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CULTURA | O MÚSICO E PRODUTOR
VLADISLAV DELAY APRESENTA-
SE EM CONCERTO EM FAMALICÃO

O músico finlandês Vladislav Delay
apresenta o álbum �Paper Tigers�
do seu projecto Luomo no dia 16
de Fevereiro na Casa das Artes de
Famalicão, no âmbito da Mostra de
Música Electrónica. | PÁGINA  17

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

TÉLE FERREIRAS
Electrodomésticos, material eléctrico, sistemas de aquecimento, alarmes, instalações eléctricas,

automatização de portões, montagem de antenas e TV Cabo...

Autarca de Santo
Tirso mantém-se na
presidência da Amave
CASTRO FERNANDES POR MAIS UM ANO NA LIDERANÇA DA AMAVE.
ASSOCIAÇÃO QUER QUE JOSÉ SÓCRATES VISITE A REGIÃO | PÁG. 11

CULTURA | LIVRO ESCRITO EM
1896 PELO AVENSE MANUEL DA
SILVA MENDES FOI REEDITADO
�Socialismo Libertário ou Anar-
chismo�, escrito por Silva Mendes
em 1896, e com larga difusão em
Portugal e no Brasil,  foi alvo de
uma reedição limitada pela livraria
lisboeta �Letra Livre�.  | PÁGINA  18

Primeira Pós-
graduação arranca
em Santo Tirso
No próximo dia 2 de Fevereiro inicia-se
o primeiro curso do Centro de Estudos
Avançados e Tecnológicos de Santo Tirso
(CEATST). A primeira Pós-Graduação é
em Educação Especial, na área da inter-
venção educativa diferenciada. Trata-se
duma área abrangida pela Educação Es-
pecial e que visa essencialmente dotar os
professores com a formação e as aptidões
necessárias para lidar com problemas que
se prendem com dislexia, sobredotação,
hiperactividade, entre outros. pág. 7

NOVOS SENTIDOS ÚNICOS DE
CIRCULAÇÃO DO TRÂNSITO EM VILA

DAS AVES | PÁG.S 8 E 9

O que faz e não
faz sentido!

Desempregados passam a ter que se
apresentar na Junta de Freguesia
Os desempregados passam a ser
obrigados a comparecerem quinze-

nalmente na Junta de Freguesia para
comprovarem a sua situação. pág. 4pág. 4pág. 4pág. 4pág. 4
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NOTA DA REDACÇÃO

||||| EDITORIAL: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Um amigo tirsense deu-me a conhe-
cer por estes dias uma curiosa publi-
cação editada em Santo Tirso, nos
primeiros anos da República, um
quinzenário humorístico que dava
pelo nome de �O Peto� e que, a
avaliar por uma leitura em diagonal
de alguns exemplares, deve ter cau-
sado alguma terapia numa socieda-
de tirsense bastante rígida e quiçá
monárquica, já que o seu lema era
�fazer rir sem ferir� e, num ou noutro
caso, algum desconforto, se não
mesmo mossa, pela acuidade do
seu tom crítico e menos reverencial.
Chamou-me particular atenção o
texto inserto na primeira página do
nº 14 de 8 de Junho de 1913
�Santo Tirso no Ano de 2000 - A
Cidade do Ave�, um exercício de
futurologia muito à Júlio Verne e
cosmopolita q.b. com intuitos, a meu
ver, mera-mente provocatórios para
a medio-cridade e imobilismo locais.

Nele, autor desconhecido faz-
nos ver um túnel a perfurar a Praça
Conde S, Bento, a Rua Sousa Trepa
e a Praça da República só para fazer
chegar o comboio da antiga estação
ao centro da cidade onde nos fazia
ver também �uma nova estação, um
monumento de grande valor artís-
tico e estilo manuelino encimado
por dois enormes e elegantes tor-
reões�. Para maior e mais completo
estupor do leitor, prenuncia a cons-
trução de �uma estação subterrânea
que lembra o metropolitano de Paris�,
algures na �Esquina do Linhares�,
onde vêm entroncar a linha de Gui-
marães entretanto transformada em
via larga e um ramal que se abriu
em direcção a Paços de Ferreira
através de Monte Córdova de baixo
e de um túnel de 2 kms a atravessar
o Monte Padrão, túnel esse significa-
tivamente denominado Pires de Lima
�por gratidão a um senador que mui-
to trabalhou em prol da Cidade do
Ave.�. Servido por estas vias e estru-
turas de comunicação onde, para
maior pasmo do leitor pacóvio da
época, �a viagem que antigamente
se fazia para o Porto em uma hora e

Utopias tirsenses:
entre a pequenez e a
megalomania

tal, faz-se hoje em cinco minutos
devido ao grande invento do com-
boio �giroscópio� que marcha numa
linha só�, o progresso do concelho
não cessou de crescer e multiplicar-
se: ele era o potencial energético
da queda do Rio Leça, em Fervença,
transformado em energia eléctrica,
que alimentava a Fábrica de Moa-
gens Cerealífica do Norte, �fábrica-
colosso com cem operários a traba-
lhar, setenta dos quais do sexo femi-
nino pois quase todas as máquinas
(neste tempo de luz e progresso)
dispensam os operários�; ele era
uma infinidade de fábricas edifica-
das nos flancos do caminho de ferro
do Vale do Córdova e a profusão
de plantações de prodigioso
interesse florestal pelas encostas da
Assunção e  Valinhas mas, sobretu-
do, na cordilheira de Monte Córdo-
va e por detrás da Assunção, a
construção de um lago artificial de
5 kms em volta do qual se edifica-
ram �chalets�, hotéis e casinos que
atraíram à região, cognominada
�Suissa Portuguesa�, milhares de
turistas de todo o mundo; a título
exemplificativo, só �o proprietário do
Casino Universal pagou o ano passa-
do, para as obras da Cidade do Ave
300.000 Sóes (moeda universal, an-
tigamente, em Portugal, um Escudo)�.

Puro delírio verbal, utopia à
medida do Admirável Mundo Novo
cosmopolita mas também uma pe-
drada no charco do imobilismo local,
este texto não dexa de nos interpe-
lar, aqui e agora. O ano 2000 con-
tinuava a dar-nos a imagem de uma
cidade maneirinha e complacente
adormecida aos pés do Ave e quase
nada na futurologia corresponde ao
real, salvo piedosas e cíclicas inten-
ções ainda mal esboçadas de atrair
o grande turismo, aquele que se
passeia pelos relvados do golfe e
empreendimentos afins. Quanto à
aproximação da grande metrópole
do Porto, a miragem é por demais
evidente e mal sabe quem nos gover-
na para onde pende mais o nosso
centro de gravidade se para a dita
metrópole se para a AMAVE onde
continuamos de pedra e cal. Vieram

agora anunciar-nos que a cidade
de Santo Tirso vai integrar sete fre-
guesias que a rodeiam no perímetro
urbano, duplicando a sua população
e fazendo da cidade uma cidade
de dimensão média. Dir-nos-ão os
mais optimistas que as obras estão
à vista um pouco por toda a cidade.
Junto ao Hospital que, no emblemá-
tico ano 2000 ainda tinha aspira-
ções a crescer e transformar-se num
grande hospital mas que passados
sete anos já perdeu muitas das suas
valências, existe agora um Passeio
alegre e luminoso para peões. A rua
adjacente está em completa �revolu-
ção� e, a avaliar pela profundidade
da intervenção, é a rede de sanea-
mento e de serviços que tem de ser
completamente renovada. Outras
mexidas urbanas ocorrem um pouco
por todo o centro, com mimos e �ro-
driguinhos� de embelezamento gera-
dores de alguma perturbação e
naturalmente de um mal disfarçado
falatório, sem eco na �boa� imprensa
tirsense, por parte de residentes e
comerciantes que já se habituaram
a ver o centro constantemente de-
vassado e intervencionado. Quanto

aos forasteiros e munícipes de ou-
tros pólos do concelho, é muito claro
que não se resignam a uma política
de obra feita na �sala de visitas�, de
esmero máximo citadino nas condi-
ções de circulação de peões, sem
que vejam o mesmo afã de despa-
char obras a reclamar urgência em
pólos urbanos importantes, como se-
ja arranjos de passeios e ruas degra-
dadas, para falar apenas em aspec-
tos de circulação cómoda, segura e
decente de peões. Ao nível do de-
senvolvimento sustentado do conce-
lho no seu todo, quão longe esta-
mos e não se vê uma política que
seja capaz de suster a tendência
crescente de desagregação e de
rotura ou de deslocação para con-
celhos vizinhos de que, de momento,
o caso mais problemático é Vilarinho.
A reacção a este estado de coisas
também tem que passar pela impren-
sa local e regional e, por isso, me apraz
reportar à actualidade as ficções e
megalomanias de um tirsense anó-
nimo de 1913 publicadas, por desa-
fio, num quinzenário humorístico. |||||

A partir desta edição, Nestor
Rebelo Borges volta a escrever

no Entre Margens. Mensal-
mente, contaremos com a sua

opinião, através da coluna que
entendeu designar por �No

Virar de página�. O seu primeiro
contributo, comprometido com a

actualidade, detém-se na
questão do referendo sobre a

Interrupção Voluntária da
Gravidez. Com o título �A Abrir,

vem aí novo referendo!� o seu
texto pode ser lido na página

20 desta edição. |||||



entreMARGENS
31 DE JANEIRO DE 2006 | PUBLICIDADE | PÁGINA 3



OCULISTA

Outra Visão do Mundo

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

Operário morre em acidente
de trabalho em Rebordões O presente protocolo de cooperação

que foi decidido a nível central em fi-
nais de Novembro, tem como objec-
tivo o acompanhamento por parte da
Junta de Freguesia dos desempre-
gados que estejam a beneficiar do
subsídio de desemprego.

Para isso, os desempregados terão
que esperar que o Centro de Emprego
os notifique para comparecer num
determinado dia na Junta local. Nessa
data, um colaborador devidamente
formado para o efeito, confirma a
comparência e emite uma guia entre-

Desempregados passam a ter que se
apresentar na Junta de Freguesia

||||| TEXTO: CRISCRISCRISCRISCRISTINATINATINATINATINA     FERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRA

Na edição do Jornal Entre Margens
de 15 de Fevereiro de 2001, na repor-
tagem sobre a deslocação de Castro
Fernandes ao lugar de Cense para a
cerimónia de lançamento da primeira
pedra do Complexo Habitacional (que
seria composto por 19 habitações des-
tinadas exclusivamente ao arrenda-
mento social, mas que nunca chega-
ram a ser construídas), pode ler-se
que, a determinada altura o presidente
da Câmara de Santo Tirso, Castro Fer-
nandes, prometeu �revolucionar todo

COMENTÁRIO: A PONTE ENTRE CENSE E REBORDÕES
o sistema de comunicações em Vila
das Aves�, através da �construção de
uma ponte que ligará o Lugar de
Cense a Rebordões.»

Na edição do Entre Margens de
29 de Novembro de 2006, aquando
a visita do mesmo Presidente da Câ-
mara, a Rebordões, quando fala sobre
a nova centralidade da vila, afirma que
�também deverá ser construída uma
ponte sobre o Rio Vizela que ligará Re-
bordões a Vila das Aves, através de
Cense�. Cinco anos depois, Castro Fer-
nandes, repete-se. E a ponte afinal vai
ser construída ou será apenas um trunfo

a utilizar quando visitar os dois locais?
Será a ponte a melhor solução para

um lugar como Cense que tem um
dos piores acessos de Vila das Aves?

A população tem aumentando
bastante nestes últimos anos e conse-
quentemente a circulação automóvel.
Sabiam que a porta de entrada de
Cense é também a porta de saída?

A população de Cense não quer
uma ponte mas sim que a Av. de Para-
dela seja ligada à Rua da Bela Vista,
como consta nos mapas da vila. Quan-
do esse projecto estiver concluído, aí
sim pode-se pensar na ponte... |||||

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES E O
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

gando-a a essa pessoa, com a próxima
data para comparência. Ou seja, os
desempregados serão obrigados a com-
parecer quinzenalmente na Junta das
Aves para comprovarem a sua situa-
ção. O horário será das 9h�12 h30 e
das 14h. às 17h. Poderão comparecer
de segunda a sexta-feira, inclusivé.

Este protocolo teve início em Ja-
neiro e foi elaborado tendo em conta
que as Juntas de Freguesia constituem
ao nível local como parceiros relevan-
tes dos Centros de Emprego, no de-
senvolvimento de acções que promo-

vam a inserção dos desempregados.
Além disso, a Junta vai funcionar

também como local de informação
para quem anda à procura de empre-
go, adquirindo um computador para
o efeito e cuja funcionária poderá dis-
ponibilizar informações sobre propos-
tas de emprego nas respectivas áreas
de actividade de cada desempregado.

Qualquer dúvida, podem sempre
consultar a funcionária da Junta de
Freguesia de Vila das Aves, Dr.ª Paula,
que os pode esclarecer sobre este
protocolo. ||||| CRISCRISCRISCRISCRISTINATINATINATINATINA     FERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRA

Cantina renovada na EB1
Campinhos de Agrela

No passado dia 17 de Janeiro, a
meio da manhã, António Ferreira,
de 58 anos, residente em Refojos
de Riba D�Ave, trabalhador da cons-
trução civil, sofreu uma queda do
último andar do edifício que se en-
contra em construção na freguesia
de Rebordões, o empreendimento
�Mourizes� em Rebordões, perten-
cente à �A Imobiliária - Júlio Lopes
Pinto, Lda.�, acabando por falecer.

O responsável da empresa, Júlio

Lopes Pinto, afirmou não conseguir
perceber como foi possível esse
trágico acontecimento, pois, mesmo
não estando presente na altura, a
obra cumpre todas as normas de
segurança.

A polícia entregou o caso à
Inspecçao Geral de Trabalho que
irá tomar as devidas diligências. O
Jornal Entre Margens presta as
condolências à viúva e aos seus
três filhos. ||||| CRISCRISCRISCRISCRISTINATINATINATINATINA     FERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRA

Depois da abertura de uma nova
sala de aula, da pintura interior do
polivalente e criação de rampas para
deficientes no acesso à cantina, a
EB1/JI Campinhos de Agrela conti-
nua envolvida no projecto de requa-
lificação das escolas, desenvolvido
pela Câmara Municipal de Santo
Tirso. De visita à escola, a vereadora
da educação, Ana Maria Ferreira,
almoçou na nova cantina, aprovei-
tando para verificar a renovação e
o novo equipamento, numa obra
que rondou os 20 mil euros

Estas obras de requalificação resul-
tam de um esforço colectivo e contí-

nuo que se tem vindo a verificar ao
longo do tempo. Já em Dezembro
de 2005, a Associação de Pais re-
modelou todo o soalho da escola e
a caixilharia, com o subsídio da au-
tarquia. Envolvida neste projecto, a
Câmara tem apostado em diversas
áreas de intervenção. Depois do soa-
lho, da caixilharia e da sala de aula,
foi agora a vez da cantina. Estas obras
contaram ainda com a intervenção
do Agrupamento que, ao pintar o
interior do refeitório, evidenciou um
grande apoio e colaboração de to-
dos. A pintura geral do edifício vai
decorrer na próxima Primavera. |||||

PINTURA GERAL DO EDIFÍCIO NA PRÓXIMA PRIMAVERA
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SUBSÍDIOS PARA DIVERSAS
ENTIDADES DO CONCELHO
Na reunião ordinária da autarquia de Santo
Tirso, realizada no passado dia 24 de Janeiro,

foi deliberada a atribuição de subsísdios a
diferentes instituições do concelho, no valor
global de 42 mil e 450 euros. São as seguin-
tes as entidades contempladas: Escola Secun-
dária de Tomaz Pelayo (para a organização

do 1º Campeonato de Robots da Região
Norte); Junta de Lamelas (para aquisição de
um tractor); Casa de Acolhimento Sol Nas-
cente, Monte Córdova (custear a aquisição
de uma carrinha); Centro de Atletismo de San-

to Tirso (para a organização da �S. Silvestre�);
Associação do Carnaval de S. Tomé de Ne-
grelos; Comissão do Carnaval de Fontão, Roriz;
Junta de Burgães (execução de uma ligação
da rede de águas pluviais à linha de água) |||||

ACIDENTE OCORREU NO PASSADO DIA 17 DESTE MÊS

MACHADO & LOBÃO, LDA.

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

TECTOS FALSOS  |  DIVISÓRIAS  |
APLICAÇÕES EM GESSO  |

DECORAÇÕES
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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.ptOCULISTA
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No começo deste novo período esco-
lar, um apelo � nem sempre ouvido -
dirigido aos encarregados de educa-
ção: �olhem mais pelos filhos�. Quem
o faz é Associação de Pais da Escola
EB 2/3 de Vila das Aves, pela voz
dos seus presidente e tesoureiro, res-
pectivamente Alice Rodrigues e Casi-
miro Magalhães.

Um apelo que os mesmos respon-
sáveis dirigem também aos professo-
res, mas acima de tudo, aos encarre-
gados de educação, face às notas re-
gistadas no final do primeiro período
lectivo. Segundo deu conta Alice Ro-
drigues ao Entre Margens, não são
necessárias percentagens nem estu-
dos aprofundados, basta um passar
de olhos pelas pautas para perceber
que são muitos os alunos que têm
mais de quatro negativas. �Já no ano
passado se verificou a existência de
muitas negativas, mas penso que este
ano a situação agravou-se�, refere a
presidente da Associação de Pais,
justificando assim este curioso apelo.
Alice Ribeiro entende que os encarre-
gados de educação devem acom-
panhar mais os filhos nas suas maté-
rias, dar-lhes mais apoio e estarem
mais atentos. Por outro lado, afirma
que da parte dos professores há fre-
quentes queixas de mau compor-
tamento da parte dos alunos, esten-
dendo por isso também o seu apelo
a este nível. Aos professores, acima
de tudo maior compreensão, é o que
Alice Rodrigues pede. �Os pais so-
zinhos não conseguem, os professo-
res também não, mas se houver um
esforço de parte a parte, os nossos
filhos podem ter mais sucesso esco-
lar�, afirmou Alice Rodrigues.

Para lá do maior ou menor sucesso
escolar, os responsáveis da associação
falam de outras situações concretas a
exigir maior atenção de toda a comu-
nidade educativa, e sobretudo dos
pais. Desde logo, o facto de ser eleva-
do o número de alunos que se apre-
senta na escola sem o respectivo car-
tão. Para além disso, são igualmente
muitos os que compram senha de
refeição e depois acabam por almoçar
fora da escola. �Só hoje [19 de Janei-

Na escola EB 2/3 de Vila das Aves, junto à entrada, os alunos utilizam
com frequência uma rampa, em terra batida, que lhes permite um acesso
mais rápido aos pavilhões da escola. A Associação de Pais, por conseguinte,
quer fazer desta rampa improvisada um acesso, de facto, e para isso já
conseguiu amealhar algum dinheiro para a construção de lanços de escadas,
constituindo-se assim  um novo acesso para os alunos e restante
comunidade educativa aos diferentes pavilhões. Falta agora a autorização
e apoio da Direcção Regional de Educação do Norte, pois sem eles, os
propósitos da associação não podem ser levados a cabo. ||||\

ASSOCIAÇÃO QUER NOVO ACESSO AOS PAVILHÕES

ro], dos alunos que compraram senha,
23 não almoçaram na cantina e o
mais provável é que os pais nem te-
nham conhecimento da situação�,
refere ainda Alice Ribeiro que diz
ainda ser frequente esta atitude por
parte dos alunos. A mesma respon-
sável dá ainda conta que, no seu en-
tender, não tem fundamento as quei-
xas muitas vezes ouvidas de que a
�comida é má� e de que é �servida fria�.

A associação de pais reclama ain-
da por uma maior participação dos

encarregados de educação nas reu-
niões, até porque esta tem se revelado
pouco expressiva. �Numa escola com
mais de 600 encarregados de educa-
ção, costumam comparecer à volta de
60� exemplifica Casimiro Magalhães.
Estas acontecem no primeiro sábado
de cada mês, nas instalações da esco-
la, às 21 horas. Reuniões onde a As-
sociação de Pais diz gostaria de contar
com uma maior participação dos repre-
sentantes de turma. |||||

Notas negativas fazem Associação
de Pais da EB 2/3 lançar apelo
aos Encarregados de Educação
ASSOCIAÇÃO QUER QUE PAIS PRESTEM MAIS ATENÇÃO AOS RESPECTIVOS FILHOS

“Já no ano passado se verificou  a
existência de muitas negativas, mas penso que este ano a

situação agravou-se”, refere a presidente da Associação de Pais
da Ecola EB 2/3 de Vila das Aves

No passado dia 16 de Janeiro, teve
inicio na Torre dos Pequeninos, mais
uma uma edição da iniciativa �Na
Escolinha com os Meus Avós�. Uma
vez por ano, avós e netos juntam-
se numa jornada de encontro entre
duas gerações, proporcionando às
crianças um momento diferente
através da partilha do espaço, sabe-
res e afectos em ambiente de escola.
A edição deste ano vai prolongar-
se até ao mês de Maio e envolverá
mais de 300 avós.

Segundo a Direcção do Colégio,
�o princípio que esteve na génese
deste projecto, em 2003, continua
válido e cada vez mais actual. A es-
cola deve privilegiar o envolvimento
da família, promovendo a sua res-
ponsabilização activa�. Na edição
deste ano, será desenvolvido um
conjunto de actividades subordina-
das ao projecto anual �Educar Com

Encontro de duas gerações
na “Torre dos Pequeninos”
INICIATIVA “NA ESCOLINHA COM OS MEUS AVÓS”

Valor(es)� cujo âmbito é transversal
a todas as valências da instituição.

APLICAÇÃO INOVADORA
A par desta iniciativa o Colégio A
Torre dos Pequeninos anunciou o
desenvolvimento de uma aplicação
inovadora que permite aos pais re-
ceberam na sua caixa de correio
electrónica toda a informação rele-
vante relacionada com as activida-
des desenvolvidas na escola. �Esta-
mos certos de que, no futuro, mais
escolas irão evoluir disponibilizan-
do este tipo de serviço. A Torre dos
Pequeninos está na linha da frente
em vários domínios. Este é mais um
serviço que revela o grande sentido
de modernidade e de excelência
que o nosso Projecto Educativa
encerra�, sublinha ainda Amílcar
Sousa, director executivo do colégio.
||||| TEXTO:     ANDREIAANDREIAANDREIAANDREIAANDREIA     COSCOSCOSCOSCOSTTTTTAAAAA

Na Semana da Educação, decorrida
em Setembro de 2006, ficou a
promessa de renovação de duas canti-
nas: no Jardim-de-Infância da Vinha,
em Burgães, e no Jardim-de-Infância
do Ribeiro, em Rebordões. A Câma-
ra de Santo Tirso deu por cumprida
esta promessa aquando da finaliza-
ção das obras, no final de 2006.

As cantinas destes dois jardins-
de-infância foram dotadas de novas
infra-estruturas e equipamentos. No
Jardim-de-Infância da Vinha, depois
da inauguração do parque infantil,
foi a vez da cozinha sofrer uma re-
modelação. As obras, que rondaram
os 45 mil euros, incluem um novo
telhado e requalificação do equipa-

mento e infra-estruturas. No Jardim-
de-Infância do Ribeiro, a remodela-
ção da cozinha envolveu um orça-
mento de 12 mil euros. As obras de
requalificação não ficam por aqui.
Prevê-se, para breve, o alargamento
do espaço do refeitório escolar, fe-
chando o átrio da entrada principal
ou a fachada.

Este investimento por parte da
Câmara Municipal é já uma cons-
tante e surge como um esforço con-
tinuado de melhorar e requalificar
as escolas do concelho, permitindo
que cerca de 98 por cento dos
alunos do ensino pré-escolar e do
1º ciclo possam usufruir de refei-
ções escolares. |||||

Novas cantinas escolares
em Rebordões e Burgães
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A Mesa da Assembleia de Freguesia
de São Martinho do Campo, ao
tomar conhecimento de algumas
notícias vindas a público sobre a
última Assembleia de Freguesia, de
23 de Dezembro de 2006, princi-
palmente, relativas ao comunicado
do Partido Socialista de São Martinho
do Campo, e também, um artigo de
opinião, publicado em jornais locais
e assinado por Ricardo Almeida e
ainda pelo facto de os mesmos não
corresponderem á verdade, sentiu-
se no dever de esclarecer a popula-
ção de São Martinho do Campo no
que respeita aos seguintes pontos:

Não é verdade que o Presidente
da Junta tenha apresentado a sua
recandidatura; Quanto ao seu orde-
nado o comunicado do PS, refere
que o Presidente da Junta aufere
1.200 euros, quando na verdade
por Lei recebe 572,44 euros, assun-
to que já foi devidamente esclarecido
em Assembleia de Freguesia;
Também não é verdade que não
tenha respondido às questões levan-
tadas, sendo claro que no que res-
peita às mentiras, por uma questão
de bom senso, não há direito a res-
posta; É falso que tenha abandonado
a Assembleia sem autorização do
Presidente da Mesa; O Presidente
da Assembleia dispensa elogios, já
que, tem sido a sua postura habitual,
respeitando os direitos de todos os
Membros da mesma.

É lamentável, que o Membro da
Assembleia de nome David Martins,
teça comentários completamente
infundados, numa atitude antidemo-
crática e mande publicar os mesmos,
assinando Ricardo Almeida, fazendo
lembrar formas utilizadas no regime
anterior.

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SÃO MARTINHO
DO CAMPO, 23-01-2007. O PRESIDENTE DA MESA
DA A.F., JORGE LIMA. A SECRETÁRIA DA MESA DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, ANDREIA NETO

Comerciantes do Lg
Coronel Batista Coelho
querem alteração no
sentido de trânsito

Os comerciantes do Largo Co-
ronel Batista Coelho, na fregue-
sia-sede do concelho, estão
contra o actual sentido de trân-
sito daquela artéria. A constata-
ção é feita pela Comissão Políti-
ca Concelhia do PSD que, só
no período compreendido en-
tre Novembro do ano passado
e Janeiro deste ano, realizou
cinco visitas de trabalho, moti-
vadas, sobretudo pelos aspec-
tos relacionados com a activi-
dade comercial.

Na última iniciativa do gé-
nero, constataram o desacordo
dos comerciantes locais relativa-
mente ao sentido de trânsito
do Largo Coronel Batista Co-
elho. �Segundo os comer-
ciantes�, refere o PSD em comu-
nicado de imprensa, �o trânsito
deveria fazer-se no sentido
ascendente, o que se traduziria
num movimento de entrada no
centro da cidade, e por conse-
quência, na zona com maior
actividade comercial. O actual
sentido de trânsito na referida
artéria provoca movimentos de
saída da cidade, com decrés-
cimo significativo na actividade
do comércio�.

Recentemente, e por força
das obras na Rua A. A. Pires
de Lima, o sentido de trânsito
foi invertido, �situação que pro-
vocou um acréscimo de movi-
mento com incidência na activi-
dade comercial�, pelo que

A CONSTATAÇÃO É FEITA PELO PSD, DEPOIS DE
MAIS UMA VISITA DE TRABALHO NA FREGUESIA
SEDE DO CONCELHO

alteração sugerida é benvinda,
dela não resultando, nota ain-
da o PSD depois de ouvir os
comerciantes da zona, �cons-
trangimentos, nem inconveni-
entes para o fluxo de trânsito.�

Nesta medida, o PSD apela
à Câmara Municipal para que
�com a máxima brevidade se di-
gne proceder à alteração suge-
rida�. No mesmo comunicdo,
a concelhia social-democrata
aproveita ainda para reclamar
novamente da autarquia tir-
sense �explicações públicas�
sobre o facto de terem sido �ul-
trapassados todos os prazos�
para a conclusão das obras na
Rua José Luís de Andrade, bem
como �a divulgação dos contra-
tos celebrados com o emprei-
teiro� assim como �as medidas
compensatórias previstas para
o incumprimento dos prazos�.

Integraram esta visita de
trabalho na sede do concelho,
o presidente da Concelhia do
PSD e membro da Assembleia
Municipal Alirio Canceles, o
vereador José Luís Martins, Feli-
cidade Oliveira da Assembleia
Municipal e José Maia da Co-
missão Política Concelhia. |||||

O actual sentido de trân-
sito da rua provoca

movimentos de saída da
cidade, com decréscimo na

actividade do comércio”

COMUNICADO DA MESA DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DE S. MARTINHO DO CAMPO
(PEDIDO DE PUBLICAÇÃO)

No próximo dia 2 de Fevereiro inicia-
se o primeiro curso do Centro de Estu-
dos Avançados e Tecnológicos de Santo
Tirso (CEATST) que, recorde-se, nasceu
de uma parceria entre a Câmara de
Santo Tirso e a Dinensino, entidade ins-
tituidora da Universidade Moderna.

Numa altura em que a formação em
áreas concretas da Educação se torna
imperiosa, o Centro de Estudos Avan-

PRIMEIRO CURSO DO CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E
TECNOLÓGICOS DE SANTO TIRSO ARRANCA EM FEVEREIRO

Educação Especial e que visa essencial-
mente dotar os professores com a for-
mação e as aptidões necessárias para
lidar com problemas que se prendem
com dislexia, sobredotação, hiperactivi-
dade, problemas comportamentais na
sua generalidade, responsáveis pela
maior percentagem de insucesso escolar.

Esta Pós-Graduação está neste mo-
mento a aguardar deferimento de forma
a poder ser considerada como parte
lectiva do Mestrado em Educação Espe-
cial, de acordo com os pressupostos
do Protocolo de Bolonha. O curso de-
correrá de Fevereiro a Julho, na Biblio-
teca Municipal, às sextas-feiras e sábados.

A sessão de abertura do curso de-
correrá no dia 2 de Fevereiro, às 17
horas, no auditório da Biblioteca Muni-
cipal de Santo Tirso, e contará com a
presença de Helena Serra Diogo, coor-
denadora do curso, e de Castro Fernan-
des, presidente da Câmara Municipal
de Santo Tirso. |||||

çados e Tecnológicos de Santo Tirso
dá prioridade à Pós-Graduação em
Educação Especial, na área da interven-
ção educativa diferenciada, escolhendo-
a para marcar o arranque do Centro.
Trata-se duma área abrangida pela

O Centro de Estudos Avançados e
Tecnológicos de Santo Tirso
vai dar prioridade à Pós-Gra-
duação em Educação Especial, na
área da intervenção educativa
diferenciada.

Pós-graduação arranca
em Santo Tirso

PRIMEIRA PÓS-GRADUAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS VAI REALIZA-SE NA BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE SANTO TIRSO
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Anúncio feito, implementação cumpri-
da. A 22 de Janeiro último, a Câmara
Municipal de Santo Tirso, procedeu,
tal como anunciara, à implementação
dos novos sentidos únicos de circu-
lação do trânsito em Vila das Aves,
conforme nova postura de trânsito
aprovada em Assembleia de Fregue-
sia, primeiro, e Assembleia Municipal,
depois, em 2004. Com uns já prati-
camente todos contavam, como são
os casos da Rua da Senhora da Con-
ceição e o da Rua Manuel Afonso
Silva (que dá acesso ao Cinema), com
outros nem por isso, nomeadamente
o da Rua Almeida Garrett.

O Entre Margens convidou Antó-
nio José Silva, representante da mais
antiga escola de condução de Vila
das Aves, a Avilense (fundada em
1979) a percorrer algumas artérias
da freguesia no sentido de verificar o
que de bom e de mau resulta dos
novos sentidos únicos definidos para
as diferentes artérias da freguesia.

António José Silva, de resto, já fora
convidado pela Junta local para cola-
borar na definição da nova postura
de trânsito. Prestou a sua colaboração,
fez as recomendações que entendeu
mais apropriadas, mas o resultado, no
seu entender, está muito aquém do
ideal. �Parece que fizeram tudo ao con-
trário�, afirma aquele responsável, ain-
da que sobre o número de ruas que
passam a ser de sentido único, pratica-
mente nada tenha a apontar, diz antes
que, pecam por defeito. Outras, por
sua vez, deveriam ser de sentido inver-
so ao definido, como é o caso do da
Rua Professor Mário Figueredo (junto
à Escola de Quintão II); situação que
classifica mesmo de �aberrante�. �Nota
positiva� porém, para os sentidos
únicos implementados na Rua Senho-
ra da Conceição, Rua Manuel Afon-
so Silva e Rua de S. Lourenço, entre
outros.

RUAS ALMEIDA GARRETT E DO
ALTO DA BANDEIRA
Em Vila das Aves passam a ser de

sentido único as ruas Almeida Garrett
e Alto da Bandeira, em sentidos
opostos. Ambas são perpendiculares
à Rua Abreu Machado que, apesar
de relativamente estreita � pelo menos
em relação às duas primeiras � o
trânsito continua a fazer-se nos dois
sentidos. �Dá a sensação que
transformaram em sentido único as
ruas mais largas, quando o mais
correcto seria o oposto�, diz António
José Silva. No seu entender, não se
justifica passarem a sentido único as
ruas Almeida Garrett e a do Alto da
Bandeira, já o contrário seria mais acon-
selhável na Rua Abreu Machado. �Esta
rua devia ser de sentido único no
sentido ascendente�, ou seja, da Ca-
pela de Sobrado em direcção à Igreja,
refere aquele responsável. O acesso
à referida capela deveria ser feito uni-
camente pela Rua de Quintão que,
contrariamente ao esperado, perma-
nece com dois sentidos. Para Antó-
nio José Silva, quer na Rua Abreu
Machado quer na Rua de Quintão
são frequentes os estacionamentos de

um dos lados da via, inviabilizando
na maior parte das vezes o cruzamento
de automóveis, pelo que ambas as
artérias deviam ser de apenas um sen-
tido, a de Quintão no sentido as-
cendente, e a Abreu Machado, no
sentido inverso.

RUA DOS ESCUTEIROS
A largura de uma estrada não justifica
tudo, como é o caso da Rua dos Escu-
teiros, (lateral ao cemitério). A rua é
larga, mas António José Silva defende
que a mesma devia ser de apenas
um sentido. A explicação é simples:
esta é uma zona com grande afluência
de público, principalmente ao fim de
semana, sendo esta via utilizada como
local de estacionamento. Nas alturas
de maior concentração, e apesar da
sua largura, o cruzamento de veículos
torna-se muito complicado. Recorda
o mesmo responsável que em determi-
nadas ocasiões, a GNR interdita inclu-
sive a circulação automóvel nos dois
sentidos. �Mas trata-se de excepções,
quando deveria ser regra�, alega. Para

NOVOS SENTIDOS ÚNICOS
DE CIRCULAÇÃO DO TRÂNSITO EM

VILA DAS AVES O que faz e não faz...
INTERCEPÇÃO DA R. ABREU MACHADO COM A RUA ALTO DA BANDEIRA (ESTA, AGORA DE SENTIDO ÚNICO) RUA DOS ESCUTEIROS, LATERAL AO CEMITÉRIO, QUE PERMANECE COM DOIS SENTIDOS

PRAÇA DE BOM NOME
RUA 25 DE ABRIL
RUA ALMEIDA GARRETT
RUA BERNARDINO GOMES
RUA CASTRO PEDRAS
RUA D. EVA MACHADO GUIMARÃES
RUA DA SENHORA DA CONCEIÇÃO
RUA DA VINHA
RUA DAS CARVALHEIRAS
RUA DO ALTO DA BANDEIRA
RUA DO CENTENÁRIO
RUA DO LONGAL
RUA JOSÉ PEDROSA BALSEMÃO
RUA MANUEL AFONSO SILVA
RUA MONSENHOR JOSÉ FERREIRA
RUA PROF. MÁRIO FIGUEIREDO
TRAV. CAMPO GRANDE
VIELA DAS CARVALHEIRAS

RUAS DE SENTIDO ÚNICO
EM VILA DAS AVES



entreMARGENS
31 DE JANEIRO DE 2007 | ACTUALIDADE LOCAL: VILA DAS AVES | PÁGINA 9

OCULISTA

Outra Visão do Mundo

JJJJJ .....OOOOO .....RRRRR .....GGGGG .....EEEEE
TOJELA CARNES, LDA

Carnes Verdes Salgadas e Fumadas

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

Filial 1: Mercado - Vila das Aves

Filial 2: Mini Preço - Riba de Ave

NATURAVES
Com nova gerência

Massagens, osteopatia,
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No cruzamento junto aos Bombeiros Voluntários a regra geral
da prioridade continua a fazer-se valer. Idêntica situação
acontece na intercepção da Avenida 4 de Abril de 1955
com a Rua dos Bombeiros. Nestes casos, o público é quase
unânime na defesa da colocação de sinais de cedência de
passagem. Contudo, explica António José silva, que a regra
geral da prioridade, tem uma função especifica, ou seja, �fazer
com que os automobilistas reduzam a velocidade�. Não defen-
de por isso que em todos os cruzamentos e entroncamentos
deva ser colocada sinalização de cedência de passagem, nem
tão pouco o seu oposto. Diz antes que estes casos deveriam
ser uniformizados, ou seja, o ideal seria que em todos os cruza-
mentos se optasse por uma das duas soluções, de forma a
criar hábitos nos condutores. Na sua opinião, é a falta de ha-
bituação dos automobilistas à regra geral de prioridade que
fez com que muitos acidentes tivessem ocorrido no cruzamento
da Rua Senhora da Conceição com a Rua Bento Padilha. |||||

sentido!
REGRA GERAL DA PRIORIDADE

R. PROF.. MÁRIO FIGUEIREDO (JUNTO À ESCOLA DE QUINTÃOII) E RUA DA VISITAÇÃO R. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (AGORA DE SENTIDO ÚNICO) E URBANIZAÇÃO DE BOM NOME

aquele responsável, não chega passar-
se duas ou três tardes numa fregue-
sia para definir uma postura de trânsi-
to, só quem circula regularmente pelas
suas artérias é que se apercebe de
situações como a do caso da Rua dos
Escuteiros.

RUA PROF. MÁRIO FIGUEIREDO
Para António José Silva é uma das
maiores aberrações da nova postura
de trânsito. Concorda que a Rua Pro-
fessor Mário Figueredo (junto à
Escola de Quintão II) tenha um só
sentido, mas está completamente em
desacordo que esta funcione como
via de saída. Esta vem sair à Rua da
Visitação, onde a circulação automóvel
é maior fazendo-se geralmente a
velocidades pouco moderadas, aumen-
tando assim o perigo para quem sai da
Rua Prof. Mário Figueiredo. A explica-
ção que lhe foi dada para o sentido
definido para aquela via está relacio-
nada com a necessidade de fazer es-
coar o trânsito em dias de jogo de
futebol. Explicação que não convence

António José Silva quando em causa
está uma situação que acontece de
quinze em quinze dias, em contra-
ponto com a diária saída e entrada
de alunos e professores duma escola
do primeiro ciclo.

URBANIZAÇÃO DO BOM NOME
Os hábitos criados pelos automobi-
listas, salvo algumas excepções, devem
ser levados em conta na definição de
uma nova postura de trânsito. Mas
não foi isso o que aconteceu junto à
Urbanização de Bom Nome. Os auto-
mobilistas que circulam, por exemplo,
na Rua Bento Padilha, estão agora
interditos a virar à direita, junto ao
Café Mota. A entrada faz-se pela rua
que - à falta de designação - funciona
como prolongamento da Rua da Srª
da Conceição, junto aos estalei-ros
da Engiaves e a saída junto ao Café
Mota. Nota António José Silva que
para aceder ao estacionamento junto
do referido café, os automobilistas tem
que contornar toda aquela zona
quando o ideal era que o acesso fosse

o mais curto possível. O actual sentido
terá alguma razão de ser, admite o
mesmo responsável, se o propósito
for o de prolongar a Rua Nossa Srª
da Conceição até à Tojela, mas neste
momento, tal não acontece.

CENSE, TRAVESSA DA FONTE
Por último, uma situação que não é
nova. Em Cense, quem circula na Tra-
vessa da Fonte, uma vez chegados ao
cruzamento com a Rua dos Aves tem
duas alternativas, ou segue em frente,
ou vira à esquerda. Para António José
Silva, nesta altura não faz qualquer
sentido não poder virar à direita, até
porque a via é larga o suficiente para
permitir a circulação em dois sentidos,
não vendo igualmente qualquer jus-
tificação para o sentido único imposto
nas ruas perpendiculares à Rua de
Cense e Rua dos Aves. |||||
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O Centro de Reconhecimento, Valida-
ção e Certificação de Competências
(CRVCC) de Santo Tirso não confina
a sua actividade ao seu espaço-sede
(nas antigas instalações da Biblioteca
Municipal); tem também realizado
itinerâncias por vários locais do con-
celho. É disso exemplo a realizada no
segundo semestre do ano passado
na freguesia de Roriz, envolvendo 34
adultos.

No passado dia 20 de Janeiro
chegou a vez de 11 dos inscritos rece-
berem os seus respectivos diplomas.
Dos adultos que concluíram o proces-
so de reconhecimento de competên-
cias, 8 acabaram o nível B3, equiva-
lente ao 9º ano de escolaridade e 3
o nível B2, equivalente ao 6º ano,
com validação parcial do nível B3. Para
além dos 11 certificados, outros adul-
tos aguardam a certificação, encon-
trando-se neste momento na fase de
formação complementar.

A cerimónia de entrega de diplo-
mas realizou-se nas instalações da
Junta de Freguesia, na presença do
autarca de Roriz, Jorge Leal, bem como
da vereadora da educação (e também
directora do CRVCC), Ana Maria
Ferreira, entre outros. No entender do
autarca local, a certificação de compe-
tências será �uma mais valia que cer-
tamente vai ajudar muito estes adultos

na sua profissão�. Jorge Leal deu ainda
conta que haverá �oportunidade de
certificar mais pessoas pois esta
itinerância do vai continuar�.

CRVCC TEM EQUIPA EXIGENTE
Às declarações e Jorge Leal juntaram-
se depois os testemunhos de dois
dos participantes, aproveitando um um
deles, para lamentar o facto de alguns
dos inscritos �terem ficado pelo cami-
nho. Espero que voltem�, referiu.

�Não tenho problema em dize-lo,
a nossa equipa é extremamente exi-
gente�. A afirmação é da vereadora
da educação, Ana Maria Ferreira,
referindo-se à equipa de trabalho do

CRVCC de Santo Tirso. �Exigente e sim-
pática, pois�, referiu ainda a vereadora,
�nunca tive nenhuma queixa dos for-
mandos. Sinto-me por isso orgulhosa
da equipa de que sou directora�.

Aos novos formandos, deixou um
alerta: �não fiquem parados�. �Se ca-
lhar, há uns anos era importante ter
o 9º ano, mas hoje ter uma licencia-
tura não é garantia nenhuma de em-
prego para a toda a vida. Temos de
apostar na formação continua�.

Enquanto directora do CRVCC e
vereadora da educação da Câmara
de Santo Tirso destacou ainda a impo-
rtância da qualificação dos portugue-
ses, principalmente, numa altura em
que as apostas da autarquia se estrei-
tam com as linhas de orientação do
próprio governo e das prioridades de-
finidas no próximo Quadro de Refe-
rência Estratégia.

A vereadora deu ainda conta que
a itinerancia do CRVCC é para con-
tinuar até porque, sublinhou, este �tem
de ir ao encontro das vossas neces-
sidades�. Anunciou igualmente que
qualquer instituição pode solicitar a
realização de uma itinerância do

CRVCC, e não apenas as Juntas de
Freguesia, como foi o caso da de Roriz.
Até ao momento, o CRVCC já certifi-
cou cerca de  600 adultos, 525 obti-
veram certificação escolar de nível 3,
equivalente ao 9º ano de escolari-
dade, 70 obtiveram certificação de
nível básico 2, equivalente ao 6º ano
de escolaridade e 3 obtiveram certifi-
cação de nível básico 1, com equiva-
lência ao 4º ano de escolaridade. |||||

O CRVCC já certificou cerca de 600 adultos, 525 obtiveram
certificação escolar de nível 3, equivalente ao 9º ano de escolari-
dade, 70 obtiveram certificação de nível básico 2, equivalente ao

6º ano e 3 obtiveram certificação de nível básico 1, com equi-
valência ao 4º ano de escolaridade.

Itinerância do CRVCC em Roriz
certificou competências
CERIMÓNIA DE ENTREGA DE DIPLOMAS A 11 FORMANDOS DO CRVCC, RORIZ

JORGE LEAL, PRESIDENTE DA JUNTA DE RORIZ E A VEREADORA ANA MARIA FERREIRA  DURANTE A ENTREGA DE DIPLOMAS

�A formação de qualificação profis-
sional e a sua adequação às neces-
sidades locais constitui uma das
preocupações da Câmara Municipal
de Santo Tirso�. Em comunicado de
imprensa, a autarquia fundamenta
assim, a necessidade de reunir todas
as instituições relacionadas com a
formação com o intuito de �melhor
se estruturar e definir a rede do ensi-
no profissional para 2007/2008�.
Foi, de resto, o que aconteceu recen-
temente, desempenhando a autar-
quia um papel de �agregador de to-
das estas dinâmicas, com o intuito
de auscultar as necessidades do
mercado de trabalho�.

Neste encontro, onde estiveram
representados o Centro de Emprego,
as escolas do concelho, escolas
profissionais, EB2/3 e a Associação
Comercial e Industrial de Santo Tir-
so, para além da autarquia que assu-

escolas EB 2/3 na orientação voca-
cional e na canalização dos alunos
para a formação de qualificação
profissional. Neste aspecto, também
a família desempenha um papel fun-
damental na escolha dos jovens�,
ainda que, muitas das vezs estes
sintam algumas �dificuldades em
orientar os filhos da melhor forma
porque também não têm esse conhe-
cimento�, afirmou a vereadora da
educação, no passado dia 20, em
Roriz. Entretanto, refere a autarquia
em comunicado de imprensa, uma
das soluções encontradas foi a �or-
ganização de visitas de estudo às
escolas que proporcionam ofertas
na área de formação, de modo a
permitir aos jovens um contacto
directo e um conhecimento mais
claro no momento da sua escolha�.

Esta reunião possibilitou a par-
tilha de experiências e troca de infor-
mações. Na ocasião a representante
do Centro de Emprego procedeu a
uma explanação da realidade do
concelho no que respeita a priorida-
des nos níveis de qualificação e nas
áreas de formação onde se nota um
maior défice. Por seu lado, as escolas
referiram o sucesso dos cursos e
projectos futuros na área da forma-
ção, constrangimentos e dificuldades
com as quais se deparam.

O encontro va permitir que já
no próximo ano lectivo se leve a
cabo um trabalho conjunto entre as
várias instituições, de modo a ir ao
encontro das necessidades e reali-
dades do concelho. Para definir a
rede profissional, foi agendada uma
próxima reunião para o dia 15 de
Fevereiro, pelas 10h00. |||||

Articulação entre a
formação e as

necessidades locais
ORGANISMOS REUNIRAM À MESMA MESA PARA DEFINIR

A REDE DO ENSINO PROFISSIONAL

O presidente da Câmara de Santo
Tirso, Castro Fernandes, adjudicou
recentemente a empreitada relativa
à �construção de sanitários e arreca-
dação no cemitério de Roriz�.

Em causa, e tal como o indica a
empreitada, está a construção no
cemitério da freguesia de Roriz, dos

respectivos sanitários e arrecadação,
num investimento na ordem dos 51
mil euros.  Segundo comunicado de
imprensa da autarquia de Santo
Tirso, �a obra deve arrancar no início
do próximo mês de Fevereiro,
estimando-se que esteja concluída
no prazo de 120 dias�. |||||

Construção de sanitários do cemitério
de Roriz arranca em Fevereiro

miu o papel de mediadora, �salien-
tou-se a necessidade de apostar nas
novas tecnologias, nas línguas e nas
especializações, nomeadamente,
mecânica automóvel, canalização,
electricistas de edificações, agricul-
tura e turismo�. Destaca ainda a Câ-
mara Municipal, �a importância das

Para ajudar os alunos nas
suas escolhas formativas, serão
organizadas “visitas de estudo
às escolas que proporcionam
ofertas na área de formação,
de modo a permitir aos jovens
um contacto directo e um
conhecimento mais claro no
momento da sua escolha”.



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

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

VHS
Fotografia

FARIAUTO

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

pronto socorro permanente | chapeiro | pintura | mecânica geral

de     José Mendes da Cunha Faria

OCULISTA

Outra Visão do Mundo

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

VALE DO AVE
31 DE JANEIRO DE 2007 | ENTRE MARGENS | PÁGINA 11

JUNTA DE LANDIM VAI ATRIBUIR
250 EUROS POR CADA FILHO
Em Landim (Vila Nova de Famalicão) a partir
do mês de Setembro, cada casal da freguesia
que tenha um filho vai receber 250 euros. Se-

gundo noticiou o jornal �Opinão Pública�, na
sua edição de 12 de Janeiro, a medida consta
do Plano de Activdidades e Orçamento para
2007 da junta local, presidida por Carlos
Ferreira, e vai no sentido de contrariar a desci-
da que se tem feito sentir no número de nas-

cimentos registado anualmente. �Estou preocu-
pado e acredito que no futuro este decréscimo
se irá reflectir�, afirmou o autarca de Landim
ao mesmo semanário de Vila Nova de Famali-
cão. Para já a medida parece restringir-se aque-
la freguesia, mas o problema é nacional. |||||
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Pelo segundo ano consecutivo, o autarca
de Santo Tirso assume a presidência da
Associação de Municípios do Vale do
Ave. Castros Fernandes foi, assim, recon-
duzido no cargo de presidente do Con-
selho de Administração da Amave, ten-
do como vice-presidente Manuel Batista,
autarca da Câmara Municipal da Póvoa
do Varzim. A decisão foi tomada por
unanimidade na reunião da Assembleia
Intermunicipal de 16 de Janeiro e acon-
tece pela primeira vez na história da
Amave. �Esperamos estar à altura de cor-
responder à confiança que nos foi depo-
sitada� referiu Castro Fernandes em con-
ferência de imprensa realiza no passado
dia 22 de Janeiro.

Esta reeleição da presidência da Amave
acontece numa altura em que a associa-
ção de municípios integra concelhos de
dois Núcleos de Unidade Territorial
(NUT). As composições das NUT III foram
alvo de alterações significativas, pelo que
a Amave passa a ter municípios em duas
NUT III, ou seja, na NUT III-AVE (Vieira
do Minho, Póvoa de Lanhoso, Fafe, Gui-
marães, Vizela e Vila Nova de Famalicão),
a que se juntam, também, os municípios
de Cabeceiras de Basto e de Mondim
de Basto, na base de um protocolo já
assinado, para o efeito; e na NUT III -
Área Metropolitana do Porto, que integra
os municípios de Santo Tirso, Trofa, Vila
do Conde e Póvoa de Varzim.

Quer isto dizer que os projectos do
próximo Quadro de Referência Estraté-
gica 2007-2013 dos concelho de Santo
Tirso e Trofa passam a ser assumidos
no Plano de acção 2007-2013 da NUT/
III � Grande Porto, liderado pela ÁMP.
Por sua vez, os municípios da Nova NUTIII
- Ave continuarão a ser liderados pela
Amave. E esta, sublinhou Castro Fernan-
des, �tem já o seu trabalho de casa feito�.

Na conferência de imprensa de 22
de Janeiro, Castro Fernandes apresentou

Castro Fernandes mantém-se
na presidência da Amave

PROMOVER A INOVAÇÃO, A SIMPLIFICAÇÃO E A FORMAÇÃO
Pretende-se a reorganização dos Serviços da Amave,
para uma melhor articulação com os Serviços das Câma-
ras Municipais, sempre numa perspectiva de melhor
poder servir os Munícipes da Região, e, agora, tendo
sempre como iniciativa enquadradora o projecto Vale
do Ave � Região Digital.

COMPETITIVIDADE NO MUNDO GLOBAL
Melhorar a articulação com as organizações da região,
nomeadamente com as empresas, e no quadro de refe-
rência da participação da Amave em entidades da região,
como a Associação das Colectividades Têxteis Europeias,
a Sol do Ave, a TECMinho e o Centro de Computação
Gráfica de Guimarães.

CRIAÇÃO DE UM POLIS PARA O AVE
Preparar uma proposta, para candidatar aoo QREN
2007-2013, para qualificar o Sistema Urbano do Vale
do Ave, no sentido da criação de uma verdadeira POLIS
do Ave.

ACESSIBILIDADES REGIONAIS
Defender a chegada do Metro à Cidade da Trofa, e a
sua ligação à Linha da CP Santo Tirso-Guimarães. Por
outro lado, beneficiação da VIM � Via Intermunicipal
Joane-Vizela, através de uma grande intervenção que
inclui, designadamente, a iluminação em zonas onde
se justifica; Organização de uma candidatura para a
melhoria da Rede de Estradas Intermunicipais;
Organização da candidatura para a construção da VIA
DO AVE � Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, AVE
Park , Nó da Auto-Estrada.

UMA NOVA APOSTA ESTRATÉGICA DO DOMÍNIO DO
AMBIENTE

Encontra-se em preparação várias iniciativas para a
concretização de uma nova aposta estratégica no
domínio do ambiente, tendo em consideração as
recomendações Nacionais e Comunitárias para o Sector.
Neste contexto está a Gestão do SIRVA � Sistema
Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos do Vale
do Ave. Em água e esgotos, a AMAVE vai gastar até
2011 mais de 200 milhões de euros.

CRVCC VALE DO AVE – CENTRO DE NOVAS
OPORTUNIDADES

Aumentar as parcerias institucionais, para que o Centro
Reconhecimento e Validação e Certificação de Conhe-
cimentos do Vale do Ave cumpra a missão e atinja os
objectivos para que foi criado. Para alem disso, aguarda-
se a aprovação pelo governo, para que o CRVCC possa
certificar, também, ao nível do secundário. ||||\

A Amave quer que o primeiro-ministro visite a região. Na conferência de imprensa
de 22 de Janeiro, Castro Fernandes anunciou que a associação vai convidar
José Sócrates a deslocar-se ao Vale do Ave para assim se inteirar dos problemas
que afectam a região. �A realidade do Vale do Ave ultrapassa o distrito de Braga,
onde esteve há pouco, e é necessário que aqui venha para conhecer �in loco� o
que se passa e conhecer também as nossas propostas�, afirmou o autarca. Na
ocasião, Castro Fernandes referiu-se à problemática do emprego dando conta
que o governo criou já um grupo de trabalho, liderado por Ana Fernandes,
esperando que em breve sejam apresentadas propostas para o Vale do Ave. |||||

PRESIDENTE DA CÂMARA DE SANTO TISRO ELEITO POR MAIS UM ANO, PRESIDENTE DA AMAVE.
ASSOCIAÇÃO JÁ TEM DEFINIDO O SEU PLANO DE ACÇÃO ATÉ 2013.

publicamente o Plano de Acção 2007-
2013 da associação, documento onde
estão devidamente traçadas as linhas
mestras da estratégia de desenvolvimen-
to que a associação delineou para a
região nos próximos sete anos. Segun-
do Castro Fernandes, a Amave já fez,
por isso, o trabalho de casa, esperando
que as comparticipações financeiras cor-
respondam à realidade da região, subli-
nhando o meio milhão de pessoas que

aqui habitam. O autarca recordou ainda
que a apresentação deste plano de acção
coincide com o momento em que o go-
verno apresentou o QREN 2007-2013
que vai condicionar e influenciar as estra-
tégias de desenvol-vimento de Portugal,
e da Região, até 2015. A Competitivida-
de, a valorização territorial e a qualifica-
ção dos recursos humanos norteiam,
desta forma, as prioridades da associa-
ção para os próximos anos. |||||

SÓCRATES CONVIDADO A VISITAR O VALE DO AVE

CASTRO FERNANDES, AO CENTRO, MANTÉM-SE POR MAIS UM ANO NA PRESIDÊNCIA DA AMAVE

Algumas opções da Amave
para os próximos anos
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CÂMARA BAIXOU IMI PARA 0, 425%, “MESMO NÃO SENDO ANO DE ELEIÇÕES”, ALEGA

Sob proposta da Câmara Municipal,
a Assembleia Municipal de Santo Tir-
so aprovou em Dezembro passado as
taxas do Imposto Municipal sobre Imó-
veis (IMI) a aplicar aos prédios urba-
nos do concelho de Santo Tirso. As-
sim, a taxa do IMI para prédios urbanos
novos e prédios urbanos referentes
ao nº 1 do artº 15º do mesmo DL
(alínea c) a praticar no Município de
Santo Tirso passou a ser de 0,425%.

Esta decisão tomada pela Câmara
Municipal faz com que Santo Tirso
seja um dos três concelhos do distri-
to do Porto onde o IMI baixou em
2006 (0, 425%). No distrito do Por-
to, nove dos 18 municípios aplicam a
taxa máxima 0, 50% e só cinco deles

�Santo Tirso: Desafios para a Coesão
Social� é o nome do projecto. Com-
bater a toxicodependência e o alcoo-
lismo são os objectivos. É neste senti-
do que surge agora a criação de um
grupo de auto-ajuda direccionado
aos alcoólicos abstinentes do conce-
lho. Chama-se Re(Construir), inician-
do-se a sua actividade no dia 7 de
Fevereiro na Divisão de Acção Social,
da Câmara Municipal de Santo Tirso.
Todas as sessões vão ser acompanha-
das por uma psicóloga (ligada ao pro-
jecto) funcionando, numa primeira
fase, quinzenalmente, às quartas-fei-
ras, entre as 18h30 e as 19h30.

O Projecto �Santo Tirso: Desafios
para a Coesão Social�, financiado no
âmbito do POEFDS � Programa Ope-
racional Emprego Formação e Desen-
volvimento Social, conta com um in-
vestimento de cerca de 250 mil euros.
No âmbito deste projecto desenvol-
vem-se actualmente pelo Concelho de
Santo Tirso várias actividades de ca-
rácter consultivo como seja proceder
ao levantamento de todas as famílias
atingidas pelo alcoolismo e pela toxi-
codependência e outras de cariz mais
preventivo como a campanha de sen-
sibilização sobre estas duas temáticas
junto das escolas do ensino pré-es-

colar e do ensino básico. A organiza-
ção de �equipas de rua� e �grupos de
auto-ajuda�, como é o caso do Re
(Construir), é outra das iniciativas de-
senvolvidas pela Câmara de Santo
Tirso na área da Acção Social. Ainda
inserida neste projecto está a criação
de espaços físicos (apartamentos) de
reinserção cujo objectivo é alcançar
o maior sucesso possível na recupe-
ração de toxicodependentes.

O projecto �Santo Tirso: Desafios
para a Coesão Social� foi iniciado em
Junho de 2005 com o intuito de
promover o desenvolvimento social
do concelho. |||||

Santo Tirso cria grupo de auto-ajuda
direccionado aos alcoólicos

têm uma taxa de IMI inferior à de
Santo Tirso.

De acordo com nota de imprensa,
�o município de Santo Tirso ao fixar a
taxa do IMI em 0,425% para prédios
novos está a fazer um enorme esfor-
ço financeiro pois, como se sabe, tem
descido as receitas municipais e tem
vindo a ser limitado o recurso ao cré-
dito bancário�. No mesmo comunica-
do, a autarquia afirma não ter �recor-
rido a outros expedientes que podem
hipotecar o futuro do município como
é o caso da venda de créditos resul-
tantes de rendas vindouras quer na
habitação quer nos contratos de con-
cessão nomeadamente EDP, PMR�,
entre outros. �A responsabilidade da

acção autárquica obriga a Câmara
Municipal de Santo Tirso a ser trans-
parente e rigorosa nas questões da
fixação de taxas reais. Sem compro-
meter ou hipotecar o futuro através
de endividamento encapotado�.

A autarquia tirsense conclui, ale-
gando que, �contrariamente ao que
se diz por aí, a competitividade fiscal
ainda é uma expressão que faz parte
do vocabulário da Câmara Munici-
pal e do seu presidente Castro Fernan-
des, já que � independentemente das
dificuldades financeiras � faz uso de
uma das poucas possibilidades que
a legislação lhe concede para atrair
empresas ou famílias para o municí-
pio de Santo Tirso�. |||||

Santo Tirso é um dos três concelhos
do distrito do Porto onde IMI baixou

Associação Cultural de Delães
Promove I Encontro de Reis

No dia 13 de Janeiro, Joaquina Be-
zerra, utente há cinco anos do Lar
José Luíz d�Andrade, da Santa Casa
da Misericórdia de Santo Tirso,
completou 100 anos de vida.
Apesar do avanço da idade, ainda
goza de saúde e de boa disposi-
ção.

Homenageando a utente, a Insti-
tuição contou com a colaboração
do P.e Fernando Coutinho na cele-
bração da Eucaristia na presença
dos restantes, funcionários e fami-

liares, seguindo-se uma tarde de
convívio entre todos os presentes.

Os responsáveis da instituição
afirmam ser �sempre com grande
alegria que observamos estes exem-
plos de longevidade nas nossas
valências�. Por outro lado, subli-
nham que �é de louvar todos os
cuidados que são prestados diari-
amente, bem como o carinho que é
dado aos utentes por todos os fun-
cionários, técnicos e colaboradores
da Instituição�. À aniversariante, os
votos de muita saúde e felicidades. |||||

No próximo dia 3 de Fevereiro vai
decorrer em Delães o I Encontro
de Reis promovido pela Associa-
ção Cultural e Artística de Delães, com
início previsto para as 21 horas na
conhecida �Tasquinha do Ave�.

Neste encontro a realizar naque-

la freguesia de Famalicão, vão parti-
cipar o Grupo e Escola de Tocadores
e Cantadores de Delães, o Grupo
de Concertinas Joaquim Nogueira
de Matosinhos, Os Amigos das Con-
certinas de Vizela e o Grupo Musical
Ramo de Oliveira de Famalicão. |||||

Utente do Lar José Luís
Andrade fez cem anos

Localize esta imagem no
mapa do concelho
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SUPLEMENTOS ESPECIAIS SOBRE AS FREGUESIAS DE SANTO TIRSO, A PARTIR DE 14 DE FEVEREIRO



LEIRIA 1 - FC PORTO 1

CD AVES 0 -  BEIRA-MAR 0

BELENENSES 1 - BENFICA 2

PAÇOS DE FERREIRA 3 - BRAGA 2
ACADÉMICA 0 - SETÚBAL 1

BOAVISTA 1 - SPORTING 1

BENFICA  - BOAVISTA
SPORTING - NACIONAL

E. AMADORA 0 - E. NAVAL 0

SETÚBAL - BELENENSES
NAVAL - ACADÉMICA
BEIRA-MAR - LEIRIA
FC PORTO - E. AMADORA

BRAGA - CD AVES

RESULTADOS CLASSIFICAÇÃO J P

1 - FC PORTO 16 40

2 - SPORTING 16 35

3 - BENFICA 16 34

4 - LEIRIA 16 25
5 - BRAGA 16 25

7 - P. FERREIA 16 24

9 - NACIONAL 16 21

10 - BELENENSES 16 21

11 - BOAVISTA 16 18

6 - NAVAL 16 24

16

13 - ACADÉMICA 16 13
14 - SETÚBAL 16 12
15 - CD AVES 16 9
16 - BEIRA-MAR 16 9

12 - E. AMADORA 16 17

238 - MARÍTIMO
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MARÍTIMO - P. FERREIRA

BRAGA 1 – BOAVISTA 1

RELATO DO JOGO: DESP. AVES / BEIRA-MAR. JOGO SEM GOLOS NO ESTÁDIO DO DESPORTIVO DAS AVES

CD AVES 0  - BEIRA – MAR 0
JOGO NO ESTÁDIO DO CLUBE DESPORTIVO DAS AVES, NA

VILA DAS AVES. CD AVES: NUNO, SÉRGIO CARVALHO,

ANÍLTON JÚNIOR, SÉRGIO NUNES, PEDRO GERALDO,

FILIPE ANUNCIAÇÃO, JORGE RIBEIRO, LEANDRO

(MÉRCIO, 77’), MOREIRA, NENÉ (ARTUR FUTRE, 87’) E

OCTÁVIO (HERNÂNI, 61’). TREINADOR: NECA. BEIRA-

MAR: EDUARDO, EZEQUIAS, DIAKITÉ, TORRÃO (VASCO

MATOS, 80’), RICARDO, TININHO, ALCARAZ, ARTUR, DIE-

GO (ANDRÉ LEÃO, 87’), JORGE SILVA (RIBEIRO, 61’) E

MATHEUS. TREINADOR: PACO SOLER. CARTÕES AMARE-

LOS: EZEQUIAS (26’), RICARDO (29’), PEDRO GERALDO

(39’), JORGE SILVA (53’) E SÉRGIO CARVALHO (87’).

||||| TEXTO: SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO
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Num dos jogos mais aguardados da
segunda volta da Bwin Liga, por colo-
car frente a frente duas equipas que
lutam pela fuga à despromoção, o CD
Aves não foi além de um nulo diante
do lanterna-vermelha Beira-Mar, fican-
do tudo igual no que toca às contas
nos últimos lugares da tabela.

Este foi o jogo de estreia para joga-
dores como o guarda-redes Nuno
Espírito Santo e o médio-ofensivo Mo-
reira, mas também foi de azar para
este último. Moreira foi umas das figu-
ras da tarde, dando dinamismo à ma-
nobra ofensiva dos avenses, só que
uma lesão na segunda parte poderá
ter colocado em perigo a aptidão do
reforço de Inverno, proveniente do
Dínamo de Moscovo, para as próximas
jornadas. Moreira abandonou o rel-
vado com suspeitas de uma lesão nos
ligamentos do joelho, sendo, agora,

Tira-teimas deu em nulo

reavaliado pelo departamento médico
do clube.

Quanto ao jogo, Aves e Beira-Mar
até trouxeram algum ritmo ao jogo,
embora, com alguns altos e baixos.
Oportunidades de perigo surgiram
também para os dois lados, mas os
homens da frente pareciam estar desen-
contrados com a baliza. O nulo aca-
bou por ser o desfecho da partida, o
qual não causou estranheza aos espec-
tadores presentes no recinto avense.

No final, o técnico Neca não se

ACÇÃO DE FORMAÇÃO EM
SOCORRISMO
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O Departamento de Formação/Amadoras do

Clube Desportivo das Aves, presidido por Artur
Marques, está a levar a cabo, com a ajuda
dos Bombeiros Voluntários de Vila das Aves,
uma acção de Formação em Socorrismo. Com

esta iniciativa, pretende-se dotar os seus directo-
res e colaboradores de conhecimentos e meios
para, em caso de necessidade socorrerem os
seus atletas, da melhor forma possível. |||||

Oportunidades de perigo
surgiram também para os dois lados, mas os

homens da frente pareciam estar
desencontrados com a baliza.

mostrou nada insatisfeito pelo ponto
alcançado e distribuiu elogios pela
equipa, que com os retoques chega-
dos da reabertura do mercado de
transferências ficou mais compacta e
segura. �Estamos mais tranquilos,
nomeadamente de trás para a frente,
e, por isso, no bom caminho�, rematou
o treinador, que, agora, prepara a
deslocação ao Municipal de Braga.
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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

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

MAIA 1 – CD AVES 0
JOGO NO ESTÁDIO MUNICIPAL VIEIRA DE CARVALHO, NA

MAIA. ÁRBITRO: PAULO BAPTISTA, DE PORTALEGRE.

MAIA: BRUNO, JOÃO FILIPE, ANDRÉ OLIVEIRA, SPENCER,

NUNO MIGUEL, CASTRO, JOÃO AIRES, ANDRÉ MAIA (GUE-

DES, 88’), TONANHA (DIOGO TORRES, 76’), BIBI E QUIM.

TREINADOR: CARLOS MARTINS. CD AVES: RUI FARIA,

SÉRGIO CARVALHO, WILLIAM, ANÍLTON JÚNIOR, PEDRO

GERALDO, VÍTOR MANUEL, NENÉ, MÉRCIO, LEANDRO

(FILIPE ANUNCIAÇÃO, 77’), ARTUR FUTRE (DILL, 48’) E

HERNÂNI. TREINADOR: NECA. MARCADOR: CASTRO (93’).

CARTÕES AMARELOS: LEANDRO (9’), JOÃO FILIPE (53’ E

73’), MÉRCIO (56’). VERMELHO A JOÃO FILIPE (73�).

|||| TEXTO: SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

FOTOS: VVVVVASCOASCOASCOASCOASCO     OLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRA

O CD Aves não passou da V Elimina-
tória da Taça de Portugal, caindo aos
pés do Maia, equipa da II Divisão.
Embora de escalão inferior, os maiatos
defenderam com unhas e dentes o
acesso aos oitavos-de-final desta com-
petição nacional, carimbando o passa-
porte de acesso à próxima fase já em
período de descontos, através do ex-
celente golo de Castro, num pontapé
do meio da rua, que acabou com as
esperanças dos avenses em seguir em
frente na Taça. Estava, assim, encon-
trado mais um tomba-gigante, frente
a um adversário que mostrou muita
passividade e falta de ousadia, também

Afastados da Taça aos pés do Maia

No entra e saí do plantel orientado pelo treinador Neca, a saída de
Ricardo Nascimento foi a última baixa. O médio-ofensivo chegou a ser
apresentado como o primeiro reforço de Inverno, por altura da quadra
natalícia, mas como não conseguiu a rescisão de contrato com os
coreanos do FC Seul, cujo vínculo só terminava a 28 de Fevereiro,
continuou por terras asiáticas pelo menos durante mais algumas semanas.
Agora, o seu ingresso na equipa avense só poderá ficar garantido para
a próxima época desportiva.

O médio-ofensivo brasileiro Jocivalter acabou por tentar a sua sorte
no futebol romeno, junto do Ceahloul, pelo que oficializou a rescisão
contratual, seguindo as pisadas do guarda-redes Paulo Musse e do
avançado Freddy, que voltou ao desporto-rei praticado no país dos
petrodólares. ||||| SUSANASUSANASUSANASUSANASUSANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

por não terem as soluções certas na
manobra ofensiva, dado que os certi-
ficados internacionais dos reforços de
Inverno ainda não tinham chegado.
Facto reconhecido pelo próprio treina-
dor Neca, no final da partida. �Acon-
teceu um pouco de Taça. Sentiram-se
também as nossas carências, com la-
cunas na finalização e a nossa incapa-
cidade de evitar golos nos minutos
finais�, sustentou. Sem um ponta-de-
lança de raiz, Hernâni, Leandro e Artur
Futre eram os homens mais adianta-
dos, mas tinham que descer no ter-
reno, zona onde imperava um grande
número de jogadores adversários.
Sempre que subiam na área contrária
os avenses criavam situações de peri-
go, mas com maior ou menor dificul-
dade os defensores resolviam os
problemas.

Na segunda parte, vendo que o
Aves não alterava a sua forma de jo-
gar, os maiatos começaram a acreditar
ser possível fazer bonito e aventu-
raram-se mais nas acções ofensivas.
Antes disso, tinha sido anulado um
golo a Mércio, que Neca considerou
�mal anulado pelo auxiliar�, e já em
período de descontos, quando do
outro lado se pensava no prolonga-
mento, Castro dissipou as dúvidas e
tirou os forasteiros da Taça. |||||

Com o mercado de transferências
de jogadores, nesta segundo perío-
do de inscrições, prestes a encerrar
(o prazo termina a 31 de Janeiro) o
CD Aves foi dos clubes que mais
reforçou o seu plantel, na procura
da permanência no escalão prin-
cipal, o que a acontecer, será algo
de histórico nos 76 anos da colecti-
vidade avense.

Além dos guarda-redes Nuno
Espírito Santo e Zé Eduardo, este
último só deverá ser inscrito no
início da próxima temporada, também
foram asseguradas as contratações
dos médios Bruno Ribeiro e Moreira,
além do avançado brasileiro Diego,
de 23 anos, contratado ao Grémio
de Anapólis. Do Brasil chegou
também o ponta-de-lança Diego
Gama, enquanto Bruno Ribeiro e
Moreira estavam no Dínamo de
Moscovo mas já jogaram no nosso
país. Bruno Ribeiro é irmão do
Maniche, ex-jogador do FC Porto, e
o último clube em Portugal foi o Gil

Vicente. Já Moreira defendeu as
cores do Boavista.

Recém-chegado à Vila das Aves,
o internacional sub-21 João Morei-
ra, é outra das caras novas do plan-
tel, tendo, inclusive, fechado as con-

Entradas e saídas ainda mexem
com o plantel do Aves

tratações na equipa às ordens de
Neca. João Moreira jogava nos espa-
nhóis do Valência B e, agora, tentará
ajudar os avenses a permanecer no
escalão principal. ||||| SUSANASUSANASUSANASUSANASUSANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

RICARDO NASCIMENTO CONTINUA NA COREIA

Além dos guarda-redes Nuno
Espírito Santo e Zé Eduardo, também foram asseguradas as
contratações dos médios Bruno Ribeiro e Moreira, além do

avançado brasileiro Diego.
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RELATOS DAS CAMADAS JOVENS, POR FERNANDO FERNANDES

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

Laboratório de Análises Clínicas Mesquita & Damião, Ldª

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

As nossas instalações de Vila das Aves estão
abertas ao sábado de manhã das 08h30 às 12h00

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

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

Bioquímica / Hematologia / Microbiologia / Imunologia / Endocrinologia
/ Monitorização de Fármacos / Pesquisa de drogas de abuso (Haxixe, Heroína, Cocaína)

/ Espermograma / Control de Hipocoagulados (VARFINE) / Teste respiratório
Helicobacter pylori / Rastreio Pré-Natal no sangue materno 1º e 2º trimestre /

Análises Químicas e Bacteriológicas de água de poços, torneiras e piscinas.

Certificação
Gestão da
Qualidade

JOÃO DIAS, INICIADO SUB 14

João Dias joga há seis anos no clube. Extremo
esquerdo, sem ser esquerdino, marcador de go-
los. Tem sido muito útil no rendimento da equipa.

Que opinião tens da carreira da tua equipa até
ao momento?
A carreira da minha equipa até ao momento
tem sido boa, as nossas expectativas no início
do ano era apenas para não descer mas à me-
dida que começamos o campeonato, deu logo
para perceber que tinha-mos equipa para subir
para a nacional.

A tua evolução como atleta na formação tem
preenchido o que idealizavas?
Para já sim, quando entrei a primeira vez num jo-
go quase não sabia o que é que eu andava ali
a fazer, mas à medida que fui subindo de escalão
para escalão, tornei-me um jogador muito melhor.

No futuro qual a expectativa como atleta?
A minha expectativa para o futuro como atleta
é tornar-me num jogador profissional e poder
representar clubes grandes do futebol português,
mas para já quero concentrar-me na minha
formação, para um dia realizar esse sonho.

Há alguém que queiras agradecer pela cola-
boração e ajuda à tua pessoa?
Sim gostava de agradecer ao meu irmão, pelas
dicas que me dá para eu fazer melhor e por ter
a disposição de me levar aos treinos e aos jogos,.
Ao meu pai que me vai ver em todos os meus
jogos e por também se disponibilizar a levar-me
aos treinos, e à minha mãe que me lava a roupa
para cada treino ela estar impecável. |||||

Joga no clube há cinco anos. Jogou a central,
mas actualmente é médio ofensivo. Bom execu-
tante de livres.

Que opinião tens da carreira da tua equipa até
ao momento?
Acho que a minha equipa tem feito uma boa
época. Estamos bem classificados, mas podia-
mos estar melhor se não tivesse-mos cedido al-
guns pontos infantilmente. Mas a equipa trabalha
semanalmente para atingir o seu objectivo, que
passa pela subida ao nacional e elevar o nome
do Desportivo Das Aves. E tenho a certeza que
vamos conseguir o nosso objectivo.

A tua evolução como atleta na formação tem
preenchido o que idealizavas?
Sim. Tenho evoluído cada ano que passa. Mas
eu quero ainda mais. Para isso tenho que conti-
nuar a trabalhar cada semana que passa.

No futuro qual a expectativa como atleta?
O meu sonho é jogar nos seniores do Aves e
daí tentar dar o salto para um clube com outras
ambições. Mas não me importava nada de jogar
sempre no Aves. Mas para isso tenho que conti-
nuar a trabalhar sempre, todas as semanas cada
vez mais. Tenho muita confiança em mim, e sei
daquilo que sou capaz. Vamos esperar para ver�

Há alguém que queiras agradecer pela colabo-
ração e ajuda à tua pessoa?
Sim. Quero agradecer ao meu treinador que
me tem apoiado sempre e dá-me sempre dicas
para cada vez melhorar mais. Mas também a
toda a equipa técnica e à minha família. |||||

FILIPE PIMENTA,  INICIADO SUB 14

JUVENIS SUB 16 | TROFENSE 1 – AVES 1
JOGO NO CAMPO DA PARADELA (TROFA). ÁRBITRO: ALCINO SILVA.

AVES: JOÃO, RIOS, ANDRÉ, DOMINGOS, PEDRO (FÁBIO, 54M), TIAGO,

GOMES, HÉLDER, NETO (BRUNO, 64M), JOÃO SILVA, TORRES. TREINA-

DOR: MARCOS NUNES. RESULTADO AO INTERVALO: 1-1. MARCADOR:

JOÃO SILVA 20M. AMARELOS: PEDRO 39M, NETO 57M, GOMES 77M.

Neste jogo ficou a pairar que os avenses mere-
ciam sair do prélio com os três pontos em dispu-
ta. Mesmo a jogar fora de portas a equipa
avense mostrou-se muito mais perigosa e só
a falta de sorte e, por vezes, a calma não deram
o melhor seguimento as jogadas urdidas pelos
avenses. Melhor avense: Gomes. Arbitragem
habilidosa para os da casa.

INICIADOS SUB 13 | AVES 1 – GONDOMAR 3
CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: AGOSTINHO MENDES. AVES:

JONAS, BEJA (GUIMARÃES 67M), JÓJÓ, VITÓ, ARADA, CARLOS (CRIS-

TIANO, 58M), NUNO, DANY, JORGE, HUGO (MOUTINHO 30M). TREINA-

DOR: JOSÉ CARNEIRO. MARCADOR: DANY 66M G.P. CARTÕES AMARELOS

JÓJÓ 32M, MOUTINHO 56M, VITÓ 63M. VERMELHO: 56M DIOGO.

Encontraram-se neste jogo os dois primeiros da
série em luta pelo primeiro lugar. Os avenses
entraram em campo ansiosos e muito nervosos
sem atinar com o futebol que lhe é peculiar, o
Gondomar mais atento e a aproveitar as falhas
conseguiu sem contar um resultado folgado.
Melhor avense: Dany. Arbitragem aceitável.

INFANTIS | AVES 3 - ACAD. AMARANTE 0
JOGO NO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: CAMPOS SILVA. AVES: PAULO;

ZÉ CARLOS, RAFAEL, DIOGO, CORREIA (ZÉ MIGUEL 51M) PEDRO, NUNO,

MARQUES, BRUNO, CLÁUDIO, DUDA (RUI SILVA, 47M). TREINADOR:

JOÃO PAULO. MARCADOR: BRUNO 4M, CLÁUDIO 40M 52M.

Num jogo difícil os avenses ultrapassaram o
obstáculo com muita categoria e decisão não
dando qualquer hipótese ao seu antagonista
que se viu incapaz de reagir à superioridade
dos locais que não regatearam esforços para
levar de vencida tão forte adversário. Melhor
avense: Cláudio. Boa arbitragem.

JUNIORES | AVES 2 – REBORDOSA 0
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: FILIPE REIS. AVES:

SIMÃO, ROBERTO, ÉLIO, RUI CASTRO, AMARO, VÍTOR (RUI COSTA,

40M), RÊGO, JOÃO (PAULO, 64M), MOURA, HUGO, BENÍCIO (EDUARDO

75M). TREINADOR: ADELINO RIBEIRO. MARCADORES: MOURA 38M,

RUI COSTA 73M. CARTÕES AMARELOS: RÊGO 39M, BENÍCIO 75M.

Um jogo algo morno, numa tarde muito fria,
e nem sempre bem jogado, aos avenses, a

jogar em casa, competia-lhes ir ao ataque e
fê-lo. Conseguiu dois golos que de alguma
forma premeiam o seu labor. Melhor avense:
Élio. Boa arbitragem.

JUVENIS SUB 16 | AVES 3 – PAREDES 2
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: BRUNO FERREIRA.

AVES: JOÃO, RIOS (TORRES, 38M), ANDRÉ, MÁXIMO, DIOGO PEREIRA

(DIOGO SILVA, 46M), TIAGO, GOMES, NETO (LEITE, 73M), HÉLDER

(BRUNO, 38M), DOMINGOS, JOÃO SILVA. TREINADOR: MARCOS NUNES.

MARCADORES: JOÃO SILVA 17M, BRUNO 49M, TORRES 63M.

Jogo muito equilibrado no domínio de bola e
no marcador, que oscilava várias vezes. Na parte
complementar, os donos da casa conseguiram
virar o resultado a seu favor com um maior
empenho de toda a equipa para a obtenção de
um resultado mais consentâneo com o seu va-
lor. Melhor avense: Torres. Arbitragem boa.

JUVENIS SUB 15 | AVES 1 - ÁGUIAS EIRIZ 0
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: VÍTOR DIAS. AVES:

IVO; MIRANDA, BRUNO (MICAEL 63M), RICARDO, ANDRÉ (ZÉ, 38M)

(COSTA, 68M), FONSECA, JORGE, PEDRO (LEMOS, 38M), RUI GOMES,

SÉRGIO (SANTOS, 38M), BESSA. TREINADOR: RAUL SILVA. RESULTADO

AO INTERVALO 0-0. MARCADOR: LEMOS 73M.

Encarar um jogo de animo leve podia ter cus-
tado caro a nossa equipa que a muito custo
conseguiu vencer uma equipa teoricamente
mais fraca mas que, no campo, podia ter causa-
do calafrios aos locais. O jogo não teve o ní-
vel de outros mas os três pontos conquistados
foram a essência para manter o primeiro lugar
da série. Melhor avense: Jorge. Boa arbitragem.

INICIADOS SUB 14 | AVES 3 – INFESTA 4
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: LUÍS MENDES.

AVES: PAULO, PEDRO (DIOGO, 66M) FÁBIO, DANIEL, ANDRÉ ALVES,

MARQUES, RORIZ. FILIPE, GOUVEIA (ZÉ CARLOS, 28M), JOÃO DIAS,

JOÃO COSTA. TREINADOR: ANTÓNIO FERNANDES. MARCADORES:

FILIPE 19M, JOÃO DIAS 27M, ZÉ CARLOS 44M.

Num jogo muito disputado e com o marcador
a sofrer alterações constantes, os avenses tive-
ram um adversário muito forte fisicamente e a
tentar manter o segundo lugar da tabela. Os
locais, pelo que fizeram, mereciam chegar ao
fim com a divisão de pontos, mas a equipa de
arbitragem entrou em acção e fez pender o
resultado para os forasteiros. Injusto mas, é o
mundo do futebol. Melhor avense: Daniel.
Fraca arbitragem.. |||||

Camadas Jovens: relatos e entrevistas
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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

Funerária das Aves
Alves da Costa

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

Serviço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanente

OCULISTA

Outra Visão do Mundo

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

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

Lopes & SampaioLopes & SampaioLopes & SampaioLopes & SampaioLopes & Sampaio
carpintaria e móveis, lda

móveis | decoração de interiores | cozinhas por
medida | quartos | salas | estúdios | roupeiros

carpintaria mecânica | portas
pisos flutuantes | soalhos

933 292 969 . 932 490 475 . 932 490 474

Rua Silva Araújo
* crédito imediato

O Pavilhão Municipal de Santo Tirso
foi, uma vez mais, palco para a reali-
zação do 13º Grande Torneiro de
Karate de Vila das Aves cuja organi-
zação esteve a cargo da Associação
Karate Shotokan de Vila das Aves. Este
evento realizou no passado dia 13
de Janeiro e contou com uma consi-
derável afluência de público.

Nesta iniciativa realizaram-se pro-
vas de �opens de campeões cadetes�,
�opens de campeões juniores�, �senio-
res� e de �kumite equipas� (mais de
18 anos de idade). Nos �opens� só
podiam participar campeões nacionais,
nas equipas participou uma represen-
tante de cada estilo (seis no total),

Pavilhão Municipal acolheu Grande
Torneio de Karate de Vila das Aves
13º EDIÇÃO CONTOU COM UMA CONSIDERÁVEL AFLUÊNCIA DE PÚBLICO

uma selecção dos Açores e uma da
Madeira.

Os campeões de Vila das Aves
venceram alguns combates mas não
foram ao pódio, a equipa avense ob-
tive um horronso segundo lugar com
Tiago Lima, Miguel Lopes, Jorge Ma-
chado, Joana Santos e João Meireles.

Neste torneio assistiu-se a com-
bates de grande nível técnico e tácti-
co; os competidores e equipas pre-
sentes eram das  melhores a nível
nacional. Para além disso demonstrou-

se uma grande vontade de vencer que
conferindo, desta forma, grande emo-
ção à maioria dos combatentes.

Presentes na entrega de prémios
estiveram o presidente do Karate
Shotokan de Vila das Aves, António
Freitas, o vereador do desporto, José
Pedro Machado, o presidente da Junta
de Freguesia de Vila das Aves, Carlos
Valente, e o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Castro Fer-
nandes. |||||

Neste torneio assistiu-se a combates
de grande nível técnico e táctico; os competidores e equipas

presentes eram das  melhores a nível nacional.

No passado dia 17 de Dezembro
de 2006 realizou-se a cerimónia
de entrega de prémios relativa ao
Campeonato Concelhio de Pesca
Desportiva de Rio, cabendo a orga-
nização à Associação Recreativa de
Negrelos. Composto por três pro-
vas, na classificação geral, os Ama-
dores de Vila das Aves sagraram-
se campeões concelhios, com um
total de 95 pontos.

Este campeonato, composto por
três provas, foi levado a cabo em
Crestuma/Lever, Ermal e Prado. Esta
iniciativa contou com a participação
de mais de cem pescadores, em re-
presentação de nove colectividades,
divididas em quatro sectores. No
sector A, o vencedor foi Sérgio Gui-

Associação de Pescadores
de Vila das Aves sagrou-se
campeã concelhia

marães, do Clube de Pesca Além-
Rio, com 21 pontos; no sector B,
Abel António Lima foi o vencedor
com 11,5 pontos; no sector C o tri-
unfo coube a Pedro Miguel Pinto
da Associação de Vila das Aves e,
finalmente; no sector D a vitória foi
assegurada por Artur Jorge Torres,
do Ginásio Clube de santo Tirso
com 12 pontos. No cômputo geral,
a associação de Vila das Aves
sagrou-se campeã concelhia.

Presidida por Agostinho Freitas,
a Associação dos Amadores de Pes-
ca de Vila das Aves conta com cer-
ca de 300 associados sendo uma
das duas associações filiadas na As-
sociação Regional do Norte, da mo-
dalidade. |||||

ENTREGA DE PRÉMIOS REALIZOU-SE A 17 DE
DEZEMBRO ÚLTIMO

No próximo sábado, 3 de Fevereiro,
disputa-se a terceira Eliminatória da
Taça Concelhia do XXII Campeona-
to de Futebol Amador 2006/2007.
No Sábado entram em campo o
UDS. Mamede e o F. C. Rebordões
que jogam às 15h15, em S. Mamede
de Negrelos. Às 15 horas, mas em

Monte Córdova, frente a frente, o
A. D. R. Santiaguense e ao C. D. S. S.
Campo. À mesma hora, em Lamelas,
jogam o A.B.C.D. contra o A. D. Tarrio.
Mais tarde, por volta das 18 horas,
está marcado para a freguesia de Re-
fojos, o frente a frente entre a A. D.
Refojos e o Monte Córdova F. C. |||||

Taça Concelhia  Campeonato de
Futebol Amador
JOGOS DO PRÓXIMO SÁBADO, 3 DE FEVEREIRO

Resultados desportivos do fim-de-semana de 27 e 28 de Janeiro de 07
das equipas do desportivo das Aves de futsal :
SeniorSeniorSeniorSeniorSeniores Mes Mes Mes Mes Masculinosasculinosasculinosasculinosasculinos: CD Aves x A.R.D.A.C.M. (3x3)
SeniorSeniorSeniorSeniorSeniores Fes Fes Fes Fes Femininoemininoemininoemininoeminino: CD Aves x Rebordosa AC (3-1)
JuniorJuniorJuniorJuniorJuniores Fes Fes Fes Fes Femininoemininoemininoemininoeminino: CD Aves x Aliados FC (1-3)

FUTSAL DO DESPORTIVO DAS AVES
RESULTADOS



O universo electrónico de
Vladislav Delay em Famalicão
VLADISLAVE DELAY, COM O SEU PROJECTO LUOMO, APRESENTA-SE EM FAMALICÃO,  A
16 DE FEVEREIRO,  NO ÂMBITO DA MOSTRA DE MÚSICA ELECTRÓNICA
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Escreve Llorenç Roviras, director da
edição espanhola da revista �Trax� que
�dos muitos discos electrónicos edita-
dos na transição do milénio, poucos
ficarão para a posterioridade. Mas é
certo que um deles será �Vocalcity�, de
Luomo�; projecto do músico finlandês
Vladislav Delay que se apresenta na
Casa das Artes de Famalicão no pró-
ximo dia 16 de Fevereiro, fazendo o
seu concerto parte da Mostra de Músi-
ca Electrónica que começa já na próxi-
ma sexta-feira (2 de Fevereiro) no
referido espaço cultural (ver destaque).

Apesar das características pouco
comerciais, �Vocalcity� -  composto ape-
nas por seis temas de duração supe-
rior a dez minutos � acabou por ser
um êxito, destacando-se dos discos
de house de proporções mais mini-
malistas pela inserção quase cirúrgica
e ao mesmo tempo sensual de vozes
e outros motivos melódicos.

Mas �Vocalcity� data de 2000 e
entretanto, Vladislav Delay editou �The
Present Lover� (2003) e mais recente-
mente �Paper Tigers� (2006), ambos
sob a designação de Luomo. E é pre-
cisamente �Paper Tiges� que o músico
finlandês � a residir actualmente na
Alemanha - trás a Famalicão, ensaian-
do neste registo alguma experimenta-
ção na pista de dança. A propósito
deste registo discográfico, já cataloga-
ram a sua música de micro-house mas,

A Mostra de Música Electrónica tem início esta sexta-feira, 2 de Fevereiro
com a actuação do projecto �Duo 505� que resulta do encontro dos
músicos B. Flischmann e Herbert Weixelbaum que se juntaram depois de
terem sido convidados para tocar juntos no festival vienense �Gurtel
Nightwalk�. Melancolia com pop instrumental repleta de suspiros ambientais,
progressões fáceis de seguir, assim se descreve a música deste duo cuja
designação nasce da sua relação amor-ódio com o Roland MC-505, uma
das mais conhecidas �groovebox� do mercado.

A mostra prossegue a 3 de Fevereiro com os MAU (Man And Unable)
que apresentará em famalicão o seu primeiro álbum de originais, lançado
no passado dia 15 de Maio de 2006. Vindos dos mais distintos lugares
do globo, os elementos da banda conheceram-se em Setembro de 2003
no European Film College (Dinamarca), com a finalidade de estudar cinema.
A paixão pela sétima arte juntou-os geograficamente, mas, foi o interesse
comum pela música que os aproximou. Luís Fonseca de Sousa, Pablo Camp,
Pia E.P. Mechler, António Soares e César Gomes compõem o quinteto dos
MAU que escolheu para o disco de apresentação cantar em várias línguas,
sendo o inglês a de eleição. O álbum foi gravado no Registudio, teve produção
de Flak, de C-Morg, dos Micro Áudio Waves e dos próprios MAU. |||||

“DUO 505” E “MAU” NO INÍCIO DA MOSTRA
DE MÚSICA ELECTRÓNICA

para lá dos rótulos, o trabalho de
Vladislav Delay (que na realidade se
chama Sasu Ripatti) contém normal-
mente muito mais do que aquilo que
é possível abarcar numa primeira
audição; requer, por isso, tempo.

A cantora finlandesa Johanna
Livanainen, desde há muito colabora-
dora habitual de Vladislav Delay, canta
em todos os temas à excepção de um,
vocalizado por Antye Greie.

De Johanna Livanainen diz-se, de
resto, ser o seu �instrumento favorito�,
tornando-se a sua voz �preponderan-
te pela sensualidade e tonalidade que
empresta às musicas, tal como qual-
quer outro beat ou linha de baixo,
numa perfeita fusão electrónica�.

LUOMO - “PAPER TIGERS”
16 DE FEVEREIRO SEXTA-FEIRA, 21H30,

GRANDE AUDITÓRIO, CASA DAS ARTES DE
FAMALICÃO. BILHETES A 7 EUROS

Em paralelo com o projecto Luomo,
o músico publicou em 2005 o álbum
�The Four Quarters�, assinando ape-
nas como Vladislav Delay, e integrou
ainda o projecto The Dolls, em parce-
ria com a cantora alemã Antye Greye-
Fuchs e o pianista inglês Craig Arms-
trong (compositor das bandas-sonoras
de �Romeu e Julieta e Moulin Rouge
e colaborador pontual dos Massive
Attack). Para além disso, Vladislav Delay
é, com frequencia, convidado para re-
misturar originais alheios, e neste âm-
bito já assinou remisturas, com o pseu-
dónimo de Luomo, para os alemães
Rhythm & Sound, para o japonês
Ryuichi Sakamoto e, entre outros, para
os britânicos Massive Attack. |||||
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ATELIÊ DE CARNAVAL
EM VILA DAS AVES
À semelhança do ano anterior, a
Câmara Municipal de Santo Tirso
organiza no Centro Cultural de Vila

das Aves um Ateliê de Carnaval
dedicado a crianças com idades com-
preendidas entre os 6 e os 12 anos.
Com este ateliê pretende-se contri-
buir para que os mais novos apren-
dam, através da utilização de mate-

riais simples como a cartolina e o
gesso, técnicas de desenho e cons-
trução de máscaras de Carnaval.
Esta actividade desenvolve-se em
sessões de duas horas (entre as
14h30 e as 16h30), de 12 a 23 de

Fevereiro, e com o máximo de 15
participantes por sessão.

As inscrições são realizadas atra-
vés de ficha de inscrição, disponível
no Centro Cultural e nos estabeleci-
mentos de ensino da freguesia. |||||

Carident
Praça do Bom Nome

Vila das Aves
Telef. 252 941 703

Telm: 96 56 56 206
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No passado dia 18 de Janeiro, o pro-
jecto The SymphOnyx actuou na Casa
das Artes em Famalicão. Um projecto
oriundo de Moreira de Cónegos - com
um mega sucesso no Canadá por cau-
sa do single �Winterfall� - que tem
procurado um lugar no mercado na-
cional. O concerto primou pela músi-
ca estilo gótico / rock sinfónico, teatro,
expressão corporal e cenografia.

Composto por João Guimarães e
Carla Ricardo nas vozes, Martinho Tor-
res e José Lemos nas guitarras, Carlos

A Câmara Municipal de Santo Tirso
vai proceder à abertura, já no próximo
mês de Fevereiro, do período de inscri-
ções para todos os concorrentes inte-
ressados em participar nas edições
2007 da Feira do Folar e da Feira
das Tasquinhas.

No caso da Feira do Folar (amên-
doas e doces tradicionais) os candi-
datos podem formalizar as respectivas
inscrições entre os dias 5 e 23 de
Fevereiro. Este evento realiza-se com
o objectivo de promover e divulgar a
doçaria típica da região de Entre Dou-
ro e Minho e as especialidades do
concelho de Santo Tirso e será levado
a efeito nos dias 30 e 31 de Março

e 1 de Abril, na Praça 25 de Abril.
No que se refere à Feira das Tasqui-

nhas, os candidatos devem proceder
às respectivas inscrições no período
que vai de 12 a 28 de Fevereiro. Co-
mo é já tradição vão poder participar
neste evento gastronómico oito
estabelecimentos de restauração e
bebidas e duas associações sem fins
lucrativos do concelho. A edição
2007 da Feira das Tasquinhas vai
decorrer na Praça 25 de Abril entre
o dia 27 de Abril e 6 de Maio.

Para mais esclarecimentos e forma-
lização de candidaturas devem os
interessados recorrer aos Serviços de
Turismo desta Câmara Municipal. |||||

Incrições para as feiras do Folar
e Tasquinhas  em Fevereiro
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A  Letra Livre, livraria sediada em
Lisboa, acaba de lançar no mercado
uma reedição fac-similada, em tira-
gem limitada, do livro de Manuel
da Silva Mendes, publicado em
1896, que é tido como a mais impor-
tante obra escrita em língua portu-
guesa sobre anarquismo.

Esse livro, que teve larga difusão
em Portugal e no Brasil no princípio
do século vinte, faz, no dizer do au-
tor do prefácio desta reedição, um
�exame crítico de todas as teorias
socialistas e libertárias conhecidas
até à época e que, pelo que toca ao
anarquismo, permaneceram sem alte-
rações fundamentais (salvo talvez a
contribuição de Malatesta), até aos
nossos dias. �Trata-se de uma obra
que terá tido importante papel na
divulgação das teorias libertárias e
que contribuiu para a formação dos
militantes socialistas e sindicalistas
do final do século XIX e começo do
século XX..

João Freire, sociólogo, professor
do ICSTE, Lisboa, que assina o refe-
rido prefácio, revela que se conhece
pouco de Manuel da Silva Mendes,
nascido em S. Miguel das Aves em
1876, que �fez estudos de direito
em Coimbra, donde saiu bacharel
com 19 anos� e que fez a sua vida
em Macau, onde faleceu em 1931.
Sobre a sua origem social refere que
será �certamente de origem burgue-
sa�. Ora, pela pena do Padre Joaquim
da Barca, na sua monografia �S. Mi-
guel das Aves� de 1953, podemos
assegurar que nasceu em 1867 (e
não em 1876) e que se tratava de
um dos seis filhos de um casal que
�apesar de humilde, fez dos seis
filhos varões que Deus lhe dera ho-
mens de real valor: dois sacerdotes,
dois advogados, um médico e um
farmacêutico�. Outra fonte permite-
nos assegurar que o seu pai era ta-
manqueiro e os avós lavradores. Se-
gundo a monografia acima referida,
�o Dr. Manuel foi advogado eminen-
te, professor abalizadíssimo, inteli-
gente coleccionador de coisas anti-
gas, principalmente chinesas, e um

Livro de 1896, do avense
Manuel da Silva Mendes, foi
reeditado em Lisboa

escritor de muitos méritos, em prosa
e em verso�. Sabe-se ainda que, antes
de partir para Macau teve escritório
de advogado em Famalicão, pelo
menos entre 1896 e 1898.

O Padre da Barca, na monografia
citada, refere ainda que Manuel da
Silva Mendes e os seus irmãos fo-
ram discípulos, nas primeiras letras,
de José Maria de Almeida Garrett,
na escola gratuita que funcionou na
sua casa na Carreira, onde se insta-
lara como �verdadeiro penitente� em
consequência �da tragédia Vieira de
Castro, da qual foi o maior dos cul-
pados e (�) o menos infeliz dos três
grandes infelizes protagonistas�.

Não se conhecem, nos documen-
tos de que localmente podemos
dispor, referências a actividades polí-
ticas de Manuel da Silva Mendes,
apesar do interesse que esta person-
agem �anarquista e taoista� tem des-
pertado em Famalicão, onde é consi-
derado uma figura ilustre do conce-
lho (S. Miguel das Aves foi de Fama-
licão até 1879).

Pode esta falta de notícias não
ser um argumento forte, mas é, de
qualquer forma um argumento para
considerar como a mais plausível a
hipótese interpretativa que o autor
do prefácio formula, de que o livro
agora reeditado seria um trabalho
académico, no âmbito da formatura
em direito. E, deslocado para Macau

por opção de carreira (tal como um
dos seus irmãos, que foi funcionário
público em Moçambique), um
homem culto como era Manuel da
Silva Mendes , dedicou a sua aten-
ção ao taoísmo, como tinha antes
feito com as ideias novas de socialis-
mo libertário e anarquismo que, da
Europa chegavam a Coimbra. Ao
mesmo tempo que se dedicava a co-
leccionar arte chinesa e a escrever
para os jornais�

O jornal Entre Margens publicou,
há alguns anos, um texto de Manuel
da Silva Mendes, com o título �Os
Reis�, sobre a tradição dos cantares
de reis na nossa freguesia. Joaquim
Moreira, responsável pela Biblioteca
de Vila das Aves, na Junta de Fregue-
sia e que fez a �descoberta� e sugeriu
a publicação desse pequeno texto,
colocou à disposição dos leitores, fo-
tocópias de outros textos do mesmo
autor que retratam, numa prosa mui-
to agradável e de fácil leitura, algumas
personagens e situações da nossa
região no fim do século XIX. Trata-
se de textos publicados nos jornais
de Macau e inseridos, mais tarde, em
colectânea disponível nas bibliotecas
públicas de Famalicão e do Porto e
que podem ser consultados no Cen-
tro Cultural de Vila das Aves. |||||
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The SymphOnyx em
concerto em Famalicão

Torres na bateria e Tiago Abreu no bai-
xo, o projecto integra também o quar-
teto de cordas �Sarasate� que participou
e encantou em algumas músicas. No
final do concerto o público pediu o
encore que foi realizado com mais três
temas: �Believe� em versão acústica,
uma homenagem a Mozart, a fazer lem-
brar o projecto antigo The Neosym-
phonyx e a tão conhecida �Winterfall�.

Parabéns para este projecto que
prima pela originalidade em palco,
pelos cenários e pelo trabalho dos
actores e figurantes, levando-nos pelo
imaginário. |||||
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�Eu acho que as escolas deveriam ser
como dizes, mas, com as condições
que eu tenho, eu não posso��

Interrompi o discurso do meu ami-
go professor: �A que condições te
referes?�

Balbuciou qualquer coisa acerca do
número de alunos por turma, falta de
espaço, falta de tempo, de material...
Depois de uma fraterna desconstru-
ção de ideias feitas, o professor admitiu
que o que faltava era outra coisa...
mas fugiu para a frente: �Mesmo que
os teóricos falem de ensino diversifi-
cado, com trinta ou mais alunos em
cada turma, nunca poderemos fazer
esse ensino. E não se pode pedir a
um aluno de sétimo ano o que se
pode exigir a um que está no oitavo.
Não se pode voltar atrás, porque temos
de cumprir o currículo...�

Interrompi-o, mais uma vez: �Explica
de modo que eu entenda!�

�Por exemplo, na minha escola
havia alunos que estavam no terceiro
ano e ainda não sabiam ler nem es-
crever. Pusemos tudo de lado e apro-
veitámos bem o tempo. Trabalhámos
só a Língua Portuguesa�.

Mais uma interrupção: �E a Educa-
ção Física? E a Musical? Não fazem
parte do currículo?�

 Não respondeu. Nem precisaria,
porque os professores não detêm o
monopólio das �ideias feitas�. Frequen-
temente, os absurdos são instituídos
por determinação ministerial. Para não
cansar o leitor, seleccionei alguns, que
esse meu amigo jurou ter lido em le-
gislação recente e num artigo de jor-
nal: �planos de recuperação� poderão
ser aplicados em alunos, para que
�recuperem do atraso�; �aulas de recu-
peração para alunos mais fracos� fo-
ram generosamente pensadas para os
contemplados com três ou mais nega-
tivas, ou que não tenham tido um
�desempenho aceitável�.

 O meu amigo e professor não me
disse se o ministério se deu ao traba-
lho de definir conceitos como o de
�aluno mais fraco� ou de �desempe-
nho aceitável�,  ou se foi pedida às
escolas a explicação dos �atrasos�. Em

Remendos

||||| OPINIÃO: VITVITVITVITVITOROROROROR     LEMLEMLEMLEMLEMOSOSOSOSOS

Na ultima crónica fiz referência ao jornal local
nomeadamente ás omissões dos grandes temas
e de noticias importantes do Concelho e que
mais parecia um órgão oficial Camarário omi-
tindo o que há de mais importante no concelho.

Nas primeiras edições de 2007, pareceu-
me que aquele �jornal� quer mudar! Não sei se
é fruto do órgão �controlador� se da própria
vontade dos seus �profissionais�? Agora, além
dos que habitualmente tinham assento e direito
de ser noticia, também os outros, os que em
situação normal não tinham a projecção mereci-
da, também o são.

�Desafiando� o poder, o jornal publicou uma
�encomenda� referente a um presidente de junta
de freguesia, anunciando que ele �bateu com
a porta�.

A �encomenda� carece de verdade, a saber,
o presidente da Junta não �bateu com a porta�,
pelo contrário, assumiu ali a sua recandidatura
para a próxima legislatura autárquica, mas quem
a lê, fica com a ideia que o autarca abandonou
as suas funções e escondeu-se. Este, parece-se
com um episódio que assisti em tempos, ocor-
rido numa assembleia de Câmara e transporta-
do na integra para esta assembleia de Freguesia,
pura coincidência.

Mas, ainda bem que aparecem estes casos
�democráticos� para o jornal demonstrar a sua
�liberdade� e �isenção�

Esta liberdade! Que o jornal não teve aquan-
do daquela redacção ser �bombardeada� com
crónicas semelhantes mas, por via da censura
em vigor, não foi possível a sua publicação,
está a �tê-la� agora.

Esta noticia, veio revolucionar! o meio de
informação local.

contrapartida, o ministério contemplou
os professores com sugestões naif.
Cito uma delas, sem comentário: �os
professores podem juntar os alunos
por grupos e pôr os melhores a ajudar
os mais fracos, ou reunir os mais fra-
cos para trabalharem matéria que não
compreenderam tão bem�.

Fiquei estupefacto perante o sem-
blante de surpresa do meu amigo,
quando me descreveu tão óbvias e
vulgares sugestões ministeriais. E não
pude deixar de rir perante o modo
solene como acrescentou que o Mi-
nistério prevê que as escolas adoptem
dois tipos de planos: os de acompa-
nhamento e os de desenvolvimento.
Os primeiros serão pensados para
prevenir situações de retenção repeti-
da. Os segundos serão dirigidos a
alunos �que revelem capacidades ex-
cepcionais de aprendizagem�.

Os legisladores até legislam a legi-

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

A “liberdade” chegou!!!
  ... finalmente

Com esta, aquele meio de �comunicação�
demonstrou uma �liberdade�! de imprensa mui-
to semelhante aquela que é utilizada por esse
mundo fora, nomeadamente na Ásia, na Amé-
rica Latina, na África e... em Santo Tirso.

 A noticia é o menos importante, aqui o
que é de ressalvar é o anúncio de liberdade
daquele que se parece com um jornal e simulta-
neamente abrir as portas à informação, possibili-
tando assim à publicação de  todas as ....
�encomendas�.

Com esta abertura aquele jornal, abre tam-
bém a porta para que no futuro possamos ler
noticias do tipo �Carlos Valente foi condenado�,
ou �Os canteiros são parque de estacionamento
para alguns� ou ainda �No Ranking do Desen-
volvimento Municipal, Santo Tirso conseguiu
306 pontos dos 308 possíveis�.

Graças a esta liberdade já possível saber
quantos projectos é que a Câmara Municipal
prevê para o ano 2007 e no caso de haver
obras, elas também serão publicitadas e acom-
panhadas com a fotografia do presidente.
Prevendo-se também para 2008 a divulgação
de mais projectos.

Para demonstrar essa �liberdade�, hoje vou
falar de;

Na Internet (http://www.freefotolog.net/
stirso) percorre um fórum tirsense em que os
participantes não precisam de se identificar, para
opinarem sobre o tema colocado ali pelos
coordenadores do blog.

Já escrevi em tempos, que os participantes,
agem como outrora se agia, com medo.

A �liberdade� começa aqui, primeiro ataca-
se este fórum de falta de credibilidade para
posteriormente �atacar� aqueles que se vendem
para abafarem os grandes temas, que censuram,
que manipulam a informação, que deturpam,
que obstruem e encomenda noticias alterando
a verdade do concelho. Realmente a falta de
credibilidade é um factor fundamental para a
continuidade de qualquer organização incluin-
do os jornais.

Vamos ajudar este �atacante� a atacar todos
as incredibilidade tirsenses para que a liberdade
chegue a Santo Tirso para que todos possam
opinar sem recurso ao pseudónimo.

É preciso ter lata. ||||| victorlemos@portugalmail.pt

timação de processos de exclusão es-
colar e social, quando sugerem que
se constituam turmas com �currículos
próprios� constituídas por alunos sem
sucesso escolar ou com �problemas
de adaptação� (sic).

Inspiradas na lógica fabril, com os
seus cronogramas de produção e rela-
cionamentos de trabalho hierárquicos,
muitas escolas agem como freios ao
desenvolvimento. Acolitadas por legis-
ladores, mantêm-se cativas de abstrac-
ções como: �turma�, �carga horária�,
ano�, �aluno médio�, �aluno fraco�,
�aluno atrasado�... Não reconfiguran-
do as suas práticas, de modo a dar
resposta à diversidade, adoptam �pla-
nos de recuperação, �aulas de reforço�
e outros inúteis remendos ministerial-
mente decretados. |||||

Frequentemente, os absurdos são instituídos
por determinação ministerial. (...) Selec-

cionei alguns (...): “planos de recuperação”
poderão ser aplicados em alunos, para que

“recuperem do atraso”; “aulas de recupera-
ção para alunos mais fracos” foram genero-

samente pensadas para os contemplados
com três ou mais negativas, ou que não

tenham tido um “desempenho aceitável”.

A “encomenda” carece de verdade, a saber, o presi-
dente da Junta não “bateu com a porta”, pelo
contrário, assumiu ali a sua recandidatura para a
próxima legislatura autárquica, mas quem a lê, fica
com a ideia que o autarca abandonou as suas
funções e escondeu-se.
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OPINIÃO

“(...) Estamos condenados realmente à ‘aurea mediocritas’ de Horácio. Desde os Descobrimentos nunca lançamos nenhuma grande empresa
(no sentido de uma nova grande aventura), nenhuma nova grande ideia na Europa. O que nos privilegia não é a política, não é a economia, nem a

sociedade. Mas, justamente, a cultura. Esse é o milagre de Portugal.. (...)”

MIGUEL REAL EM ENTREVISTA AO “MIL FOLHAS” DO JORNAL “PÚBLICO” (12 JAN. 07) A PROPÓSITO DO LANÇAMENTO DO SEU ROMANCE HISTÓRICO “O ÚLTIMO NEGREIRO” (ED. QUIDNOVI)



Inflexões
http://inflexoesavenses.blogspot.com
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De regresso à escrita, as primeiras pa-
lavras são de saudação. Saudar em
primeiro lugar os verdadeiros amigos
que estiveram solidários com as posi-
ções fundamentadas que assumi e não
acreditaram em burburinhos que aten-
tavam contra a minha própria integri-
dade. Saudar a Vila das Aves, minha

A abrir, vem aí novo Referendo!

||||| ||||| ||||| ||||| ||||| OPINIÃO: CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

POSTURA DE TRÂNSITO No início da semana passada, os avenses pu-
deram ver, finalmente, posta em prática a nova postura de trânsito, que
alterou os sentidos de muitas das ruas da nossa vila. Nos primeiros
dias, a confusão foi generalizada, entre aqueles que cumpriam e os
que não cumpriam. É normal que assim seja. Penso até que deve ser
dada, pelas autoridades, alguma tolerância face a algum desrespeito
nestes primeiros dias. Já tive ecos de algum desagrado por este ou
aquele sentido único que vigora a partir de agora. Não concordo.
Pelo que vejo, a criação de sentidos únicos nalgumas ruas vai permitir
uma maior fluidez do tráfego e mais organização no estacionamento.
Quanto ao desagrado vai desaparecer, quando se tornar um hábito.
Entendo assim, que globalmente � ainda não conheço todas as altera-
ções � a nova postura é positiva e vem resolver alguns problemas nal-
gumas artérias. Refiro em concreto o cruzamento da rua Nossa Senhora
da Conceição com a João Bento Padilha, onde existiram vários acidentes
devido à sinalização que apontava para a regra geral da prioridade.
Mas nem tudo são rosas e há aspectos que não compreendo. Não
compreendo porque não se aproveitou para colocar sinalização nalguns
locais perigosos onde vigora a regra geral da prioridade. Dou apenas
um exemplo. Quem desce a rua João Bento Padilha, em direcção às
Fontainhas, ao chegar à avenida 4 de Abril de 1995 não encontra
qualquer sinal. Quer isto dizer que quem vem da rotunda (do queijo),
tem de ceder passagem a quem vem �dos bombeiros�. Um simples sinal
de STOP resolve o problema neste e noutros locais que continuam
perigosos. É algo a corrigir e espero que não venham com a desculpa
de que o orçamento para novos sinais na Vila das Aves esgotou.

CIDADE A cidade de Santo Tirso vai ficar maior. Vai alargar-se a mais
sete freguesias, conforme decisão já aprovada em sede do executivo e
da Assembleia Municipal, faltando agora o aval do Parlamento nacional.
Sou sensível ao argumento de que desta forma será mais fácil captar
investimentos do próximo quadro comunitário de apoio. De resto,
medida idêntica a esta foi já tomada por muitos dos concelhos vizinhos
que alargaram a cidade às freguesias limítrofes da que constitui a
sede do concelho. Não deixa de ser, no entanto, algo caricato ver
freguesias marcadamente rurais e sem qualquer núcleo marcadamente
urbano passar a fazer parte de uma cidade. Espera-se também que o
interesse em alargar a cidade sirva para diminuir as assimetrias que
existem, agora, entre as várias zonas da �urbe� tirsense. É que pode
haver a tentação de conseguir mais investimento e gastá-lo na �actual�
cidade, esquecendo as zonas limítrofes da �nova cidade�.

BLOG     Os blog�s estão mesmo na moda. Ao ler o último Entre Margens
prestei atenção ao blog www.freefotolog.net/stirso e fui espreitá-lo. A
ideia está muito interessante. Tendo como ponto de partida, uma
fotografia, pretende-se que se comente a situação, embora comece,
desde logo, com um pressuposto que lhe retira imparcialidade, ao
inserir o título �Santo Tirso sem vida�, mas, se calhar, também é esse o
objectivo. Pelo que é dado a ver, a adesão é muita, mas o teor dos
comentários tende a resvalar para o ataque pessoal (o visado é �
quase � sempre o presidente da Câmara) e para assuntos que
extravasam o tema. Este tipo de locais não agrada aos políticos, mas é
consequência das novas tecnologias e de uma maior democratização
no acesso e transmissão de informação, permitindo ao cidadão comum
dizer o que pensa. Noto algum cuidado do autor do blog em elevar
o discurso e cortar tendências monopolistas de ocupação de espaço,
mas o problema destes locais é que, permitindo o anonimato, se
insulte. Falta coragem a muita gente para assumir o que diz e o que
pensa. ||||| celsocampos@sapo.pt

terra, por quem escrevo na esperança
de um futuro melhor em toda a sua
dimensão. Tentarei de forma tão sim-
ples quanto pragmática, abordar ques-
tões significativas que interfiram com
os interesses da comunidade, no seu
todo, e do meu concelho, Santo Tirso.
Não obstante, procurarei emitir algu-
mas opiniões no contexto da conjun-
tura nacional de que este artigo é
exemplo. Saudar ainda o director do
Entre Margens que amavelmente acei-
tou a proposta para esta coluna de
opinião que passo a assinar mensal-
mente, sob o título �No Virar de Página�.

Pela 2.ª vez somos chamados a
votar para um referendo sobre o abor-

to. Em Junho de 1998, o Não venceu
o Sim (50,07% contra 48,28%),
resultado que não foi vinculativo,
tendo sido a abstenção o grande
vencedor � 68,11%. O assunto constitui
uma matéria delicada, sensível, mais
ética que política, sobre a qual não
nos devemos abster. Todavia, é
indispensável que os eleitores estejam
devidamente informados e sobretudo
esclarecidos. O cerne da questão inci-
de pois sobre o (re)conhecimento da
pergunta sobre a qual iremos votar
no dia 11 de Fevereiro e sobre o
significado que efectivamente tem o
�Aborto� e a relação com o tema da
�Despenalização da Interrupção Vo-
luntária da Gravidez�. A pergunta do
referendo ao que se sabe será a mes-
ma de 1998 e diz isto: �Concorda
com a despenalização da interrupção
voluntária da gravidez, se realizada,
por opção da mulher, nas primeiras
10 semanas, em estabelecimento de
saúde devidamente autorizado?�

Numa sessão de esclarecimento na
qual participei há dias em S. João da
Madeira, pese embora a campanha de-
corra entre 30 de Janeiro e 9 de Feve-
reiro, um orador dizia ser contra o
aborto mas a favor da despenalização.

Na verdade, tirando o aborto espo-
ntâneo, ele é visto hoje como um
�método contraceptivo�. O aborto é
permitido, actualmente, em 4 situações:

quando o feto é polimalformado,
quando o feto põe a vida da mãe em
risco, quando a mãe pelo facto de es-
tar grávida corre risco de vida ou em
caso de violação. Existe o direito à
objecção de consciência, por parte dos
Técnicos de Saúde, em relação à prática
do aborto, tal como existe uma Comis-
são de Ética que avalia as devidas
situações, contudo, a decisão de abor-
tar ou não cabe sempre à mulher. Ora,
é sabido que hoje em dia as mulheres
que estão convictas que abortar é o
melhor, o fazem de qualquer forma,
nem que seja à margem da lei, tal
como as que consideram que abortar
não é o melhor, não abortam.

Por conseguinte, e embora moral-
mente sejamos contra o aborto, colo-
cam-se algumas questões: Será que
uma mulher decidida a interromper a
gravidez, depois de lhe explicarem o
que é, e quais as consequências físicas
e psicológicas que um aborto possa
acarretar futuramente (e mediante
razões ou motivos que só a ela diz
respeito), não o pode fazer em con-
dições de higiene e segurança, sob
vigilância médica, em hospitais, e sem
julgamentos? Será que é melhor para
a nossa sociedade e para a mulher
que se façam abortos em clínicas não
credenciadas e sob condições desu-
manas? Vamos pois reflectir e votar em
consciência. ||||| nestorborges@sapo.pt

Será que é melhor para a
nossa sociedade e para a mulher
que se façam abortos em
clínicas não credenciadas e sob
condições desumanas?

»» NO VIRAR DE PÁGINA
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No passado sábado, dia 20 pelas 21
horas, teve lugar no salão de festas
dos Bombeiros de Vila das Aves a
única (até este momento) sessão de
esclarecimento havida em Vila das
Aves nesta pré-campanha para o refe-
rendo da Interrupção Voluntária da
Gravidez. Iniciativa promovida pela
paróquia de Vila das Aves, teve como
protagonistas dois activistas do Movi-
mento Norte Pela Vida, sedeado em
Vila Nova de Famalicão, nomeada-
mente um arquitecto e um médico que,
ao longo de duas horas de sessão
procuraram desmontar �o ruído� com
que, nas suas próprias palavras, se vem
envolvendo a discussão sobre o
problema do aborto, a mistificação feita
à volta das mediáticas condenações
de mulheres que abortaram sem cor-
respondência real na realidade penal
e, obviamente, expuseram as razões
que os levam a apelar a um voto cons-
ciente pelo Não à proposta referendá-
ria que, a ser aprovada, não só não irá
contribuir para a diminuição do aborto
clandestino como irá liberalizar e ba-
nalizar a  sua prática sem justificações
que não seja por �opção da mulher�;
Não deixaram de precisar as condi-
ções extremas e os prazos em que a

Sessão de Esclarecimento pelo Não
ao referendo em Vila das Aves

Creio que a lei em vigor é rígida, pois condena os diversos intervenientes
no aborto quando provada a sua culpabilidade; mas também clemente,
porque olha atentamente para as circunstâncias específicas e únicas de
cada mulher que aborta. Tanto que não é conhecido nenhum caso de
uma mulher que tenha sido condenada por ter abortado. O mesmo não
se pode dizer dos que se aproveitam da fragilidade da mulher, muitas
vezes por motivos económicos. Por isso, a despenalização do aborto por
motivos psicossociais é uma autêntica liberalização despropositada e
irresponsável que em nada beneficia o país ou as famílias. O que estas
precisam é de políticas que as favoreçam, que promovam o dom da vida e
uma maternidade e paternidade responsáveis. Só assim se construirá um
mundo mais justo e melhor. |||||

PELO SIM: A OPINIÃO DE ALEXANDRE SÁ

actual lei já legitima o recurso ao
aborto salientando que esta lei é se-
melhante à lei espanhola que tão
elogiada é pelos adeptos do Sim.

O diálogo que se estabeleceu na
segunda parte entre os activistas e uma
plateia de certa forma já esclarecida e
com uma posição definida sobre o
assunto apenas contribuiu para acen-
tuar aspectos como a complexidade
da formulação referendária, o descon-
forto da classe médica e estabeleci-
mentos hospitalares em levar à prática
a legitimação do aborto nestas condi-
ções e o testemunho que, com este
referendo, se vai passar às novas gera-
ções no tocante às concepções éticas
da vida. Na parte final da sessão ficou

no ar a suspeição de que a convoca-
tória enviada por �info-mail� para
todas as casas, não terá tido por parte
dos CTT a distribuição integral, a ava-
liar pelo número de presentes que
logo ali declararam não a ter recebido,
garantindo o pároco, pe. Fernando
Abreu que, a confirmar-se esta suspei-
ta, iria apresentar queixa. Quanto à
presença de pouca gente, cerca de
40/50 pessoas, nem a justificação
de que muitos possíveis interessados
estariam envolvidos nos cantares de
Reis que vários grupos realizam pela
freguesia não é, a nosso ver, plausível,
antes denotando algum alheamento
que veremos se terá ou não tradução
nos índices de abstenção. |||||

�Pela saúde, votamos sim�. Este é o
slogan de campanha de mais um
movimento a favor da Interrupção
Voluntária da Gravidez, o �Médicos
pela Escolha� que tal como a sua
designação deixa adivinhar, é com-
posto por profissionais de saúde.

Na página da Internet, o movi-
mento começa por constatar a �au-
sência das vozes dos profissionais
de saúde no debate público sobre
o aborto e outras questões ligadas
aos direitos sexuais e reprodutivos�.
Uma omissão que no entender deste
movimento tem sido �extremamente
profícua no que concerne à prolife-
ração de mitos, falsas crenças e de-
sinformação sobre as questões
médicas e psicológicas relacionadas
com o aborto�. Deste modo, os �Mé-
dicos pela Escolha� surge da �neces-
sidade premente dos profissionais
de saúde se organizarem de modo
a contribuírem para difundir conhe-
cimentos científicos fidedignos e
favorecer a formação no que concer-
ne ao aconselhamento e ao exercí-
cio das técnicas médicas  e cirúrgi-
cas de aborto mais seguras, eficazes
e eficientes�.

O movimento vai mais além ao
defender o �acesso a um acon-
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Dez milhões de euros é quanto vai custar o referendo do próximo dia 11 de Fevereiro. Cerca de quatro milhões
serão gastos no pagamento dos membros das mesas de voto. Igual montante será gasto nos tempos de antena

e os restantes dois milhões são destinados a outras despesas, como a impressão dos boletins de voto.

A Comissão Concelhia de Santo
Tirso do PCP realizou já várias ac-
ções de esclarecimento tendo em
conta o Referendo do dia 11 so-
bre a despenalização da IVG, desta-
cando-se as acções de contacto
com a população nos principais aglo-
merados populacionais e nas feiras
e mercados do concelho.

Estas inicativas prosseguem já na
próxima sexta-feira, (entre as 12h00
e as 13h30) com a distribuição de
documentos e esclarecimento junto
dos trabalhadores das empresas de
vestuário �Lindo Corte� e �Super
Corte� (em S. Martinho do Campo),

e contam com participação de Ilda
Figueiredo deputada do PCP no
Parlamento Europeu.

No sábado e domingo, entre as
10h00 e as 12 horas o partido volta
a fazer a distribuição de documen-
tos e esclarecimento da população
em várias freguesias do município.
Na quarta feira, a campanha de es-
clarecimento realiza-se junto dos
trabalhadores das empresas �Arco
Têxteis�, com a participação de Ilda
Figueiredo, seguindo-se contacto
com a população e comerciantes pe-
las ruas centrais de Santo Tirso.
(13h30/15h00). |||||

PCP de Santo Tirso prossegue
campanha pelo sim

selhamento não directivo, baseado
em informações fidedignas, científi-
cas e actualizadas no que concerne
à saúde sexual e reprodutiva, no-
meadamente no que diz respeito à
gravidez não desejada�.

No texto de apresentação, o mo-
vimento �Médicos pela Escolha�,
concluem afirmando que o �papel
fundamental do profissional de
saúde é contribuir e zelar pela saúde
(em sentido lato tal como definido
pela OMS) e bem estar pessoal da
comunidade na qual está inserido,
como sabemos o seu contributo para
a saúde sexual e reprodutiva é cru-
cial na medida em que a sexuali-
dade é uma pedra basilar da saúde
nas sociedades ocidentais actuais.
Cabe-nos então contribuir para que
os portugueses/as vivam de forma
plena e consciente a sua sexuali-
dade e para tal teremos de participar
pró-activamente na educação sexual
e proporcionar serviços de qualida-
de no domínio do planeamento
familiar, aborto, infecções sexual-
mente transmissíveis, transsexuali-
dade e infertilidade e contribuir para
que de facto o acesso aos (melho-
res) cuidados de saúde seja univer-
sal�, conclui o movimento |||||

Grupo de médicos unem-
se pelo Sim à IVG
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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

De parabéns

Completou cinco lindas primaveras a menina Ana
Sofia da Silva Coelho.
Teus avós maternos e os teus nesta data tão querida
desejam-te, com todo o carinho,  muitos para-
béns e muitos anos de vida cheios de saúde e
felicidade. Beijinhos!

30-01-2007

De parabéns

Completou mais uma primavera a senhora
Blandina da Silva Pereira, residente em S.
Mamede de Negrelos.
Marido, filhos e netos desejam-lhe, com todo o
seu amor e carinho, muitos parabéns e muitos
anos de vida cheios de saúde e felicidade.
Parabéns e beijinhos!

30-01-2007
AGRADECIMENTO

Rosa da Conceição Pinheiro
12-05-1915
16-01-2007

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

AGRADECIMENTO
Manuel Almeida Martins

06-01-1925
15-01-2007

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.

AGRADECIMENTO
António Ferreira da Costa

09-03-1922
18-01-2007

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

OCULISTA
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AGRADECIMENTO
Ana Gomes

01-06-1929
20-01-2007

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 da saudosa extinta.

AGRADECIMENTO
Joaquim Ferreira de Magalhães

06-03-1928
19-01-2007

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: Funerária das Aves - Alves da Costa, Unp. Lda.

Funeral a cargo de: Funerária das Aves - Alves da Costa, Unp. Lda.

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

Esposa, filhos e netos saudosos  do seu
ente querido,  recordam com  muita
saudade a passagem do seu aniversário
natalício que ocorria a 4 de Fevereiro.

Manuel
Ferreira Nunes

Completou mais uma primavera a senhora Helga
de Jesus Marinho.
Tua mãe, irmãos e sobrinhos desejam-te, com
muito amor e carinho,  muitos parabéns e
muitos anos de vida cheios de saúde e felicidade.
Parabéns!!!

De parabéns
2-02-2007

Rua 25 de Abril, 323 - 4795-023 Vila das Aves
Telf. / Fax 252873244 Telemóvel 917296475

adecar@portugalmail.com

MULTIMARCAS

Comércio de Automóveis
novos e usados
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Nº 362 - 31 DE JANEIRO DE 2007

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 contemplado nesta
2ª saída de Janeiro foi o nosso estimado
assinante, Domingos Mendes Machado, re-
sidente na Avº Silva Pereira, 211, em Bairro.

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz
contemplado nesta 2ª saída de Janeiro foi o
nosso estimado assinante, Joaquim
Fernando Moreira Gonçalves, residente na
Rua Alto da Bandeira, 72, 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     a feliz
contemplada nesta 2ª saída de Janeiro foi a
nossa estimada assinante, Carolina da
Conceição Paiva, residente na Calçada da
Boavista, nº 21, em Lordelo.

Restaurante Estrela do Monte
Lugar da Barca - Monte

Telf: 252 982607

Restaurante Sobreiro
Avª Silva Pereira - 4765 Bairro

Telf.s: 252 905 910

Restaurante     Adega Regional 2000
Lugar de Fontão - 4795 Roriz

Telf: 252 881903

GANHE UM ALMOÇO
PARA DUAS PESSOAS
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vende-se * compra-se * aluga-se * oferta de emprego * procura de emprego * outros...

Anuncie neste jornal. Oferta e  procura  de  emprego grátis (duas edições...) Outro tipo de anúncios:
1 vez, 5 Euros . Mais do que 1 vez, 4 Euros

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

Precisa-se
professores de todas as disciplinas

e anos para Centro de Estudos
Contactar: 252 411 054
(a partir das 15 horas)

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

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

OCULISTAOCULISTAOCULISTAOCULISTAOCULISTA

Doença dos Olhos

Drª Conceição Dias
R. Augusto Marques, 66 1º

Sala 3

4795-036  Vila das Aves

MÉDICA ESPECIALISTA

Marcação de Consultas

Telef: 252942483 OCULISTA

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

TINTAS PAÇO
D�ALÉM, Ldª

Procura
Senhora c/ formação superior na área
do ambiente, bons conhecimentos de
inglês e informática, procura emprego.

Contactar: 918 654 162

Procura-seProcura-seProcura-seProcura-seProcura-se
Desapareceu um gato todo branquinho,
de pêlo liso com mais ou menos dois

anos. Agradeço a quem o tenha levado,
que o reponha no mesmo local, pois a

todo o tempo se souber onde está,
procederei contra a pessoa que o tiver.

Gratifico quem me possa dar informações
concretas sobre o mesmo.

CONTACTAR: Romeu Cruz, Avª de
Paradela, nº 171, Vila das Aves,

Telems. 961 168 567 ou 963 771 331

Procura
Senhora c/ experiência de cozinha

procura trabalho na área.

Contactar: 965 782 808
               964 509 016

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

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!...

LOJA
AGRELA

EN 105 - bem
situda

área 87,20m2

CAFÉ “INOVAÇÃO”
área 100m2,

remodelado recente-
mente, óptimo rendi-

mento!!! centro da
cidade

T3 - DUPLEX
Reguenga

suite, 2 wc, sala ampla, grande
terraço e varanda

Marque a sua visita!!!Marque a sua visita!!!Marque a sua visita!!!Marque a sua visita!!!Marque a sua visita!!!

LOJA
REGUENGA

edifício novo
área 257m2 +

logradouro

DUPLEX / TRIPLEX
Santo Tirso

apartamentos T2 Duplex, T3 triplex e lojas c/ aquecimento e aspiração central,
construção e acabamentos de qualidade, jardim c/ churrasqueira,

garagens individuais

MORADIA
Centro da CidadeCentro da CidadeCentro da CidadeCentro da CidadeCentro da Cidade

área cob. 260m2

lote c/ 540m2

gar. e anexos

T2  - Santo Tirso
apartamento espaçoso, usado em

bom estado, recentemente
remodelado, excelente localização

Bom negócio!

T2 - Centro
excelentes áreas

excelente localização
garagem fechada

edifício de qualidade

T2 - TROFA
novos, 2 frentes, lareira,

lavandaria, lugar de
garagem, frente ao �Pingo

Doce�

TERRENO
BURGÃES
1.200 m2, p/

construção mora-
dia, bons acessos

TERRENO
AGRELA

lote p/ construção
456m2

bons acessos

Visite cash e carry  O Corticeiro

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

Telem. 96 763 96 88 Telf. 252 872 695

OLGA BARROSO
MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL, LDA

Licença 6868 AMI

Av. Indústria Têxtil, nº 270 | São Tomé de Negrelos
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LORDELO - GUIMARÃES
0,99699,00 72,90

MEIAS BÉBÉ/
CRIANLA/ADULTO;
VÁRIOS MODELOS

5,90
PORTÁTIL HP
PAVILION 6131

16,900,69 0,68
SERVIÇO JANTAR
19 PEÇAS QUADRA-
DO DINNER SET

25,90
BANANA IMPOR-
TADA CAT. II
kg

0,195,49 5,99
PASTEL DE NATA
unidade

1,18

PURÉ DE BATATA
PESCANOVA
750 gr

1,29
DETERGENTE SKIP
110 doses

22,90
VITELA PARA
ASSAR
kg

4,59
ROLOS DE COZI-
NHA SCOTTEX
4 rolos

1,69

RIFREGERANTE C/
GÁS 7-UP 4x1,5l c/
oferta pepsi twist 1,5l

3,85
AZEITE TRADICIO-
NAL CONDESTÁVEL
750 ml

2,98
BOLACHA MARIA
CUÉTARA
800 gr+33% GRÁTIS

0,99
VINHO VERDE
ADEGA PONTE DE
LIMA 75 cl

1,59

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 31 de Janeiro a 11 de Fevereiro de 2007.

20 Preços de Arrasar

MANTA VIAGEM
100X150 CM

LEITOR MP3 2GB
TRESKTOR

FAQUEIRO 75
PEÇAS FACHO

COUVE CORAÇÃO
CAT. II
kg

IOGURTE LIQUIDO
MIMOSA
4x180 ml

QUEIJO FLAMENGO
BOLA LIMIANO
kg

PESCADA FRESCA
P/ COZER
kg

 LUBRIFICANTES GALP LUBRIFICANTES GALP LUBRIFICANTES GALP LUBRIFICANTES GALP LUBRIFICANTES GALP: combustíveis | lavagens | oficina | banco potência | pré-inspecção IPO

 PEÇAS E ACESSÓRIOS PEÇAS E ACESSÓRIOS PEÇAS E ACESSÓRIOS PEÇAS E ACESSÓRIOS PEÇAS E ACESSÓRIOS: discos | calços | filtros | amortecedores | baterias

 PNEUS DE TODAS AS MARCAS PNEUS DE TODAS AS MARCAS PNEUS DE TODAS AS MARCAS PNEUS DE TODAS AS MARCAS PNEUS DE TODAS AS MARCAS: montagem | equilibragem | alinhamento direcção | desempeno de jantes imediata
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