento In-
dustrial de Fontiscos, para, assim,
responder à problemática da defi-
ciência no concelho nas suas dife-
rentes dimensões, como a ocupação,
formação e inserção sócio-profis-
sional. Actualmente, é frequentado
diariamente por 34 utentes, com
maior incidência na faixa etária
entre os 20 e os 30 anos, e nos pedi-
dos ao Pai Natal feitos pelos respon-
sáveis estará a abertura de um lar
residencial, dando, então, a melhor
resposta às necessidades de alguns
utentes que, além das dificuldades

NÚCLEO DE APOIO À INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE (NAID)

financeiras, já não têm retaguarda
familiar. Este foi o desejo expresso
pela terapeuta ocupacional Lígia
Mota, que nas vésperas da realiza-
ção da Gala “com assento…”, re-
cordou os preparativos que também
estão a ser feitos a pensar na festa
natalícia. “Três ou quatro dias antes
do Natal fazemos sempre uma festa.
Simulamos uma pequena ceia, que
é um momento importante, sobretu-
do para os que não têm hipótese de
em casa poderem fazer o mesmo”,
revelou. A iniciativa será abrilhan-
tada pelos utentes, empenhados na
decoração do local, no ensaio de
peças de teatro, músicas e coreo-
grafias, além da declamação de
poemas, com os quais vão felicitar
os familiares e funcionários da
instituição. Os presentes são entre-
gues por iniciativa do Pão de Açúcar,
localizado na cidade, que no ano
passado fez questão de pedir uma
lista pessoal a cada um deles. “Os
pedidos variavam entre as agendas,
maquilhagem, perfumes e vários
brinquedos”, recordou Lígia Mota,
por entre sorrisos. Este ano, as
prendas serão enviadas para o NAID,
mas sem pedido prévio, aumentan-
do, assim, o grau de surpresa e, quem
sabe, de satisfação de todos.

Enquanto o grande dia não chega,
continuam a ser ministradas diaria-
mente duas áreas específicas, con-
soante as necessidades especiais.
Aos jovens com deficiência mental
mais ligeiro é-lhes dada a escolha
de frequentarem os cursos de for-
mação, financiados pelo Instituto
de Emprego e Formação Profis-
sional, durante quatro anos, de arte-

O Núcleo de Apoio à Integração
do Deficiente (NAID) é um equipamento social, construído,
há cerca de três anos, pela Câmara Municipal de
Santo Tirso, no Loteamento Industrial de Fontiscos, para,
assim, responder à problemática da deficiência no concelho
nas suas diferentes dimensões, como a ocupação,
formação e inserção sócio-profissional.

URBANIZAÇÃO DAS FONTAÍNHAS,
EDIFICIO TORRE, LOJA 11, 1ºANDAR

4795-021 VILA DAS AVES – TEL/FAX: 252874875

ASSISTÊNCIA TÉCNICA – TODO TIPO DE REPARAÇÕES
CONSTRUÇÃO DE SITES - TELECOMUNICAÇÕES
CONSUMIVEIS ORIGINAIS/RECICLADOS
MESAS PC / MOVEIS ESCRITÓRIO COM PROJECTO
DIVERSOS SOFTWARES DE GESTÃO
REALIZAMOS SOFTWARE À MEDIDA
FORMAÇÃO INFORMÁTICA / HORA



RRRRRevenda de produtos, acessórios e mobiliário
para cabeleireiros e esteticistas.
 AAAAAcessórios de moda.  BBBBBijuterias

Av. 4 de Abril de 1955, 187 - 4795-025 Vila das Aves -
Telef.  e  Fax 252  941  521  -  Telem.  914  923  659

Rui M. Ribeiro, Ldª

Somos amigos da sua
habitação:

reparações eléctricas/insta-
lações

reparações de climatização (ar
condicionado), aquecimento

reparações de electro-
dómestivos

reparações de alarmes

reparações de automatismos

reparações de electrobombas

é simples ligue 808 201 745
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Av. Silva Araújo - Loja CN - 4795-003 Vila das Aves
Telefone 252 874 622

petália
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de Vitor Manuel
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Deseja a todos os clientes e amigos
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A Câmara Municipal de Santo Tir-
so, em articulação com a Coope-
rativa de Apoio à Integração do
Deficiente (CAID), vai organizar
um convívio de Natal, dirigido às
crianças e jovens carenciados do
concelho. Esta Festa de Natal vai
decorrer no dia 19 de Dezembro,
pelas 14h30, no Centro Cultural
de Vila das Aves.

“Natal Feliz” é o nome desta
iniciativa que vai envolver cerca
de 150 jovens, com idades com-
preendidas entre os seis e os 15
anos, residentes nos diversos bair-
ros sociais das freguesias de Agre-

Festa de Natal para
jovens carenciados
INICIATIVA REALIZA-SE NO DIA 19 DE DEZEMBRO,

NO CENTRO CULTURAL DE VILA DAS AVES. PRESENTES E
ANIMAÇÃO NUM DIA DIFERENTE

la, Água Longa, Monte Córdova,
Palmeira, Reguenga, Rebordões,
Roriz, S. Martinho do Campo, S.
Tomé de Negrelos e Vila das Aves.

É objectivo da autarquia tirsen-
se “proporcionar um dia diferente
às crianças e jovens” do município
através deste evento através do
qual terão a oportunidade de assis-
tir a uma peça de teatro apresenta-
da pelo “Teatro Construção”, da
freguesia de Joane, e animação
musical. A todos os participantes
serão distribuídos um lanche e uma
lembrança oferecida por alguns
supermercados do concelho. 

Decorrem desde o passado dia 18, no Centro Cultural de Vila das
Aves, alguns ateliês de Natal, dirigidos aos mais novos. A iniciativa
prolonga-se até dia 29 de Dezembro, podendo as crianças optar
pela oficinas de trabalhos manuais e desenho, pela oficina dos
desejos ou assistir a uma “Hora do Conto” especial, alusiva ao
Natal. Estas actividades decorrem durante a tarde, em sessões de
duas horas, das 14h30 às 16h30. As inscrições são gratuitas e podem
ser feitas no Centro Cultural, nos estabelecimentos de ensino da
freguesia, ou através do número 252870020. 

ATELIÊ DE NATAL NO CENTRO CULTURAL

sanato ou cozinha regional. Em
2007, está também a ser equaciona-
da a introdução de um outro dedi-
cado à horticultura e à jardinagem,
aproveitando, desta forma, os espa-
ços exteriores. No final, os futuros
profissionais do sector são integra-
dos em empresas concelhias, porque
dado o carácter de abertura do NAID
ao exterior – os trabalhadores das
empresas localizadas em Fontiscos
frequentam a cantina da instituição-
torna-se mais fácil a integração
profissional.

Os utentes com maior grau de de-
ficiência mental ou motora são, en-
tão, encaminhados para o Centro de
Actividades Ocupacionais (CAO),
subsidiado pela Segurança Social,
no qual cada utilizador terá de pagar
uma quantia simbólica, mediante o
rendimento familiar. Aqui é prestado
apoio ao nível pedagógico, educa-
ção física, treino de competências
sociais, relaxamento, expressão
corporal, desenvolvimento pessoal
e social e multimédia. “Já partici-
pamos em competições de atletismo
e natação”, acrescentou a terapeuta
ocupacional. Mas nem todo o tem-
po é passado dentro das modernas e
funcionais instalações, uma vez que
regularmente são promovidos pas-
seios ou umas pequenas desloca-
ções à farmácia ou aos correios.
“Queremos, acima de tudo, dar-lhes
uma vida social activa, dando-lhes
também a conhecer os serviços da
comunidade”, acrescentou. 
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MARTINS, MOREIRA &
FERNANDES, LDA

Gabinete de Contabilidade

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

JAQUETÃO
Loja 7 | Fontainhas |

Telef. 252 873 057

Largo da Tojela

Avª 4 de Abril de 1955 - Vila das Aves -
- Telem. 919611302 ou 919611281 -

Deseja a todos os clientes
um Bom Natal e um Feliz Ano Novo

Rua João Bento Padilha
Edifício Bom Nome - Lj. T

Telef. 252 872 015
Telem. 919 629 179

4795-076 Vila das Aves

Av. Com Silva Araújo Ed. Avenida Loja CQ
Vila das Aves - Telem. 91 4614637

carlu móveis & decorações
de
Luís Adelino Pimenta de Castro Ribeiro

Av. Comendador Silva Araújo, Loja CK
Tel. 252942074 Telm. 917810114 - Vila das Aves

PORCELANAS DE QUALIDADE, ESTANHOS, CRISTAIS

Desejamos a todos os clientes e amigos um
Bom NatalBom NatalBom NatalBom NatalBom Natal e um Próspero Ano NovoPróspero Ano NovoPróspero Ano NovoPróspero Ano NovoPróspero Ano Novo

Av. conde Vizela, nº 26 | 4795-004 Vila das Aves
Tel +351 252 872 851 | Fax +351 252 872 853 |

ineqser@iol.pt

Infraestruturas
Equipamentos e
Serviços

Av. 4 de Abril de 1955
Telf. 252873396 - Vila das Aves

Deseja
Boas

Festas a
todas as

clientes e
amigas

CABELEIRE IRACABELEIRE IRACABELEIRE IRACABELEIRE IRACABELEIRE IRARua A. Abreu Machado, nº 549

4795-034  Aves

Telf. 252 874 933

Fax 252 873 629

Email -rafael.lopes.seguros@sapo.pt

SedeSedeSedeSedeSede: Lugar da Tojela, nº 48 - Aves - Telf. 252 872 400
Filial 1Filial 1Filial 1Filial 1Filial 1: Mercado - Vila das Aves
Filial 2Filial 2Filial 2Filial 2Filial 2: Mini Preço - Riba de Ave

Carnes verdes - Salgadas e FumadasCarnes verdes - Salgadas e FumadasCarnes verdes - Salgadas e FumadasCarnes verdes - Salgadas e FumadasCarnes verdes - Salgadas e Fumadas

Avª 4 de Abril de 1955, nº 139
Telf. 252874912 - Vila das Aves
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PEQUENOS CARINHOS

Rua 25 de Abril, nº 43 - 4795 Vila das Aves

Luís PintoLuís PintoLuís PintoLuís PintoLuís Pinto
Pronto-a-vestir paraPronto-a-vestir paraPronto-a-vestir paraPronto-a-vestir paraPronto-a-vestir para
Homem e SenhoraHomem e SenhoraHomem e SenhoraHomem e SenhoraHomem e Senhora

Av. Conde Vizela, nº 26 - 4795-004 Vila das Aves
Telf. 252 872 851 - Fax 252 872 853 - martins-alves@iol.pt

Máquinas, Ferramentas
Lubrificantes, Rolamentos, Correias
Vedantes, Material de Protecção
Gases Industriais
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VA

DECORAÇÕES
Urb. das FontaínhasUrb. das FontaínhasUrb. das FontaínhasUrb. das FontaínhasUrb. das Fontaínhas
Centro Comercial TCentro Comercial TCentro Comercial TCentro Comercial TCentro Comercial Torre, Loja 5orre, Loja 5orre, Loja 5orre, Loja 5orre, Loja 5
TTTTTel. 252873653 - Vel. 252873653 - Vel. 252873653 - Vel. 252873653 - Vel. 252873653 - Vila das Aila das Aila das Aila das Aila das Avesvesvesvesves

TELEFONE 252 942 265
RUA SILVA ARAÚJO, 265
4795-120 VILA DAS AVES

Deseja a todos os clientes e amigos
um Bom Natal e um Feliz Ano Novo

MOISÉS & MACHADO, LDA.
Compra e Venda de Automóveis Novos, Usados e Salvados

Comércio de Peças Novas, Usadas e Acessórios

Av. Padre Manuel J. Salazar Pereira da Silva, 2 | Bairro |
Famalicão | Tels.: 252 970 / 1 / 2 / 3 /4 | Fax 252 900 979

email: moisesemachado@oninet.pt

ANTÓNIO NOGUEIRA DA SILVA
(gerente)

Deseja a todos os clientes
um Bom Natal e um Feliz Ano Novo

rua do solhão, nº 77 . 4795-237 . rebordões .
 telf e fax 252 862 039

COM PARQUE DE ESTACIONAMENTO GRÁTIS

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS

Ateliê Inês

Rua D.Nuno Álvares Pereira, nº 91
(junto à antiga Loja Operária “Cooperativa”)(junto à antiga Loja Operária “Cooperativa”)(junto à antiga Loja Operária “Cooperativa”)(junto à antiga Loja Operária “Cooperativa”)(junto à antiga Loja Operária “Cooperativa”)

Vila das Aves - Telefone 252 874 841

moldes para confecção | costura (todo o tipo) |
arranjos de vestuário| retrosaria

Av. 4 de Abril, nº 177 - Urb. Fontainhas - Vila das Aves
Telem.917 050 573 - Telf. 252 106 865 - Telf. Res. 252 861 789

CONCEIÇÃO FERREIRA

estética . perfumaria

Deseja a todos os clientes e amigos
um Bom Natal e um Feliz Ano Novo

Tel. 252 873 393 e 252 873 420
Av. Comendador Silva Araújo, Edif. Avenida, Loja CM

4795-003 Vila das Aves

Deseja a todos os clientes e amigos
um Bom Natal e um Feliz Ano Novo

NOVAS INSTALAÇÕES

Deseja a todos os clientes e amigos
um Bom Natal e um Feliz Ano Novo

A. Marques & Silva Freitas, Lda.
Tefefs.: 252 875 440/1/2 | Fax 252 875 358 | Telemóvel: 919 327 048 |
E-mail: fmpecas@clix.pt |Av. Conde Vizela, 130 | 4795-004 Vila das Aves

Mercedes-Benz
Peças de Origem



Deseja aos  seus
clientes e

fornecedores,
um SANTO NATAL e

PRÓSPERO ANO

NOVO
Produtos alimentares e Bebidas
Cash and Carry - Distribuição

Rua António Abreu Machado, Ed. Quinta do Lago, Loja H, 4795-080 Aves
Telf. 252 873 167, Telem. 91 751 52 37

AR-COMPRIMIDO

ELECTROBOMBAS

AUTOMATISMOS

FIBRA - ÓPTICA

NÉON

Sempre ao seu dispor... com osSempre ao seu dispor... com osSempre ao seu dispor... com osSempre ao seu dispor... com osSempre ao seu dispor... com os
melhores serviços de limpeza a seco,melhores serviços de limpeza a seco,melhores serviços de limpeza a seco,melhores serviços de limpeza a seco,melhores serviços de limpeza a seco,

tratamento de peles, tinturaria,tratamento de peles, tinturaria,tratamento de peles, tinturaria,tratamento de peles, tinturaria,tratamento de peles, tinturaria,
serviço hoteleiro e têxtilserviço hoteleiro e têxtilserviço hoteleiro e têxtilserviço hoteleiro e têxtilserviço hoteleiro e têxtil

... ... ... ... ... AGORAAGORAAGORAAGORAAGORA     COMCOMCOMCOMCOM     SERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇO     DEDEDEDEDE     ENGOMADORIAENGOMADORIAENGOMADORIAENGOMADORIAENGOMADORIA

22 anos
de experiência

Ed. Avenida - Avª Com. Silva Araújo - 4795-003 Aves - Tel. 252 941 973
URBANIZAÇÃO DAS FONTAÍNHAS - LOJA B
4795-019 VILA DAS AVES - TELEF. 252 873 162

manicure
      pedicure

Deseja a todas as amigas e clientes
um BOM NATAL e FELIZ ANO NOVO
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Rua Silva Araújo, 318 | Vila das Aves | tel/fax 252 941 348 | fotografiaaviz@sapo.pt

Um Natal tórrido num
país adocicado

“Cada pessoa compra um presente, que é, depois, numerado. Num
saco colocam-se os vários números e é feito um sorteio”

O NATAL DOS BRASILEIROS DO CDA, PAULO MUSSE E ANÍLTON JÚNIOR

texto e foto: Susana Cardoso

A imagem de um Natal passado ao
calor da lareira, quando no exterior
o frio até é capaz de atingir tempera-
turas negativas, é perfeitamente na-
tural para os povos europeus, embora
a realidade noutros continentes seja
completamente diferente, como é o
caso da América do Sul. O impac-to
é capaz de surpreender muitos, tal
como aconteceu com o guarda-redes
Paulo Musse e o defesa-central Aníl-
ton Júnior, ambos jogadores brasilei-
ros do Clube Desportivo das Aves.
Naturais de São Salvador da Bahia
e Sergipe, estão, por isso, habituados
a uma época natalícia com tempera-
turas acima dos 30 graus, confessam
as dificuldades na adaptação ao cli-
ma. “Ao longo do ano andava sem-
pre de manga curta. Aqui é preciso
andar bem agasalhado”, recordou
Paulo Musse, que está de viagem
marcada para a sua terra natal para

matar saudades da família nesta qua-
dra especial. Já Anílton Júnior ficará
pela Vila das Aves e ainda não
decidiu com quem vai passar a con-
soada. “Talvez me junte com alguns
colegas brasileiros. Só mais perto do
dia é que vou decidir”, revelou.
Embora longe do seu país, o central
não esquece as tradicionais iguarias
desta ocasião e na mesa não poderá
faltar o tão afamado peru. “Também
comemos bacalhau com batata
cozida, mas o peru é o prato prin-
cipal”, acrescentou.

Ambos consideram-se um bom
garfo e no caso de Paulo Musse as
atenções têm de ser redobradas,
devido à tendência natural que tem
para ficar com uns quilinhos a mais.
“Eu gosto muito de comer mas
tenho que ter cuidado, sobretudo
nesta altura”, confessou, enquanto
vai re-lembrando a ementa ao nível
das sobremesas. “Além dos frutos se-
cos, comemos o panetone, o bolo

de milho e a castanha de caju”. Quan-
do as iguarias já estão todas prova-
das, segue-se um convívio à mesa,
mas desta vez o principal motivo
da reunião é o jogo do amigo secreto.
“Cada pessoa compra um presente,
que é, depois, numerado. Num saco
colocam-se os vários números e é
feito um sorteio. É um jogo mui-to
divertido, ao qual ninguém pode
faltar”, contou Paulo Musse. A Mis-
sa do Galo faz parte da tradição de
todas as famílias, dado o espírito reli-

Aves numa posição mais tranquila
na tabela classificativa. “O clube já
está mais adaptado a este campeo-
nato e a própria equipa está a subir
de rendimento a cada jogo que pas-
sa. Aqui há uma estrutura muito boa,
a estabilidade financeira é super
importante, e, por isso, só temos de
lutar muito para tirar o Aves desta
situação e encontrar o caminho da
tranquilidade”, respondem, em
uníssono. 

gioso bem espalhado por terras bra-
sileiros e evidente nas várias igrejas
construídas um pouco por todo o
lado. Quem não dispensa uns passi-
nhos de dança só terá que se concen-
trar nas ruas da cidade, aproveitando
a amena noite da véspera de Natal,

e bailar ao ritmo o forro, axé ou
samba tocado pelas bandas musicais
contratadas por cada município.

Natal é sinónimo de desejos e a
poucos dias da viragem do ano,
Paulo Musse e Anílton Júnior ex-
pressam também a vontade de ver o

A Missa do Galo faz parte da
tradição de todas as famílias, dado o espírito religioso bem

espalhado por terras brasileiros e evidente nas várias igrejas
construídas um pouco por todo o lado.
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amigos.amigos.amigos.amigos.amigos.Rua das Rosas - 4795-111 Vila das Aves - Telefone e Fax 252 941 535

F
ilipA

vesComércio de Materiais de Construção, Lda.

FABRICANTE DE SOFÁS POR MEDIDA E A GOSTO | FABRICANTE DE PUFFS

RESTAURO DE SOFÁS | MONTAGEM E RESTAURO DE CAFÉS

RESTAUROS DE MOBÍLIAS DE QUARTO | RESTAUROS DE INTERIORES DE AUTOMÓVEIS

RESTAUROS DE GINÁSIOS | COLCHÕES POR MEDIDA PARA GINÁSIOS

ESTOFOS EM PELE | ALTERAÇÃO DE BANCOS DE AUTOMÓVEIS

APLICAÇÃO DE TAMPAS EM CARRINHAS DE 2 LUG. | CAPOTAS

TOLDOS | CARAVANAS E AUTO CARAVANAS | ETC

Travessa das Fontainhas, nº 129
VILA DAS AVES

Telm. 93 639 26 58

David Augusto Azevedo Alves Carneiro

Estofos Carneiro
Deseja a todos os clientes e amigos  um Bom Natal e um Feliz Ano Novo
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No sábado passado dia 9 de De-
zembro, o Agrup. 027 do CNE de
S. Pedro de Bairro, levou a efeito a
sua festa familiar de natal, no Par-
que António Sampaio Nogueira,
com a actuação dos Lobitos, Ex-
ploradores, Pioneiros, Caminhei-
ros, Comissão de Pais do CNE e
da Associação de Guias de Portu-
gal, dando testemunho também de
Grande Espírito Escutista e de
Serviço.

Foi num ambiente único de
alegria, de convívio, com o salão
nobre do parque muito bem com-
posto, que todos tiveram a oportu-
nidade de assistir, registando o
empenho que cada um teve para o
sucesso das suas actuações, veri-
ficando no final de cada encena-

Festa Familiar
de Natal organizada

pelo CNE Bairro

No âmbito do Ciclo de Música Co-
ral, a Câmara de Santo Tirso promo-
ve no próximo dia 16 de Dezembro
um espectáculo que conta com as
actuações do Coral Vila Forte, de
Porto de Mós, e do Coral da Santa
Casa da Misericórdia de Santo
Tirso. A iniciativa, com início às
21h30, terá lugar no Centro Cultural
de Vila das Aves e o reportório a
apresentar por parte dos ambos os
grupos será alúsivo ao Natal.

Presença regular neste ciclo, ao
Coral da Santa Casa da Misericórdia
junta-se nesta terceira edição o Coral
Vila Forte. Criado pela Casa do Po-
vo de Porto de Mós, o grupo foi fun-
dado em Novembro de 1985, tendo
feito a sua primeira apresentação
pública em Maio do ano seguinte.
O seu nome, “Vila Forte”, foi inspi-
rado n’ “Os Lusíadas”; evocação his-
tórica no épico de Luís de Camões

CICLO DE MÚSICA CORAL
Iniciado em Maio de 2006, o Ci-
clo de Música Coral, promovido
pela Câmara de Santo Tirso, já
proporcionou a apresentação em
Vila das Aves do Coro Polifónico
da Golegã, do Coral San Pedro
de Soto del Barco (Espanha) para
além da presença regular do Coral
da Santa Casa da Misericórdia.
Depois dos concertos dos dias
20 de Maio e 1 de Julho, este
ciclo  regressa agora com o Coral
Vila Forte (Porto de Mós).

à vila de Porto de Mós.
Dos muitos concertos realizados

pelo país, destacam-se as actuações
nos mosteiros de Alcobaça e Ba-
talha, bem como nos castelos de
Leiria e Porto de Mós. A nível inter-
nacional, destacam-se os concertos
realizados na  Suíça e na Alemanha.

Em Maio de 1996, na passagem
do seu 10.º aniversário, o Coral Vila
Forte – dirigido por Flávio Cardoso
- foi agraciado pela Câmara de Porto
de Mós com a Medalha de Mérito
Cultural.

FLÁVIO CARDOSO
Natural de Calvaria de Cima, Porto
de Mós, onde nasceu em 1979,
Flávio Cardoso, desde cedo se dedi-
cou aos estudos musicais, ingres-
sando aos 8 anos na Filarmónica
local. É licenciado em Educação
Musical, pela Escola Superior de

Educação de Leiria. É membro acti-
vo da Orquestra de Sopros da EMOL
e sob a orientação peda-gógica desta
escola, lecciona iniciação musical
a crianças com idade pré-escolar. Em
Setembro de 2001 assumiu a direc-
ção artística do Coro Vila Forte, do
qual já era membro activo. 

Ciclo de Música Coral celebra Natal
CORAL DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA E CORAL DE VILA FORTE ACTUAM NO CENTRO

CULTURAL DE VILA DAS AVES, NO PRÓXIMO SÁBADO, 16 DE DEZEMBRO

ção o entusiasmo e o brilho que
os escuteiros demonstravam era
sinónimo de dever cumprido, nu-
ma demonstração inequívoca da
alegria de viver, de fazer caminho
e de pertencer a este movimento,
Corpo Nacional de Escutas –
Agrup. 027 Bairro.

No final o Chefe de Agru-
pamento Pedro Santos, aproveitou
para agradecer a todos o empenho,
a colaboração, registando o or-
gulho em partilhar com todos estes
momentos de felicidade dando
continuidade à finalidade que a
todos nos une que é educar e for-
mar as nossas crianças e jovens co-
mo cidadãos úteis e de vistas lar-
gas, detentores de valores de vida
indispensáveis á sociedade. 
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Votos de Boas Festas

LORDELO - GUIMARÃES
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Avª Conde Vizela, 106 | 4795-004 Vila das Aves | Telef. 252 872 377 | Telem. 934 789 450

FESTAS E CONVÍVIOS
CHURRASCO E REFEIÇÕES P/ FORA DIARIAMENTE

TTTTTelefone e Fax: 252 312 239elefone e Fax: 252 312 239elefone e Fax: 252 312 239elefone e Fax: 252 312 239elefone e Fax: 252 312 239
Rua Carvalho Faria (junto aos correios) - Edifício D. Sancho I - Loja 5

4760 Vila Nova de Famalicão

LOJA DOS ESTORES

Só Reparações
de: Alexandre Faria Gomes

VENDA DE TODOS OS MODELOS DE ESTORES COM COLOCAÇÃO
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SERVIÇO PICHELARIA

PEDREIRO - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TODO O TIPO DE
CORTINAS - ORÇAMENTOS GRÁTIS - CONSTRUÇÃO CIVIL

LOJA DOS ESTORES
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RELATOS DOS JOGOS: DESP. AVES / LEIRIA E DESP. AVES / NAVAL

BELENENSES 2 - BRAGA 0

BOAVISTA 3 -  BEIRA-MAR 0

SETÚBAL 0 - SPORTING 3

CD AVES 0 - LEIRIA 1
PAÇOS DE FERREIRA 1 - ESTRELA 1

NAVAL 0 - BENFICA 0

MARÍTIMO  - BELENENSES
BENFICA - SETÚBAL

ACADÉMICA 1 - MARÍTIMO 2

BEIRA-MAR - NACIONAL
NAVA - LEIRIA
ESTRELA - CD AVES
FC PORTO - PAÇOS DE FERREIRA

SPORTING - ACADÉMICA

RESULTADOS CLASSIFICAÇÃO J P

1 - FC PORTO 12 31

2 - SPORTING 13 29

3 - BRAGA 13 23

4 - BENFICA 12 23
5 - MARÍTIMO 13 22

7 - NACIONAL 12 19

9 - BELENENSES 12 17

10 - NAVAL 13 17

11 - BOAVISTA 13 15

6 - LEIRIA 13 21

13

13 - ESTRELA 13 12
14 - SETÚBAL 13 9
15 - CD AVES 13 8
16 - BEIRA-MAR 13 7

12 - ACADÉMICA 13 13

188 - P. FERREIRA

PR
ÓX

IM
A 

JO
RN

AD
A 

17
/1

2/
20

06

BRAGA - BOAVISTA

Deslize adiou a chegada a zona tranquila
CD AVES 2 - NAVAL 0CD AVES 0 - LEIRIA 1

OCULISTA

Outra Visão do Mundo

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

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

CD AVES 0 – LEIRIA 1
JOGO NO ESTÁDIO DO CLUBE DESPORTIVO DAS AVES, NA

VILA DAS AVES. ÁRBITRO: PEDRO HENRIQUES, DA AF

LISBOA. CD AVES: RUI FARIA, SÉRGIO CARVALHO

(HERNÂNI, 75’), ANÍLTON JÚNIOR, SÉRGIO NUNES, BRUNO

FERNANDES, MARCELO HENRIQUE, FILIPE ANUNCIAÇÃO,

LEANDRO, XANO (MÉRCIO, 37’), ARTUR FUTRE E OCTÁVIO

(FREDDY, 62’). TREINADOR: NECA. LEIRIA: FERNANDO,

ÉDER, MARCOS ANTÓNIO, RENATO, TIXIER, FARIA, PAULO

GOMES, PAULO MACHADO (PAULO CÉSAR, 65’), SOUGOU

(IVANILDO, 81’), SLUSARSKI (TOURÉ, 46’) E

ALHANDRA.MARCADOR: SOUGOU (59’). TREINADOR:

DOMINGOS PACIÊNCIA. CARTÕES AMARELOS: XANO

(25’), SÉRGIO CARVALHO (40’), FARIA (49’), TIXIER (78’),

FREDDY (78’) E FILIPE ANUNCIAÇÃO (87’).

||||| TEXTO: SUSANA CARDOSO

FOTOS: VASCO OLIVEIRA

E, desta vez, o pássaro voou mesmo.
Após dois triunfos consecutivos, o CD
Aves claudicou, em casa, frente ao Lei-
ria, adiando, então, a oportunidade
de sair da zona de despromoção. Mas
não se pense que a equipa orientada
por Domingos Paciência fez uma exibi-
ção de encher o olho. Antes pelo con-
trário.

Os leirienses estiveram bem cer-
tinhos dentro de campo, procuraram
não cometer erros e como o próprio
treinador Neca reconheceu no final

da partida, aproveitaram “a qualidade
técnica superior” à dos avenses para
regressarem a casa com o quarto triun-
fo na condição de forasteiros.

Numa tarde de sol, que lá foi ame-
nizando o intenso frio, próprio de um
dia de Inverno, os locais até não en-
traram mal em jogo, mas demoraram
a acertar com as marcações e mostra-
ram-se renitentes no momento de
fazer algumas incurssões pela área
adversária. O receio inicial causou
alguma apatia, aqui e ali polvilhada
com as inspirações naturais de joga-
dores como Filipe Anunciação, Xano
ou Artur Futre (aos 23’ o livre directo
só foi travado à segunda por Fernan-
do, e em descontos falhou por pouco
o alvo), porém insuficiente para mexer
com o marcador.

Do outro lado estava uma equipa
matreira, sem grandes rasgos de genia-
lidade e com o guarda-redes Rui Faria
a limitar-se a ser um espectador atento
às incidência do encontro, até que à
passagem dos 59 minutos não conse-
guiu evitar o golo de Sougou, mas
também pouco mais poderia fazer.

Daí até ao final, Neca ainda apos-
tou nas entradas dos avançados Fre-
ddy e Hernâni, mas passou-se a jogar
mais com o coração. Os leirienses fo-

ram segurando bem firme a conquista
da tarde e não deixaram margem de
manobra aos avenses. Agora, segue-
se a deslocação à Reboleira, onde em
caso de triunfo a equipa de Vila das
Aves poderá fechar o ano de 2006
fora da zona perigosa.

CD AVES 2 – NAVAL 0
JOGO NO CLUBE DESPORTIVO DAS AVES, NA VILA DAS

AVES. ÁRBITRO: CARLOS DUARTE, DA AF PORTO. CD AVES:

RUI FARIA, SÉRGIO CARVALHO, WILLIAM, SÉRGIO NUNES,

BRUNO FERNANDES, FILIPE ANUNCIAÇÃO (NENÉ, 90’),

MARCELO HENRIQUE, LEANDRO, XANO (MÉRCIO, 46’),

ARTUR FUTRE E OCTÁVIO (ANÍLTON JÚNIOR).

TREINADOR: NECA. NAVAL: TABORDA, MÁRIO SÉRGIO,

PAULÃO, FERNANDO, CHINA, ORESTES, GILMAR, FAJARDO

(JOÃO RIBEIRO, 67’), SAULO (GAÚCHO, 84’), NEI E LITO.

TREINADOR: FERNANDO MIRA. MARCADORES:  ARTUR

FUTRE (64’) E FILIPE ANUNCIAÇÃO (79’). CARTÕES

AMARELOS: WILLIAM (27’), OCTÁVIO (29’), FAJARDO

(41’), SÉRGIO NUNES (57’), PAULÃO (77’) E MARCELO

HENRIQUE (84’). VERMELHO DIRECTO A FERNANDO

(88’).

O triunfo frente ao Nacional, na jor-
nada anterior, aguçou a sede do CD
Aves pelos pontos, valendo a segunda
vitória consecutiva, desta feita diante
da Naval. Os três pontos obtidos
frente a uma das sensações da Bwin
Liga permitiu aos avenses respirarem

de alívio e sonharem, assim, com a
saída da zona de despromoção.

Num primeiro tempo passado sob
forte intémperie, que encharcou por
completo o relvado e aconselhou a
um futebol mais directo, o equilíbrio
foi a nota dominante da partida. No
regresso aos balneários ficava a sensa-
ção de que os navalistas se teriam
adaptado melhor às condições do
terreno, mas a jogar de forma descom-
plexada e organizada seriam os anfi-
triões a abrir o activo. Coube a Artur

Futre marcar o primeiro golo, aliás o
terceiro da sua conta pessoal, quando
respondeu, de cabeça, ao cruzamento
de Filipe Anunciação. O guarda-redes
Taborda ainda agarrou a bola, mas
defendeu-a para lá da linha de baliza.

O tento trouxe uma outra tranqui-
lidade para os restantes minutos e
aos 79’ Filipe Anunciação disparou
o pontapé canhão em direcção à
baliza adversária e permitiu, assim, à
sua equipa a conquista de três precio-
sos pontos. |||||

VILA DAS AVES | Urbanização das Fontainhas

Edifício Torre - 2º Andar Sala D (Ed. Farmácia Fontainhas)

Telf.  252 881 351 | Telem. 934 465 717 | e-mail:miguel.gouveia@portugalmail.pt

Joane | Av. Dr. Mário Soares, nº 2870 | 2º Andar - Sala ED | Telf.  252 993 296
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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

Camadas Jovens
RELATOS DOS JOGOS DAS CAMADAS JOVENS DO CLUBE

DESPORTVO DAS AVES POR FERNANDO FERNANDES
ENTREVISTA COM DIOGO CASTRO INICIADO SUB 13

Que opinião tens sobre a pré-época
na tua equipa?
Na minha opinião a pré-época foi
muito boa, embora para mim não te-
nha sido assim porque uma arrelia-
dora lesão não permitiu que eu fizesse
uma pré-época ao nível dos outros
atletas, mas felizmente já está
ultrapassada.

Achas a tua equipa capaz para fazer
uma boa época?
Sim, pelo menos ao nível daquilo que
esta equipa já habituou, não só a nós
próprios, como também aos seus
responsáveis técnicos, dirigentes e
associados, que habitualmente assis-
tem aos nossos jogos.

Qual as expectativas que tens no teu
futuro pessoal como atleta?
As minhas expectativas quanto ao
meu futuro, são, antes de tudo… se
nós repararmos bem o futebol não é
só uma escola para aperfeiçoar a jogar
a bola, mas sim também para crescer-

ENTREVISTA A VÍTOR MOURA INICIADO SUB 13

JUV. SUB 15 | AVES 4 - LEÕES DA SEROA 0
CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: SÍLVIA PEREIRA.

AVES: ZÉ PEDRO; BRUNO, COSTA (SANTOS 75M)

FONSECA, GOUVEIA, JORGE, MIRANDA, RUI GOMES,

PEDRO (NUNO 38M) SÉRGIO (LEMOS 65M) ZÉ RICARDO

38M). TREINADOR: RAUL SILVA. RESULTADO.

Neste jogo o treinador fez jogar atle-
tas que raramente jogam e, sincera-
mente, notou-se um declínio do fute-
bol praticado noutras partidas. Não
admira por isso que o jogo tenha
chegado ao intervalo com o resultado
com começou. Com a entrada dos
atletas normalmente titulares, o jogo
ganhou vida e o marcador foi subindo
com normalidade. Melhor Avense:
Miranda. Boa Arbitragem.

JUNIORES | AVES 5 – CAMPO 0

CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: VÍTOR PINTO.

AVES: SÓCRATES; ROBERTO (MÁRCIO 44M), ÉLIO (CAS-

TRO 70M,FERNANDES,AMARO,RATINHO,RÊGO (COS-TA

37M)QUEIRÓS (KUBALA 27M) HUGO, RUI COSTA, CRIS-

TÓVÃO (VÍTOR 70M). TREINADOR: ADELINO RIBEIRO.

MARCADORES: ÉLIO 4M, KUBALA 42M 86M, HUGO 66M,

AMARO 89M. AMARELOS: QUEIRÓS 11M, COSTA 62M.

Num jogo aparentemente fácil os
avenses não deixaram “por pés alhei-
os” para golear um adversário que
tecnicamente se mostrou muito fraco
embora desse muita luta. O jogo, algo
morno, valeu sem sombra de dúvida
pelos golos. Melhor Avense: Kubala.
Boa Arbitragem.

JUV. SUB 16 | AVES 6 – REBORDOSA 1
CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: HÉLDER

GONÇALVES. AVES: JOÃO; RIOS, ANDRÉ, MÁXIMO, PEDRO,

TIAGO (LEITE 55M), GOMES, HÉLDER (NETO 39M) TORRES

(MOTA 61M) BRUNO (JOÃO SILVA 39M) DIOGO SILVA

(FÁBIO 39M). TREINADOR: MARCOS NUNES. RESULTADO

AO INTERVALO 3-0. MARCADORES; ANDRÉ 13M, BRUNO

17M 38M,TORRES 50M, FÁBIO 68M, GOMES 74M.

AMARELO PARA TORRES 59M.

Os avenses, em todas as equipas, têm
estado com mão para as goleadas e
o Rebordosa foi outra vitima da força
goleador avense. Os locais domi-
naram todo o jogo e só não houve
mais golos face a inépcia ou falta de
calma dos avenses. Melhor avense:
André. Boa arbitragem.

INIC. SUB 14 | AVES 3 – REBORDOSA 2
CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITROÁRBITROÁRBITROÁRBITROÁRBITRO EURICO NEVES.

AVESAVESAVESAVESAVES: PAULO; ZÉ BRUNO, FÁBIO, DANIEL, ANDRÉ ALVES,

MARQUES, RORIZ (MIGUEL 49M) GOUVEIA (PEDRO 49M)

FILIPE, JOÃO DIAS, JOÃO COSTA. TREINADORTREINADORTREINADORTREINADORTREINADOR: ANTÓNIO

FERNANDES. RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADO AO INTERADO AO INTERADO AO INTERADO AO INTERADO AO INTERVVVVVALOALOALOALOALO 0-0. MAR-MAR-MAR-MAR-MAR-

CADORESCADORESCADORESCADORESCADORES; FILIPE 47M, DANIEL 63M 73M.

Num jogo muito fraco, quase no seu
todo, só os últimos 20m os avenses
correram atrás do prejuízo pois o

resultado estava desfavorável a duas
bolas. E, num esforço digno de louvor,
os donos da casa conseguiram virar
o resultado. Pelo volte-face, os aven-
ses mereceram bem os 3 pontos. Melhor
Avense: Daniel. Boa arbitragem.

INICIADOS SUB 13
AVES 8 - ALUNOS DE MEIRIM 0
CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: JOÃO CARVALHO.

AVES: MARCELO; TIAGO, GUIMARÃES, VITÓ, ARADA, DANI

(FLÁVIO 35M) NUNO, JORGINHO (BAIXINHO 35M) SOUSA

(JOÃOZINHO 35M) DIOGO (ALEX 56M) MOUTINHO (HUGO

62M). TREINADOR: JOSÉ CARNEIRO. MARCADORES;

JORGINHO 14M, SOUSA 15M, MOUTINHO 28M 34M 51M,

DANI 39M, BAIXINHO 53M 63M.

Como as goleadas estavam na ordem
desta semana, os Iniciados mais jovens
rubricaram a goleada mais expressiva
contra uma equipa muito frágil e sem
grandes recursos. Os avenses foram
assim reis e senhores neste encontro
em que a história se resume aos golos
para todos os gostos. Melhor avense;
Moutinho. Boa Arbitragem
                                                                     
JUV.  SUB 16 | P. DE FERREIRA 0 - AVES 0
MATA REAL TREINOS Nº1(SINTÉTICO).ÁRBITRO PAULO

LOURENÇO. AVES: JOÃO; RIOS, ANDRÉ, DOMINGOS,

PEDRO, TIAGO, GOMES, HÉLDER (FÁBIO 76M) TORRES

(BRUNO 68M) JOÃO SILVA, DIOGO SILVA. TREINADOR:

MARCOS NUNES

Num jogo entre candidatos à fase
seguinte, o Aves conseguiu fazer um
empate; resultado que lhe garante a
manutenção do 2º, a 3 pontos do
seu adversário. Os locais tiveram muito
mais posse de bola mas muito a meio
campo. No que concerne a oportuni-
dades, os avenses foram mais perigo-
sos e tiveram muitas hipóteses de
marcar; não aconteceu registando-
se um resultado que se afigura posi-
tivo. Melhor avense: Tiago. Arbitragem
bem conduzida à excepção do lance
de golo anulado ao Aves, a que
damos o beneficio da dúvida.

INFANTIS | AVES 5 - VILA MEÃ 1
CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: RUI OLIVEIRA.

AVES: CRACEL (PAULO 26M) MARTINS, RAFAEL, PEDRO,

MÁRIO RUI (FRANCISCO 21M) NUNO, BRUNINHO, RAFA

(RUI FILIPE 44M) BRUNO (MIGUEL 47M) NUNINHO.

TREINADOR; JOÃO PAUL. MARCADORES: RAFAEL 16M

36M, CLAUDIO 23M 56M, MARCO 27M

Foi um jogo excelente, este dos infan-
tis avenses. Toda a equipa a funcio-
na muito bem concretizando lindos
golos. Marco poderia ter contribuído
para um resultado mais desnivelado
mas a sorte e a pouca serenidade por
vezes acompanharam os lances. Me-
lhor avense: Cláudio. Arbitragem boa.

Acho que temos uma
grande equipa

Que opinião tens sobre a tua pré-
época?
Penso que correu bem, apesar de eu
e os meus companheiros de equipa
virmos das ferias e estarmos sem ritmo
competitivo, mas com uns treinos
voltou tudo ao normal e recuperamos
bem e rápido. Sentimo-nos cada vez
melhor.

Achas a tua equipa capaz de fazer
uma boa época?
Sim, acho que temos uma grande
equipa, estamos em grande forma e
também temos muita vontade de ter
sucesso. Todos os elementos da
equipa tem o mesmo espírito
competitivo e o mesmo objectivo que
é ser campeões. Os resultados falam
por si...

Qual as expectativas que tens em
relação ao teu futuro como atleta?
A minha maior expectativa é um dia
vir a ser um jogador profissional. E
para atingir esse objectivo tenho de
trabalhar muito para isso. |||||

Quero atingir o mais alto
nível como jogador

mos como homens e aprender a res-
peitar os demais, depois de tudo isso,
sim! Quero atingir o mais alto nível
como jogador de futebol. |||||

Depois de mais uma vitória – a
quinta consecutiva – no jogo do
dia 27 de Novembro frente ao
Basquete Clube de Barcelos, um
volte-face na caminhada da equipa
da Associação de Santo Tirso de
Futsal (AST), a disputar o Cam-
peonato da A.F.Braga. No passado
dia 3 de Dezembro, a AST saiu
derrotada pela primeira vez esta
época frente ao ISAVE (7ª jornada
do Campeonato da A.F.Braga).

A AST alinhou com: Pedro Silva
(GR), João Paulo, Helder Martins,
Rui Pedro, Diogo Meireles, Nani
Fernandes, Xavier, Nuno Machado,
Hélder Caprício, Ricardinho e Vítor
Pinto (GR). Treinador: Paulo Viana.

A exibição, tal como o dia, foi
bastante cinzenta. Na primeira par-
te o jogo foi equilibrado, apesar
da equipa do ISAVE ter tido um
ligeiro ascendente nos últimos 5
minutos do qual resultou o 1-0
para os visitados.

O segundo tempo começou
com o segundo golo do ISAVE.
A AST acordou e chegou ao em-
pate em 7 minutos (golos de Rui
Pedro e Xavier).

Ironicamente, depois daquela
reacção positiva e inflamada da
AST, quando tudo fazia crer que
o resultado se poderia inverter, o
ISAVE chegou ao 3-2, através da
marcação de um livre directo.
Desde aí a AST nunca mais se
encontrou. O ISAVE fez o seu 4º
golo, com o qual fixou o resultado
final: 4-2. Na tabela classificativa
a AST Futsal ocupa a segunda
posição com 15 pontos. O primei-
ro posto é ocupado pelo A.R.C.D.
Refojos com 16 pontos. |||||

Ao sexto jogo
um infortúnio

No Sábado, dia 25 de Novembro,
pelas 15 horas, realizou-se em
Fafe, o jogo que opôs a Escola de
Formação AST Futsal ao Grupo
Desportivo Nun’Álvares.

Foi o início do percurso de um
grupo de trabalho que promete
dar muitas alegrias ao desporto
tirsense. |||||

Campeonato Distrital
de Infantis Masculinos

(A.F.BRAGA – FUTSAL)

ASSOCIAÇÃO DE SANTO
TIRSO DE FUTSAL
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Carnes Verdes Salgadas e Fumadas
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Centro Comercial Abril - Rua 25 de Abril, nº 230 - Loja AR
4795-023 Vila das Aves - dcgas@mail.telepac.pt

Telefone: 252 873 094 - Fax 252 871 352

Distribuição e Comércio de Gás, Ldª

galp gás
energia
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Doença dos Olhos

Drª Conceição Dias
R. Augusto Marques, 66 1º

Sala 3

4795-036  Vila das Aves

MÉDICA ESPECIALISTA

Marcação de Consultas

Telef: 252942483

No passado dia 2 de Dezembro, o Grupo
Desportivo Vale do Ave (GDVA) realizou no
Pavilhão Desportivo do Aves uma inicativa
denominada “o 1º Dia GDVA”, levada a cabo
junto dos alunos da Escola de Quintão n.º 2
“com o objectivo de proporcionar a prática
desportiva da modalidade futsal”.

De acordo com nota de imprensa, “o evento
contou com a participação de 30 alunos, do
1º ao 4º ano, resultando numa manhã  de
futsal muito animada para todos os partici-
pantes”. Esta iniciativa terminou com a distri-
buição de prémios e lembranças a todos. O
público presente foi também alvo das mesmas
ofertas.

Ainda de acordo com nota de impresna
“o sucesso desta actividade deveu-se ao
empenho de dirigentes, equipa técnica e
jogadores do clube, bem como dos seus patro-
cinadores e parceiros, fundamentais no

No dia 25 e 26 de Novembro, na cidade Suiça
de Lucern, decorreu o Campeonato Europeu
de Karate Shotokan, organizado pela European
Shotokan Karate Association. De Vila das Aves
estiveram presentes quatro karatecas a represen-
tar Portugal. Não subiram ao pódio mas o
comportamento foi muito positivo. A kata equipa
sénior com o Diogo Lima, Ricardo Rodrigues e
João Meireles obteve um honroso 6º lugar. Por
sua vez, Jorge Machado também fez bons comba-
tes honrando o seu clube e o seu país. O Mestre
Joaquim Fernandes esteve presente como árbitro.

No dia 25 decorreu também o Torneio Inter-

Decorreu no Centro Cultural de Vila das Aves
um Torneio de Karate Infantil dirigido às cate-
gorias de pré-infantil (6/9 anos), infantis (10/
11 anos) e iniciados (12/13 anos). Na categoria
de infantis apenas disputaram atletas masculinos,
já nos restantes escalões realizaram-se provas
com karatecas de ambos os sexos, nas modali-
dades de katas e kumite (combate).

Organizado pelo Centro Cultural e pelo
Karate Shotokan Vila das Aves, esta iniciativa
contou com o apoio da Câmara Municipal de
Santo Tirso. O torneio foi um grande sucesso,
com muito público a assistir. As provas foram
de grande qualidade e os atletas não deixaram
de mostrar dedicação e bom nível técnico.

Os resultados dos karatecas de Vila das Aves
foram os seguintes: escalões pré-infantis
feminino: Ana Guimarães, 2º lugar kumite e
3º lugar katas; Nicole Gonçalves, 2º lugar katas.

TORNEIO DE KARATE INFANTIL REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DE
VILA DAS AVES NO DIA 17 DE NOVEMBRO

Jovens karatecas avenses
23 vezes no pódio

CAMPEONATO DA EUROPA DE KARATE SHOTOKAN  E
TORNEIO INTERNACIONAL DE VIGO

Karatecas avenses destacam-
se em provas internacionais

nacional de Vigo-Espanha, no qual o Karate
Shotokan Vila das Aves foi convidado a participar.

Os resultados foram os seguintes: Fábio
Miranda, 1º lugar katas iniciados masculino;
Ana Pinto 2º lugar katas iniciados feminino;
Lara Teixeira, 4º lugar katas sénior feminino e
kumite equipas misto 4º lugar com o Pedro
Oliveira, Miguel Xavier, Emanuel Martins e
Marina Azevedo.

Um desempenho muito positivo dos karate-
cas de Vila das Aves e mais experiência interna-
cional adquirida. Como treinador esteve Elisário
Moreira e como árbitro Renato Monteiro. |||||

Em mas-culino: João Moreira, 1º lugar katas e
1º kumite; Manuel Ribeiro, 2º lugar kumite e
Paulo Pinto 3º lugar katas. Em infantis masculino:
André Guimarães, 2º lugar katas; Diogo Ferreira,
3º lugar katas e Miguel Martins, 3º lugar kumite.
Em iniciados masculino: Fábio Miranda, 1º lugar
katas e 1º kumite; Emanuel Fernandes, 2º lugar
katas e 2º lugar kumite e Rafael Monteiro, 3º
lugar kumite. Em iniciados feminino: Ana Pinto,
1º lugar katas e 2º kumite; Filipa Fernandes, 1º
lugar kumite e 3º katas; Catarina Nunes, 2º
lugar katas e 3º kumite; Ana Martins, 3º lugar
katas e 3º kumite.

Realizada no dia 17 de Novembro, com inicio
às 21 horas, esta prova terminou pouco depois
das 23 horas, revelando-se uma competição
que conseguiu cativar o público até ao fim. Só
após a entrega dos prémios é que as pessoas
come-çaram a abandonar o Centro Cultural. |||||

processo de crescimento da associação”.
Segundo os responsáveis do GDVA, este  con-
tinuará a envolver-se com a comunidade
através da realização de “diversas actividades
que serão levadas a cabo junto da população
do concelho de Santo Tirso”.

Fundada a 26 de Abril deste ano, o Gru-
po Desportivo Vale do Ave  é uma
associação com sede em Vila das Aves,
cuja actividade desportiva passa actual-
mente pela participação no Campeonato
Distrital de Futsal da Associação de
Futebol do Porto. De acordo com comuni-
cado de imprensa, o referido grupo “en-
tende ser fundamental o envolvimento em
actividades de cariz social e desportivo,
de forma a alargar a amplitude da sua
participação na comunidade”. |||||

GRUPO DESPORTIVO VALE DO AVE

O “1º Dia do Grupo Desportivo
do Vale do Ave

GRUPO DESPORTIVO VALE DO AVE; ASSOCIAÇÃO FUNDADA EM ABRIL
DESTE ANO E COM SEDE EM VILA DAS AVES
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MAGALHÃES OCULISTA
Óptica médica
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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!
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MACHADO & LOBÃO, LDA.
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||||| TEXTO E FOTOS: CRISTINA FERREIA

Todas as quintas-feiras, entre as 9h30
e as 10h30, realizam-se no Centro
Cultural de Vila das Aves aulas de
ginástica e defesa pessoal; trata-se de
aulas mistas, para pessoas com idades
superiores a 50 anos.

A iniciativa partiu do mestre de
karaté Joaquim Fernandes e da Asso-
ciação de Karaté Sokotan de Vila das
Aves. O Joaquim Fernandes apresen-
tou o projecto ao director do Centro
Cultural que aceitou de bom agrado
esta iniciativa.

Segundo o mesmo responsável, os
exercícios que se efectuam nestas
aulas trabalham todo o corpo, as arti-
culações e músculos, pois, dá conta,
o problema das pessoas com estas
idades é possuírem pouca massa mus-
cular por não realizarem exercício.
Nestas aulas, vão tornando os mús-
culos mais fortes que depois acabam
por proteger as articulações.

Desta forma, todas as pessoas com
idades superiores a 50 anos estão
possibilitadas a fazer estas aulas de
ginástica. Segundo o Joaquim Fernan-

Como tomou conhecimento desta
iniciativa?
O padre avisou na missa que iríamos
ter ginástica e eu aproveitei pois precisava
de fazer exercício.

Acha que tem melhorado com estas
aulas?
Muito. Gosto muito destas aulas e já
inscrevi mais duas colegas que também
estão a gostar. Precisava era de ser dois
dias por semana, mas um dia já é bom.

NOME: MARIA CÂNDIDA OLIVEIRA
IDADE: 71 ANOS

Aulas de ginástica e defesa pessoal no
Centro Cultural de Vila das Aves

Super avozinha

des “quando as pessoas chegam cá,
eu pergunto sempre se têm algum tipo
de problema e se tiverem farão exercí-
cios diferentes sem nunca as prejudi-
car, porque a ideia é elas saírem daqui
melhores e nunca piores”. De uma
turma de 20 alunos, apenas três são
do sexo masculino; quanto a isso o
mestre Joaquim Fernandes alega que
os homens “são mais envergonhados
nestas coisas. As senhoras é que têm
aderido muito bem a esta iniciativa”.

Quem quiser participar deve diri-
gir-se à secretaria do Centro Cultural
de Vila das Aves e fazer a inscrição.
A inscrição é gratuita pois é a Associ-
ação de Karaté Shotokan de Vila das
Aves que proporciona este tipo de acti-
vidade gratuitamente. Como Joaquim
Fernandes tinha algum tempo livre, pen-
sou em fazer algo de bom para popu-
lação e teve a esta ideia que, segundo
o mesmo, “estão para durar”. Entretan-
to, já foi proposto ao director do
Centro Cultural, que a partir de Janei-
ro em vez de uma aula semanal, passa-
rem a ser duas aulas semanais, pois
os alunos estão muito motivados e são
da opinião que uma aula é pouco. |||||

Na próxima edição, reportagem sobre idêntica
iniciativa desenvolvida no Pavilhão
Desportivo do Aves com os sócios da Associação
de Reformados de Vila das Aves

AULAS PROMOVIDAS PELO MESTRE DE KARATE, JOAQUIM FERNANDES



NATURAVES
Com nova gerência

Massagens, osteopatia,
acupunctura, naturopatia
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Era uma família modesta, mas honra-
da e feliz. Compunha-se de marido,
esposa e um netinho, ainda criança.
Viviam numa casinha térrea, lá lon-
ge, a meia-encosta dos contrafortes
que limita o “Campo dos Pastores”.

Certo dia o marido, Samuel de
seu nome, homem espadaúdo, bem
feito, afastou-se do povoado, à frente
do seu rebanho, foi assaltado por

CONTO DE
NATAL

Texto: Fernando Marques de Oliveira. Ilustração: Ana Maria Antunes

ladrões de gado, roubado e morto.
Desde então, a viúva, a senhora
Aliança, nunca mais teve saúde. O
seu sorriso bonito, aberto, leal, desa-
pareceu; os olhos de azul celeste
murcharam; a longa cabeleira escura
tornou-se grisalha e uma tristeza
mortal inundava-lhe a alma.

O neto, o Joãozinho era órfão.
Perdera os pais, atingidos por um
raio, em dia de trovoada. Era uma
criança encantadora: esbelto, cabe-
los loiros, rosto redondinho, um
amor de menino.

Depressa passaram os meses, até
que um dia, minada de febre, Aliança
recolheu-se ao leito. Juntamente
com a febre, uma ideia obsidiante
lhe assediava o espírito: queria ver
“a chave do céu”.

Joãozinho, seu diligente enfer-
meiro, prometeu que faria tudo, mes-
mo que tivesse de romper as pernas
até aos joelhos, para encontrar a
misteriosa chave.

Por vezes, para alegrar, por mo-
mentos, o coração da avozinha, pas-
sava parte do dia a soprar beijinhos,
para uma caixa pequenina. Depois,
levava-a à avozinha dizendo:

... está cheia de beijinhos e são todos
para ti.

 E abraçavam-se a chorar, numa
cena de comovente emoção.

Chegara o cálido agonizar de
uma tarde de ouro quente, epile-
psiada de listrões febris.

As trevas avançavam céleres sobre
os últimos raios de luz e Joãozinho
não esquecia a promessa feita à avó:
haveria de trazer-lhe “a chave do céu”.

Entretanto, a doença de Aliança
agravara-se grandemente. A respira-
ção tornou-se difícil e a muito custo
sussurrava, apenas, o 1º versículo
do salmo 121: “que alegria, quando

do antes, guardavam profundo
silêncio, fitando demoradamente o
Menino, sua Mãe e um moço varo-
nil, de suaves feições, que comple-
tava o pequeno grupo de forasteiros.

Após breve silêncio, todos come-
çaram a fazer conjecturas, a recordar
textos sagrados e opiniões seguras
de magos que profetizaram, sobre
aquele Menino.

Joãozinho, que ouvia com a
maior atenção tudo quanto se dizia,
ficara, por demais convencido que
estava na presença da chave que a
avó sonhara encontrar. Então, ati-
rou-se, de novo, em correria, agora
de regresso, com todas as forças
que restavam.

Ao longe, soavam as trompas
dos pastores a anunciar a meia-noite
e o perigo dos ladrões. Havia silêncio
total, nos currais da vizinhança. A
noite estava límpida, plena de estre-
las, a adornar o firmamento. Via-se
luz na estalagem mais próxima, reple-
ta de hóspedes, forçados a alimentar
a vaidade dos poderosos de Roma.

Joãozinho chegara. Deitou mãos
à porta que tinha ficado apenas
encostada e gritou:

... “Avozinha!, encontrei!”…
E mais não disse. Ficou feito

estátua de gelo. A avozinha acabara
de exalar o último suspiro.

A velha Aliança morria, na mes-
ma hora em que Jesus nasceu. |||||

me disseram: vamos para a casa do
Senhor…”.

Foi sempre uma família muito
piedosa.

Abeirava-se o momento de cumprir
o prometido.

Joãozinho, agora mais crescido
e ensinado pela vida e pela dor,
atirou-se com todas as forças ao
caminho, procurando e perguntando
pela bendita chave.

Andou, caiu, chorou, té que ao
longe começava a ouvir-se uma me-
lodia celestial.

Crianças, jovens, adultos e os
mais velhos saíam para os campos,
buscando na escuridão, a origem
de tão suavíssimos acordes.

Não tardou muito a descobrir-
se o coreto da divinal partitura: era
o estábulo do velho Mardoqueu,
abrigo habitual de dois animais
pacíficos: a Xepa, uma vaquinha
mansa, e o Jasmim, burro de nascen-
ça, descendente legítimo e longín-
quo do Gerâneo, um jumento nobre
que entrou, com a companheira, na
Arca de Noé, ao tempo do dilúvio.
A Xepa já se tinha deitado, após
um dia sem percalços e adormeceu,
sem apetite para o feno, que o dono
lhe deitara em abundância.

Entretanto, uma mulher jo-
vem, lindíssima, mais bela que mil
sóis de Primavera, recebia, ali
mesmo, ao pé da Xepa adorme-
cida, em seus braços sacrossantos,
o filho recém-nado, a mais bela
criança que mundo haverá de
contemplar.

Ao contrário de Xepa, o Jasmim
tinha passado um dia de trabalho
duro, ajudando Mardoqueu nos tra-
balhos do campo. Vinha morte de
fome e de cansaço. O dono, que lhe
dava muito trabalho, também lhe da-
va fartura de alimento. Com um asso-
bio, mandou-o, sozinho, para o está-
bulo, onde abundavam rações de
grato paladar. Mas, ao dar com os
olhos no mais novo habitante do seu
estábulo, o Jasmim parou e ficou sem
vontade de comer. Depois, de man-
sinho, foi entrando, com ar de filóso-
fo, aquele ar que é todo seu, imagi-
nando quem seria aquela gente:

“o dono, me explicará, quando vier,

como de costume, aconchegar-me com um

fardo de palha”, pensou consigo
mesmo.

Os populares que tinham chega-
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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 TrofaOCULISTA

Outra Visão do Mundo

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

Inflexões
http://inflexoesavenses.blogspot.com

||||| OPINIÃO: CELSO CAMPOS

VIOLÊNCIA Li a reportagem publicada no último número do Entre
Margens sobre a violência doméstica no nosso concelho e, embora,
os resultados não me tenham surpreendido, não deixa de merecer,
antes de tudo uma reflexão e, acima de tudo, acção. A Vila das
Aves está como um dos locais com maior número de casos de
violência doméstica e isso não deve deixar nenhum avense indi-
ferente. Entendo que muitas das vezes a violência doméstica não é
uma causa, mas antes uma consequência. Este fenómeno é muitas
vezes despoletado pela situação de desemprego, de alcoolismo e
de toxicodependência, como, de resto, é dito no estudo. Neste
sentido, a acção que se torna necessária para reduzir estes pro-
blemas tem de ser direccionada sobretudo para o esforço de
eliminação destas causas que, no fundo, são as mais difíceis de
ultrapassar.

IDEIAS Ideias precisam-se. Precisam-se, sobretudo, boas ideias.
Este é um chavão que toda a gente persegue, mas que muitas
vezes não encontra. De vez em quando lá surge um rasgo de
iluminação e de criatividade e nasce uma boa ideia. Foi o que me
pareceu a ideia do restaurante “A Cozinha”, com a promoção de
um jantar associado a um desfile de moda. Juntam-se várias lojas
da terra e, sem grande esforço financeiro, organizam uma iniciativa
inédita, inovadora e que lhes pode dar frutos e resultados
económicos. Boa ideia e parabéns.

EXPOSIÇÃO Ainda não vi, mas faço questão de passar por Santo
Tirso para ver a exposição de presépios que está patente na Câmara.
São cerca de 500 presépios feitos por artesãos em diversos
materiais, desde o barro, o granito, a madeira, a cortiça e a pasta
de papel. A não perder.

NATAL Por estes dias andamos num frenesim muito pouco
condizente com a quadra que estamos prestes a viver. O Natal é
associado a sentimentos de paz, de solidariedade, de partilha, de
convívio, de família, de bondade, de fraternidade… e poderia conti-
nuar com inúmeros sinónimos. No entanto, se olharmos um pouco
à nossa volta o que vemos? Vemos sobretudo consumismo e stress.
Por estes dias é impossível andar na estrada aos fins-de-semana,
principalmente nas cidades ou onde haja grandes superfícies, tu-
do para comprar presentes, para gastar os euros que cada um
recebeu a mais (subsídio de Natal) nesta ocasião. Confesso que
também sou um pouco levado na onda, mas cada vez mais, começo
a fazer um esforço por relativizar a questão das prendas e o valor
das mesmas. Começo a fazer um esforço por me concentrar no
essencial, na data, na comemoração, no nascimento de Cristo e
tudo o que ele representa para nós. As prendas são apenas uma
pequena parte do Natal e não o essencial. As prendas não preci-
sam de ser as mais caras para ter valor, o que conta é o acto de dar,
de partilhar algo, ainda que seja, meramente simbólico e barato.
É esta a minha ‘Inflexão’ de Natal. Um Feliz Natal para todos. ||||||

Vila das Aves está como um dos locais com maior
número de casos de violência doméstica e isso não

deve deixar nenhum avense indiferente

Aulas de substituição, ou
substituição das aulas?
||||| OPINIÃO: JOSÉ PACHECO

As mensagens de telemóvel (SMS) e
Internet eram peremptórias: “Greve de
alunos 16 de Novembro contra as subs-
tituições. Mensagem a rodar. Passem!” E
os alunos do Ensino Secundário fize-
ram um dia de greve às aulas de subs-
tituição.

Uma TV sempre prestimosa a mostrar
as feridas abertas do sistema entrevistou
jovens grevistas. E eu escutei estas
pérolas, num telejornal:

“Os profs não sabem o que estão a fazer
nessas aulas. Ou acabam com as aulas de
substituição, ou metem lá profs competentes!
Fazemos greve porque não gostamos das

É um grave equívoco pensar que poderá melhorar as escolas, au-
mentando o número de aulas, ou melhorando o modo como elas
são dadas. O bricolage legislativo criou mais este artefacto das
“aulas de substituição”.

aulas de substituição. E também porque os
professores não gostam de ficar na escola
até mais tarde. Nessas aulas, ficamos a
olhar para as paredes, ou a jogar às damas,
ou às cartas. Essas aulas não servem para
nada. Põem-nos dentro de uma sala com
um setôr que não sabe nada do que está lá
a fazer. Às vezes, até nos põem a fazer testes
e eles nem sabem a matéria dos testes.”

Os estudantes organizaram manifes-

tações para chamar a atenção da minis-
tra para a inutilidade das aulas de subs-
tituição. E não tiveram pejo em afirmar
que “vão para as salas de aula, com os
professores substitutos, jogar à sardinha,
ou contar anedotas”, E acrescentaram:
“Em vez de estarmos fechados numa sala
de aula devíamos estar a aproveitar os
recursos que a escola nos oferece, como a
biblioteca, as salas de computadores ou as
salas de estudo”. Admirável!...

Registaram-se habituais desacatos,
quando alunos impediram a entrada
dos professores numa escola e agre-
diram um agente da PSP. Registaram-se
as habituais declarações, quando um
governante afirmou: “Há normas e orien-

tações da parte do Ministério que permitem
assegurar as aulas e actividades de subs-
tituição com qualidade e maior significado
pedagógico. Há todas as condições para esse
efeito. É, fundamentalmente, uma questão
de organização”. Mas o governante ape-
nas tem razão na segunda das frases.

Em declarações aos jornalistas, Jorge
Pedreira garantiu que a solução “não
passa por acabar com as aulas de subs-

tituição”. Eu discordo. É um grave equí-
voco pensar que poderá melhorar as
escolas, aumentando o número de
aulas, ou melhorando o modo como
elas são dadas. O bricolage legislativo
criou mais este artefacto das “aulas de
substituição”. Melhor fora não haver
“aulas de substituição”, mas a substitui-
ção das aulas por dispositivos organiza-
cionais que contribuíssem efectivamente
para a melhoria das escolas.

Uma escola poderá melhorar-se (eu
sublinho “melhorar-se”, pois não é um
ministério que pode melhorar uma es-
cola), se da garantia de aula para todos
passar a garantir uma escola para todos.
Se os professores assumirem um projec-
to de autonomia profissional. Se a
escola se reconfigurar.

Para que não voltem a apelidar-me
de “teórico”, faço apelo a uma prática.
Conheço uma escola onde nunca hou-
ve “aulas de substituição”, mas onde nunca
um aluno ficou “sem aula”. Para ser mais
preciso: uma escola onde nem sequer
há aulas. Nem fazem falta, dado que
os alunos aprendem melhor sem elas.

Essa escola nunca foi atrás de mo-
das pedagógicas, ou da bricolage
ministerial. Nessa escola, e desde há
muito anos, deixou de haver “furos”,
“feriados”, alunos sem aulas, ou faltas
dadas pelos professores. Como? Poderei
explicar, se alguém quiser saber... ||||
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C O Z I N H A
Restaurante - Churrasqueira

Rua Luís de Camões, nº 181 - Vila das Aves - Telemóvel 961 320 390

COMUNHÕES | BAPTIZADOS | FESTAS DE CONVÍVIO | CATERING
ESPECIALIDADES EM GRELHADOSESPECIALIDADES EM GRELHADOSESPECIALIDADES EM GRELHADOSESPECIALIDADES EM GRELHADOSESPECIALIDADES EM GRELHADOS: picanha à chefe, costeletas
grelhadas, polvo grelhado, robalo grelhado, bacalhau na brasa

PRAPRAPRAPRAPRATOS ESPECIAISTOS ESPECIAISTOS ESPECIAISTOS ESPECIAISTOS ESPECIAIS: javali no forno, bacalhau à Madalena, bacalhau no forno com
chão de milho, porco preso na brasa, cabrito assado em forno de lenha, vitela assada.

Deseja a todos os seus clientes
um  FELIZ NATAL e um
PRÓSPERO ANO NOVO

CASATIR realizou magusto

As formandas que frequentam o Cur-
so EFA – Costureira Modista do
CEFOTEX / FESETE (pólo de Vila das
Aves), organizaram no passado dia
10 de Novembro no salão nobre da
Junta de Freguesia de Vila das Aves,
um desfile retratando a moda desde
os anos 50 até aos anos 90.

A moda foi o último tema a ser
abordado neste curso que fez do des-
file uma das actividades integradoras.
Agora as formandas vão entrar num
estágio e no final do curso obterão
um certificado equivalente ao 9º ano
de escolaridade. Foram as próprias
formandas que desfilaram as suas
criações, protagonizando momentos
divertidos à assistência que aderiu em
massa, enchendo o salão da junta
local. ||||| CRISTINA FERREIRA

Como habitualmente o CASATIR, Cen-
tro de Acção Social de Acolhimento
à Terceira Idade de Roriz, realizou o
seu magusto convívio.

A festa teve lugar na sede da ins-
tituição, no dia 12 de Novembro e teve
a participação de todos os seus uten-

tes de lar, centro de Dia e também a
presença dos meninos da creche
acompanhados pelos seus familiares.

Foi uma festa muito animada e diver-
tida, onde não puderam faltar as casta-
nhas, as sardinhas e o caldo verde acom-
panhados, é claro, com bom vinho! ||||||

Desfile de moda
na junta local
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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

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 SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO o     feliz contem-plado nesta
1ª saída de Dezembro foi o nosso estimado
assinante, MªAlice Fernandes C. Pereira, re-
sidente na R. das Lages, nº 15, em Bairro.

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz con-
templado nesta 1ª saída de Dezembro foi o
nosso estimado assinante, José Martins
Fernandes, residente na Rua J. Rodrigues de
Castro, nº 100, em Roriz.

DEVEM OS PREMIADOS RACLAMAR O SEU JANTAR NO PRAZO DE 3
SEMANAS (SALVO OS SORTEADOS QUE RESIDAM NO ESTRANGEIRO).

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o feliz contem-
plado nesta 1ª saída de Dezembro foi o nosso
estimado assinante, Carlos Teixeira Carvalho,
residente na Rua Santo Honorato, nº 205, em
Vila das Aves.

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

GANHE UM ALMOÇO
PARA DUAS PESSOAS

De parabéns
Completa mais uma primavera a menina Tayla
Lee, residente na Austrália.
A família nesta data tão querida deseja-te com
todo o seu amor e carinho,  muitos parabéns e
muitos anos de vida cheios de saúde e felicidade.
Parabéns e beijinhos!

18-12-2006

De parabéns
Completou seis lindas primavera o menino José
Diogo Ferreira da Costa.
O teu avô paterno nesta data tão querida deseja-te
com todo o seu amor e carinho,  muitos para-
béns e muitos anos de vida cheios de saúde e
felicidade.  Parabéns e beijinhos!

24-11-2006

De parabéns
Completou mais uma primavera o senhor Pedro
Figueiredo
Nesta data tão querida, a tua namorada, deseja-te
com todo o seu amor e carinho,  muitos para-
béns e muitos anos de vida cheios de saúde e
felicidade. Parabéns e beijinhos!

9-12-2006

De parabéns
Completa mais uma primavera a menina Beatriz
Isabel Oliveira Martins.
Teus avós paternos nesta data tão querida dese-
jam-te com todo o seu amor e carinho,  muitos
parabéns e muitos anos de vida cheios de saúde
e felicidade. Parabéns e beijinhos!

17-12-2006

De parabéns
Completa mais uma primavera a menina Beatriz
Nunes Martins.
Teus avós maternos, mãe e irmãos nesta data tão
querida desejam-te com todo o seu amor e cari-
nho,  muitos parabéns e muitos anos de vida
cheios de saúde e felicidade. Parabéns e beijinhos!

18-12-2006

De parabéns
Completa mais uma primavera a senhora dona
Maria Albertina Freitas Guimarães.
Filho, nora e netas nesta data tão querida dese-
jam-te com todo o seu amor e carinho,  muitos
parabéns e muitos anos de vida cheios de saúde e
felicidade. Parabéns e beijinhos!

19-12-2006

AGRADECIMENTO
Ermelinda de Oliveira Coelho

29-02-1928
27-11-2006

A família neste momento doloroso e pro-
fundamente sensibilizada pelo apoio e
carinho recebidos, vêm por este meio
agradecer a todos quantos se dignaram
a participar no funeral bem como na mis-
sa de 7º dia em sufrágio da alma da
saudosa extinta.

AGRADECIMENTO
Alice Celcedina da Silva Batista

17-05-1963
31-10-2006

A família neste momento doloroso e pro-
fundamente sensibilizada pelo apoio e
carinho recebidos, vêm por este meio
agradecer a todos quantos se dignaram
a parti-cipar no funeral bem como na missa
de 7º dia em sufrágio da alma da saudosa
extinta.Funeral a cargo de: Abílio Godinho - Funerária - Unip. Lda

AGRADECIMENTO
António de Oliveira (Lobo)

15-06-1918
30-11-2006

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

Funeral a cargo de: Abílio Godinhoo- Funerária - Unip. Lda

AGRADECIMENTO
Maria de Jesus Monteiro

08-06-1923
03-12-2006

A família neste momento doloroso e pro-
fundamente sensibilizada pelo apoio e
carinho recebidos, vêm por este meio
agradecer a todos quantos se dignaram
a parti-cipar no funeral bem como na missa
de 7º dia em sufrágio da alma da saudosa
extinta.Funeral a cargo de: Abílio Godinho - Funerária - Unip. Lda

AGRADECIMENTO

A família neste momento doloroso e pro-
fundamente sensibilizada pelo apoio e
carinho recebidos, vêm por este meio
agradecer a todos quantos se dignaram
a parti-cipar no funeral bem como na missa
de 7º dia em sufrágio da alma da saudosa
extinta.Funeral a cargo de: Abílio Godinho - Funerária - Unip. Lda

Maria da Glória Dias Pereira
(Miquinhas de Lanhoso)

09-03-1928
05-12-2006
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vende-se * compra-se * aluga-se * oferta de emprego * procura de emprego * outros...

OCULISTA

J.O.R.G.E

Outra Visão do Mundo

Empresa produtora, engarrafadora e armazenista de vinhos
pretende

VENDEDOR (M/F)VENDEDOR (M/F)VENDEDOR (M/F)VENDEDOR (M/F)VENDEDOR (M/F)

Os interessados devem abrir curriculum para: Apartado 556 – 4796-908 Aves

PERFILPERFILPERFILPERFILPERFIL     DODODODODO     CANDIDCANDIDCANDIDCANDIDCANDIDAAAAATTTTTOOOOO:::::
Idade: 25/35 anos, boa apresentação
Sentido de responabilidade – Mínimo 9º ano
Experiência comprovada de vendas
Preferência na área de vendas no ramo, e com carteira
de clientes devidamente comprovada.
Disponibilidade para deslocações a feiras durante os
fins-de-semana
Residência nos concelhos de Santo Tirso, Guimarães,
Famalicão
Entrada imediata

OFERECEOFERECEOFERECEOFERECEOFERECE-----SESESESESE

Carro da empresa – salário+comissões

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!...

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

VENDE-SE
Casa no Largo da Mariana

em Vila das Aves
Contactar: 252 941 280

Educadora de Infância
procura 1º emprego na área
Contactar: 96 602 94 62

Precisa-se c/ urgência
de empregada/o de mesa para

restaurante em S. Tomé de Negrelos
de preferência c/ experiência.
Contactar: 252 874 641 ou

919 256 919

VENDO
Junto ao Rio Vizela (Lugar do Engenho -

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

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

Procuro trabalho em part-time
(de preferência da

parte da tarde).
Contactar: 96 809 92 57

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

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

Engenheira Mecânica
com experiência em certificação,
acreditação e metrologia procura

emprego dentro da área.
Contactar: 96 503 29 51

VENDEDORES ASSOCIADOS
 (M/F)

SANTO TIRSO / TROFSANTO TIRSO / TROFSANTO TIRSO / TROFSANTO TIRSO / TROFSANTO TIRSO / TROFA / VILA DAS AA / VILA DAS AA / VILA DAS AA / VILA DAS AA / VILA DAS AVESVESVESVESVES
 PERFIL: PERFIL: PERFIL: PERFIL: PERFIL:
   - Empreendedor
  - Ambicioso
  - Disposto a trabalhar em equipa, em formação
   contínua
 OFERECEMOS: OFERECEMOS: OFERECEMOS: OFERECEMOS: OFERECEMOS:
   - Autonomia
   - Plano de formação
   - Maior rede Internacional e Nacional
   - Marca forte e em expansão
   - As mais altas comissões no sector
 F F F F FAAAAACCCCCTTTTTORES DE VORES DE VORES DE VORES DE VORES DE VALALALALALORIZAÇÃORIZAÇÃORIZAÇÃORIZAÇÃORIZAÇÃO NAO NAO NAO NAO NA
 CANDID CANDID CANDID CANDID CANDIDAAAAATURATURATURATURATURA:
   - Experiência comercial em vendas, sectores
   comerciais, imobiliários, seguros, livros,
   equipamentos
   - Conhecimentos de informática

Entrevista por Telef. 252 860 400 ou Telem. 933 908 404
ENVIE CV PARA: ave@remax.pt

Estimados clientes
Vamos fazer uma festa para as crianças dos 2 aos 10 anos, no próximo

dia 23 de Dezembro entre as 15h30 e as 18h3023 de Dezembro entre as 15h30 e as 18h3023 de Dezembro entre as 15h30 e as 18h3023 de Dezembro entre as 15h30 e as 18h3023 de Dezembro entre as 15h30 e as 18h30.
A festa decorrerá no“Brincadeiras & Companhia”,

em Santo Tirso e estão convidadas todas as crianças.

Solicitar convite para entrada através: 913 465 108 / 913 465 109 (lotação limitada)Solicitar convite para entrada através: 913 465 108 / 913 465 109 (lotação limitada)Solicitar convite para entrada através: 913 465 108 / 913 465 109 (lotação limitada)Solicitar convite para entrada através: 913 465 108 / 913 465 109 (lotação limitada)Solicitar convite para entrada através: 913 465 108 / 913 465 109 (lotação limitada)

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

VENDE-SE
cofre em bom estado e a

bom preço
Contactar: 91 230 47 06
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LORDELO - GUIMARÃES

28,50159,90 109,90
ANDADOR DE
BÉBÉ
REF: WKS014

3,20
CONSOLA
PS2+JOGO PLAY
SPORTS+CÂMERA

22,905,49 0,55
BONECA PORCELA-
NA COLECÇÃO

8,50
QUEIJO AMAN-
TEIGADO CASA DE
MENDEVIL
kg

4,996,49 13,49
PRESUNTO
INTEIRO C/ OSSO
kg

4,99

POLVO CONGELA-
DO 2A3
kg ao kg

6,99
VINHO PORTO
FUNDADOR MAL-
VASIA RCV 75 cl

3,85
BORREGO INTEI-
RO / METADES
kg

4,98
VINHO REGIONAL
ALENTEJANO VIS-
CONDE DE BORBA
DOC TT 75 cl

2,89

VINHO VERDE
TAPADA DOS MON-
GES BRANCO 75 cl

1,88
ALETRIA
MILANEZA
 500 gr

0,49
ANANÁS RODELAS
RAMAZZOTI
820 gr

0,89
SORTIDO
CUETARA
700 gr

3,59

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 13 a 24 de Dezembro de 2006.

20 Preços de Arrasar

LOTE MEIAS T:27/
40 REF: 35504
várias cores

FERRO COM
CALDEIRA SAECO

SERVIÇO JANTAR
20 PÇS PORCELA-
NA TIZIANA

LARANJA CAT II
CAL 3/4E5
kg

BOLO REI “FABRI-
CO PRÓPRIO”
kg

LOMBOS DE BA-
CALHAU GUIMAR-
PEIXE DEMOLHADO
CONG EMB.600 gr

CAMARÃO 40/60
ORIG. EQUADOR
 kg

OCULISTA

J.O.R.G.E

Outra Visão do Mundo

GESTÃO DE CONDOMÍNIOS
dispomos deste novo serviços a pedido dos

nossos clientes

Av. 4 de Abril de 1955, nº 191 |  |  |  |  | Aves ||||| Telf. e Fax 252 872 629 | | | | | Telem. 91 636 37 59
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