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

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

Neca e Joaquim Pereira ainda acreditam
na manuteção do Aves na I Liga

DESPORTO | PINHEIRINHOS DE
RINGE HONRARAM VILA DAS AVES
NO MUNDIALITO

A 14ª edição do Mundialito de
Clubes e Escolas de Futebol de Sete
realizou-se no Algarve e contou
este ano com a prestação dos atle-
tas de Ringe. Orientada por Adílio
Pinheiro, a equipa fez o seu melhor
e honrou a freguesia. | PÁGINA  17

Pretensão do povo de Vilarinho
na Assembleia da República

CULTURA | EXPOSIÇÃO DE
COLECCIONISMO CONQUISTOU
BASTANTE PÚBLICO

Organizada pela Associação de
Coleccionismo Tirsense e pela
Cooperativa Cultural de Entre-os-
Aves, no âmbito das Festas da Vila,
a 3ª exposição de coleccionismo
atraiu bastante público.  | PÁGINA  11

COMISSÃO MISTA DÁ A CONHECER À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA VONTADE DOS VILARINHENSES DE SE
PRONUNCIAREM EM REFERENDO SOBRE EVENTUAL DESANEXAÇÃO DO CONCELHO DE SANTO TIRSO

ACTUALIDADE | A FESTA DOS
52 ANOS DA ELEVAÇÃO A VILA DE
S. MIGUEL DAS AVES

Vila das Aves voltou a engalanar-
se uma vez mais para celebrar os
52 anos de vila. Escolas e movi-
mentos associativos de Vila das
Aves juntaram-se à festa e desfila-
ram pelas ruas da freguesia. | PÁGINA  5

Celebrações
Pascais voltam a

reunir numeroso
público em Vila
das Aves. PÁGINA 12

empresas&negócios
SUPLEMENTO

ACTUALIDADE | “SERVILISMO
AO PODER MUNICIPAL NÃO CRIA
DINÂMICAS”

A opinião de Custódio Oliveira,
um dos três convidados do coló-
quio �A Imprensa Regional e as
mudanças comunicacionais�, pro-
movido pelo Entre Margens nos
seus 20 anos. | PÁGINA  6

com esta edição do
Entre Margens

NESTA EDIÇÃO, ENTREVISTAS COM PROF. NECA, TREINADOR DO DESPORTIVO DAS AVES, E COM O PRESIDENTE DO
CLUBE, JOAQUIM PEREIRA ANTES DA VITÓRIA DO AVES FRENTE AO BOAVISTA | PÁGINAS 14 E 15
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O Jornal Entre Margens � Jornal
de Vila das Aves � teve o seu
número zero em final de Março
de 87. Teve como matriz e su-
porte a Cooperativa Cultural de
Entre-os-Aves fundada em 17
de Junho 1983. Começou por
ter periodicidade mensal e só
em Janeiro de 95 passou a quin-
zenário.

Não há dúvida que estes
20 anos tiveram sempre um
forte enraizamento local. O En-
tre Margens foi indubitavelmente
o jornal de Vila das Aves mas
com pontes expansivas para
ambas as margens, para as fre-
guesias circunvizinhas do Vize-
la e do Ave. O impulso da im-
prensa e o papel que esta des-
empenhou na promoção das
nossas terras já vem de trás e
não podemos esquecer o pio-
neirismo do Jornal das Aves
que precedeu em três meses a
elevação das Aves a Vila e se
manteve como �Semanário� até
74 ou 75. A sua função cívica,
social e cultural foi determinan-
te para a promoção desta vila
no contexto de um Município
demasiado centrado na sua se-
de e, por vezes, desatento e des-
respeitador das suas periferias.

Estamos convictos que de
igual modo nestes 20 anos de
vida democrática tivemos um
papel insubstituível na promo-
ção de maior autonomia e des-
centralização contribuindo com
uma informação justa e aberta,
uma opinião personalizada e
pluralista para o esclarecimento
da opinião pública ao nível lo-
cal e do município.

A realização deste Coló-
quio, em Santo Tirso, na sede
do município, pode querer sig-
nificar uma maior ambição e von-
tade de projecção para o cen-
tro político para, de uma forma
transversal a todo o concelho,
alargarmos o nosso projecto e
ultrapassarmos os constrangi-
mentos e desafios que se colo-
cam à imprensa local, a qual

||||| OPINIÃO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     MACHADOMACHADOMACHADOMACHADOMACHADO

O património cultural de uma
comunidade não é constituído
apenas por grandes coisas, sím-
bolos, realizações, pessoas, obras,
como tantas vezes nos querem
fazer crer. Ele tem a sua força,
as suas raízes mais profundas
em muitas pequenas coisas,
qual argamassa feita de imen-
sas partículas de areia e cimen-
to. Diria que é esse  património
que dá origem (ou não), às
grandes obras, às realizações,
aos movimentos, que gera os
valores que fazem progredir
(ou regredir) a sociedade, a
humanidade.

A Cooperativa Cultural de
Entre-os-Aves, como tantas ou-
tras agremiações e associações
fazem parte desse património,
dessas partículas que consti-
tuem a argamassa. Como tan-
tas outras, nasceu para prestar
serviços à comunidade em que
nasceu e em que se insere e
desde logo, um deles foi permi-
tir criar os laços de companhei-
rismo, de amizade entre os que
lhe deram vida e a têm anima-
do ao longo da sua existência.
Mas a Cooperativa Cultural de
Entre-os-Aves, através das ini-
ciativas que tem levado a cabo
há mais de duas décadas (edi-
ção de livros, realização de sa-
raus, exposições e colóquios),
tem ajudado a criar património
cultural. Porém, a criação do
Entre Margens, seu objectivo
maior, permitiu-lhe prestar
muitos outros serviços, desde
a criação de postos de tra-
balho, à promoção e à forma-
ção profissional que originou,
à informação que prestou, à
discussão de ideias, problemas
que permitiu, à defesa dos inte-
resses gerais da comunidade,
sempre tentando valorar o bem
público, a liberdade e a digni-
dade individuais.

Todos os que temos este sen-
timento de intervenção e de
criação nos congratulamos por
isso!

Ora, nesta hora de justifica-
do júbilo, é imperioso lembrar

No 20º aniversário
do jornal
Entre Margens

sem deixar de ser local tem de
ser cada vez mais global e en-
globante. Para isso, felizmente,
contamos com muitos amigos
e colaboradores tirsenses ou
das suas periferias dispostos a
colaborar e alguns estão mes-
mo em evidência. Não quere-
mos defraudar as suas expec-
tativas

Para terminar não resisto a
citar as palavras inaugurais do
primeiro director, Adolfo Quei-
rós: �� fruto de uma ideia anti-
ga, propriedade de uma Coope-
rativa criado com esse objecti-
vo, eis que vê a luz do dia este
número zero do EM. Quem co-
mo nós viu o estertor agónico
de duas sucessivas gerações

20 ANOS TAMBÉM SE FAZEM DE PEQUENAS
COISAS...POR EXEMPLO, DE AGRADECIMENTO!

o contributo importantíssimo,
mesmo essencial do cadinho
formado pelos cooperantes que
continuam a viver a sua Co-
operativa; pelos assinantes que,
nem sempre totalmente satisfei-
tos pelo produto que lhes che-
ga às mãos, não o abandonam,
num sentir perfeito do que é
realmente importante e de uma
solidariedade por vezes como-
vente; dos empresários que
sempre preferiram o jornal, num
apoio e confiança firmes e sem
condições; de tantos que reco-
nhecem e comparticipam ou
comparticiparam de alguma ma-
neira nas actividades desta
Cooperativa e deste jornal, às
vezes em coisas tão simples
mas tão vitais como a permis-
são da afixação de um panfleto
ou edital. E já agora, vem a
talhe de foice realçar o impor-
tante papel de veiculadores da
informação da comunidade, de
todos os que permitem afixar
nas suas vitrines informações
da mais variada espécie. A sua
importância e utilidade (quase
desapercebida), sublinho-a
aqui e neste momento.

Nesta hora de legítimo or-
gulho do que todos consegui-
mos criar e manter, é obrigatória
a humildade de reconhecer
que nada teria sido possível sem
esta amálgama de sentimentos,
desejos e vontades, sem este
contributo feito de pequenas
dádivas. É isso que verdadei-
ramente vale e fica para a histó-
ria! ||||| * O presidente da Coopera-
tiva Cultural de Entre-os-Aves.

AGRADECIMENTOS

O Entre Margens
faz 20 Anos

do Jornal das Aves pode e deve
estar consciente das dificul-
dades que este projecto acarre-
ta� Contudo não nos devemos
demitir de poder proporcionar
à terra em que nascemos ou
amamos a oportunidade de ter
um jornal aberto à defesa, plu-
ral, dos seus interesses. De facto
o jornal que queremos fazer é
um jornal novo, novo porque
necessariamente independen-
te, novo porque consequente-
mente bairrista, novo porque
nunca �servidor� e �obrigado�,
novo porque permanentemen-
te crítico��.

Acrescentaria, neste mo-
mento histórico dos 20 anos,
a estas palavras, a reivindicação
de um jornal sempre novo e
bairrista não só para a terra que
o viu nascer mas também para
o seu município que bem pre-
cisa da sua intervenção de uma
forma ousada necessariamente
independente e permanente-
mente crítica. ||||| * palavras pro-
feridas  no Colóquio do passa-do
dia 4 de Abril

A direcção da Cooperativa
Cultural Entre-os-Aves e o
director deste jornal agra-
decem a colaboração e dis-
ponibilidade das seguintes
entidades: Irmandade e
Santa Casa da Misericórdia
de Santo Tirso, Restaurante
Tirsense, Residencial dos
Carvalhais (Santo Tirso) e
Mónica Florista (Vila das Aves),
na organização do colóquio
do passado dia 4 de Abril. |||||

De facto o jornal que queremos fazer é
um jornal novo, novo porque

necessariamente independente, novo
porque consequentemente bairrista,

novo porque nunca “servidor” e
“obrigado”, novo porque

permanentemente crítico…”.
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ASSEMBLEIA DE
VILA DAS AVES REUNE
DIA 14 DE ABRIL

No próximo sábado, 14 de Abril de 2007, realiza-se mais uma Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia
de Vila das Aves. A sessão tem início marcado para as 15 horas, no Salão Nobre da Junta local e tem a seguinte ordem
de trabalhos: ponto um, informações do executivo; ponto dois, regulamento do cemitério; ponto três, conta de
Gerência de 2006; ponto quatro, inventário.

O Grupo Etnográfico das Aves foi convidado
a participar num festival internacional de folclo-
re a realizar no início de Junho na Suíça. A di-
recção e os elementos do grupo estão entusias-
mados com esta deslocação ao estrangeiro,
contudo o convite ainda não foi aceite. A falta
de verbas, para já, não o permite.

Em causa está a deslocação de cerca de
50 pessoas, que, pelas contas da direcção do
Etnográfico, não ficará por menos de três mil e
500 euros, verba que o grupo não tem. O
pedido de apoio, por isso, já seguiu para a
Câmara Municipal de Santo Tirso.

No final de Março, o grupo recebeu nas
suas renovadas instalações a vereadora da
cultura da autarquia tirsense, Júlia Godinho, e
o presidente da Junta de Vila das Aves, Carlos
Valente para, entre outras coisas, colocarem a
questão em cima da mesa. O assunto está agora

Grupo Etnográfico das Aves foi convidado a
participar em festival na Suiça

A JuveBombeiro da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vila das Aves organi-
zou, pelo quinto ano consecutivo, um Passeio
de Bicicleta para os todos os elementos do seu
CB, inclusive os da Escola de Cadetes.

Esta actividade realizou-se no passado dia
24 de Março, tendo o passeio início no Quartel
da Associação Humanitária de Vila das Aves,
dirigindo-se depois os participantes até ao
Parque do Olival em S. Mamede de Negrelos.
Para além do passeio, do programa constou a
realização de  jogos tradicionais, bem como de
um lanche/convívio no referido espaço de lazer
de S. Mamede de Negrelos. |||||

a ser analisado pela Câmara de Santo Tirso.
�Nós queremos muito ir à Suiça e a senhora

vereadora vai ter de dar um �empurrão� muito
grande para que isso aconteça� afirmou Ma-
nuel Silva (mais conhecido por Né-né), 1º Se-
cretário do grupo, aquando da visita de Júlia
Godinho às instalações do Etnográfico das
Aves. Segundo deu conta ao Entre Margens o
mesmo responsável, o convite foi recebido com
grande entusiasmo até porque, afirma, o mais
provável é que �nunca mais tenhamos um con-
vite como este. É sempre uma ida ao estran-
geiro� enfatiza mostrando-se, numa primeira
fase, convicto de que a participação do grupo
no festival suíço será uma realidade

No final da semana passada, no entanto, e
quando contactado novamente pelo Entre
Margens, Manuel Silva, mostrava-se pratica-
mente convencido do contrário, pois da parte

da autarquia tirsense ainda não tinham obtido
qualquer resposta, e o prazo para confirmar a
presença do grupo já estava a ficar apertado.

O convite para o Etnográfico de Vila das
Aves participar no referido festival acontece nu-
ma fase de recuperação para o mais antigo
grupo de folclore da freguesia, depois de ter
batido �no fundo� como os actuais respon-
sáveis o admitem. Há praticamente um ano e
meio à frente dos destinos do Etnográfico, a
actual direcção, presidida por Abílio Soares,
começou por saldar dividas e �arrumar a casa�
dando mais dinâmica à sua sede, agora
parcialmente recuperada.

Da actual direcção fazem parte Abílio Soares
(presidente), Constantino Sampaio (vice-presi-
dente), Manuel Silva (1º secretário), Carlos Pa-
checo (tesoureiro), Manuel Carneiro (tesourei-
ro) e Lino Matos (2º tesoureiro). ||||| JACJACJACJACJAC

GRUPO DEVERÁ RECUSAR CONVITE POR FALTA DE VERBAS QUE ASSEGUREM A DESLOCAÇÃO

V Passeio de
Bicicleta da
JuveBombeiro
INICIATIVA REALIZADA NO FINAL
DE MARÇO ENTRE VILA DAS AVES E
S. MAMEDE DE NEGRELOS



Cristiano Machado - Comércio de Tintas, Lda.
Rua 25 de Abril, nº 337
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E-mail: cristianomachado@cinaves.com
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COMUNICADO
Através dos jornais, que fizeram eco da notícia
originária da Câmara Municipal de Santo Tirso,
e através de “info-mail” distribuído nas caixas
do correio de Vila das Aves, ficou a Vila das Aves
a saber que foi adjudicada a 1ª fase do novo
cemitério.

É caso para dizer: até que enfim! Os “entraves
de natureza burocrática, técnica e jurídica, que
levaram inclusivamente à anulação do primeiro
concurso” são lamentáveis. Mas o povo de Vila
das Aves não tem qualquer responsabilidade no
assunto. Esperamos, sinceramente, que não
surjam outros obstáculos!

A Junta de Freguesia de Vila das Aves faz
questão de sublinhar que, ao contrário do que
vem sendo anunciado, não se trata de uma am-
pliação do actual cemitério mas, efectivamente,
de um novo cemitério: a obra, pelo que se sabe
(e nunca foi pedido à Junta de Freguesia
nenhuma opinião sobre o assunto!) é totalmente
independente do actual cemitério, não havendo
nenhuma ligação física directa que permita
chamar-lhe ampliação.

E, já que as notícias que lemos, nomeada-
mente no Entre Margens contêm inexactidões,
nomeadamente no que respeita às respon-
sabilidades da Câmara e da Junta de Freguesia
na gestão do cemitério, não podemos deixar de
referir que, no que respeita à Vila das Aves,
nunca, desde que há cemitério (e já lá vão cerca
de 150 anos!), nunca, a Câmara Municipal
adquiriu um metro quadrado que fosse, de
terreno para construção do cemitério.

Só agora, pela primeira vez, se dá a circuns-
tância de haver necessidade de aquisição de
terreno por parte da Câmara Municipal!

A anterior ampliação do cemitério foi feita pela
Câmara Municipal, é verdade. Mas não foi tam-
bém feito pela Câmara o cemitério municipal de
Fontiscos, em Santo Tirso? As obrigações da
Câmara não são iguais para todos os muní-
cipes?

A ampliação foi obra da Câmara mas foi
sempre tida por todos os executivos (da Junta e
da Câmara) como propriedade da Freguesia.

E não foi “há 15, 16 anos”, já passaram 21
anos (Março de 1986) e deu origem apenas
a 387 sepulturas.

É fácil de verificar que o cemitério tem sido
gerido de forma sensata: há continuidade da
ocupação; não há, como em tantos sítios, sepul-
turas vendidas a gente com larga esperança de
vida à sua frente, para permanecerem desocu-

padas largos anos. O cemitério está mesmo
ocupado, ou não tivesse havido 1.513 enter-
ramentos nos últimos vinte anos, 567 dos
quais feitos na ampliação de que estamos
a falar.

Desde Janeiro de 2002, início da presidência
de Carlos Valente, verificaram-se 391 enterra-
mentos.

Preocupada com a inevitabilidade mais do
que óbvia de que continuará a morrer gente e de
que continuará a ser necessário providenciar ao
enterramento, não poderia a Câmara Municipal
esquecer a construção do novo cemitério. É uma
obra que já consta do Plano de Investimen-
tos da Câmara desde 1997! Não houve
nenhuma pressa até agora mas quis antecipar
a imposição de regras de gestão do mesmo,
enviando, há longos meses, uma minuta de
protocolo cuja oportunidade se pode comparar
à de uma viola num enterro, uma vez que se
estava longe de verificar o início das obras que
só agora se anunciam.

E o que se pode antever nessa proposta de
protocolo é uma mudança radical, que a Câmara
Municipal pretende impor, não na gestão. Con-
servação, reparação e limpeza do novo cemité-
rio, mas na sua propriedade, retirando à Junta
de Freguesia a sua autonomia nesse domínio.

Sobre o referido protocolo, os órgãos da
Freguesia irão pronunciar-se na altura própria.

A Junta de Freguesia de Vila das Aves repudia
as afirmações insensatas que pretendem fazer
crer à população que deveria ser a freguesia a
construir o cemitério só porque recebeu o dinhei-
ro da venda dos terrenos para sepulturas e
jazigos. É por demais evidente a falta de capaci-
dade económica, técnica e financeira para tal,
sendo também evidentes, a cada passo, a falta
de critério e a facilidade com que desbarata os
impostos dos munícipes quem assim fala das
freguesias.

Mas não pode a Junta de Freguesia deixar
de alertar a população de que, se por imposição
camarária, se vier a limitar drasticamente a
concessão de sepulturas perpétuas, obrigando
a maioria das famílias a ter só por cinco anos,
no máximo, a possibilidade de cuidar da
sepultura dos seus defuntos, isso acarretará uma
mudança radial de hábitos sociais e tradições
que o povo de Vila das Aves provavelmente irá
estranhar.

Porque parece evidente que o Povo de Vila
das Aves estima, e muito, o seu cemitério.

Vila das Aves, 19 de Março de 2007

Junta de Freguesia de
Vila das Aves Clínica Óptica

com nova loja
em Santo Tirso
Abriu ao público no passado sábado, dia 7de Abril, a nova loja
da Clínica Óptica, desta vez, em Santo Tirso. Situa-se numa
das principais artérias da cidade, a Rua Dr. Carneiro Pacheco,
e é a nova aposta da gerência.
Está loja é a terceira do grupo Clínica Óptica. A primeira nasceu
em Vila das Aves, na Praceta das Fontainhas, a 15 de Maio
de 2004, estando actualmente sedeada no Largo Dr. Braga da
Cruz, e a segunda em Covas – Guimarães. A aposta em Santo
Tirso surge agora como um novo desafio e, apesar de já
existirem outras lojas do género na cidade, o objectivo da
gerência é o de continuar a prestar um bom serviço a preços
acessíveis.
A nova dependência conta com um amplo espaço de
atendimento e comodidade para o cliente. O consultório esta
equipado com equipamentos modernos e precisos. Todos os
exames oculares são gratuitos e muito importantes na
detecção atempada de patologias que se podem tornar
gravíssimas se não foram detectadas precocemente.

PUBLIREPORTAGEMPUB
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FARIAUTO

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

pronto socorro permanente | chapeiro | pintura | mecânica geral

de     José Mendes da Cunha Faria
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Avª 4 Abril 1955 - Cº Comercial Abril - Vila das Aves - Telef. 252 875 794

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

VHS
Fotografia

Apesar da crise e depressão que nos atinge
de modo especial aqui e agora, as Aves enga-
lanou-se uma vez mais para celebrar os seus
52 abris de Vila. As fotos falam por si mas o
que perpassou pelos olhos do cidadão avense
J.G.C.,  amante da sua terra, que, por dever de
ofício, acompanhou de fio a pavio os eventos
constantes do programa, coube por inteiro
nesta reportagem que, do autor que a assina
apenas conserva o gesto da escrita e a forma
algo mais arrumada de o registar.

Durante a semana que antecedeu as fes-
tas era já visível grande azáfama com a mon-
tagem dos carrocéis e divertimentos vários
no terreno da Tojela, terreno gratuitamente
cedido para o efeito pelo seu proprietário.
Com a montagem das ornamentações nas
ruas adjacentes, ornamentações de muito bom
efeito afinal, e a iluminação, que só na véspe-
ra ficou ligada, estava criado o cenário para
os actos que ocorreram.

SEXTA-FEIRA, 30 DE MARÇO
A chuva intensa que caiu infelizmente não
permitiu que a miudagem usufruísse dos insu-
fláveis que tanto a encanta e mobiliza. As
associações locais não perderam tempo em
montar as suas barraquinhas de tômbolas e
comes-e-bebes para, de um modo activo e
proveitoso, participarem nas festividades. Ao
princípio da noite, já com tempo mais favorá-
vel, o recinto ferial começou a agitar-se, ten-
do os três ranchos folclóricos locais exibido
as suas danças e cantares para as muitas pes-
soas que acorreram ao local. Uma pequena
sessão de fogo preso marcou ruidosamente
o final deste primeiro dia.

SÁBADO, 31 DE MARÇO
As crianças tiveram ao longo da manhã e tarde
o seu dia de honra, divertindo-se nos insu-
fláveis que a Junta de Freguesia lhes propor-
cionou gratuitamente: num deles, puderam dar
largas à sua energia jogando à bola; num
outro, disputaram corridas de obstáculos; nos
outros dois, pularam e deram cambalhotas a
seu bel-prazer. Como as escolas estavam já
em período de interrupção das actividades,
este ano não foi possível realizar a habitual
animação de palco com a colaboração dos alu-
nos das várias escolas. O dia esteve muito
animado, as associações presentes no recin-
to mostraram muito entusiasmo na promoção
dos seus produtos e os carroceis, carrinhos e
barracas tiveram uma noite bastante concor-
rida, talvez mesmo a de mais lucro e proveito.

As festas dos 52 anos
de vila pelos olhos de
um cidadão avense

A actuação do grupo musical �Banda Lusa�
criou o ambiente recreativo que se impunha
para uma boa afluência de público. A sessão
de fogo preso com que a noite terminou en-
cantou e mereceu os melhores encómios.

DOMINGO, 1 DE ABRIL
O também já habitual cortejo que se realizou
pelas 15 horas encheu de público os lugares
e ruas por onde passou, em especial as ime-
diações da tribuna de honra instalada em
frente à Junta. Participaram neste cortejo a Fan-
farra dos Bombeiros Voluntários de Vila das
Aves e os Cabeçudos, a abrir, seguindo-se-
lhes os vários carros alegóricos com motivos
locais, respectivamente o da Associação de S.
Miguel, do Grupo Folclórico de Santo André,
da Associação de Stº António de Cense, da
Escola de Cense, do Rancho de Santo André
de Sobrado, da Associação de Pais da Escola
da Ponte, da Associação de Pais de Quintão
2, e do Grupo Etnográfico das Aves, finalizan-
do com o rufar de tambores do grupo.

No final da tarde, como todas as expecta-
tivas iam dar à �Luz�, um écran gigante mon-
tado no recinto permitiu que a festa continu-
asse e que os �fans� do futebol pudessem, com
fixidez ou pelo canto do olho, acompanhar
as jogadas do grande clássico Benfica - Porto.

QUARTA-FEIRA, 4 DE ABRIL
Para complemento do programa destas festas
que continuam a ser uma referência bairrista,
graças à força de vontade, empenho e persis-
tência da Junta de Freguesia com o apoio
indispensável das Associações, do Comércio
e Indústria locais e de proximidade, sem es-
quecer o aguardado apoio da Câmara Mu-
nicipal, o dia que marca, historicamente fa-
lando, a elevação a Vila, não deixou de ser
assinalado com uma simbólica salva de fogo
em homenagem aos homens que em 1955
promoveram esta elevação.

O nosso interlocutor através de cujos olhos
se fez reportagem, ele próprio autarca modes-
to mas cioso da identidade avense e do tra-
balho de grupo realizado, confessou-nos ter
encontrado algum lenitivo e conforto nas mui-
tas palavras de apreço que recebeu, nestes
dias, do cidadão comum. Por isso, está de pa-
rabéns o povo de Vila das Aves que soube
uma vez mais marcar presença nas festividades
e dar justas alegrias aos promotores deste pro-
grama, ensombrados ultimamente com guer-
rilhas que provavelmente não mereciam. |||||
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A propósito do vigésimo aniversário do Entre Margens e do colóquio
sobre a �Imprensa Regional e as Mudanças Comunicacionais�,
recebemos dos presidentes de Câmara de Famalicão e Trofa,
respectivamente, Armindo Costa e Bernardino Vasconcelos, as
seguintes saudações:

�Os órgãos de comunicação social, e os jornais em particular, são
um importante instrumento de coesão social e de promoção das
comunidades em que estão inseridos.

O �Entre Margens�, é bem o exemplo desse trabalho junto da
comunidade, tendo habituado os munícipes de Santo Tirso a um
trabalho redactorial de qualidade, atento, rigoroso, para além do seu
aspecto gráfico ser uma referência de qualidade ao nível nacional.

O �Entre Margens� tem sido um elemento activo de fomento da
informação e da participação cívica de todos os habitantes desta
região, tendo o condão de ultrapassar a própria geografia municipal,
constituindo uma voz activa ao serviço das populações de Santo
Tirso e Vila Nova de Famalicão.

Todos os projectos jornalísticos, quando desenvolvidos com
dedicação e seriedade, são essenciais para uma comunidade
informada e esclarecida, nomeadamente ao nível do que se passa à
nossa volta, como acontece com um jornal de vocação local.

Para que a comunidade tenha uma opinião formada sobre os
mais varados assuntos, é decisivo o trabalho executado por uma
imprensa local dinâmica, responsável e de qualidade.

Num mundo cada vez mais concentrado nos grandes
acontecimentos mundiais, o trabalho de jornais como o �Entre
Margens� ganha cada vez mais importância, com o seu jornalismo de
proximidade que outros órgãos de comunicação social não abordam.

Assim, em meu nome pessoal e do Município de Vila Nova de
Famalicão endereço os maus parabéns a todos aqueles que fazem o
�Entre Margens�, fazendo votos para que continue a trilhar os caminhos
do jornalismo plural e responsável�.
Armindo Costa, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

�Os jornais locais e regionais são hoje instrumentos decisivos de
desenvolvimento dos municípios. A diversidade de órgãos de
comunicação social gera o debate, levanta os problemas e obriga o
poder político e estar mais atento e a encontrar soluções.

O jornal Entre Margens, que hoje celebra 20 anos, tem vindo a
dar esse contributo para o enriquecimento do debate em Santo Tirso.
Aquilo que conheço do jornal, não posso deixar de realçar a sua
qualidade redactorial e o seu aspecto gráfico moderno, arrojado e
condizente com os novos tempo que vivemos. Por isso, quero dar os
parabéns ao jornal �entre Margens�, a que auguro os maiores sucessos
no futuro�.
Bernardino Vasconcelos, Presidente da Câmara Municipal da Trofa

O Entre Margens recebeu ainda saudações e congratulações da Junta de
Freguesia de S. Martinho do Campo; de José Pedro Machado (vereador do
Desporto da Câmara Municipal de Santo Tirso); do Gabinete do Ministro
dos Assuntos Parlamentares; de Fernando Moreira (assessor de imprensa da
Câmara Municipal de Santo Tirso); de Nestor Borges (colaborador do
Entre Margens) e de Augusto Pimenta (jornalista) |||||

Servilismo ao poder municipal
não cria dinâmicas
||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

�Agendamento significa colocar a opi-
nião pública a pensar, a debater�. E esta
é também uma das tarefas da Imprensa
Regional que, no entanto, �muito pouco�
a tem posto em prática. Pelo menos, é
esta a opinião de Custódio Oliveira,
consultor de Comunicação e um dos
três convidados do colóquio sobre a
�Imprensa Regional e as Mudanças
Comunicações� promovido pelo Jornal
Entre Margens no passado dia 4 de
Abril, assinalando assim os seus vinte
anos de existência.

�E este debate�, afirmou ainda Cus-
tódio Oliveira �é extremamente impor-
tante para os municípios porque os obri-
ga a discutir, e isso significa transparên-
cia, significa pôr-nos ao nível dos cida-
dãos�. O que de resto vai de encontro
ao que o mesmo responsável defendeu
quando se referiu, de forma genérica,
aos três vectores que caracterizam a
Imprensa Regional: existem os que optam
por uma postura de �servilismo em
relação ao poder municipal�, os que se
posicionam contra o poder instituído e
muitas vezes com ligações à oposição,
e os que optam por uma postura de
�independência, autonomia e rigor face
aos poderes municipais e de certa
forma, em relação a todos os poderes�.

Para Custódio Oliveira, a credibi-
lidade está nos que se afirmam pela
independência, pelo rigor e é também
esta autonomia que lhes assegura

crescimento. Em contraponto, os que
se posicionam numa lógica de servilismo
em relação ao poder �não criam dinâ-
micas�, �não abrem portas� nem promo-
vem o debate.

Levado a cabo no auditório enge-
nheiro Eurico de Melo, em Santo Tirso,
o colóquio contou ainda com as inter-
venções de Aníbal Araújo, presidente
da União Portuguesa da Imprensa
Regional, e de Rui Paulo, director da
empresa �Meio Regional� para além do
director do Entre Margens, Luís Américo
Fernandes (ver texto página 2). A mo-
deração do debate ficou a cargo do
jornalista Paulo Sousa tendo o mesmo

mesmo responsável, deve ser entendida
�como uma oportunidade de mudan-
ça�. Mudança esta que tarda em ser
feita: �é ainda a falta de estratégia que
caracteriza a generalidade da Imprensa
Regional�, afirmou.

Embora dizendo-se sem receitas
milagrosas para que a Imprensa Regio-
nal saia da Crise, para Rui Paulo importa
apostar no produto e acima de tudo
na sua distribuição, até porque nos
últimos tempos se viveu sempre �à custa
do porte pago�. Indo, de resto, ao
encontro da opinião de Aníbal Araújo,
Rui Paulo director da Meio Regional,
afirmou que �não foi o negócio da

coordenação de Pedro Fonseca, colabo-
rador do Entre Margens.

A Imprensa Regional vive num
cenário de crise, em virtude da diminui-
ção de publicidade, de leitores e do
aumento dos custos de produção. Com
a agravante de os �apoios do estado
terem acabado�. Para Aníbal Araújo o
fim do porte pago é �uma medida
inconsequente e precipitada� e fará com
que muitos jornais acabem por encerrar
� �é inevitável� - . Mas, por outro lado,
a actual conjuntura, na opinião do

Imprensa Regional que mudou, o que
mudou foi tudo à nossa volta�.

Ainda de acordo com o mesmo
responsável, um projecto de Imprensa
Regional tem de fazer sentido se tiver
quem o consuma: �um jornal só é viável
economicamente se é útil, e se é útil
temos consumidores, e tendo consumi-
dores conseguimos colocar lá publicida-
de�. A distribuição, essa, �é o futuro�.
Economicamente, a Imprensa Regional
é um negócio de distribuição�, subli-
nhou Rui Paulo. |||||

A Imprensa Regional vive num cenário de crise, em virtude da
diminuição de publicidade, de leitores e do aumento dos custos de

produção. Com a agravante de os “apoios do estado terem
acabado”. Para Aníbal Araújo o fim do porte pago é “uma

 medida inconsequente e precipitada” e fará com que muitos jornais
acabem por encerrar – “é inevitável”.

Saudações pelos
20 anos do Jornal
Entre Margens

COLÓQUIO “A IMPRENSA REGIONAL E AS MUDANÇAS COMUNICACIONAIS”
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Rua Silva Araújo
* crédito imediatoem frente à Estação de Caminho de Ferro

Santo Tirso fez a apresentação do seu
�sítio� de concurso na EUROPAN 9,
no passado dia 26 de Março, em
Lisboa, na sede da Ordem dos Arqui-
tectos Portugueses. A sessão de apre-
sentação dos locais portugueses a
concurso teve muita afluência. O audi-
tório da sede da OA encheu-se de
jovens arquitectos interessados na re-
colha de informação para melhor
decidirem a sua participação.

A apresentação de Santo Tirso, que
com Loures e Odivelas completa o
painel de locais portugueses a con-
curso, foi muito apelativa, chamando
a atenção sobre as qualidades naturais
do lugar de projecto. Não é também
indiferente para os concorrentes a
localização da cidade no Norte de
Portugal e num território em que arqui-
tectura de qualidade começa a con-
quistar um papel decisivo na definição
da sua imagem de marca. A apresen-
tação de Santo Tirso faz jus a essa
envolvência, utilizando-a não só co-
mo contexto apelativo, mas também
como definidora de um padrão de
qualidade arquitectónica.

O concurso EUROPAN irá pro-
porcionar a Santo Tirso projectos de
qualidade para o Vale da Ribeira do
Matadouro. Projectos que devem ser
orientados para a definição das fron-
teiras entre rural e urbano, reintegran-

SANTO TIRSO  FORMALIZA ADESÃO À EUROPAN PORTUGAL

do terrenos esquecidos pela cidade
para novas funções urbanas. Para além
da excelente localização e qualidade
natural da área, o concurso torna-se
mais interessante pela sua grande
possibilidade de concretização, já que
na sua maioria os terrenos escolhidos
para o projecto são de propriedade
municipal. Nesta altura, Santo Tirso
lidera em número de inscrições no
concurso ao nível nacional e está
acima da média europeia.

A sessão do passado dia 26 con-
tou com as presenças e intervenções
dos arquitectos Pedro Brandão, Secre-
tário da EUROPAN Portugal e o Arqui-
tecto Nuno Portas na qualidade de
seu presidente. Fechou a sessão o ar-
quitecto Victor Campos, Director Regio-
nal de Ordenamento do Território, em
substituição do Secretário de Estado
do Ordenamento do Território, que
salientou a importância deste concur-
so e da reflexão e investigação que o
mesmo promove no sentido da quali-
ficação do nosso sistema urbano.

Hoje, 11 de Abril é assinado no
salão nobre dos Paços do Concelho
de Santo Tirso, o protocolo de adesão
da Câmara Municipal à associação
EUROPAN Portugal. O arquitecto
Nuno Portas estará presente nesta ses-
são onde será reeditada a apresen-
tação feita em Lisboa. |||||

Santo Tirso vai aderir
ao EUROPAN 9

O estado de degradação da Ponte
de Caniços, que faz a ligação entre
as freguesias de Rebordões e Bairro
(Famalicão) constituiu um dos vários
problemas sinalizados pelo PSD, na
recente visita que efectuou àquela
freguesia de Santo Tirso. A falta de
um recreio coberto na Escola de Quin-
tão 1 (quando a legislação assim o
obriga, notam os sociais-democratas),
é outro dos problemas de Rebordões,
comum, de resto, ao que se passa na
Escola de Aldeia Nova, não apresen-
tando esta tão pouco um �parque
infantil�, para além do �visível estado
de degradação� do edifício escolar.
�Quando se fala em aposta clara na
educação, e quando a própria autar-
quia lançou o ano lectivo em causa
com pompa e circunstância, não se

compreende, como questões tão ele-
mentares como as que se descrevem,
continuam por resolver�, refere o PSD.

Na ordem de trabalho, não faltou
o Pavilhão Desportivo sobre o qual a
oposição diz que a obra está a andar
�mas a passo de caracol�. �Será que a
Câmara está a gerir a execução da obra
de forma a que a inauguração seja
feita seis anos depois de ter sido  lan-
çada a primeira pedra e a algumas
semanas das eleições de 2009?�, in-
terroga-se o partido. E sobre o Ringue
da Vergadela a conclusão de que �qua-
tro anos depois continua sem fim à
vista�, constatando ainda o PSD �não
foi criada qualquer zona de estaciona-
mento o que obviamente vai criar gran-
des dificuldades aos potenciais utiliza-
dores�, daquele equipamento. |||||

PSD em visita de trabalho
à freguesia de Rebordões

Amanhã, quinta-feira, 12 de Abril, a
Comissão Mista, constituída por três
elementos do movimento cívico �Por
Vilarinho� e um elemento de cada
partido político com assento na As-
sembleia de Freguesia, será recebida
na Assembleia da República pela
Subcomissão para a Criação de No-
vos Municípios, Freguesias, Vilas e
Cidades, pertencente à Comissão do
Poder Local, Ambiente e Ordena-
mento do Território.

Esta audiência tem como objectivo
levar ao conhecimento da Assem-
bleia da República, o desejo da po-
pulação de Vilarinho de ver satisfeita
a sua vontade de se pronunciar em
referendo, acerca da eventual desa-
nexação do concelho de Santo Tirso,
para passar a integrar o vizinho con-
celho de Vizela.

A Comissão Mista foi criada no
final do ano passado, na Assembleia
de Freguesia Extraordinária convo-
cada com o intuito de ser dada à po-
pulação a oportunidade de se pro-
nunciar sobre a integração, ou não,
de Vilarinho do município de Vizela.

Na altura, o presidente daquele
órgão autárquico declarou-se �inca-
paz de dar provimento à petição, visto
que tinha recebido dos Serviços Jurí-
dicos da Câmara Municipal de Santo

Tirso, um parecer dizendo da incons-
titucionalidade do pedido feito pelo
Movimento Cívico�.

Segundo nota de imprensa da
Comissão Mista, esta surge �perante
o desagrado manifestado por todos
os cidadãos presentes, que alegaram
de viva voz que a actual Assembleia
de Freguesia não estava a cuidar
diligentemente dos interesses do povo
que os elegeu� e com o objectivo de
dar �a conhecer à Assembleia da
República os anseios e a pretensão
desta população�, justificando-se, deste
modo, a deslocação amanhã à
Assembleia da República.

O anseio do povo de Vilarinho
de ver a freguesia incluída no con-
celho de Vizela �é o sonho de anos
de várias gerações e é-o, actualmente,
ainda mais�, refere a mesma comis-
são em nota de imprensa. Os mes-
mos responsáveis recordam, inclusive
que �já em 1852, aquando da visita
da Rainha D. Maria II a Guimarães,
em que Vizela tinha preparada uma
petição no intuito de ser restaurada
a sua autonomia administrativa, o po-
vo de Vilarinho manifestou o desejo
de integrar o concelho, se este viesse
a ser criado�. Mais tarde, a �23 de
Abril de 1977, o executivo da Junta
de Freguesia de Vilarinho à altura,

remetia um ofício ao Senhor
Ministro da Administração Interna,
em que, segura de interpretar a
vontade da população local, solici-
tava a integração desta freguesia no
futuro concelho de Caldas de Vizela�.

Novos movimentações surgem no
início dos anos 80 e em finais dos
90 mas às quais �os membros que,
à data, presidiam à Assembleia de
Freguesia de Vilarinho, nunca quise-
ram dar oportunidade à população
de se pronunciar, por pressões
políticas�. E para que isto �não voltas-
se a suceder, em Agosto de 2006
foi criado o Movimento Cívico �Por
Vilarinho�, a pedido de muitos popu-
lares, que retomasse o assunto da
possível anexação da Freguesia de
Vilarinho, ao concelho de Vizela.�

Vilarinho integra o concelho de
Santo Tirso desde 1855. Ainda de
acordo com a mesma nota de im-
prensa, desde essa altura que a fre-
guesia �pela sua localização, no ex-
tremo nascente do novo concelho,
se viu em situação apagada�, para
descontentamento da população.
Situação que, �volvido mais de um
século� não se alterou: �ainda hoje se
discute e muito mais se lamenta a
integração da freguesia de Vilarinho,
no concelho de Santo Tirso�. |||||

Desejo dos vilarinhenses de ver a
freguesia integrada em Vizela
chega à Assembleia da República
COMISSÃO MISTA DESLOCA-SE AMANHA, QUINTA-FEIRA À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
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Desde o passado dia 2 de Abril que
os serviços postais na freguesia de S.
Martinho do Campo são assegurados
na sede da Junta local. Fruto de um
protocolo entre os CTT e Junta presi-
dida por Adelino Moreira, está assim
garantida a continuidade daquele
serviço em S. Martinho do Campo,
beneficiando igualmente algumas das
freguesias vizinhas.

O protocolo entre as duas entida-
des foi assinado no final da tarde do
passado dia 2 de Abril; um dia, de
resto, considerado por alguns como

Paralelamente à abertura do Posto
dos CTT, foi inaugurada uma expo-
sição de pintura de Liliana Baguei-
xe. Natural de Bragança, a artista é
professora do segundo ciclo, na
variante de Educação Visual, exer-
cendo funções actualmente em S.
Martinho do Campo. É na Junta
de freguesia onde, de resto, pode
ser apreciada a sua arte, à qual
não atribui qualquer �rótulo� ain-
da que admita manifestações �sur-
realistas� que é de resto �o género
de pintura que mais a cativa�. |||||

Posto dos CTT abre na Junta
de S. Martinho do Campo

apenas de uma alteração de local de
funcionamento dos CTT. Estes perdem
o estatuto de �estação�, permanecendo
na freguesia agora um �posto dos
CTT�. Os serviços a prestar à comuni-
dade são praticamente os mesmos,
agora assegurados pelos funcionários
da Junta de Freguesia, com algumas
excepções como é o caso dos certifica-
dos de aforro que deixam de se poder
fazer com esta alteração, pelo menos
neste posto.

Como referiu Luís Felgueiras, em
representação dos CTT, este não é ca-
so único, e como outros, espera igual-
mente que as coisas �corram bem� em
S. Martinho do Campo. O edifício foi,
de resto, dotado de todos os meios
para que tal aconteça. E para além
disso, �os CTT continuarão a supervi-
sionar este posto�, referiu ainda Luís
Felgueiras.

O posto dos CTT funciona nos pe-
ríodos compreendidos entre as 9h. e
as 13 horas e entre as 14h. e as 17h30.
No período da manhã, mais meia ho-
ra face ao horário praticado nas anti-
gas instalações. Com a abertura deste
posto � marcada simbolicamente por
uma largada de pombos � algumas
obras tiveram de ser levadas a cabo
no edifício da junta local, e para as
quais Adelino Moreira reclama agora
por subsídio da Câmara Municipal,
fazendo questão que a vereadora Ana

Maria Ferreira, ali presente em substi-
tuição de Castro Fernandes, levasse
o recado ao presidente da Câmara.

Assim o fará a vereadora, mesmo
dizendo não ser �moça de recados�.
Na ocasião, sublinhou o empenho
da Junta de Freguesia neste processo,
que, alegou, é mais um contributo para
a definição de S. Martinho do Campo
como centralidade junto das fregue-
sias do Vale, a juntar à recente abertu-
ra de um posto do Centro de Empre-
go. �Da parte da Junta de freguesia
este empenhamento tem de conti-
nuar� referiu Ana Maria Ferreira aler-
tando para a necessidade de não se
deixar sair serviços da freguesia. |||||

�histórico�, tendo a cerimónia atraído
vários campenses � e não só � ao
salão nobre da Junta local.

�Dizem os mais antigos que os cor-
reios começaram por funcionar no
centro da freguesia�, referiu Adelino
Moreira, sublinhando assim esta espé-
cie de �regresso às origens� num pro-
cesso que não agradou a todos. �Nun-
ca concordamos com o princípio de
os CTT virem para a Junta de Fregue-
sia� mas entre o �ir para um privado�
ou �para a Junta� a escolha recaiu na
segunda hipótese. Mas não se trata

EXPOSIÇÃO DE PINTURA
DE LILIANA BAGUEIXE

O posto dos CTT funciona
entre as 9h. e as 13 horas e entre
as 14h. e as 17h30.

SERVIÇOS POSTAIS ASSEGURADOS AGORA PELA JUNTA DE FREGUESIA. PERDE-SE UMA
“ESTAÇÃO” GANHA-SE UM “POSTO” DOS CTTO processo de implementação da nova postura de

trânsito em Vila das Aves cumpriu todos os proce-
dimentos legais, respeitou todas as audiências e
aprovações necessárias, envolveu instituições,
associações e empresas directamente afectadas
pela mesma.

Foi aprovada pela Junta de Freguesia de Vila das
Aves e posteriormente na Assembleia de Freguesia,
em 12 de Abril de 2003 e na Assembleia Municipal,
por unanimidade, em 14 de Outubro de 2004. Esteve
em discussão pública entre 31 de Maio e 10 de
Agosto de 2004, tempo que excedeu largamente o
regulamentar.

A nova postura entrou em vigor em 22 de Janeiro
de 2007. Desde esta data recebemos no município
cinco sugestões de alteração que, de um modo
geral, se debruçam sobre questões particulares.
Todas as sugestões concretas serão analisadas e
respondidas. A Junta de Freguesia de Vila das Aves
apresentou unicamente uma proposta concreta, não
tendo feito por si ou por seu intermédio, qualquer
outra proposta de alteração. Nos casos tecnica-
mente defensáveis e vantajosos será proposta à
Assembleia Municipal a alteração à postura.

Deve-se dar tempo antes de fazerem avaliações
que podem ser precipitadas. Mesmo assim é de
ressalvar os efeitos positivos da sua aplicação
nomeadamente no que se refere aos níveis de
sinistralidade urbana.

Por último, recorde-se que foi a própria Junta de
Freguesia a solicitar a implementação da postura
de trânsito, o que foi executado.

A Associação Tuna Musical vai
realizar no próximo dia 20 de Maio
o seu habitual passeio/convívio, com
destino, este ano, à cidade de Tomar.

Tuna Musical de Rebordões

INFORMAÇÃO

PUB

Passeio a Tomar

Festa da Primavera
No próximo dia 22 de Abril, pelas
15 horas, no seu auditório, a Tuna
Musicial de Rebordões vai realizar
a já habitual Festa da Primavera.
Está iniciativa conta com a actua-
ção da Tuna Musical, da Escola de
Música e do novo grupo de Hip-hop.

Os interessados em participar nesta
iniciativa, sócios, familiares e amigos,
devem contactar os seguintes respon-
sáveis: Manuel Pedreira (252 942 634);
António Meireles (252 872 641); ou
Alberto Almeida (252 853 545).

Cidade localizada nas margens do
rio Nabão, pertencente ao distrito de
Santarém na província do Ribatejo,
Tomar tem uma área de 351 quilómetros
quadrados e 43 mil habitantes. Foi con-
quistada ao Mouros por D. Afonso
Henriques em 1147 sendo depois doa-
da por este monarca aos Templários em
1159. D Gualdim Pais concedeu-lhe
foral em 1162. |||||
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Quando falamos em clubes ou asso-
ciações, associamos estes a uma co-
lectividade desportiva com despor-
tos colectivos. Poucas são as vezes
em que associamos a outras ac-
tividades.

Fala-se deles no seu aniversário
ou quando há interesse em promo-
ver �alguém�. Só nessas alturas é que
lhe damos algum relevo e noticiamos
as proezas, publicando as imagens
dos acontecimentos para darmos à
sociedade o conhecimento da sua
existência, mas sempre conexando
à �promoção�.

RRRRROOOOOTTTTTARARARARARY CLUB DE SY CLUB DE SY CLUB DE SY CLUB DE SY CLUB DE SANTANTANTANTANTOOOOO
TIRSOTIRSOTIRSOTIRSOTIRSO, que entre outros, é sem du-
vida alguma, um clube que pelos
seus feitos, merece ser divulgado,

PEQUENOS COM GRANDES FEITOS
As colectividades do município em destaque

Rotary Club de
Santo Tirso

reconhecido pela sociedade e de-
sassociado ás �promoções�.

O Rotary Club de Santo Tirso, é
um clube em que o seu quadro so-
cial é constituído por mais de duas
dezenas de profissionais, de vários
pontos do concelho com profissões
variadas, que se reúnem todas as
terças feiras onde as questões levan-
tadas são discutidas até à sua disse-
cação na tentativa de encontrarem
o antídoto para a sua resolução ou
na melhor forma de o apoiar.

Poucos sabem, porque não é
divulgado, dos apoios e patrocínios

dados por este pequeno clube, mas
de grandes feitos. Penso que poucos
sabem que O Rotary Club de Santo
Tirso, patrocina acções de ajuda na-
cionais e internacionais, desde bol-
sas de estudo ao combate a doenças
entre outras , até à união de pessoas
de diferentes culturas, crenças ou
raças, por intermédio da actuação
dos programas da Fundação Rotária
e do Rotary Internacional

Nesta organização internacional,
com cerca de 1,2 milhão de rotaria-
nos que pertencem a mais de 31 mil
Rotary Clubs em 168 nações, da
qual o Rotary Clube de Santo Tirso
é membro efectivo.

Nele, integram grupos diversos,
de líderes nas respectivas áreas de
actuação profissional, que se unem
na prestação de serviços de apoio
na ajuda a resolver questões comu-

nitárias e internacionais, e na promo-
ção da paz e compreensão mundial.

Mas, não só nestes apoios se mo-
ve o Rotary Club de Santo Tirso, o
Rotary também promove ao longo do
ano palestras de esclarecimento, aber-
tas ao público, sobre diversos temas
com palestrantes especialistas creden-
ciados das áreas em questão, que
trazem e divulgam os seus conheci-
mentos e se duvidas persistirem, eles
tentam esclarecer com respostas ás
interpelações feitas pelos presentes.

Como qualquer clube, o Rotary
Club de Santo Tirso, também tem as

suas camadas jovens, o Rotaract e o
Interact, futuros Rotários, que devida-
mente organizados, desempenham
reconhecidamente serviços humani-
tários, promovem acções de ajuda,
organizam eventos com fins de anga-
riarem meios de apoio e intervêm dire-
ctamente nos peditórios de outras
organizações em prol das necessida-
des locais, nacionais ou internacio-
nais, dando especial atenção a famí-
lias no concelho mais carênciadas.

É habitual vê-los em peditórios,
na distribuição de cabazes ou ainda
no apoio logístico de acções huma-
nitárias como no rastreio do cancro
gástrico, entre outros, promovido pelo
Rotary Clube de Santo Tirso.

Uma das particularidades dos
clubes Rotários, é sem dúvida a
entrada de novos elementos para o
seu quadro social. Embora as �portas�
estejam �abertas�, no entanto para
ser membro de um clube de rotaria-
nos é necessário ser-se convidado
a convite dum rotariano.

É fundamental e nunca é demais
a divulgação à sociedade dos feitos
deste pequeno Club, de grandes
dimensões, como é o Rotary Clube
de Santo Tirso e as suas �camadas�
jovens. ||||||

Nesta organização internacional,
com cerca de 1,2 milhão de rotarianos que pertencem a mais de
31 mil Rotary Clubs em 168 nações, da qual o Rotary
Clube de Santo Tirso é membro efectivo.

O ROTARY CLUB DE SANTO TIRSO PATROCINA ACÇÕES DE
AJUDA NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DESDE BOLSAS DE ESTUDO
AO COMBATE A DOENÇAS ENTRE OUTRAS

A associação de Solidariedade e Ac-
ção Social de Santo Tirso (ASAS), en-
quanto entidade ntidade formado-ra
acreditada pelo Instituto para a Quali-
dade na Formação, , , , , informa que a pró-
xima acção do Curso de Formação
Pedagógica Inicial de Formadores de-
verá iniciar-se no próximo dia 17 de
Abril (terça-feira).

Com a duração de 118 horas, o
referido curso funcionará às segudas,

No próximo dia 16 de Abril (segun-
da), a Associação Comercial e Indus-
trial de Santo Tirso promove a cerimó-
nia de entrega de prémios relativos
aos concursos de Montras de Natal
e de Quadras de Amor, este último
realizado no âmbito do Dia  dos
Namorados. A inicativa está agen-

dada para as 19 horas e e terá lugar
nas instalações da referida associação.

Recorde-se que ambos os concur-
sos foram promovidos pelas ACIST em
colaboração com a Câmara de Santo
Tirso e os comerciantes no âmbito
do ModCom, programa de moderni-
zação do comércio tradicional. |||||

terças e quintas-feiras das 19h00 às
23 horas nas Instalações da sede da
ASAS, em Santo Tirso. As inscrições
podem ser realizadas até à próxima
sexta-feira, dia 13 de Abril, sendo
custo total desta formação de 395
euros. Esta acção destina-se a todos
os interessados em obter Certificado
de Aptidão Profissional de Formador.
Mais informações e inscrições pelos
telefone, 252 830 830. |||||

ACIST promove cerimónia de
entrega de prémios

Curso de Formação Pedagógica
Inicial de Formadores
CURSO COMEÇA A 17 DE ABRIL NAS INSTALAÇÕES DA ASAS

CONCUSROS DE MONTRAS DE NATAL E DE S. VALENTIM



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
PRAÇA DAS FONTAINHAS - LOJA 5 - MARCAÇÕES  TELEMÓVEL 918 342 064 - VILA DAS AVES

INSTITUTO DE BELEZA
LÚCIA CARVALHO

depilação | manicure | unhas de gel | maquilhagem | tratamentos de pésdepilação | manicure | unhas de gel | maquilhagem | tratamentos de pésdepilação | manicure | unhas de gel | maquilhagem | tratamentos de pésdepilação | manicure | unhas de gel | maquilhagem | tratamentos de pésdepilação | manicure | unhas de gel | maquilhagem | tratamentos de pés
| unhas encravadas, fissuras e outras | tratamento de parafina| unhas encravadas, fissuras e outras | tratamento de parafina| unhas encravadas, fissuras e outras | tratamento de parafina| unhas encravadas, fissuras e outras | tratamento de parafina| unhas encravadas, fissuras e outras | tratamento de parafina

AS MAIS RECENTES TÉCNICAS DE TRABALHO E MÁQUINASAS MAIS RECENTES TÉCNICAS DE TRABALHO E MÁQUINASAS MAIS RECENTES TÉCNICAS DE TRABALHO E MÁQUINASAS MAIS RECENTES TÉCNICAS DE TRABALHO E MÁQUINASAS MAIS RECENTES TÉCNICAS DE TRABALHO E MÁQUINAS

Foi um êxito (em número de exposi-
tores e de visitantes), a 3ª Exposição
de Coleccionismo de Vila das Aves,
organização conjunta da Cooperativa
Cultural de Entre-os-Aves e da Asso-
ciação de Coleccionismo Tirsense.

Esta exposição esteve patente ao
público no Salão Nobre do edifício
da Junta de Freguesia, durante os dias
31 de Março e 1 de Abril passados.
Estiveram expostas mostras das mais
variadas colecções, desde relógios
despertadores e isqueiros a selos,
máquinas fotográficas, notas e moedas.

Foram os seguintes, os colecciona-
dores presentes, alguns deles bem cre-
denciados: Abel Carneiro � veículos
dos bombeiros (miniaturas); Abílio
Gomes � relógios despertadores; Ani-
ceto Martins � isqueiros de fantasia;
António Araújo � chávenas de café;
António Assunção � filatelia e aparos
caligráficos; António Leite � postais
ilustrados; António Ribeiro � balanças
e aviões (miniaturas); Augusto Ferreira
� horários escolares; Carla Fonseca �
sapatos miniatura; Domingos Ferreira
� pacotes de açúcar; Eduardo Freitas
� rótulos de hotéis e sabonetes; Fer-
nando Rego � automóveis de compe-
tição (miniaturas); Filipe Soares � au-
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Foi levada à cena em 22, 23, 24 e
25 de Março, no Auditório Padre
António Vieira, nas Caldas da Saú-
de, a ópera �Auto de Coimbra�, en-
comendada ao cónego Manuel Faria,
pela Câmara Municipal de Coimbra,
para comemorar o milénio da recon-
quista da cidade pelos cristãos. Foi
composta em 1963, há quarenta e
três anos da morte do autor e nunca
tenha sido representada.

Foi necessária uma grande cora-
gem do Maestro Emílio de César e
da encenadora Norma Graça Silves-
tre e da Orquestra e Coros da Artave,
com a colaboração do Centro de Cul-
tura Musical e Fundação Castro Alves
e ainda a boa vontade de alguns ex-
alunos e outros colaboradores al-

CULTURA
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Numa emissão transmitida em directo desde o Centro Cultural de Vila das Aves, a Rádio Universitária do Minho debateu em
Vila das Aves, no passado dia 27 de Março, as questões do teatro com a ajuda de Custódio Oliveria (teatro Construção), José
Leitão (encenador) e José Bastos (administrador do Centro Cultural Vila Flor). Integrado no programa RUMor de Perdição dos
avenses Rui Torrinha e Nelson Ferreira, o debate pode ser ouvido, em podcast, em www.rum.pt

Muita gente curiosa!
3ª EXPOSIÇÃO DE COLECCIONISMO

tomóveis (esc:1/43); Foto Aviz � má-
quinas fotográficas; Francisco Martins
� notafilia; José Costa � Filatelia e co-
ches (miniaturas); José Fonseca � is-
queiros; José Lemos � material de fiação
de tecidos; José Machado � figuras e
caricaturas de Zé Povinho; José Silva �
numismática; José Silva � relógios de
bolso; Júlia Godinho � bonecas; Paulo
Sá Machado � Filatelia; Sandra Ferreira
� Instrumentos musicais (miniaturas);
Susana Cardoso � conchas.

Desta exposição, há ainda a realçar
o excelente trabalho de organização
da ACT e do seu esforço no sentido
de se dotar do equipamento adequa-
do a este tipo de realizações, bem
assim como a excelência das instala-
ções onde a mesma decorreu. Tudo
isso contribuiu para o sucesso de mais
esta iniciativa englobada nas come-
morações do 20º aniversário do
Entre Margens.

Aos participantes foi entregue, no
final, uma lembrança comemorativa
elaborada pelos alunos do Núcleo
de Apoio à Integração do Deficiente
(NAID), de Santo Tirso. Esta iniciativa
foi patrocinada pela empresa AUTONI,
Lda, de S. Tomé de Negrelos. ||||| TEXTO:
JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     MACHADOMACHADOMACHADOMACHADOMACHADOO brilhantismo do Auto de Coimbra

guns profissionais para que tal fosse
possível.

É que a escrita musical de Manuel
Faria, dessa época, não é nada fácil,
mas mostra um domínio da técnica
musical e orquestral que merece ser
conhecida e apreciada, como o fez
o Maestro Emílio de César, um bra-
sileiro que dominou, não só a or-
questra, mas todo o conjunto de
actores com toda a segurança.

Segundo o testemunho do meu
amigo Amaro Alves, tanto gostou
que pediu outros obras do auto e
por coincidência, no mesmo dia
entreguei a um dos responsáveis da
�Manuel Faria � Associação Cultural�,
entre outras obras, o Te Deum para
quatro vozes mistas e argumentos e
o Stabat Mate também para vozes
mixtas (5) e Orquestra, cujas cópias

tinha em meu poder desde que foram
criados. Outras cópias tinham sido
já entregue na Associação.

Quanto à ópera destaco e brilhan-
tismo e segurança da Orquestra,
constituída exclusivamente pelos jo-
vens alunos da Artave, o desem-
penho dos solistas e coros, embora
por vezes menos claros, a que não
é estranho a nossa língua e por ve-
zes a potencia de Orquestra, bons
solistas, sendo o tenor Vítor Sousa
o mais perceptível, mas todos com
boa presença.

Agora pergunta: depois do
trabalho realizado, porque não repetir
esta ópera no lugar para onde foi
criada, ou seja Coimbra?

Parabéns à Artave e aos nossos
irmãos brasileiros que tornaram pos-
sível o levantamento desta obra. |||||

No próximo sábado, o grupo galego
Los High Sierras apresenta-se no
Centro Cultural Vila Flor, em Guima-
rães, num espectáculo promovido
Associação Cultural Audiência Zero

Quarteto de Vigo movido pela
paixão ao rock�n�roll mais clássico,
os High Sierras formaram-se em
2001 e os seus membros são velhos
conhecidos da cena underground da
caótica cidade galega. Rubén Suárez
e Bruno Jiménez (ambos em guitarra
e voz), Jacobo Jiménez (baixo eléc-
trico e voz) e Andrés Cunha (bateria
e voz), uniram-se, após passagens
por outros projectos musicais, na for-
mação deste colectivo que se afirma
como �um marcante grupo galego�,
que se estreou em disco em 2003
com um álbum homónimo. Os High
Sierras atravessam o Rhythm & Blues,
assentam raízes no rock�n�roll man-
tendo cumplicidade com o surf e o
garage, e outros géneros musicais.

Grupo de vigo Los High Sierras
apresenta-se em Guimaraes
ESTE  SÁBADO, ÀS 23H30
NO VILA FLOR

Reavivar o espírito dos sessenta
e setenta, satisfazendo o corpo ao
som do mais vibrante garage rock�n�
roll é algo físico que emerge de qual-
quer actuação dos High Sierras. É
com essa máxima que têm para apre-
sentar, de momento, o seu segundo

disco longa duração, lan-çado no
final de 2006, com o título �Fortune
& Venture�.

Em Guimarães, os espectáculos
está agendado para as 23h30 do
dia 14 de Abril, no Café Concerto
do Vila Flor. Bilhetes a 2,50 euros. |||||
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margens do ave, lda.
TOTALMENTE DEDICADO ÀS ENERGIAS RENOVÁVEIS

E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS

faça-nos uma visita!

AO SEU DISPOR NO SEU NOVO ESPAÇO

No passado dia 2 de Abril, a Congrega-
ção das Testemunhas de Jeová de Vila
das Aves reuniu 125 pessoas naquela
que considera ser a mais importante das
suas celebrações: a morte de Jesus. �Toda
a nossa actividade festiva reside neste
acto, porque foi o único que Jesus disse
para nós comemorarmos. A única cele-
bração, a única festividade é esta�, enfa-
tiza Filipe Gonçalves.

A celebração realizou-se um pouco
por todo mundo, após o pôr-do-sol, ana-
lisando-se questões como a de se saber
qual a relação da morte de Jesus com o
�nosso bem-estar eterno�, culminando-
se com a passagem dos emblemas do
�sacrifício perfeito�, ou seja o pão e vi-
nho, sendo o primeiro não fermentado
(pois não tem pecado nem corrupção)
e o vinho, o sangue derramado �em sa-
crifício por nós�, tornando possível �o
perdão dos nossos pecados�

�Jesus fez o convite para que seguis-
sem o seu exemplo, a serem reanima-
dos por ele, porque já no tempo de
Jesus muitas pessoas estavam sobrecar-
regadas, com tradições, pelos lideres reli-
giosos judeus que Jesus Cristo criticou
várias vezes e quem aceitasse esse con-
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Visita e cortejo pascais
Na sequência de um aprofundado
percurso quaresmal, a paróquia de
Vila das Aves comemorou festiva-
mente a Páscoa com o tradicional
compasso e visita pascal com 18
equipas visitadoras a percorrer as
dezoito zonas. O sol emprestou
mais brilho à festividade e nem
umas pequenas bátegas, ao fim da
tarde, conseguiram incomodar os
figurantes e o público que foi en-
chendo as ruas para o catequético
cortejo pascal que, de inédito teve
uma locução adequada aos carros
alegóricos bíblicos que a criativida-
de dos grupos montou para o tra-

vite sentia um revigoramento espiritual,
sem sombra de dúvida�, afirmou ao Entre
Margens Filipe Martins, responsável pela
comunicação do dia 2 de Abril.

O mesmo responsável diz ainda que
o convite continua a ser feito a toda a
humanidade e que são milhões em
todo o mundo, os que se juntam nesta
celebração. �Nós somos cerca de 60
testemunhas de Jeová, dedicadas e bapti-
zadas, e estiveram aqui hoje no salão
do reino 125 pessoas. Ou seja, meta-
de destas pessoas ou estão a estudar a
Bíblia ou aceitaram o nosso convite para
escutarem esta conferência, são pessoas
que têm um certo apreço por coisas es-
pirituais� sublinhou ainda Filipe Martins.

Nesta celebração, no Vale do Ave,
estiveram presentes duas mil e 783 pes-
soas, distribuídas pelas diferentes con-
gregações, nomeadamente as de Riba
d�Ave, Landim, Brito, Trofa, Serzedelo, Tai-
pas, Santo Tirso (duas) e Vila das Aves.
No salão do Reino local, no próximo
domingo � 15 de Abril - , às 15 horas,
toda a comunidade é convidada a assis-
tir ao discurso bíblico especial intitulado
�Pode sentir-se seguro deste mundo
atribulado!� ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Testemunhas de Jeová
celebraram morte de Jesus

dicional cortejo. Os sete dons do
Espírito, respectivamente: Sapiência,
Entendimento, Conselho, Fortaleza,
Ciência, Piedade e Temor de Deus,
evidenciados em cartazes, eram
aliás as palavras-chave da cateque-
se avançada para os próximos
domingos litúrgicos desta Páscoa,
conforme testemunha também a
pagela deixada em cada lar e que
se propõe valorizar o tema escolhi-
do pelo Arcebispo Primaz para o
presente Ano Pastoral �Família
Solidária�.

Refira-se ainda que durante a
recepção feita pelos Bombeiros

Voluntários de Vila das Aves às
equipas visitadoras, antes do início
do Cortejo, ocorreu a bênção de
uma viatura para apoio a fogos, via-
tura que foi oferecida pelos Bom-
beiros de Gross-Humstadt � cidade
alemã geminada com Santo Tirso �
e renovada e recuperada no quartel
pelos mecânicos e pelo comandan-
te Pedro Magalhães. Esta Magirus
� magnificamente recuperada, por
deliberação da Direcção da Asso-
ciação Humanitária, fica a perpetuar
o nome do comandante Pedro
pelos muitos serviços já prestados
à colectividade. ||||| LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AAAAA. . . . . FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES
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Comemorações das Bodas
de Prata pelo ano fora

HISTORIAL DA EMPRESA

A aposta no ramo imobiliário

A 27 de Janeiro deste ano, a SCAM comemorou 25 anos de
existência e as festividades irão prolongar-se durante os próximos
meses, com uma série de iniciativas em carteira
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TEXTO: SUSANA CARDOSO

A 27 de Janeiro deste ano, a SCAM
comemorou 25 anos de existência e as
festividades irão prolongar-se durante
os próximos meses, com uma série de
iniciativas em carteira.

O princípio da história desta empre-
sa, relacionada com o ramo automóvel
e seus vários componentes, e cuja sede
está localizada em S. Martinho do Cam-
po, teve como foco de origem os irmãos
Moreira (Adelino, Alice, José Luís e
Rosa), que decidiram dar continuidade
ao negócio herdado dos pais, ligado ao
sector têxtil, através de um armazém de
compra e venda. Por ser o mais velho,
Adelino Moreira, curiosamente presi-
dente da Junta de Freguesia de S. Mar-
tinho do Campo desde 2002, tornou-
se até hoje o gestor da empresa. “Mas
faço bem a gestão das duas áreas, porque
tenho uma equipa que colabora muito
comigo”, explicou, ao mesmo tempo
que recuava no tempo até aos primór-

Comemorações das Bodas
de Prata pelo ano fora
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dios da empresa: “Na altura, achamos
que tínhamos ideias novas e, por isso,
era o momento certo para assumirmos a
chefia dos negócios dos nossos pais”,
recordou. Mesmo ao lado do armazém
existia uma estação de serviço e assim
que foi colocada à venda os irmãos
Moreira procederam à sua compra. E,
dois anos depois, assim nasceu a ideia
de se aventurarem no ramo automóvel.
Depressa se aperceberam da necessi-
dade da implementação de um posto de
abastecimento de combustível, come-
çando, então, a ganhar forma a SCAM
da actualidade, que aos seus clientes
oferece uma panóplia de diversos
serviços de substituição rápida no auto-
móvel, onde além da lavagem automá-
tica, se inclui o serviço de pneus, mu-
dança de óleos, de filtros, alinhamento
de direcção e baterias. À casa mãe junta-
ram-se as filiais de Oliveira de Santa
Maria, Infias, Burgães e Moreira de
Cónegos. Desde há alguns anos, a com-
pra e venda de veículos faz parte do

volume de negócios anuais, com uma
exposição permanente da Opel. “Este
negócio já teve dias melhores. Está numa
fase complicada como qualquer outro
ramo de actividade. Esta zona está muito
afectada pelo desemprego e isso reflecte-
se, isto além de haver mais concorrência
neste sector e os créditos associados à
venda também estarem diferentes”, ex-
plicou o gerente Adelino Moreira. Ape-
sar das dificuldades, o ano de 2006 teve
resultados de assinalar, no final do qual
se atingiu o recorde de facturação, com
um valor superior a 10 milhões de euros.

As comemorações prometem não
parar nos próximos meses, sem, é claro,
a grandeza de outros anos, patente na
oferta de dois automóveis, por altura
do décimo aniversário, ou o sorteio de
um automóvel no 15.º ano. “Estamos
habituados a grandes festas, com muita
música popular portuguesa. Mas este
ano foi diferente, optamos por oferecer
a lavagem automática no dia do nosso
aniversário e verificou-se, na altura, uma

grande correria, com centenas de pes-
soas a beneficiar da oferta. Ao final da
tarde fizemos a bênção da sede e descer-
ramos as placas alusivas ao momento.
Depois fizemos um jantar, na empresa
servido por um restaurante de Vila das
Aves, com todos os funcionários e princi-
pais colaboradores”, relembrou o gerente.

A HISTÓRIA
IMORTALIZADA EM
LIVRO
Em época de inovação, todos os dias
27 de cada mês a lavagem só custa um
euro, foi ainda lançado o cartão dos 25
anos, com direito a 25 lavagens, pela
quantia de 25 euros. E, de modo a
compilar o historial da empresa SCAM
será lançado, em princípio em Junho,
um livro, da autoria da jornalista Sandra
Guimarães, natural de Vizela.

À vista salta também a grande remo-
delação levada a cabo no interior e no
exterior do edifício, impulsionada pela
adesão ao programa MODCOM, di-

reccionado à modernização do comér-
cio, e suportado por fundos comunitá-
rios através do IAPMEI, com 20 por
cento a fundo perdido. As cinco can-
didaturas apresentadas foram aprova-
das e os trabalhos arrancaram no ano
passado, representando um investi-
mento global de 500 mil euros. Além
disso, os equipamentos foram inovados
com a compra de uma máquina de ali-
nhamento de direcções com oito câma-
ras, uma das poucas existentes no país.

A formação do pessoal é uma das
principais preocupações da gerência e,
como tal, participam regularmente em
cursos de aperfeiçoamento do aten-
dimento ao clientes e em termos técni-
cos. “A segurança e a saúde no trabalho
são uma das regras que tem mesmo de
ser seguida por uma empresa orga-
nizada”, sustentou Adelino Moreira. A
extensão de negócios também abrange
o sector imobiliário, e daí a criação, em
2004, da empresa TSEIS – Inves-
timentos Imobiliários S.A.
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27 DE JANEIRO DE 1982, início da
actividade nos têxteis, com um capital
social de 500 contos.
7 de Fevereiro de 1984, aquisição da
primeira estação de serviço em S. Mar-
tinho do Campo e início de uma nova
actividade.
6 DE DEZEMBRO DE 1987, já em
plena expansão, abertura do primeiro
posto de abastecimento de combus-
tíveis na referida estação de serviço.
2 DE JANEIRO DE 1989, início de
uma nova actividade com abertura do
primeiro stand de automóveis, também
em S. Martinho do Campo.
15 DE NOVEMBRO DE 1990, aqui-
sição da estação de serviço de Oliveira
de Santa Maria, que durante um ano foi
completamente remodelada e equipada
de acordo com os padrões da Compa-
nhia ESSO, de modo a ficar com capa-
cidade de resposta às exigências do
mercado automóvel em evolução.
JANEIRO DE 1982, ao completar 10
anos de existência, compra de uma área
de terreno em Infias (Vizela), destinada
à implantação da terceira estação de
serviço.
12 DE AGOSTO DE 1992, aumento
do capital social para 90 mil contos,
estando dividido em partes iguais pelos
seus três sócios, Adelino Moreira, Alice
Moreira e José Luís Moreira.
JANEIRO DE 1993, aquisição do
terreno e salões anexos às instalações
de S. Martinho do Campo, que se des-
tinam a armazém central, escritórios,
salão social e novo stand, obras previs-
tas para 1995.
4 DE JUNHO DE 1993, abertura da
terceira e mais moderna estação de
serviço, formando, assim, um triângulo
em três concelhos do Vale do Ave, ou
seja: Santo Tirso, Vila Nova de Fama-
licão e Guimarães, agora Vizela.
EM 1995, apresenta candidatura ao
PROCOM com objectivo de ampliar
as instalações da sede.
27 DE JANEIRO DE 1996, abertura
das novas instalações em S. Martinho
do Campo, escritórios, stand, instala-
ções sociais, ampliação da estação de
serviço com o mais moderno equipa-
mento para esta actividade.
10 DE JULHO DE 1996, aumento do
capital social para 120 mil contos.
JULHO DE 1997, compramos cerca
de 20 mil metros quadrados de terreno
em S. Martinho do Campo, em perspec-
tiva de uma nova actividade imobiliária.
OUTUBRO DE 1997, início dessa
actividade, com a construção do pri-
meiro bloco de apartamentos no terre-
no onde a empresa tinha dado os seus
primeiros passos no plano comercial.
1 DE JULHO DE 1998, quarto posto
de abastecimento, agora em Riba
D’Ave, o primeiro em regime de con-
cessão, porque o mesmo pertence à
Fundação Narciso Ferreira.
11 DE NOVEMBRO DE 1998, en-
trega oficial dos 10 apartamentos e lojas
construídas no período de um ano.
JANEIRO DE 2000, assinatura da
concessão dos postos CEPSA de
Moreira de Cónegos – Guimarães e
Burgães - Santo Tirso.

HISTORIAL DA EMPRESA

11 DE ABRIL DE 2007, PÁGINA 3

31 DE MARÇO DE 2000, aquisição
do terreno em Lordelo, com projecto e
licença para a construção de 16 aparta-
mentos e lojas.
2002, alteração do capital social para
600 mil euros.
22 DE MAIO DE 2002, aquisição de
terreno no lugar da Ponte – S. Martinho
de Campo, também com projecto e
licença para construir 16 apartamentos
e sete lojas.
11 DE NOVEMBRO DE 2002, entre-
ga oficial dos apartamentos no lugar da
Ponte e em Lordelo, curiosamente no
dia de São Martinho, conforme tinha
acontecido na primeira construção.
21 DE DEZEMBRO DE 2004, cria-
ção da empresa TSEIS – Investimentos
Imobiliários, S.A., para gerir separada-
mente os negócios imobiliários.
23 DE NOVEMBRO DE 2005,
alienação de terrenos e outros imóveis
da SCAM, para a TSEIS – Investimen-
tos Imobiliários S.A.
NO ANO DE 2005, com o apoio do
IAPMEI, através da ACIST, é elabo-
rado por consultores credenciados, o
diagnóstico da empresa e plano de acção
a implementar.
NO PRIMEIRO TRIMESTRE DO
ANO DE 2006, inicia-se o processo
de candidatura ao programa MODCOM
– Modernização do Comércio, para as
cinco estações de serviço, num inves-
timento de 500 mil euros, sendo 20 por
cento a fundo perdido. Em Outubro há
a confirmação da aprovação.
NO ÂMBITO DESTE PROGRA-
MA, INICIA-SE EM 2006 a remo-
delação da imagem na estação de serviço
de Vizela, que prossegue em Santa Maria
e se vai prolongar em 2007 nas outras
estações de serviço.
TAMBÉM NO ÂMBITO DO MES-
MO PROGRAMA EM 2006, foi
renovado todo o sistema informático, o
que prosseguiu em 2007 com a aquisi-
ção de equipamentos para as estações
de serviço.
JANEIRO DE 2007, arranque da cons-
trução do projecto licenciado no lugar
da Ponte de S. Martinho do Campo.

A 27 DE JANEIRO DE 2007 foi dado
início à comemoração dos 25 anos da
SCAM “Bodas de Prata”, oferecendo
aos clientes a lavagem grátis, bolo e cham-
panhe. À noite, numa cerimónia com
os colaboradores, procedeu-se à bênção
da sede, assim como à comemoração
dos 25 anos, cerimónia essa, presidida
pelo Padre Miguel, seguida de prendas
e jantar de confraternização.

Estações de Serviço em Oliveira Santa Maria, Burgães e,
em baixo, S. Martinho do Campo



empresas&negócios

PÁGINA 4, 11 DE ABRIL DE 2007

Quando a palavra-chave é inovação há que puxar apenas um pouco pela cabeça
e tentar investir em outros ramos de actividade, tal como fizeram os irmãos
Moreira. Já com a estação de serviço SCAM em pleno movimento, e com a
venda de automóveis em franca expansão, a aposta privilegiou o sector
imobiliário, através da construção de alguns blocos de apartamentos em São
Martinho do Campo e Lordelo. A ideia começou a germinar em Julho de 1997,
quando foram adquiridos cerca de 20 mil metros quadrados de terreno na
freguesia onde se situa a sede da empresa, e, cerca de um ano depois, o sonho
transformou-se em realidade, através da entrega das chaves dos dez
apartamentos e respectivas lojas, situadas no rés-do-chão do edifício. A criação
oficial da TSEIS - Investimentos Imobiliários S.A. teve lugar a 21 de Dezembro
de 2004, e da qual fazem parte Adelino Moreira, Alice Moreira e José Luís
Moreira, além dos respectivos conjugues, daí a designação de TSEIS.
Entretanto, mais empreendimentos foram construídos e esta é uma área que
continuará a ser explorada com o mesmo empenho e determinação, até por ser
completamente diferente do ramo de actividade inicial desta sociedade
constituída exclusivamente por irmãos.

Evolução da
facturação nos

últimos anos

Anos Vendas

CONTOS EUROS

1990 770.000 3.840.744
1991 880.000 4.389.421
1992 1.030.000 5.137.618
1993 1.270.000 6.334.733
1994 1.450.000 7.232.570
1995 1.210.000 6.035.455
1996 1.240.000 6.185.094
1997 1.300.000 6.484.373
1998 1.220.000 6.085.334
1999 1.203.000 6.000.539
2000 1.544.000 7.701.440
2001 1.497.360 7.468.800
2002 1.660.472 8.282.400
2003 1.392.668 6.946.600
2004 1.449.104 7.228.100
2005 1.649.706 8.228.700
2006 2.063.601 10.293.200

A aposta no ramo
imobiliário

TSEIS - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Estações de Serviço nas freguesias de Moreira
de Cónegos e Infias



FC PORTO 5 - SETÚBAL 1

MARÍTIMO 1 - NAVAL 1

PAÇOS FERREIRA 2 - NACIONAL 1

CD AVES 1 - BOAVISTA 0
ESTRELA 3 - ACADÉMICA 3

BRAGA 0 - SPORTING 1

SPORTING - MARÍTIMO
BELENENSES - ESTRELA

LEIRIA 0 - BELENENSES 1

NAVAL - PAÇOS DE FERREIRA
SETÚBAL - BEIRA-MAR
NACIONAL - CD AVES
BOAVISTA - LEIRIA

ACADÉMICA - FC PORTO

RESULTADOS CLASSIFICAÇÃO J P

1 - FC PORTO 24 56

2 - BENFICA 23 52

3 - SPORTING 24 52

4 - BELENENSES 24 40
5 - BRAGA 24 38

7 - NACIONAL 24 32

9 - MARÍTIMO 24 30

10 - NAVAL 24 30

11 - BOAVISTA 24 28

6 - P. FERREIRA 24 35

24

13 - ACADÉMICA 24 22
14 - SETÚBAL 24 19
15 - CD AVES 24 16
16 - BEIRA-MAR 23 15

12 - ESTRELA 24 25

318 - LEIRIA
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BENFICA - BRAGA

BEIRA-MAR - BENFICA *

* JOGO DISPUTADO APENAS NA SEGUNDA-FEIRA, ÀS 20H30

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

ÁRBITRO: RUI COSTA, DA AF PORTO. CD AVES: NUNO,

SÉRGIO CARVALHO, ANÍLTON JÚNIOR, SÉRGIO NUNES,

PEDRO GERALDO, FILIPE ANUNCIAÇÃO, MÉRCIO, PAULO

SÉRGIO (DIEGO GAMA, 78’), MOREIRA, JORGE RIBEIRO

(LEANDRO, 70’) E JOCIVALTER (NENÉ, 90’). TREINADOR:

NECA. BOAVISTA: WILLIAM, LUCAS, RICARDO SILVA, CISSÉ,

MÁRIO SILVA (FARY, 81’), TIAGO, LIVRAMENTO (HÉLDER

ROSÁRIO, 53’), KAZMIERCZAK, ZÉ MANUEL, LINZ E

GREZLAK (HUGO MONTEIRO, 46’). TREINADOR: JAIME

PACHECO. MARCADOR: MOREIRA (59’). CARTÕES

AMARELOS: RICARDO SILVA (31’) E PAULO SÉRGIO (69’).

VERMELHO DIRECTO A CISSÉ (50’).

||||| TEXTO: SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO
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O CD Aves quebrou um jejum de
quatro meses sem vencer, depois de o
último triunfo se ter registado em De-
zembro do ano passado. Desta vez, a
recepção ao Boavista teve o condão
de despertar a vontade dos anfitriões
em conquistarem resultados positivos,
aliás, um pouco de encontro às exibi-
ções protagonizadas nas últimas jor-
nadas, cujos três pontos já chegaram
a estar, ainda que por minutos, nas
mãos dos avenses. Agora, a lanterna-
vermelha foi largada nas mãos do
Beira-Mar, ainda que à condição por-
que os aveirenses defrontaram o Ben-
fica na segunda-feira, 9 de Abril, pelas
20h30, e os três pontos de distância
para chegada a zona tranquila são o
estímulo necessário para estas seis úl-
timas jornadas do campeonato, rumo
à obtenção da permanência, o que a
confirmar-se, se tornaria num feito his-

Triunfo sobre o Boavista
rumo à permanência

tórico no clube das Aves, porque nas
duas anteriores passagens pelos
grandes do futebol nacional a decida,
na época seguinte, não foi evitada.

Uma vitória pela margem mínima
diante da turma axadrezada, impulsio-
nada pelo golo de Moreira, também
ele um jogador que regressou ao onze
inicial, após dois meses de paragem,
devido a lesão, não podendo, por isso,
ter carimbado da melhor forma o reen-
contro com o relvados. O momento
do golo, apontado aos 59 minutos,
teve dedicatória especial e foi dirigido
ao professor Neca, o técnico que
apostou na contratação deste reforço
de Inverno. Quanto ao tento este nas-
ceu da conversão de um livre, Filipe
Anunciação encontrou um buraco no
caminho da baliza, rematou forte e
Moreira, perto da pequena área, fez a
emenda para o fundo das redes de
William. Estava feito o melhor da tarde
e os aplausos vindas das bancadas
registaram o apoio dos avenses nesta
fase tão crucial da época.

Daí até ao final do jogo, os anfi-
triões foram sempre seguindo de perto
o adversário, cortando os espaços ao
longo da sua caminhada no relvado,
e, no final, festejaram mais esta con-
quista. No próximo domingo, segue-
se uma deslocação ao Nacional da Ma-
deira, onde pelas 16 horas medem for-
ças com o sétimo classificado da tabela.

BELENENSES 1 – CD AVES 0
JOGO NO ESTÁDIO DO RESTELO. ÁRBITRO: PAULO

BATISTA, DE PORTALEGRE. BELENENSES: MARCO

GONÇALVES, AMARAL, ROLANDO, NIVALDO, RODRIGO

ALVIM, RUBEN AMORIM, CÂNDIDO COSTA, SILAS (ROMA,

82’), JOSÉ PEDRO (FERNANDO, 87’), DADY E GARCÉS

(SANDRO GAÚCHO, 68’). TREINADOR: JORGE JESUS. CD

AVES: NUNO, SÉRGIO CARVALHO (ARTUR FUTRE, 62’),

WILLIAM, SÉRGIO NUNES, PEDRO GERALDO (NENÉ, 75’),

FILIPE ANUNCIAÇÃO, MÉRCIO, JORGE RIBEIRO, LEANDRO,

PAULO SÉRGIO E OCTÁVIO (DIEGO GAMA, 54’).

TREINADOR: NECA. MARCADOR: DADY (17’).

A jogar em casa do Belenenses, uma
das equipas sensação da primeira
divisão, o CD Aves não conseguiu
dar a volta à derrota pela margem
mínima. Um golo apontado por Dady,
logo aos 17 minutos, foi suficientes
para os azuis do Restelo conquistarem
mais três pontos, essenciais na sua
caminhada na tabela rumo à Europa,
embora do outro lado estivesse um
adversário que realizou uma exibição
regular, sem, no entanto, conseguir
invadir com eficácia a baliza à guarda
de Marco Gonçalves. Com este resul-
tado, os avenses continuam a segurar
nas mãos a lanterna-vermelha e pre-
param-se para a recta final do campeo-
nato, com sete jogos para disputar,
verdadeiramente electrizante.

O tiro certeiro de Dady nasceu da
apatia generalizada da defensiva
contrária, e Silas, com um toque curto,
aproveitou para desmarcar Dady, que
na �cara� de Nuno, rematou com êxito.
Daí até ao final da partida, os foras-
teiros empolgaram-se um pouco mais,
tentaram controlar o jogo, mas sem
conseguir um momento de inspiração
que lhes permitisse furar por entre os
defesas adversários e, assim, tentar
pelo menos o empate. |||||

DESPORTO
“Continuo a dizer que é difícil mas não impossível. Se a vitória, que há tanto tempo procuramos, surgir
dentro de uma ou duas jornadas, acredito que a permanência estará ao nosso alcance.”
PROF. NECA EM ENTREVISTA AO ENTRE MARGENS CONCEDIDA ANTES DO JOGO FRENTE AO BOAVISTA (VER PÁGINA ......)
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NATURAVES
Com nova gerência

Massagens, osteopatia,
acupunctura, naturopatia

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

Rua Stº Honorato, nº 47 - R/C  - 4795-114 Vila das Aves
Telefone 252875021/22 - Fax 252875023 -

duoventila@sapo.pt

Ar condicionado
Ventilação
Aspiração Central
Sonorização Profissional
Som Ambiente
Telecomunicações
Sistemas de detecção de Incêndios
CCTV Vigilância / Alarmes
Satélites (sistema digital)
Automatismos
Material eléctrico
Iluminção

OCULISTA

Outra Visão do Mundo

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

ENTREVISTA A JOAQUIM PEREIRA, PRESIDENTE DO CLUBE DESPORTIVO DAS AVES

||||| TEXTO:     SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

Com um discurso coerente e atento às
circunstâncias difíceis, motivadas pela
crise têxtil no Vale do Ave, o presidente
Joaquim Pereira acredita ve-emente na
capacidade do plantel e equipa técnica
em obter a permanência na primeira divi-
são, embora não se mostre disposto a
renovar mandato. �É preciso gente com
força nova�, explicou, a propósito, quan-
do foi relembrado os benefícios da pas-
sagem pelos grandes do futebol nacio-
nal, a julgar pela importante remodelação
ao nível das infra-estruturas dos avenses.

Já estava à espera das complica-Já estava à espera das complica-Já estava à espera das complica-Já estava à espera das complica-Já estava à espera das complica-
ções sentidas pela equipa no es-ções sentidas pela equipa no es-ções sentidas pela equipa no es-ções sentidas pela equipa no es-ções sentidas pela equipa no es-
calão principal?calão principal?calão principal?calão principal?calão principal?
É sempre difícil e já sabíamos disso,
embora, desde o início da época, o nos-
so principal objectivo fosse claramente
a manutenção. Além disso, as dificul-
dades aumentam por estarmos numa
terra pequena, com uma quotização co-
mo a nossa, uma crise no sector têxtil e
uma grande quebra a nível da publici-
dade. Quando cá cheguei herdei toda
esta crise, além de mais de 350 mil
euros das obras de remodelação nos
balneários. Esse foi o meu primeiro obs-
táculo e aos poucos tudo se foi resol-
vendo, embora o património seja pro-
priedade do clube é muito complicado
sustentá-lo. Apesar de todas estas
dificuldades o clube foi sempre andan-
do entre os campeonatos profissionais
e, na época passada, conseguimos a
subida de divisão e aproveitamos a
oportunidade para colocar cadeiras em
todas as bancadas, renovamos a infor-
matização, temos um posto médico mo-
dernizado, restauramos a sala de tro-
féus, com uma sala anexa para receber-
mos os convidados, temos transportes
modernos e seguros para as camadas
jovens, construímos um campo de trei-
nos relvado, destinado à equipa sénior,
e todas essas infra-estruturas estão liqui-
dadas. O meu grande pesadelo foi o
pavilhão gimnodesportivo, porque her-
dei uma dívida monstruosa, mas como
esta Direcção é séria temos resolvido
os problemas e honrado os compro-
missos para com os profissionais do CD
Aves. Só nos falta a permanência na pri-
meira divisão e no íntimo continuo a
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“Vamos fazer os pontos suficientes
para ficar na primeira”

sonhar com ela. Só espero que todos
os avenses também pensem nisso, por-
que o clube não é meu, é de todos. Sa-
crifiquei muito a minha vida familiar, até
me caiu o cabelo, mas continuo a acre-
ditar que vamos conseguir ficar nesta
divisão durante mais uma época. A pas-
sagem pela primeira divisão é benéfica
e aconteceu com muito suor e lágrimas.
Não me posso esquecer da ajuda impor-
tante da Câmara Municipal de Santo
Tirso, cujo presidente Castro Fernandes
esteve connosco nos momentos cruciais,
na qualidade de sócio e autarca, sempre
atento às nossas dificuldades.

O facto de estarem a poucos pontos da
saída da zona de despromoção, quan-
do faltam só seis jornadas para o final,
aumenta a esperança na permanência?
Nesta recta final do campeonato con-
tamos fazer os pontos suficientes para
ficarmos na primeira liga. Falta-nos uma
vitória para nos dar ainda mais força
para lutarmos contra as adversidades
que possam surgir ao longo do nosso
caminho.

O plantel dá-lhe essas garantias?
Aqui somos todos pessoas sérias e esta-
mos a trabalhar nesse sentido e imbuí-
dos desse espírito. Acredito neste grupo
de trabalho, na equipa técnica e nos
restantes dirigentes que me acompa-
nham e têm sido incansáveis na sua
entrega e apoio a este clube. Estou há
cinco anos a trabalhar e sempre com di-
ficuldades, por isso, agradeço que venha
um presidente melhor do que eu. Sinto-
me cansado, estou um pouco desgas-
tado, mas estarei sempre disposto a aju-
dar no que for preciso. A pressão cai
sempre em cima do presidente e como
não há receitas garantidas é complicado
continuar neste cargo. É preciso que ve-
nham pessoas com uma força nova.

O apoio da massa associativa tem sido
importante?
Sem dúvida alguma. Mesmo quando
tivemos dificuldades, os sócios e sim-
patizantes estiveram do nosso lado e
só tenho de os elogiar porque têm-nos
acarinhado muito. O povo avense, seja
sócio ou não, nunca nos maltrataram, e
têm apoiado a equipa, quer em casa quer
fora de portas. |||||

Estou há cinco anos a
trabalhar e sempre com
dificuldades, por isso,
agradeço que venha um
presidente melhor do que
eu. Sinto-me cansado,
estou um pouco
desgastado, mas estarei
sempre disposto a ajudar
no que for preciso. A
pressão cai sempre em
cima do presidente e como
não há receitas garantidas
é complicado continuar
neste cargo.



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
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||||| ENTREVISTA: SUSANA CARDOSO

Sendo um treinador perfeitamente entrosado
com a realidade desportiva e financeira do
CD Aves, o professor Neca encara as actuais
dificuldades sentidas no primeiro escalão
como sinal do azar, sem esquecer o desen-
contro com a eficácia, com a qual a equipa foi
brindada na temporada anterior e que em
muito contribuiu para o regresso ao convívio
dos grandes do futebol nacional. Satisfeito
pela �generosidade do plantel e seriedade
da Direcção, presidida por Joaquim Pereira�,
acredita que �a permanência está apenas à
distância de uma vitória�, a conquistar o mais
breve possível, porque só faltam seis jornadas
para o desfecho do campeonato.

No início da época contava com as actuais
dificuldades em sair da zona de despro-
moção?
Sim, já sabia que não seria nada fácil, mas
continuo a acreditar que será possível sair
da actual situação e chegar, dentro em breve,
a zona tranquila. Não nos podemos esquecer
que na segunda volta lançamos treze novos
jogadores na primeira liga. Não perdemos a
noção de quem somos e quem queremos
ser, porque é importante nunca perder estas
referências. Conseguimos empatar cinco jogos
e perdemos três. Nas derrotas ficamos com a
sensação de que podíamos não ter perdido,
basta para isso recordar que em Braga estive-
mos perto do triunfo; com o Benfica falhamos
uma grande penalidade, quando a igualdade
prevalecia no marcador; e a derrota com o
Belenenses, como toda a gente viu, surgiu de
um erro nosso, provocado pela ansiedade
de queremos fazer bem as coisas. Não há
crítica nenhuma a apontar porque perdemos

“Temos tido azar
mas só nos
falta uma vitória”
ENTREVISTA A PROF. NECA, TREINADOR DO AVES

sempre pela margem mínima. Isto reflecte que
temos tido azar.

Então a ansiedade tem atrapalhado os vos-
sos planos…
Sem dúvida nenhuma, porque a vontade e a
generosidade de todos estes jogadores é enor-
me. Por isso digo que estamos apenas à distân-
cia de uma vitória, há nove jornadas que anda-
mos à procura da conquista dos três pontos e
nunca nos podemos esquecer que os duas
equipas classificadas nos dois últimos lugares
foram as que subiram da Liga de Honra.

Ainda faltam seis jogos para terminar a
época. Pelas suas palavras depreende-se que
tudo está em aberto…
Encaramos estes últimos seis jogos com o
mesmo sentido profissional e a convicção de
que o Aves quer oferecer aos seus adeptos e
à Direcção a permanência, porque eles têm
sido incansáveis no apoio à equipa. Essa é a
nossa grande vontade. Só queria que os
jogadores não tivessem uma vontade tão
grande de querer fazer tudo porque isso po-
derá trazer uma certa inibição à prestação do
colectivo. Este plantel tem uma dedicação sem
limites. Esta é a minha casa, gosto do clube
pela seriedade das pessoas e a sua disponi-
bilidade para o futebol. Acredito que até temos
deixado ficar uma boa imagem. O CD Aves
está a ser visto em todo o mundo e tenho
recebido um feedback positivo de vários lados.
Mas, este ano, tem-nos faltado apenas a
eficácia com quem fomos premiados na época
transacta. Continuo a dizer que é difícil mas
não impossível. Se a vitória, que há tanto tempo
procuramos, surgir dentro de uma ou duas
jornadas, acredito que a permanência estará
ao nosso alcance. ||||||



entreMARGENS
11 DE ABRIL DE 2007 | DESPORTO | PÁGINA 16

MóveisMóveisMóveisMóveisMóveis
CoelhoCoelhoCoelhoCoelhoCoelho

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

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

Funerária das Aves
Alves da Costa

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

Serviço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanente
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AUTO ELÉCTRICA AVENSE, LDª

Telefone/Fax - 252942195 - Rua 25 de Abril, 53 - 4795-023 A4795-023 A4795-023 A4795-023 A4795-023 AVESVESVESVESVES

Instalações de: Autorádios /
Alarmes / Ar Concidionado

Reparações Eléctricas em Automóveis

José Miguel Torres

Massagista
Recuperação Física

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

Drª Conceição Dias
R. Augusto Marques, 66 1º

Sala 3

4795-036  Vila das Aves

MÉDICA ESPECIALISTA

Marcação de Consultas

Telef: 252942483

JUNIORES  | SP.CAMPO 0 – AVES 3
CAMPO DO SP. CAMPO. ÁRBITRO: FERNANDO NUNES. AVES: SOCRATES;

LOPES, ÉLIO, TIAGO, AMARO, RATINHO, ROBERTO, RUI COSTA, HUGO,

BENICIO (CRISTOVÃO 59M) KUBALA (ZÉ PEDRO 73M). TREINADOR:

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

ROBERTO 28M, BENÍCIO 52M, HUGO 81M. AMARELO:KUBALA 29M

Os avenses conquistaram em campo o direito
inalienável de disputar a poule de acesso aos
Na-cionais. Depois de tanto esforço e sacrifício
e até de golpes baixos por parte de muitos agen-
tes desportivos, as barreiras foram ultrapassadas
porque quando se trabalha com seriedade e
quando se coloca em prática o que se treina no
dia a dia e não se usa mais artimanhas, a
conquista torna-se mais saborosa e esta tem
sabor muito especial.

O jogo em si foi de domínio absoluto dos
avenses que entraram em campo com a deter-
minação de que só a vitoria interessava e foi
meio caminho andado para concretizar o objec-
tivo traçado. O resultado assenta como uma
luva na equipa avense. Melhor avense: Ratinho.
Boa Arbitragem.

INFANTIS | AVES 0 – TROFENSE 1
CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO:MARCOS NUNES. AVES: PAULO:

MIGUEL (BRUNINHO 25M), RAFAEL (FREITAS 56M) DIOGO, MÁRIO RUI,

PEDRO, NUNO, RAFA (CLAUDIO 6M) RUI SILVA (LIMA25M) RICARDO,BRUNO.

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

Os avenses na despedida do campeonato fize-
ram um jogo muito abaixo das suas possibilida-
des. È uma facto que o treinador avense fez
alinhar jovens que menos vezes jogaram durante
a época, mas mesmo assim a equipa poderia ter
feito uma melhor exibição. Melhor avense:Bruno.
Boa arbitragem. |||||

Jovem com muita qualidade que grande capa-
cidade de trabalho. Pode vir a ser um óptimo
guarda-redes. Realizou uma boa época, joga na
formação à três épocas.

Com o campeonato no fim que análise fazes da
prestação desportiva da tua equipa?
A prestação da minha equipa neste campeonato
foi, no meu entender, bastante positiva. Penso
que a equipa evoluiu bastante e num curto
espaço de tempo.

Ser guarda-redes foi por vocação ou nem por
isso?
Foi por vocação. Sempre tive gosto para guarda
-redes

Qual a expectativa para o futuro?
Espero continuar a evoluir. Quem sabe no futu-
ro atingir o nível profissional, pois foi sempre
esse o meu sonho.

Queres agradecer a alguém que com acções ou
palavras te ajudaram ou ajudam?
Quero agradecer ao Sr. Duarte, pelo apoio e as
oportunidades que me deu e ao Mister João
Paulo, pelos progressos que a equipa tem obtido.
Por ultimo quero agradecer aos Delegados, pela
disponibilidade e apoio prestado á equipa (Sr.
Miranda e Sr. Paulo).

Excelente guarda re-des, muito dedicado e assí-
duo. Joga na formação há 6 anos. Tem 17 anos.

Com o campeonato no fim, que análise que
fazes da prestação desportiva da tua equipa?
A nossa prestação tem sido boa porque temos
trabalhado muito para que isso aconteça. E nos
estamos prestes a conseguir um dos nossos
objectivos que é ir a fase final.

Ser guarda-redes foi por vocação ou nem por
isso?
Sim foi por vocação. Eu desde pequeno que
gostava de ser guarda-redes porque isto também
já vem de família e é uma posição que gosto
muito de exercer.

Qual a expectativa para o futuro?
Gostaria de realizar o meu maior sonho que é
tomar-me jogador profissional e se possível no
Desportivo das Aves. Mas tenho consciência
que isso não é fácil mas porem também tenho
um trabalho que gosto de exercer.

Queres agradecer a alguém que com acções ou
palavras te ajudaram ou ajudam?
Eu gostava de agradecer aos meus pais pelo
apoio que me têm dado.  Também queria agrade-
cer aos meus treinadores delegados dirigentes
e colegas de equipa e também em especial ao
Sr. Floriano e ao Nuno que me têm ajudado. |||||

Camadas Jovens do Desportivo das Aves

CLASSIFICAÇÃO DAS EQUIPAS
NA 1º FASE

JUNIORES - 2º lugar. Apuramento para a
2ª fase poule de subida ao nacional
JUVENIS - 4º lugar, a três pontos do 2º lugar.
JUVENIS 2ª DIVISÃO - 2º lugar a um golo do
1º lugar.
INICIADOS - 3º lugar na prova
INICIADOS 2ª DIVISÃO - 2º lugar a 1 golo do
1º lugar. Marcaram 107 golos.
INFANTIS - 6º lugar na prova
ESCOLAS - 5º lugar na prova

ENTREVISTA A PAULO MACHADO
GUARDA-REDES DOS INFANTIS SUB
DE 12 ANOS

ENTREVISTA A SIMÃO MOUTINHO
GUARDA-REDES DOS JUNIORES

RELATOS E ENTREVISTAS AOS JOGODORES POR FERNANDO FERNANDES

Adivinhava-se uma partida difícil frente ao
4º classificado. Foi notária a capacidade do
GDVA em adoptar uma postura combativa
e um estilo de jogo directo para levar de
vencida a equipa vinda de Gaia.

Com alguma sorte à mistura, o GDVA
aguentou a pressão adversária, e em rápidos
contra-ataques, conseguiu chegar ao interva-
lo a vencer por 2-0.

O início da 2ª parte foi decisivo para o
desfecho da partida. De facto, melhor seria
impossível. Se os jogadores do GDVA perce-
beram as indicações dadas pelo treinador
Luis Mendes ao intervalo, melhor as colo-
caram em prática. Ao fim de 8 segundos (!)
conseguiriam chegar ao 3-0, na melhor
jogada do desafio, toda ela desenvolvida
ao primeiro toque. O quarto golo não
demorou a surgir, definindo aquele que viria
a ser o resultado final.

Este jogo revelou, uma vez mais, a humil-
dade e capacidade de sofrimento dos atletas
do GDVA, que com esta atitude consegui-
rão, com toda a certeza, excelentes resultados
para este ambicioso clube.

Por fim, enaltecer o apoio dos adeptos,
que continuam a marcar presença em bom
número, funcionando como um estímulo
extra para os atletas do GDVA. |||||

6 jogos sem conhecer
o sabor da derrota
CAMPEONATO DISTRITAL
DE FUTSAL DA AFP, 3ª DIVISÃO –
SÉRIE 1 | 24ª JORNADA

Grupo Desportivo Vale do Ave 4 x 0
GD da Ilha
Escola Secundária D. Afonso
Henriques, Vila das Aves, 31/03/07



OCULISTA

Outra Visão do Mundo

JJJJJ .....OOOOO .....RRRRR .....GGGGG .....EEEEE
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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A 14ª edição do Mundialito de
Clubes e Escolas de Futebol de Sete
realizou-se nas férias da Páscoa, en-
tre 1 e 7 de Abril, no Algarve e
contou com a participação das pré-
escolas dos Pinheirinhos de Ringe,
oriundos de um bairro social de Vila

Pinheirinhos de Ringe
honraram Vila das AvesOrganizado pelas Associações e Clu-

bes de Karate de Santo Tirso, realizou-
se no passado dia 25 de Março mais
um Campeonato Concelhio de Karate.
A prova teve lugar no Pavilhão Despor-
tivo Municipal e contou com o apoio
da autarquia tirsense que para além
de ceder o referido equipamento des-
portivo, ofereceu ainda prémios e um
lanche para todos os participantes.

A competição contou com 120
karatecas em prova dos 6 aos 17
anos, das sete instituições do conce-
lho designadamente a Associação
Campense de Karate, União Desporti-
va Karate Roriz, Gimnorio, ARCA,
Bombeiros Vol. Amarelos, Associação
Desportiva e Cultural Negrelense e
Karate Shotokan de Vila das Aves.

Na ocasião, o vereador do despor-
to da Câmara Municipal, José Pedro
Machado, destacou o excelente traba-
lho dos mestres dos clubes presen-
tes, e agradeceu o apoio de todos.

Neste 12º Campeonato Concelhio
de Karate Jovem assistiu-se a provas
de katas bem executadas e a comba-
tes com bom nível.

OS RESULTADOS
Katas individuais � 6/7 anos (mas-
culino); 1º Duarte Pinto � ADC Negre-
lense; 2º Diogo Valente � Associa-
ção Campense; 3º João Campos �
UD Roriz; Katas individuais � 6/8
anos (feminino); 1ª Ana Guimarães
� Karate Shotokan das Aves; 2ª Sara
Mendonça � UD Roriz; 3º Ana Ma-
chado � ADC Negrelense; Katas in-
dividuais � 8/9 anos (masculino); 1º
João Moreira � Karate das Aves; 2º
João Moreira - Karate das Aves; 3º
Pedro Mendonça � UD Roriz; Katas in-
dividuais � 9/11 anos (feminino); 1ª
Mariana Valente � Associação Cam-
pense; 2º Ana Fátima � ADC Negre-
lense; 3ª Nicole Gonçalves � Karate
Shotokan das Aves; Katas individuais
� 10/11 anos (masculino); 1º An-
dré Guimarães � Karate Shotokan Vila
das Aves; 2º Henrique Pinto � ADC
Negrelense; 3º Manuel Ribeiro �
Karate Shotokan Vila das Aves.

Nas provas de katas e kumite in-
dividual foram os seguintes os resul-
tados: 12/13 anos (masculino) Fábio
Miranda das Aves 1º lugar katas e
2º lugar kumite; Bruno Gonçalves,
da UD Roriz, 1 lugar kumite e 2º ka-
tas; Diogo Ribeiro, da ADC Negrelen-
se, 3º lugar katas; Rafael Monteiro e
Miguel Martins, do Karate das Aves
3º lugar exéquo kumite; em feminino
12/14 anos, Ana Pinto, do Karate das
Aves, 1º lugar katas e 3º kumite;

Helena Monteiro, da Associação Cam-
pense, 1º lugar kumite e 3º katas;
Joana Costa, também da A. Campen-
se, 2º lugar katas e 2º kumite; Daniela
Santos, da UD Roriz, 3º lugar kumite.

No escalão 14/15 anos: masculino,
Elisário Moreira, do Karate das Aves,
1º lugar katas e 1º kumite; Paulo Ribei-
ro, da UD Roriz, 2º lugar katas e 2º
kumite; Rui Silva, do Karate das Aves,
3º lugar katas e 3º kumite; João Pinto
da ADC Negrelense 3º lugar kumite;

No escalão 15/17 anos feminino:
Débora Ferreira, da UD Roriz, 1º lugar
katas e 3º kumite; Ana Monteiro, da
ADC Negrelense, 1º lugar kumite e
2º katas; Lara Teixeira, do Karate das
Aves, 3º lugar kumite; Filipa Fernan-
des, do Karate  das Aves 2º lugar
kumite; e Débora Ferreira, da UD Roriz,
3º lugar kumite.

Com 16/17 anos masculino: Mar-
co Costa, da ADC Negrelense, 3º
lugar katas e 3º kumite; Emanuel
Martins, do Karate das Aves 1º lugar
kumite; e Nuno Lima também do
Karate Shotokan 2º lugar kumite.

Nas provas de kata equipa, com
6/10 anos misto: 1º lugar para o
Karate Shotokan Vila das Aves, com
Ana Guimarães, João Moreira e Pau-
lo Pinto; 2º lugar para a ADC Negre-
lense com Henrique Pinto, Duarte Pin-
to e João Ferreira; 3º lugar para As-
sociação Campense com Marina Va-
lente, João Ferreira e Diogo Valente;

No escalão 11/14 anos feminino:
1º lugar para o Karate das Aves com
Catarina Nunes, Ana Pinto e Ana
Martins; 2º lugar para a Associação
Campense com Joana Costa, Helena
Monteiro e Cláudia Costa; 3º lugar
para a UD Roriz com Daniela Santos,
Cátia Pinto e Ana Monteiro.

Com 11/14 anos masculino: 1º lu-
gar para o Karate das Aves com Ema-
nuel Martins, Fábio Miranda e Rui Al-
meida; 2º lugar também para o Karate
Shotokan avense com André Guima-
rães, Diogo Ferreira e João Pereira; 3º
lugar para a UD Roriz com Diogo Car-
neiro, Mário Neto e Bruno Gonçalves.

No escalão 15/17 anos feminino:
1º lugar para o Karate das Aves com
Catarina Nunes, Lara Teixeira e Filipa
Fernandes; 2º lugar para a ADC Ne-
grelense com Ana Monteiro, Stephani
Cerqueira e Ana Coelho. Com 15/17
anos masculino: 1º lugar para a ADC
Negrelense com Marco Costa, Pedro
Coelho e Diogo Capela; 2º lugar para
o Karate das Aves com Pedro Oliveira,
Nuno Lima e Elisário Moreira; e 3º
lugar para a UD Roriz com Bruno Gon-
çalves, Fábio Torres e Paulo Ribeiro.

Organizado pelo Clube de Karate
de Freamunde, realizou-se no pas-
sado dia 31 de Março o II Open de
Karate em Guimarães - IV Taça
Funakochi. A iniciativa teve lugar no
Pavilhão Desportivo da Universida-
de do Minho, em Guimarães, e es-
tiveram em competição karatecas de
todos os escalões etários masculi-
no e feminino de clubes do norte
do país e um de Lisboa, dos estilos
shotokan, wadoryu e gojuryu.

A Taça Funakochi foi a primeira
a realizar-se, consistindo esta em pro-
vas de katas equipas mistas ou não,
nos escalões etários oficiais. As equi-
pas do karate Shotokan de Vila das
Aves obtiveram os seguintes resul-
tados: iniciados 1º lugar com Ana
Pinto, Fábio Miranda e Emanuel Fer-
nandes; 2º lugar com Ana Martins,

12º Campeonato Concelhio
de Karate Jovem

Karate: trinta vezes ao pódio
Cátia Fonseca e Rui Almeida. Em
juvenis, 3º lugar com Elisário Mo-
reira, Catarina Nunes e Filipa Fernan-
des. Em cadetes, 2º lugar com Lara
Teixeira, Nuno Lima e Elisário Mo-
reira. Em juniores, 1º lugar para a
equipa constituída por Nazaré Lopes,
Lara Teixeira e Ana Fernandes e em
seniores 1º lugar com Tiago Lima,
Ricardo Rodrigues e João Meireles.

No âmbito do Open de Karate
realizaram-se provas individuais de
katas e de kumite. Em pré-infantis
feminino, Ana Guimarães alcançou
o 3º lugar katas e 3º kumite. Em
masculino, João Moreira obteve o
1º lugar kumite e 3º katas.  Paulo
Pinto 2º lugar kumite. Em infantis
masculino, Manuel Ribeiro foi 3º
lugar kumite. Nos iniciados femini-
no, Ana Martins alcançou o 1º lu-

gar kumite e 3º katas. Ana Pinto
conquistou o 1º lugar katas. Em mas-
culino, Fábio Miranda foi 1º lugar
katas e 1º kumite. Rui almeida 2º
lugar katas. Em juvenis feminino, Ca-
tarina Nunes conquistou o 1º lu-
gar katas, Filipa Fernandes 2º lugar
kumite e 3º katas. Em masculino
Elisário Moreira alcançou o 3º lugar
katas. Em cadetes feminino, Lara Tei-
xeira 1º lugar katas. Em juniores femi-
nino, Nazaré Lopes conquistou o1º
lugar katas. Em masculino Jorge Ma-
chado 1º lugar kumite e 2º katas e
João Meireles 1º lugar katas. Em
seniores masculino, Ricardo Rodri-
gues conquistou o 1º lugar kumite
e 3º katas e Tiago Lima 1º lugar katas.

Os karatecas avenses subiram ao
pódio 30 vezes 15 das quais no
primeiro lugar. |||||

II OPEN DE KARATE EM GUIMARÃES - IV TAÇA FUNAKOCHI

base nesse epíteto que se desloca-
ram ao Algarve. Para que o sonho
se tornasse realidade os vários res-
ponsáveis pelo projecto tiveram de
vender rifas e contaram também com
o apoio da Câmara Municipal de
Santo Tirso. No final, ficou um sorri-
so de satisfação estampado no ros-
to de todos os miúdos, porque du-
rante uma semana tiveram oportu-
nidade de vivenciar uma experiên-
cia única e que certamente não mais
lhes sairá da memória. Afinal, o des-
porto é para ser interpretado com
este espírito de fair-play, bem incuti-
do pelo treinador Adílio Pinheiros
e demais responsáveis da Direcção,
presidida por Joaquim Faria, porque
afinal de contas perder ou ganhar
continua a ser desporto�

O maior e mediático evento
desportivo para jovens jogadores de
futebol, com idades compreendidas
entre os 6 e os 12 anos, mobilizou
mais de cem equipas de 17 países e
cerca de mil e quatrocentos atletas.
Numa organização conjunta com a
�Foot 21�, este evento foi realizado
pela primeira vez em Portugal e o
campeonato teve lugar no Comple-
xo Desportivo de Vila Real de Santo
António. |||||

das Aves. Orientados por Adílio Pi-
nheiro, que durante 20 anos coor-
denou o departamento de futebol
juvenil do CD Aves, os pequenos
craques tiveram um desempenho
honroso nesta prova, e eram os sé-
rios candidatos ao fair-play, caso o
prémio tivesse sido incluído na lista
de atribuições finais às várias equi-
pas presentes, espalhadas por todo
o mundo. O projecto dos Pinheiri-
nhos de Ringe arrancou há quatro
anos, depois de a equipa juvenil do
núcleo sportinguista da vila ter sido
extinta, e está inserida no programa
�Geração Benfica�, mas não foi com

MUNDIALITO DO ALGARVE EM FUTEBOL DE SETE

Orientados por Adílio Pinheiro os pequenos craques
tiveram um desempenho honroso nesta prova, e eram os
sérios candidatos ao fair-play, caso o prémio tivesse sido
incluído na lista de atribuições finais às várias equipas
presentes, espalhadas por todo o mundo.



entreMARGENS
11 DE ABRIL DE 2007 | DESPORTO | PÁGINA 18

OCULISTA

J.O.R.G.E

Outra Visão do Mundo

|||| TEXTO:     JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

No próximo dia 20 de Abril, 15 esco-
las secundárias, representadas por cer-
ca de 30 equipas, disputam em Santo
Tirso o I Campeonato de Robots da
Região Norte. Trata-se de uma inicia-
tiva do Club de Robótica da Escola
Secundária de Tomaz Pelayo, que con-
grega 24 alunos - 12 do 11º ano e
outros tantos do 12º -, dinamizado por
João Carlos Craveiro, professor de Sis-
temas Analógicos e Digitais e de Prati-
cas de Laboratório de Electrónica.

O evento tem por objectivo �a troca
de experiências entre as várias escolas
concorrentes, mas também a promo-
ção junto dos alunos não universitá-
rios, da criatividade, do conhecimento
e da pesquisa nas áreas da electróni-
ca�. Mas, na sua origem, está também
algum descontentamento da parte de
João Carlos Craveiro da forma como
são levados a cabo os campeonatos
nacionais. �Há dois anos estive pre-
sente no Festival Nacional de Robótica
que decorreu em Coimbra e senti que
as escolas secundárias não são bem
acarinhadas pela organização e consi-

Tomaz Pelayo
organiza Campeonato
de Robots
INICIATIVA REALIZA-SE A 20 DE ABRIL E CONTA COM A PARTICIPAÇÃO DE CERCA DE 30
EQUIPAS PROVENIENTES DE ESCOLAS SECUNDÁRIAS DA REGIÃO NORTE

09H00 - RECEPÇÃO AOS
PARTICIPANTES
10H00 - ABERTURA OFICIAL DO I
CAMPEONATO DE ROBÔS
10H30 - PAUSA PARA CAFÉ
11H00 - TREINOS
14H30 - COMPETIÇÃO

19H00 - ENTREGA DE PRÉMIOS

I CAMPEONATO DE
ROBOTS DA REGIÃO NORTE
PROGRAMA

“Queremos que este evento corra muito
bem porque pretendemos organizar, no próximo ano, o
primeiro Campeonato Nacional de Robots”, revelou ao

Entre Margens João Carlos Craveiro.

dero que as estas escolas têm capaci-
dade de organizarem o seu próprio
campeonato�, referiu aquele respon-
sável ao Entre Margens.

Surge, desta forma, o I Campeonato
de Robots da Região Norte com as
modalidades de �Busca e Salvamento�
e de �Seguimento de Pista�. No primei-
ro caso, e de acordo com as explica-
ções de João Carlos Craveiro, os robots
tem que percorrer uma pista que atra-
vessa duas salas adjacentes, ligadas
a uma teceria sala por uma rampa. Ao
longo do trajecto, sobre a pista, existem
bonecos que representam vitimas,
alguns obstáculos, bem como certas
zonas interrompidas. Ou seja �o robot
tem de ser capaz de detectar as vitimas,
de contornar os obstáculos e de ultra-
passar as zonas interrompidas�.

Por sua vez, nas provas de �Segui-
mento de Pista� será valorizado o factor
competição. Os robots terão de fazer
no menor tempo possível um determi-
nado trajecto, que mais não é do que
uma linha branca sobre um fundo
preto, sem rampas ou outros obstácu-
los. �Acho que é uma modalidade que

cria um impacto muito positivo para
quem está assistir e para os próprios
alunos�, afirma João Carlos Craveiro,
ainda que esta modalidade tenha sido
abandonada há cerca de dois anos
dos festivais de robótica, em vir-tude
de a mesma ter deixado de constar
dos campeonatos internacionais

Cada equipa é constituída por três
elementos, mais um responsável que
pode ser um professor ou não, desde
que tenha mais de 18 anos. A Escola

Secundária Tomaz Pelayo estará pre-
sente com sete equipas, fazendo-se a
mesma representar uma semana
depois no Algarve onde terá lugar o
Festival Nacional de Robótica.

CAMPEONATO NACIONAL NO
PRÓXIMO ANO
�Queremos que este evento corra mui-
to bem porque pretendemos organi-
zar, no próximo ano, o primeiro Cam-
peonato Nacional de Robots�, revelou
ao Entre Margens João Carlos Cravei-
ro. O mesmo responsável deu ainda

conta que a Câmara Municipal (que
apoia a edição deste ano) já se com-
prometeu a disponibilizar as instala-
ções da Pavilhão Desportivo Munici-
pal, devendo o campeonato realizar-
se em dois ou três dias, congregando
equipas de todo o território nacional
e também da Galiza (Espanha).

O Club de Robótica da Escola Se-
cundária Tomas Playo surgiu por ini-
ciativa de João Carlos Craveiro e no
seguimento de uma parceria estabele-
cida com o Instituto Superior de En-
genharia do Porto, integrando-se mais
tarde num projecto de dinâmica expe-
rimental da aprendizagem da robótica,
designado DEARobot. Esclarece, con-
tudo, o mesmo responsável que �a
robótica não faz parte dos conteúdos
programático dos alunos�, embora, e
em virtude �da reforma do ensino se-
cundário, esteja presente na disciplina
de sistemas analógicos e digitais� do
12º ano. Mas, mesmo assim, �todo o
trabalho tem de ser feito fora das
aulas�, disponibilizando os alunos o
seu tempo livre para o efeito.

João Carlos Craveiro sublinha, de
resto, que a robótica tem ajudado a
que alguns alunos perspectivem de for-
ma diferente o seu percurso escolar.
�O ano passado, tínhamos três ou
quatro alunos que pretendiam seguir
o ensino superior, mas após a partici-
pação no Campeonato Nacional de
Robots nove alunos optaram por conti-
nuar os seus estudos. Foi precisamen-
te a robótica que os ajudou, os moti-
vou e os incentivou a perspectivar as
coisas de forma diferente�. |||||
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“A sociedade, em Portugal, está dividida
entre os “nossos” e os “outros”. Os “nos-
sos” são todos aqueles que temos o dever
de favorecer: parentes, amigos, colegas,
companheiros de igreja ou de seita. São
tantos que pouco ou nada sobra para
os “outros”, os eternos deserdados da
“cunha” e do compadrio. (…) O egoís-
mo dos pequenos interesses comanda
tudo. Quando o amiguismo não fun-
ciona, funciona a vingança da calú-
nia. Aqueles que, neste país, aspiram a
um suplemento, mínimo que seja, de
ética e de decência têm, permanen-
temente, a ladrar-lhes aos calcanhares
os que julgam que a medida do lixo é a
medida de tudo e de todos.”

Reconheço a pertinência deste
naco de prosa escrita por alguém
que me foi muito próximo, até há
pouco tempo. O nosso Nobel da
Literatura também dizia, ainda há
dias, que o 25 de Abril não mudou
a mentalidade dos portugueses. E,
há quase dois séculos, Almeida
Garret escrevia: �A terra é pequena.
E a gente que nela vive também�.

A pequenez da terra que, infe-
lizmente, nos coube por concelho
caracteriza-se: por uma estreiteza de
ideias geradora de subdesenvolvi-
mento; pelo medo, que os donos
do poder semeiam, fomentando pas-
sividade; e por uma descarada ma-
nipulação da comunicação social.

Tenho vivido alguns períodos de
tempo fora do país. Quando regres-
so a Portugal, tenho oportunidade
de comparar o que deixei com o
que encontro. Quando nos ausen-
tamos da nossa terra, conseguimos
ver melhor a dimensão da tragédia.
Este concelho vive numa democracia
virtual; parou no tempo, ou, no
mínimo, atrasou-se, relativamente a
outras regiões. E um dos sintomas
desse atraso é o �provincianismo�,
que se reflecte no quotidiano das
gentes. Leio os jornais da região. E
esses jornais são reflexos do que
digo. O Entre Margens continua
sendo uma das poucas vozes livres,
no contexto da comunicação social

||||| OPINIÃO: PEDROPEDROPEDROPEDROPEDRO     FONSECAFONSECAFONSECAFONSECAFONSECA

Ser autarca é um risco. Descredibili-
zados, mal pagos, expostos publi-
camente, todos os dias, todas as horas,
sem tempo para si e para os seus,
porque o tempo é para os outros,
todos os dias.

O que faz correr estes homens
para o cargo político mais anatemi-
zado, mais desprezado, mais vilipen-
diado? A �colecção de cromos� dos
autarcas portugueses também não
ajuda a explicar o fenómeno. Ou
melhor, ajuda a explicar o ferrete.

Com raras excepções, não estão
ali os magníficos. Não estão ali os �ma-
griços�, mas apenas os �tugas�. E no
entanto, o encarniçamento que se gera
por qualquer lugar numa qualquer
vereação, numa qualquer assembleia
municipal ou de freguesia faz supor
que se tratam de lugares de excelência.

Não o são, de facto. Mas podiam
e deviam ser. Se não de excelência,
pelo menos de missão. Missão de
serviço público, apesar das contrarie-

O que faz correr
estes homens?

políticos no activo, um ex-presidente
de câmara agora deputado e um ex-
candidato a presidente de câmara
agora eurodeputado.

Joaquim Couto e Manuel dos San-
tos, ambos do PS, sabem do que a
casa gasta. O primeiro foi presidente
da câmara de Santo Tirso durante 3
mandatos consecutivos. Da marca que
deixou no concelho terá o próprio
que, um dia, vir a falar, porque a me-
mória dos homens é curta. Deixou o
cargo para aceitar o de Governador
Civil do Porto. Joaquim Couto chamou
�transição pacífica� à passagem de
testemunho para Castro Fernandes,
seu antigo nº 2. Nos últimos tempos,
tem exercitado a sua profissão �
médico -, em consultas numa clínica
da nossa cidade.

O cadeirão tranquilo de deputado
em Lisboa não lhe mitigou a ambição
de voltar a liderar uma autarquia. 2009,
ano de eleições autárquicas, ainda vem
longe, mas ele anda por aí.

Manuel dos Santos perdoa, mas
não esquece. Em 1993, era ele can-
didato a presidente da câmara da Maia,
contra um autêntico �dinossauro� do
Poder Local, o Prof. Vieira de Carvalho.

Se a missão já se tornava, por si
só, quase impossível, o então candida-
to socialista ainda teve que arrostar
com o contra-vapor de alguns correle-
gionários de partido, presidentes de
câmara na Área Metropolitana do Por-
to, dos quais só iliba Fernando Gomes.

Contra Vieira de Carvalho e contra
o �bloco central de alguns interesses�,
Manuel dos Santos perdeu. Vive ago-
ra entre Bruxelas e o Porto, com esca-
padas frequentes às quatro partidas
do mundo.

Quando se espera ouvir um rotun-
do �não� à clássica pergunta sobre se
podemos vê-lo a encabeçar uma lista
em 2009 a alguma câmara, Manuel
dos Santos não resiste em deixar a
dúvida no ar. O que faz correr estes
homens? ||||| *jornalista/lic. em direito,
ciências jurídico-políticas | pm-fonseca
@sapo.pt

dades. O problema dos �nossos� au-
tarcas é que não se dão ao respeito.
E com isso descredibilizam-se e des-
credibilizam a função. Que é nobre.

Exige-se, por isso, os melhores. Os
partidos não ajudam, também, nesta
credibilização. Pelo contrário, preju-
dicam-na e contribuem decisivamente
para o ferrete. Nomear e escolher os
melhores não faz parte do léxico
político-partidário.

Nas últimas semanas tive ocasião
de falar demoradamente com dois

concelhia. Dos jornais da sede do
concelho nem vale a pena falar! E
sobre o Ecos, bastará dizer que o
povo de São Tomé está muito mal
servido de jornal e que mereceria
melhor informação. Os donos do
Ecos transformaram esse jornal nu-
ma espécie de catapulta, que lança
insinuações infames e constantes
ataques pessoais sobre pessoas e
instituições de Vila das Aves, sobre-
tudo sobre aquelas que têm cora-
gem de dizer o que é preciso que
se diga, ou que ousaram sair da
mediocridade reinante.

Compreendo as razões por que
o Ecos ataca o Presidente da Junta
de Vila das Aves. São as mesmas
razões porque o Ecos brinda com
salamaleques o Presidente da Câ-
mara. E, talvez na tentativa de ocultar
a realidade de uma terra parada no
tempo, os donos do Ecos vão entre-
tendo o seu povo com fait-divers.
Como se não bastasse a pirosice
de notícias sobre andanças de poli-
tiqueiros, licenciados, doutores e
engenheiros, o Ecos brinda-nos com
mais um episódio da sua feira de
vaidades. Publicou, com direito a
moldura e em página nobre do jor-
nal, uma notícia que, para o leitor
incauto será motivo de espanto e
admiração, mas que para o leitor
avisado só poderá ser motivo de
riso. Deixo-vos um exemplo do que
vos digo, evoco um grotesco episó-
dio, que quase havia esquecido, mas
que recupero, porque o que é pe-
queno precisa de se pôr em bicos
de pés para ser visto e o que é
ridículo não envelhece...

Há algum tempo atrás, um pro-
fessor de São Tomé viu deferido o
seu pedido de certificação como
formador. Deturpando a realidade
(como é seu hábito), os donos do
Ecos transformaram esse mero acto
administrativo numa gesta gloriosa.
Para que se compreenda o ridículo
da notícia, bastará dizer que, no
nosso país, são muitos milhares os
formadores certificados. Na Escola
da Ponte, por exemplo, há muitos
professores certificados como for-

madores. E nunca passou pela cabe-
ça de qualquer desses professores pôr
num jornal uma notícia tão vulgar.

Ao ler a notícia do Ecos, mais
uma vez, compreendi por que razão
os donos do Ecos se envolveram
numa cruzada contra a Escola da
Ponte � porque o professor glorifica-
do na ridícula notícia do Ecos nun-
ca morreu de amores pela Escola

da Ponte. Também identifiquei mais
uma razão para o concelho de Santo
Tirso estar no fundo da classificação
dos concelhos portugueses, em ter-
mos de desenvolvimento. É notório
o subdesenvolvimento das mentali-
dades.

Mas há gente de mente arejada
neste concelho. Há massa crítica
suficiente para inverter a costumeira
mesmice. Porque continua a reinar
a mentira, o acriticismo e a fabrica-
ção e culto de pequenos deuses
caseiros?

Continuarei a escrever. Nada be-
neficio do que escrevo, mas é preci-
so que alguém escreva (e quem es-
creve verdades nada tem a temer).
Já sei que serei, mais uma vez, alvo
da sanha persecutória dos donos
do Ecos, mas isso não me preocupa.
Já há muito tempo, não escrevia so-
bre a margem esquerda. Não creio
que o que escreva vá alterar, subs-
tancialmente, o estado das coisas.
Mas escrevo, porque não me consi-
dero vizinho, mas membro de uma
comunidade com um rio entre mar-
gens. E escrevo pelo respeito que
me merece o povo que habita as
duas margens. |||||

A pequenez da terra que, infeliz-
mente, nos coube por concelho

caracteriza-se: por uma
estreiteza de ideias geradora de

subdesenvolvimento; pelo medo,
que os donos do poder semeiam,

fomentando passividade; e por
uma descarada manipulação

da comunicação social.

Não estão ali os “magriços”, mas
apenas os “tugas”. E no entanto,
o encarniçamento que se gera por
qualquer lugar numa qualquer
vereação, numa qualquer
assembleia municipal ou de
freguesia faz supor que se tratam
de lugares de excelência.
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LUCIANO AMARAL, PROFESSOR UNIVERSITÁRIO, IN DIÁRIO DE NOTÍCIAS, EDIÇÃO DE QUINTA-FEIRA, 5 DE ABRIL, SOBRE A ELEIÇÃO DE SALAZAR NO CONCURSO OS “GRANDES PORTUGUESES” DA RTP

Salazar não merece certamente ser considerado o “maior português”, mas merece algo mais do que aquilo que apologistas e detractores andam
por aí a dizer. Sobretudo, merece ser estudado e desmitificado. Se isso já tivesse sido feito, provavelmente nem sequer ganharia o famoso reality show histórico.

Como em muitas outras coisas, parece que o cidadão comum percebe melhor o que se passa do que tantas cabeças atafulhadas de livros e teorias.
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SUPLEMENTO     Apreciei, de forma particular, o suplemento ima-
ginário dedicado a Vila das Aves, do último número do Entre
Margens. Não é fácil para alguém normalmente habituado a
lidar apenas com factos, como acontece com o jornalista, despir
essa camisola e envergar a da criação e da imaginação, mas
aquilo que li é uma imaginação que facilmente poderia roçar e
tornar-se realidade � à excepção da vitória na Taça de Portugal
do nosso Desportivo das Aves, com José Mourinho como trei-
nador (apesar de mirabolante, gostei da piada). A corroborar o
meu último escrito nesta coluna, dá para perceber que de facto,
uma zona de lazer e verde é o mais ansiado pelos avenses.
Quem nos dera um parque de lazer na Quinta dos Pinheiros e
um rio Vizela limpo, com pessoas a passear em pleno rio, numa
gaivota, entre a Quinta do Verdeal e o açude da Fábrica e com
uma zona de lazer em ambas as margens, num projecto que
poderia juntar a Câmara de Santo Tirso e as Juntas de Fregue-
sia de S. Tomé de Negrelos e de Vila das Aves. Dirá o leitor, vai
sonhando. Mas é um sonho bonito e que bem poderia tornar-
se realidade se� se a política fosse feita de forma leal e transpa-
rente, virada para o povo e não para o umbigo ou para o
partido.

DIVAGAÇÃO (POUCO) CORAJOSA Permitam-me que abra um
parêntesis de pura divagação. Há tempos falaram-me no meu
blog de coragem e da falta dela. O conceito de coragem pode
ser tão subjectivo que um acto corajoso de um, pode não pas-
sar de mera trivialidade para outro. Para mim coragem é muito
mais que fazer coisas heróicas, daquelas que nos habituamos a
ver em criança através dos super heróis da banda desenhada
ou dos desenhos animados da televisão. Hoje ser corajoso é
fazer algo pelos outros sem interesse, é dar um pouco do nos-
so tempo a uma qualquer causa, é educar um filho neste mun-
do em constante mudança e incerto, é seguir em frente, apesar
da perda de alguém que nos é querido.

DEBATE Por falar em coragem, corajoso é também organizar
um debate sobre um tema pertinente em qualquer município,
como é a imprensa regional. O Entre Margens assinalou o seu
20º aniversário � os meus parabéns � com um debate sobre
esta matéria. A adesão não foi muita, mas isso acontece em
qualquer acto do género. Quase que me atrevo a dizer que as
pessoas têm preguiça de pensar, não querem ser picadas ou
espevitadas para as questões da sociedade. É pena que assim
seja. Reparei que foram convidados diversos autarcas da re-
gião. Nenhum esteve presente (à excepção do autarca avense).
É pena. Os de Famalicão e da Trofa deixaram, no entanto, uma
mensagem. Da Câmara de Santo Tirso, nem um representante,
nem uma mensagem. É pena. A força de um concelho também
se mede pela força da sua comunicação social e, neste aspecto,
permitam-me que o diga, Santo Tirso não está bem. E com o
poder municipal a tratar assim a imprensa que existe, também
não é nada bom. Ficam de qualquer modo, as intervenções
interessantes dos oradores que poderão espicaçar presentes e
ausentes, não apenas os políticos, mas também os comunicadores,
os jornalistas e os empresários da comunicação social regio-
nal. ||||| celsodcampos@gmail.com

Inflexões
http://inflexoesavenses.blogspot.com

No passado dia 10 de Março, Vilarinho
recebeu a visita de uma comitiva lidera-
da pelo Presidente da Câmara Munici-
pal de Santo Tirso. Os eleitos na Assem-
bleia de Freguesia de Vilarinho pelo PSD,
não podem deixar de exprimir a sua
indignação perante o discurso distor-
cido do Senhor Presidente da Câmara.

Numa atitude, que no mínimo se
considera como antidemocrática, a visi-
ta foi organizada e realizada em surdi-
na, deixando de fora os membros da
Assembleia de Freguesia do PSD, de-
mocraticamente eleitos e legítimos re-
presentantes da população. Mas, tam-
bém excluída, foi a população de Vila-
rinho. Provavelmente em situações mais
favoráveis à Junta de Freguesia e à Câ-
mara Municipal, os Vilarinhenses rece-
berão convites personalizados.

No entanto, a comunicação social,
o fotógrafo da Câmara e uns quantos
amigos (seleccionados), bastaram para
que o discur-so não fosse �ouvido� e
que as reais preocupações da popula-
ção fossem uma vez mais esquecidas. É
a democracia no seu pleno� Ou como
já se diz o �sistema��

Do discurso do Presidente da Câma-
ra, podem retirar-se algumas partes que

Castro Fernandes
e Tarcisio Silva
“esquecem”
vilarinhenses

gostaríamos de partilhar com todos os
Vilarinhenses, para que também pos-
sam reflectir e fazer o seu julgamento.

Refere-se o Presidente da Câmara à
visita que o PSD realizou a Vilarinho
no dia 16 de Dezembro, desconhecen-
do, que a mesma já estava marcada há
4 semanas. Mas mesmo que não esti-
vesse, o PSD não precisa da autoriza-
ção de quem quer que seja para visitar
Vilarinho. O que provocou algum in-
cómodo foi o facto do PSD evidenciar
algumas das preocupações mais perti-
nentes da nossa freguesia.

E mentiu o Sr. Presidente da Câmara
quando diz que: �sobre o referendo
local, ignorando a lei que o proibia, co-
mo demonstravam os pareceres da Co-
missão de Coordenação da Região
Norte e da Associação Nacional de
Freguesias�. O único parecer apresen-
tado na dita Assembleia de Freguesia,
foi o parecer emitido pela Câmara Muni-
cipal que lidera, parte interessada no
processo. Como comprovaram todos os
presentes, na Assembleia que se reali-
zou em 16-12-2006. (...)

Algumas das questões referidas, ca-
recem de esclarecimentos: �� constru-
ção de um Hotel Rural no Mosteiro de
Vilarinho� posto a concurso o projec-
to do Polidesportivo�e até ao fim do
corrente mês estará pronto o projecto
das obras na Escola da Presa 3�

Onde estão as obras prometidas há
mais de 20 anos?

Rectificação da Estrada Municipal
513 e a nova Estrada de ligação a Para-
dela, ficam para que século? O Hotel

rural, não é uma obra privada? O poli-
desportivo desde Setembro de 2005
que está para ser construído. A placa
ainda lá contínua, no chão, mas contí-
nua. Será que é desta...?

A manutenção do edifício da Escola
da Presa nº3 é uma obrigação da Câma-
ra Municipal, por protocolo assinado
com Governo, é para isso que a Câma-
ra recebe do Governo parte dos im-
postos que todos pagamos. Afinal é esta
a mais-valia considerável apresentada?

Para concluir, a questão do novo ce-
mitério de Vilarinho que: �Face às avul-
tadas obras em curso, o presidente da
junta, Tarcísio Silva, não se coíbe de con-
siderar esta a �obra do século� em
Vilarinho�. Se ao fim de 7 anos do séc.
XXI, já estamos perante a �obra do sé-
culo�, isto só vem demonstrar, a falta
de ambição e ideias, dos executivos da
Junta de Freguesia de Vilarinho e da
Câmara Municipal de Santo Tirso.

Os eleitos na Assembleia de Fre-
guesia de Vilarinho pelo PSD, conside-
ram que Vilarinho merecia que a �obra
do século� fosse associada à constru-
ção do Lar de Idosos, à construção de
um Pavilhão Gimnodesportivo, à cons-
trução da Estrada de Paradela, à Rectifi-
cação da Estrada Municipal 513, à cons-
trução de uma zona industrial, devida-
mente estruturada, entre outras obras.

Estamos atentos e sempre que neces-
sário, faremos ouvir a nossa voz por mui-
to incómoda que seja, contra falsas pro-
messas com propósitos meramente elei-
toralistas.     Os Vilarinhenses merecem
mais respeito! ||||| NUNONUNONUNONUNONUNO     MIGUELMIGUELMIGUELMIGUELMIGUEL     VVVVV. . . . . MARTINSMARTINSMARTINSMARTINSMARTINS
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No âmbito do Ciclo de Conferências
�Guimarães - Pensar a Sul�, iniciado
em Janeiro deste ano, realiza-se neste
mês de Abril um conjunto de inicia-
tivas que tem por objectivo sublinhar
a importância da revolução dos cravos.

Desta forma, a comissão organiza-
dora das conferências em conjunto
com a Escola EB2/3 de Moreira de
Cónegos e com a colaboração da As-
sociação 25 Abril e do Centro de
Arte e Recreio de Guimarães, vai �Fes-
tejar, aprendendo Abril�, realizando-
se a inicativa em duas datas distintas,
a 19 e a 25 de Abril

No dia 19, é feita a inauguração
de uma exposição alusiva à temática
do 25 de Abril, na Escola EB2/3 de
Moreira de Cónegos, tendo ainda
lugar, também neste mesmo dia, pelas

10 horas, um Colóquio com a pre-
sença do Coronel Rui Guimarães.

Para o dia 25 de Abril está agenda
a realização de um Festival Folclórico
que conta com a presença do grupo
Folclórico e Etnográfico de Lordelo,
do Grupo Folclórico do Centro Cultu-
ral e Recreativo de Moreira de Cóne-
gos e do Grupo Folclórico das Tecedei-

ras de Lordelo. Este festival terá lugar
na Escola EB2/3 de Moreira de Cóne-
gos entre as 15 e as 18 horas, constan-
do ainda do programa a realização
do concurso �Aprender Abril�, que
irá testar os conhecimentos dos alu-
nos do referido estabelecimento de
ensino. Esta competição está já a ser
preparada por professores e alunos. |||||

A próxima conferência a realizar no âmbito do cliclo �Guimarães � Pensar
a Sul� realiza-se no dia 12 de Maio, e terá como tema a �Inovação�.
Nasceu da iniciativa de um jovem de Moreira de Cónegos, João Costa,
licenciado em Engenharia Mecânica, e será levado a cabo em conjunto
com a comissão organizadora do referido ciclo de conferências. Os painéis
serão constituídos essencialmente por professores universitários das
universidades do Minho, Coimbra e Aveiro. A conferência terá lugar no
Auditório do Moreirense Futebol Clube. |||||

CONFERÊNCIA SOBRE INOVAÇÃO EM MAIO

O Ministro da Saúde, Correia de
Campos, marcou presença em De-
lães, no final do mês passado, para
a inauguração das novas instalações
do Centro de Saúde.O novo equi-
pamento veio substituir um edifício
velho sem nenhumas condições pa-
ra a prestação dos cuidados de saú-
de, na zona nascente do concelho,
tendo sido dimensionado para aco-
lher o Centro de Saúde de Famali-
cão II, o qual foi extinto na última
reorganização dos serviços de saú-
de. As novas instalações, situadas
ao lado do Pavilhão Gimnodespor-
tivo de Delães, irão acolher serviços
que até agora eram prestados na
unidade de Vila Nova de Famalicão.
Reclamado há vários anos pela po-
pulação de Delães, esta unidade de
saúde, que serve cerca de 20 mil
utentes, passou a albergar também
os serviços centrais e a Unidade
Operativa de Saúde Pública conce-
lhia, acolhendo em breve uma
Unidade de Saúde Familiar.

�É um espaço muito bonito, fun-
cional e confortável, onde as pes-
soas se sentem bem, mas não pode-
mos esquecer que a qualidade do
espaço, também se deve à excelên-
cia e centralidade do terreno, cedido
por esta Câmara Municipal�, referiu
o ministro Correia de Campos.

Na ocasião, o mesmo responsá-
vel mostrou-se disponível para
desenvolver parcerias com a Câmara
Municipal de Famalicão de modo a
avançar com diversos projectos da
área deinfra-estruturas de saúde
no concelho. O ministro respondeu
assim ao apelo lançado pelo presi-
dente da Câmara Municipal de Fa-
malicão, que lhe solicitara �uma reu-

nião de trabalho para encontrar so-
luções que resolvam as lacunas de
Famalicão em termos de equipa-
mentos de saúde�.

Concretamente, Armindo Costa
pretende que o Ministério da Saúde
reinstale algumas extensões de saú-
de que actualmente não dispõem
das melhores condições de atendi-
mento, assim como pretende solu-
cionar o problema da falta de espa-
ço que se regista no Centro de Saú-
de de Vila Nova de Famalicão, insta-
lado na sede do concelho num edi-
fício já com 15 anos. A anunciada
nova urgência do Centro Hospitalar
do Médio Ave, na unidade hospita-
lar de Vila Nova de Famalicão, é
outra das preocupações do autarca,
dado que a velha urgência não tem

Centro de Saúde
de Delães com
novas instalações
“É UM ESPAÇO MUITO BONITO, FUNCIONAL E
CONFORTÁVEL, ONDE AS PESSOAS SE SENTEM BEM”
AFIRMOU O MINISTRO CORREIA DE CAMPOS

Reclamado há vários anos pela
população de Delães, esta

unidade de saúde, que serve
cerca de 20 mil utentes, passou
a albergar também os serviços

centrais e a Unidade Operativa
de Saúde Pública concelhia,

acolhendo em breve uma
Unidade de Saúde Familiar.

as mínimas condições de atentimen-
to aos doentes.

Correia de campos prometeu
dar atenção aos problemas do con-
celho, deixando um desafio ao mu-
nicípio famalicense referindo que
�sendo um dos concelhos com maior
pujança demográfica, económica e
industrial do país tem condições
para se tornar no futuro uma das
regiões mais bem servidas em ter-
mos de unidades de saúde�. |||||

Inaugura no próximo dia 13 de Abril,
no hall do Campus de Azurém da
Universidade do Minho, a exposição
�Património Mundial de Macau�. A
organização conjunta da C.M. de Gui-
marães e da Escola de Engenharia
acontece na sequência da inclusão
do Centro Histórico de Macau na lista
do património mundial da UNESCO,
em 15 de Julho de 2005.

O Centro de Promoção e Informa-

ção Turística de Macau em Portugal,
localizado em Lisboa, organizou uma
exposição fotográfica sobre o Patrimó-
nio Mundial de Macau, dando a co-
nhecer aos portugueses essa distin-
ção. A exposição, com o apoio da Câ-
mara de Guimarães e da Escola de
Engenharia da Universidade do Mi-
nho, poderá agora ser vista nas insta-
lações da Universidade em Guima-
rães, de 13 a 30 de Abril próximo.

A zona classificada como patrimó-
nio mundial desenvolve-se ao longo
de um itinerário que começa no extr-
emo sudoeste da península, no Tem-
plo de A-Ma, percorrendo uma gran-
de parte da cidade, em direcção a
nordeste, até chegar à Casa Garden
e ao Cemitério Protestante. Os 25
monumentos deste itinerário incluem
edifícios de cunho público, privado e
eclesiástico. |||||

Património Mundial de Macau em
exposição em Guimarães

Festejar Abril
GUIMARÃES - PENSAR A SUL, CELEBRA 25 DE ABRIL
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EXPOGUIMARÃES RECEBE
INSCRIÇÕES ATÉ 20 DE ABRIL
De 27 de Abril a 1 de Maio, vai ter lugar no
espaço Multiusos da cidade berço, a ExpoGui-
marães � 5ª Feira Multisectorial de Guimarães,

organizada pela Tempo Livre, Associação Co-
mercial e Industrial de Guimarães e Câmara
Municipal. O tecido empresarial vimaranense
e todas as empresas com interesses comerciais
no concelho de Guimarães encontram aqui
um espaço de promoção para os seus produ-

tos e serviços, procurando a ExpoGuimarães
estimular a realização de novos negócios. Na
última edição, a ExpoGuimarães contou com
a presença de mais de uma centena de expo-
sitores e mais de 20 mil pessoas entraram no
recinto durante os cinco dias de abertura. O

período de inscrição definitiva realiza-se entre
os dias 13 e 20 de Abril. Inscrições: Gabinete
de Feiras e Eventos da Tempo Livre (Multiusos
de Guimarães, Alameda Cidade de Lisboa,
Creixomil, 4835-037 Guimarães - Telefone:
253 520 300 / Email: geral@tempolivre.pt) ||||| 
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Carident
Praça do Bom Nome

Vila das Aves
Telef. 252 941 703

Telm: 96 56 56 206

Vai completar uma linda primavera o menino Ivo
Fernandes da Silva, residente na Alemanha.
Avós paternos e tia Liete desejam-te, com todo o
amor e carinho, nesta data tão especial, muitos
parabéns e muitos anos de vida.
Parabéns e beijinhos!

De parabéns
19-04-2007

Vai completar quatro lindas primaveras a menina
Lara Beatriz Soares Monteiro.
Avós maternos e tios desejam-te, com todo o amor
e carinho, nesta data tão especial, muitos parabéns
e muitos anos de vida.
Parabéns e beijinhos!

De parabéns
13-04-2007

De parabéns

Completa 96 primaveras a senhora Ana Andrade
Ferreira.
Filha, genro, e netos, nesta data tão especial, desejam-
lhe, com todo o seu amor e carinho,  muitos
parabéns e muitos anos de vida cheios de saúde e
felicidade.

12-04-2007

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

TINTAS PAÇO
D�ALÉM, LdªClara 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

Digníssimo presidente da Câmara de
Santo Tirso, rogo o favor da vossa
atenção para o seguinte: é com gran-
de honra que apresentamos a vossa

Vejam só ao que chegou a política
de diversão local na Vila das Aves!

Por tudo isto, é que a política conti-
nua a ser mal tratada e desacreditada.

Não se admirem se eu disser que
há gente interessada em fazer este
tipo de política espectáculo, para de
uma forma mais ao menos encapo-
tada afastar os cidadãos da participa-
ção na vida política nobre, séria e
efectiva  para a nossa Terra.

Isto parecendo que não, é a ma-
neira mais concreta de eles se perpe-
tuarem nos poderes, e até acabar por
se revezarem.

É necessário e urgente que os
avenses repudiem este tipo de brinca-
deiras que em nada contribuem para
a melhoria e progresso desta Terra, es-
te tipo de �guerrilhas� apenas demons-
tram que estamos envolvidos com pes-
soas de grau político medíocre, que
apenas estão na política para se di-
vertirem e passar tempo, e porque

Querem-
nos desviar
atenções!

não dizê-lo, gozarem com a nossa cara.
Os adultos dos partidos envolvi-

dos PS e PSD, como não tem coragem
de dar a cara com semelhante brinca-
deira, tentam-nos convencer que se
trata de uma iniciativa das suas ju-
ventudes, vejam que, até nisto de-
monstram uma atitude de cobardia,
ao esconderem-se atrás das suas
organizações juvenis. Como exem-
plo: quando algum avense apresenta
uma determinada queixa, para que
se resolva uma qualquer situação,
uma lixeira, um caminho em mau
estado, um cemitério esgotado, um
rio poluído, a falta de médicos de

família nos centros de saúde etc�
Estes senhores políticos de �ca-

serna� do PS e PSD, empurram as so-
luções uns para os outros, e o
resultado é aquilo que se vê.

Desviar atenções é o prato forte
desta gente, e depois fazem trans-
parecerem para a opinião pública
que andam muito zangados para
melhor desculparem e disfarçarem
a sua incapacidade e competência.

Com este tipo de política, depois
não se admirem do Salazar ganhar
concursos de televisão. ||||| BEJABEJABEJABEJABEJA     TRINTRINTRINTRINTRIN-----
DADEDADEDADEDADEDADE     (((((http://caoraivosodeviladasaves.
blogspot.com )

Urgências do
Hospital Conde
S. Bento

Exa. o mais sentido obrigado por
conseguir manter o serviço de urgên-
cias no Hospital Conde S. Bento.

Avaliamos quantas noites mal
dormidas vossa Exa. deve ter passado
sob o terrível dilema: �os cuidados
de saúde dos munícipes ou disci-
plina a partidária�. Vossa Exa. sabia
que, por vezes, um minuto a mais
no trajecto poderia ser fatal.

Para nós, vossa Exa. foi o que em

linguagem desportiva se costuma
apelidar de �corredor de fundo�, visto
que, durante a corrida os seus muní-
cipes foram perdendo a fé e foi
muitas vezes posto em questão pelos
opositores mas a vontade férrea de
cumprir o dever de autarca levou-o
a vencer a prova.

Bem-haja senhor presidente. Quei-
ra aceitar a nossa homenagem. |||||
AMIGOSAMIGOSAMIGOSAMIGOSAMIGOS     DEDEDEDEDE     CENSECENSECENSECENSECENSE
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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...)

Comissionistas/
Distribuidores M/F
Pessoas idóneas,ambiciosas
e com experiência em mul-
tinível 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!...

MORADIA
TIPO T3

Roriz, como nova
Local com boas vistas

Rés-do-chão

COUTO (S.MIGUEL)
Excelente moradia individual T4
Cave, r/c e andar, boas áreas
(286m2), salão para armazém,

poço de água e anexos
Negócio de ocasiãoNegócio de ocasiãoNegócio de ocasiãoNegócio de ocasiãoNegócio de ocasião

S.TOMÉ NEGRELOS
Excelente moradia individual T3, cave, r/c e

andar, c/ restaurante a funcionar, espaço para
festas, pomar e bonito jardim.

Excelente negócioExcelente negócioExcelente negócioExcelente negócioExcelente negócio

T3 - DUPLEX
Local central

Grandes varandas
Boas áreas
Bom preço

ANDAR MORADIAANDAR MORADIAANDAR MORADIAANDAR MORADIAANDAR MORADIA
Tipo T3

Boas áreas
Como novo
BurgãesBurgãesBurgãesBurgãesBurgães

QUINTINHA COM
10.000m2

Santa Cruz - Burgães
Local único

Só 200.000 EurosSó 200.000 EurosSó 200.000 EurosSó 200.000 EurosSó 200.000 Euros
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Nº 367 - 11 DE ABRIL DE 2007

Os premiados no Sobreiro e na Adega Regional
2000, devem identificar-se junto do respectivo
restaurante, os premiados no Estrela do Monte

devem contactar esta redacção.

No     SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO o     feliz contemplado nesta
1ª saída de Abril foi o nosso estimado
assinante, Casa Verdinho de Mª de Lurdes
M. Pereira, na Avª. Joaquim Leite, em Bairro.

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz
contemplado nesta 1ª saída de Abril foi o
nosso estimado assinante, Luís Nogueira
Queirós, residente na Rua do Calvário, em
Roriz.

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

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     a feliz
contemplada nesta 1ª saída de Abril foi a
nossa estimada assinante,  Fátima Carneiro,
residente na Rua da Areosa, no Porto.

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

Lote com 1.000 m2 - Vilarinho    - 42.500 Euros
Lote com 1.900 m2 - Pombinhas - 42.500 Euros
Lote com 7.000 m2 - Rebordões - 75.000 Euros

GESTÃO DE CONDOMÍNIOS
dispomos deste novo serviços a pedido dos

nossos clientes

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

ARTIGOS SANITÁRIOS
REGA - PISCINA

ENERGIAS RENOVÁVEIS

Trabalhe a partir de casa
part-time ou full-time.

Ganhos acima da média
de 500 a 2.500 Euros.
Actividade independente.
Contactar: 919964074

Quer ter o seu próprio
negócio? Empresa

multinacional c/ 150 anos em
Portugal procura pessoas c/

sentido empreendedor. É uma
oportunidade de ouro

Entrevista de segunda a sexta-
feira. Contactar: 919964074

OCULISTA

J.O.R.G.E

Outra Visão do Mundo

entreMARGENS
11 DE ABRIL DE 2007 | DIVERSOS | PÁGINA 23

AGRADECIMENTO
José Fernandes da Silva

31-08-1911
14-03-2007

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

Funeral a cargo de: Funerária das Aves de Alves da Costa.

MORADIA P/ RESTAURO

Lote com 1.900m2

Cas rés-do-chão e andar
Pode ser habitada

Lindas vistas

MORADIA
TIPO T3 - VIZELA

Boas áreas
Bons Acessos

Só 1Só 1Só 1Só 1Só 100.00 Eur00.00 Eur00.00 Eur00.00 Eur00.00 Eurososososos

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

TELEFONES ÚTEIS

FARMÁCIAS
Negrelos- Ferreira 252941166
Aves - Coutinho. 252941290
Aves - Fontaínhas 252871960
S.MartºCampo-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
SANTO TIRSO

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

E N D E R E Ç O S

Associação Portuguesa Deficientes -
A.P.D. | Largo do Rato | 1200 LISBOA

*****
DECO
Rua dr. Alfredo Magalhães, 46 - 3º - Sala
3 | 4000-061 PORTO
Telef: 223389033 - Fax: 222088774
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LORDELO - GUIMARÃES
2,99699,00 199,00

LOTE 2 ALMOFA-
DAS
45X55CM REF. AMO1

10,90
PORTATIL ACER
ASPIRE 3004WLMI
DDR1024MB
DISCO 80

49,950,81 0,37
BICICLETA MTB26
18 VEL. ESMALTINA

9,85
BANA DOLLAR
Cat.: II kg

0,692,49 2,99
IOGURTE AROMAS
MIMOSA
4x125 gr

9,99

COELHO FRESCO
kg

3,49
ROLOS DE COZI-
NHA ECO+
40 rolos

0,98
LEITE MEIO GOR-
DO PARMALAT
lt

0,50
LAVA TUDO
AMONIACAL ECO+
5 lt

1,49

PANACHÉ
FALSBOURG
10x25 cl

2,49
ARROZ AGULHA
ECO+
1 kg

0,59
AZEITE ECO+
1 lt

2,98
VINHO VERDE
BRANCO SALVÉ
75 cl

0,79

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 11 a 22 de Abril de 2007.

20 Preços de Arrasar

TÉNIS/BOTIM LO-
NA CRIANÇA JUNIOR:
LISAS E ESTAMPADAS

GPS ACER E310
256MB SD MAPA
EUROPA

SET MOPA BANHO
VILEDA

COUVE CORAÇÃO
Cat.: II Origem Portugal
kg

BACALHAU GRAUDO
ORIGEM: NORUEGA
kg

FANECA FRESCA
kg

ENTRECOSTO DE
PORCO

 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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