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Câmara coloca poetas
em retiro conventual
Entre 15 e 21 de Março, alguns poetas nacionais, desafiados pela Câ-
mara de Santo Tirso, vão estar em regime de clausura, nos Mosteiros de
Singeverga,  Santa Escolástica e Clarissas. Esta é a �grande inovação� da
edição deste ano da iniciativa �A Poesia Está Na Rua� | PÁGINA 9

Um olhar sobre  São Mamede de Negrelos,
através da sua História, dos seus locais de refe-

rência e do seu movimento associativo

SUPLEMENTO ESPECIAL DE
8 PÁGINAS SOBRE A FREGUESIA DE

S. MAMEDE DE NEGRELOS

Nova associação
surge na freguesia

de Vila das Aves
A concretizarem-se os propósitos
da �CAUSA � associação cultural�,
Vila das Aves contará nos próxi-
mos tempos com uma interven-
ção mais activa e diversificada no
que à cultura diz respeito. Con-
grega pessoas que estão ligadas às
artes, sendo seu presidente o actor
Amândio Pinheiro. | PÁGINA 5

DESPORTO | PINHEIRINHOS DE
RINGE NO MUNDIALITO DE

ESCOLAS A REALIZAR NO ALGARVE

Os futebolistas de palmo e meio
de Ringe foram convidados a parti-
cipar no �Mundialito de Futebol
de 7� que se realiza em Vila Real
de Santo António no Algarve, de
1 a 7 de Abril. | PÁGINA  12

O Teatro Construção, de Joane,
apresenta no próximo Sábado às
21h30, no Centro Cultural de Vila
das Aves, a peça Auto dos Físicos,
de Gil Vicente, com encenação de
José Leitão. | PÁGINA 10

Teatro de Gil
Vicente este sábado,

em Vila das Aves

PÁGINA 3
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Três palavras do Director

ESTATUTO EDITORIAL
ENTRE MARGENS

||||| EDITORIAL: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNADESFERNADESFERNADESFERNADESFERNADES

Aí estão, preto no branco, sem comen-
tários para já, os resultados inexorá-
veis deste referendo que foi tudo
menos preto e branco. A gosto de
uns, a contragosto de outros, não
deixarão de ser analisados à lupa
no imediato e nos tempos mais pró-
ximos por analistas e opinadores e
de traduzir-se a médio e a curto prazo
em iniciativas legislativas com as quais
se pretende minorar a triste realida-
de do aborto clandestino, já que, a

A Associação da Imprensa Diária �
AID e a Associação Portuguesa da
Imprensa Regional � APIR acabam
de associar-se entre si, constituindo-
se em Federação, por escritura públi-
ca que outorgaram no passada dia
22 de Dezembro último, na cidade
de Coimbra, com a designação de
Federação da Imprensa, unindo as-
sim os seus esforços, em prol da
Imprensa Portuguesa.

Nos termos dos seus novos Esta-
tutos, a Federação constituída está
aberta à adesão de todas as Associa-
ções de Imprensa do país que dese-
jam também juntar os seus esforços
em defesa da Imprensa e em particu-
lar no sentido de evitar ou amenizar
a penosa existência da Imprensa Re-
gional Portuguesa, minada por uma
legislação, em vigor, que a vem cas-
trando e dizimando sem que se te-
nham verificado quaisquer vantagens,
designadamente aquelas que publica-
mente motivaram o seu novo regime
� DL 56/2001 de 19 de Fevereiro.

Num país que, como todos sabem,
é, infelizmente, carecido de cultura
elementar de informação e de hábi-
tos de leitura, os apoios aos leitores
de jornais regionais continuam a ser
um investimento público de necessi-
dade indiscutível e sempre com ju-
ros à cabeça. Quantas vezes, muitas
mais do que as desejáveis, os nos-
sos jornais da Imprensa Regional
são, em muitas regiões do país, os
mais significativos veículos dessa
cultura e dessa informação, ao mes-
mo tempo que se transformam, num
contexto de crescente globalização,
em trincheiras de diversidade cultu-

COMUNICADO DA FEDERAÇÃO
DA IMPRENSA

partir de agora, nada mais poderá
ser como era e aqui parece que todos
estão de acordo. Quanto ao nosso
jornal, como órgão da comunicação
social livre e pluralista, cumpriu com
isenção o que dele se esperava no
contexto de uma campanha que, em
geral, teve elevação, dignidade e
emulação pelas causas que, de um
e outro lado, estavam em debate.

Uma palavra para o Suplemento
que acompanha esta edição que
dedicamos a S. Mamede de Negre-
los. Será o primeiro de vários que

temos em vista através dos quais
pretendemos dar visibilidade maior
às freguesias que constituem a ma-
lha menos visível e porventura mais
periférica do nosso concelho, às
suas gentes, iniciativas e instituições.

E porque nos preocupam os
desafios que vamos ter que enfrentar
com o anunciado fim do �porte-pa-
go� para o estrangeiro e a sua redu-
ção gradual para os assinantes do
País, optámos por dar eco às preocu-
pações de toda a Imprensa, transcre-
vendo na íntegra o Comunicado da
Federação da Imprensa emitido pe-
las Associações do sector reunidas
em Federação para melhor enfrentar
a crise que a todos nos aperta. |||||

ral e sociológica das comunidades
locais em que se inserem. Nesse sen-
tido, representam mesmo a verdadei-
ra liberdade de informação, pois
que não há liberdade sem respeito
e preservação da diversidade.

Todavia, a legislação em vigor re-
velou-se, além de tudo e tal como as
Associações da Imprensa sempre de-
nunciaram, um grave erro estratégico
sobre o papel da Imprensa Portugue-
sa e a sua importância no país, como
junto das comunidades portuguesas
espalhadas pelo mundo, onde nada
substitui a força da informação da
Imprensa Regional e a sua ligação
às raízes e tradições das regiões de
origem dos nossos emigrantes.

É um regime legal verdadeira-
mente injustificado e injustificável,
porquanto os custos que vinham
sendo pagos pelo Estado em bene-
fício da difusão dos órgãos da Im-
prensa Regional sempre se revela-
ram o meio menos dispendiosos
para implementar o gosto e os hábi-
tos de leitura e, ainda, a preservação
da diversidade cultural das comuni-
dades locais.

Trata-se de um regime legal que
já conduziu à extinção de vários jor-
nais locais, acarretando, por outro
lado, enormes dificuldades financei-
ras para todos os outros que, abnega-
damente, conseguem resistir. E tudo
vem acontecendo sem que a Impren-
sa Regional tenha retirado dessa le-
gislação quaisquer benefícios alterna-
tivos, tudo redundando, pelo contrá-
rio, numa clara e objectiva demissão
do Estado no esforço cultural, que
se lhe impõe, ao serviço de milhões

de portugueses, para quem a única
leitura não é outra senão a dos seus
jornais locais e assim restringindo, os-
tensivamente, valores e direitos funda-
mentais dos portugueses, que têm
assento e garantia na Constituição
da República e, como tal, não podem
deixar de ser salvaguardados.

Tão flagrante erro legislativo, que
vem de há 5 anos a esta data, só é
compreensível como produto de uma
avaliação do país completamente
desfasada da situação cultural das
comunidades locais e das suas ne-
cessidades e hábitos de leitura.

Nem as televisões nem as rádios
nem as publicações �on-line� substi-
tuem ou substituirão, alguma vês, o
valor e o peso formativo e informa-
tivo da Imprensa Regional e local, e
aí se revelou., também, mais um dos
erro s estratégicos dos autores do
regime legal vigente.

Com efeito, a cada jornal local
que se extingue ou se desvaloriza
corresponde e corresponderá sem-
pre mais um golpe no extraordinário
serviço público de informação, for-
mação e cultura, que a Imprensa
Regional sempre tão dignamente
serviu e que é devido a todas as
populações do país sobretudo às
das pequenas vilas e cidades, justa-

mente as mais carecidas.
É tempo, pois, de unir esforços

para repensar todo este regime, que
vem desregulando a Imprensa Regional
Portuguesa e todos os esforços das
Associações que as representam, não
sendo nunca demasiados os esforços
que se unam em sua defesa.

Impõe-se, desde já, que se sus-
penda a aplicação do regime em
causa quanto à programada redução
em mais 10% no valor do Porte Pago
e à completa eliminação desse apoio
para o estrangeiro, conforme está pre-
visto para o corrente ano de 2007.

A aplicação de tais medidas ape-
nas virá agredir e fragilizar mais uma
Imprensa Regional e, seguramente,
acarretara a extinção de muitas ou-
tras publicações, mais uma vez sem
oferta de alternativas e, pelo contrá-
rio, com novos sacrifícios da cultura
e da informação das populações
locais e das comunidades espalha-
das pelo mundo, tudo como sempre,
sem atendíveis vantagens financeiras
nos investimentos públicos que ao
Estado são devidos.

Faremos chegar esta posição jun-
to do Sr. Primeiro Ministro, do Parla-
mento e da Presidência da Republi-
co, oferecendo-nos para, com a maior
seriedade e empenho, tentar encon-
trar melhores caminhos legislativos
para a Imprensa Regional, como gran-
de e histórico baluarte na luta pelo
direito à diversidade cultural e à
informação, bem como na luta pela
preservação das raízes, dos valores
e das tradições das diversas comuni-
dades locais do nosso país. ||||| AAAAA     DDDDDIRECIRECIRECIRECIREC-----
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Para dar conhecimento à Lei de
Imprensa nº 2/99, de 13 de
Janeiro, artigo 17º, ponto 3,

publica-se o Estatuto Editorial do
jornal entremargens:

O jornal Entre Margens dirige-se
em especial às comunidades ribei-

rinhas da confluência dos Aves.
Tem como fins essenciais os

seguintes:
1 � Informar as comunidades

sobre os acontecimentos e assun-
tos de ordem Social, Religiosa,

Cultural, Desportiva e Política que
nelas ocorrem;

2 � Contribuir para o desenvol-
vimento cultural e da identidade e
para a promoção das potencialida-

des de cada uma das freguesias
que serve.

3 � Servir de espaço de debate a
todos as correntes de opinião que

o desejem, sem distinção.

O jornal Entre Margens, proprie-
dade da Cooperativa Cultural de

entre os Aves (sem fins lucrativos)
rege-se pelos princípios da Consti-

tuição da República, do Estatuto
da Imprensa Regional e no

respeito pela Lei de Imprensa. |||||

Devido a um lapso lamentável,
na anterior edição deste jornal a

opinião sobre a IVG de Alexandre
Sá foi sinalizada como sendo

�pelo Sim� quando a sua opinião
é contrária à IVG. Pelo erro,

apresentamos as nossas desculpas
aos leitores deste jornal e

em particular ao nosso colabora-
dor, Alexandre Sá. |||||

NOTA DA REDACÇÃO
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A abstenção voltou a ultrapassar metade dos votantes, tornando esta terceria consulta popular
num referendo não vinculativo. Ainda assim, e em relação ao Referendo sobre a Interrupção Voluntária da

Gravidez realizado em 1998, votaram mais milhão e 100 mil pessoas.

59.25% 40.75%

Em comunicado, a concelhia do PCP de Santo Tirso (que praticamente
esteve sozinha na campanha sobre a IVG no concelho) considerou que a
vitória nacional do �sim� foi �clara e inequívoca�. O PCP diz, por outro lado,
�ter cumprido o seu papel no esclarecimento da população pela forma
empenhada, leal e correcta com que participou nesta campanha, tendo
contactado com milhares de cidadãos do nosso concelho�. No mesmo
documento, sublinha ainda o acréscimo substancial de votos no �sim�
comparativamente com os alcançados em Santo Tirso em 1998, tendo
ganho, inclusive, em dez freguesias. |||||

Dez freguesias de Santo Tirso disseram sim
à IVG mas não venceu no concelho
Vila das Aves foi uma das dez fregue-
sias do concelho de Santo Tirso onde
o �sim� mereceu a maioria dos votos
(57,5 por cento contra 42,5 por cen-
to do �não). Para além de Vila das Aves,
o �sim� ganhou ainda nas freguesas
de Lamelas, Palmeira, S. Cristina do
Couto, Santo Tirso, S. Mamede de
Negrelos, S. Martinho do Campo, S.
Miguel do Couto, S. Salvador do Cam-
po e Vilarinho. Ainda assim, e feitas
as contas, no concelho o �não� levou
a melhor, totalizando 50,1 por cento
dos votos; uma diferença mínima face
aos 49,9 por cento alcançados pe-
los �sim�. Qualquer semelhança com
os resultados a nível nacional, só o
elevado grau de abs-tenção.

Comparativamente com idêntico
referendo realizado em 1998, o �sim�
ganhou claramente terreno no con-
celho de Santo Tirso, mas não o sufi-
ciente para ultrapassar os votos dos
eleitores contrários à Interrupção Vo-
luntária da Gravidez. Nessa altura, o
�sim� somou 30,1 por cento e o não
chegou mesmo aos 69,9 por cento.

Já na freguesia de Vila das Aves, a
viragem foi radical. Se agora 57,5 dos
eleitores votaram �sim�, em 1998 fo-
ram apenas 38,1 por cento os de-
fensores da Interrupção Voluntária da
Gravidez. O �não� que em 1998 alcan-
çara os 61,9 por cento, agora ficou-
se pelos já referidos 42,5 por cento.

A nível nacional, a vitória do �sim�
foi clara, mas o número de votantes
tornam mais este referendo não
vinculativo. 59, 2 por cento disseram
�sim� à IVG, o �não� contou com
40,7 por cento dos eleitores. A abs-
tenção, essa, superou os 56 por cen-
to. Ou seja, a taxa de participação
supera os 43 por cento, um valor
aquém do necessário para tornar a
consulta vinculativa, ainda que a mes-
ma tenha sido superior à registada
em 1998. A queda na abstenção, de
resto, terá favorecido essencialmente
o campo do �sim� que angariou qua-
se mais um milhão de votos do que
no anterior referendo, enquanto o
�não� obteve mais 206 mil votos.

IVG “VAI DEIXAR DE SER CRIME”
Apesar do reforço do eleitorado, não
foi atingida a meta dos 50 por cento
de participação, necessária para tor-
nar vinculativos os resultados do re-
ferendo. Contudo, tanto o primeiro-
ministro e líder do PS, José Sócrates,
como o presidente do PSD, Marques
Mendes, já consideraram que os re-
sultados deverão ser respeitados pela
Assembleia da República.

Uma vez divulgados os resultados
do referendo do último domingo,  Só-
crates, afirmou que os portugueses
�deram com o seu voto um bom con-
tributo para a dignificação da demo-

cracia em Portugal�, e referiu, inclusi-
ve, que a interrupção voluntária da
gravidez �deixará de ser um crime�
no país, que deve agora dar espaço a
�um período de reflexão�.

Ainda segundo o primeiro-minis-
tro e secretário-geral do PS, �a lei que
temos que aprovar deve desde logo
respeitar a decisão do referendo�, acres-
centando que �com este resultado
Portugal dá mais um passo firme na
consolidação de uma sociedade mais
aberta, tolerante e justa�.

O presidente do PSD, Marques
Mendes, por sua vez, afirmou ser le-
gítimo a alteração da lei ainda que a
consulta não tenha sido vinculativa.
�A maioria dos portugueses votou �sim�
no referendo. Entendo que, apesar de
não ser juridicamente vinculativo, essa
vontade deve ser respeitada�, afirmou
o líder da oposição. �Trata-se, além do
mais, de um imperativo de coerência:
adoptar hoje o mesmo critério segui-
do há oito anos quando venceu o
�não��, acrescentou Marques Mendes.

No mesmo dia, o Ministro da Saú-
de afirmou existirem as condições ne-
cessárias para realizar a IVG. Em de-
clarações à Comunicação Social, Cor-
reia de Campos afirmou que �o Servi-
ço Nacional de Saúde tem condições
de realizar aquilo que os portugueses
pediram e dar serviços de qualidade e
equidade�. ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     AAAAA. . . . . DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

“SIM” FOI “CLARO E INEQUÍVOCO”, AFIRMA
CONCELHIA DO PCP DE SANTO TIRSO

MUDANÇA RADICAL DAS OPÇÕES DO ELEITORADO DE VILA DAS AVES. EM 1998, 38,1% VOTARAM SIM, AGORA 57,5 % APROVARAM A IVG.
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CORSO CARNAVALESCO VAI
ANIMAR RUAS DA CIDADE
A Câmara Municipal de Santo Tirso, em par-
ceria com a Irmandade da Santa Casa da

Misericórdia, promove no próximo dia 16
(sexta-feira) de Fevereiro, mais um tradicional
Desfile de Carnaval.

Com a participação de mais de duas mil
crianças e idosos � representando instituições

públicas e privadas do concelho, como lares,
escolas, jardins de infância, ATL�s entre outras
- o Corso Carnavalesco partirá do Largo da
Feira, às 14h30, percorrendo depois as prin-
cipais ruas da cidade rumo à Praça 25 de

Abril. Uma vez chegados à Praça do município
os foliões poderão assistir a um espectáculo de
animação com palhaços e ilusionistas. Esta é
já uma regular iniciativa de carnaval realizada
no concelho, até à data com grande suscesso |||||
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No passado dia 27 de Janeiro, os Bom-
beiros Voluntários de Vila das Aves
organizaram três simulacros: um fogo
florestal, um desencarceramento e um
fogo industrial.

Estes simulacros tiveram como
principais objectivos o aperfeiçoamen-
to de técnicas, o manuseamento de
novos materiais (como por exemplo
os novos fatos para o combate dos
fogos florestais concebido com um
material mais fino - por causa do ca-
lor - mas que não ardem) e a orienta-
ção por coordenadas e testes de co-
municações rádio (utilizadas pela
primeira vez).

Antes dos simulacros, os 58
bombeiros envolvidos nesta iniciativa
foram chamados para a formatura e
foi-lhes explicado que iriam existir três
exercícios, nos quais seriam avaliados.
Nenhum dos bombeiros sabia qual
dos simulacros lhes iria calhar e por
isso notava-se algum nervosismo,
que foi diminuindo à medida que
iriam sendo postos à prova.

O primeiro simulacro teve lugar
em S. Tomé de Negrelos (no lugar
de Quintão) onde foi simulado um
fogo florestal. Neste exercício o objec-

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA DAS AVES ORGANIZARAM TRÊS SIMULACROS

tivo era ver como os bombeiros se
comportavam a nível da topografia,
ou seja, na leitura de coordenadas
topográficas, nas comunicações via
rádio, nas montagens de linhas de
água, na análise dos pontos de situa-
ção e nos sistemas de comando ope-
racional. Neste exercício forma utili-
zados 30 bombeiros e seis veículos.

O segundo simulacro teve lugar
em Cense, perto do Centro Pastoral,
e foi simulado um despiste entre
dois veículos, provocando duas víti-
mas, entre as quais um poli-trauma-
tizado. Neste exercício o objectivo
era analisar as técnicas de desencar-
ceramento e remoção das vítimas.
Para isso foram utilizados 19 bom-
beiros e cinco veículos. Inevitavel-
mente o trânsito em Cense ficou um
caos pois ninguém conseguiu entrar
ou sair daquele lugar enquanto o
exercício não terminou. Mais uma
vez os moradores viram-se aflitos pois
tomaram consciência que apenas
possuíam uma entrada / saída em
Cense. Situação que, no entanto,
deve ser provisória dado que consta
no orçamento de 2007 da Câmara
de Santo Tirso a ligação da Avenida
da Paradela à Rua Bela Vista.

Quanto ao terceiro simulacro, este

teve lugar num dos armazéns aban-
donados da Fábrica do Rio Vizela.
Neste exercício foi provocado um pe-
queno incêndio, onde os bombeiros
puderam utilizar os aparelhos respi-
ratórios, por causa dos gases indus-
triais libertados, montagens de linhas
de água, ventilação negativa e positiva
e sistemas eléctricos e assistência a
uma vítima, dado que um bombeiro
simulou que partiu uma perna durante
a extinção do incêndio. Neste exer-
cício foram utilizados 28 homens e
cinco viaturas.

E foram estes os três simulacros
que o jornal Entre Margens teve a
oportunidade de assistir e verificar
que a nossa Corporação encontra-
se bem equipada, excepto no que
diz respeito ao material utilizado para
o desencarceramento que é muito
antigo, tornando moroso o processo.

É sempre bom saber que estes
bombeiros estão em treino constante,
para que tenham o melhor comporta-
mento e eficácia possíveis, em casos
reais. O Comandante da Corporação
dos Bombeiros de Vila das Aves, agra-
dece à população em geral, pela sua
compreensão na altura dos exercí-
cios, à autarquia e à GNR de Vila
das Aves. |||||

Simulacros testam perícia dos
bombeiros de Vila das Aves

No passado dia 7 de Fevereiro ocor-
reu o 98º aniversário do Padre Alber-
tino Martins. A paróquia e a comuni-
dade das Clarissas de quem é o Ca-
pelão festejaram-lhe o aniversário com
todo o carinho que lhe é devido.
Concelebraram com na Eucaristia de
Acção de Graças realizada naquele
Mosteiro o Pároco, o Padre Isaías e o

Padre Albertino Martins
celebrou 98º aniversário

Padre Marques de Oliveira, tendo o
Padre Mendes de Carvalho, ausente
por motivo de recuperação a uma ope-
ração a que se submeteu, enviado um
telegrama de congratulação.

Nesta circunstância o Entre Mar-
gens, saúda o decano dos sacerdo-
tes desta paróquia e provavelmente
de toda a Diocese de Braga. |||||

Em dia de Referendo Nacional, um
buraco no passeio da Rua da Visita-
ção, junto à Escola de Quintão II, deu
mais que falar em Vila das Aves, que
as próprias opções dos eleitores.

Se em relação à estrada não se
pode dizer que seja propriamente
nova, ainda que tenha sido recente-
mente requalificada, já o mesmo não
se pode dizer do dito passeio. Quem
por lá passa não duvida que se trata
de uma obra recente, o que torna
inexplicável a existência de semelhante
buraco num passeio que parece feito
em cima de areias movediças.

A Junta de Freguesia de Vila das
Aves �já perdeu a conta� aos ofício

enviados à Câmara de Santo Tirso
alertando-a para o problema, mas até
ao momento sem efeito, ou pelo
menos, em parte, já que os eleitores
foram alertados, no passado
domingo, 11 de Fevereiro para o que
já todos sabiam, ou seja, que ali havia
buraco.... �Aqui à buraco� lê-se na
placa colocada no dito cujo,
constando da mes-ma as iniciais da
autarquia tirsense (CMST).

A julgar pelo estado do passeio,
não será de admirar que novos aler-
tas sejam feitos e dêm razão a um
popular que, meio a brincar, afirmou
que �qualquer dia já não é o passeio
que tem buracos, mas o inverso. |||||

O buraco da rua da
Visitação, nas Aves
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A concretizarem-se os propósitos da
�CAUSA � associação cultural�, Vila
das Aves contará nos próximos tempos
com uma intervenção mais activa e
diversificada no que à cultura diz res-
peito. Congrega nomes que, directa
ou indirectamente, estão ligados às
artes e surge, precisamente da neces-
sidade de �colmatar uma oferta cultu-
ral� que, dizem, continuar a ser �escas-
sa� na freguesia e no concelho de
Santo Tirso. A �CAUSA � associação
cultural� existe desde finais do ano
passado, e dá-se agora a conhecer,
através do seu presidente, o actor
avense Amândio Pinheiro.

�Esta é constituída predominante-
mente por avenses mas pretende ter
uma acção bem mais abarcante do
que o contexto cultural da Vila das
Aves e, nasce de uma necessidade
que um grupo de cidadãos sentiu, e
continua a sentir, de colmatar uma
oferta cultural escassa na Vila das
Aves, e no concelho de Santo Tirso�,
escreve o mesmo responsável.

Para além de Amândio Pinheiro,
que divide actualmente a sua residên-
cia entre Lisboa e Roma em virtude
da sua actividade como actor e ence-
nador, do chamado �núcleo duro
desta associação� fazem ainda parte
André Alves, técnico de marketing na
Casa da Música do Porto;  Filipe
Pinheiro, técnico de iluminação do
Teatro Nacional S. João, também no
Porto; João Leal, com licenciatura no
curso de Tecnologia da Comunicação
Audiovisual do Instituto Politécnico
do Porto, com especialização na área
da Fotografia (galardoado em 2005
com o Prémio Pedro Miguel Frade  do
Centro Português de Fotografia); e
Fred Rompante, coordenador da

Esta Associação, fundada em 4 de
Setembro de 2003 tem como objec-
tivo a defesa dos reformados, pen-
sionistas e inválidos, ou seja, tem
fins humanitários mas também cul-
turais e recreativos.

Possuem uma pequena sede em
instalações anexas ao antigo edifí-
cio-sede da Junta de Freguesia, no
Largo da Tojela, cedido pela actual
Junta de Freguesia, na altura do
registo dos seus estatutos, onde aí,
os seus perto de 460 associados
podem confraternizar, colocar a
leitura em dia, ver televisão e jogar
os seus jogos preferidos.

Em conversa com o seu Pre-
siden-te, João Cidálio Ferreira, que
se encontra no seu segundo ano
de mandato, este afirmou que o
balanço do ano de 2006 foi positi-
vo. Os pontos principais foram a
criação da secção feminina, de um
grupo coral e da ginástica para a
3ª idade, realizada no Pavilhão que
gentilmente o Desportivo das Aves
cedeu para o efeito, com um profes-

O ESTADO DAS ASSOCIAÇÕES
EM VILA DAS AVES

Associação dos Reformados
de Vila Das Aves (ARVA)

sor cedido pela Câmara Municipal
de Santo Tirso.

Não recebem qualquer subsídio,
sobrevivem graças a quotas de valor
simbólico  e de receitas a níveis de
sorteios e de trabalhos realiza-dos
pelas grandes mulheres perten-
centes à Associação.

Para 2007, o Presidente espera
colocar o grupo coral a funcionar
a 100 por cento e poder organizar
mais passeios por forma a aumentar
o tempo de lazer e poder assim me-
lhorar um pouco a qualidade de
vida destas pessoas que já traba-
lharam durante uma vida inteira.

Um desejo? Que a sede fosse
maior pois o espaço actual já não
é o suficiente para comportar tantos
associados e um computador para
que pudessem também estar em
contacto com as novas tecnologias.

Pois que os objectivos e desejos
deste Presidente dedicado à sua
Associação sejam atendidos e que
consigam mais apoios para as suas
actividades. ||||| CRISCRISCRISCRISCRISTINATINATINATINATINA     FERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRA

CIDÁLIO FERREIRA, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DE VILA DAS AVES

equipa de luz do Theatro Circo, Braga.
�É uma associação constituída não

só por avenses, mas por avenses que
desenvolvem a suas actividades liga-
das a várias áreas da cultura, fora da
Vila das Aves e que gostariam que
uma parte das suas energias e criativi-
dade sirvam um público que se vê há
muito deslocado dos circuitos cultu-
rais e alheio a politicas culturais e
educativas coerentes e de facto ope-
rantes�, escreve Amândio Pinheiro.

Desenvolver actividades �nos cam-
pos das artes performativas, da valori-
zação do património e do intercâmbio
cultural com o resto do país e estran-
geiro� constituem os grande propósi-
tos da CAUSA, nomeadamente através
da �apresentação de espectáculos�, da
promoção de �visitas e programas
culturais�, e de �formação nestas dife-
rentes áreas�.

E tudo isto para que �nenhum
avense espectador de teatro, dança,
música, ou pior ainda um avense ar-
tista, um criador�, escreve Amândio
Pinheiro, �se não perca no fundo do
sofá em frente à televisão�. O mesmo
responsável conclui, apelando a toda
a comunidade para que esteja recep-
tiva às iniciativas da associação, espe-
rando que esta �possa colher delas
os frutos que nós com paixão e entu-
siasmo iniciámos a semear�. Para já, a
CAUSA � associação cultural tem
disponível um blog (www.causacultu
ral.blogspot.com) como que a con-
vidar à interacção com os promotores
desta nova colectividde avense. |||||

Criada associação
para que avenses “não
se percam no sofá”
CAUSA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL, NASCE EM VILA DAS AVES

Amândio Pinheiro, André
Alves, Filipe Pinheiro,
João Leal e Fred Rompante, o
núcleo duro da CAUSA
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Clara Alves
psicologa
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telem. 967 373 979

Consulta psicológica
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Terapia Ocupacional

4795 - 114 vila das aves
e.mail: clara.alves@iol.ptOCULISTA
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O primeiro curso do Centro de Estu-
dos Avançados e Tecnológicos de
Santo Tirso (CEATST) arrancou oficial-
mente no passado dia 2 de Fevereiro.
Trata-se de uma pós-graduação em
Intervenção Educativa Diferenciada,
dirigida em especial a professores, com
o objectivo de os dotar � com a forma-
ção e as aptidões necessárias para li-
dar com problemas que se prendem
com dislexia, sobredotação, hiperacti-
vidade, problemas comportamentais
na sua generalidade, responsáveis
pela maior percentagem de insucesso
escolar�.

De acordo com Helena Serra Dio-
go, coordenadora desta pós-gradua-
ção, em última instância, o curso visa
chegar aqueles alunos que estão nu-
ma espécie de �terra de ninguém�.
�Não sendo crianças com necessida-
des educativas especiais gravosas, não
pertencem à educação especial, passa-

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INTERVENÇÃO EDUCATIVA DIFERENCIADA, NO CEATST

O arranque oficial desta pós-
graduação em Intervenção Educativa
Diferenciada foi assinalado através de
cerimónia realizada na Biblioteca
Municipal e com a presença de Luz
Pedro, vice-presidente da Dinensino
e do autarca de Santo Tirso, Castro
Fernandes, para além da coordenado-
ra do curso.

Fruto de um protocolo de coope-
ração assinado a 22 de Setembro de
2006, entre a autarquia e a Dinen-
sino, o CEATST vai privilegiar, lembrou
Castro Fernandes, �a formação em
pós-graduação e cursos de especiali-
zação tecnológica, e o apoio ao desen-
volvimento e assistência técnica direc-
cionada para as empresas radicadas
na região�.

O curso em �Criação e Direcção
de Empresas�, destinado a gestores e
empresários é disso exemplo, figuran-
do o mesmo no conjunto dos quatro
cursos actualmente em preparação
pelo CEATST, nomeadamente a pós-

ções de ensino do concelho com
vista ao ajustamento do conteúdo dos
cursos às necessidades do concelho�.
Numa primeira fase, o CEATST vai
funcionar na Biblioteca Municipal (no
que diz respeito a esta pós-graduação,
em horário pós-laboral, às sextas e
sábados); mais tarde funcionará nas
antigas instalações da Fábrica do Teles.

Para Luz Pedro, vice-presidente da
Dinensino, a autarquia tirsense teve
uma atitude de �coragem� ao avançar
com a criação deste centro de estudos,
proporcionado o mesmo, por outro
lado, uma presença a norte da referida
entidade instituidora da Universidade
Moderna. �A Dinensino já teve uma
unidade universitária no Porto mas,
há coisa de dois anos, em virtude de
um processo de reestruturação global,
abandonamos essa unidade conti-
nuando, no entanto, a sentir que de-
veríamos estar no norte� referiu aque-
le responsável ao Entre Margens. Para
Luz Pedro a aposta no conhe-cimento
é �determinante�, contudo �aquela
transmissão de cátedra, nos dias de
hoje não colhe, e a universidade efec-
tivamente tem de ser entendida como
alguém que produz conhecimento,
como alguém que consegue funda-
mentalmente distribuir esse mesmo
conhecimento pela sociedade. Sair-
mos das nossas quatro paredes e
virmos para o terreno, onde eventual-
mente a nossa actividade possa ser
útil, é esse o entendimento que faze-
mos da universidade�, conclui o vice-
presidente da Dinensino. |||||

ram a pertencer ao apoio educativo,
só que os professores na sua forma-
ção não tiveram acesso a estes saberes
porque estes saberes são da educa-
ção especial. Há, portanto, aqui uma
lacuna que é preciso colmatar, e esta
especialização vai colmatar isso�.

graduação em ciências da educação
- na área da administração escolar -;
o curso de medicina homeopática; e
o curso de preparação para o Centro
de Estudos Judiciários. Segundo deu
conta Castro Fernandes, foram muitas
as reuniões levadas a cabo com �em-
presas e empresários e com as institui-

Pós graduação a pensar nos
alunos da “terra de ninguém”

O curso em Intervenção Educativa Diferenciada tem como
objectivo dotar os professores de “formação e aptidões necessárias
para lidar com problemas que se prendem com dislexia,
sobredotação, hiperactividade, problemas comportamentais na
sua generalidade”.

CASTRO FERNANDES LADEADO POR LUZ PEDRO, VICE-PRESIDENTE DA DINENSINO, E HELENA SERRA DIOGO, COORDENADORA DA PÓS-GRADUAÇÃO

A Câmara Municipal de Santo Tirso
atribuiu, para 2007, o subsídio para
expediente e limpeza das escolas e
agrupamentos. Apesar de constituir
uma responsabilidade das Juntas de
Freguesia desde o ano de 2000, a
autarquia continua a contribuir e
auxiliar estas instituições. O valor
global deste subsídio ronda os 34
mil e 260 euros. Este ano, verificou-
se ainda um aumento de 150 euros
por escola do 1º ciclo para ajuda
no material de desgaste informático.

O valor integral do subsídio

Tal como noticiamos na edição an-
terior, e segundo dados facultados
pela Câmara de Santo Tirso, o muni-
cípio é dos três concelhos do distrito
do Porto onde o Imposto Municipal
sobre imóveis (IMI) baixou em 2006.
No entanto, nota agora o PSD em
comunicado de imprensa, que a
�Câmara não disse tudo, ou melhor
não disse quase nada�, pois alega
o partido, a autarquia �teimosamen-
te� tem mantido as taxas de IMI �su-
periores às praticadas nos conce-
lhos que mais directamente compe-
tem com Santo Tirso�, nomeada-
mente, Trofa e Famalicão.

Para além disso, continuam por
ser revistos os chamados coeficien-
tes de localização, que segundo o
PSD, �além de penalizarem fortemen-
te os munícipes, geram gritantes
injustiças e contribuem para os ele-
vados preços das habitações em San-
to Tirso, para além de desviaram o
investimento para os concelhos vizi-
nhos e constituem factor de repulsão
com prejuízos graves para o desen-
volvimento socio-económico e para
a coesão do concelho de Santo Tirso.

Lembra o partido que, em reu-
nião da Assembleia Municipal de
23 de Novembro de 2005, a ban-
cada do PSD considerou que as ta-
xas de IMI para o ano de 2006
eram superiores às praticadas nos
concelhos vizinhos, e por isso �desa-
fiou� a autarquia �a fazer um esforço
no sentido de nivelar as taxas com

os concelhos que mais directamente
competem com Santo Tirso. Mas tal
não aconteceu. Em 2006 as taxas
eram, em Santo Tirso de 0,8 por cen-
to  para os prédios antigos e 0,45
por cento para os prédios novos; na
Trofa, 0,8 por cento para os prédios
antigos e 0,3 por cento para os pré-
dios novos; e em Famalicão, 0,7 por
cento para os prédios antigos e 0,4
por cento para os prédios novos

Um ano depois o PSD voltou a
desafiar a autarquia no sentido de,
em 2007, as taxas não ultrapassa-
rem respectivamente 0,7 por cento
para prédios antigos e 0,35 por cento
para os prédios urbanos. Esta última
baixou, em santo Tirso, para os 0,42
por cento, mas continua, nota o PSD
a ser superior as taxas praticadas
nos concelhos da Trofa e Famalicão
(0,40 por cento, em ambos)

Para os socias-democratas, �as ta-
xas de IMI, nomeadamente as que
reportam aos prédios urbanos no-
vos, não correspondem a um verda-
deiro esforço da autarquia no sentido
de atrair investimento gerador de
riqueza e de emprego, e contribuir
para um decréscimo do custo da
habitação, condição essencial para
inverter a perda de população
(predominantemente jovem), que
nos últimos anos fustigou Santo
Tirso (de acordo com dados do INE
Santo Tirso perdeu 773 pessoas,
quando Famalicão aumentou em
4.123 e a Trofa em 1.585)�. |||||

atribuído pela Câmara Municipal é
distribuído por seis juntas de
freguesia. O Agrupamento de
Escolas de Santo Tirso irá receber
11 mil e 990 euros, o de Vila das
Aves 6 mil euros e o de Leça 3 mil
e 805 euros. Ao Agrupamento de
S. Martinho coube um valor de 8
mil e 250 euros, ao de Além Rio 3
mil e 635 e a EBi de S. Tomé de
Negrelos deverá receber 575 euros.
Tudo somado, este subsídio
atribuído pela autarquia perfaz um
total de 34 mil e 260 euros. |||||

Câmara atribui subsídios
para expediente e limpeza

Taxas de IMI baixas no
distrito mas superiores às
da Trofa e Famalicão
PSD  DIZ QUE CÂMARA DE SANTO TIRSO “NÃO DISSE
QUASE NADA” SOBRE AS TAXAS DO IMI
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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
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Rua Silva Araújo
* crédito imediatoOCULISTA
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Electricidade Auto
Mecânica geral

Tacógrafos
Limitadores de velocidade

Alarmes
Auto-rádios

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

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

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE QUALIFICAÇÃO
DE INSTALADOR DE TACÓGRAFOS Nº 101.25.04.6.052
CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE QUALIFICAÇÃO
DE INSTALADOR DE LIMITADORES DE VELOCIDADE Nº 101.99.04.6.053Rua 25 de Abril, 323 - 4795-023 Vila das Aves

Telf. / Fax 252873244 Telemóvel 917296475
adecar@portugalmail.com

MULTIMARCAS

Comércio de Automóveis
novos e usados

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
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O encerramento dos serviços de urgên-
cias hospitalares voltou às primeiras
páginas dos jornais, desta vez em virtude
das conclusões apresentadas pela Co-
missão Ténica de Apoio ao Processo de
requalificação das Urgências. No rela-
tório final, apresentado no início do
mês, as Urgências do Hospital Conde S.
Bento, em Santo Tirso, voltam a constar
da lista dos serviços a encerrar até ao
final de 2007. Quinze, ao todo, mais
uma � a de Peniche - do que inicialmente
havia sido indicado.

A proposta final está agora a ser ana-
lisada pelo ministro Correia de Campos,
que deve tomar uma decisão �em breve�
e pode, inclusive, haver alterações ao ma-
pa proposto pela comissão de peritos.
De acordo com o Ministério da Saúde, o
relatório pode ser aprovado na sua tota-
lidade, �ter ligeiras alterações, ou altera-
ções de fundo. Tudo está em aberto�.

CÂMARA NEGA ENCERRAMENTO DE
SERVIÇO DE URGÊNCIAS
Dúvidas é o que parece não ter a Câma-
ra de Santo Tirso que, em comunicado
divulgado na mesma altura, volta a subli-
nhar o que já vem afirmando desde
sempre, ou seja, que a �urgência do
Hospital de Santo Tirso não vai fechar�.

Nota a autarquia tirsense que, segun-
do a comissão técnica, o caso de Santo
Tirso foi considerado �o de mais difícil
decisão, porque todos os parâmetros
avaliados [população, distâncias, acessos

Serviço de urgências
do Hospital de Santo Tirso:
“Está tudo em aberto”

CENTRO HOSPITALAR DE MÉDIO AVE
FICA EM SANTO TIRSO

Em comunicado de imprensa, a autarquia tirsense deu conta, no
final do mês de Janeiro, que entrará em funções já no próximo
mês de Março, o Centro Hospitalar de Médio Ave, tendo este
sede em Santo Tirso.

Reunido no passado dia 11 de Janeiro, o Conselho de Ministros
aprovou o Decreto-Lei que cria o Hospital do Espírito Santo de
Évora, E.P.E., o Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E., o Centro
Hospitalar de Coimbra, E.P.E., o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes
e Alto Douro, E.P.E., o Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E., o
Centro Hospitalar do Alto Ave, E.P.E. e o Centro Hospitalar de Vila
Nova de Gaia/Espinho, E.P.E e aprova os respectivos estatutos.

Integra, portanto, este lote de novos Hospitais EPE o Centro Hospi-
talar do Médio Ave, por fusão do Hospital Conde de São Bento, em
Santo Tirso, com o Hospital S. João de Deus, em V. Nova de Famalicão.
O Decreto-Lei atribui o estatuto de EPE - Entidade Pública Empresarial
a estes hospitais, à semelhança do que sucedeu em 2005 relativa-
mente aos hospitais que, então, eram sociedades anónimas. |||||

e meios técnicos e humanos] estavam
nos limiares de justificação da manuten-
ção do Serviço de Urgência�.

No mesmo comunicado, a Câmara
de Santo Tirso diz ainda que na reunião
promovida pela Associação Nacional de
Municípios Portugueses em Coimbra,
realizada no passado dia 16 de Outu-
bro, a referida comissão revelou-se favo-
rável à manutenção das urgências de
Santo Tirso referindo no seu relatório
que �as urgências realizadas pelo Hos-
pital Conde de São Bento são verdadeiras
urgências, ao contrário da maioria das
realizadas nos outros hospitais, nomea-
damente no Hospital de Famalicão, onde
são atendidos muitos casos de consul-
tas de recurso que deveriam ser vistas
nos Centros de Saúde. Acresce o facto
de o Hospital São João de Deus, em Fa-
malicão, não ter capacidade para acolher
as urgências atendidas no Hospital de
Santo Tirso�.

Mais recentemente, a 15 de Dezembro
último, em audiência concedida ao presi-
dente da Câmara Municipal, Castro Fer-
nandes, a secretária de Estado Adjunta
da Saúde, Cármen Pignatelli, �confirmou
que Santo Tirso devia estar optimista rela-
tivamente à manutenção da sua Urgência�.

Não é isso o que indicam as últimas
notícias, ainda que o Ministério da Saú-
de admita alterações. De acordo com a
nota de imprensa da Câmara de Santo
Tirso, a tutela vai ouvir novamente as
autarquias sendo certo que �a Câmara
continuará a defender intransigentemen-
te o direito à saúde dos seus munícipes�.

CENTRO HOSPITALAR DO AVE NÃO
SERVE DE CONTENTAMENTO
Para o PCP, o anúncio de que a sede do
novo Centro Hospitalar de Médio Ave
será em Santo Tirso não passa de uma
manobra de propaganda do governo
para iludir os tirsenses e nem tão pouco
servirá de contentamento à população
caso seja encerrado o Serviço de Urgên-
cias. Na opinião da Comissão Política
Concelhia, a intenção, noticiada ontem,
do Ministério da Saúde de encerrar as
urgências de Santo Tirso confirma que
�a política de desinvestimento na saúde,
em particular no Hospital Conde S. Bento,
em Santo Tirso, beneficia interesses priva-
dos e conduz à degradação do serviço
prestado nesta importante responsabili-
dade do Estado�.

Em comunicado de imprensa, o PCP
de Santo Tirso diz ainda ser �nula� a
�capacidade de argumentação e de in-
fluencia do presidente da Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso (e dirigente nacional
do PS) perante os interesses do governo
do seu Partido�. |||||

COMISSÃO DE PERITOS APONTA PARA ENCERRAMNETO DAS URGÊNCIAS
DE SANTO TIRSO, MINISTRO DIZ QUE ESTÁ TUDO EM ABERTO
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TEATRO DO BRASIL COM
MAITÊ PROENÇA
A actriz brasileira Maitê Proença apresenta-se
no palco da Casa das Artes de Vila Nova de

Famalicão nos próximos dias 22 e 23 de
Fevereiro, para apresentar a peça da sua autoria,
intitulada �Achadas e Perdidas�. O espectáculo,
que marca a estreia de Maitê Proença como
autora, é uma adaptação do seu livro �Entre
Ossos e a Escrita�, que as melhores crónicas

que escreveu para a revista �Época�, retratando
a reflexão de si mesma e do quotidiano, com
pitadas de humor, ironia, ternura e peculiar
sinceridade.

Dirigido por Roberto Talma e interpretado
por Maitê Proença e Derziê Luz, o espectáculo

�Achadas e Perdidas� é baseado em sete
histórias que falam sobre o amor, o futebol, a
morte, os homens, as mulheres e as meninas,
lançadas no olhar humano das situações da
vida. A peça está marcada para as 21h30 e a
entrada custa 20 euros. ||||\

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Entre os dias 15 e 21 de Março, al-
guns poetas nacionais, desafiados
pela Câmara de Santo Tirso, vão es-
tar em retiro conventual. Fernando
Echevarria, Daniel Maia-Pinto Rodri-
gues, Rosa Alice Branco e Maria
João Reynaud são para já os nomes
confirmados mas há ainda a possibi-
lidade de, por exemplo, Ana Luísa
Amaral (que ganhou recentemente
o prémio literário Correntes d´Escrita
com a obra �A Génese do Amor�)
vir a integrar este grupo de poetas
que durante uma semana estarão
em regime de clausura, distribuídos
pelos Mosteiros de Singeverga e
Santa Escolástica (Roriz), e no Mos-
teiro das Clarissas (Vila das Aves).

Esta é, no entender de Castro
Fernandes, a �grande inovação� da
edição deste ano da iniciativa �A
Poesia Está Na Rua�, que tem coor-
denação, pelo quarto ano consecu-
tivo, do jornalista Alberto Serra. O
arranque deu-se na noite do passa-

No âmbito de �A Poesia Está na
Rua�, e depois do arranque rea-
lizado no último sábado, com
um concerto pelo grupo Anima
mea� levado a cabo na Igreja
da Reguenga, no próximo dia
23 de Fevereiro é a vez da po-
esia de Agostinho da Silva estar
em destaque no espectáculo �À
Margem� por Ivo Machado e Rui
Mesquita, a levar a cabo na Biblio-
teca Municipal, às 21h30. Dois
dias depois, haverá poesia em
Monte Córdova, mais concreta-
mente no Largo Monsenhor
Moreira Neto, às 15 horas (ou,
em caso de mau tempo, no salão
paroquial daquela freguesia). |||||

||||| TEXTO:     JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     MMMMMAIAAIAAIAAIAAIA*****

Está patente ao público no Museu Abade
de Pedrosa uma excelente exposição de
esculturas e desenhos do escultor Alberto
Carneiro.

O percurso do escultor foi desenvolvi-
do ao longo de várias décadas, realizando
um conjunto de obras de muita coerência
técnica e conceptual.

A origem das opções artísticas de
Alberto Carneiro pode ser encontrada nas
suas raízes, mais propriamente no ambien-
te onde nasceu e cresceu. O contacto do
artista com os �santeiros�, (artesãos que
copiam imagens religiosas em madeira),
poderá estar na origem de duas caracte-
rísticas fundamentais da sua obra; por um
lado o uso da madeira por outro a busca
do transcendente.

No século xx a escultura percorreu um
caminho descendente no que se refere à
localização no espaço em relação ao espe-
ctador. Duma posição elevada (estátuas
em cima de pedestais) a escultura come-
çou a ser exposta ao nível do espectador
para em seguida ser colocada no chão.
Nesta exposição de Alberto Carneiro
podemos encontrar trabalhos colocados
no chão, na parede e um deles é mais al-
to do que o espectador.

A arte de Alberto Carneiro insere-se
numa área artística que procura representar
o indizível, o transcendente ou um estado
de alma que se obtém pela meditação e
contemplação na tentativa de encontrar
o âmago das coisas.

A contemplação da arte transporta-nos
para uma outra dimensão. É como se
observássemos o mundo numa nova
perspectiva.

Alberto Carneiro através das suas obras
partilha com o espectador caminhos
possíveis que nos levam para as vastas
paisagens interiores que existem em cada
um de nós. ||||| *PINTPINTPINTPINTPINTOROROROROR

Paisagens Interiores
de Alberto Carneiro

PRÓXIMOS EVENTOS

Câmara de Santo Tirso coloca
poetas em retiro conventual

do sábado, na Igreja da Reguenga,
e prossegue até ao dia 21 de Março.
Mais de um mês preenchido por
diferentes iniciativas, enquadradas
este ano no tema �Fé na Poesia�.

De acordo com Alberto Serra, aos
poetas que estarão em retiro con-
ventual não lhes é pedido qualquer
produção literária, mas se o fizerem,
tanto melhor. A ideia de permanên-
cia em regime de clausura durante
uma semana surge do facto �de a
poesia ter muito a ver com esta ideia
de recolhimento�. A 21 de Março,
�abrem-se as portas dos conventos�,
explica o mesmo responsável, e nes-
sa altura os poetas serão convida-
dos a dar �público testemunho, atra-
vés da poesia ou de outras formas
de expressão escrita� dessa perma-
nência no concelho em retiro con-
ventual. A data coincide com o en-
cerramento de �A Poesia Esta Na
Rua� que, ao contrário dos anos
anteriores, não será assinalado com
a habitual maratona de 24 horas
de poesia, mas com o �Roteiro dos

Conventos�, realizando-se em cada
destes espaços do município iniciati-
vas relacionadas com o evento, es-
tando já programada para o Mostei-
ro de Singeverga uma homenagem
ao poeta Daniel Faria, ali falecido a
9 de Junho de 1999, vítima de um
lamentável acidente doméstico.

A António Ramos Rosa, Cruzeiro
Seixas e Manuel António Pina junta-
se este ano José Tolentino de Men-
donça. O padre e poeta, natural da
ilha da Madeira, onde nasceu em
1963, será o homenageado da edi-
ção de 2007 de �A Poesia Está na
Rua�. Da sua escrita diz-se ser �das
mais rigorosas e originais� da mo-
derna poesia portuguesa, destacan-
do-se da sua obra, os livros de poesia
�Os Dias Contados� (1990), �Longe
Não Sabia� (1997), �A Que Distância
Deixaste o coração� (1998), o ensaio
�As Estratégias do Desejo: Um Dis-
curso Bíblico sobre a Sexualidade�
(1994), sendo igualmente de subli-
nhar a sua muito elogiada tradução
do �Cântico dos Cânticos� (1997).

Em Santo Tirso, José Tolentino
Mendonça será homenageado no
dia 17 de Março, em cerimónia a
realizar no salão Nobre da Câmara
Municipal, estando a apresentação
da vida e da obra do poeta a cargo
de Maria João Reynaud, igualmente
poeta e estudiosa da obra de Teolen-
tino Mendonça. Esta iniciativa ante-
cede aquela que deverá assumir-se
como um dos mais originais eventos
incluídas em �A Poesia Está Na Rua�.
Para a tarde 18 de Março, propõem-
se a realização de uma �Procissão
Poética�, a levar a cabo nas ruas do
centro da cidade. |||||

“FÉ NA POESIA” DÁ O MOTE PARA MAIS UMA EDIÇÃO DE “A POESIA ESTÁ NA RUA”
TEOLENTINO DE MENDONÇA É O HOMENAGEADO DESTA EDIÇÃO

PORMENOR DO MOSTEIRO DE SANTA ECOLÁSTICA, UM DOS QUE IRÁ RECEBER POETAS

com nova loja

Largo da Mariana
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P u b l i c i d a d e

A Câmara de Santo Tirso apresenta
no Centro Cultural de Vila das Aves
no próximo dia 19 de Fevereiro a
exposição �Do Raizeiro se Fez Bicho�
de José Maria Ferreira. Esta iniciati-
va mantém-se patente até dia 2 de
Março e realiza-se no âmbito do
�Ciclo de Artes e Saberes�, iniciado
em Outubro do ano passado com
a exposição «Entre as Flores e o Mar»,
de Maria Odete Gameiro.

José Maria Ferreira nasceu em S.
Mamede de Negrelos em 1929. Re-
side actualmente na vila de Lordelo
(Guimarães), depois de  algumas
tem-poradas passadas nas fregue-
sias de Vilarinho e Vila das Aves.

O artesão trabalha com raízes de

árvore há cerca de 17 anos, tendo
exposto pela primeira vez em 2001,
numa exposição colectiva realizada
em Lordelo. As solicitações para ex-
por noutros locais são muitas mas,
se por um lado gosta de mostrar o
seu trabalho, por outro não o quer
ver longe da vista, raramente acei-
tando convites para o expor. A liga-
ção afectiva a cada uma das obras
justifica a atitude, acrescida do facto
delas serem únicas, assim o dita a
natureza, que não tem por hábito
repetir-se.

Os �raizeiros� - como frequente-
mente lhes chama -, são a sua ma-
téria-prima.     O olhar e a imaginação
de José Maria Ferreira perante o que

sobra de uma qualquer árvore, fa-
zem o resto. Para o artesão, a natu-
reza é a grande obreira; ele vai como
que ao seu encontro e faz sobressa-
ir algumas das suas características
particulares. Como instrumento prin-
cipal de trabalho, apenas uma nor-
mal faca de cozinha. Alguns reto-
ques, alguma moldagem e... quase
sempre do raizeiro se faz bicho.  |||||

Trabalhos feitos a partir de raízes de
árvores em exposição nas Aves
OBRAS DE JOSÉ MARIA FERREIRA, NO CENTRO CULTURAL
DE VILA DAS AVES, DE 19 DE FEVEREIRO A 2 DE MARÇO

A Câmara de Santo Tirso apresenta
a peça �Auto dos Físicos� da auto-
ria de Gil Vicente, com encenação
de José Leitão. Levado à cena pelo
Teatro Construção, o espectáculo
terá lugar no próximo dia 17 de Fe-
vereiro, às 21h30, no Centro Cul-
tural de Vila das Aves.

José Leitão, o encenador, interro-
ga-se sobre o que nos diz hoje de
diferente o autor do Auto dos Físi-
cos: �Que os padres, como homens
que são, estão sujeitos a todos os
defeitos e virtudes da sua condição?;
Que o amor também lhes toca, em-
bora por juramento dele tenham
abdicado?; Que nos físicos de então,
médicos de hoje, há bons profissio-
nais e charlatões?�. Escrito em 1524

Encenação: José Leitão. Texto
Original: Gil Vicente. Desenho
de Luz: Fred Rompante. Cartaz,
fotografia, programa e cenogra-
fia: Miguel Ângelo Pereira. Exe-
cução de Figurinos: Vila Moda.
Concepção de Figurinos: Vila
Moda. Musica: Alberto Fernan-
des e Fred Rompante. Actores:
Romeu Pereira, Simão Barros e
Hélder Melo. Operação de luz e
som: César Gonçalves. Direcção
de Cena: Simão Barros.  Director
de Montagem: Helder Melo. |||||

FICHA TÉCNICA E ARTÍSTICA

por Gil Vicente, as interrogações do
Auto dos Físicos mantêm-se actu-
ais, fazendo do seu autor �ainda um
homem do nosso tempo�. O
encenador apresenta-nos o teatro de
Gil Vicente como um �olhar atento
sobre o homem e a sociedade, a
farsa e o riso como meio de
questionamento das debilidades do
ser humano�.

TEATRO CONSTRUÇÃO
A companhia Teatro Construção é
hoje o resultado da conjugação de
esforços, de investimentos pessoais
e da experiência acumulada de to-
dos aqueles que estiveram na ori-
gem e consolidação do projecto. Esta
companhia realizou até ao momen-

to mais de três dezenas de espectá-
culos, destacando-se a selecção de
obras de autores nacionais.

“Auto dos Físicos” no Centro Cultural
TEXTO DE GIL VICENTE ENCENADO POR JOSÉ LEITÃO, ESTE SÁBADO, EM VILA DAS AVES

No passado sábado, dia 27 de Ja-
neiro, decorreu mais uma iniciativa
musical no Centro Cultural de Vila
das Aves. A actuação de dois projec-
tos, os �Veados com Fome� de Santo
Tirso e os �Fat Freddy� do Porto.

Duas bandas com o mesmo estilo
de música, apenas instrumentista, uti-
lizando apenas guitarras e baterias e
outros meios midi.

O espectáculo começou mais tar-
de do que o previsto por falta de as-
sistência, aliás, os �Veados com Fome�
começaram a tocar com meia dúzia
de pessoas na assistência que ao lon-
go do tempo foi aumentando mas
nunca enchendo o auditório.

Quanto às bandas, os �Veados
com Fome�, um projecto de 2005,
apresentaram-se com três elementos,
um baterista (Sr. Ferreira) e dois gui-
tarristas (Sr. Gonçalves e Sr. Pinto). Este
projecto apresentou uma espécie de

Veados com Fome e Fat
Freddy no Centro Cultural

�rock raivoso�, com títulos de musicas
bastante cómicos, a condizer com o
baterista que sem dúvida é a alma e
o carisma da banda. Pelos vistos, uma
das promessas do mercado nacional.
Que tenham uma santa carreira.

Quanto aos Fat Freddy, estes apre-
sentaram-se em palco com dois mem-
bros, Guedes Ferreira (guitarra e pro-
gramações) e Nuno Oliveira (bateria).
Uma banda que iniciou o seu pro-
jecto em 1999 e que no seu concer-
to passou numa tela, excertos de vá-
rias películas de anos 60, 70 (?),
cujos temas andavam à volta do es-
paço e de monstros espaciais. Foi como
se cada música correspondesse exac-
tamente a cada momento das pelícu-
las que passaram. Primaram pela ori-
ginalidade. ||||| CRISCRISCRISCRISCRISTINATINATINATINATINA     FERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRA

FOTOS DO CONCERTO EM
http://jornal-entre-margens.blogspot.com/

NOVA MÚSICA PORTUGUESA ESTEVE EM CONCERTO, NO
PASSADO DIA  27 DE JANEIRO DE 2007



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

RELATO DO JOGO: BRAGA / DESP. AVES DERROTA DOS AVENSES EM CASA DO BRAGA

Derrota ao cair do pano
BRAGA 1 – CD AVES 0
JOGO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BRAGA, EM BRAGA.

ÁRBITRO: LUCÍLIO BAPTISTA, DE LISBOA. BRAGA: PAULO

SANTOS, LUÍS FILIPE, PAULO JORGE, NEM (CESINHA, 61’),

CARLOS FERNANDES, RICARDO CHAVES (JOÃO PINTO, 58’),

ANDRADE, VANDINHO, DIEGO, WENDER (GAMA, 77’) E ZÉ

CARLOS. TREINADOR: ROGÉRIO GONÇALVES. CD AVES:

NUNO, ANÍLTON JÚNIOR, WILLIAM, SÉRGIO NUNES,

PEDRO GERALDO, FILIPE ANUNCIAÇÃO, JORGE RIBEIRO

(MARCELO, 55’), NENÉ, JOCIVALTER (MÉRCIO, 61’), LEAN-

DRO E OCTÁVIO (PAULO SÉRGIO, 73’). TREINADOR: NECA.

MARCADOR: ZÉ CARLOS (81’). CARTÕES AMARELOS:

ANÍLTON JÚNIOR (13’), OCTÁVIO (33’), NUNO (36’), PEDRO

GERALDO (38’), ANDRADE (38’), CARLOS FERNANDES

(48’), MARCELO (62’) E SÉRGIO NUNES (83’).

||||| TEXTO: SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

FOTOS: VVVVVASCOASCOASCOASCOASCO     OLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRA

Quem não marca arrisca-se a perder.
Foi isto precisamente que se passou com
o CD Aves no Municipal de Braga. Sem
ter feito da ousadia e atrevimento den-
tro das quatro linhas uma das suas
principais armas, os avenses assistiram
ao golo dos bracarenses, apontado
por Zé Carlos, aos 81 minutos, deitar
por terra os seus planos quanto à con-
quista de pelo menos um ponto. Mes-
mo assim foram já notórias as melho-
rias na equipa comandada por Neca,
tendo em conta as novidades trazidas
do mercado de transferências. Com
Nuno Espírito Santo na baliza e Jorge
Ribeiro no meio-campo ofensivo, e
mais tarde Paulo Sérgio na manobra de
ataque, as movimentações e ligações
entre os sectores parecem mais afinadas,
embora ainda não tenham sido sufi-
cientes para o reencontro com os triun-
fos nesta segunda volta do campeonato.

Numa primeira parte de contenção
de despesas, os forasteiros lá foram
aguentando estoicamente até ao inter-
valo todas as iniciativas de um Braga
afoito. Pelo meio, o guarda-redes Nuno,
com algumas intervenções de elevado
grau de dificuldades, sistematizou o
nulo que se verificava ao intervalo.

No reatamento, manteve-se a mes-
ma toada de jogo, com os anfitriões
a assumirem as despesas frente a um
adversário que procurava bloquear
todos os caminhos até que, do outro
lado, a entrada do maestro João Pinto
resultou no golo de Zé Carlos, à pas-
sagem dos 81 minutos. Um balde de
água no conjunto de Vila das Aves,
que antes disso tinha protagonizado

uma boa ocasião, por intermédio de
Leandro, mas o remate saiu à figura
de Paulo Santos.

Dada a paragem do campeonato
no fim-de-semana de 10 de Fevereiro,
para a realização dos oitavos-de-final
da Taça, prova da qual o CD Aves foi
afastado em casa do Maia, preparam-
se baterias para a recepção ao Marí-
timo, oitavo classificado. Outro teste
complicado, no qual os locais, actuais
lanternas vermelhas, terão de dar o
máximo em busca do triunfo, dado já
estarem a três pontos da chegada a
zona tranquila. Faltam ainda 13 jorna-
das até ao desfecho da Bwin Liga, mas
nada como começar a recuperação
na tabela o mais cedo possível. |||||

BENFICA 0 - BOAVISTA 0

FC PORTO 0 -  ESTRELA 1

SPORTING 5 - NACIONAL 1

NAVAL 0 - ACADÉMICA 1
BEIRA-MAR 1 - LEIRIA 0

BRAGA 1 - CD AVES 0

FC PORTO  - NAVAL

BELENENSES - ACADÉMICA

MARÍTIMO 1 - PAÇOS DE FERREIRA 1

NACIONAL - BENFICA
PAÇOS DE FERREIRA - SPORTING
CD AVES - MARÍTIMO
LEIRIA - BRAGA

BOAVISTA - SETÚBAL

RESULTADOS CLASSIFICAÇÃO J P

1 - FC PORTO 17 40

2 - SPORTING 17 37

3 - BENFICA 17 36

4 - BRAGA 17 28
5 - LEIRIA 17 25

7 - NACIONAL 17 24

9 - BELENENSES 17 24

10 - NAVAL 17 24

11 - ESTRELA 17 20

6 - P. FERREIRA 17 25

17

13 - ACADÉMICA 17 16
14 - SETÚBAL 17 12
15 - BEIRA-MAR 17 12
16 - CD AVES 17 9

12 - BOAVISTA 17 19

248 - MARÍTIMO
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ESTRELA - BEIRA-MAR

BRAGA 1 – BOAVISTA 1

ACTUALIZAÇÃO DE CARTÃO DE
SÓCIO E AULAS DE HI-HOP

DESPORTO
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No Pavilhão do Clube Desportivo das Aves

vão realizar-se aulas de hip-hop e de outras
danças, dirigidas a crianças. Os interessados
devem fazer a sua inscrição ou pedido de
informações no referido pavilhão, ou então

pedir ifnformações através do 252 874 897.
Informa-se igualmente todos os associados
do clube, que está a decorrer a actualização
de dados dos sócios, com vista à atribuição

de novos números e cartões. Solicita-se, por
isso, a todos os que ainda não o fizeram, que
se dirijam ao pavilhão a fim de proceder à
referida actualização. |||||
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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
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O mercado de transferências en-
cerrado, o CD Aves reforçou-se
mesmo nos últimos dias com o
médio-ofensivo Paulo Sérgio, que
estava ao serviço do Estrela da
Amadora. Mais uma cara nova no
plantel orientado pelo treinador
Neca, com vista ao intensificar da
luta pela permanência. Feitas as
contas, os avenses foram das equi-
pas que mais se reforçaram neste
segundo período de inscrições.
Ao todo foram contratados sete
reforços, onde se incluem os guar-
da-redes Nuno Espírito Santo, ex-
Dínamo de Moscovo, e Zé Eduar-
do, ex-Apoel de Jerusalém; os
médios Bruno Ribeiro e Moreira,
ambos ex-Dínamo de Moscovo, e
João Moreira, ex-Valência B; e os
avançados brasileiros Diego, ex-
Grémio de Anapólis, e Diego
Gama, ex-Anapolina.

Gorada acabou por ficar a
aquisição do médio-ofensivo
Ricardo Nascimento, por este não
ter conseguido acertar a rescisão
de contrato com os coreanos do
FC Seul, cujo vínculo só termina
a 28 de Fevereiro.

De saída esteve o guarda-
redes Paulo Musse e o avançado
Freddy, dado que o médio-ofen-
sivo brasileiro Jocivalter acabou
por regressar à Vila das Aves, de-
pois de uma experiência não
muito bem sucedida no futebol
romeno, junto do Ceahloul. |||||
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Doença dos Olhos

Drª Conceição Dias
R. Augusto Marques, 66 1º

Sala 3

4795-036  Vila das Aves

MÉDICA ESPECIALISTA

Marcação de Consultas

Telef: 252942483
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As férias da Páscoa serão vividas de
forma completamente diferente para
os futebolistas de palmo e meio per-
tencentes aos �Pinheirinhos de Ringe�,
equipa inscrita na Associação Nacio-
nal de Escolas de Futebol. As recentes
goleadas impostas pelos futuros cra-
ques, da categoria de pré-escolas, entre
os seis e os sete anos, no decorrer
dos torneios em que vão participando
valeu o convite para a participação
no �Mundialito de Futebol de 7�, que
se realizará em Vila Real de Santo
António, de 1 a 7 de Abril. A concei-
tuada prova internacional dá, assim,
oportunidade aos mais pequenos de
experimentar as sensações e emoções
de um convívio salutar com outras
crianças de diferentes países e, em
simultâneo, vão desenvolvendo o
espírito competitivo, sempre dentro do
espírito desportivo. A notícia da ida
ao sul do país para integrar uma prova
deste calibre deixou um onda de entu-
siasmo entre os miúdos, que todas
as quartas-feiras e sábados, dão os pri-
meiros passos no desporto-rei, trei-
nando no Complexo Habitacional de
Ringe, sob orientação técnica de
Abilio Pinheiro, um ex-jogador do CD
Aves, que durante muitos e longos
anos pertenceu ao departamento ju-
venil dos avenses, e agora continua a
abraçar, �com grande alegria�, a formação
em tão tenra idade. �Eles ainda não assi-
milaram bem a ideia de irem ao Algar-
ve, mas nota-se muito entusiasmo.
Infelizmente alguns pais não podem
ir e, por isso, disse ao presidente, o
Sr. Joaquim, que tínhamos de fazer
qualquer coisa por eles�, recordou o
treinador. Das palavras passaram-se
aos actos e a ideia de venda de rifas

DESPORTIVO DAS  AVES

Paulo Sérgio
fechou o plantel Pinheirinhos de Ringe no Mundialito

de Escolas do Algarve

O Mundialito de futebol de 7, disputado na categoria de infantis, escolas
e pré-escolas, começou a ser realizado em 1994, na província de Mendoza,
na Argentina, onde decorreram as primeiras três edições. A partir de
1996 a competição mudou-se para as Ilhas Canárias (Espanha), com a
Gran Canaria a acolher, desde a 4.ª à 11ª edição, e Furteventura a ser
anfitriã nas duas últimas. Na última edição, os argentinos do Boca Juniores
sagraram-se campeões na categoria de infantis, ao derrotar na final o Betis,
de Sevilha. No escalão de escolas o campeão foi o Real Madrid (derrotou
na final o Barcelona) e em pré-escolas o vencedor foi o Barcelona (venceu
o Benfica na final). Para mais informações basta aceder ao sitio oficial da
organização da prova, alojado em http://mundialito.org |||||

MAIS DE MIL ATLETAS EM ACÇÃO

está no terreno, na tentativa de se
encontrar uma verba suficiente para
as despesas da deslocação ao sul. En-
quanto decorrem as vendas, na espe-
rança de poder concretizar o sonho
de alguns miúdos e dos respectivos pais,
que os querem acompanhar nesta pri-
meira viagem longa, o técnico Pinheiro
deposita grandes esperanças no talen-
to destes pequenos futuros craques.
�Tenho aqui uma boa equipa. Não é
fácil juntar cinco ou seis miúdos desta
qualidade. Nesta idade é um pouco
complicado mas temos de começar
pela disciplina e eles sabem que têm
de fazer o que lhes mandam. Se têm
de ficar sentados no banco de suplen-
tes não saem de lá. Os pais também
nos apoiam muito, assim como o pre-
sidente que é espectacular�, enalteceu.
Depois desta participação, os mais de
50 miúdos dos Pinheirinhos de Rin-
ge, dos 4 aos 12 anos, inseridos nos
minis (5 aos 6 anos), pré-escolas (6

e 7 anos), escolas (8 e 9 anos) e in-
fantis (10 aos 12 anos), vão apontan-
do baterias à segunda edição do tor-
neio, realizado pela Associação de
Moradores do Complexo Habitacio-
nal de Ringe, no Estádio do CD Aves,
a 3 de Junho. Uma prova que este ano
contará também com a participação de
largas dezenas de equipas, repartidas

“MUNDIALITO DE FUTEBOL DE 7”, VAI REALIZAR-SE EM VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO, DE 1 A 7 DE ABRIL.

por vários mini campos colocados no
relvado principal, mas cujos principais
contornos relativos à organização do
evento estão ainda a ser desenhados
e, dentro de algumas semanas, será,
então, possível apresentá-los. A julgar
pela adesão do público e das equipas,
no ano passado, o sucesso deverá
estar, uma vez mais, garantido. |||||

FARIAUTO

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

pronto socorro permanente | chapeiro | pintura | mecânica geral

de     José Mendes da Cunha Faria
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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

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
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INIC. SUB 13 | CD AVES 7 - ALIANÇA GANDRA 0
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: PAULO MESQUITA.

AVES: MARCELO (TIAGO 63M), GUIMARÃES, VITOR, NUNO (HUGO, 57M),

DANIEL, RUI BEJA, ARADA (TIAGO FERREIRA, 34M), JORGE, JOÃO (CRIS-

TIANO, 27M) MOUTINHO, HUGO, SOUSA (DIOGO, 34M). TREINADOR:

JOSÉ CARNEIRO. RESULTADO AO INTERVALO 5-0. MARCADORES: MOU-

TINHO 2M 47M, DANIEL10M 28M, HUGO SOUSA 25M 30M, JORGE 43M.

Num jogo calmo e sem problemas de maior os
avenses golearam o seu adversário que demons-
trou ser muito frágil e sem ambições. Os locais
dominaram todo o encontro e com golos para
todos os gostos e feitios. Melhor avense: Jorge.
Boa arbitragem.

INFANTIS SUB 12 | CD AVES 2 – CALDAS 0
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: SAMUEL CAPELA. AVES:

ANDRÉ (CRACEL, 29M), ZÉ MIGUEL (MARCO 29M), DIOGO, RAFAEL,

FRANCISCO (MÁRIO, 54M), NUNO, BRUNINHO, RAFA, MOURA, ZÉ CARLOS,

DUDA (RICARDO, 51M). RESULTADO AO INTERVALO 0-0. MARCADORES:

CLÁUDIO 36M, MARCO 47M.

Os Infantis fizeram um jogo muito agradável de
seguir embora só houvesse golos na segunda
parte, toda a partida lutaram por esse objectivo,
com dois golos de excelentes jogadas. O Caldas
deu boa réplica mas não conseguiu mais do
que perder. Melhor avense: Rafa. Boa arbitragem.

INIC. SUB 14 | CD AVES 3 - S. PEDRO DA COVA 0
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO ANDRÉ DIAS. AVES:

PAULO, ZÉ BRUNO, PEDRO, DANIEL, DIOGO (ZÉ CARLOS, 31M), MARQUES,

FILIPE, RORIZ, GOUVEIA, JOÃO DIAS (NUNO, 70M), MIGUEL. TREINADOR:

ANTÓNIO FERNANDES. RESULTADO AO INTERVALO: 0-0. MARCADORES:

JOÃO DIAS 37, ZÉ CARLOS 45M 70M.

Os avenses embora com alguma falta de ponta-
ria venceram esta partida sem deixar margem
para dúvida, durante todo o jogo a equipa coman-
dou e não fora o pouco discernimento local os
mineiros poderiam sair com uma pesada derrota.
Melhor avense: Zé Carlos. Arbitragem regular.

JUNIORES | AVES - 3 - PENAFIEL - 0
CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO PEDRO SANHUDO. AVES: SÓCRA-

TES, LOPES, ÉLIO, RUI CASTRO, AMARO, RATINHO, JOÃO (ZÉ PEDRO, 72M),

RÊGO, MOURA (RUI COSTA 45M), HUGO, KUBALA (EDU). TREINADOR:

ADELINO RIBEIRO. RESULTADO AO INTERVALO:1-0. MARCADORES: JOÃO

36M G.P. LOPES 63M,KUBALA 66M. CARTÃO AMARELO: RUI CASTRO 90M.

Os avenses fizeram um bom resultado que lhe
pode dar manobra para a poule final, melhor
na segunda parte do que na primeira, num jogo
muito disputado e com os forasteiros a dar muita
réplica e a valorizar a vitória avense. Melhor
avense: Rêgo. Boa arbitragem.

ESCOLAS | ERMESINDE 3 – AVES 0
JOGO NO CAMPO DO ERMESINDE. ÁRBITRO: VITOR RIBEIRO. AVES: TIAGO

(ZÉ CARLOS21M), GROSSO (ORLANDO 58M), MIGUEL, DAVID (RENATO

41M), ZÉ NUNO, NUNO GOMES, ROBERTO (JOÃO CARLOS 47M), DIOGO,

JOÃO PAULO, IVO (PAULO ALVES, 56M), LEITE. TREINADOR: GILBERTO

BEZERRA. RESULTADO AO INTERVALO 1-0.

O Ermesinde, melhor classificado na tabela, bateu
os nossos atletas por um resultado que não
deixa duvidas. Os jovens avenses tudo fizeram
para dificultar a tarefa caseira, mas a vitória é
justa mas por número exagerado. Melhor avense:
Miguel. Arbitragem: fraca. |||||

Está há quatro anos na formação do
clube, médio ofensivo é um atleta
com boa visão de jogo e forte no
último passe.

Que opinião tens da carreira da tua
equipa?
Fruto de uma boa pré-época, uma
vez que esta equipa dos infantis mu-
dou de treinador, tivemos que apren-
der os novos métodos do mister João
Paulo, que agora estão a dar bons
resultados. Estamos a fazer uma ópti-
ma época.

A tua evolução como atleta tem
preenchido o que idealizavas?
Sim. Divirto-me muito a jogar futebol,
adoro os treinos e fiz imensos ami-
gos. Nunca me esquecerei dos meus
dois primeiros treinadores: Mister
Nuno e Mister Duarte Franco. A eles
devo aquilo que fui aprendendo.

Quais as tuas expectativas de futuro?
Representar o C.D. Aves em seniores.
Interessa-me aproveitar ao máximo
tudo o que o Desportivo das Aves
me vai dando ao longo da minha
formação, tanto na parte física como
na parte técnica/táctica. Nunca es-
quecendo os estudos, darei sempre

Tem quatro anos de experiência em
futebol. Um no Roriz e três na formação
do Clube Desportivo das Aves. Defesa
central muito actuante e certeiro, faz
bom ataque e até marca o seu golito.

Que opinião tens da carreira da tua
equipa?
Actualmente se tivesse que atribuir
um valor à carreira da minha equi-
pa, entre 1 a 10 daria um 9, pois
creio que estamos quase a cem por
cento, a equipa no seu todo tem
estado excelente, basta para isso
analisar os nossos últimos jogos

A tua evolução como atleta tem pre-
enchido o que idealizavas?

ENTREVISTA A RAFAEL MARQUES, SUB 12 INFANTIL

Sim, sinto que evolui bastante em
rela-ção à época passada e o que
eu idea-lizava está a ser
concretizado. Do meu empenho e
da minha dedicação te-nho obtido
a colaboração dos cole-gas, de toda
a equipa técnica e a confiança do
Mister.

Quais as tuas expectativa de futuro?
A minha expectativa é também um
sonho, se o talento me abraçar gos-
taria de um dia chegar a sénior e
representar as cores do clube da terra
onde nasci, o Aves. Claro que depois
iria sonhar mais alto e querer dar o
salto para um grande Clube, é assim
com todos os futebolista.

Há alguém a quem queiras agrade-
cer pela colaboração e ajuda à tua
pessoa?
Quero agradecer aos meus pais pelo
apoio e ajuda, a toda a equipa, ao
Mister pela aposta que tem feito em
mim, e também um agradecimento
ao Mister da época anterior, Sr.
Duarte. |||||

Relatos e entrevistas (por Fernandes Fernandes)

Camadas Jovens do Desp. das Aves

ENTREVISTA A RAFAEL SILVA – INFANTIL SUB 12

o meu melhor mantendo a expecta-
tiva de um dia representar o meu
clube ao mais alto nível.

Há alguém a quem queiras agra-
decer pela colaboração e ajuda à
tua pessoa?
Além de todos os meus misteres Lino,
Duarte, André e João Paulo a todos
os colegas da equipa, a todos os
colaboradores do Aves, aos seus di-
rectores, em particular ao Sr. Miranda
e ao Sr. Paulo que são os excelentes
delegados e amigos da equipa dos
Infantis. Quero também agradecer o
incansável apoio da minha família
que nunca me falta com nada e que
me incentiva à prática deste desporto
que eu tanto adoro. Quero acrescen-
tar um grande agradecimento ao C.D.
Aves que me oferece todo o apoio
para continuar a aprender futebol. |||||

No Pavilhão Municipal de Cabreiros (Braga), a Associação de
Santo Tirso de Futsal (AST) defrontou, no passado dia 3 de Fevereiro,
o Sporting Clube de Cabreiros, uma equipa do meio da tabela
classificativa que se debateu tal como uma �favorita�.

O resultado da partida, que levou de vencida a equipa da casa
por 3�4, ilustrou o equilíbrio do jogo em termos de marcador. O
primeiro golo foi conseguido pela AST, logo nos primeiros minutos.
Depois foi ver o marcador balançar entre visitantes e visitados até
ao apito final.

De realçar a prestação de Hélder Caprício e a entrega ao jogo
e sede de vitória de João Paulo. Penalizadoras para ambas as
equipas foram as prestações da arbitragem, que revelaram erros
algo aquém do que deveria ser esperado.

Pela AST jogaram Ricardo (GR), Vítor Pinto (GR), Rui Pedro (C),
Helder Martins(SC), Hélder Caprício, João Paulo, Nani Fernandes,
Nuno Racha, Xavier e Nuno Machado. Treinador: Paulo Viana.
Golos: Nani Fernandes (2), João Paulo e Hélder Caprício. |||||

Vitória Sofrida da AST
Frente ao S. C. Cabreiros
CAMPEONATO DE FUTSAL DA II DIVISÃO DA
ASSOCIAÇÃO FUTEBOL DE BRAGA.

Karate: mais três
campeões regionais
para Vila das Aves
Organizado pela Federação Nacional Karate Portugal decorreu no
dia 3 deste mês, em Lordelo, Paredes, mais um Campeonato
Regional de Karate da zona norte na categoria de seniores. Este
campeonato decorreu no Pavilhão Rota dos Móveis e teve em
competição todos os estilos de karate inscritos na Federação, dos
clubes de toda a zona norte do país. A prova revelou-se de muito
bom nível nas katas e no kumite.

Os atletas do Karate Shotokan de Vila das Aves estiveram muito
bem, um desempenho com inteligência, estratégia e táctica bem
adaptadas a cada momento. Os atletas avenses obtiveram os
seguintes resultados: Tiago Lima, campeão regional katas; Letícia
Ferreira, campeã regional kumite, menos 53 kg; Miguel Lopes,
vicê-campeão regional kumite, menos 70kg; Ricardo Rodrigues,
campeão regional kumite, menos 80 kg. Não foram ao pódio Lara
Teixeira e Nazaré Lopes.

Excelentes resultados para os karatecas avenses tendo em conta
que a zona norte do país é das melhores a nível de competidores.
De todos os atletas que participaram só um não ficou apurado
para o Campeonato Nacional que se realiza no próximo dia 17
deste mês de Fevereiro na cidade de Almada. |||||

CAMPEONATO REGIONAL DE KARATE SENIORES



entreMARGENS
14 DE FEVEREIRO DE 2007 | DESPORTO | PÁGINA 14

Carident
Praça do Bom Nome

Vila das Aves
Telef. 252 941 703

Telm: 96 56 56 206

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     MMMMMANUELANUELANUELANUELANUEL     MMMMMAAAAACHADOCHADOCHADOCHADOCHADO

FOTOS: GONÇALGONÇALGONÇALGONÇALGONÇALOOOOO     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

Entre os 97 participantes no cam-
peonato nacional de rádio mode-
lismo automóvel, vertente de todo-
o-terreno, escala 1:8, quatro pilo-
tos avenses abrilhantaram a tempo-
rada de 2006 desta modalidade,
a cada ano mais competitiva. Pe-
rante pilotos bem mais experientes,
os avenses afirmaram as suas quali-
dades ao longo de um campeona-
to composto por cinco provas, duas
em Leiria, uma em Torres Vedras,
Barcelos e Vila Real.

Pedro Marques Pinto (25º),
Gonçalo Silva (29º e 3ºJuvenil),
Henrique Bastos (32º) e Ruben
Cerqueira (86º), tiveram um bom
desempenho nesta competição
onde se confrontam directamente
em pista, pilotos Juvenis (até aos16
anos), pilotos do Nacional, e
Veteranos (+ de 35 anos).

Em ano de estreia no campeo-
nato nacional, o jovem piloto Gon-
çalo Silva, com 13 anos, destacou-
se ao obter o 3º lugar, na categoria
de Juvenis. Para o piloto do Team
Quinta de Covas esta experiência
�superou as melhores expectativas�
ficando a apenas seis pontos do
segundo melhor juvenil, por isso
a motivação para a temporada de
2007 é enorme�. A este surpreen-
dente resultado do Juvenil Gonça-
lo Silva, o Team Quinta de Covas
associou o 32º lugar nacional con-
quistado pelo piloto Henrique Bas-
tos, (9º na categoria dos veteranos).

Com tudo a postos para a nova
temporada a equipa mantém a
aposta na assistência técnica a
cargo da �Loja 5� de Delães con-
tando com os renovados patrocínios
de: Quinta de Covas - Vinhos
Verdes; DuoVentila - Ar Condicio-
nado e Mate-rial Eléctrico; Miguel
e Manuel Moreira - Frutas e Legu-
mes; Duplo B - Confecções e Ideal-
Cork - Produtos de Cortiça. |||||

No passado dia 3 de Fevereiro, teve
lugar no Pavilhão Rota dos Móveis, em
Lordelo (Paredes), o Campeonato Re-
gional Norte em Karate do escalão
Sénior. Campeonato este que serviu
de apuramento para os Nacionais a
realizar no dia 17 de Fevereiro.

A Associação Recreativa Cultural
e Desportiva a Negrelense, da fregue-
sia de S. Mamede de Negrelos, repre-
sentada apenas com karatecas cadetes
(com excepção de Ricardo Monteiro,
o único atleta sénior), não deixou de
ter uma participação muito positiva.

A Negrelense participou assim com
os seguintes atletas: Ana Monteiro,
Filipe Ribeiro, Marco Costa, Pedro
Coelho e Ricardo Monteiro (atleta que,
na semana anterior havia estado do-
ente, mas fazendo, ainda assim, uma
brilhante participação neste campeo-
nato, subindo duas vezes ao pódio).

O Presidente da Assembleia Geral da Associação Negrelense
convoca todos os seus associados, que no dia 25 de Fevereiro
de 2007 a mesma vai reunir nas escolas do Olival, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1º Ponto: apresentação do relatório de contas do ano de 2006
2º Ponto: discutir assuntos de interesse para a Associação

Associação Negrelense

Associação Negrelense | CONVOCATÓRIA

Ricardo Monteiro da Negrelense
sagra-se vice-campeão regional

Ana Monteiro qualificou-se em tercei-
ro lugar em katas e Ricardo Monteiro
sagrou-se vice-campeão Regional em
Kumite (-75Kg). Os restantes atletas -
de 16 anos de idade - não subiram
ao pódio mas, ainda assim, importa
salientar que revelaram grande desem-
penho ao participarem em provas de
séniores, sendo ainda cadetes.

Entretanto, teve lugar no passado
dia 11 de Fevereiro, o II Torneio
Amizade de Karate. A iniciativa
teve lugar no Pavilhão da Escola
C+S de S.Martinho do Campo,
contando com a participação de
atletas com idades compreendidas
entre os 5 e os 16 anos. Sobre es-
ta iniciativa, mais pormenores na
próxima edição deste jornal. |||||

II TORNEIO AMIZADE EM KARATE

CAMP. REGIONAL NORTE DE SENIORES EM KARATE

CAMPEONATO NACIONAL DE RÁDIO MODELISMO AUTOMÓVEL
TODO-O-TERRENO ESCALA 1:8

Pilotos avenses em destaque
na temporada de 2006

EM ANO DE ESTREIA NO CAMPEONATO NACIONAL DE RÁDIO MODELISMO AUTOMÓVEL, (TODO-O-TERRENO ESCALA 1:8), O PILOTO
AVENSE GONÇALO SILVA, COM 13 ANOS, OBTEVE O 3º LUGAR NA CATEGORIA DE JUVENIS.



AUTO ELÉCTRICA AVENSE, LDª
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Instalações de: Autorádios /
Alarmes / Ar Concidionado

Reparações Eléctricas em Automóveis

ABÍLIO GODINHO - FUNERÁRIA - UNIPESSOAL, LDA

Agência Funerária Abílio Godinho

Travessa das Fontainhas, nº 64
Vila das Aves
Telef. 252 941 316
Escritório: Lugar da Arnozela
S.Martinho do Campo
Telef. 252 841 731
Telm. 91 936 61 89

Auto Fúnebres de luxo para
todo o país e estrangeiro
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“(...) Por muito que se possa duvidar da sensatez da utilização do referendo para tomar decisões em matérias como esta [IVG], e por muito
que a participação relativamente baixa continue a suscitar preocupações, a campanha parece ter suscitado um envolvimento político muito considerável
dos cidadãos. É difícil defender a ideia de que não estamos hoje mais informados sobre a questão do que estávamos há meses. E isso é bom para todos”

PEDRO MAGALHÃES, POLITÓLOGO. JORNAL “PÚBLICO”,  DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2007. PÁGINA 61
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No �balanço do primeiro ano de manda-
to�, o Presidente da Câmara referiu a �in-
clusão no PIDDAC da EBI da São Tomé
de Negrelos�. Procurei nas relações de es-
colas do Ministério da Educação e não
encontrei o nome de tal escola. Fiz uma
busca por todos os ficheiros da DREN e
nem vestígios de haver uma EBI de São
Tomé de Negrelos. As respostas que obti-
ve nessas buscas eram claras: �Nenhum
registo foi encontrado�. Então, onde terá
ido o Presi-dente da Câmara desencantar
tal escola? É um mistério!

Gostaria de ser esclarecido, porque,
tanto quanto eu sei, o edifício que o minis-
tério decidiu fazer em São Tomé destina-
se ao funcionamento da EBI de Aves/ São
Tomé de Negre-los (Escola da Ponte). E,
já em 2002, quando nos estávamos liber-
tando do pesadelo do Agrupamento com
São Tomé, a DREN enviava ofícios à escola
da Ponte, que tinham por endereço �EBI
de São Tomé de Negrelos�. A Ponte cha-
mou a atenção da DREN para esse �lapso�.
E a DREN comprometeu-se a corrigir-se e
a respeitar a designação correcta: �EBI de
Aves/São Tomé de Negrelos.

Até prova em contrário, a �EBI de São
Tomé de Negrelos�, de que o Presidente
da Câmara fala, não existe, nem nunca exis-
tiu. Quem a terá inventado e com que fins?
Recentemente, li que o Presidente da Câ-
mara se referiu a essa misteriosa EBI. No
Ecos de Negrelos, já não me espanta que
escrevam sobre a construção de uma es-
cola inexistente, porque já publicaram ou-
tras aldrabices. Mas o Entre Margens, um
órgão de informação credível, não deve
dar guarida a falsa informação� Também
no EM li o mesmo disparate: �Está inscrita
no PIDACC a EBI de São Tomé de Negre-
los. Esta obra faz parte da Carta Educativa
Municipal�. Se está inscrita em PIDACC
uma escola que não existe, é um facto de
uma gravidade extrema e que importa
corrigir. E faz parte da Carta Educativa Mu-
nicipal? Qual Carta Educativa? Santo Tirso
é dos poucos concelhos que ainda não vo-
tou em Assembleia a sua Carta Educativa.

Num suplemento do EM, uma vereado-

“À minha volta, reprovava-se a mentira, mas fingia-se, cuidadosamente, de
verdade” (Simone de Beuvoir)

Uma EBI misteriosa
|||| OPINIÃO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     MANUELMANUELMANUELMANUELMANUEL     MACHADOMACHADOMACHADOMACHADOMACHADO*

Em pleno mês de Fevereiro, e já em perío-
do de campanha para o referendo do
aborto, fomos surpreendidos com a divul-
gação de uma edição, datada de Janeiro
de 2007, do renovado Boletim do PS de
Vila das Aves, com um bom aspecto gráfico,
�admirável� para qualquer núcleo político
de freguesia. Parabéns pelo esforço. Face
às anteriores publicações da mesma prove-
niência diria que este boletim constituiu
um verdadeiro �choque tecnológico� ope-
rado no Secretariado do Partido Socialista
de Vila das Aves.

As outras surpresas remetem-nos para
a cronologia �bolorenta� dos conteúdos
expressos, que nada têm a ver com a data
de edição reflectida na capa do dito bole-
tim. A maior delas vem na página 4 com
o desejo de Boas Festas a todos os avenses.
Só podem estar a referir-se às próximas
Festas da Vila, ou então, às São Joaninas
que lhes são mais gratas. Parabéns pela
capacidade de antecipação revelada.

Também surpreendente é o facto de a
capa e a última página, espaços nobres
em qualquer tipo de comunicação do
género, serem ocupados com assuntos
estritamente de militância política, cujo
relevo da informação prestada deveria ser
dirigida aos militantes e simpatizantes
socialistas em formato mais adequados
para o efeito. O assunto do XV Congresso
do PS, vertido na capa e na última página,
já foi notícia em tempo oportuno.

Ainda no capítulo das surpresas, o
Boletim do Secretariado do PS de Vila das
Aves faz alusão, com uma ilustração gene-
rosa, às obras da Câmara Municipal de
Santo Tirso realizadas em Vila das Aves
no período de 2002 a 2006 (!), que já
renderam os devidos votos para a Câmara
nas últimas autárquicas. Será o profundo
narcisismo que justifica relembrar essas
obras nesta ocasião?

Os restantes conteúdos exarados são
o �serrote� já conhecido em torno das
palavras daqueles que, não estando pre-
parados para ocupar o lugar de membros
na Assembleia de Freguesia de Vila das
Aves, foram a isso forçados devido �à fuga�
dos cabeças de lista.  |||| *DEPUTDEPUTDEPUTDEPUTDEPUTADOADOADOADOADO     NANANANANA
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PONTOS DE VISTA

ra diz �acreditar que vai ter a oportunidade
de inaugurar neste mandato a EBI de São
Tomé de Negrelos�. Mas a EBI de São Tomé
de Negrelos existe? Que eu saiba, e se ainda
não foi alterado o despacho da Secretaria
de Estado ou a designação da escola, o
que existe é EBI de Aves/São Tomé de
Negrelos, ou, por outras palavras, Escola
da Ponte. Para certos políticos, todos os dias
são 1º de Abril. Alguns políticos deste con-
celho seguem o exemplo de George Bush.
O presidente americano inventa a existên-
cia de armas inexistentes, para poder invadir
o Iraque. Os autarcas da nossa terra inven-
tam escolas, para poderem satisfazer clien-
telas políticas.

Em Dezembro de 2006, procurei o
Ecos de Negrelos. O último número publi-
cado era de� Setembro! Mas se o atraso
da edição é de três meses, o conteúdo
do Ecos reflecte um atraso de três décadas.
A encimar a capa do jornal, estava escrito:
�Junta de Freguesia repudia ataque do PCP
aos direitos dos Negrelenses � Apresen-
taram uma proposta que defende uma
�nova escola em São Tomé de Negrelos,
que assegure ensino de qualidade e con-
dições de trabalho para os estudantes da
Escola da Ponte, de Vila das Aves (próximo
número)�. Notícia estranha! Se a vão dar
no �próximo número, por que a puseram
na primeira página deste número? Já não
foi a primeira vez, mas estas notícias que
não são notícia e que, quando o são, já
cheiram a mofo, farão algum sentido?

Menos sentido fará tentar �vender gato
por lebre�, algo em que os donos do Ecos
são especialistas. Só por ignorância, ou
por má-fé se transforma em �ataque� o
que é uma verdade incontornável. Quan-
do o Ministério da Educação decidiu
construir um edifício escolar em São Tomé
de Negrelos, fê-lo para aí instalar o projec-
to �Fazer a Ponte�. É isso que consta do
Despacho do Secretário de Estado. E, se a
escola ainda não foi construída (a entrada
em funcionamento estava previsto para
2004), isso deve-se, em grande parte, à
trapalhada que alguns políticos inventaram.
Os donos do Ecos de Negrelos são, talvez,
os maiores responsáveis pelo adiamento
da construção do novo edifício, ao fomen-

tar a arruaça e as calúnias lançadas sobre
a Escola da Ponte. E, também, por tentar
confundir os negrelenses, quando fala de
uma �EBI de São Tomé de Negrelos�, que
não existe. Se os donos do Ecos me mos-
trarem o documento em que a EBI de Aves/
São Tomé de Negrelos muda de nome,
eu mudarei de opi-nião. Enquanto o não
fizerem, estarão a enganar os leitores, como
vem sendo hábito.

O povo de São Tomé de Negrelos tem
direito a um novo edifício escolar. Sempre
defendi o direito de São Tomé a ter um
novo edifício escolar. Aliás, para que se
saiba fui eu mesmo quem propôs que o
novo edifício fosse construído no lado
de lá do rio. Quem me escutou, já em
1999, nas reuniões do Agrupamento de
Aves/São Tomé de Negrelos, sabe que,
desde a primeira hora, eu propus que o
novo edifício fosse construído na vila de
São Tomé. E mantenho a opinião. São
Tomé merece ter um novo edifício escolar.

Talvez o novo edifício já estivesse cons-
truído há muito tempo, se os moradores
de São Tomé não tivessem sido engana-
dos e usados por politiqueiros sem escrú-
pulos. Os mesmos politiqueiros que, agora,
resolveram inventar uma misteriosa EBI.

Quando uma nova escola for construí-
da em São Tomé, se o povo dessa freguesia
quiser agradecer a alguém a construção

Num suplemento do Entre Margens, uma
vereadora diz “acreditar que vai ter a
oportunidade de inaugurar neste mandato
a EBI de São Tomé de Negrelos”. Mas a EBI
de São Tomé de Negrelos existe?

do edifício, deverá agradecer à Escola da
Ponte. Foi esta escola que levou o minis-
tério a decidir a sua construção. Esta é a
verdade. E o que certos políticos e autarcas
disserem em contrário é aldrabice.

Poderei provar o que digo! Esses políticos,
não. Mas, certamente, voltarão a insultar-
me nos pasquins que controlam. Desgra-
çadamente para São Tomé, são esses os
políticos que temos. |||||



Inflexões
http://inflexoesavenses.blogspot.com
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Telefone: 252 873 094 - Fax 252 871 352
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Há um cliente M. Gonçalves perto de si
Crédito-garantia na nossa oficina
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GANHE UM ALMOÇO
PARA DUAS PESSOAS NOS

RESTAURANTES:

Estrela do Monte
Sobreiro

Adega Regional 2000
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Torne-se assinante e
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PS Passei os olhos pelo boletim informativo do PS de Vila das Aves.
Mal lhe pus os olhos em cima veio a admiração. Que luxuoso
boletim! Que qualidade de impressão! Até é a cores! Recordo-me
dos boletins antigos que eram uma folha de papel A4 dobrada e a
preto e branco� uma fotocópia. Agora vejo uma publicação de luxo.
Não me apetece tecer comentários quanto ao conteúdo porque já
sabemos que num boletim partidário ele é parcial e, por vezes,
enviesado, mas o mesmo diria perante um boletim do PSD, do CDS
ou do PCP, mas estes partidos parecem adormecidos na Vila das
Aves. Ao menos o PS, mal ou bem, ainda vai fazendo alguma política
de oposição. Não posso no entanto deixar de criticar o gasto que
fazem no seu boletim. �O dinheiro é deles�, podem dizer-me, até aí
tudo bem, mas não haverá onde gastar melhor os recursos de um
partido político. �A Junta faz o mesmo�, podem também alegar e, da
mesma forma, que critico o PS critico também a Junta, embora aqui
haja a atenuante de o seu boletim ter também informação útil para
os avenses, que deve ser divulgada através de um meio do género.
O problema é que, por vezes resvala para questões políticas, às vezes
a roçar o partidarismo e, aqui, a agravante, é que em causa estão
dinheiros públicos, daí a necessidade de um cuidado redobrado
naquilo que se publica.

NOTAS A existência de alunos com muitas negativas na escola EB
2-3 das Aves é preocupante. O alerta da associação de pais faz
todo o sentido, uma vez que estamos a meio do ano e ainda há
tempo de remediar a situação. A situação alerta para duas situações
distintas. Por um lado é possível haver deficiências no ensino naquela
escola, algo que merece uma profunda reflexão dos seus responsáveis
escolares. Por outro lado, demonstra a tendência dos pais de se
desresponsabilizar na educação dos filhos, achando que essa é
uma tarefa apenas da escola. Nada mais falso.

POSTURA DE TRÂNSITO     Li com atenção a notícia publicada no
Entre Margens sobre a nova postura de trânsito. Já na última edição
me referi a este assunto e volto a ele, porque vi a pertinência da
afirmação do instrutor de condução António José Silva sobre a
regra da prioridade. O problema é que essa solução, na Vila das
Aves, não pega porque nunca vigorou, por isso, reitero, é melhor
colocar sinalização e, para diminuir a velocidade, construam-se
rotundas nos cruzamentos porque alguns dão para isso. |||||
celsocampos@sapo.pt

É pena que as pessoas não tenham o
mínimo de escrúpulo em solucionar,
a curto ou médio prazo, um assunto,
várias vezes referido neste jornal e que
se arrasta há imenso tempo. Não que
pareça bem ou mal, a quem quer que
seja, mas, mais propriamente, para
quem utiliza a estrada que liga Vila das
Aves a Riba d�Ave. O perigo é eminente.

O complexo industrial existente a
seu lado, na Barca Monte, nada con-
diz com a sua grandeza. Com certeza,
o mais pobre desta terra se sentiria
envergonhado com tal monstro, se
em redor da sua humilde casa existisse

O tal muro
esfarrapado…
continua
envergonhado!

coisa semelhante, que denegrisse
mais a sua pouca pobreza.

Por isso, tal exemplar, a cair aos
pedaços junto a uma via pública não
é nada seguro para todos os que por
ali transitam diariamente, com o
coração nas mãos sujeitos a �voarem�
para um precipício altamente perigoso,
sem segurança possível. A época que
atravessamos agrava ainda mais o

Que o proprietário deste muro
compreenda que o ‘monstro’ não pode continuar toda a vida
sem solução, a desfazer-se cada vez mais, para mal de quem

utiliza essa via. Haja boa compreensão!

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

Com alguma regulariedade, têm chegado à redação do Entre Margens, cartas
para publicação no espaço consagrado aos leitores deste jornal, sem que,
no entanto, as mesmas se encontrem devidamente identificadas. Com isto,
o  Entre Margens, independetemente da pertinência ou não do teor das
mesmas, vê-se impossibilitado de publicar as referidas �cartas ao director�. De
forma a evitar esta situação, solicitamos que os leitores interessados em verem
publicadas as suas cartas que as apresentem devidamente identificadas, ou seja,
com nome, número do bilhete de identidade e contacto telefónico. |||||

CARTAS AO DIRECTOR: NOTA DA REDACÇÃO

local porque somamos à curva peri-
gosa o gelo que se forma no piso.

Que o proprietário deste muro
compreenda que o �monstro� não
pode continuar toda a vida sem so-
lução, a desfazer-se cada vez mais,
para mal de quem utiliza essa via. Haja
boa compreensão! ||||||     JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     DEDEDEDEDE     BRITBRITBRITBRITBRITOOOOO
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NATURAVES
Com nova gerência

Massagens, osteopatia,
acupunctura, naturopatia

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

Rua 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
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DA TROFA LANÇA GUIA DE
RECURSOS SOCIAIS EM BRAILLE
A Câmara Municipal da Trofa vai lançar, em
breve, o Guia de Recursos Sociais do Concelho
da Trofa em Braille. Este documento vai ser

distribuído pelos munícipes invisuais e amblio-
pes. A iniciativa surge no âmbito da política
de apoio e de integração dos cidadãos porta-
dores de deficiência, pretendendo, desta forma,
que  os cidadãos invisuais e ambliopes tenham
acesso à informação sobre os recursos sociais

que têm ao seu dispor no concelho da Trofa.
Neste município, os cidadãos portadores

de deficiência além de terem acesso a todos
os meios e recursos como todos os cidadãos,
têm ainda à disposição valências que foram
criadas especificamente para dar resposta às

suas necessidades especiais, como é o caso
do Gabinete de Apoio ao Cidadão Deficiente,
do Conselho Municipal do Deficiente, do
Cartão Municipal do Deficiente, e da campanha
de sensibilização �Trofa Sem Barreiras�, para
uma Trofa com Mobilidade para todos. ||||||

A Associação Têxtil de Portugal (ATP),
mudou-se para o município de Vila
Nova de Famalicão, mais concreta-
mente para o edifício do Citeve
(Centro Tecnológico das Indústrias
Têxtil e do Vestuário de Portugal).

Esta mudança, segundo notam os

e parcerias em diversos domínios�.
Para o presidente da Câmara Mu-

nicipal de Famalicão, Armindo Costa,
ao receber �a sede e os serviços da
ATP, Famalicão assume-se, cada vez
mais, como o coração da indústria
têxtil em Portugal�. Na cerimónia de

para se instalar, aproximando-se das
empresas e do grande centro de com-
petências da ITV que é o CITEVE�

A ATP é uma Associação Patronal,
de âmbito nacional, que agrupa cerca
de 730 empresas de toda a fileira
têxtil e do vestuário, que, no seu
conjunto, asseguram mais de 60 mil
postos de trabalho e 3 mil milhões
de euros de facturação, sendo dois
terços desse valor destinado aos
mercados de exportação.

A �ATP� resultou da fusão da APIM
(Associação Portuguesa das Indústrias
de Malha e de Confecção) e da APT
(Associação Portuguesa dos Têxteis e
Vestuário), realizada em Julho de 2003,
tornando-se a maior organização re-
presentativa do Sector Têxtil e do Ves-
tuário português e uma das mais im-
portantes em termos europeus. |||||

responsáveis da ATP, �inscreve-se no
desígnio estratégico de colocar a asso-
ciação no epicentro da Indústria Têxtil
e Vestuário portuguesa, mais próxima
das empresas e dos centros de compe-
tências do Sector, como o Centro Tec-
nológico, e potenciar assim sinergias

tomada de posse dos novos órgãos
da ATP, realizada a 1 de Fevereiro, o
autarca famalicense conratulou-se com
o facto de �uma das mais importantes
Associações Sectoriais do país, ainda
para mais a representativa do Sector
Têxtil e Vestuário, actividade primordial
na região, tivesse escolhido Famalicão

Para o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão, Armindo Costa, ao receber “a sede e os serviços da
ATP, Famalicão assume-se, cada vez mais, como o coração
da indústria têxtil em Portugal”.

Associação Têxtil de Portugal
mudou-se para Famalicão
A ASSOCIAÇÃO TÊXTIL DE PORTUGAL ESTÁ  AGORA INSTALADA NO EDIFÍCIO DO CITEVE

A Clínica Médica Cupido Clínico
vai promover no próximo nos dias
23 e 24 deste mês a realização de
rastreios auditivos. A iniciativa terá
lugar na Rua António Sérgio, 26
(LojaC), em Riba D�Ave (junto à
Didáxis). Neste rastreio, que os orga-
nizadores acreditam que terá �gran-
des benefícios para a população dos
concelhos circundantes�, será efec-
tuado um exame audiomé-trico gra-
tuito com a entrega de respectivo
diagnóstico.

�Vivemos numa sociedade de ru-
ídos e tomamos poucas medidas
contra ele. Para além disso, as razões
fisiologias da idade e, em segundo
plano, a vida moderna com uma

Rastreio auditivo na
freguesia de Riba D’Ave

grande quantidade de ototóxicos a
nosso redor, isto é, substâncias pre-
judicais para os ouvidos, influenci-
am para o degradamento da saúde
auditiva� alegam os organizadores
desta iniciativa.

E é precisamente com vista a de-
tectar algum sintoma de perda au-
ditiva, que será feito este rastreio
auditivo às populações da região,
no dia 23 e 24 de Fevereiro duran-
te o dia. Os interessados devem ape-
nas confirmar a sua presença pes-
soal ou por telefone, até ao dia ante-
rior à realização do rastreio na Clí-
nica Médica Cupido Clínico, na Rua
António Sérgio, 26, Loja C em Riba
d�Ave (telefone 252987555). |||||

INICIATIVA REALIZA-SE NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO

Famalicão prepara-se para viver, na
próxima segunda-feira, dia 19 de
Fevereiro, uma das mais animadas
e longas noites do ano, com a cele-
bração do Carnaval. A iniciativa as-
sume-se �cada vez mais como uma
das maiores festas do país� atrain-
do �milhares e milhares de foliões
e simples turistas ou curiosos, partici-
pando todos numa grande onda
de alegria, criatividade e humor que
se estende por toda a cidade�, re-
fere a autarquia.

Esta festa popular é complemen-
tada pela Câmara Municipal com

Carnaval em Famalicão
um programa de animação promo-
vido na zona circundante ao Par-
que da Juventude e à Praça 9 de
Abril e englobando essencialmen-
te a Rua Luís de Camões e a Rua
Luís Barroso. A animação musical
começa pelas 22h00, no palco
montado na rua Luís Barroso. De-
pois do desfile e do concurso de
máscaras, haverá, pelas 23h30, um
desfile de marionetas, pelas ruas da
cidade. A programação termina com
uma sessão de fogo de artifício, pelas
00h00, seguindo a animação pela
noite dentro. ||||||



entreMARGENS
14 DE FEVEREIRO DE 2007 | DIVERSOS | PÁGINA 18

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 uma linda primavera a menina Beatriz
da Silva Coelho.
Teus pais, irmã Sofia e avós maternos nesta data
tão querida desejam-te, com todo o carinho,
muitos parabéns e muitos anos de vida cheios de
saúde e felicidade. Beijinhos!

10-02-2007

De parabéns

Completou mais uma primavera o Senhor Abilio
Godinho.
Esposa e filhos desejam-lhe, com todo o seu
amor e carinho, muitos parabéns e muitos anos
de vida cheios de saúde e felicidade. Parabéns e
beijinhos!

12-02-2007

AGRADECIMENTO
Jacinto de Sousa Oliveira

10-01-1934
04-02-2007

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.

OCULISTA

J.O.R.G.E

Outra Visão do Mundo

Funeral a cargo de: Abilio Godinho, Funerária Unipessoal, Lda.

FALECIDOS EM VILA DAS AVES NO MÊS DE JANEIRO
DIA 8 � José Joaquim Pinto Machado Guimarães, Travessa de Paradela.
DIA 5 � Artur Faria, 79 anos, Rua de Romão.
DIA 15 � Manuel Almeida Martins, 82 anos, Rua Manuel Afonso Silva.
DIA 16 � Rosa da Conceição Pinheiro, 91 anos, Rua da Visitação.
DIA 18 � António Ferreira Costa, 84 anos, Rua do Longal.
DIA 19 � Joaquim Ferreira Magalhães, 78 anos, Rua Miguel Torga.
DIA 20 � Ana Gomes, 77 anos, Rua Santo André.

FALECIDOS EM LORDELO NO MÊS DE JANEIRO
DIA 5 � Joaquim Teixeira, 73 anos, Rua das Paredes Alagadas.
DIA 12 � João Paulo Martins Magalhães, 36 anos, Alemanha.

FALECIDOS EM RORIZ NO MÊS DE DEZEMBRO
DIA 27 � Gracinda da Silva Barroso, 91 anos, Lugar de Fontão.
Dia 27 � Joaé Maria Lima da Rocha, 46 anos, Rua de S.Pedro.

FALECIDOS EM RORIZ NO MÊS DE JANEIRO
DIA 13 � António da Costa, 81 anos, Rua de S.Pedro.
DIA 27 � Luís da Silva, 78 anos, Rua dos Carvalhais.

O ENTREMARGENS ENVIA ÀS FAMILIAS ENLUTADAS AS MAIS SENTIDAS
CONDOLÊNCIAS.

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 Camas hospitalares | Calçado ortopédico |

Fraldas | Meias elásticas e de descanso

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

Ortopédias e Dietéticas, Lda.
ORTONEVES

1º ANIVERSÁRIO DE
FALECIMENTO

José Eduardo da Silva Pereira
24-02-2007

A esposa comunica o primeiro aniverário
de falecimento do seu ente querido e
agradece a todos que tenham, de alguma
forma, prestado homenagem em sua
memória

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

Tomaram posse no passado mês de
Janeiro os novos corpos directivos da
Cooperativa Cultural Entre os Aves,
colectividade sem fins lucrativos que
tem como principal actividade a edição
do jornal Entre Margens.
Os novos corpos directivos ficaram
assim constituídos:
ASSEMBLEIA GERAL: presidente: José Manuel

Cooperativa Cultural Entre os Aves com novos corpos directivos
Machado, vice-presidente: Aníbal Magalhães
Moreira, secretário: António Salazar Amorim
Ribeiro. CONSELHO FISCAL: presidente: Luís
António Cardoso Monteiro, relator: José
Manuel Carvalho Fernandes, secretário:
Domingos Araújo Magalhães, DIRECÇÃO:
presidente: José Pereira Machado, tesoureira:
Ludovina Rosa Ribeiro Silva, secretário:
Joaquim Fânzeres Azevedo Pontes.

TELEFONES ÚTEIS
FARMÁCIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTIÇÃO DE FINANÇAS
Santo Tirso.............................................252851383

Vª Nª Famalicão..................................252316633
Guimarães..............................................253413092

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

LAR FAMILIAR DA TRANQUILIDADE
Aves.........................................................252942031
SOS SIDA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800201040

De Parabéns: esteve de parabéns, no passado dia 22 de Janeiro, a sª

Carolina da Conceição Paiva, residente na C. da Boavista, em Lordelo. Seus
familiares e vizinhos desejam-lhe muitas felicidades e muitos anos de vida.
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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...)

Precisa-se
professores de todas as
disciplinas e anos para

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

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

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/ experiência de
cozinha procura trabalho

na área.
Contactar: 965 782 808

          964 509 016

Comissionistas/ Distribuidores M/F
Pessoas idóneas, ambiciosas e com experiência em
multinível e venda directa para produto inovador já

com muita procura no mercado.
Contactar: 960 040 511

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!...

TERRENO
Para construção

com projecto aprovado
Só 25.000 EurosSó 25.000 EurosSó 25.000 EurosSó 25.000 EurosSó 25.000 Euros

VILA DAS AVES
Centro

ndar Moradia T3

Só 7Só 7Só 7Só 7Só 78.500 Eur8.500 Eur8.500 Eur8.500 Eur8.500 Eurososososos

VILA DAS AVES
Moradia c/ terreno
sala c/ lareira, aq.

central
zona sossegada

MORADIA
T3 semi-nova
Sala c/ lareia
Calendário

1111130.000 Eur30.000 Eur30.000 Eur30.000 Eur30.000 Eurososososos

MORADIA T3 - BAIRRO
Em Banda

Aquecimento central, sala c/ lareira,
Aproveitamento do sótão, Localização do melhor

FFFFFaaaaaça já a sua visitaça já a sua visitaça já a sua visitaça já a sua visitaça já a sua visita

MORADIA P/ RESTAURO

Toda em pedra
S.Tomé Negrelos

(preço de ocasião)

MORADIA EM
BANDA

T2 com jardim
Só 46.000 EurosSó 46.000 EurosSó 46.000 EurosSó 46.000 EurosSó 46.000 Euros

ARMAZÉM
600m2
Excelente

localização
1111125.000 Eur25.000 Eur25.000 Eur25.000 Eur25.000 Eurososososos

Visite

entreMARGENS
O JORNAL DE VILA DAS AVES

INSCRITO NA D.G. DA C.S. SOB O Nº112933 DEPÓ-

SITO LEGAL: 170823/01. TIRAGEM MENSAL: 4.000

EXEMPLARES.

ASSINATURA ANUAL 13,00 EUROS (NACIONAL)

PROPRIEDADE: COOPERATIVA CULTURAL DE

ENTRE-OS-AVES, C.R.L. NIPC: 501 849 955

DIRECÇÃO DA CCEA: PRESIDENTE: JOSÉ PEREIRA

MACHADO; TESOUREIRA: LUDOVINA ROSA R. SILVA;

SECRETÁRIO: JOAQUIM FÂNZERES A. PONTES.

DIRECÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E REDACÇÃO: RUA

DOS CORREIOS - ESTAÇÃO DE CAMINHOS DE FERRO

DE VILA DAS AVES - APARTADO 19 - 4796-908 AVES

- TELEFONE E FAX: 252 872 953

DIRECTOR: LUÍS AMÉRICO CARVALHO FERNANDES.

CONSELHO DE REDACÇÃO: ADÉLIO CASTRO, JOSÉ

MANUEL MACHADO, LUÍS ANTÓNIO MONTEIRO.

COLABORARAM NESTE NÚMERO:  JOSÉ  CARVALHO

(C.P. N.º 6518), JOSÉ PEREIRA MACHADO, JOSÉ

PACHECO, CELSO CAMPOS, CRISTINA FERREIRA,

PEDRO FONSECA.

COLABORADORES: S. PEDRO RORIZ - A. LEAL.

S.PEDRO DE BAIRRO - VITOR MARQUES E TIAGO

CARVALHO. LORDELO - DOMINGOS RIBEIRO.

DESPORTO - COORDENADORA: SUSANA CARDOSO

(C.P. Nº 10022). REPORTER FOTOGRÁFICO: VASCO

OLIVEIRA. COLABORAÇÃO: J.M. MACHADO, JOAQUIM

FERNANDES, FERNANDO FERNANDES.

COBRANÇA / PUBLICIDADE: DOMINGOS ARAÚJO

E JOSÉ PINHEIRO (VILA DAS AVES); JORGE FERREIRA

DE SOUSA (REBORDÕES , S.TOME NEGRELOS E

DELÃES); A. LEAL (RORIZ).

COMPOSIÇÃO E PAGINAÇÃO: LUDOVINA SILVA,

JOSÉ ALVES CARVALHO. FOTOCOMPOSIÇÃO E

MONTAGEM: JORNAL ENTREMARGENS

IMPRESSÃO: EMPRESA DO DIÁRIO DO MINHO, LDA.

TEL.: 253 303 170 FAX.: 253 609 465

E-MAIL: GERAL@DIARIODOMINHO.PT

Nº 363 - 14 DE FEVEREIRO 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
1ª saída de Fevereiro foi o nosso estimado
assinante, Adelino A. Sousa Santos, residente
na Urb. Fonte Arcada, lot.9, em Bairro

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz
contemplado nesta 1ª saída de Fevereiro foi o
nosso estimado assinante, Alexandrino
Martins Gomes, residente na Rua de
Cartomil, em Roriz.

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

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o feliz
contemplada nesta 1ª saída de Fevereiro foi o
nosso estimado assinante, Manuel Coelho
de Azevedo, residente na Rua Júlio M.M.
Costa, nº 10, em S. Martinho do Campo.

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

Procura
trabalho em part-time (de
preferência da parte de

tarde)
Contactar: 968099257

Procura
enfermeiro recém-
licenciado procura

emprego
Contactar: 919 484 325

931 717 732

Cash e Carry  O Corticeiro

Rua dos Louros, nº 19 | 4815 Lordelo

Aumento os seus
rendimetos M/F

actividade independente
part-time full-time
(300,00 Euros a
1.000,00 Euros)

Contactar: 919 087 700

QUINTÃO DE QUINTÃO
Negrelos - Santo Tirso
14 hectares - vinha
Casa do século XVII

Imóvel únicoImóvel únicoImóvel únicoImóvel únicoImóvel único

VENDEDOR DE AUTOMÓVEIS (M/F)VENDEDOR DE AUTOMÓVEIS (M/F)VENDEDOR DE AUTOMÓVEIS (M/F)VENDEDOR DE AUTOMÓVEIS (M/F)VENDEDOR DE AUTOMÓVEIS (M/F)
REQUISITOS: Elevado sentido de responsabilidade e capacidade
de trabalho, facilidade de comunicação e espirito de equipa,
boa apresentação, bons conhecimentos de mercado local,
conhecimentos de Informática
OFERECEMOS: formação para a função a desempenhar, regalias
em vigor na empresa, possibilidade de integração nos quadros da
empresa, integração em empresa sólida
Entregue a sua candidatura, ou envie paraEntregue a sua candidatura, ou envie paraEntregue a sua candidatura, ou envie paraEntregue a sua candidatura, ou envie paraEntregue a sua candidatura, ou envie para:
Daro Lda. / Avª Sousa Cruz, Apartado 35, 4784-909 Santo Tirso
e-mail: mkt@daro.pt
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LORDELO - GUIMARÃES
3,251.199,00 989,00

LOTE 2 ALMOFA-
DAS DECORATIVAS
45X55 CM REF. AMO1

1,50
LCD SAMSUNG
40’’

74,950,48 0,64
BANCO
MUSCULAÇÃO

24,95
PÃP DE CENTEIO
400 gr

9,985,49 4,79
SALPICÃO BERA
LAMEGO
kg

7,98

QUEIJO CAMEM-
BERT “PRÉSI-
DENT” 250 gr

2,09
PAPEL HIGIÉNICO
RENOVA SUPER
18+6 rolos grátis

3,90
QUEIJO BRIE
“PRÉSIDENT”
kg

7,99
DETERGENTE PÓ
MAQ. XTRA
110 doses

11,90

CERVEJA S/ALCOOL
“SUPER BOCK”
6x33cl TP leve 6 pague 5

2,13
FLOCOS CEREAIS
NESTUM “NESTLÉ”
MEL 300 gr+15% grátis

0,99
SALSICHAS
“NOBRE” 4 PARES

0,49
REFRIGERANTE C/
GÁS “SUMOL
4x1,5l leve 4 pague 3

3,24

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 14 a 25 de Fevereiro de 2007.

20 Preços de Arrasar

PACK 4 LUVAS BA-
NHO LISAS
15X21CM REF. IPELOS

PLASMA SANYO
42’’

MINI STEPPER +
COMPUTADOR

BROA DE MILHO
500 gr

CHOURIÇO
GRAND DOBLÓN
COMPOFRIO kg

QUEIJO FLAMENGO
BOLA AGROS
kg

QUEIJO AMANTEI-
GADO PAIVA
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

TELEFONE: 252 820 666 / 7
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