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

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

Castro Fernandes em visita de trabalho às freguesias
de S. Martinho do Campo e Vilarinho

ACTUALIDADE  | JOSÉ MARIA DIAS
À FRENTE DO CENTRO
HOSPITALAR DO MÉDIO AVE

O antigo director do Hospital
Conde S. Bento preside ao con-
selho de Administração do Cen-
tro Hospitalar do Médio Ave, a
funcionar desde o passado dia um
de Março, em Santo Tirso | PÁGINA  8

ACTUALIDADE | CASFIL CRIA 80
NOVOS POSTOS DE TRABALHO

dentro de poucos meses, a
empresa Casfil, em Vila das Aves,
terá a laborar em pleno uma
nova linha de produção. Em
causa está um investimento de
cerca de 25 milhões de euros.
| PÁGINA  3

CULTURA | PRIMEIRA EXPOSIÇÃO
BIBLIOGRÁFICA SOBRE O
ESCRITOR FERREIRA NETO

Está patente no Centro Cultural
de Vila das Aves, até 13 de Abril,
uma exposição bibliográfica sobre
o poeta e escritor avense, Ferreira
Neto, autor de mais de duas
dezenas de obras, entre as quais,
�A serpente era Mulher� . | PÁGINA  13

Câmara adjudicou
ampliação do cemitério
de Vila das Aves
�Há outros cemitérios para se fazer
no concelho, nomeadamente em
Areias, Sequeirô e Burgães, mas
neste momento a prioridade é cla-
ramente Vila das Aves�. Declaração
de Castro Fernandes a propósito
da ampliação do cemitério local

cuja primeira fase acaba de ser
adjudicada . Em Vilarinho, entra na
fase final a ampliação do cemité-
rio que vai custar um milhão de
euros. Para o presidente da Junta,
Tarcísio Silva, esta é a obra do sé-
culo na freguesia. PÁG. S 5 E 10

Pormenor dos
ossários do cemitério
de Vilarinho

LUZ VERDE PARA O PLANO DE

URBANIZAÇÃO DE S. MARTINHO

DO CAMPO PÁG.S  9 E 10

DESPORTO | DESPORTIVO DAS
AVES EMPATA COM O SETÚBAL

A mostrar uma renovada atitude
neste último período do campeo-
nato, o Desportivo das Aves, ainda
assim, não conseguiu largar a
lanterna-vermelha e os trunfos
teimam em não chegar e já lá vão
mais de três meses sem conquistar
os três pontos | PÁGINA  15
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Na edição anterior, no artigo
sobre o Rancho Etnográfico de

Santa Maria de Negrelos, incluído
no suplemento sobre S. Pedro de
Roriz, referimos erradamente que
esta colectividade contou com a

�comparticipação da autarquia na
ordem dos 150 mil euros�,

quando o que realmente sucedeu,
foi uma comparticipação de 10

por cento do valor total da obra,
esse sim, orçamentado nos
referidos 150 mil euros. ||||||

NOTA DA REDACÇÃO

||||| EDITORIAL:     LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Comemorámos recentemente o Dia
Mundial da Mulher, neste caso, em
Portugal com o coro jubiloso de
quantos e quantas julgam ter inver-
tido os tempos bárbaros com a apro-
vação da legislação no que concer-
ne à �interrupção voluntária da gra-
videz até às dez semanas� despena-
lizando-a e, quiçá, liberalizando-a.

De facto, o conceito de moderni-
dade que privilegia a opção da
mulher, o seu poder de decidir a
seu favor contra o fruto das suas
entranhas e de uma concepção inde-
sejada foi sufragado por uma
maioria relativa dos que foram a
votos e, decorrido nem um mês, a
esquerda parlamentar transformou
esse sufrágio em lei num impulso
�prafrentex� que defraudou pura e
simplesmente os votantes do �sim�
mais moderados que acreditaram
nas boas intenções e falas mansas
de quem admitia que a legislação a
aprovar viesse a introduzir um �acon-
selhamento� (ai a tão propalada
legislação alemã!). Entre os apelos,
por certo utópicos do episcopado
católico que, em documento já pos-
terior ao referendo, aconselhava os
governantes e a sociedade civil a
reforçarem o apoio às famílias e às
mães �para acabar com o aborto e
tornar a lei que agora se irá fazer,
numa lei inútil� e a decepção bem
mais realista de deputados do PS e
do PSD que deram a cara pelo �sim�
e que agora se dizem traídos no
texto aprovado acusando a maioria
de o ter forjado �à socapa�, não me
admira que uma enorme faixa dos
votantes pelo �sim� se sintam de cer-
to modo frustrados. Num artigo de
opinião muito recente do Jornalista
António Marujo, muito crítico con-
tra a postura daqueles que se entrin-
cheiraram no �não�, incluindo a hie-
rarquia católica, o �post-scriptum� com
que terminava não deixa de ser
muito pertinente: �Será lamentável se
o PS não legislar para haver uma con-
sulta de aconselhamento e apoio às
grávidas; não foi isso que destacados
membros do partido anda-ram a
prometer e o próprio primeiro-ministro
garantiu na noite de domingo?�

Ficamos naturalmente expectan-
tes quanto à posição que irá assumir
o Presidente da República depois
dos apelos que fez à moderação e
ao mais amplo consenso na formu-
lação da nova lei e obviamente que
não fazemos desta bandeira um salto
civilizacional na situação da mulher
que bem precisa de iniciativas legis-
lativas bem mais ousadas para que
a igualdade de género seja uma rea-
lidade na vida política, social e labo-
ral para bem do desenvolvimento
do País.

No que diz respeito a ocorrências
concelhias e locais de que damos
pública informação será importante
realçar as expectativas criadas com
a celebração de um acordo entre o
Ministério da Saúde e a Câmara
Municipal de Santo Tirso que repõe,
de momento, a continuidade de um
�Serviço de Urgência Básico�, quan-
do já era dado como certo o encer-
ramento da urgência hospitalar da
nossa cidade. Não deixa, ao que
parece, de ocorrer uma desqualifi-
cação das valências do nosso Hos-

A propósito ou a despropósito
de comemorações

(...) Obviamente que não
fazemos desta bandeira [IVG] um salto civilizacional na situação da

mulher que bem precisa de iniciativas legislativas bem mais ousadas para
que a igualdade de género seja uma realidade na vida política, social e

laboral para bem do desenvolvimento do País.

por vezes contra a adversidade e a
precarização do serviço público do
SNS. Entretanto as trombetas mais
sonantes, ao arrepio das evidências,
acenam-nos com estribilhos muito
honrosos para o concelho e para o
País em geral apodando os mais
cépticos de �Velhos do Restelo�.

E já que falamos de comemora-

pital mesmo quando o acordo acena
com a colocação a partir de Outubro
do corrente ano de uma ambulância
SIV (Suporte Imediato de Vida) com
pessoal especializado. Não sabe-
mos, por outro lado, se a localização
da sede administrativa do futuro
Centro Hospitalar do Médio Ave em
Santo Tirso será assim uma verda-
deira compensação para o muito
que sempre se ambicionou em ter-
mos de recursos médico-sanitários
e de ambulatório para o Hospital
de Santo Tirso e que  irão ser  deslo-
calizados para os centros urbanos
mais próximos! É neste clima que a
Liga dos Amigos daquela instituição
irá celebrar na próxima semana o
seu  21º aniversário. Não deixará
de ser salutar rememorar tempos
estimulantes de apelo ao volunta-
riado, à emulação e ao espírito de
corpo dos profissionais que teima-
vam em fazer mais e melhor, lutando

ções e de aniversários, queremos
realçar a nossa ambição enquanto
órgão de Comunicação Social de
sermos dignos de um passado de
vinte anos de isenção, de indepen-
dência e de pertinência crítica. Come-
moraremos no próximo mês 20 anos
de existência e, por isso, em 4 de
Abril - simultaneamente o dia dos
52 anos de elevação das Aves a
Vila - iremos realizar, desta feita em
Santo Tirso, uma mesa redonda com
importantes nomes e contributos de
pessoas ligadas à imprensa regional.
Será seu coordenador um tirsense
e uma voz qualificada na opinião
pública tirsense em quem deposi-
tamos confiança para alargarmos o
perímetro da nossa influência e as
parcerias desejáveis contra o estrei-
tamento e o deficit democrático a
que a vida cívica no nosso município
vem sendo submetida. |||||



Dentro de poucos meses, a empresa Casfil, com
sede em Vila das Aves, terá a laborar em pleno
uma nova linha de produção. Em causa está
um investimento de cerca de 25 milhões de
euros que, a cada dia que passa, ganha maior
visibilidade através das infra-estruturas que
estão a ser criadas para o referido efeito, há
cerca de um ano.

Com esta nova linha de produção (de
embalagem flexível) a empresa prevê criar 80
novos postos de trabalho, entre quadros
médios e superiores, segundo deu conta ao
Entre Margens fonte da Casfil. Fundada há
mais de 25 anos, a empresa renova assim a
sua aposta na qualidade e na diversificação
do leque de ofertas, reforçando-se igualmente
enquanto entidade empregadora. Aos postos
de trabalho a criar nos próximos meses (alguns
já se encontram na empresa em processo de
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SESSÃO DE ESCLARECIEMENTO
SOBRE ARRENDAMENTO
Dia Mundial dos Direitos do Consu-
midor, celebra-se a 15 de Março

No âmbito do Dia Mundial dos Direitos do
Consumidor, que se comemora amanhã, o Cen-
tro de Informação Autárquico ao Consumidor
(CIAC) de S. Tirso associa-se à DECO e à Gran-
de Área Metropolitana do Porto na realização

de uma sessão de esclarecimento sobre
�arrendamento�. Esta sessão, que pretende
elucidar os consumidores sobre o Novo Regime
do Arrendamento Urbano, decorrerá no Salão
Nobre da Câmara Municipal, amanhã, às 21

horas. A participação nesta sessão, gratuita,
requer a formalização de uma inscrição que
pode ser feita via email: omonteiro@cm-stirso.pt
ou no CIAC de S. Tirso, sito na R. Dr. Francisco
Sá Carneiro, n.º 17, 4780-448 Santo Tirso. |||||

Jorge Fontão foi o grande vencedor do Concu-
rso de Quadras de Amor, promovido pela Asso-
ciação Comercial e Industrial do Concelho de
Santo Tirso em parceria com a Câmara Municipal,
integrado na Campanha do Dia de S. Valentim,
Dia dos Namorados 2007

Reunido a 7 de Março nas instalações da
associação comercial, o Júri - composto pela
vereadora da cultura, Júlia Godinho, pelo
presidente da Junta de Freguesia de Santo Tirso,
José Graça e por Elsa Mendes, em representação
do Hotel Cidnay � teve em conta o respeito
pelas regras estipuladas no regulamento do
concurso, a originalidade, o ritmo, o conteúdo
e estruturação da(s) quadra(s), entre outros
aspectos, na selecção das quadras vendedoras.

 A quadra considerada pelo júri como
vencedora foi a número 13, da autoria de Jorge
Fontão, premiada com uma noite romântica no
Hotel Cidnay (Meu amor é tão grande e tão
perfeito… /não creio que outro igual possa haver:/
tão grande que me dói muito no peito, / tão perfeito
que até amo o seu doer). O Júri decidiu ainda
atribuir quatro menções honrosas às quadras
números 2, 7, 23 e 31 elaboradas por,
respectivamente, Casimiro Ferreira, Filipa Borges,
Marcelo Braga e Manuela Rodrigues.

Com esta iniciativa pretendeu-se �incentivar
o consumo em Santo Tirso e promover o �Nosso
Comércio�, contando a mesma com o apoio do
Ministério da Economia e Inovação e do
programa Modcom � Fundo de Modernização
do Comércio. |||||

Jorge Fontão
vence concurso
de quadras
INICIATIVA PROMOVIDA PELA ACIST
E CÂMARA DE SANTO TIRSO

formação), juntam-se ainda os 180 empregados
que actualmente laboram na Casfil. Os produtos
da nova linha de produção estarão especial-
mente vocacionados para o mercado exterior.

A Casfil é uma destacada empresa produ-
tora de filmes flexíveis para embalagem. Produz
e comercializa uma vasta gama de filmes e sacos,
para a grande distribuição e a indústria em
geral, nomeadamente os sectores alimentar,
têxtil e médico-cirúrgico. De acordo com o seu
site oficial, a empresa, tem �um conceito de
negócio direccionado para a qualidade, aliado
ao estado da arte do equipamento e numa
estreita parceria com clientes e fornecedores�.
Serve desde 1981 o mercado global, expor-
tando �cerca de 50 por cento de toda a sua
produção�.

No âmbito da instalação desta nova linha
de produção, a empresa requereu no final do

ano passado à autarquia de Santo Tirso a
insenção do Imposto Municipal sobre Imóveis
(IMI) relativamente aos prédios utilizados na
sua actividade no âmbito deste investimento,
bem como a insenção do Imposto Municipal
sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis
(IMT) relativo às aquisições da Casfil de imóves
destinados ao exercício da sua actividade, no
âmbito do mesmo projecto.

A proposta foi discutida e aprovada na
Assembleia Municipal de 6 de Dezembro
último, concordando assim aquele orgão
autárquico com a isenção total do IMI e do
IMT, sublinhando-se na ocaisão �o grande
interesse para a região� e para o �município
de Santo Tirso� em particular do projecto a
desenvolver pela empresa em Vila das Aves,
nomedamente face à actual conjuntura
económica. ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Casfil cria 80 novos postos de trabalho
NOVA LINHA DE PRODUÇÃO REPRESENTA INVESTIMENTO DE 25 MILHÕES DE EUROS
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Doze Formandas da AIVA com
conhecimentos validados
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Depois de Roriz, o Centro de Reconhe-
cimento, Validação e Certificação de
Competências de Santo Tirso (CRVC-
C) cumpriu mais uma itinerância, des-
ta vez na Associação do Infantário
de Vila das Aves (AIVA), assinalando-
se o facto com a entrega de diplomas
às doze formandas que viram, desta
forma, reconhecidos os seus conheci-
mentos, sendo-lhes atribuída a certifi-
cação de nível B3, equivalente ao nono
ano de escolaridade.

A cerimónia teve lugar nas instala-

CRVCC REALIZOU NOVA ITINERÂNCIA, DESTA VEZ NA ASSOCIAÇÃO DO INFANTÁRIO DE VILA
DAS AVES. 12 FORMANDAS VIRAM CERTIFICADOS CONHECIMENTOS.

dade à formação, caso contrário �sen-
tir-se-ão completamente ultrapas-
sadas�. �Não digam �eu tenho o nono
ano, digam antes, eu só tenho o nono
ano�, afirmou ainda Ana Maria
Ferreira.

A mesma responsável mostrou-se
ainda confiante de que em breve o
CRVCC de Santo Tirso estará habilita-
do para certificar até ao 12º ano de
escolaridade, tendo a autarquia já
apresentado candidatura nesse senti-
do. Um facto que sublinha a aposta
na formação por parte da Câmara
Municipal que, segundo Ana Maria

nuaremos a apostar sempre na forma-
ção�, afirmou aquele responsável du-
rante a cerimónia de entrega de
diplomas.

O processo de certificação de
competências realizado pelo CRVCC
em Vila das Aves envolveu, na sua
maioria, funcionárias da AIVA. Laurin-
da Machado é um desses casos. Com
o oitavo ano de escolaridade incom-
pleto, não perdeu a oportunidade de
obter equivalência ao nono ano, até
porque já o tinha tentado. �Era algo
que queria, pois não deixa de ser uma
mais valia para o futuro� declarou ao
Entre Margens. Há onze anos a traba-
lhar na instituição, Laurinda Machado
trabalhou também na indústria têxtil
alguns anos antes, não sentindo nessa
altura, necessidade de maior formação,
já o mesmo não acontecendo na AIVA.
Por isso, não perdeu esta oportunidade
e espera agora que lhe seja igualmen-
te possível ver reconhecidas as suas
competências até ao 12º ano. Fonte
da instituição, de resto, deu conta ao
Entre Margens que a partir do mo-
mento em que o CRVCC esteja
habilitado a certificar o 12º ano, irá
requerer nova itinerância. |||||

ções da AIVA no passado dia 2 de
Março, na presença de dirigentes da
instituição e de responsáveis do CRVCC,
entre os quais a sua directora, Ana
Maria Ferreira, também vereadora da
educação da Câmara de Santo Tirso.

À semelhança do que havia afir-
mado em Roriz, a vereadora incenti-
vou as formandas a darem continui-

Ferreira já não é de agora: �não preci-
samos que o governo tivesse como
meta a qualificação dos portugueses;
nós já desde 2004, e mesmo antes,
que o fazemos�.

A aposta na formação tem sido
um constante da Associação do In-
fantário de Vila das Aves e, de acordo
com Rui Ribeiro, é para manter. �Da
parte da direcção do infantário, conti-

A Câmara de Santo Tirso, segundo Ana Maria Ferreira,
vereadora da educação,“não precisou que o governo tivesse como
meta a qualificação dos portugueses, nós já desde 2004, e
mesmo antes, que o fazemos”.

No passado sábado, dia  3 de Mar-
ço, a firma Tele-Ferreiras reuniu  no
Hotel Cidnay, em ambiente de conví-
vio e de amizade, muitos dos seus
mais importantes fornecedores,
clientes e amigos entre os quais o
Jornal Entre Margens, para come-
morar os seus 20 anos de exis-
tência. O convívio iniciou-se, de
tarde, com uma visita ao seu stand
na �Feira-Export- Home� que
decorria na Exponort e que consti-
tuiu motivo de orgulho para esta
empresa sedeada e fundada em Vila
das Aves e que entretanto expandiu
a sua actividade para a sede do
concelho e para a cidade do Fun-

Tele-Ferreiras
celebrou festa dos
20 anos de vida

Foi visível durante o conví-
vio o ambiente
internacionalista já que
estavam presentes
fornecedores de mobiliário
doméstico e máquinas de
cozinha de países como
Espanha, França, Bélgica e
Dinamarca

A FIRMA TELE-FERREIRAS ESTEVE REPRESENTADA  NA
“FEIRA-EXPORT-HOME” QUE DECORREU NA EXPONORT,
CONSTITUINDO MOTIVO DE ORGULHO PARA A EMPRESA

chal. Foi visível durante o convívio
o ambiente internacionalista já que
estavam presentes fornecedores de
mobiliário doméstico e máquinas de
cozinha de países como Espanha,
França, Bélgica e Dinamarca. Duran-
te o jantar que foi servido naquele
hotel, para além de momentos de
música intimista a cargo de um duo
musical, houve projecções de equi-
pamento de fornecedores ali repre-
sentados bem como de paisagens
e motivos tirsenses e, como não
podia deixar de ser, a transmissão
do jogo do dia, o Aves-Sporting.

No momento mais significativo
dos �parabéns�, o sócio-gerente da
empresa, Mário Rui recordou estes
vinte anos de labor e as �figuras
tutelares� que o acompanharam nes-
te percurso, o seu pai e duas mulhe-
res, Nossa Senhora e a esposa, agra-
decendo a presença de tantos
amigos, dos que estiveram presentes
e dos que, embora convidados,
justificaram a sua ausência. O Entre
Margens congratula-se com este
seu anunciante de sempre e deseja-
lhe muitos êxitos. ||||| LLLLL.....AAAAA.....FFFFF

INVESTIMENTO DE CERCA DE 495 MIL EUROS NA
FREGUESIA DE REBORDÕES

A segunda fase da construção da
Rede de Drenagem de Águas Resi-
duais, que está em curso na fregue-
sia de Rebordões, encontra-se em
estado avançado de execução. Com
um valor que ronda os 495 mil
euros, esta obra representa uma
rede com 7 kms de extensão prepa-
rada para receber um total de 618
ligações domiciliárias.

Nos arruamentos onde foram
concluídas as obras, está já disponí-

vel o serviço de drenagem de águas
residuais, podendo iniciar-se as
ligações das redes prediais ao
colector público. A Câmara Munic-
ipal de Santo Tirso faz saber que
todos os proprietários de prédios
construídos em vias públicas servi-
das por colectores municipais de
esgoto devem dirigir-se aos Serviços
Municipalizados de Santo Tirso para
regularizarem a situação da ligação
à rede pública. |||||

Rede de Drenagem
de Águas Residuais
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FARIAUTO

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

pronto socorro permanente | chapeiro | pintura | mecânica geral

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

VHS
Fotografia

�Há outros cemitérios para se fazer no
concelho, nomeadamente em Areias,
Sequeirô e Burgães, mas neste momen-
to a prioridade é claramente Vila das
Aves�. Em declarações ao Entre Mar-
gens, Castro Fernandes, justifica assim
a adjudicação da empreitada relativa
à primeira fase da ampliação do cemi-
tério de Vila das Aves, dando conta
que as obras deverão começar ainda
no primeiro semestre deste ano.

Depois da adjudicação, segue-se
a escritura pública e a aprovação da
obra por parte do Tribunal de Contas.
Formalidades a cumprir e a respeitar
para que a obra possa, finalmente ar-
rancar no terreno. Da parte do autarca
de Santo Tirso, a garantia de que os
avenses � contrariando assim alguns
dos seus críticos - não vão ter de es-
perar pelo final deste mandato para
verem a ampliação pronta. Trata-se �de
uma obra que vai custar quase 60
mil contos, esta primeira fase, portanto,
nem sequer é uma obra exagerada-
mente grande e por isso penso que
rapidamente pode ser feita e eu pró-
prio vou exercer toda a minha pressão
possível sobre a empresa para que ela
a faça o mais rapidamente possível�

Depois de negociado o terreno on-
de vai ser executada a obra de alarga-
mento do cemitério e executados que
estão os projectos, a Câmara de Santo
Tirso colocou a empreitada a Con-
curso Público já que foram ultrapassa-
dos os muitos entraves, de ordem bu-
rocrática, técnica e jurídica, que leva-
ram inclusivamente à anulação de um
primeiro concurso.

Concluído o segundo concurso
público (com nova publicação em
Diário da República) e depois de colh-
idas e analisadas as propostas e cum-
prido o período de audiência prévia,
a empreitada foi adjudicada, por des-
pacho de 6 de Março de 2007, pelo
valor de 290 mil euros à empresa
avense �Combitur � Construções Imo-
biliárias e Turísticas, SA.

No essencial, a obra consiste na
construção de dois patamares, situa-
dos à cota baixa, junto à rua que divide
o cemitério antigo, da ampliação a
construir, e também a zona de entrada
situada no patamar mais elevado.
Cada patamar é constituído por dois
talhões com os percursos que lhe dão

Câmara Municipal adjudicou ampliação
do cemitério de Vila das Aves
CASTRO FERNANDES DIZ QUE AGUARDA “HÁ NOVE MESES”  QUE A JUNTA SE PRONUNCIE SOBRE A PROPOSTA DE
PROTOCOLO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO CEMITÉRIO

acesso. Nesta primeira fase ficarão dis-
poníveis 252 sepulturas e 69 ossá-
rios. Os principais trabalhos a realizar
são os movimentos de terras, muros
de vedação e suporte, percursos inter-
nos, rampas e patamares de acesso,
drenagem de águas pluviais e abaste-
cimento de água.

O autarca de Santo Tirso não deixa
de lembrar, no entanto, que �a respon-
sabilidade da execução dos cemitérios
é das próprias freguesias�. A Câmara
de Santo Tirso tem no entanto optado
pela compra de terrenos e pela execu-
ção de cemitérios não usufruindo,
mesmo assim, das receitas das vendas
das sepulturas. E por isso, afirma Castro
Fernandes, �têm que ser definidas cla-
ramente regras�, nomadamente como
as constantes do protocolo assinado
com a Junta de Freguesia de Vilarinho,
cujo novo cemitério está neste mo-
mento em construção na freguesia.

O autarca dá conta que enviou,
há nove meses, uma proposta de pro-
tocolo à Junta de Freguesia de Vila
das Aves, seguida de ofícios a pedir
para que esta se pronuncie sobre o
assunto, mas �há nove meses que a
Junta de Freguesia não responde à
proposta de protocolo que lhe fize-
mos�. Proposta que, alega o autarca,
�é clara�. �É sobre a forma de gestão
dos terrenos porque a câmara ao
adquiri-los não quer que se dê uma
ocupação tão rápida como se deu
com a última ampliação. É bom que
se saiba�, recorda Castro Fernandes,
�que a ampliação do cemitério de Vila
das Aves, que foi feita há coisa de
15, 16 anos, está completamente
ocupada, e nós não podemos ter cemi-
térios para 15 anos. Não sei o que
aconteceu, nem agora vou culpabilizar
ninguém, o facto é que de um momen-
to para o outro, um cemitério que
tinha duplicado apareceu todo
ocupado.� ||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE
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Para Castro Fernandes é
necessário definir claramente
as regras de utilização dos
cemitérios, para que as
sepulturas não sejam
ocupadas rapidamente

Pouco tempo antes do anúncio
da adjudicação da ampliação do
cemitério de Vila das Aves, o PSD
de Santo Tirso esteve em visita de
trabalho à freguesia, tendo o as-
sunto atraído as atenções dos seus
responsaveis políticos. No local,
o PSD constatou a existência de
apenas três campas disponíveis
neste momento no cemitério local,
e por esse facto, sublinha que o
mesmo �atingiu já o seu ponto
de rotura� colocando �em perigo
no curto prazo a sua utilização
pelos avenses�.

Em comunicado de imprensa,
o PSD dá conta que o assunto
tem sido uma constante nas As-
sembleias de Freguesia reflectindo
assim a preocupação da popula-
ção local. No entanto, notam os
sociais-democratas �lamentavel-
mente, da Câmara Municipal a úni-
ca resposta continua a ser o silên-
cio�. �Quem assumirá a responsa-
bilidade no caso no cemitério não
ter condições para responder às
necessidades da Vila das Aves?
Será que os avenses terão de ser
sepultados no Cemitério de Fontis-
cos?�, questiona o partido, apelan-
do ao presidente da Câmara �para
que informe a Junta de Freguesia
das Aves sobre a situação do
Cemitério, bem como, promova
com carácter urgente, todas as
diligência tendo em vista o inicio
das obras de ampliação�. |||||

APENAS TRÊS CAMPAS
DISPONÍVEIS
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MARIA JÚLIA - UMA MULHER DE CORAGEM NUM MUNDO MASCULINO

De florista a taxista
||||| TEXTO E FOTO: CRISCRISCRISCRISCRISTINATINATINATINATINA     FERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRA

Com a celebração do Dia da Mulher,
sabemos que se pretende chamar a
atenção para o papel e a dignidade
da mulher e levar a uma tomada de
consciência do valor da pessoa, per-
ceber o seu papel na sociedade, con-
testar e rever preconceitos e limita-
ções que vêm sendo impostos à mu-
lher.

No seguimento desse dia, decidi-
mos entrevistar uma grande senhora
que, com a sua profissão de taxista,

profissão de taxista. Teve que aban-
donar onze anos de actividade de
florista devido a graves problemas de
saúde (alergias) que isso lhe causa-
va. Dada a sua idade, pois toda a gente
sabe que ninguém sem formação é
empregue com 47 anos, ela optou
por se aventurar pela profissão do ma-
rido. Por isso, investiram em mais um
táxi e lá andam os dois a exercer a
mesma profissão.

Quando lhe perguntamos se gos-
tava da sua profissão, os olhos de
Maria Júlia brilharam. �Adoro o que
faço�, respondeu. Adora conduzir e
conversar, por isso pretende continu-
ar nesta actividade enquanto puder.
�Ganhei saúde�, e também muitos
amigos pois muitos dos serviços que
faz já são requesitados por clientes
assíduos.

Simpática e carinhosa, fica então
apresentada uma senhora que traba-
lha num mundo praticamente mas-
culino, mas que exerce a sua profis-
são com um profissionalismo de me-
ter muitos taxistas homens num bol-
so.

Ela quebrou o mito localmente, cho-
cou algumas mentalidades retrógra-
das, mas o que é certo é que depois
dela já apareceram mais, uma na Car-
reira, outras em Santo Tirso e Delães.
(Vila Nova de Famalicão) |||||

contrariou e quebrou mitos e precon-
ceitos desta Vila, grande em dimen-
são, mas pequena, muito pequena, em
termos de mentalidades.

Maria Júlia Machado Antunes
Paiva Carvalho, de 52 anos, mãe de
3 filhos, exerce desde os 47 anos, a

Maria Júlia Machado Antunes Paiva Carvalho,
de 52 anos, mãe de 3 filhos, exerce desde os 47 anos, a
profissão de taxista, em Vila das Aves. Teve que abandonar
onze anos de actividade de florista devido a
graves problemas de saúde

APRESENTAÇÃO

Professor Luís Américo Fernandes
(Director do jornal “Entre Margens”)

ORADORES

“O presente e o futuro da Imprensa Regional”;
Comendador Aníbal Araújo (Presidente da UNIR – União Portu-
guesa da Imprensa Regional)

“A Imprensa Regional e o Poder Autárquico”
Dr. Custódio Oliveira (Consultor de Comunicação)

“A viabilidade económica da Imprensa Regional”
Dr. Rui Paulo (Director da Empresa “Meio Regional”)

Moderador: Paulo Sousa (Jornalista)
Coordenador operacional: Dr. Pedro Fonseca

“A Imprensa Regional e as
mudanças comunicacionais”

COLÓQUIO

Auditório Engº Eurico de Melo
4 de Abril - 21 horas

20º Aniversáriodo JornalEntre Margens
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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

933 292 969 . 932 490 475 . 932 490 474

Rua Silva Araújo
* crédito imediatoOCULISTA

Outra Visão do Mundo

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

|||| OPINIÃO:     JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     MANUELMANUELMANUELMANUELMANUEL     MACHADOMACHADOMACHADOMACHADOMACHADO     *

Na ressaca da cruzada em torno do
Hospital de Santo Tirso, os deputa-
dos socialistas, no período de antes
da ordem do dia, afadigaram-se em
intervenções de felicitações sobre o
Protocolo assinado entre o Ministé-
rio da Saúde e a Câmara Municipal
de Santo Tirso, que contempla, no-
meadamente, a criação, a partir de
Abril, de um �Serviço de Urgência
Básico�.

Por força da ausência do Presi-
dente da Câmara Municipal nesta
Assembleia, foi ao Vice-Presidente,
Luís Gonzaga Freitas Rodrigues, que
coube a missão de porta-voz do
executivo camarário. Na ausência do
timoneiro e entre tamanho �fogue-
tório� dos deputados socialistas em
torno desta conquista, quem acabou
por apresentar uma proposta de con-
gratulações pelo acordo alcançado,
foi um deputado independente!

Entre regozijos e cepticismos exa-
gerados, e considerando aquilo que
resta das valências do Hospital de
Santo Tirso, o mais razoável que po-
de ser afirmado acerca do conteúdo
deste Protocolo, é que foi preferível
ficar com um �Serviço de Urgência
Básico�, do que não ter nada�

A NOVA POSTURA DE TRÂNSITO
EM VILA DAS AVES
Na minha qualidade de avense e
enquanto membro eleito para a
Assembleia Municipal de Santo Tirso,
não pude deixar passar em claro a
oportunidade de suscitar nesta as-
sembleia um apelo à reflexão sobre
o impacto da nova postura de trân-
sito, implementada em 22 de Janeiro
último. Devo recordar que esta pos-
tura tinha sido aprovada em Assem-
bleia de Freguesia de Vila das Aves
em 12 de Abril de 2003, e que por
vicissitudes camarárias só agora
entrou em funcionamento, volvidos
4 anos!

Sabendo da existência de vários
pedidos pertinentes e até abaixo
assinados dirigidos à Câmara com
pedidos de alterações à postura re-
centemente implantada, apelei nesta
Assembleia Municipal à disponibili-

Hospital com “Serviço
de Urgência Básico”

dade da Câmara para efectuar, a
curto prazo, as correcções ou as
adaptações mais adequadas com a
realidade actual. Devo lembrar que
as eventuais alterações a introduzir
à nova postura para terem eficácia
legal estão sujeitas a um conjunto
de procedimentos e aprovações
camarárias, habitualmente demora-
dos. Muito gostaria, por isso, de ter
sentido uma maior convicção da Câ-
mara para agilizar o processo. Ainda
assim, registo como positivo o
comprometimento do porta-voz do
executivo camarário nesta sessão, o
Vice-Presidente, Luís Gonzaga Freitas
Rodrigues, para ponderar sobre
sugestões de correcções à nova
postura, em colaboração com a Junta
de Freguesia de Vila das Aves e
demais entidades envolvidas.

A realidade urbana de Vila das
Aves que esteve subjacente à elabo-
ração desta postura de trânsito so-
freu muitas alterações desde inícios
de 2003, quando o seu estudo co-
meçou, até à sua implantação, quatro
anos depois! Surgiram arruamentos,
rotundas e edifícios novos, comér-
cios e serviços públicos entraram em
funcionamento, etc., etc. Tudo isto,
provocou alterações urbanas na cen-
tralidade que não puderam ser tidas
em consideração nos estudos ini-
ciais da postura que agora foi implan-
tada no terreno.

Sem que se pretender colocar em
causa a generalidade desta nova pos-
tura que, em minha opinião tem mui-
tas virtualidades, considero, ainda
assim, que é inevitável que, a muito
curto prazo, se faça uma reflexão téc-
nica competente sobre esta matéria,
e que possa haver a sensibilidade para
acolher as sugestões de alterações
que demonstrem poder trazer mais
eficácia à nova postura de trânsito.
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO - 27 DE FEVEREIRO 2007

Pontos de Vista

A realidade urbana de Vila
das Aves que esteve
subjacente à elaboração
desta postura de trânsito
sofreu muitas alterações
desde inícios de 2003

�Ao contrário do que afirmou
Castro Fernandes, Santo Tirso per-
de o Serviço de Urgências Cirúrgi-
cas a partir de 25 de Abril de
2007�. É pelo menos esta a opi-
nião da Concelhia do PCP, em con-
siderações a propósito do acordo
assinado entre o presidente da
Câmara Municipal e o Ministro da
Saúde no passado dia 3 de Março.
Para os comunistas, �não há qual-
quer garantia de que este serviço
vá funcionar sempre durante as
24 horas do dia, nem sequer de
que num futuro próximo este servi-
ço seja mantido uma vez que o
ponto 2 do acordo assinado
salvaguarda que  �esta situação
será reapreciada no contexto do
futuro Centro Hospitalar��

Na mesma linha de raciocino,
a concelhia de santo Tirso do PCP
diz também que não está garantido
o alargamento do horário de funcio-

O Centro Hospitalar do Médio Ave,
que resulta da fusão entre o Hospi-
tal Conde S. Bento (Santo Tirso) e
o Hospital São João de Deus (Vila
Nova de Famalicão) tem como pre-
sidente do Conselho de Adminis-
tração, José Maria Dias.

Segundo deu conta no último
sábado o presidente da Câmara
de Santo Tirso, Castro Fernandes,
o antigo director do Hospital Con-
de S. Bento vai liderar, deste modo,
uma equipa constituída por mais
cinco elementos que, tal como ha-
via sido anunciado, exercerá fun-
ções em Santo Tirso. Entre os máxi-
mos responsáveis do referido cen-
tro, Castro Fernandes destacou ain-
da o nome de Maria José Vieira,
residente no município tirsense
mas a trabalhar na unidade de Fa-
malicão, e que assume agora a
direcção clínica do Centro Hospi-
talar do Médio Ave.

Do seu Conselho de Adminis-
tração fazem ainda parte Victor
Manuel Freire da Silva (enfermeiro-

PCP contesta protocolo assinado
com o Ministério da Saúde

namento dos Centros de Saú-
de,�uma vez que não é assegurado
o pessoal médico e auxiliar neces-
sário ao seu funcionamento, parti-
cularmente num contexto em que
vários centros e extensões do con-
celho se debatem com falta de pes-
soal médico e auxiliar e há 19 por
cento dos inscritos sem médico de
família�.

Ainda no mesmo comunicado,
e apesar de tudo, o PCP não se diz
não surpreendido com a atitude
do autarca de Santo Tirso pois este
�sempre se preocupou em defender
em primeiro lugar o governo do
seu partido, permitindo que em
alguns meses Sócrates e o seu go-
verno encerrassem as Finanças das
Aves e a Maternidade do Hospital
de Santo Tirso, enquanto progra-
mavam mais este encerramento�. O
PCP vai mas longe e diz mesmo
que cada vez mais Castro Fernandes

�se assume como o mais forte
candidato ao prémio do coveiro
do concelho tal é a sua disponi-
bilidade para colocar os tirsenses
ao serviço do interesse de Sócrates�.

Como forma de luta por �uma
justa e necessária prestação de cui-
dados de saúde em Santo Tirso�,
a concelhia do PCP vai avançar
�com uma campanha de propagan-
da em defesa do serviço de urgên-
cias no concelho e da construção
de novas instalações para a Exten-
são de Saúde de S. Martinho do
Campo promovendo nos próximos
dias a colocação de centenas de
cartazes no concelho. Para o PCP,
�a solução para o problema das
urgências passa pela construção do
novo edifício que o PS, o PSD e o
CDS-PP têm impedido perante as
propostas que o PCP tem apresenta-
do em PIDDAC ao longo dos
sucessivos anos�. ||||| JACJACJACJACJAC

PCP DIZ QUE PROTOCOLO NÃO GARANTE FUNCIONAMENTO DAS URGÊNCAS

director) e os vogais Victor Manuel
Araújo Boucinha, Luís Manuel de
Almeida Costa e António Brandão
Gomes Barbosa.

FALTA DE SOLIDARIEDADE
Por decreto-lei de 28 de Fevereiro,
entrou em funções no passa-do dia
1 de Março o Centro Hospitalar
do Médio Ave, conforme previsto
no programa do governo. Ao todo
foram agora transformados sete
hospitais em entidades públicas
empresariais, modelo que o gover-
no entende �mais adequado à ges-
tão das unidades de cuidados de
saúde diferenciados, na medida em
que compatibiliza a autonomia de
gestão com a sujeição à tutela go-
vernamental�. Com isto, e resultante
da fusão do Hospital Conde de
São Bento com o Hospital São João
de Deus, surge agora o Centro
Hospitalar do Médio Ave, EPE, com
sede no Largo Domingos Moreira
em Santo Tirso.

No passado dia 10 e Março, Cas-

tro Fernandes revelou-se pouco
preocupado com a acusação feita
pelo autarca de Famalicão de que
a criação do Centro Hospital do
Médio Ave não passava de �frete
político�, optando antes pela defesa
dos interesses do município. �Não
vi o Presidente da Câmara de Fama-
licão solidário com Santo Tirso pela
perda da maternidade, muito pelo
contrário, queria é que fechassem
também as urgências. E com a cria-
ção do centro hospitalar extremou
mesmo as suas posições, dizendo
tratar-se de um frete político; não
me importo. O que eu quero é que
as coisas sejam criadas e fiquem
em Santo Tirso�.

Durante a visita efectuada no pas-
sado sábado a Vilarinho, o autarca
aproveitou ainda para sublinhar as
conquistas resultantes do proto-
colo com o Ministério da Saúde,
através do qual será criado em Santo
Tirso um Serviço Básico de Urgên-
cias, entre outras mais valias (ver
edição anterior deste jornal). |||||

José Maria Dias na liderança
do Centro Hospitalar
O ANTIGO DIRECTOR DO HOSPITAL DE SANTO TIRSO FOI NOMEADO PRESIDENTE
DO NOVO CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE
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Largo da Mariana
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A questão do recurso ao Crédito tem vindo a ganhar cada vez
mais importância no dia a dia dos portugueses, sendo hoje funda-
mental a existência de Especialistas que prestem um serviço
qualificado de Consultoria Financeira a Particulares e Empresas.
É neste contexto que se tem vindo a desenvolver a ExChange,
que se posiciona no mercado como uma Rede de Consultoria
Financeira Especialista em Financiamentos, e que desde Setem-
bro do ano passado tem também loja aberta em Santo Tirso.

A ExChange apresenta em condições exclusivas para os seus
Clientes, produtos e serviços dos melhores bancos, garantindo
uma poupança real mensal, bem como um serviço de consultoria
e aconselhamento único. O valor acrescentado da ExChange vai
muito além dessa poupança mensal, uma vez que gere de forma
eficaz o estudo financeiro de cada Cliente, a pesquisa de mercado,
a preparação do processo para obtenção do crédito e todo um
acompanhamento até à formalização do processo. Tudo isto, com
óbvios benefícios em termos de tempo e conveniência para o Clien-
te. Qualquer que seja o tipo de financiamento - Crédito Habitação,
Crédito Consolidado (junção de vários créditos existentes num só
com poupanças na ordem dos 50%), Crédito Pessoal, Crédito
Automóvel, entre outros - os Consultores da ExChange propõem-
se encontrar sempre a melhor solução para o perfil e necessidades
de cada Cliente.

De salientar ainda que todo o serviço da ExChange é livre de
qualquer custo para o Cliente caso o seu crédito não seja aprovado.
Daí o lema desta Consultora, com uma rede de mais de 90 lojas
espalhadas por todo o país, ser: “Consulte-nos! Simplifique a
sua vida”.

ExChange � Especialistas
em Financiamentos em
Santo Tirso

entreMARGENS PRÓXIMA EDIÇÃO
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Com uma agenda de trabalhos em
sintonia, como fez questão de referir,
o autarca de Santo Tirso, talvez Cas-
tro Fernandes e Adelino Moreira não
tenham por isso grandes problemas
em arregaçar as mangas para en-
frentar os desafios que S. Martinho
do Campo tem pela frente. Desde
logo, a concretização do Plano de
Urbanização que depois do �sacrário
pelo que passou nos últimos anos�
está agora em condições de avançar.

�Depois de dois, três anos de
intensas discussões, conseguimos
resolver o problema da desafectação
[da Reserva Agrícola Nacional] de
alguns dos principais terrenos de S.
Martinho do Campo�, nomeada-
mente na zona central da freguesia,
referiu o presidente da Câmara. De
resto, e segundo Castro Fernandes,
este é �um passo muito importante
que vai permitir que o centro de S.
Martinho do Campo se desenvolva�.

OUTRAS OBRAS EM DESTAQUE
Esta, de resto, foi uma das duas prin-
cipais novidades apresentadas pelo
autarca de santo Tirso na sua mais
recente visita a S. Martinho do Cam-
po, realizada no passado dia 3 de
Março. A outra é a de que a fregue-
sia vai ter também uma superfície
comercial. Sem adiantar local nem
data de implantação da mesma, o
autarca de Santo Tirso avançou
apenas que a instalação da mesma
terá o parecer favorável da autarquia,
prevendo que �em breve� os campen-
ses não tenham que se deslocar para
fora da freguesia para fazerem as
suas compras.

No capítulo das �obras feitas�,
durante a visita Castro Fernandes
não deixou de destacar obras como
a da Ponte Romana (realizado em
parceria com a autarquia de Guima-
rães), e os investimentos em abasteci-
mento de água e saneamento. Está
já concluída a primeira fase do Siste-
ma de Drenagem de Águas Resi-
duais e S. Martinho do Campo regis-
ta a maior taxa de adesão: dos 959
ramais domiciliários executados, 519
já estão ligados (54 por cento). Con-

S. Martinho do Campo ganhou
um posto de atendimento do
Centro de Emprego e segurou
o posto dos CTT. Tendo em con-
ta a centralidade da freguesia,
nomeadamente na zona oriental
do Concelho, �o centro de em-
prego entendeu criar aqui um
posto de atendimento� afirmou
Adelino Moreira que assim vê
esta mais valia implantada em S.
Martinho do Campo, nomeada-
mente na sede de junta. �Conti-
nua S. Martinho do Campo a ser
o centro desta zona e é natural
que tenham mais investimento
e a isso aspire�, referiu Adelino
Moreira que �trouxe� ainda para
o edifico da Junta os CTT.

Luz verde para o Plano de
Urbanização de S.
Martinho do Campo
VISITA DE TRABALHO DE CASTRO FERNANDES A S. MARTINHO DO CAMPO

cluída está igualmente a primeira fase
de instalação da rede de abaste-
cimento e dos 664 ramais domiciliá-
rios executados, mais de 50 por
cento já estão ligados, 338.

Na ordem do dia das maiores
preocupações de Junta local está a
ligação à Estação de Lordelo que,
salientou o autarca de Santo Tirso, fi-
cou a cargo da Câmara de Guimarães,
nomeadamente a ponte a construir
entre as freguesias de Lordelo e S.
Marinho do Campo, garantido estar
solidário com as populações, tendo
inclusive interpelado o presidente de
Guimarães e até o Governo no sen-
tido de ver essa questão resolvida.

Um dos problemas levantados
pelo presidente da Junta, Adelino
Moreira, foi a necessidade de substi-
tuição total do telhado do salão no-
bre da junta de freguesia, para a qual
Castro Fernandes afirmou apoiar a
reparação, mediante a apresentação
de orçamentos. Adelino Moreira,
entre outras revindicações, apontou
a necessidade de alteração do piso
do corredor central do cemitério
antigo, bem como a drenagem das

águas pluviais e separação das águas
residuais.

O polidesportivo (será requalifica-
do em breve), e o parque de estacio-
namento, que está a ser construído
junto à EBI de S. Martinho do Cam-
po, constituiram os locais de visita. |||||

CENTRO DE EMPREGO
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P u b l i c i d a d e

Com inauguração prevista para breve,
a ampliação do cemitério da
freguesia de Vilarinho decorre a
olhos vistos. Em causa estão mais
420 sepulturas, 10 capelas e 800
gavetões de ossários. Tarcísio Silva,
presidente da Junta de Freguesia, em
declarações ao �Notícias do Vale� já
considerou ser esta a �obra do sé-
culo�. O investimento, esse, ultrapassa
os 500 mil euros.

Em mais uma visita de trabalho
realizada por Castro Fernandes à fre-
guesia � levada a cabo no passado
dia 10 de Março - a ampliação do
cemitério local foi, obviamente uma
das obras de destaque. Na ocasião,
o autarca fez questão de sublinhar
que a Junta de Vilarinho foi a pri-
meira a assinar um protocolo com a
Câmara de Santo Tirso que regula-
menta a utilização e venda de se-
pulturas do cemitério, pretendendo
agora que outras freguesias sigam
o mesmo exemplo.

Mas na ordem do dia, outros in-
vestimentos estão igualmente previs-
tos para Vilarinho, nomeadamente
ao nível do abastecimento de água,
para onde se prevê a construção de
três reservatórios e 8,8 quilómetros
de tubagem, isto no que concerne à
rede alta, aos quais se juntam 14,5

Decorreu no passado fim-de-semana,
dias 3 e 4 de Março, a sétima edição
do Concurso/Exposição de Camélias
de Santo Tirso 2007. Durante os dois
dias do certame, o Museu Municipal
Abade Pedrosa registou uma afluên-
cia de público, na ordem dos 1 450
visitantes.

Organizada pela Câmara Munici-
pal, a Expocamélia 2007 de Santo
Tirso contou com a participação de
vinte expositores que não enjeitaram
esforços na promoção da beleza e do
perfume das centenas de espécies de
camélias expostas, em conjunto com
os arranjos florais de apreciável ín-
dole artística.

Os concorrentes do concelho vie-
ram de Lamelas, Refojos, Sta. Cristina
do Couto, Santo Tirso, Monte
Córdova e Vila das Aves, não faltan-
do os concorrentes de fora, oriun-

Festa das Camélias
recebeu cerca 1500
Visitantes

dos de outros concelhos como a Maia,
Penafiel, Gondomar, Fafe e Porto.

Durante a cerimónia de distribui-
ção dos prémios, que decorreu no
auditório do Museu Municipal Aba-
de Pedrosa, a Vereadora da Cultura,
Júlia Godinho, congratulou-se pelo
nível artístico da mostra, relevando a
adesão da exposição quer no que se
refere ao número de participantes
como de visitantes.

Pela paixão pelas camélias eviden-
ciada ao longo de muitos anos, que
a Câmara de Santo Tirso aproveitou
o evento para homenagear José Gil,
da Casa do Casal de Refojos com a
atribuição do prémio especial �Camélia
José Gil�, ganho pelo concorrente Ro-
drigo Leitão, de Penafiel, um cultivador
apaixonado, de 85 anos de idade,
que possui cerca de 6 mil espécies
de camélias nos seus terrenos. |||||

INICIATIVA DECORREU NO MUSEU ABADE PEDROSA

Carnaval em S. Pedro
de Roriz está para ficar
Mais um ano decorrido e mais uma
vez o Carnaval em Roriz percorreram
as ruas da freguesia com os seus car-
ros alegóricos e muita alegria.

O cortejo saiu como habitualmente
do lugar de Fontão, onde também ter-
minou, e percorreu os lugares de Ri-
beira, Samoça com os seus oito carros

alegóricos e muitos grupos de masca-
rados. A Fanfarra dos Bombeiros Volun-
tários abria o cortejo no qual integra-
vam diversos grupos de Bombos. No
final do cortejo decorreu um espectá-
culo de variedades no qual entre os
grupos participantes destaque para o
Rancho Santiago de Rebordões. |||||AAAAA.....LEALLEALLEALLEALLEAL

quilómetros de rede em baixas. Tra-
balhos a serem levados a cabo pelas
empresas Águas do Ave e Indáqua,
num investimento previsto de qua-
se 500 mil euros. �Vilarinho vai ter
durante uns meses muitos buracos�
avisou Castro Fernandes, conside-
rando as obras em questão de �gran-
de visibilidade mas também de gran-
des incómodos�.

Entre as reivindicações trazidas
por Tarcíso Silva, fazem parte a
requalificação da Estrada de Paradela,
a Estrada Municipal 513 e, entre
outras, a construção de um Polides-
portivo. Obra esta que, segundo deu
conta o presidente da Câmara está
já a concurso.

CRÍTICAS À OPOSIÇÃO
Nesta deslocação a Vilarinho, o

PSD, acusando-o de �apoiar objecti-
vamente o facciosismo do concelhio�
E, acrescentou ainda Castro Fernan-
des, �ninguém pode dizer que isto
não é verdade porque há artigos
escritos do candidato à junta de Fre-
guesia de Vilarinho a defender a
desanexação da freguesia de Santo
Tirso�. Para o autarca, é disto sinto-
mático, a vista que os responsáveis
do PSD fizeram no dia em que a
Assembleia de Freguesia fora cha-
mada a tomar uma posição sobre a
realização do refendo. �Não me hei-
de esquecer que no dia 16 de De-
zembro de 2006 foi feita uma visita
à freguesia pelo PSD com o intuito
de agitar as pessoas�. Mas �para as-
neira� afirmou ainda o autarca, �já
chega o que o partido fez em

autarca de Santo Tirso não deixou
passar em branco a questão do mo-
vimento gerado em prol da integra-
ção da freguesia no concelho de
Vizela, apontado sérias criticas ao

Assembleia da República ao apro-
var a criação do concelho da Trofa�
denunciando, segundo o mesmo
responsável �grande irresponsa-
bilidade� por parte do partido. |||||

 “Não me hei-de esquecer que no dia 16 de Dezembro
de 2006 foi feita uma visita à freguesia pelo PSD com o intuito
de agitar as pessoas”. Mas “para asneira” afirmou o autarca,

“já chega o que o partido fez em Assembleia
da República ao aprovar a criação do concelho da Trofa”

VISITA DE TRABALHO À FREGUESIA DE VILARINHO

Meio milhão de euros para
ampliação de cemitério



Electricidade Auto
Mecânica geral

Tacógrafos
Limitadores de velocidade

Alarmes
Auto-rádios

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

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

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE QUALIFICAÇÃO
DE INSTALADOR DE TACÓGRAFOS Nº 101.25.04.6.052
CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE QUALIFICAÇÃO
DE INSTALADOR DE LIMITADORES DE VELOCIDADE Nº 101.99.04.6.053

OCULISTA

Outra Visão do Mundo

JJJJJ .....OOOOO .....RRRRR .....GGGGG .....EEEEE
Travessa Santo André, nº 60 R/C | Vila das Aves | Telemóvel 961 911 858 | 914 267 967

Vânia e Ismael
Serviços de Limpezas

de: Ismael António Silva Cunha Almeida
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É certo e sabido que, num país como o nosso, país de analfabetos,

alguns dos quais sabem ler

como dizia Vergílio Ferreira, o poder, qualquer poder, gera uma

dependência desmesurada. Esta dependência exagerada, além de ou-

tras consequências nefastas, afecta muito negativamente a qualidade

de vida das pessoas. Há situações que são de arrancar os cabelos,

como já ouvi dizer a alguém.

Todos passámos (ou iremos passar) por situações do arco-da-ve-

lha na nossa vida, relacionados com uma câmara municipal, uma re-

partição do estado, um hospital, outra entidade qualquer, um presi-

dente, um engenheiro, médico ou professor, um patrão ou funcionário

dos quais, em determinado momento, estivemos dependentes e que,

no mínimo, nos embranqueceram alguns cabelos� Quantas vezes não

contámos já essas situações aos amigos como um desabafo da revolta

que nos ia cá dentro?

Nesta coluna irei transcrever algumas dessas situações, que vivi ou

que ouvi contar. Será uma espécie de desabafo público pelas agres-

sões morais e financeiras de que somos com frequência alvo, seja por

parte de pessoas singulares, seja por parte de entidades ou institui-

ções públicas ou privadas.

No entanto, esta coluna de horrores e dissabores que aqui procu-

rarei dar a conhecer aos leitores, só terá interesse se quiserem nela

participar, contando-me algumas dessas situações pelas quais também

tenham passado ou delas tenham tido conhecimento. Podem fazê-lo

por escrito através dos CTT, em mão na redacção do jornal ou por

email, ao cuidado do Provedor do Freguês. Os endereços são os

seguintes:

Jornal Entre Margens, Apartado 19, 4796-908 Aves

Email : entremargens@mail.telepac.pt

Entretanto muita atenção: Nas transcrições, nunca serãonunca serãonunca serãonunca serãonunca serão

identificadas o/a autor/a, as personagens e os locaisidentificadas o/a autor/a, as personagens e os locaisidentificadas o/a autor/a, as personagens e os locaisidentificadas o/a autor/a, as personagens e os locaisidentificadas o/a autor/a, as personagens e os locais; por

isso, tirando o nome do/a autor/a, o melhor é nem constarem do

desabafo.

Há, reconheço, o risco de se misturar a realidade com a ficção.

Porém, nesses horrores e dissabores por que todos já passámos, as

duas não se parecem confundir com frequência?...

Fica lançado este desafio. Da sua colaboração muito dependerá o

seu sucesso e, como diria o sacerdote na hora de casar alguém: fale

agora ou cale-se para sempre! Sem direito a queixar-se daqui em dian-

te, acrescento eu.

Até à próxima!

O Provedor do Freguês

Os horrores e dissabores de
um freguês em Portugal (0)

Exposição de
Coleccionismo

A Associação de Coleccionismo Tirsense e a Co-
operativa Cultural de Entre-os-Aves, proprietá-
ria do jornal Entre Margens, em parceria, vão
realizar uma Exposição de Coleccionismo. Esta
exposição, a terceira, em Vila das Aves, irá decor-
rer na Junta de Freguesia nos dias 31 de Março
e 1 de Abril.

Os coleccionadores interessados em participar
devem contactar o jornal Entre Margens pesso-
almente ou através do telefone 252 872 953 ou
então a Associação de Coleccionismo Tirsense
através do telefone 252 851 836.

INICIATIVA PROMOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO
DE COLECCIONISMO TIRSENSE E COOPERATIVA
CULTURAL DE ENTRE-OS-AVES

3ª

Na mesma altura, irá decorrer um exposição de Killifilia, organizada pela
Associação Portuguesa de Killifilia, no âmbito das Festas da Vila. Horário de
Exposição: das 10h00 às 12h30 e das 14h30 ás 19 horas.

 31 de Março e 1 de Abril



av. com. silva araújo, nº 313 | vila das aves | telefone/fax 252 873 159 | telemóvel 93 926 75 36
e-mail: margensdoave@sapo.pt | www.margensdoave.com

VENHA BRINDAR CONNOSCO!
dia 23 de Março

8º aniversário da margens do ave, lda.

na inauguração do seu novo espaço

totalmente dedicado às energias renováveis e

tecnologias ambientais
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OFICINA DE INICIAÇÃO AO TEATRO A Câmara de Santo Tirso promove no Centro Cultural de
Vila das Aves a II Oficina de Iniciação ao Teatro dirigida a jovens com idades compreendidas entre os 10 e os 15
anos de idade. Com a duração 40 horas, esta oficina tem por objectivo dar a conhecer aos mais novos
as noções básicas e técnicas de teatro.     Inscrição gratuita,,,,, no Centro Cultural de Vila das Aves.

Em Santo Tirso continua até ao
próximo dia 21 de Março, mais uma
edição de �A poesia está na rua�, este
ano com o mote �A Fé na Poesia�,
onde os versos vão vaguear pelas
ruas do Concelho. Organizada pela
Câmara Municipal de Santo Tirso pela
quarta vez consecutiva, esta iniciativa
conta este ano com uma particula-
ridade � vários poetas, em retiro con-
ventual, irão partilhar o seu teste-
munho publicamente.

Fernando Echevarria, Daniel Maia-
Pinto Rodrigues, Ivo Machado,
Aurelino Costa, Ana Luísa Amaral e
Maria João Reynaud são alguns dos
poetas que aceitaram este desafio e,
em prol da poesia, vão permanecer
em regime de clausura nos vários
mosteiros do Concelho de Santo
Tirso durante uma semana (de 15 a
21 de Março). É deste património ím-
par de que o concelho de Santo Tirso
dispõe que a Câmara Municipal pre-
tende dar testemunho. Homens e mu-
lheres que �aprendem a viver com o
essencial renunciando ao supérfluo�.

Nesta edição, e tal como referimos
no número anterior, José Tolentino
de Mendonça será o homenageado.
Esta terá lugar já na próximo sábado,

Homenagem a Tolentino Mendonça e
Procissão Poética no últimos dias de
A Poesia Está na Rua

17 de Março, a partir das 21h30 no
Salão Nobre da Câmara Municipal.

Teólogo, poeta, dramaturgo,
ensaísta e padre, José Tolentino de
Mendonça é da opinião que �a lingua-
gem que melhor traduz a relação com
a transcendência é muito próxima da
poesia, uma linguagem simbólica,
aberta, fulgurante. A oração é a possi-
bilidade de estabelecer uma relação
com o silêncio sagrado.� É à luz desta
afirmação, imbuída no silêncio con-
ventual e dos mosteiros, que a Câmara
de Santo Tirso apresenta este ano a
�Fé na Poesia�, como tema da �Poesia
está na Rua�.

A aliança entre a fé, o divino e a
tradição têm o seu apogeu no domin-
go, dia 18 de Março. Às 15h30, um
grupo de «dizedores», acompanhados
de um carro de bois, irá percorrer a
cidade, enchendo as ruas não só de
poesia mas também das mais tradicio-
nais e secretas especialidades do Con-
celho. A �Procissão Poética� vai abrilhan-
tar o dia com declamações sentidas,
acompanhadas de Licor de Singeverga
(elaborado no Mosteiro de Singever-
ga) e as famosas bolachas conventuais
(do Mosteiro de Santa Escolástica).

A culminar mais esta edição de

�A Poesia Está na Rua�, cumpre-se, n
dia 21 de Março, as �24 horas de
poesia� que este ano vão ser marcadas
pelo �Roteiro dos Conventos� em que
os mosteiros abrirão as suas portas
para acolher todos os interessados
em ouvir, através da poesia ou de
outras formas de expressão escrita, o
testemunho público da experiência
vivida pelos poetas no silêncio con-
ventual. |||||

Nascido em 1965, em Machico, na Madeira, José
Tolentino de Mendonça iniciou os estudos de Teolo-
gia em 1982 e foi ordenado sacerdote em Julho de
1990, após o que foi para Roma para frequentar o
mestrado em Ciências Bíblicas, tendo-se doutorado
em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Grego-
riana (Roma). É, actualmente, director da revista de
teologia Didaskalia, editada pela Faculdade de Teologia
da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, onde
é professor auxiliar. A sua poesia é considerada unani-
memente como uma das mais rigorosas e originais
da moderna poesia portuguesa. Como ensaísta,
publicou textos sobre Ruy Belo, Teixeira de Pascoaes e
Eugénio de Andrade. É biblista, tendo realizado estu-
dos como �O Outro Que Me Torna Justo� e �Métodos
de Leitura da Bíblia�. Traduziu do hebraico o �Cântico
dos Cânticos� e o �Livro de Ruth�. |||||

JOSÉ TOLENTINO DE MENDONÇA

INICIATIVA CULMINA COM AS CÉLEBRES 24 HORAS DE POESIA, ESTE ANO NUM ROTEIRO PELOS CONVENTOS



Acordos com as seguintes entidades: ARS; ADSE; SAMS; SAMS Qua-
dros; 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

No âmbito das comemorações em
torno do dia Mundial do Teatro mais
de três mil crianças vão assistir, em
Santo Tirso à apresentação da peça
�A galinha da minha vizinha�. Esta
iniciativa vai decorrer de 15 de Mar-
ço a 10 de Maio, num total de 26
apresentações para 3133 crianças.
Promovida pela Câmara Municipal de
Santo Tirso esta iniciativa vai permitir
aos alunos do 1.º ciclo do ensino
básico oficial do concelho assistir a
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O Museu Municipal Abade Pedrosa
tem patente até ao próximo dia 15
de Abril, uma exposição de fotografi-
as de Duarte Belo e Frédéric Bellay.

As imagens de Duarte Belo, que
ameaçam interromper o curso do tem-
po, asseguram que a fotografia é, en-

Exposição fotográfica de Duarte Belo
e  Frédéric Bellay

A Câmara Municipal de Santo Tirso tem patende desde a
passada segunda-feira, 12 de Março, no Centro Cultural
de Vila das Aves, uma exposição bibliográfica sobre o escri-
tor avense Joaquim Ferreira Neto. Esta iniciativa reúne um
núcleo significativo do seu espólio bibliográfico, onde se
destacam as edições de autor.

Ferreira Neto nasceu em Vila das Aves a 2 de Setembro
de 1923. Poeta e escritor singular, voz �rebelde e incon-
formista�, publicou em 1953 o seu primeiro livro de poesia:
Rosário de Cantigas, o qual dedicou ao P.e Joaquim de
Lemos. Com Cruzamento, editado em 1963, estreia-se no
romance, onde sobressaem algumas das suas característi-
cas mais marcantes, como a ironia e o sarcasmo com que
�pinta� as suas personagens, e um olhar crítico da socieda-
de de então.

Parte considerável da sua obra � composta por mais de
duas dezenas de títulos � é feita entre a poesia e o roman-
ce, sendo de realçar algumas incursões pela novela, o con-
to e o teatro. Ferreira Neto escreveu ainda textos satíricos,
crónicas e artigos políticos, onde sublinhou a sua condi-
ção de �homem livre�, como gostava de se definir. |||||

“A galinha da minha vizinha” em  Santo Tirso
um espectáculo apresentado pela
Companhia Circolando.

Entre 15 e 23 de Março, �A gali-
nha da minha vizinha� será apresen-
tada no auditório do Centro Cultu-
ral de Vila das Aves, que irá receber
cerca de 1637 alunos ao longo de
12 espectáculos. De 10 de Abril a
10 de Maio, o palco muda mas o
espectáculo mantém-se. No Auditó-
rio da Biblioteca Municipal, a Com-
panhia Circolando volta a apresentar

14 espectáculos da referida peça,
dirigida a 1496 alunos.

Com uma duração de cerca de 45
minutos, �A galinha da minha vizi-
nha� é um solo de palhaço sobre a
solidão. Nos seus delírios, uma mu-
lher procura formas de combater essa
solidão. Inventa os seus amigos, as
suas histórias� Um espectáculo no
qual a casa e o espaço se constroem
com amigos imaginários que ocupam
as horas livres. |||||

tre todas as artes, aquela que mais se
avizinha da arte sacra. O fotógrafo
une o céu e a terra neste conjunto
de trabalhos com otema �À superfí-
cie do tempo � Viagem à Amazónia�.
Por sua vez, o fotógrafo francês
Frédéric Bellay apresenta em �Anti-

Babel� trinta imagens de grande for-
mato, num branco e preto contrasta-
do e muito forte, onde se entrevê a
diversidade do país actual e os con-
trastes que o autor soube definir atra-
vés de paisagens aparentemente des-
pojadas. |||||

Exposição bibliográfica
sobre Ferreira Neto

ATÉ 13 DE ABRIL, NO CENTRO CUL-
TURAL DE VILA DAS AVES
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MENINOS CANTORES EM
CONCERTO NA TROFA

Ligação entre Famalicão
e Riba de Ave reabilitada
dentre de um ano

A Câmara de Famalicão lançou no
início do mês, a quarta e última fase
das obras de repavimentação e rea-
bilitação da estrada municipal (EM)
número 573, que liga a sede do
concelho, a partir da Rotunda da
Paz, a Oliveira de S. Mateus e Riba
de Ave, passando pela Casa-Museu
de Camilo Castelo Branco, em S.
Miguel de Seide, atravessando dez
freguesias numa extensão total de
onze quilómetros.

De acordo com Armindo Costa,
presidente da autarquia famalicense,
�com esta obra fica resolvido aquele
que era o maior problema rodoviá-
rio do concelho de Vila Nova de
Famalicão que durava há muito
tempo e que nós resolvemos em
apenas cinco anos�.....

Num investimento da ordem dos
536 mil euros, a quarta fase da

Desde ontem, (13 de Março), que, no
Hospital de Vila Nova de Famalicão,
agora designado por Centro Hospita-
lar do Médio Ave (CHME), decorre o
projecto de cultura solidária �A Mala
de Histórias�, uma iniciativa da
Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão, através da Biblioteca Muni-

ANIMADORAS CULTURAIS NO CERNTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE

Bilioteca de Famalicão conta
histórias aos doentes

cipal Camilo Castelo Branco, que visa
proporcionar aos utentes daquela
unidade de saúde momentos de con-
tacto com os livros e as histórias que
eles contam, humanizando ainda
mais o seu período de convalescência.

�É um projecto de cultura solidária
e de aprofundamento da rede de
leitura pública, com o qual pretende-
mos promover o livro como um com-

panheiro no processo de reabilitação
e restabelecimento dos doentes inter-
nados�, explica o presidente da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de
Famalicão, Armindo Costa,  adiantan-
do que o principal objectivo �é contri-
buir para a humanização do ambiente
hospitalar, promovendo o estímulo à

leitura através do contacto com os
livros e da acção lúdica das conta-
doras de histórias junto das crianças
e adultos no Hospital�.

No âmbito deste projecto de
humanização hospitalar, duas técnicas
de animação de leitura da Biblioteca
Municipal Camilo Castelo Branco irão
visitar, nas primeiras terças-feiras de
cada mês, os utentes da unidade de

Vila Nova de Famalicão do Centro
Hospitalar do Médio Ave, sejam crian-
ças, jovens ou adultos aí internados,
�com uma mala cheia de histórias�.

Com esta iniciativa da Câmara de
Vila Nova de Famalicão, os doentes
internados ganham uma companhia,
que lhes lê uma história ou um texto,
numa altura, em que muitas vezes eles
próprios não disposição para ler.  DE
referir que este projecto surge na se-
quência de uma iniciativa já desenvol-
vida no ano transacto, em que a B-
iblioteca Municipal em estreita cola-
boração com o Hospital de Vila Nova
de Famalicão disponibilizava aos
utentes a cedência de obras literárias.
Uma biblioteca móvel deslocava-se,
assim, aos diferentes serviços de inter-
namento fazendo circular um carri-
nho de livros, que permitia não só o
serviço de leitura presencial, mas tam-
bém o serviço de empréstimo, tanto
de livros como de DVD�s. |||||

“É um projecto de cultura solidária e de aprofundamento da
rede de leitura pública, com o qual pretende-mos promover o
livro como um companheiro no processo de reabilitação e
restabelecimento dos doentes internados”, explica Armindo Costa

A Câmara Municipal da Trofa, pro-
move no próximo mês de Abril as I
Jornadas de Trabalho subordinadas
ao tema �A Gestão de Informação
na Era Digital�.

Através destas jornadas de tra-
balho pretende-se abordar os pon-
tos fortes e as oportunidades subja-
centes à gestão de informação em
suporte digital, bem como as dificul-
dades e desafios; apresentar casos
de referência no âmbito da gestão
documental e de informação em
suporte digital e casos exemplares
de modernização administrativa; di-
vulgar projectos e acções sérias e
credíveis de tratamento de informa-

JORNADAS DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA ERA DIGITAL
NA TROFA NO MÊS DE ABRIL

ção, abordando a problemática da
assinatura digital, do comércio elec-
trónico, da criação de meta-informa-
ção e da preservação digital; partilhar
experiências oriundas da Adminis-
tração Pública Central e Local e de
Instituições e Empresas Privadas; e
sensibilizar para a importância das
Novas Tecnologias de Informação
como factor de competitividade e
inovação.

Os interessados em participar
nestas jornadas de trabalho pode-
rão efectuar a sua inscrição, no valor
de 50 euros, até ao dia 30 de
Março na Casa da Cultura da Trofa,
no serviço do Arquivo Municipal. |||||

Trofa promove jornadas sobre  Gestão
de Informação na Era Digital

reabilitação da referida estrada mu-
nicipal, traduz em obras entre as fre-
guesias de Ruivães e Oliveira S.
Mateus, atravessando S. Simão de
Novais e Delães, numa extensão de
3,6 quilómetros. A empreitada, en-
tregue à empresa Dacop. SA, deverá
demorar um ano.

�����Com a reabilitação total da es-
trada municipal 573, que inclui
pavimentação, execução de passeios
e rede de águas pluviais, entre ou-
tras intervenções, teremos uma nova
alternativa na ligação entre a cidade
de Famalicão e a vila de Riba de
Ave, melhorando consideravelmente
a mobilidade entre diversas fregue-
sias do concelho�, afirmou ainda
Armindo Costa, durante a cerimó-
nia de assinatura do auto de con-
signação, realizado no passado dia
1 de Março, em Ruivães. |||||

LANÇADA A QUARTA E ÚLTIMA FASE DAS OBRAS DE
REABILITAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL  573

Para comemorar o dia do Pai, a Câmara da
Trofa preparou um programa musical, onde
os protagonistas serão os Meninos Cantores

do Município da Trofa. Desta forma, no pró-
ximo dia 18 de Março, os Meninos Cantores
sobem ao palco com o concerto: �Os Saltimban-
cos�, no Salão polivalente dos bombeiros Volun-
tários da Trofa às 18h00. Os meninos cantores
presenteiam, desta forma, todos os pais do

concelho com este concerto, com mú-sica de
Luiz Enriquez, texto original de Sérgio Bardott,
tradução e adaptação de Chico Buarque,
direcção musical de Antónia Maria Serra, ao
piano José Miguel Oliveira e Encenação de Ana
Cruz, Antónia Maria Serra e Teresa Cruz. |||||
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No jogo do Desportivo das Aves frente ao Benfica, há a registar a forma encontrada pela
“Força Avense” para ‘puxar’ pela equipa da casa. Um apelo divino que não foi suficiente para que a equipa
da casa repetisse, pelo menos, a proeza feita no jogo com o Sporting.

CD Aves 0 - Benfica 1
Texto na página seguinte. Foto, Vasco Oliveira
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FOTO: VVVVVASCOASCOASCOASCOASCO     OLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRA

SETÚBAL 1 – CD AVES 1
JOGO NO ESTÁDIO DO BONFIM, EM SETÚBAL. ÁRBITRO:

NUNO ALMEIDA, DA AF ALGARVE. SETÚBAL: MILOJEVIC,

SANDRO (KIM BYUNG, 47’), BRUNO RIBEIRO, AMUNEKE,

JANÍCIO, AURI, VARELA (INZAGHI, 64’), ANDRÉ BARRETO,

MAMADOU, AYEW E NANDINHO (M’BAMBA, 64’).

TREINADOR: CARLOS CARDOSO. CD AVES: NUNO, ANÍLTON

JÚNIOR, WILLIAM, SÉRGIO NUNES, PEDRO GERALDO,

FILIPE ANUNCIAÇÃO, MÉRCIO, PAULO SÉRGIO (VÍTOR

MANUEL, 89’), JORGE RIBEIRO, ARTUR FUTRE (NENÉ,

56’) E DIEGO OLIVEIRA (LEANDRO, 47’). TREINADOR:

NECA. MARCADORES: AMUNEKE (8’) E PAULO SÉRGIO (25’).

CARTÕES AMARELOS: SANDRP (6’), BRUNO RIBEIRO

(26’), LEANDRO (52’), JORGE RIBEIRO (55’) E FILIPE

ANUNCIAÇÃO (90’).

Este era um dos jogos mais importan-
tes para o CD Aves, ou não se tratasse
de um adversário directo na luta pela
permanência. O querer demonstrada
em campo por sadinos e avenses tra-
duziu-se na repartição de pontos, mas
se o desfecho fosse favorável aos fo-
rasteiros não causaria surpresa a nin-
guém. Isto porque, a jogar em Setúbal,
a equipa de Vila das Aves conseguiu
recuperar de desvantagem, marcar um
golo e terminar a partida galvanizada
no ataque, sobretudo após a entrada
de Nené. A partir daí, a batalha a
meio-campo foi novamente ganha
pelos visitantes, só que o facto de lá
na frente não existir o tal homem-
golo, capaz de marcar a diferença em
momentos fulcrais como este, atrapa-
lhou as contas da equipa técnica. Um
ponto que mantém a Aves a três pon-
tos da salvação e cujas últimas nove
jornadas serão, por isso, encaradas
como verdadeiras finais.

A infelicidade também se poderá
aplicar na forma como sofreram o
golo de Amuneke. O jogador do
Setúbal ganhou a linha de fundo,
cruxou, mas a bola ressaltou nos pés
de Anílton Júnior, descrevendo um
arco traiçoeiro, que surpreendeu o
guarda-redes Nuno Espírito Santo. A
partir daqui multiplicaram-se as opor-
tunidades de golo, com o Aves a igua-
lar aos 25 minutos, por intermédio
de Paulo Sérgio, mas a igualdade
prevaleceu até ao final.

Resta esperar, agora, pela resposta
do grupo em mais um teste complica-
do, diante da Académica, que também

NAVAL 1 - BOAVISTA 1

BELENENSES 2 -  NACIONAL 0

MARÍTIMO 1 - FC PORTO 2

BRAGA 0 - BEIRA-MAR 0
SETÚBAL 1 - CD AVES 1

ACADÉMICA 0 - PAÇOS FERREIRA 2

NACIONAL  - BOAVISTA

PAÇOS FERREIRA - BELENENSES

SPORTNG 3 - E. AMADORA 1

E. AMADORA - BENFICA
FC PORTO - SPORTING
LEIRIA - SETÚBAL
CD AVES - ACADÉMICA

BEIRA-MAR - MARÍTIMO

RESULTADOS CLASSIFICAÇÃO J P

1 - FC PORTO 21 52

2 - BENFICA 20 45

3 - SPORTING 21 43

4 - BRAGA 21 32
5 - P. FERREIRA 21 32

7 - LEIRIA 20 29

9 - NACIONAL 21 28

10 - NAVAL 21 28

11 - BOAVISTA 21 25

6 - BELENENSES 21 31

21

13 - ACADÉMICA 21 19
14 - SETÚBAL 21 15
15 - BEIRA-MAR 21 14
16 - CD AVES 21 12

12 - ESTRELA 21 24

288 - MARÍTIMO
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BRAGA - NAVAL

BRAGA 1 – BOAVISTA 1

está empenhada na luta pela salvação
da descida à Liga de Honra.

CD AVES 0 – BENFICA 1
JOGO NO ESTÁDIO DO CD AVES, NA VILA DAS AVES.

ÁRBITRO: JORGE SOUSA, DA AF PORTO. CD AVES: NUNO,

ANÍLTON JÚNIOR, SÉRGIO NUNES, WILLIAM, PEDRO

GERALDO, MÉRCIO, FILIPE ANUNCIAÇÃO, PAULO SÉRGIO,

JORGE RIBEIRO, HERNÂNI (DIEGO OLIVEIRA, 71’) E

OCTÁVIO (SÉRGIO CARVALHO, 67’). TREINADOR: NECA.

BENFICA: QUIM, NELSON, ANDERSON, LEO, KATSOUNARIS,

PETIT, KARAGOUNIS, SIMÃO SABROSA, MICCOLI (JOÃO

COIMBRA, 93’), DERLEI (PAULO JORGE, 81’) E NUNO

GOMES. TREINADOR: FERNANDO SANTOS. MARCADOR:

NUNO GOMES (59’). CARTÕES AMARELOS: MÉRCIO (14’),

DERLEI (36’), SÉRGIO CARVALHO (36’ E 65’), OCTÁVIO

(59’), JORGE RIBEIRO (60’), PETIT (84’), NUNO GOMES

(85’), PAULO SÉRGIO (89’) E QUIM (93’).

Embora o CD Aves esteja a mostrar
uma renovada atitude neste último
terço do campeonato, não conseguiu
ainda largar a lanterna-vermelha e os
triunfos teimam em não chegar, e já
lá vão mais de três meses sem
conquistar os três pontos. Desde 3
de Dezembro do ano passado,
quando, na 12ª jornada, os avenses
derrota-ram, em casa, a Naval, que não

mais estes resultados sorriram aos
coman-dados de Neca, apesar de o
recente empate com o Sporting, em
Alvalade, ter sido digno de registo.

Diante do Benfica, e a jogar num
4-3-3, a equipa de Vila das Aves nun-
ca desistiu e mesmo em inferioridade
numérica, após a expulsão do central
Sérgio Nunes, à passagem dos 65
minutos, manteve-se com igual empe-
nho e determinação na luta.

A pressão final sobre o adversário
mostrou um Aves que continua a
acreditar, com forte convicção na recu-
peração na tabela, de modo a chegar
a zona tranquila, carimbando, assim,
o segundo ano consecutivo entre os
grandes do futebol nacional.

A sorte também não quis nada com
a equipa e a grande penalidade, falha-
da por Hernâni, aos 36 minutos, é
um perfeito exemplo da malapata. Isto
quando o nulo ainda prevalecia no
marcador. Mas, antes disso, o leve-
zinho das Aves também falhou a emen-
da, num passe fantástico de Filipe
Anunciação para o interior da área. No
final, ficou a frustração que o resulta-
do poderia ter sido bem diferente. |||||

Desp. das Aves: Os triunfos
teimam em não chegar
RELATOS DOS JOGOS SETÚBAL - CD AVES E CD AVES - BENFICA

19ª JORNADA
GRUPO DESPORTIVO VALE DO AVE (GDVGRUPO DESPORTIVO VALE DO AVE (GDVGRUPO DESPORTIVO VALE DO AVE (GDVGRUPO DESPORTIVO VALE DO AVE (GDVGRUPO DESPORTIVO VALE DO AVE (GDVA) X GD NAU VITÓRIAA) X GD NAU VITÓRIAA) X GD NAU VITÓRIAA) X GD NAU VITÓRIAA) X GD NAU VITÓRIA
ESCOLA SECUNDÁRIA D. AFONSO HENRIQUES, VILA DAS AVES - 24/02/07

Vitória da garra dos jogadores do GDVA

O Grupo Desportivo Vale do Ave pretendia dar continuação às boas
exibições dos últimos jogos, aliando-lhe a conquista dos 3 pontos, que
lhe fugiam já há 7 jogos.

A pressão da conquista dos três pontos nunca libertou os jogadores
do GDVA para conseguirem colocar em prática as instruções do seu
treinador Luís Mendes, pelo que o nível exibicional apresentado não foi o
mesmo das mais recentes partidas.

De qualquer forma, os jogadores uniram-se na conquista da vitória e,
com uma entrega assinalável, conseguiram os tão desejados três pontos,
dando um pontapé nos maus resultados que vinham a ser registados.

Uma palavra de agradecimento para o público, que uma vez mais se
apresentou em bom número, transmitindo aos jogadores um apoio
incondicional.

20ª JORNADA
GRUPO DESPORTIVO VALE DO AVE 3 X 1 CLUBE DESPGRUPO DESPORTIVO VALE DO AVE 3 X 1 CLUBE DESPGRUPO DESPORTIVO VALE DO AVE 3 X 1 CLUBE DESPGRUPO DESPORTIVO VALE DO AVE 3 X 1 CLUBE DESPGRUPO DESPORTIVO VALE DO AVE 3 X 1 CLUBE DESP. CONTUMIL. CONTUMIL. CONTUMIL. CONTUMIL. CONTUMIL
ESCOLA SECUNDÁRIA D. AFONSO HENRIQUES, VILA DAS AVES - 03/03/07

Melhor exibição da época do GDVA

O Grupo Desportivo Vale do Ave entrou no jogo decidido a conquistar
nova vitória, apesar de conhecer as dificuldades que iria encontrar perante
o 6º classificado.

Foi de facto uma entrada arrebatadora do GDVA. Pressão constante
sobre o adversário, várias oportunidades de golo e um resultado de 2-0
ao fim de apenas 8 minutos. Começava a desenhar-se aquela que seria a
melhor exibição até então deste jovem e ambicioso clube.

Na segunda parte o GDVA controlou o jogo, chegando ainda ao 3-0.
Perto do final, num contra-ataque, e numa das poucas ocasiões de perigo
que criou, o adversário conseguiu chegar ao golo de honra.

De realçar a péssima exibição da equipa de arbitragem, que permitiu
que os jogadores do Clube Desp. Contumil, por diversas vezes, agredissem
os jogadores do GDVA sem qualquer tipo de punição. Já é tempo dos
árbitros deixarem de ter receio de apitar jogos com equipas que passam os
mesmos a pôr em causa a integridade física dos adversários.

Uma palavra de agradecimento para o público, que embalou os jovens
atletas do GDVA para uma exibição memorável. |||||

CAMPEONATO DISTRITAL DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO DE
FUTEBOL DO PORTO - 3º DIVISÃO
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VILA DAS AVES | Urbanização das Fontainhas

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

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

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

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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ENTREVISTA A HUGO MÁXIMO,  JUVENIL SUB 16

Gostaria de ser sénior no Desp. Aves

Evolui muito muito como atleta
ENTREVISTA A BRUNO RIOS, JUVENIL SUB 16

INFANTIS SUB 12
AVES 1- FREAMUNDE 0
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: JO-

AQUIM SILVA. AVES: PAULO; BRUNINHO, RAFAEL,

DIOGO, FRANCISCO (MÁRIO RUI 52M), PEDRO, RAFA,

NUNO, BRUNO, MARCO (DUDA, 49M), CLÁUDIO. TREI-

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

MARCADOR: BRUNO 16M.

A equipa de infantis realizou um
bom jogo vencendo os jovens da ter-
ra dos capões sem apelo nem agra-
vo. O resultado não traduz o domí-
nio exercido pelos avenses. Melhor
avense: Bruno. Arbitragem fraca.

INICIADOS SUB 13
AVES 5 – CAMPO 2
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO:

MIGUEL COSTA. AVES: MARCELO, BEJA (TIAGO, 33M),

VITÓ, DANIEL (FREITAS 28M), ARADA, NUNO,

CRISTIANO (JOÃO CARLOS, 73M), BERTO, DIOGO,

MOUTINHO (FLÁVIO, 65M), HUGO SOUSA (DANY, 33M).

TREINADOR: JOSÉ CARNEIRO. MARCADORES:

MOUTINHO 3M, NUNO 4M 72M, CRISTIANO 11M 19M,

Num jogo que parecia tão fácil de-
vido à concretização de três golos
nos 10m iniciais, levava a supor mui-
tas facilidades que, efectivamente na
parte complementar, os forasteiros,
deram algumas preocupações no
sector defensivo avense. De salien-
tar nesta equipa a obtenção do cen-
tésimo golo obtido pelo atleta Nuno.
Melhor avense: Cristiano. Arbitra-
gem regular.

JUNIORES  / AVES 6 – TROFENSE 1
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO:

HÉLDER LAMAS. AVES: SIMÃO, LOPES, ÉLIO, TIAGO,

AMARO, RATINHO, COSTA, RÊGO (CRISTÓVÃO, 69M),

HUGO (ROBERTO, 75M), RUI COSTA, KUBALA. TREI-

NADOR: ADELINO RIBEIRO RESULTADO AO INTERVA-

LO: 3-0. MARCADORES: RUI COSTA 1M 13M 73M,

KUBALA, HUGO 54M. CARTÃO AMARELO: HUGO 54M.

Os avenses entraram a jogar com
um gás fulminante que deixou o
Trofense sem fôlego e sem capaci-
dade de resposta tal o ímpeto dos
locais e a goleada foi mais que jus-
ta para uma equipa que procura
afincadamente ir a fase final. Têm
havido muitos obstáculos mas es-
tes jovens têm conseguido ultrapas-

Relatos das
Camadas Jovens do
Desp. das Aves

ENTREVISTA A BRUNO RIOS, JUVE-
NIL SUB 16

Defesa lateral direito, joga há 8 anos
na formação do clube, como atleta
tem tido um comportamento acima
da média e faz excelentes exibições.

Que opinião tens da carreira da tua
equipa até ao momento?
Para mim, a carreira dos Juvenis A
tem sido muito boa, na medida em
que, estamos com muitas possibili-
dades de cumprir os nossos objec-
tivos que são disputar a fase final. E,
tanto eu, como os meus colegas de
equipa, treinadores e direcção esta-
mos empenhados nesse objectivo.

A tua evolução como atleta na for-
mação tem preenchido o que idea-
lizavas?
Desde que cheguei ao Desportivo
das Aves evolui muito como atleta e
como pessoa. Com vontade, deter-
minação e prazer de jogar futebol é
difícil não evoluir.

No futuro qual a expectativa como
atleta?
No futuro mais próximo gostava que
os Juvenis disputassem a poule fi-
nal da 1ª Divisão da AF Porto. Mas

Defesa central com nove épocas na
formação, muito útil á sua equipa e
excelente nas suas exibições.

Que opinião tem da carreira da tua
equipa até ao momento?
Na minha opinião o campeonato que
estamos a desenvolver tem sido bas-
tante bom, embora neste momento não
estejamos no lugar que gostaríamos,
pois queremos alcançar a fase final.

A tua evolução como atleta na forma-

o meu maior sonho é tornar-me jo-
gador profissional e se possível no
Desportivo das Aves.

Há alguém que querias agradecer
pela ajuda à tua pessoa?

Eu gostava de agradecer a todos os
que me ajudaram desde treinado-
res, delegados e colegas de equipa
e especialmente aos meus pais que
estão sempre dispostos a colaborar
comigo e com o clube. |||||

ção tem preenchido o que idealizavas?
Sim, ao longo das temporadas que
represento o C.D.Aves sinto que te-
nho crescido como jogador, em to-
dos os aspectos, mas também como
homem.

No futuro qual a expectativa como
atleta?
Gostaria de poder representar o
Desportivo das Aves como sénior e
poder exercer o futebol como profis-
são, e é por isso que trabalho em to-
dos os treinos para tentar realizar o
meu sonho.

Há alguém que queiras agradecer
pela colaboração e ajuda à tua pes-
soa?
Sim, queria agradecer aos meus pais
que me apoiam a 100%, a todos os
treinadores e directores que me acom-
panharam ao longo destes anos e
aos meus colegas de equipa pois so-
mos como uma família. |||||

sar-los, o momento é de concentra-
ção e de esperança pois estamos
objectivo está muito perto. Melhor
avense: Rui Costa. Boa arbitragem.

JUVENIS SUB 16
AVES 3 - S.PEDRO DA COVA 3
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO:

RICARDO VIGÁRIO. AVES: JOÃO, RIOS (DIOGO SILVA

52M), ANDRÉ, MÁXIMO, PEDRO, GOMES, (MICHEL,

62M), NETO, HÉLDER, JOÃO SILVA, BRUNO. TREINA-

DOR: MARCOS NUNES. RESULTADO AO INTERVALO: 1-2.

MARCADORES: P.B.16M, BRUNO 41M, NETO 78M

Os avenses comprometeram com
este resultado o apuramento para
a fase final de subida ao nacional,
já antes era complicado agora tor-
na-se muito difícil essa aspiração
destes jovens que tanto lutaram para
o conseguir. As circunstâncias rele-
gam esta equipa para fora do segun-
do lugar. Neste jogo os locais esti-
veram muito aquém daquilo que são
capazes permitindo aos mineiros
estar sempre em vantagem muito
por demérito caseiro do que outra
coisa. Resultado ingrato mas não
injusto. Melhor avense: Gomes.
Arbitragem razoável.

INICIADOS SUB 14 
AVES 3 – FOLGOSA 2
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO:

PAULO CARDOSO. AVES: PAULO, DIOGO (SAMPAIO,

45M), PEDRO FARIA, FÁBIO, ANDRÉ ALVES, MARQUES,

DANIEL, RORIZ (ZÉ CARLOS, 23M), GOUVEIA, JOÃO DIAS,

JOÃO COSTA (MIGUEL, 49M). TREINADOR: ANTÓNIO

FERNANDES. RESULTADO AO INTERVALO 1-2.

MARCADORES: GOUVEIA 4M, SAMPAIO 52M, ZÉ CARLOS

54M.

Os avenses viram-se com muitas
dificuldades para levar de vencida
a aguerrida equipa do Folgosa que
começou a perder logo no início;
conseguiu dar a volta ao resultado
e colocar-se em vantagem e parecia
que os ventos corriam a favor dos
visitantes, mas eis que, saído ban-
co o atleta Sampaio que revolucio-
nou o ataque e em quatro minutos
os avenses passaram de vencidos a
vencedores. Melhor avense: Sam-
paio. Arbitragem: regular.

TEXTOS DE FERNANDO FERNANDES
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�Isto é que é, de facto, um polivalente�,
diz-nos Paulo Freitas, professor de
Educação Física da Escola da Ponte,
referindo-se ao espaço de entrada
daquele estabelecimento de ensino
de Vila das Aves que, consoante as
necessidades, vai fazendo de refeitó-
rio, sala de reuniões, de estudo e até
de ginásio. É aí que, principalmente
nos dias de chuva, se ultrapassa a
falta de um espaço próprio para a
prática de desporto. Nos dias de sol,
o logradouro surge como a mais
provável das opções, mas os profes-
sores da Ponte não se resignam ao
espaço físico que lhes foi confinado
e por isso, vão �apoderando-se� de
outros locais exteriores à escola.

A Praça das Fontainhas e o espaço

fronteiriço à nova estação ferroviária
são os mais usuais. Ver por ali os alu-
nos da Ponte em actividades despor-
tivas já deixou de causar estranheza
aos transeuntes. O problema, é mais
o �de ter de andar sempre com a casa
às costas� já que, e segundo Paulo
Freitas, os alunos �adoram� estas saí-
das do recinto escolar.

As alternativas, de resto, não são
animadoras. O refeitório exige coor-
denação com as restantes actividades
lectivas, no logradouro existente na
entrada da escola, em terra-batida,
coloca-se a questão do barulho, dada
a proximidade com as salas de aulas
e o mesmo acontece nas traseiras do
edifício, cujo piso está, neste momento
a ser reabilitado para a prática despor-
tiva. Resta ainda um amplo corredor,
baptizado de �toquinha�, que, embora

abrigado, com as correntes de ar
torna-se bastante frio.

Melhor sorte têm os alunos do
núcleo do aprofundamento, que usu-
fruem das instalações desportivas da
Escola Secundária de Vila das Aves,
ficando, por conseguinte, também
resolvida a questão do banho no final
das aulas. Os alunos dos núcleos de
iniciação e consolidação não têm a
mesma sorte pois, para além de se
verem confinados a espaços pouco
apropriados para as aulas de educa-
ção física também não têm balneário.
�Uma das coisas que é suposto a es-
cola fomentar são os hábitos de
higiene, mas neste caso isso acaba
por não acontecer� salientou Paulo
Freitas que dá ainda conta que é
nestas alturas que muitas crianças
começam a tomar banho sozinhas,

Freitas está sobretudo com os alunos
dos núcleos de consolidação e de
aprofundamento (utilizando estes
últimos as instalações da Secundária
D. Afonso Henriques) e Ricardo Fran-
ça que tem a seu cargo os alunos
dos núcleos de iniciação e consolida-
ção, utilizando estes as instalações da
escola, os referidos espaços públicos
da freguesia e em situações pontuais,
o Pavilhão do Desportivo das Aves.
Por vezes, são equacionadas outras
soluções que acabam por não se
concretizar em consequência do
problema do transporte. Apesar de
tudo, tem valido aos alunos e profes-
sores da Ponte o investimento que nos
últimos anos a escola realizou com a
aquisição de material desportivo. |||||
COM: LUDOLUDOLUDOLUDOLUDOVINAVINAVINAVINAVINA     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

ficando essa aprendizagem por se
fazer em virtude da inexistência do
balneário.

Conhecedores das instalações da
escola - que aguarda ainda o cum-
primento da promessa de construção
de novo edifício por parte do governo
- os pais e encarregados de educação
da Ponte não levantam grandes obs-
táculos à prática desportiva nas con-
dições descritas, mas há sempre quem
prefira, por motivos de saúde, que os
respectivos filhos não participem nas
mesmas tendo em conta às condições
em que se desenvolvem.

São dois os professores de educa-
ção física na Escola da Ponte. Paulo

Aulas de educação física em espaços
públicos para contornar falta de condições
PRAÇA DA URBANIZAÇÃO DAS FONTAINHAS E ESPAÇO JUNTO À ESTAÇÃO FERROVIÁRIA SÃO LOCAIS HABITUAIS PARA A
PRÁTICA DESPORTIVA POR PARTE DOS ALUNOS DA ESCOLA DA PONTE, EM VILA DAS AVES

“Uma das coisas que é suposto a escola
fomentar são os hábitos de higiene, mas neste caso isso acaba

por não acontecer” salientou Paulo Freitas

RICARDO FRANÇA E PAULO FREITAS COM OS ALUNOS DA PONTE. AO LADO, O REFEITÓRIO QUE AS VEZES SERVE TAMBÉM DE GINÁSIO
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Realizado no dia 5 de Março, no
Pavilhão Municipal de Santo Tirso,
o jogo opunha a Associação de
Santo Tirso de Futsal (AST Futsal)
ao Fourteen. Jogo referente à 16ª
jornada do campeonato distrital da
2ª divisão da A.F. Braga.

A AST Futsal alinhou com: Vítor
Pinto, Hugo, Rui Pedro(c), Nuno,
Helder, Capricio, João Paulo, Nani,
Xavier e Racha. Treinador: Paulo
Viana. De referir que neste momen-
to a equipa continua com alguns
jogadores lesionados, como são os
casos de Diogo e Pedro Badego.

O jogo era disputado entre o
último classificado e a AST Futsal �
que acompanha o Contacto Futsal
na primeira posição do campeona-
to � e desde início que se notaram
diferenças, com a equipa de Santo
Tirso a atacar muito na procura do
golo. Golo esse que iria surgir aos
3 minutos por Nuno.

A equipa Tirsense controlava o
jogo, e raramente os visitantes che-
gavam com perigo à baliza de Vítor
Pinto. Mas, num contra-ataque aos
15 minutos, o Fourteen conseguiu
�arrancar� um penalty duvidoso.
Convertida a grande penalidade,

A Associação Nacional Centro Por-
tuguês de Karate em colaboração com
o Ginásio Clube Vilacondense orga-
nizou a sua Taça Nacional que en-
globou as categorias de pré-infantis
6/9 anos, infantis 10/11 anos (só
com provas de katas), iniciados 12/
13 anos e juvenis 14/15 anos estes
escalões com katas e kumite. A com-
petição decorreu no dia 14 de Feve-
reiro no Pavilhão dos Desportos em
Vila do Conde.

Estiveram em competição 468 crian-
ças e jovens karatecas de muitos clu-
bes do norte e sul do país. Foram execu-
tadas várias katas de bom nível, com-
bates bem disputadas e de qualidade
superior, sinal que temos o futuro as-
segurado com estes jovens pratican-
tes .Os jovens karatecas de Vila das
Aves tiveram um desempenho muito

O Núcleo Português de Karate - Associação de Karate Goju Ryu -, organi-
zou o seu 5º Torneio anual destinado a todos os escalões etários que, decor-
reu no Pavilhão Rota dos Móveis em Lordelo � Paredes, no dia 25 de Feve-
reiro. Como tem sido habitual o karate Shotokan de Vila das Aves foi con-
vidado a participar e esteve presente apenas com karatecas cadetes e seniores
nas provas de katas, em virtude de outra participação. Os resultados foram
excelentes: Lara Teixeira 1º lugar katas cadetes feminino, Pedro Oliveira 1º
lugar katas cadetes masculino e Tiago Lima 3º lugar katas seniores. |||||

Karatecas de Vila das Aves 13 vezes no
pódio, na Taça Nacional de Karate

V TORNEIO DO NÚCLEO PORTUGUÊS DE KARATE

bom, alguns ainda sem experiência mas
com apontamentos muito positivos.

Os resultados obtidos foram os
seguintes: pré-infantis feminino - Ana
Guimarães 1º lugar; em masculino -
João Moreira 3º lugar; infantis femi-
nino - Nicole Gonçalves 3º lugar; ini-
ciados feminino - Ana Pinto 1º lugar
katas e 1º kumite (menos 55 kg);
Ana Martins, 2º lugar katas e 3º ku-

mite (menos 50 kg); em masculino  -
Fábio Miranda, 3º lugar ku-mite (me-
nos de 50 kg) e Emanuel Fernandes,
2º lugar kumite (menos de 60 kg);
na categoria de juvenis feminino Cata-
rina Nunes, 1º lugar ku-mite (menos
50 kg); em masculino - Elisário Mo-
reira, 2º lugar kumite (menos 50 kg) e
3º lugar katas, Fábio Kennel 3º lugar
kumite (menos de 55 kg). |||||

No passado dia 22 de Fevereiro as
crianças da sala dos dois anos da
creche e do jardim-de-infância da as-
sociação de solidariedade Humanitá-
ria de Monte Córdova o Estádio do
Desportivo das Aves. Os preparativos
começaram desde cedo. Ainda na es-
cola crianças e adultos equiparam-se
a rigor com sweatshirts do Desportivo
das aves, oferecidas por um amigo

ESTÁDIO DO DESP. DAS AVES ACOLHE CRIANÇAS DA A.S.H.M.C.
da instituição e treinador dos Inicia-
dos do Clube. Foi uma manhã dife-
rente e muito divertida!À chegada
formos muito bem acolhidos pela di-
recção do Clube. Fizemos uma visita
guiada pelo Estádio, as crianças esti-
veram em contacto directo com os jo-
gadores e treinador, cumprimentaram-
nos e brincaram livremente no relva-
do com bolas de futebol. O fascínio

foi total! Como forma de agradecimen-
to, os pequeninos pintaram uma tela
que ofereceram ao presidente do Clu-
be a Associação Humanitária ofere-
ceu uma flâmula e uma medalha re-
presentativa da Instituição. As crian-
ças necessitam de contactar com as
diferentes realidades do mundo ex-
terior para que o seu crescimento pes-
soal e social global e harmonioso. |||||

Vitória esperada frente
ao último classificado

voltava tudo à estaca zero. O em-
pate no marcador 1-1.

A AST Futsal, queria ir para o
descanso a ganhar, e para gáudio
dos cerca de 100 adeptos presen-
tes no pavilhão, conseguiu marcar
por Nani na transformação de um
livre indirecto. Notou-se trabalho de
casa na forma como foi marcado
este livre com João Paulo a iludir os
defesas e a passar para Nani que
marcava o 2-1.

Na segunda parte nada mudou,
o jogo era controlado pela AST
Futsal, e contra a corrente do jogo,
os forasteiros marcavam novamen-
te, aos 7 minutos. Golo que tam-
bém seria conseguido na cobrança
de um livre. Resultado em 2-2.

O jogo parecia mais difícil do
que era realmente e então os joga-
dores de Santo Tirso resolveram aca-
bar com as dúvidas. Em dois minu-
tos marcaram outros tantos golos,
duas grandes jogadas terminadas
pelo capitão Rui Pedro e pelo sub-
capitão Helder. O jogo terminava
com 4-2 no marcador. Mais uma
vitória, desta vez esperada, da AST
Futsal rumo à subida de divisão, que
parece cada vez mais possível. |||||

CAMPEONATO DISTRITAL DA 2ª DIVISÃO DA A.F. BRAGA

Nos dias 17 e 20 de Fevereiro, a Escola de Formação da Associação
de Santo Tirso de Futsal realizou dois jogos para o Campeonato Distrital
de Braga de Infantis Masculinos, ambos os jogos contra a equipa ACR
Marretinhas. Os jovens atletas da AST voltaram a entrar em campo no
dia 23 de Fevereiro, num jogo em Delães, que os opôs à equipa ADC
São Mateus. Os atletas demonstraram a dedicação e a força de vonta-
de que os fará trabalhar cada vez mais e que certamente, num futuro
próximo, os levará aos lugares cimeiros do Campeonato. ||||||
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JOSÉ ANTÓNIO SARAIVA, DIRECTOR DO JORNAL “O SOL”,  DE  SÁBADO, DIA 3 DE MARÇO DE 2007.

(...) O que me causa estranheza, no ministro da Saúde, não é pois o que diz ou o que faz.
O que estranho é a brutal contradição entre o que diz e faz e o que o Partido Socialista disse e propagandeou durante anos. Durante anos, o PS disse: “As pessoas

não são números”. Durante anos, o PS criticou o estilo de certos políticos da direita, como Cavaco Silva, acusando-os de autoritarismo.”

||||| OPINIÃO:     JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     PPPPPAAAAACHECOCHECOCHECOCHECOCHECO

Durante muitos anos, o compositor
Lopes Graça foi perseguido pelos es-
birros da polícia política, só por ser
homem de coragem e escrever verda-
des. Numa das suas polémicas inter-
venções escritas, travou-se de razões
com um tal Coelho, músico protegido
pela Ditadura de Salazar. Publicou
um opúsculo escrito de tal modo
que chegou aos leitores sem ficar
exposto aos cortes do �lápis azul�. A
obra do Lopes Graça foi um êxito
editorial, até ao momento em que a
polícia política invadiu as instalações
da editora e apreendeu o que resta-
va dos exemplares por vender.

Como era uso nessa época de pri-
vação das liberdades, o título da obra
teria de despistar os meirinhos da cen-
sura. Na capa do livro estava escrito
�A Caça aos Coelhos�. E foram mi-
lhares os caçadores que o compraram�

No tempo em que fui autarca,
redigi um edital em que anunciava
estar suspensa a venda de sepultu-
ras no cemitério da freguesia, dada
a situação de carência de espaço.
No dia seguinte ao da afixação do
edital, muitas pessoas acorreram à
sede da autarquia, na intenção de�
comprar uma sepultura. Era-lhes
explicado que o edital rezava que
não iria haver qualquer venda, mas
os que não tinham sabido ler o edi-
tal teimavam que no edital estava
escrito o contrário.

Neste país de doutores, onde há
quem compre livros ao quilo só para
encher estantes, as anedotas são mais
que muitas.  E nem só entre o povo
simples a ignorância prospera.

Jornais publicaram os famigera-
dos rankings de escolas, na cretina
atitude de pretender comparar esco-
las com diferentes características, pú-
blicos diversos e situadas em regiões
díspares. Uma das escolas da vila
onde moro estava situada nos últi-
mos lugares desse �campeonato�.

Publiquei um artigo, num jornal
diário de grande tiragem, denun-
ciando a farsa dos rankings. A minha
intenção era a de defender a digni-

Saber ler
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Arrefecida a discussão sobre o aborto,
regressa a realidade quotidiana nua
e crua, que nos entra pela porta e pe-
la janela com uma inusitada violência.
A revolta das populações, de Norte a
Sul, por causa do encerramento das
Urgências, é mais um episódio triste
de um longo processo que visa tornar
este País num caso perdido.

A governação esquizofrénica a
que temos sido sujeitos desde Guter-
res, passando por Barroso, Santana e
culminando agora em Sócrates, aposta
em �emagrecer� não o défice orça-
mental mas a rede de serviços básicos,
criando mais desigualdades, mais
assimetrias, mais miséria.

Depois das maternidades, as urgên-
cias, antes as escolas, os tribunais, os
postos dos CTT, as lojas da EDP, os servi-
ços de Finanças, as linhas de caminho
de ferro, as esquadras de polícia.

Nesta azáfama de centralizar, a que
apelidam eufemisticamente de �racio-
nalizar meios�, são deixados para trás
os mais pobres, aqueles que, por mais
�critérios técnicos� que se apresentem
como solução milagrosa para os pro-
blemas, ficam cada vez mais pobres,
mais isolados, mais desfavorecidos.

Neste cenário, Santo Tirso tem sido,
infelizmente, cabeça de cartaz. Há um
novo �mapa� das maternidades? Lá
está a nossa maternidade entre aque-
las que vão encerrar. Há uma reestru-
turação das Urgências? Lá vem a nos-
sa Urgência entre as 15 que os relató-
rios técnicos e o Ministro escolheram
para mudarem de concelho. Já para
não falar do serviço de Finanças de
Vila das Aves�

No caso da Urgência do Hospital
Conde S. Bento, a torrente de infor-
mação e contra-informação serve ape-
nas aqueles que, de tão comprome-
tidos com os interesses partidários em
detrimento dos interesses da popula-
ção, mais não aspiram do que a mini-
mizar os danos.

Ora vejamos. No dia 25 de Feve-
reiro, escrevia-se no JN que �os restan-

A urgência do nosso
descontentamento

tes municípios chamados ao ministro
� Fafe, Santo Tirso, Espinho, Cantanhe-
de e Montijo -, vão, com maior ou
menor dilação e mais ou menos artifí-
cios, perder os respectivos serviços de
Urgência�. No �PÚBLICO� do mesmo
dia, dizia-se que as mesmas câmaras
celebraram protocolos com o Gover-
no, que visam reorganizar a rede de
Urgências. O conteúdo dos protoco-
los varia consoante os casos, mas pas-
sa por reforço de meios, alargamento
de horários de atendimento nos cen-
tros de saúde e manutenção das
equipas médicas�. No mesmo jornal
do dia seguinte, 26 de Fevereiro, per-
guntava-se: �O que muda entre o pare-
cer técnico que aconselha o encerra-
mento das Urgências�, entre elas a
de Santo Tirso, �e o protocolo celebra-
do entre as câmaras e o Governo?� E
respondia o jornal, que teve acesso
aos protocolos: �O encerramento das
Urgências não será feito de imediato
em todos os casos�. Em Santo Tirso,
será �mantido um serviço de Urgência
básico até que estejam em funciona-
mento os futuros centros hospitalares
das regiões�. Ainda no JN de 26 de
Fevereiro, o mapa da rede de Urgên-
cias proposta pelo Ministério da Saúde
não deixava margens para dúvidas: a
Urgência de Santo Tirso era uma das
15 com despacho de encerramento.

Aqui chegados, e para clarificar, de
vez, toda esta situação, antes que se
crie uma imensa �trapalhada� sugeri-
mos o seguinte: 1 � Tornar público o
protocolo assinado entre a Câmara e
o Governo; 2 � Que seja dito se é
verdade ou não que, mais tarde ou
mais cedo, a Urgência do Hospital
de Santo Tirso passa para Famalicão,
onde vai funcionar o futuro Centro
Hospitalar? |||| * JORNALISJORNALISJORNALISJORNALISJORNALISTTTTTAAAAA     / / / / / LICLICLICLICLIC. . . . . EMEMEMEMEM

DIREITDIREITDIREITDIREITDIREITOOOOO          pm-fonseca@sapo.pt

POST-SCRIPTUM A �guerra� das
Urgências está para lavar e para
durar. No turbilhão dos aconteci-
mentos, já há presidentes de câma-
ra socialistas que se demitem de to-
dos os seus cargos partidários. |||||

dade das escolas que tinham ficado
situadas nos últimos lugares do
�campeonato�. Quando o meu artigo
foi publicado, recebi de muitos pro-
fessores cartas de elogio e incentivo.
Fiz publicar o mesmo artigo no jornal
da minha terra, como gesto simbó-
lico de solidariedade com a escola
que eu considerava ter sido maltrata-
da no ranking. Decorridos alguns
dias, alguns setôres dessa escola
passavam por mim e nem sequer um
bom-dia me davam. Estranhei. Sema-
nas depois, compreendi o que se
passara. A setôra que dirigia essa
escola dizia que eu tinha publicado
um artigo atacando a sua escola. Leu
o que lá não estava escrito. E foi
mais longe, movendo-me um autên-
tico processo de intenções.

Há professores que não lêem.
Outros lêem e não entendem o que
lêem. E, bem pior do que não saber
ler é utilizar o que não se entende
como arma de arremesso, fazendo
crer a outros (que não leram, ou
não sabem ler) intenções que o autor
não teve. Numa sociedade de grau
zero de literacia (como os estudos
provam), é fácil manipular pais e alu-
nos, influenciar clientelas, utilizar a
ignorância como arma. A iliteracia
(uma das formas cruéis de ignorân-
cia) é terreno fértil para que indiví-

O domínio da linguagem pode
ser afectado pela rigidez de ideias,
por carência de capacidade discrimi-
nativa. Ser letrado não significa ape-
nas saber ler e escrever, mas ser fun-
cionalmente letrado. O discurso
pobre e carente de reflexão de certos
professores revela lacunas que hábi-
tos de leitura poderiam colmatar.

Durante a minha breve passagem
pela universidade, tive a ingrata sur-
presa de verificar que muitos alunos,
que pretendiam ser professores (e
que, hoje, o são!) eram incapazes de
alinhavar uma ideia, de redigir um
parágrafo sem erros ortográficos, de
interpretar um texto de complexidade
maior.

Em tempo de Ditadura, como em
tempos ditos democráticos, as es-
colas deverão ficar atentos a fenóme-
nos que contrariem o princípio que
diz serem os professores �profissio-
nais intelectuais e reflexivos�. As
nossas escolas dispõem de excelen-
tes profissionais. Mas albergam, tam-
bém, docentes, cuja ignorância nos
deve inquietar. Poderão chamar-lhes
setôres, como alguns exigem serem
chamados, mesmo que sejam meros
licenciados. Poderão, corporativa-
mente, querer tapar o céu com uma
peneira, refutando o facto de alguns
setôres não lerem. Poderão meter no

duos sem escrúpulos se recusem a
discutir a realidade, a partir de outro
ponto de vista que não seja o seu.

Ler é diferente de compreender. Ler
pressupõe o domínio do vocabulário
utilizado, da estrutura sintáctica do ma-
terial escrito, do conteúdo. A atitude
do leitor e os seus preconceitos, ou
seu interesse relativamente ao texto
lido, influenciam a interpretação. Ser
leitor pressupõe ser capaz de distinguir
entre factos e opiniões, captar o signi-
ficado literal, as asserções directas,
as asserções paralelas, as paráfrases�

mesmo saco os professores que sa-
bem ler (a maioria) e os setôres que
não sabem, que apenas estarão a
contribuir para a degradação das es-
colas. De que serve ocultar a reali-
dade? Ter um canudo não faz de
um licenciado uma pessoa culta. Um
setôr que não sabe ler, que imagem
social dá da profissão de professor?

Antes de atirarmos pedras aos mi-
nistros (que bem merecem apanhar
com elas!) verifiquemos se a nossa es-
cola não tem telhados de vidro� ||||

As nossas escolas dispõem de excelentes profissionais.
Mas albergam, também, docentes, cuja ignorância nos deve
inquietar. Poderão chamar-lhes setôres, como alguns exigem

serem chamados, mesmo que sejam meros licenciados.



Inflexões
http://inflexoesavenses.blogspot.com
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ABÍLIO GODINHO - FUNERÁRIA - UNIPESSOAL, LDA

Agência Funerária Abílio Godinho

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

Auto Fúnebres de luxo para
todo o país e estrangeiro
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A pergunta em epígrafe tem naturalmente
a sua razão de ser, a sua lógica. Qualquer
avense porventura já se questionou com
a mesma pergunta. Senão vejamos:

Quem de nós não se sentiu já impo-
tente, por verificar injustiças de vária
ordem no que concerne ao ambiente que
nos envolve no dia a dia das nossas
vidas, sem que alguém mexa uma palha,
pois bem, não fosse o ambiente uma
questão se saúde pública.

Situações há de fácil realização, assim
houvesse vontade por parte daqueles que
estão dotados e (votados) de poderes,
pela população para resolver os proble-
mas de relativa e fácil solução. O demis-
sionismo e a letargia, (o jogo do empur-
ra) de quem detem o poder autárquico,
sempre e em qualquer circunstância
deram como resultado final o marasmo
quanto ao desenvolvimento e bem estar
das populações de qualquer terra.

Estamos inteiramente de acordo que
questões e assuntos há, que as juntas
de freguesia não estão dotadas de meios
quer humanos, quer financeiros para
solucionar os problemas de maior monta,
agora meus senhores, empurrar a limpeza
de uma pequena lixeira na sua fase ini-

Então para que
serve a Junta de
Freguesia?

||||| OPINIÃO: CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

CEMITÉRIO A semana passada, a Câmara de Santo Tirso
informou publicamente da adjudicação das obras de
ampliação do cemitério de Vila das Aves. Eis uma notícia
que os avenses aguardavam com ansiedade, tendo em conta
a falta de espaço para sepultar os seus mortos. É, no entanto,
um problema que vai manter-se pois a obra tem um prazo
de execução embora, na nota à imprensa da autarquia
tirsense, não seja revelado o prazo da empreitada. Pelo
meio a Câmara de Santo Tirso não deixa de lançar mais
algumas farpas à Junta de Freguesia das Aves. É
impressionante ao ponto que isto chegou. E não me apetece
falar mais do assunto.

SITE Fui espreitar o novo site do município de Santo Tirso.
É claro que está melhor do que o que estava, mas penso
que a maior e mais útil inovação é, sem dúvida, o mapa
interactivo. Dá informações úteis a quem quiser saber
praticamente tudo do município, principalmente, em termos
de localizações. É uma ferramenta útil e até divertida para
quem gostar de viajar por mapas. Não deixei de notar alguma
desactualização. Apenas um exemplo que reparei. No mapa
não aparecem os prédios novos (alguns têm anos)
construídos na Rua João Bento Padilha, nem a Praça do
Bom Nome. Por exemplo o edifício onde estão os Correios
não existe no mapa.

DIREITA A Direita anda à rasca em Portugal, não
conseguindo subir nas sondagens que continuam a ter o
Eng. José Sócrates num �estranho� estado de graça, quando
já estão passados dois anos de governação. Digo estranho
porque não é comum tal ocorrer no nosso país. Santana
Lopes não teve estado de graça nenhum e Durão Barroso
quase nenhum. Guterres lá teve um anito, mas depois foi o
que se viu. É por isso estranho este estado de graça de
dois anos. Penso até que a maior oposição ao governo do
PS não vem da oposição, mas sim de determinados sectores
da sociedade e do próprio povo. Veja-se os frequentes
protestos da função pública e do povo na recente crise das
Urgências. O que é certo é que Sócrates consegue gerir
bem as crises e quem apanha as favas são os seus ministros,
mantendo o primeiro-ministro uma espécie de �imunidade�
a essas mesmas crises. Ainda por cima Cavaco ajuda
Sócrates, Marques Mendes não consegue descolar e o
CDS-PP, esse, então, está como o líder do PS quer, em crise.
Ainda no fim-de-semana Manuel Monteiro esteve com
Santana Lopes e falaram em novas organizações políticas à
Direita. É por isso que digo que a Direita anda à rasca. Até
quando?

EXPOSIÇÃO Vila das Aves não é uma terra com tradição
histórica, cresceu e desenvolveu-se com a industrialização
no final do século XIX e no século XX, por isso, importa
salientar os seus vultos mais importantes. Destaco a
exposição sobre o escritor e poeta avense Ferreira Neto,
patente no Centro Cultural até 13 de Abril. A visitar. |||||
celsocampos@sapo.pt

cial, para a competência da Câmara Mu-
nicipal, sinceramente estamos a implorar
aos anjos, que o venham fazer por nós..

Contudo, parece-nos estar perante um
síndroma, de que todas as queixas
independentemente se ser fácil ou de
difícil solução, dirigidas à Junta de
Freguesia, dir-se-ia que esta funciona
como uma caixa de ressonância empur-
rando todas as resoluções para a Câmara
Municipal.

Então o que poderá restar como acti-
vidade da Junta de Freguesia, a limpeza
das bermas nos arruamentos centrais da
Vila, sobretudo em vésperas de Páscoa

para melhor servidão de vistas? Então
aqui não se pede á Câmara para  proce-
der à limpeza? Então o que restará como
actividade da Junta de Freguesia, será a
entrega das chaves para acesso ás águas
sulfurosas do Amieiro Galego, conforme
declaração pública? Importa talvez elabo-
rar ilustrados e bonitos boletins ditos
informativos a exemplo do que faz a Câ-
mara Municipal, para uma melhor servi-
dão de vistas? E quanto às lixeiras que
incomodam e afectam a saúde pública?
É imperioso que alguém dotado de po-
deres na Freguesia se preocupe concreta-
mente na sua resolução. ||||| BEJABEJABEJABEJABEJA     TRINDADETRINDADETRINDADETRINDADETRINDADE

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



José Miguel Torres

Massagista
Recuperação Física

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

entreMARGENS
14 DE MARÇO DE 2007 | DIVERSOS | PÁGINA 22

OCULISTA

J.O.R.G.E

Outra Visão do Mundo

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

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

15 de Março de 2007
Pai neste dia
Desejo-te duas coisas: Tudo e nada
Tudo
O que te faça feliz
Nada
Que te faça sofrer
Da tua Filha

Deus te deu o céu para morares
Nós te demos em vida a companhia
É com tristeza que vivemos
A tua ausência no dia-a-dia

Genro e Neta

AGRADECIMENTO

Maria José Machado de Oliveira
17-03-1963
04-03-2007

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

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

De parabéns

Completa mais uma primavera o senhor
Benjamim Fernandes Calçada.
Esposa, filhos, nora e neta,  nesta data tão querida
desejam-lhe, com todo o amor e carinho,  muitos
parabéns e muitos anos de vida cheios de saúde e
felicidade.

16-03-2007

De parabéns

Completou uma linda primavera a menina Neise
Sampaio Calçada.
Avós paternos e padrinho, nesta data tão querida
desejam-te, com todo o amor e carinho,  muitos
parabéns e muitos anos de vida cheios de saúde
e felicidade. Beijinhos e parabéns!

03-03-2007

De parabéns

Completa quatro lindas primaveras a menina
Marta Paiva Custódio (Martinha), residente em
Santiago de Bougado.
Tua avó materna, nesta data tão querida, deseja-
te, com todo o amor e carinho,  muitos parabéns
e muitos anos de vida cheios de saúde e felicida-
de. Parabéns e beijinhos!

17-03-2007

Certifico, para efeitos de publicação,
que no Cartório Notarial sito na
Praceta Salvador Caeiro Braz, nº 135,
São Miguel das Caldas de Vizela,
concelho de Vizela, da notária Marta
Susana Dias de Oliveira, no livro de
notas para �Escrituras Diversas�
número 23-C, iniciada a folha trinta
e quatro, foi lavrada, em 15 de Feve-
reiro de 2007, uma escritura de Justi-
ficação tendo nela intervindo como
justificantes ÁLVARO DE JESUS
CORREIA DA COSTA, e mulher
CLEMENTINA DA CONCEIÇÃO
ALVES NOGUEIRA, naturais da
freguesia de Aves, concelho de Santo
Tirso, onde residem na Avenida 4 de
Abril de 1955, nº 681, casados no
regime da comunhão de adquiridos.
Que são donos e legítimos
possuidores, com exclusão de outrem,
do prédio rústico, sito na Avenida 4
de Abril de 1955, anteriormente
designado lugar das Fontainhas, da
freguesia de Aves do concelho de
Santo Tirso, com a área de trezentos
e sessenta e sete vírgula dezoito me-
tros quadrados, a confrontar do norte
com rua (Avenida 4 de Abril de
1955), do sul com Joaquim Garcia
Torres, do nascente com Joaquim

Amorim Monteiro, e do poente com
Álvaro de Jesus Correia da Costa,
OMISSO na Conservatória do Registo
Predial de Santo Tirso, inscrito na
matriz, em nome dele justificante
marido, sob o artigo 911, com o valor
patrimonial de Eurros 70,12, igual ao
atribuído, pendente de rectificação
matricial quanto às confrontações.
Que o identificado prédio veio à sua
posse, há mais de vinte anos, em dia,
mês e ano que não podem precisar,
por contrato verbal de compra e venda
que celebraram com Adalberto Rui de
Castro Pinto Félix, viúvo, que foi
residente na Rua José Cardoso
Miranda, 16, na cidade de Santo Tirso,
contrato esse que não chegou a ser
reduzido a escritura pública em virtude
do posterior falecimento do vendedor.
Que, porém, desde aquela data,
possuem efectivamente o dito imóvel,
zelando pela sua conversação, proce-
dendo à sua limpeza, sempre pagan-
do as contribuições e impostos respei-
tantes, sem qualquer interrupção, à
vista de toda a gente, sem qualquer
oposição, posse que assim exerceram
como verdadeiros proprietários que
sempre se julgaram, eram e são do
dito imóvel e por todos são considera-

dos como tal, pelo que o adquiriram
por USUCAPIÃO, que invocam,
fundada nessa posse, que exerceram
em seu próprio nome, de boa fé, de
modo pacífico, contínua e publica-
mente, por período superior a vinte
anos, estando eles justificantes impos-
sibilitados de comprovar pelos meios
extrajudiciais normais a aquisição do
seu direito sobre aquele prédio, atento
a título de aquisição.
Está conforme ao original.

Vizela, 15 de Fevereiro de 2007
A Notária

Marta Susana Dias de Oliveira

CARTÓRIO NOTARIAL DE VIZELA
NOTÁRIA

MARTA SUSANA DIAS DE OLIVEIRA

Eterna Saudade

Um sorriso, no verde dos teus olhos,
Duas ‘strelas que brilham para mim.
Castelos são loras ‘spigas aos molhos.
Seara corpo de aromas de jasmim.

Tu és praia, onde meu corpo se funde,
Entre rochas e algas onduladas.
Nosso amor se dilui e se confunde,
Na branca espuma de águas azuladas.

Teu olhar puro! É matinal neblina!
Que reforça estas forças de menina.
Minha alma refresca e sente-se feliz.

Numa tela duas cores se vão unir...
Tão difusas, acabam por cair...
O próprio pincel, assim o quis.

Enamorada

Fernanda Garcias
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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...)

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
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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

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

andar Moradia T3,
c/ aproveitamento de sótão

FFFFFaaaaaça uma visitaça uma visitaça uma visitaça uma visitaça uma visita

VILA DAS AVES
T3 c/ garagem fechada

Coz. mobilada e equipada
Sala c/ lareira, Ar

condicionado
Localzação excelente

EXCELENTE MORADIA
Sala c/ lareira e aquecimento

central, garagem para 3 viaturas,
toda murada,

centro de Vila das Aves
Imóvel únicoImóvel únicoImóvel únicoImóvel únicoImóvel único

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)(preço de ocasião)(preço de ocasião)(preço de ocasião)(preço de ocasião)

MORADIA EM BANDAMORADIA EM BANDAMORADIA EM BANDAMORADIA EM BANDAMORADIA EM BANDA
T2 com jardim, cozinha

mobilada, jardim
SEQUEIRÔ

Só 46.000 EurosSó 46.000 EurosSó 46.000 EurosSó 46.000 EurosSó 46.000 Euros

ARMAZÉM
600m2

Rua Ferreira de Lemos
Santo Tirso

Preço de oportunidadePreço de oportunidadePreço de oportunidadePreço de oportunidadePreço de oportunidade

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, VITOR LEMOS, 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 365 - 14 DE MARÇO 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 a     feliz contemplada nesta
1ª saída de Março foi a nossa estimada
assinante, Elisa Rosa da Silva Pereira,
residente na Rua A. domingos Pereira, nº
50, em Bairro.

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, a  feliz
contemplada nesta 1ª saída de Março foi a
nossa estimada assinante, Anastácia Odete
Correia Fernandes, residente na Rua dos
Boeiros, nº 118, 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 Março foi o
nosso estimado assinante,  Agostinho
Macedo, Travessa do Alto de Sobrado, nº 299,
em Vila das Aves.

Restaurante Estrela do Monte
Lugar da Barca - Monte

Telf: 252 982607

Restaurante Sobreiro
Avª Silva Pereira - 4765 Bairro

Telf.s: 252 905 910

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: 968 099 257

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

Estimado Cliente,
Se pretende vender o seu imóvel não deixe de me contactar
estou ao seu inteiro dispôr para o ajudar nessa difícil tarefa.

Jorge Rebelo 913 465 108
jrebelo@remax.pt

Vende-se
Quintinha c/ casa, árvores

de fruto e vinha.
Contactar este jornal
através do telefone:

 252 872 953

Precisa-se
professores de todas as
disciplinas e anos para

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

Assistente Comercial (M/F)
Procuramos colaborador/a para loja em Santo Tirso

FUNÇÃOFUNÇÃOFUNÇÃOFUNÇÃOFUNÇÃO: atendimento a clientes, tratamento de expediente
administrativo, manutenção da loja.
PERFILPERFILPERFILPERFILPERFIL: aptência comercial, boa apresentação, conhecimento
de informárica na óptica do utilizador, disponibilidade de
horários e sentido de responsabilidade.
OFERECEMOSOFERECEMOSOFERECEMOSOFERECEMOSOFERECEMOS: ordenado fixo, comissões, regalias em vigor na
empresa.

Os candidatos devem enviar carta com curriculum para:
Rua das Cravinas, nº 8 - 4250-177 Porto

Clara Alves
psicologa

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

Consulta psicológica
de crianças, jovens e adultos.

Terapia Ocupacional

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

Aluga-se
Moradia tipo T3 em

Delães, c/ garagem, terreno
para jardim, sala jantar e
vsitas, coz. mobilada nova,

2 varandas e terraço.
Contactar: 919 184 030
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LORDELO - GUIMARÃES
13,90899,00 99,90
CALÇA GANGA
HOMEM REF:
7280207

9,95
LCD LG 32LX1R

35,901,59 5,49
MARTELO ELEC-
TROPNEUMÁTICO
NUPOWER 85W c/
acessórios

59,00
QUEIJO FLAMENGO
FATIADO LIGHT
MARCA GUIA
200 gr

1,590,99 1,19
IOG. LIQUIDO “DÉ-
LISSE” MORANGO
BAUNILHA”
4x200 ml

1,19

BACON EXTRA
MARCA GUIA
kg

9,95
PAPEL HIGIÉNICO
MARCA GUIA
32 rolos

5,25
MORTADELA
MARCA GUIA
kg

2,79
LIXIVIA
ECO+
4 lts

0,65

VINHO VERDE
BRANCO SALVÉ
75 cl

0,79
MASSAS CORTADAS
MARCA GUIA
500 gr

0,35
ARROZ AGULHA
MARCA GUIA
1 kg

0,69
ÁGUA MARCA
GUIA
5 lt+o,5 lt oferta

0,65

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 15 a 22 de  Março de 2007.

20 Preços de Arrasar

CALÇA GANGA SRA
REF: 5280207

TELEMÓVEL
OPTIMUS SAMSUNG
X540 com retoma
incluída

APARELHO DE
SOLDAR NUPOWER
160amp+cx130 elec-
trodos

QUEIJO CURADO
AMANTEIGADO
MARCA GUIA kg

ALHO SECO
ÉCO+
500 gr

FAVAS ULTRA
CONGELADAS
MARCA GUIA 400 gr

MASSA QUEBRADA/
FOLHADA/AREADA
“TABLIER BLENC”
230 gr

 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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