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

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

Sara Moreira a mais
recente estrela do
atletismo português
TEM 21 ANOS, É NATURAL DE RORIZ, SAGROU-SE
ESTE ANO CAMPEÃ DE PORTUGAL DE ATLETISMO EM
PISTA COBERTA E NÃO GANHOU NENHUMA MEDALHA
DE MÉRITO DESPORTIVO MUNICIPAL | PÁGINA 20

Organizada pelo agrupamento de
Escuteiros da freguesia de Bairro,
no âmbito do seu 65º aniversário,
realizou-se no dia 14 de Abril uma
Feira Medieval. D. Sancho I abriu,
oficialmente, o certame. | PÁGINA 21

A “Mui nobre”
Feira Medieval de S.
Pedro de Bairro

Movimento Por Vilarinho recusa
“colagens políticas” e vai
propor extinção da Comissão Mista

ACTUALIDADE | CENTRO DE APOIO
A TOXICODEPENDENTES FOI
INAUGURADO EM SANTO TIRSO
Por iniciativa da Câmara Municipal
de Santo Tirso, extensão do CAT
do Porto abriu na semana passada
no concelho. | PÁGINA  10

Saber se os vilarinhenses querem
ou não que a freguesia seja inte-
grada no vizinho município de
Vizela não é �matéria referendável�.
É pelo menos o que se conclui
do esclarecimento feito à Comis-

são Mista que no dia 12 de Abril
se deslocou a Lisboa, à Assembleia
da República, onde foi ouvida pela
Subcomissão para a criação de
novos Municípios, Freguesias, Vi-
las e Cidades. | PÁGINA 6

REBORDÕES
A freguesia de Rebordões

em suplemento de oito
páginas com esta edição

do Entre Margens

CULTURA | 20 ANOS DO JORNAL
ENTRE MARGENS EM EXPOSIÇÃO
NO CENTRO CULTURAL
Os 20 anos de actividade do En-
tre Margens através de algumas das
suas primeiras páginas. Para ver até
1 de Junho no CCVA. | PÁGINA  10

Junta das Aves
aprovou
regulamento
de Cemitério
PSD, PS e executivo trocam argu-
mentos em mais de três horas de
sessão da Assembleia de Freguesia.
Cemitério local dominou os
trabalhos. | PÁGINAS 4 E 5
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a influência crescente que, estamos
certos, é desejada um pouco por
todo o concelho.

Pessoalmente, agrada-me recordar
as deslocações que fazia em criança
com meu pai à paróquia de Rebor-
dões a que ele estava umbilical-
mente ligado por aí ter sido baptiza-
do, ter sido escuteiro, ter mantido
amizades indestrutíveis até à morte.
Visitávamos alguns familiares que,
tanto quanto me lembro, moravam
na Aldeia Nova e era certo e sabido
que pelo Primeiro de Novembro lá
passávamos pelo Campo Santo para
honrar os falecidos. De um modo
geral, este vínculo entre Aves e Re-
bordões, como aliás com as fregue-
sias circum-vizinhas, era o mais
normal que se possa imaginar tal a
proximidade e as afinidades fami-
liares, não havendo sequer, neste
caso, o mesquinho �olhar de esgue-
lha� de vizinhos ressentidos que
poderia existir onde as pontes mais
directamente nos ligam e opõem.
Pontes não as temos entre ambas
as terras, embora promessas eleito-
ralistas mais recentes fizessem crer
na hipótese ou mesmo em planos
de gabinete para o atravessamento
da estrada nacional 105 em direc-

ção a Cense-Vila das Aves. A ver
vamos se tal um dia será mesmo
viável e desejável. Se as Aves foi du-
rante muito tempo atractiva pelo em-
prego estável que oferecia, pela feira
ao sábado, pelo futebol e pelo cine-
ma em fim de semana, verdade seja
dita que Rebordões atraiu também
para as empresas que se instalaram
nas suas encostas amenas, nos con-
trafortes da serra de Negrelos, de
Monte Córdova e do Carvalhinho,
populações das proximidades que
aqui acabariam por construir o seu
lar. A população residente aumen-
tou exponencialmente. Quem não
se lembra de passar por caminhos
ermos confinantes com a serra, a
caminho de Santa Cruz e da Assun-
ção? Era um roteiro obrigatório dos
grupos de romeiros que subiam o
monte com os seus almeiros no 15
de Agosto. A urbe, a urbanização
venceram a urze e, desses carreiros
lôbregos, o que resta? O casario gal-
gou a encosta e a densidade popu-
lacional aumentou consideravel-
mente. Os prédios em propriedade
horizontal lá foram também surgin-
do. Felizmente algumas quintas com
suas casas rurais, casas apalaçadas
e plantações consistentes mostram

ainda sinais de fidalguia e de anti-
guidade. As vias principais denotam
marcas recentes da �revolução� re-
sultantes de rôtas que se abriram
para instalar algumas infra-estruturas
básicas que levem a todas as casas
os benefícios do progresso, os servi-
ços indispensáveis de água e sanea-
mento, bem como outras redes que,
a breve prazo, conectarão o local
ao mundo globalizado.

Também a sua igreja matriz parece
querer renovar-se e ostentar sinais visí-
veis de conservação e melhoria. A
paróquia e a freguesia, através dos
seus responsáveis e eleitos locais,
sentem um grande brio em passar
o testemunho que lhes vem de gera-
ções passadas às novas gerações,
valorizando o património espiritual,
cultural e civil da sua terra. Neste
suplemento, quisemos deixar um
testemunho singelo de amor e em-
penho por Rebordões por parte de
todos quantos contactámos e entre-
vistámos e, por certo, outros haveria
que bem gostariam de dar também
o seu contributo. A estes asseguro
que as colunas do nosso jornal, que
é também o seu, a todo o tempo
estarão abertas a uma colaboração
mais profícua. |||||

Rebordões em suplemento

||||| eDITORIAL: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Na linha da opção assumida pela
expansão do EM para lá da configu-
ração do vértice dos Aves, Rebor-
dões tem tido já uma implantação
segura e constante nas nossas colu-
nas e leitores fiéis que nelas reco-
nhecem uma atenção e divulgação
do que de mais pertinente se realiza
na sua terra. Com a publicação de
um suplemento dedicado a Rebor-
dões queremos tornar ainda mais
palpável esse vínculo com os leitores
de além-rio e, se possível, ampliar aí

Pontes não as temos entre
ambas as terras, embora

promessas eleitoralistas mais
recentes fizessem crer na

hipótese ou mesmo em
planos de gabinete para o

atravessamento da estrada
nacional 105 em direcção a

Cense-Vila das Aves.
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Uma hora chegava e sobrava para o
essencial da última Assembleia de Fre-
guesia de Vila das Aves. Mas demorou
mais de três. Paciência teve o numeroso
público para assistir a uma infindável
troca de argumentos entre executivo,
deputados do PSD e a oposição socia-
lista, com a mais valia de eles próprios
demonstrarem já sinais de cansaço
desta �troca de mimos� mas, por outro
lado, incapacidade para contornar o
actual ponto da situação. Num con-
texto particular, Francisco Correia utili-
zaria o termo �sufoco�, mas o mesmo
assenta como uma luva a muito do
que caracteriza estas assembleias.

E o essencial passou pela aprova-
ção do regulamento do cemitério, da
conta de gerência e do inventário. Em
todos os casos, com os votos contra
dos deputados do PS. Quanto ao re-
gulamento do cemitério, por exemplo,
o documento nem sequer mereceu
grande discordância da parte da opo-
sição, à excepção de alguns pontos
que, de acordo com a deputada Hele-
na Miguel, mereciam alguma reflexão.
Sete, para ser mais preciso.

�O Cemitério da Freguesia de Vila
das Aves destina-se à inumação de
cadáveres de indivíduos falecidos na
área desta freguesia� lê-se no primeiro
ponto do Artigo 1º do mesmo regula-
mento, sugerindo logo aqui a referida
deputada a alteração de �falecidos na

Carident
Praça do Bom Nome

Vila das Aves
Telef. 252 941 703

Telm: 96 56 56 206

ASSSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES: OPOSIÇÃO E EXECUTIVO TROCAM
ARGUMENTOS EM MAIS DE TRÊS HORAS DE SESSÃO
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TERRENO PARA
AMPLIAR CEMITÉRIO
DE SEQUEIRÔ

O problema da falta de espaço nos cemitérios das freguesias do município está, definitivamente, na ordem do dia.
Em Vilarinho, a ampliação do cemitério local deverá ficar concluída em breve, em Vila das Aves arrancaram as obras em
meados deste mês de Abril e na reunião ordinária da Assembleia Municipal de 4 de Abril foi aprovada a compra, pelo preço
de 29 mil euros, de um terreno com a área de 474 metros quadrados, destinada à ampliação do cemitério de Sequeirô.

Junta de Vila das
Aves aprova regulamento
de cemitério

área� para �falecidos da área desta fre-
guesia�. O documento prossegue de-
pois nos seus 40 artigos, regulamen-
tando todo o tipo de parâmetros, no-
meadamente as inumações, exuma-
ções e transladações. Define inclusive
tipos de caixões, revestimento de se-
pulturas os sinais funerários e de em-
belezamento de jazigos e sepulturas
permitidos. �Não serão consentidos
epitáfios que exaltem ideias políticas
ou religiosas que possam ferir a sus-
ceptibilidade pública ou possam consi-
derar-se desrespeitosos e despropo-
sitados�, lê-se no ponto 2 do artigo
35; artigo este que mereceu algumas
reservas por parte da deputada Helena
Miguel, pelo facto de a avaliação des-
ses conceitos competir à Junta de
Freguesia. A mesma deputada do PS
questionou, entre outros, o Artigo 43
onde se define que �dentro do espaço
do cemitério, carecem de autorização
da Junta de Freguesia e podem ser
sujeitas a pagamento de taxa�, por
exemplo, a realização de �missas cam-
pais ou outras cerimónias similares�.

A CONTA DE GERÊNCIA
As sugestões da deputada do PS não
mereceram grandes reparos por parte
do executivo, pelo que o documento
foi submetido a votação, tendo os ele-
mentos do PSD assegurado a aprova-
ção do regulamento. A mesma sorte
para a conta de gerência, �salva� pelos
sociais-democratas, apesar das críticas

da oposição, que deu por perdido o
�benefício da dúvida� que havia con-
cedido ao executivo aquando da apre-
sentação do orçamento. Do documen-
to sobressai, desde logo, a baixa taxa
de execução orçamental, e a verba que
o executivo previu vir a receber da
Câmara de Santo Tirso, o que não se
concretizou, representando esta 39
por cento do orçamento.

�Inabilidade para prever� e �inca-
pacidade para angariar receitas� foi o
que Helena Miguel constatou do
documento considerações que origi-
naram, mais uma vez, a discussão em
torno das transferências da autarquia
municipal para a Junta de Freguesia e
os investimentos feitos pela primeira
em Vila das Aves. Se para o PS, estes
últimos parecem compensar os primei-
ros, já o executivo tem entendimento
diferente pois a falta das primeiras
limita a sua acção: �a percentagem da
execução orçamental foi o que esta
Câmara permitiu�, alegou.

Já o deputado do PSD Rui Batista
optou pela exibição de um gráfico com
os valores das transferências directas
da Câmara para as 24 juntas do mu-
nicípio, e isto para sublinhar a �discri-
minação� a que as juntas eleitas pelo
PSD estão sujeitas. 7,90 euros, per
capita,  foi quanto recebeu Vila das
Aves, bem distante dos 165,06 euros
de Refojos de Riba d�Ave. Os valores
são de 2005, esclareceu o deputado
que acredita que o cenário não se

eu percebo que o Salazar tenha ganho
[o concurso os grandes portugueses]�.

FESTAS DA VILA EM RISCO
O presidente da Junta falaria ainda
dos muitos entraves colocados à ac-
ção do executivo, referindo-se inclu-
sive à realização das últimas Festas
da Vila. �Fui confrontado com a Polícia
Municipal a fiscalizar a instalação dos
carrosséis quando eles, para estarem
ali, tiveram de pagar à Câmara Muni-
cipal e o que pagaram não foi assim
tão pouco.� Ainda segundo Valente,
as taxas �são das mais caras e obri-
garam-nos a pagar, inclusive, uma cau-
ção para a limpeza do recinto, quando
é a Junta que faz essa limpeza�, disse
indignado. E, por estas e por outras,
Valente não dá como certa a realiza-
ção, em 2008, das Festas da Vila. ||||||

tenha alterado no ano passado. �Isto
são transferências directas para a fre-
guesia, não são os investimentos fei-
tos na freguesia, e toda a gente sabe
os milhões que Vila das Aves recebeu
nos últimos quatro anos�, contrapôs
o deputado do PS, Bernardino Certo.

�Inabilidade para atrair receitas? En-
tão fazer umas Festas da Vila não é uma
habilidade para gerar receitas. Atrai
público e este consome�, afirmou Fran-
cisco Correia, secretária da Mesa da
Assembleia de Freguesia. �A Quinta
do Verdeal ou um parque de lazer não
seriam também formas de criar rece-
itas?� questionou ainda o deputado
que, rematou a sua intervenção la-
mentado o facto de tudo ser tão difícil
nesta terra. �Tudo se resolve na base
do sufoco. E de quem é a culpa do
sufoco? É por estas e por outras que
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FARIAUTO

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

pronto socorro permanente | chapeiro | pintura | mecânica geral

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

VHS
Fotografia

�Dantes éramos minhotos. Agora somos a última freguesia do distrito do
Porto, que está na arquidiocese de Braga e não tem uma Câmara para
ajudar�. A frase é atribuída a Joaquim Pereira, presidente do Desportivo
das Aves, que assim se terá exprimido, em entrevista publicada na edição
de 23 de Fevereiro, ao jornal desportivo Record. A mesma vem reproduzida
no editorial de Carlos Valente no último Boletim Informativo e motivou o
envio de uma carta de Joaquim Pereira ao presidente da Câmara de Santo
Tirso, dizendo o primeiro que algumas declarações suas foram
�completamente distorcidas e não correspondem à verdade�. Na mesma
carta, Joaquim Pereira sublinha o �apoio inestimável da Câmara Municipal�,
repudiando, por isso, aquilo que considera �um infame aproveitamento�
das suas palavras no Boletim da Junta das Aves.

A carta foi lida pelo deputado socialista Bernardino Certo no decurso
da última Assembleia de Freguesia, estranhando apenas Valente o facto
de Joaquim Pereira dirigir a carta ao presidente da Câmara e não a si já
que fora a sua atitude a motivar o �repúdio�. |||||

Precedida por uma �guerra� de decla-
rações, comunicados e cartazes, a
questão do cemitério, novo ou amplia-
do, só poderia dominar toda a sessão
ordinária da Assembleia de Freguesia,
mesmo no período de antes da ordem
de trabalhos. E assim foi.

De uma lado a oposição conside-
rar a existência de uma �gestão algo
deficitária do espaço do cemitério� e
a criticar o comunicado da Junta de
Freguesia, dizendo que o mesmo �enve-
nenou a população de Vila das Aves
sobre a gestão do cemitério�, cuja
construção se iniciou este mês.

Na contra argumentação o execu-
tivo recusou a ideia de má gestão do
espaço do cemitério, até porque, ale-
gou nem com este nem com o anterior
executivo �foram vendidas sepulturas�,
declarou Carlos Valente acrescentan-
do que �deve-se a Aires Magalhães,
militante do PS a venda das últimas
sepulturas no cemitério local�. Execu-
tivo e elementos eleitos pelo PSD
refutaram ainda a afirmação do depu-
tado Bernardino Certo do PS de que
�não falta espaço no cemitério para

Cemitério dominou última sessão
da Assembleia de Freguesia
“NÃO FALTA ESPAÇO PARA ENTERRAR MORTOS NO CEMITÉRIO, E À VISTA DE TODOS”,
AFIRMOU O DEPUTADO DO PS, BERNARDINO CERTO.

O EDITORIAL DE VALENTE E A CARTA DE J. PEREIRA

enterrar os mortos. E à vista de todos�
No meio de tudo isto está Joaquim

Carneiro, vogal do executivo, respon-
sável pelo cemitério, dizendo-se �can-
sado� de todas estas querelas. �Não
sou de desistir de nada, mas não sei
se consigo levar o mandato até ao
fim� declarou Joaquim Carneiro que
relatou ainda as preocupações que

as pessoas lhes transmitem em relação
ao cemitério. �Andamos desde 2002
para que o Presidente da Câmara nos
ouça�, afirmou, lamentando que o
mesmo não o tenha feito e que se
tenha gerado toda esta polémica.
Rematou a sua intervenção exigindo,
da parte de todos, respeito para com
os mortos. |||||

Segunda dá conta a Câmara de Santo
Tirso, através do seu gabinete de co-
municação, arrancaram no passado
dia 11 de Abril, as obras de alarga-
mento do Cemitério de Vila das Aves.

Orçada em 290 mil e 524 euros
(quase sessenta mil contos), a obra
foi adjudicada por despacho de 6 de
Março de 2007 do presidente da
autarquia tirsense, Castro Fernandes,

à empresa �Combitur� � Construções
Imobiliárias e Turísticas, SA.

Em causa está � e segundo o
mesmo comunicado de imprensa - a
construção de dois patamares,
situados à cota baixa, junto à rua que
divide o cemitério antigo, da ampliação
a construir, e também a zona de
entrada situada no patamar mais
elevado. Cada patamar é constituído

por dois talhões com os percursos
que lhe dão acesso.

Nesta primeira fase ficarão dispo-
níveis 252 sepulturas e 69 ossários.
Os principais trabalhos a realizar são
os movimentos de terras, muros de
vedação e suporte, percursos internos,
rampas e patamares de acesso, drena-
gem de águas pluviais e abastecimento
de água. |||||

Obras arrancaram a 11 de Abril
A GNR de Vila das Aves apreendeu
no final do mês de Março, através
de uma denúncia, vários lotes de
salsichas �Nobre� num supermerca-
do em São Martinho do Campo.
Esse género alimentício, além de se
encontrar fora de validade, tinha a
data alterada, para que pudesse con-
tinuar a ser vendido, o que constitui
um crime.

A ASAE � Autoridade para a Se-
gurança Alimentar e Económica já
tomou conhecimento e já foi aberto

No próximo Sábado, pelas 9h30,
realiza-se no salão nobre da Junta
de Vila das Aves a recepção oficial
à delegação francesa de Saint-Etien-
ne-Les-Remiremont que estará entre
nós até ao dia 2 de Maio.

No seguimento da deslocação
de uma delegação local àquela cida-
de geminada com Vila das Aves,
levada a cabo em meados do ano
passado, é chegada agora a vez da
freguesia receber o grupo de S.
Etienne. Para o efeito, a Junta tem
previsto um vasto programa recrea-
tivo e cultural, do qual constam
algumas visitas a instituições da fre-
guesia, mas também deslocações a

outros pontos do norte do país.
Diponibilizado no último Boletim

informatvo da Junta local, do progra-
ma destacam-se os Passeio pelo
Nordeste Português, à procura das
célebres amendoeiras floridas do
Douro, as visitas à empresa Casfil,
ao Estádio do Desportivo das Aves
e ao Lar da Tranquilidade, o passeio
de Barco no Douro, entre muitas ou-
tras iniciativas. Destaque ainda para
o espectáculo de Fados de Coimbra,
a realizar no Centro Cultural de Vila
das Aves, no dia 1 de Maio, às
21h00. No mesmo participam tam-
bém o Grupo Coral de Vila das
Aves e o Grupo Coral �ARVA�. |||||

Apreensão de géneros
alimentícios fora do prazo

um inquérito, tendo o proprietário
do estabelecimento que pagar uma
multa.

Fica a chamada de atenção para
que os consumidores tenham sem-
pre cuidado em verificar as datas
de validade dos produtos que adqui-
rem e caso outra situação semelhan-
te aconteça, avisar as autoridades
para que este tipo de estabelecimen-
tos não tomem mais estes com-
portamentos, colocando em risco a
saúde pública. ||||| CRISCRISCRISCRISCRISTINATINATINATINATINA     FERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRA

No passado dia 2 de Abril, a GNR
deteve pelas 4h30 min, um indiví-
duo com cerca de 30 anos, em São
Tomé de Negrelos, por suspeita de
furto de peças em aço inox de má-
quinas de tingimento de uma fá-
brica em Rebordões, do grupo JMA.

As peças, avaliadas em cerca de
500 euros foram apreendidas e en-
tregues ao proprietário da unidade
têxtil. A GNR apreendeu também a

viatura e todo o material utilizado
nos furtos. Apenas não conseguiu
deter outro suspeito pois este
colocou-se em fuga ao aperceber-
se da presença da corporação.

O indivíduo, residente em Vila
das Aves foi presente ao Tribunal
de Santo Tirso para interrogatório
e aplicação das medidas de coacção
correspondentes. ||||| TEXTO:     CRISCRISCRISCRISCRISTINATINATINATINATINA

FERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRA

GNR deteve indivíduo por
furto de peças em aço inox

Vila das Aves
recebe delegação
de S. Etienne
RECEPÇÃO OFICIAL REALIZA-SE NO PRÓXIMO SÁBADO,
ÀS 9H3O, NA JUNTA DE FREGUESIA
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ENTRE MARGENS
FICHA DE ASSINATURA

Nome: .................................................................................................................

Morada: ...............................................................................................................
Código Postal: ................... / ............... Localidade: ............................
Telefone: ......................... Número de Contribuinte .........................................

Data de Nascimento: ....... / ........ / ........
Forma de pagamento: (Riscar o que não interessa) Cheque número:
............................................................................. ou por transferência

bancaria para o NIB: 0035 0860 00002947030 05

Data ..... / ..... / ..... Assinatura: ...............................................................

Desejo tornar-me assinante
do Jornal Entre Margens
a partir de ...... / ...... / ......

PREÇO ASSINATURA ANUAL:

13,00 EUROS

Em relação ao Comunicado divulgado pela Junta
de Freguesia de Vila das Aves, sobre a questão
do cemitério, temos a informar o seguinte:

Antes de mais importa esclarecer que a Câmara Muni-
cipal adjudicou a construção da ampliação do cemité-
rio que, sendo considerado novo, como diz a Junta de
Freguesia, deve ser devidamente regulamentado
quanto à sua gestão e à concessão de sepulturas.

A Câmara Municipal nunca pôs em causa a proprieda-
de do cemitério actual da Junta de Freguesia mas, é
bom que se saiba que todas as obras executadas na
última ampliação foram integralmente pagas pela
própria Câmara Municipal. Do resultado da con-
cessão das sepulturas, a Câmara Municipal não
recebeu absolutamente nada. Foi a Junta de
Freguesia que recebeu o dinheiro das 567 sepulturas
efectuadas incluindo terrenos.

Face ao investimento que vai agora ser feito na
obra nova, quase trezentos mil euros, é justo, face
à legislação, que sejam cumpridas regras iguais para
todas as Freguesias e todos os Munícipes.

A Câmara Municipal propôs à Junta de Freguesia
um protocolo a regular as respectivas competências
bem como lhe deu conhecimento do projecto,
sendo que, a Junta de Freguesia, nunca se pro-
nunciou sobre os mesmos. A minuta do protocolo foi-
lhes enviada há cerca de dez meses e somente por
ofício de 12 de Março deste ano nos responderam

ESCLARECIMENTO
dizendo apenas que “encontra-se em fase de elabo-
ração o regulamento do cemitério, o qual será aprese-
ntado para discussão e aprovação na próxima reunião
da Assembleia de Freguesia.”. Não colocou a Junta de
Freguesia qualquer objecção ao teor do protocolo pelo
que entendeu esta Câmara que o aceitaria.

Aliás, cumpre dizer que estranhamos que a Freguesia
de Vila das Aves tenha cemitério há cerca de 150 anos
e só agora, em consequência de uma exigência do
protocolo, esteja a Junta de Freguesia a preparar, ainda
que a reboque, a elaboração de um regulamento do
cemitério, o que se trata de uma exigência imposta por
lei, pelo que se congratula esta Câmara Municipal, pelo
facto do envio do protocolo estar a contribuir para este
efeito, instrumento essencial quanto à gestão,
manutenção e conservação do cemitério.

Na verdade a celebração do protocolo e exigência por
parte desta Câmara da existência de um regulamento,
visa criar regras claras e iguais, para todas as
pessoas e freguesias, com vista a evitar tratame-
ntos desiguais e concessão injustificada de sepul-
turas a quem não precisa delas, ou seja, pretende
a Câmara Municipal, evitar a concessão discricio-
nária de sepulturas.

Não quis esta Câmara Municipal antecipar a imposição
de regras de gestão do mesmo, mas apenas dar cum-
primento a uma exigência legal e satisfazer uma reivin-
dicação das Freguesias no que concerne à delegação
de competências. Será que a Junta de Freguesia de

Vila das Aves receia cumprir a lei e respeitar regras
claras e precisas quanto à gestão do cemitério?

Não pretende esta Câmara fazer qualquer mu-
dança na gestão, manutenção e conservação do
novo cemitério, mas impor regras escritas e que
sejam iguais para todos os munícipes.

É completamente falso que a Câmara Municipal pre-
tenda retirar a propriedade do novo cemitério à Fregue-
sia de Vila das Aves, pela simples razão que o terreno
foi adquirido pelo Município de Santo Tirso e é o Municí-
pio que vai construir o cemitério, logo, o cemitério, tem
obrigatoriamente de integrar o domínio público municipal.
Refira-se a propósito que o Cemitério Municipal de
Fontiscos foi feito pela Câmara Municipal, mas é esta
quem o gere e quem recebe a totalidade das receitas
da concessão das sepulturas e jazigos.

Registe-se também que várias Juntas de Freguesia deste
Concelho assinaram já protocolos idênticos quanto â
gestão e concessão de sepulturas. E note-se que nos
termos do protocolo proposto pela Câmara Municipal,
a Junta de Freguesia de Vila das Aves, continuará
a receber o dinheiro da concessão das sepulturas,
só que não o poderá fazer de qualquer forma.

Por último, é completamente falso que se pretenda
limitar drasticamente a concessão de sepulturas
perpétuas, mas apenas se pretende que todos os
Avenses, independentemente da sua capacidade
económica, possam ter um lugar no Cemitério.

Santo Tirso, 23 de Março de 2007

PUB
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carpintaria e móveis, lda
móveis | decoração de interiores | cozinhas por
medida | quartos | salas | estúdios | roupeiros

carpintaria mecânica | portas
pisos flutuantes | soalhos

933 292 969 . 932 490 475 . 932 490 474

Rua Silva Araújo
* crédito imediatoem frente à Estação de Caminho de Ferro

No passado dia 14 de Abril, realizou-
se na freguesia de S. Pedro de Roriz,
mais um jantar convívio do �Café S
Pedro�; uma iniciativa que começa já
a ser tradição, realizando o evento
pelo quarto ano consecutivo.

Por volta das 19 horas, os convivas
começaram a efectuar o habitual �aque-
cimento� para o levantamento de co-
pos que estava para vir. Cerca de 80
clientes não quiseram deixar passar
em claro esta oportunidade de recor-
darem, com um bom repasto e anima-
ção, a passagem de mais um ano, em

Cerca de 80 pessoas no jantar
convívio do “Café S Pedro”

LEGENDA: A COMISSÃO DO 4º JANTAR CONVÍVIO

A Associação de Solidariedade e Acção Social de Santo Tirso (ASAS),
com sede na rua Dr. Carneiro Pacheco, 458, em Santo Tirso,
contribuinte nº 502802685, informa a comunidade do concelho
de Santo Tirso, que nos dias 5 e 6 de Maio do corrente ano, irá
realizar uma Campanha de Angariação de Fundos, em vários espaços
públicos de concelho, por voluntários que estarão devidamente
identificados.

Esta acção está inserida na iniciativa DAR ASAS À VIDA que
visa sensibilizar toda a comunidade do Concelho para o drama da
Criança em Perigo e envolver um maior número de Cidadãos na
resolução desta grave problemática. A ASAS agradece desde já a
colaboração de todos! |||||

Uma vez mais as cruzes da Páscoa per-
correram as aldeias de Roriz. A visita
das oito cruzes, correspondentes às
oito aldeias da freguesia, iniciou-se
pelas nove da manhã e terminou pelas
18h30 no Centro Acção Social e

Páscoa na freguesia de Roriz
contou com oito cruzes

Acolhimento à Terceira Idade de Roriz.
Depois da concentração dirigiram-

se em procissão para a igreja paro-
quial onde foi celebrada uma Eucaris-
tia presidida pelo pároco da freguesia,
Padre Eugénio. |||||

sã convivência e harmonia, desejando
que a noite não acabasse.

De barriga cheia e boa disposição,
a noite foi pequena para tanta folia,
terminando já de madrugada, sem que
antes se fizesse a habitual entrega de
presentes aos convivas, principalmente
ao dono do Café (Queirós). Na oca-
sião, aproveitou-se ainda para se ele-
ger a comissão que ficará responsável
pela organização do evento no próxi-
mo ano. Resta, por isso, esperar que
para o tradicional jantar convívio se
repita. ||||| ISAQUEISAQUEISAQUEISAQUEISAQUE     RODRIGUESRODRIGUESRODRIGUESRODRIGUESRODRIGUES

INICIATIVA DEVERÁ REPETIR-SE NO PRÓXIMO ANO

Europan Portugal assina protocolo
inovador com a autarquia tirsense
INTERVENÇÃO VAI INCIDIR SOBRE A ZONA DO VALE DA RIBEIRA DO MATADOURO

||||| TEXTO: LUDOLUDOLUDOLUDOLUDOVINAVINAVINAVINAVINA     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

Assinado no passado dia 11 de Abril
o protocolo de adesão do Município
de Santo Tirso à Associação Europan
Portugal, contou com a presença do
presidente desta associação, Nuno
Portas, e o presidente da autarquia
tirsense Castro Fernandes, e vai
incidir sobre a zona conhecida como
Vale da Ribeira do Matadouro. Com
uma área de estudo de aproxima-
damente 24 hectares, que se situa
na proximidade do centro cívico
(junto ao edifício da Câmara Munici-
pal e o complexo desportivo) esta

rios Ave e Leça que constituem pon-
tos notáveis na definição de paisa-
gens metropolitanas estruturantes. O
sistema de acessos, com ligação ao
sistema viário principal do país, con-
fere a Santo Tirso uma significativa
atractividade.

Nuno Portas, arquitecto, e presi-
dente da Europan Portugal referiu que
este projecto é como �pensar o que
seria a nova urbanização do Vale do
Ave. É como um laboratório para
rever ideias�. O arquitecto referiu ain-
da que �a originalidade deste progra-
ma consiste em ser dirigido por se-
niores para jovens arquitectos por-

Os projectos apoiados pela Euro-
pan Portugal visam em geral terrenos
críticos, uma emergência da poupan-
ça energética tendo em conta o
aquecimento global bem como o
novo tipo de famílias.

Castro Fernandes, presidente da
autarquia tirsense, na sua interven-
ção salientou as principais razões que
levaram Santo Tirso a candidatar-se
ao concurso Europan, referindo que
�Santo Tirso é uma cidade que possui
qualidade urbanística e possui espa-
ços de grande qualidade ambiental
e paisagística que interessa recuperar
para funções urbanas�.

Santo Tirso passa a ser um lugar
Europan o que significa que a cidade
conjuntamente com mais 72 sítios
que abrangem 22 países europeus,
estão no centro das atenções de
equipas multidisplinaes, constituídas
por jovens profissionais, que irão
debruçar-se sobre questões tão
actuais como são a sustentabilidade
das cidades e a criação de novos
espaços públicos. |||||

tem uma área de projecto de seis
hectares.

Santo Tirso possui potencialidades
paisagísticas e patrimoniais como a
formação montanhosa e os vales dos

que o que se pretende é inovação, é
descobrir novos talentos que irão im-
por aos espaços públicos uma nova
estratégia, uma força mágica, exacta-
mente o contrário da época anterior�.

ASAS promove
peditório nos dias

5 e 6 de Maio
INICIATIVA INTEGRADA NA

CAMPANHA DAR ASAS À VIDA

“o que se pretende é inovação, é descobrir novos talentos
que irão impor aos espaços públicos uma nova estratégia,
uma força mágica, exactamente o contrário da época
anterior”.
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TOJELA CARNES, LDA

Carnes Verdes Salgadas e Fumadas

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

Filial 1: Mercado - Vila das Aves

Filial 2: Mini Preço - Riba de Ave

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Saber se os vilarinhenses que-
rem ou não que a freguesia
seja integrada no vizinho mu-
nicípio de Vizela não é �matéria
referendável�. É pelo menos o
que se conclui do esclare-
cimento feito à Comissão Mista
que no dia 12 de Abril se des-
locou a Lisboa, à Assembleia
da República, onde foi ouvida
pela Subcomissão para a
criação de novos Municípios,
Freguesias, Vilas e Cidades.

De acordo com a referida
comissão, - que integra elemen-
tos do Movimento Cívico �Por
Vilarinho� e representantes do
PSD, PS e CDU da Assembleia
de Freguesia local -, confron-
tado com o manifestado desejo
de ouvir a população sobre a
possível desanexação de Vila-
rinho do concelho de Santo
Tirso, Mário Albuquerque, pre-
sidente da Subcomissão para
a criação de novos Municípios,
esclareceu que �a realização do
referendo não pode ser viabi-
lizada, uma vez que se trata de
matéria não referendável�.
Segundo o mesmo respon-
sável, a matéria em causa �é
da exclusiva competência da
Assembleia da República, a
qual legisla por si só�.

Na mesma nota de impren-
sa, a Comissão Mista sublinha,
no entanto, que �de modo al-
gum� está �impedida� de �tentar
outras formas� de fazer chegar
à Assembleia da República a
discussão deste assunto. Entre
elas, a de �promover uma ini-
ciativa legislativa, proposta por
um ou mais deputados/grupos
parlamentares, com assento na
Assembleia da República�, ou,
por outro lado, �aguardar que

Enquanto os partidos políticos se
entretêm na habitual troca de acusa-
ções, o Movimento Cívico Por Vila-
rinho (MCV) vai levando o assunto
da possível integração da freguesia
no município de Vizela até onde
outros nunca chegaram. A causa
não é nova, mas só desta vez foi
apresentado à Subcomissão para a
criação de novos Municípios, Fre-
guesias, Vilas e Cidades da Assem-
bleia da República. �Até agora, o
assunto nunca ultrapassou as pare-
des da Assembleia de Freguesia�,
sublinha José Costa Andrade, ele-
mento do MPV. �Sobretudo, porque
nunca houve vontade política para
o fazer� refere o mesmo responsável.
�Basta ler a correspondência da As-
sembleia de Freguesia para se perce-
ber isto� diz, por sua vez, Goreti Pei-
xoto, também do Movimento Por Vi-
larinho, remetendo-nos para anterio-

Integração de
Vilarinho no
concelho de Vizela
“não é matéria
referendável”

a Lei-quadro da Reforma do
Poder Local, apresentada pelo
Partido Socialista há mais de um
ano, seja levada a plenário e
seja posta em prática�.

Seja como for, o movimento
cívico �não vai desistir dos seus
objectivos e irá continuar a
desenvolver iniciativas que sa-
tisfaçam o seu desidrato�. A pri-
meira das duas opções será o
caminho mais provável. �Tentar
que um partido ou algum de-
putado da Assembleia da Re-
pública se interesse pela nossa
causa, pode ser uma solução�,
referiram ao Entre Margens os
responsáveis do Movimento
Cívico Por Vilarinho. De qual-
quer forma, para já, nada esta
decidido sobre o caminho a se-
guir e se alguma certeza os seus
responsáveis tem, é a de que o
processo não termina aqui.

Entre as informações presta-
das em Lisboa, está a de que
nada impede o presidente da
Assembleia de Freguesia (AF)
de auscultar a opinião do po-
vo, através de uma consulta po-
pular, muito embora esta não
tenha carácter vinculativo. In-
formação com a qual os res-
ponsáveis do MPV confronta-
ram  o Presidente da AF na ses-
são do passado sábado da as-
sembleia de freguesia. Mesmo
não podendo ser vinculativo,
a realização de um referendo
é algo desejado pelos promo-
tores do MPV e população. |||||

COMISSÃO MISTA DESLOCOU-SE NO DIA 12 DE
ABRIL À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA.

res tentativas de inclusão da fregue-
sia em Vizela, documentadas, de
resto no dossiê entregue em Lisboa.

Desde o seu aparecimento que
não falta quem tente �colar� o mo-
vimento aos partidos políticos. �Já
fomos comandados por dez ele-
mentos da CDU, depois pela con-
celhia do mesmo partido, e mais
recentemente pelo PSD�, recorda
José Costa Andrade. Os seus res-
ponsáveis, no entanto, recusam a
ideia: �nenhum elemento do MCV
anda à procura de protagonismo
político, nem sequer de �tachos�.
Somos orientados pela rebeldia de
pensamento, não somos vagões da
locomotiva política�. Goreti Peixoto
equaciona noutra perspectiva o as-
sunto: �acho que nos subestimam.
Pensam que não somos capazes de
pegar neste assunto�. Em próxima
reunião do movimento, e para que

se acabem as �colagens políticas�,
será feita a proposta de extinção da
Comissão Mista que, recorde-se
integra representantes de todos os
partidos políticos com assento na
Assembleia de Freguesia e que foi
criada para, precisamente levar o
assunto à Assembleia da República.

E se todas estas colagens políti-
cas e declarações �de que não está-
vamos à espera� - diz José da Costa
Andrade, referindo-se a algumas
afirmações do Presidente da Câ-
mara -,  �têm por objectivo calar-
nos, então ele não foi conseguido�.
O movimento diz-se disposto a
�desenvolver o seu trabalho até que
se esgotem todas as possibilidades�.
E a razão é simples: esta é uma
questão que diz muito aos vilari-
nhenses. Goreti Peixoto dá apenas
o exemplo da forte adesão popular
na Assembleia de Freguesia de final
do ano passado, quando se discu-
tiu a questão do referendo.

Recuperado o tema para a actuali-
dade, logo partidos políticos e autar-
quia esgrimiram argumentos sobre
as carências de Vilarinho. Mas ques-
tionados sobre se são as obras que
tardam em ser feitas na freguesia a
motivar o trabalho do movimento,
os seus responsáveis não deixam
margens para dúvidas: �não, move-
nos a proximidade e afectividade�.
No documento entregue em Lisboa,
especificam: �Este sentimento de
afecto e de simpatia nunca se verifi-
cou em relação a Santo Tirso. Nada
nos move contra Santo Tirso, nem
contra a sua gente. Apenas o dis-
tanciamento nos coarcta o convívio
e, por isso, nunca tivemos, nem tere-
mos laços de afectividade com a
sua população e com os seus orga-
nismos�.

Ao Entre Margens, os respon-
sáveis do movimento clarificam que,
em nenhum momento, colocaram
o assunto à consideração do presi-
dente da Assembleia Municipal de
Vizela nem a qualquer outro res-
ponsável político daquele concelho.
Mas acreditam que, se algum dia o
assunto for colocado em Assem-
bleia Municipal, a integração de Vi-
larinho será bem vista. �Os partidos
políticos representam o povo na
Assembleia Municipal e por isso,
neste caso, só poderiam decidir
nesse sentido, pois o sentimento
de afecto é partilhado pela popu-
lação de Vizela�, concluem. |||||

MPV recusa “colagens
políticas” e quer extinção
da Comissão Mista
DESDE O SEU APARECIMENTO QUE NÃO FALTA QUEM TENTE “COLAR”
O MOVIMENTO AOS PARTIDOS POLÍTICOS.

Para Goreti Peixoto, do
Movimento Por Vilarinho,
o poder político  subestima
o movimento. “Pensam que
não somos capazes de
pegar neste assunto”, refere.

Entre as informações prestadas
em Lisboa, na Assembleia da República,
está a de que nada impede o presidente

da Assembleia de Freguesia de
auscultar a opinião do povo, através de

uma consulta popular, muito embora
esta não tenha carácter vinculativo.

JOSÉ COSTA ANDRADE (MPV) E NUNO MARTINS (PSD), EM CIMA, E GORETI PEIXOTO (MPV) E ABÍLIO MARTINS
(PCP); A COMISSÃO MISTA QUE SE DESLOCOU A LISBOA.
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Na minha ainda curta carreira de
jornalista e animador de rádio, fui
já algumas vezes convidado a mo-
derar e a promover debates sobre
os movimentos culturais desta re-
gião. E há algumas conclusões que
se repetem:

1 �1 �1 �1 �1 � A criação e aposta em novos
públicos são essenciais através de
iniciativas vocacionadas para a in-
fância (criação de hábitos culturais).

2 �2 �2 �2 �2 � Os agentes culturais devem ser
os dinamizadores e pensadores da
cultura em vez dos agentes políticos.

Ora tais objectivos foram alcançados
pelo Centro Cultural de Vila das
Aves, já que num mês dedicado ao
teatro, as iniciativas promovidas por
este espaço contemplaram estes
objectivos nomeadamente com �A
Galinha da minha Vizinha�, dedica-
do a um público infantil e o debate
realizado com a presença de agen-
tes culturais da região onde se discu-
tiu precisamente o Teatro para a In-
fância e a descentralização do mes-
mo para as periferias das grandes
cidades.

Para além destas iniciativas o CCVA

Encontra-se patente no Centro Cultural
de Vila das Aves, desde o passado dia
20 de Abril , a exposição comemorativa
do vigésimo aniversário da publicação
do jornal Entre Margens. Este evento é
organizado pela Cooperativa Cultural
de Entre-os-Aves com a colaboração da
Câmara de Santo Tirso e prolonga-se
até dia 1 de Junho. Integrada nas come-

Exposição alusiva aos
vinte anos do Entre Margens
no Centro Cultural

morações do vigésimo aniversário do
Jornal Entre Margens � cuja primeira edi-
ção foi publicada a 4 de Abril de 1987
� a exposição reúne um conjunto de
primeiras páginas deste periódico de
Vila das Aves, documentando duas dé-
cadas de actividade e, ao mesmo tem-
po, as notícias que localmente estiveram
em destaque nos últimos vinte anos. |||||

Exposição de Arranjos Florais
No Centro Cultural de Vila das Aves
está patente até dia 23 de Abril, a IV
Exposição de Arranjos Florais. Esta mos-
tra é organizada, anualmente, pelo Lar
Familiar da Tranquilidade (Vila das Aves),
sempre com o apoio da Câmara Munici-
pal. Esta iniciativa surge como forma
de sensibilizar a comunidade para as

questões ambientais e também como
tentativa de despertar o interesse do
público para este tipo de arte. A exposi-
ção, que conta com a presença de cerca
de uma dezena de instituições de Santo
Tirso e concelhos vizinhos, pode ser
visitada de segunda a sexta-feira, das
9h. às 13h. e das 14h. às 17 horas. |||||

PROMOVIDA PELA COOPERATIVA CULTURAL DE ENTRE-OS-
AVES, INICIATIVA ESTARÁ PATENTE ATÉ 1 DE JUNHO

apresentou ainda uma exposição
do Museu Nacional do Teatro, �Ber-
tolt Brecht no Berliner Ensemble�,
com fotografias que documentam
o trabalho desse grande vulto do
teatro mundial na companhia que
o próprio fundou em 1949.

Destaque ainda para a apresen-
tação de �Babine � O Parvo� pelo
Teatro Art�Imagem a fechar as co-
memorações do Dia Mundial do
Teatro que se assinalou a 27 de
Março.

Sou um pouco crítico dos críticos
do trabalho do Centro Cultural de
Vila da Aves. Admito que algumas
das críticas são até pertinentes. Agra-
da-me que exista quem exija sempre
mais. Contudo na maioria dos casos
as críticas parecem-me mais políti-
cas que culturais. E neste caso não
gosto de ver aquele espaço usado
como arma de arremesso político.

De facto o Centro Cultural podia
ter uma programação mais activa,
contudo a situação anterior à exis-
tência do Centro Cultural era bem
pior e eu prefiro este Centro Cultu-
ral a nenhum e deixo uma questão:
haverá público suficiente e suficien-
temente sensível a uma oferta cultu-
ral de qualidade nesta região?

Se em determinadas áreas tenho
a certeza que tal público não existe,

no caso do teatro não creio que as-
sim seja, pois reconheço alguma
tradição teatral na Vila, apesar de
ambicionar a um Aviscena mais
activo.

Se olharmos ao programa do
mês dedicado ao teatro o CCVA
consegue uma exposição cedida
por um organismo nacional nesta
área. Iniciativas para um público in-
fantil. E a terminar, uma peça consa-
grada e apresentada por uma das
mais importantes companhias na-
cionais, responsável, entre outros
eventos, pelo Festival Internacional
de Teatro Cómico da Maia. Para
uma Vila que nem sequer é conce-
lho não me parece nada mau.

Espera-se agora que este traba-
lho de programação teatral tenha
continuidade já que ficou provada
a apetência para o sucesso de inicia-
tivas.

Aconselha-se apenas alguma pru-
dência no excessivo uso de espec-
táculos gratuitos, já que na minha
opinião podem ser prejudiciais à
criação de hábitos culturais e uma
maior aposta na comunicação das
iniciativas que por vezes são des-
conhecidas de uma maioria menos
informada mas nem por isso menos
interessada em consumir cultura de
qualidade. ||||| * JORNALISTA

Num projecto considerado pioneiro
no nosso país e que resultou de
uma parceria entre a Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso e o Centro de
Atendimento a Toxicodependentes
(CAT) da Boavista, foi hoje inau-
gurada uma Extensão desse mesmo
CAT no Concelho de Santo Tirso.

O novo serviço � que funciona
nas instalações do departamento
de Acção Social da Câmara Muni-
cipal, junto ao Parque D. Maria II,
em Santo Tirso - será gerido por
uma equipa constituída pela médi-
ca-psiquiatra, Otília José (directora
do CAT da Boavista), pela psicotera-
peuta Albina Sousa e pela assistente
social, Isabel Santos.

Numa  fase inicial, esta consulta
descentralizada será feita quinzenal-
mente no �Centro de Atendimento
a Toxicodependentes� de Santo
Tirso, sendo que esta periodicidade

se adaptará às necessidades sanitá-
rias e sociais sentidas em cada mo-
mento. A definição do tratamento
a dar aos toxicodependentes e o
tipo de apoio a prestar às respectivas
famílias será definida pela referida
equipa-tipo do Instituto da Droga
e da Toxicodependência.

Na cerimónia de apresentação
deste novo serviço a directora do
CAT da Boavista, Otília José come-
çou por explicar o modo de funcio-
namento do CAT da Boavista que,
segundo ela �cobre e dá apoio a
seis concelhos do distrito do Porto�
mas onde �os doentes e os respec-
tivos familiares têm que assumir o
incómodo e a despesa das desloca-
ções para tratamento ao Porto�.
Segundo esta médica psiquiatra �no
caso de Santo Tirso fomos sensi-
bilizadas a introduzir uma mudan-
ça�, ou seja, �em vez de ser a autar-

quia a deslocar os toxicodepen-
dentes do concelho ao CAT da
Boavista, é uma equipa do CAT a
deslocar-se � com a quase totalida-
de dos meios - a Santo Tirso para
atender os doentes�. A directora
do CAT da Boavista concluiu, �agra-
decendo o apoio da Câmara Muni-
cipal quer ao nível da disponibiliza-
ção de instalações como do apoio
que a �equipa de rua�, constituída
por quatro técnicos camarários.

Para o presidente da Câmara
Municipal de Santo Tirso, Castro
Fernandes, �esta parceria vai ajudar
a combater o problema da toxico-
dependência� num concelho onde
�este problema não atinge as dimen-
sões de outros municípios� mas que
importa mesmo assim �partir, desde
já, para o seu combate� antes que
�o problema se transforme numa
bola de neve incontrolável�. |||||

CAT abre em Santo Tirso

Considerações a propósito do mês
dedicado ao teatro no Centro Cultural
“Na maioria dos casos as críticas parecem-me mais políticas que culturais”
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No concelho de Santo Tirso, poucos
são os que não conhecem o Sangui-
nhedo! Famoso pela sua cascata e pelo
aconchego da sua tasquinha, local de
�culto� da amizade e boa disposição
dos sócios amigos e simpatizantes
desta Associação.

Na �vizinhança�, poucos foram
aqueles que ainda não visitaram a
monumental cascata construída sobre
o rio, com todos os seus figurantes em
movimento e as milhares de tigelinhas
acesas, dando durante a noite uma
encantadora beleza àquela encosta
adjacente ao pequeno recinto da Pon-
te Velha, culminando o fogo de artifi-
cio. Toda essa beleza é produto do
trabalho da Associação dos Amigos
do Sanguinhedo.

Esta Associação com níveis de cul-
tura diversificada, onde se �misturam�
engenheiros, advogados, professores,
com todas as outras profissões até aos
aposentados, no entanto, todos eles
são autênticos mestres. Mestres na arte
e engenho de fazer e encontrarem for-
mas de divulgação dos �achados� po-
pulares. Quem os conhece, associa-
os à tasquinha e à construção da cas-
cata pelos Santos Populares, mas, eles

Associação dos
Amigos do
Sanguinhedo

têm outras façanhas que são desco-
nhecidas por falta de divulgação.

Nem só da cascata, �vive� a Asso-
ciação, eles organizam jogos e canta-
res tradicionais, é agradável ouvi-los
cantar desfolhadas ou as janeiras, a
celebrarem o enterro do Ano Velho,
a Queima do Judas, a matança do
porco ou ainda o içar do mastro no
dia 10 de Junho com aquela bandeira
simbólica da Associação amarrada na
sua extremidade. Tudo isto envolvido
num �manto� de festa ou em �forma�
teatral com as personagens da �oca-
sião� encena-se e transmite-se o
acontecimento.

Por vezes, sem qualquer preparação,
assistimos a �concertos� de gaiteiros,
bombos, viola e até cavaquinhos, sem-
pre agradáveis de se ouvir, dando a
transmitindo a todos a boa disposição
e o incentivo de participarem. A arte
e a cultura, também fazem parte desta
associação, com organização de ex-
posições, nomeadamente pintura, com
especial referência para os artistas

locais; mas além destas, também par-
ticipam na recuperações ambientais e
arquitectónicas. Sempre que é necessá-
rio, vêmo-los a limparem o leito e as
margens do rio. Eles foram dos
primeiras a chamarem à atenção os
nossos políticos para a poluição do
rio Sanguinhedo, mas também os
vemos a trabalhar em jardinagem e
no tratamento das aves lá expostas
todo o ano para quem quiser visitar.

Na área arquitectónica, recupera-
ram a habitação e dela fizeram a sua
sede social e salas de trabalho. Recu-
peraram igualmente moinhos que
podiam e deveriam ter uma acção cul-
tural junto da população estudantil.
Alguém, de resto, já deveria ter �usa-
do� os conhecimentos daqueles que
graciosamente se prontificam a mostrar
�o passado� a quem nunca o viu.

Eles convivem de uma forma espe-
cial e essa forma de conviver é única.
Eles convivem, mesmo quando traba-
lham. Na a apanha do musgo para a
cascata, todos vão, ninguém quer ficar
em �terra�, logo de manhãzinha levan-
do consigo o farnel; enquanto uns
apanham o musgo, outros cozinham
para que na hora do almoço não falte
nada e tudo esteja pronto sobre a
�mesa�. Terminam a �festa� com can-
tares populares e bailaricos, regressan-
do no final do dia com a satisfação
do objectivo alcançado.

Falar da Associação dos Amigos do
Sanguinhedo, é falar de um grupo de
pessoas, a quem todos se podem as-
sociar. Falar da Associação dos Amigos
do Sanguinhedo é falar de cultura, de
engenho e de arte, por isso, a sua divul-
gação é um direito que lhes assiste. |||||

Eles convivem de uma
forma especial e essa forma de conviver é única. Eles

convivem, mesmo quando trabalham. Na a apanha do musgo
para a cascata, todos vão, ninguém quer ficar em “terra”,

logo de manhãzinha levando consigo o farnel.

PEQUENOS COM GRANDES FEITOS
As colectividades do município em destaque

Se �fora das épocas das chuvas os
constrangimentos à circulação de
veículos são enormes, durante a
época das chuvas o arruamento fica
intransitável�. Em causa estão os dois
quilómetros que ligam Redundo a
Cabanas, uma via estruturante da
freguesia de Monte Córdova. Se-
gundo nota o PSD de Santo Tirso, e
depois da visita que efectuou àquela
freguesia, a �rectificação e pavimen-
tação� do traçado são �de extrema
importância� de forma a �melhorar
a mobilidade dentro da freguesia�.

Mas para já a �sorte� daquele
arruamento é a mesma que tem ca-
lhado à ligação Couto / Valinhas:
�mais uma via estruturante que há
vários anos se encontra por rectificar
e pavimentar. Também este arrua-
mento que liga dois lugares assume
grande importância, quer em termos
de acessibilidades, quer em termos
de mobilidade no interior da fregue-
sia�, notam os sociais-democratas
em comunicado de imprensa.

No mesmo documento, e ainda
no âmbito das acessibilidades, o
partido chama ainda a atenção para
o facto das estradas municipais 518
e 518-1 também não se apresen-
tarem nas melhores condições, �sen-
do que em algumas zonas apresen-
tam níveis gritantes de insegurança�.

Já no âmbito dos edifícios esco-
lares, o cenário, tendo em conta o
testemunhado pelo PSD, não é

muito melhor. Fechada há vários
anos, a Escola de Cabanas espera
por obras de requalificação. �Na
verdade, e apesar dos protestos da
população local, passados que são
vários anos e muitas promessas, o
referido equipamento, importante
para as crianças que residem em
Cabanas, continua ao abandono�,
refere o PSD, no seguimento de visita
feita a Monte Córdova no final de
Março e que contou com as presen-
ças do presidente da concelhia e
membro da Assembleia Municipal
Alirio Canceles, dos vereadores
João Abreu, Sofia Barreto e José
Maia e Felicidade Oliveira deputada
na Assembleia Municipal. Recente-
mente, contudo, aquando da inau-
guração da Escola de Redundo (ver
texto na página seguinte), o presi-
dente da Câmara anunciou para
breve a realização de obras no refe-
rido edifício escolar. Por sua vez, na
Escola de Santa Luzia os sociais-
democratas notam que a mesma, ao
contrário do que a legislação em
vigor obriga, �não possui recreio co-
berto, além de não estar dotado do
respectivo parque infantil�. Para o PSD,
a autarquia deve conferir �priori-
dade á requalificação das escolas
bem como ao seu apetrechamento
tendo em vista uma efectiva integra-
ção social e desenvolvimento da-
queles que são o futuro de Santo
Tirso e do país�. |||||

PSD alerta para a falta
de requalificação das
ruas de Monte Córdova
PARTIDO REALIZOU VISITA DE TRABALHO À FREGUESIA
DE MONTE CÓRDOVA NO FINAL DO MÊS PASSADO

GNR deteve indivíduo
de Vilarinho por condução
sob efeito do álcool

Um condutor do sexo masculino,
de 34 anos, residente na freguesia
de Vilarinho, foi detido no início
deste mês de Abril, por apresentar
uma taxa de alcoolémia de 1,49 g/
l de sangue.

Esta detenção foi realizada de
madrugada, devido ao condutor ter
sido interveniente numa colisão

entre dois automóveis, ocorrida na
sua área de residência. O acidente
provocou apenas danos materiais.

O condutor foi presente ao Tribu-
nal de Santo Tirso, tendo ficado ini-
bido de conduzir durante três me-
ses. O mesmo  foi ainda condenado
a 60 dias de multa a três euros
diários. ||||| CRISCRISCRISCRISCRISTINATINATINATINATINA     FERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRA

INIBIDO DE CONDUZIR DURANTE TRÊS MESES
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Abre já na próxima sexta-feira, 27 de Abril,
mais uma edição da Feira das Tasquinhas
de Santo Tirso. O evento realiza-se, como
habitualmente, na Praça do Município, e
prolonga-se até ao dia 6 de Maio.

Organizada ininterruptamente desde
1996 pela Câmara de Santo Tirso, nesta
12ª edição, e segundo nota da Divisão
de Comunicação da autarquia tirsense,
participam �oito tasquinhas devidamente
seleccionadas de entre os similares dos
hoteleiros e mais duas na área da doçaria
em representação das associações sem fins
lucrativos do concelho�.

�Divulgar e promover a gastronomia da
região, os restaurantes e os bons vinhos
do concelho� é o objectivo da Câmara
Municipal ao organizar esta Feira das Tas-
quinhas que, segundo a mesma fonte �já
ultrapassou há muito, as fronteiras do
município de Santo Tirso, sendo já uma
referência a nível nacional�.

Na edição deste ano participam: a �Ade-
ga do Rodrigo� (Lamelas); a adega regional
�O Escondidinho� (S. Mamede de Negre-
los); o restaurante �Júnior� (S. Martinho do
Campo); e os restaurantes �Mira Parque�,
Pirâmide do Egito�, �S. Rosendo�, �Solar de
S. Bento�, e �T�Ascas Bar�, de Santo Tirso.
Todos eles, sublinha a autarquia, cumprem
�escrupulosamente as regras de higiene e
segurança exigidas pela Câmara Munici-
pal�. Diariamente, das 12 às 24 horas, serão
estas as �tasquinhas� responsáveis por dar
a conhecer os pratos típicos da região e o
bom vinho verde do concelho. Ao nível da

XIIª Feira das Tasquinhas
arranca esta sexta-feira
CERTAME GASTRONÓMICO PROLONGA-SE ATÉ 6 DE MAIO, E TEM LUGAR,
COMO HABITUALMENTE, NA PRAÇA DO MUNICÍPIO

“Divulgar e promover a gastronomia da região, os
restaurantes e os bons vinhos do concelho” é o objectivo da
Câmara Municipal segundo a qual o certame “já ultra-
passou há muito, as fronteiras do município”.

doçaria, as habituais participações da
Cooperativa de Apoio à Integração do
Deficiente e a Irmandade e Santa Casa da
Misericórdias de Santo Tirso.

À semelhança de anos anteriores,
complementam o certame, a realização de
uma mostra de vinhos verdes rotulados
do concelho, de uma mostra de apicultura
e ainda, de um programa de animação
musical diário. Nos vinhos far-se-ão
representar a Adega Cooperativa de Santo
Tirso, a Escola Profissional Agrícola, a
�Quinta das Covas� de Fernando A. Lopes
da Silva, L.da (S. Tomé de Negrelos), a
Quinta do Souto, de João Azeredo e
Castro (S. Martinho do Campo), a �Quinta
do Lago� (Vila das Aves e a Quinta de
Gomariz (Sequeirô). Na apicultura, apenas
a presença de Maria Júlia Coelho
Machado (Rebordões).

Do programa de animação, destaque
para as actuações dos �Amantes das Con-
certinas de S. Miguel do Couto�, do Grupo
Folclórico de S. Martinho do Campo e para
o artista de variedades, Serafim Ferreira,
todos, nos dia de abertura da feira. Entre
o folclore e a música popular, a animação
está assegurada até ao fecho desta 12ª
Feira das Tasquinhas, a 6 de Maio (consul-
tar programa em www.cm-stirso.pt). |||||

Na freguesia de Monte Córdova,
foram inauguradas as obras de be-
neficiação e ampliação da Escola
Básica do 1º Ciclo de Redundo. A
cerimónia realizou-se no dia 14 de
Abril e contou com a presença de
Castro Fernandes, presidente da Câ-
mara de Santo Tirso

Cerca de 261 mil euros foi quan-
to custou à autarquia tirsense a
empreitada, que, no essencial, con-
sistiu �na recuperação e beneficia-
ção da parte do edifício escolar
existente de forma a aumentar as
condições de segurança e conforto
necessárias ao desenvolvimento da
actividade pedagógica�, para além
da ampliação a que o mesmo foi
sujeito. �Foram ainda executados os
arranjos exteriores que contemplam
um ringue, um parque infantil com
jogos tradicionais, áreas verdes e
áreas de acesso�. Os muros de ve-

Escola de Redundo,
em Monte Córdova, foi
requalificada
INVESTIMENTO CAMARÁRIO RONDOU OS 260 MIL
EUROS. SEGUEM-SE AS OBRAS NA ESCOLA DE CABANAS

dação que delimitam o recinto esco-
lar foram executados de novo, in-
cluindo a colocação de um gradea-
mento em ferro metalizado. �Foi ain-
da dotada a cozinha e despensa de
mobiliário e equipamento adequado
ao desempenho das suas funções�.

Desta forma, a Escola Básica do
1º Ciclo de Redundo passa agora a
estar dotada de �duas salas de aula
destinadas aos alunos do 1º ciclo;
um gabinete para professores; insta-
lações sanitárias para crianças, defi-
cientes e professores; uma cozinha
e uma dispensa; uma sala polivalen-
te e um refeitório; uma arrecadação
de material didáctico; dois alpen-
dres cobertos e uma arrecadação
técnica�. Na ocasião, Castro Fernan-
des anunciou ainda a realização
de obras de beneficiação na Escola
de Cabanas, também na freguesia
de Monte Córdova. |||||

A Torre dos Pequeninos renova
Certificação de Qualidade
No passado dia 13 de Abril, A Tor-
re dos Pequeninos viu renovada a
Certificação de seu Sistema de Ges-
tão de Qualidade (ISO 9001:2000),
no seguimento de auditoria realiza-
da pela entidade certificadora SGS
� Société Générale de Surveillance.

Foram auditados todos os pro-
cessos do sistema de gestão incluí-
dos no âmbito da certificação: Explo-
ração de Creche, Jardim de Infância
e Outras Actividades Lúdico Peda-
gógicas.

�Muitas outras instituições con-
géneres estão a trabalhar na imple-
mentação de sistemas de gestão da
qualidade, mas tardam em obter a
certificação. Esta dificuldade diz bem
da exigência e do rigor de todo o
processo�. Em 2005 fomos a primei-
ra creche e jardim de infância do
país a obter a distinção. Passados
dois anos continuamos a ser os úni-
cos. Em Espanha, por exemplo, uma
grande parte dos colégios de refe-
rência são certificados de acordo
com este referencial�, realça Amílcar
Sousa, Director Executivo do colégio.

Durante estes dois anos de certi-
ficação, A Torre dos Pequeninos, já
recebeu mais de duas dezenas de
pedidos de colaboração provenien-
tes de todo o país. �Estamos disponí-
veis para partilhar a nossa experiên-
cia, ajudando a elevar o nível de
organização de outras escolas. Uma
Certificação de Qualidade séria e
abrangente é a melhor garantia que
os pais podem ter quanto a aspectos
tão diversos como o cumprimento
de todos os requisitos legais apli-
cáveis, a existência de um plano de
formação dos recursos humanos, a
focalização de toda a actividade nos
alunos e respectivas famílias, um
adequado sistema de avaliação dos
colaboradores, fornecedores e da
satisfação dos pais, e uma política
da qualidade que conduza efectiva-
mente a uma dinâmica de melhoria
contínua dos serviços prestados�.

O Grupo SGS, presente em mais
de 120 países, é a maior organiza-
ção mundial no domínio da inspec-
ção, verificação e certificação. ||||| TEXTO:
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Centro de Validação de Competências
desdobra-se em sistema de itinerância
O Centro de Reconhecimento, Valida-
ção e Certificação de Competências
(CRVCC) de Santo Tirso tem vindo
desde o início de 2004 a reconhe-
cer habilitações, em regime de itine-
rância por vários locais do concelho.
Nos passados dias 29 de Março e
10 de Abril decorreram duas sessões
de divulgação do centro nas sedes
das Junta de S. Mamede de Negrelos
e Reguenga, respectivamente.

A Câmara Municipal de Santo Tirso
destaca a importância da qualificação
dos seus munícipes e dos portugueses,

em geral, indo de encontro às linhas
de orientação do próprio Governo.
O destaque vai para o forte investi-
mento que tem sido feito no CRVCC,
salientado as itinerâncias que facilitam
o acesso ao ensino por parte dos
munícipes. Para além da itinerância já
realizada junto dos trabalhadores da
SASAKI (Agrela) estão a decorrer
itinerâncias nos seguintes locais do
concelho: Associação do Infantário
de Vila das Aves (AIVA); Empresa
Gierlings Velpor (Água Longa); Em-
presa Mateace, S.A. (Sequeirô); nas

juntas de freguesia de Roriz, S. Salva-
dor do Campo, S. Tomé de Negrelos,
de S. Mamede de Negrelos, da Re-
guenga e nas Juntas de Freguesia de
Lordelo e Moreira de Cónegos (estas
duas últimas, do concelho de Guima-
rães). Para breve estão previstas novas
itinerâncias nas freguesias de Areias,
S. Miguel do Couto, Rebordões e
também Água Longa.

O centro conta neste momento com
2000 adultos inscritos, sendo que
700 deles já foram certificados. |||||
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Ao serviço da Junta de Freguesia
de Rebordões desde 1986, na al-
tura, como secretário, assumiu a
presidência do executivo três anos
mais tarde, pelas cores do PS, e

Apesar de algumas carências, P. J. diz-se
"satisfeito pelo desenvolvimento de Rebordões"

caminha para o 18º ano como o
principal rosto da vila. Um filho da
terra, de 56 anos, que concilia o
cargo com a actividade exercida
na indústria da panificação.

ENTREVISTA COM MANUEL OLIVEIRA, PRESIDENTE DA JUNTA
DE FREGUESIA DE REBORDÕESLíder do Movimento Independen-

te de Cidadãos por Rebordões,
Elísio Sousa é o principal rosto da
oposição ao executivo liderado por
Manuel Oliveira na Junta de Fre-
guesia. | página III

Ensino básico
entre as preocupações
da oposição

REBORDÕES

Carvalho Correia
lança livro
sobre Rebordões

Associação de Solidariedade Social S. Tiago de Rebordões  vai realizar no próximo sábado,
28 de Abril, a apresentação do projecto para o início da construção da obra destinada a
Creche, Centro de Dia com Apoio Domiciliário e Lar de Idosos, em Rebordões.

ASSTIR apresenta este Sábado
projecto de âmbito social

“É preciso acarinhar
os jovens” defende o
maestro da Tuna

A HISTÓRTA E AS ACTIVIDADES DA TUNA MUSICAL
DE REBORDÕES; UMA DAS PRINCIPAIS
ASSOCIAÇÕES CULTURAIS DA FREGUESIA

Futebol Clube de Rebordões
Rancho Folclórico de Santiago de Rebordões
Associação Recreativa de Rebordões

OUTROS DESTAQUES
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RUA 1º DE MAIO (ALDEIA NOVA) - REBORDÕES - TELEFONE 252 874 033

Loja NovaPão quente

aberto ao domingo das 7 às 12h30

PADARIA S.MIGUEL, LDA

supermercado
cafetaria

Rebordões: duas versões para um mesmo nome

S. Tiago de Rebordões. os símbolos
Armas – Escudo de azul, com uma vieira de ouro, um ramo de castanheiro de prata com ouriços do mesmo,
abertos de vermelho, e uma roda dentada de prata, tudo disposto em roquete; em campanha, ponte de um arco de ouro,
lavrada de negro, firmada nos flancos e movente de um pé ondado de prata e azul de três tiras. Coroa mural
de prata de quatro torres. Listel branco, com a legenda a negro: “REBORDÕES – SANTO TIRSO”.

Rebordões é uma freguesia, perten-
cente ao concelho de Santo Tirso, com
5, 72 quilómetros quadrados de área
e 3 mil e 559 habitantes, de acordo
com os Censos de 2001. A densida-
de populacional atinge os 622,2 ha-
bitantes por quilómetro quadrado. Pos-
sui um grande desenvolvimento in-
dustrial. É digna de realce na arqui-
tectura religiosa e Capela da Nossa
Senhora do Parto. Nesta terra viveu o
célebre pintor Francisco José Resende
(1825-1893), no lugar de Santozi-
nhos. Professor da Academia de Be-
las Artes do Porto, preencheu várias
das suas telas com motivos locais.

Existem duas versões quanto à
origem do nome �Rebordões�: uns
afirmam que Rebordões, etimologica-
mente, significa um lugar silvestre e
agro, outros sustentam que provém
do facto de na freguesia haver, há mui-
tos anos, uma grande quantidade de
castanheiros, Rebordões ou Rebordão
(castanheiros bravos não enxertados),
tendo em linha de conta que actual-
mente ainda predomina aí esta árvo-
re, embora seja enxertada, além do
facto de os documentos antigos alu-
sivos à freguesia empregam sempre
indistintamente os termos acima des-
critos. Por tudo isto, acredita-se que a

segunda versão seja a mais correcta.
O Padre Carvalho, na corografia,

diz que Rebordões foi �abadia que
apresenta o Mosteiro de Santo Tirso
como reserva; deu-lha Gil Martins,
filho de Martins Fernandes de Sá, no
ano de 1226� e Pinho leal, no Portu-
gal Antigo e Moderno, acrescenta
que Rebordões foi �Honra� e �Vila�.
A confirmar, talvez, a veracidade des-
ta afirmação, ainda hoje existem os
lugares de Cimo de Vila e da Honra.

Rebordões também já foi sede de

concelho e a este facto refere-se Au-
gusto Pires de Lima, na seguinte pas-
sagem de um artigo que publicou na
Monografia Santo Tirso � Zona de Tu-
rismo em 1947: �Além das freguesi-
as que haviam pertencido ao concelho
de Refojos, outras foram encorporadas
no concelho de Santo Tirso. Antes
existiram os concelhos de Negrelos,
Roriz e Rebordões (ou Rebordão), e
as freguesias que os compunham
passaram para o novo concelho�.

Por outro lado, num dos livros anti-
gos do Arquivo Paroquial encontra-
se, com data de 22 de Junho de 1812,
a seguinte referência: �Esta freguesia
tem este ano 140 fogos, aldeias cha-
madas lugares 20, algumas das quais
têm uma só casa. Esta freguesia per-
tence ao concelho de Refojos de Riba
d�Ave, governo secular e correição do
Porto�. Deste modo, e tendo em conta
esta transcrição, supõe-se que Rebor-
dões é uma povoação antiga. |||||

Uns afirmam que Rebordões, etimologicamente,
significa um lugar silvestre e agro, outros sustentam que provém do facto de na freguesia

haver, há muitos anos, uma grande quantidade de castanheiros,

Igreja Velha de Rebordões, hoje
utilizada para as aulas de
catequese e de outras iniciativas
de apoio à paróquia
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Há uma grande lacuna
no campo social
ENTREVISTA A MANUEL OLIVEIRA, PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE REBORDÕES

||||| TEXTO E FOTO:     SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

Ao serviço da Junta de Freguesia de Rebor-
dões desde 1986, na altura, como secretá-
rio, assumiu a presidência do executivo três
anos mais tarde, pelas cores do PS e cami-
nha para o 18º ano como o principal rosto
da vila. Um filho da terra, de 56 anos, que
concilia o cargo com a actividade exercida
na indústria da panificação. �Satisfeito pelo
desenvolvimento assinalável de Rebordões
ao longo dos tempos�, apenas aponta o
dedo �a uma grande lacuna no campo so-
cial� que, contudo, será resolvida através
do projecto da ASSTIR para a construção
de uma creche, lar e centro de dia. O inves-
timento tardio na habitação também teve o
condão de afastar alguns jovens para
outros locais, mas a dinâmica associativa
faz desta uma terra rica.

Qual o balanço que faz destes 18 anos
como presidente da Junta de Freguesia
de Rebordões?
Faço um balanço bastante positivo, porque
quando tomei posse a freguesia era muito
carenciada a todos os níveis e, agora, embo-
ra mantenha algumas carências, na verdade
têm sido dados passos muito significativos
no campo dos caminhos públicos, no me-
lhoramento da sede da junta, do cemitério,
abastecimento de água e saneamento bá-
sico, a nível desportivo, estando, inclusive,
a decorrer as obras de construção do pavi-
lhão gimnodesportivo e o ringue da
Vergade-la. No fundo, há uma série de
obras que no final do mandato vão trans-
figurar Rebordões. Temos de consolidar
estas obras e depois avançar para outras.

Então, Rebordões é uma vila em pleno
desenvolvimento…
Sim, embora com algumas carências que
estamos a tentar colmatar, nomeadamente
através deste conjunto de obras que estão
a decorrer no terreno.

Que carências são essas?
Essencialmente o saneamento básico, pois
era fundamental resolver esse problema e,
neste momento, mais de metade da fregue-
sia têm as obras concluídas. No campo da

rede viária foram dados passos significati-
vos, embora agora, esteja parada, porque
primeiro há que concluir as obras de sanea-
mento. No plano desportivo, temos o novo
pavilhão e o ringue da Vergadela, também
já temos campos de futebol, neste caso de
uma associação particular mas para a qual
a Junta de Freguesia também deu o seu
contributo. Há uma grande lacuna no campo
social. Embora te-nhamos um jardim de
infância, há falta de creches e de apoio à
Terceira Idade. Há uma associação, a ASSTIR,
que já deu passos significativos e vai
apresentar em breve um gran-dioso projecto
para a construção de um lar, centro de dia
e uma creche. É um projecto muito alargado,
para o qual irão contribuir os apoios vitais
da Segurança Social da Câmara Municipal
de Santo Tirso e também da Junta de
Freguesia, ainda que, neste último caso, seja
muito insignificante.

A gestão de uma Junta é uma tarefa difícil?
Sim, porque, por vezes, não há receitas sufi-
cientes para fazer face aos problemas. Mas
com serenidade e muita calma, temos ao
longo destes anos gerido bem, sempre a
fazer contas constantes, para que seja uma
junta credível e responsável.

Como se conquista o carinho de uma popu-
lação ao longo de 18 anos?
Resolvendo os problemas das pessoas, não
vêem na Junta um empecilho e procuramos
facilitar o mais possível, por vezes, com al-
guns sacrifícios. Esse contacto de proximida-
de sensibiliza as pessoas e, depois, as pes-
soas acabam por continuar a apostar em nós.

Que serviços disponibilizam na Junta?
Temos o posto dos CTT que ajuda muito a
população, um serviço que nos tem criado
alguns problemas no funcionamento da
Junta. Neste momento, estamos a negociar
um aumento na recompensa. Tínhamos
uma empregada na parte administrativa e
agora, assegura praticamente os CTT, o que
obriga o executivo a fazer determinadas
tarefas. Estamos a pensar na instalação de
um posto de Internet gratuito mas ainda
não nos foi possível adquirir os equipa-
mentos informáticos. |||||

Rebordões é uma freguesia envelhecida ou tem
uma larga percentagem de juventude?
Pelas actividades desenvolvidas pelas associações
verificamos que temos uma larga percentagem de
jovens, embora o facto de ter havido um investi-
mento tardio a nível de habitação isso afastou
algumas pessoas. Há dez anos tínhamos imigrantes
que se queriam fixar na sua terra e não havia
oferta. Foi tardio mas ainda veio a tempo e, assim,
pode segurar mais a juventude, porque já tivemos
jovens a procurar casa em Vila das Aves, Santo
Tirso e Famalicão. Em Mourizes, há a construção
do bloco de apartamentos designado de Cinco
Torres e fala-se de outros projectos.

Quais as ofertas direccionadas aos tempos livres
da população?
Temos o Parque do Rosal que, até é um local
agradável mas não é bem servido a nível de
arruamento, é um local praticamente sem saída.
Fizemos uma aposta temerária, porque não

sabíamos se a população iria aderir,
o que veio a acontecer. Pode ser
que no futuro com outros
arruamentos e acessos seja mais
frequentado.

“HOUVE UM INVESTIMENTO TARDIO
NA HABITAÇÃO”

AVENIDA AMÉRICO TEIXEIRA | REBORDÕES | TELEFONE 252 850 789

PADARIA S.MIGUEL, LDA
pão quente | cafetaria | snack-bar|

pizzaria | comida para fora
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A nível da habitação social, Re-
bordões está bem servida?
Sim, havia muitas carências, mas
foram implantadas 36 habita-
ções sociais, perto da sede da
junta, que não resolveram total-
mente, mas habitação sem as
mínimas condições deixou de
existir. Eram 36 habitações mas
o número foi reduzido e
preenchido com pessoas de
outras freguesias. À partida não
ficou muita gente de fora,
apesar de haver algumas que
ainda não estão nas condi-
ções ideais.

Em termos económicos qual o
ponto de situação da fregue-
sia?
É uma freguesia que tem bas-
tante indústria de grande di-
mensão, caso da Intraplás, Es-
tamparia Adalberto, Nova Têxtil,
que estão a laborar bem; neste
momento, só temos a Filatex
desactivada. Depois há um con-
junto muito grande a nível de
pequenas empresas de confec-
ção que estão a funcionar bem.

Então, aqui não há uma gran-
de percentagem de desem-
prego?
Não há muito desemprego e, às
vezes, na minha própria activida-
de profissional até tenho difi-
culdades em recrutar pessoas.
A situação do desempregado
também é muito complexa, pois
por um lado há desempregados
e por outro pessoas a pedir tra-
balhadores e não os conseguem
arranjar. De um modo geral o
desemprego não é um problema
que se impõe de momento.

A construção do pavilhão
desportivo tem demorado
muito tempo…
É uma obra projectada desde
1997, mas há três ou quatro
anos avançaram as obras. Nós
não pedimos tanto mas a Câ-
mara Municipal entendeu colo-
car ao dispor da população um
pavilhão com grandes condi-
ções para servir Rebordões e
outras freguesias envolventes.
Dado o facto de ser uma obra
dispendiosa e ter apoios do
Fundo Europeu, isso atrasou
um pouco, mas vai compensar
porque iremos ficar com uma
infra-estrutura de grande quali-
dade, não só em termos des-
portivos como para a realização
de outro tipo de eventos. Neste
momento, está a decorrer a se-
gunda fase e é um pouco difícil
avançar com uma data quanto
à conclusão da obra.

É uma vila dinâmica a nível
associativo?
Temos um conjunto de asso-
ciações muito bom, quer a nível
musical, como o Rancho e a
Tuna, quer a nível desportivo,
com o Futebol Clube de Rebor-
dões e a União Desportiva da
Vergadela, temos o Grupo da
Ponte; no plano da cultura
temos a Sociedade Recreativa,
a Associação Recreativa, os
Escuteiros. Rebordões é muito
rica em associações e isso é
muito bom para a juventude,
porque assim enquanto está
concentrada nesta vasta oferta
de actividades, não está a
trilhar outros caminhos mais
complicados. |||||

Temos
indústrias de
grandes
dimensões
ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DA JUNTA DE
REBORDÕES (CONTINUAÇÃO)
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Líder do Movimento Independente de
Cidadãos por Rebordões, Elísio Sousa é
o principal rosto da oposição ao execu-
tivo liderado por Manuel Oliveira, na
Junta de Freguesia. A entrada no mundo
da política é recente, mas a vontade em
contribuir para o melhoramento da vila
é enorme. Candidato derrotado nas últi-
mas eleições, procura, desde então, ter

LÍDER DO MOVIMENTO DE CIDADÃOS POR REBORDÕES É O ROSTO DA OPOSIÇÃO EM REBORDÕES

fazem muito. Não há obras projectadas,
fazem apenas a gestão corrente. Mas a
falta de dinheiro é uma desculpa de mau
pagador. É preciso encontrar outras formas
de potenciar receitas, porque se ficarmos
pela base morremos à nascença�, avisou.

Elísio Sousa é da opinião que �Rebor-
dões é uma freguesia com um grande
potencial económico, mas a junta está
de costas voltadas para esse sector�. �Te-
mos empresas com grande expressão

uns anos tínhamos quatro escolas bási-
cas, agora só temos duas e corremos o
risco de ficarmos apenas com uma. Isto é
lamentável porque os pais são obrigados
a colocar os seus filhos em outras esco-
las do concelho. O Primeiro-Ministro, na
apresentação do Orçamento de Estado
para 2007, disse que no quadro comuni-
tário de apoio havia uma verba destinada
à criação de escolas. Esta é, por isso, uma
oportunidade única e as autoridades lo-
cais têm de ter a ambição para fazerem
um projecto direccionado a uma nova estru-
tura escolas para salvaguardar o futuro�,
deixou em jeito de apelo. Elísio Sousa
também não deixou de mostrar a sua re-
volta pelo facto de estarem em execução
simultânea dois projectos no plano des-
portivo (o pavilhão e o ringue junto à
Ponte de Caniços, �quando se poderiam
canalizar essas verbas para outras infra-
estruturas mais urgentes�. O �abandono
quase completo, por parte da junta, do
património cultural, ambiental, histórico
e tradicional� é outras das queixas apre-
sentadas, além da falta de apoio à juven-
tude. �Se não fosse a iniciativa privada e
o movimento associativo não era possível
ter o que temos hoje. �Tenho um apreço
por estas associações, dado o seu em-
penho e espírito de sacrifício�, rematou
o líder do Movimento Independente. |||||

um papel activo em todas as assembleias
de freguesia, através da apresentação
sistemática de propostas nos mais varia-
dos níveis. �Tentamos fiscalizar o actual
executivo de forma séria, correcta e cor-
dial, sem esquecer o respeito pelos que
votaram em nós e também por aqueles
que não votaram�, explicou, ao mesmo
tempo que foi deixando no ar alguns
lamentos pela forma como tem sido feita
a actual gestão. �Entristece-me a forma
como está a ser gerido o executivo. Não
há muito a dizer porque também não

nacional e podia haver uma maior política
de proximidade�, completou. Além disso,
chama também a atenção para a degra-
dação do estado da rede viária, sobretudo
depois das actuais obras de água e sa-
neamento básico. �Isso é visível na Aveni-
da 25 de Abril, que tem quase o aspecto
de um caminho de carros de bois. Nota-
se uma falta de fiscalização aos emprei-
teiros, porque há que ter sempre em aten-
ção os peões e os automóveis�, lamentou.
A �conclusão tardia das obras do cemité-
rio� é uma outra preocupação, além das
faltas de condições no ensino básico. �Há

Elísio Sousa preocupado
com o ensino básico na vila

Elísio Sousa é da opinião que “Rebordões é uma freguesia com um
grande potencial económico, mas a junta está de costas voltadas para
esse sector”. “Temos empresas com grande expressão nacional e podia
haver uma maior política de proximidade”, completou o
líder da oposição da freguesia.

Artur MoreiraArtur MoreiraArtur MoreiraArtur MoreiraArtur Moreira
Construção - Manutenção
Decoração - Recuperação
Sistemas de Rega - Drenagem
Limpeza de terrenos - Matas

www.natura.jardinseafins.com
Travessa de Freitas, 292 | Rebordões | Telefone 252 852 570 | Telemóvel 914 141 344

e-mail: natura-jardinseafins@clix.pt
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RANCHO FOLCLÓRICO SANTIAGO DE REBORDÕES:
JOVENS NÃO ADEREM A ESTAS COLECTIVIDADES

Rancho Folclórico
de Rebordões vive
da “carolice”

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

com parque de estacionamento

Projectos e Manutenções de Jardins

Comércio de Plantas Ornamentais, Frutíferas e Florestais

Comércio de Pedras Decorativas

Cerâmica p/ Interior e Exterior

Sementes p/ Horta e Jardim

HORÁRIO

2ª a Sáb. das 9 às 12h30
das 14 às 18h30

DOMINGOS E FERIADOS

14h30 às 18h30
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�E tudo começou numa brincadeira
de Carnaval�. Foi este o primeiro pas-
so do Rancho Folclórico de Santiago
de Rebordões à quase duas décadas.
A 7 de Fevereiro de 1989 nascia este
agrupamento folclore, primeiro com
o nome de Rancho Infantil de Santia-
go de Rebordões, posteriormente pas-
sou a Rancho Infantil e Juvenil de
Santiago de Rebordões e por fim, a
designação definitiva de Rancho Fol-
clórico Santiago de Rebordões.

Este passado foi recordado pelo
actual presidente da colectividade, Ar-
mando Paiva que fez parte do grupo

tituem. Para Armando Paiva �todo o
trabalho que tem no rancho é por
amor ao folclore e pelo orgulho em
elevar o nome de Rebordões nos
diversos festivais em que participa�.

Contudo, o Rancho Folclórico
tem pequenas ajudas financeiras,
como por exemplo, os subsídios que
advêm da Câmara Municipal de
Santo Tirso, bem como das quotas
dos 240 associados e da explora-
ção do bar que está situado na sede.
Na opinião do presidente do ran-
cho �o dinheiro que conseguimos
destas actividades é pouco porque
as despesas são grandes�
acrescentando: �por exemplo os

tival de Folclore de Santo Tirso, já que
é o único agupamento nacional a par-
ticipar no evento�.

Em relação ao cenário do futuro do
folclore em Portugal apesar de ser
nubloso, ele está garantido apesar das
inúmeras dificuldades em angariar jo-
vens para estas colectividades. �Os jo-
vens não aderem muito a estes agru-
pamentos porque preferem ir para as
discoteca e bares� e acrescenta que
�algunas jovens sentem vergonha em
vestir o traje� refere o presidente da
colectividade. No entanto salienta que
� também existe juventude que tem muito
orgulho em vestir estas roupas�.

No que consiste aos objectivos ime-
diatos da colectividade o presidente do
Rancho sustenta que �é necessário con-
cluir o pouco que ainda falta da sua
sede� e continuar com a motivação ini-
cial que consiste em �fazer novas ami-
zades nos diversos locais onde actuam
e elevar o nome de Rebordões e do
concelho de Santo Tirso com o seu
desempenho�.

Por fim, Armando Paiva elogia todos
os rebordoenses e todos os jovens que
participam no Rancho e faz o convite a
juventude para aderir mais a estas co-
lectividades. |||||

de pessoas que permitiram o seu nas-
cimento. Actualmente o Rancho Fol-
clórico de Rebordões é constituído
por 46 pessoas, onde o elemento mais
jovem tem apenas 4 anos de idade.

Esta colectividade, como inúmeras
no nosso país, vive essencialmente da
�carolice� dos elementos que a cons-

trajes são bastantes caros e 90 por
cento das nossas actuações que
fazemos pelo país são de graça�.

No entanto, o Rancho Folclóri-
co de Rebordões tem cerca de 15
saídas para diversos espectáculos.
Armando Paiva anuncia que �no
próximo dia 6 de Agosto, Rebor-
dões vai representar Portugal no Fes-

O Rancho Folclórico tem pequenas ajudas financeiras, como por exemplo,
os subsídios que advém da Câmara Municipal de Santo Tirso, bem como, das
quotas dos 240 associados e da exploração do
bar que está situado na sede.
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Sendo o futebol um desporto de massas,
não é de estranhar que a Associação Re-
creativa de Rebordões tenha origem no
desporto-rei. O antecessor do actual Fu-
tebol Clube de Rebordões extinguiu-se
há largas dezenas de anos, por falta de
um campo de jogos, e como as pessoas
se continuavam a juntar e a conviver daí
nasceu a ideia de se criar uma associa-
ção, utilizando-se a bandeira da anterior
colectividade, decorria o ano de 1960.

A explicação surge pela voz de Elísio
Sousa, presidente há seis anos de uma
das associações da vila. Com 650 asso-
ciados e uma sede própria, mesmo ao
lado do edifício da Junta de Freguesia
local e do futuro pavilhão gimnodes-
portivo, o saneamento financeiro permite
atingir outros patamares. �Não vivemos
de subsídios, porque temos as nossas
próprias fontes de receitas. Além da quoti-
zação dos associados temos em funcio-
namento o bar da colectividade e, ao lon-
go do ano, realizamos uma série de even-
tos. Vamos fazer a festa do 25 de Abril,
em Outubro temos a noite do fado casti-
ço e tradicional, participamos em coló-
quios e conferências, fazemos dois pas-
seios anuais, a festa do Carnaval e Na-
tal�, enumerou o presidente. Estas e ou-
tras iniciativas atestam o dinamismo da

||||| TEXTO: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

O reverendo Dr. Francisco Carvalho
Correia, historiógrafo insígne das ter-
ras do Concelho, tem já pronta a edi-
ção do seu último trabalho de inves-
tigação sobre �Rebordões. Falámos
com ele ao telefone para conhecer
alguns dados sobre este livro que, diz-
nos, correspondeu inicialmente a uma
solicitação do pároco e da Junta de
Freguesia daquela localidade e que
será apresentado muito em breve, ao
público pela Câmara Municipal de
Santo Tirso que patrocina a edição.

O livro é essencialmente uma in-
vestigação sobre documentos histó-
ricos muito antigos e outros que se
aproximam do século dezanove. Co-
meça por fazer uma abordagem
etimológica do topónimo Rebordões
e de outros designativos de lugares
que indiciam a existência de vestígios
arqueológicos como o de Antas; pro-
cura cobrir praticamente um milénio
da história da Paróquia até ao sécº
XIX, abordando temáticas como os
Padroados, aspectos do seu patrimó-
nio como o seu sacrário e a capela

Carvalho Correia lança
em breve o livro
“Rebordões-Santo Tirso”

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE REBORDÕES

O passado com
origem no futebol

associação, com a ajuda clara e inequí-
voca dos restantes elementos da Direc-
ção. �Como presidente queria agradecer
aos meus companheiros o esforço, a de-
dicação e o empenho com que executam
as tarefas que lhes são incumbidas e es-
pero continuar a contar com esta equipa
na máxima força. Tenho aqui uma equipa
de gente com um dinamismo acima da
média�, assegurou Elísio Sousa.

Com o recente arranque da secção de
todo o terreno, está também em equação
a introdução de uma secção de pesca,
de jogos tradicionais, além de uma sec-
ção de karaté e de futsal. �Estes projectos
serão viáveis a curto prazo�, tal como ex-
plicou o dirigente, nomeadamente depois
da inauguração do pavilhão gimnodes-
portivo, dado que a Câmara de Santo Tirso
decidiu conceder 30 horas mensais de
acesso gratuito. O futuro também aponta
à conclusão das obras da sede, e o espaço
onde funciona o bar, no piso inferior, será
destinado a um anfiteatro, a pensar na rea-
lização de vários eventos culturais e des-
portivos, dado que no primeiro piso pas-
sará a funcionar uma biblioteca, com aces-
so gratuito à Internet, bar, sala de jogos e
espaços próprios para as várias secções.
Tudo projectos a desenvolver, sempre com
os pés bem assentes no chão, de encon-
tro ao dinamismo de uma das colecti-
vidades mais antigas de Rebordões. |||||

da Srª do Parto, a Confraria do Santís-
simo Sacramento, o rol dos seus páro-
cos; num capítulo que lhe é bastante
querido, aborda ainda o largo espec-
tro dos seus antepassados ilustres,
diplomados, académicos, artistas que
foram mestres de pintura e escultura,
nomeadamente o pintor do sécº XVIII,
Francisco José Resende, com obra re-
presentada no Museu Soares dos Reis
e que aqui terá tido casa e proprieda-
des. Referiu-nos também Carvalho
Correia, aspectos interessantes de
mestres que fizeram escola e que da-
qui levaram influências para o Brasil,
como ainda hoje se pode constatar
em igrejas e arte sacra espalhadas por
cidades brasileiras.

É com imenso prazer que damos,
em primeira mão e num suplemento
sobre Rebordões, pública notícia deSta
obra que, conforme nos deu a en-
tender o autor, só ficará completa com
novos estudos que terão que ser fei-
tos respeitantes ao século XX e à ac-
tualidade.

Está de parabéns o autor e a fregue-
sia que, assim, fica ciente de um  pas-
sado de que bem se pode orgulhar. |||||
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||||| TEXTO: MARCOS CERTO

�O gosto em praticar desporto e o
prazer de jogar futebol� é o lema de
base no Futebol Clube de Rebordões.
Esta associação que nasceu em 28
de Fevereiro de 1983 tem como prin-
cipal vertente o futebol amador.

No entanto, tudo isto é feito com
muitas dificuldades e com bastante
�calorice�. Na opinião de Gentil Mo-
reira, Presidente do Futebol Clube de
Rebordões �o futebol amador vive
com imensas dificuldades financeiras
e é necessária bastante força de von-
tade para não desistir�.

O clube actualmente é constituí-
do por cerca de 25 atletas seniores
mas tem associada a si a escola de
futebol �os traquinas� que é destina-
do às crianças dos 4 aos 10 anos�.

Apesar do futebol ser o desporto-
rei em Portugal, as pessoas não ade-
rem a estas iniciativas e a estas asso-
ciações. No entender de Gentil
Moreira �as pessoas apesar de gos-
tarem de jogar futebol, não querem
dirigir as associações desportivas�.
Estranha realidade mas que tem uma
razão de ser segundo o presidente
do clube. Para ele �as pessoas não
aderem porque muitas das vezes o

A Associação de Solidariedade Social S. Tiago de Rebordões (ASSTIR) vai realizar no próximo
sábado, dia 28 de Abril, pelas 15 horas, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Rebordões, a
apresentação do financiamento e do projecto para o início da construção da obra destinada a
Creche, Centro de Dia com Apoio Domiciliário e Lar de Idosos, em Rebordões.

Nesta apresentação, vão estar presentes o presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso,
Castro Fernandes, a vereadora da Acção Social, Júlia Godinho, o presidente da Junta de Fregue-
sia, Manuel Oliveira e o Pároco de Rebordões, Padre Celestino Félix.

Fundada em 2000, a ASSTIR tem como principal objectivo colmatar a carência da oferta de
serviços de apoio à infância e à terceira idade. Nesse sentido, desenvolveu o seu projecto e em
2002, com a ajuda dos rebordoenses e da Câmara Municipal de Santo Tirso, adquiriu um
terreno, cuja localização foi de imediato aprovada pela Segurança Social.

Em 2006 concorreu à primeira fase do PARES-Programa de Alargamento da Rede de Equipa-
mentos Sociais, tendo visto a sua candidatura seleccionada para comparticipação financeira pelo
Instituto da Segurança Social, I.P., do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social.

Para cobrir o investimento não financiado está já formalizada a comparticipação financeira de
10 por cento do valor total do investimento por parte da Câmara Municipal de Santo Tirso,
sendo o restante a garantir pela ASSTIR. O valor total do Investimento é de um milhão quinhen-
tos e oitenta e três mil e seiscentos Euros. |||||

dinheiro que é necessário para reali-
zar algumas obras, primeiro sai do
bolso do próprio e muito mais tarde
é que consegue reaver essa impor-
tância monetária. Neste sentido é
necessário que as pessoas tenham
disponibilidade financeira, ou seja,
investir primeiro para depois receber
o dinheiro. �O mais importante é ter
as contas em dia no clube e na mai-
or parte das vezes só é possível com
a injecção do dinheiro pessoal� con-
clui Gentil Moreira.

No entanto, o Futebol Clube de
Rebordões tem algumas fontes de ren-
dimento. Assim, no campo tem placa-
res com patrocínios de diversas em-
presas, os subsídios vindos da Câma-
ra de Santo Tirso (que são uma im-
portantíssima fonte de rendimento),
o bar no campo e cerca de 300 asso-
ciados. Neste sentido foi também cria-
do um importante protocolo para a
ajuda da instituição. Na opinião do
presidente �o protocolo assinado pelo
Clube de Rebordões e o futebol ju-
venil do Tirsense permite que mais
algumas verbas cheguem aos nossos
cofres�.

Em relação ao futebol juvenil, o
clube teve que abandonar esse pro-
jecto já que na opinião de Gentil Mo-

As pessoas  não querem dirigir
estas associações
FUTEBOL CLUBE DE REBORDÕES. PRESIDENTE DO CLUBE DIZ SER NECESSÁRIO
MAIOR DISPONIBLIDADE FINANCEIRA

modalidade exige menos jogadores
é possível que consigamos formar
uma equipa porque o desporto é
muito importante para os jovens�. Mas
advertiu que �é necessário construir
um ringue para esta prática desportiva�.

 Actualmente a associação tem
como objectivo em termos financei-
ros construir um muro de segurança
que sustenha desnivelamento do ter-
reno. Para o presidente �as exigências
são muito grandes e as despesas tam-
bém são enormes�.

 Em termos desportivos o cenário
passa essencialmente por manter a
equipa no futebol concelhio e me-
lhorar as infra-estruturas do clube. ||||||

reira �ficou com poucos jogadores
porque o Desportivo da Aves e o Fu-
tebol Clube Tirsense levaram todos
esses jovens�. Apesar disso, não de-
siste desta ideia, contudo, tem que
ser remodelada, ou seja, criar uma
equipa de futebol de sete. �Como esta

“O mais importante é ter as
contas em dia no clube e na

maior parte das vezes só é
possível com a injecção do

dinheiro pessoal” afirma Gentil
Moreira, presidente do Futebol

Clube de Rebordões.

Creche, Centro de Dia com
Apoio Domiciliário e Lar de Idosos,

para a freguesia de Rebordões

ASSTIR apresenta
grande projecto de

âmbito social
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A história faz parte de todas as insti-
tuições e com o decorrer dos anos
vai sendo enriquecida pelos factos que
lhe estão associadas. Assim a Tuna de
Rebordões teve o seu nascimento no
remoto ano de 1926, onde a reali-
dade social, financeira e tecnológica
era muito diferente dos dias de hoje.
Não existia as vias de comunicação
actuais, que nos permitem deslocar com
imensa facilidade de uns lugares para
outros e mais ainda, através da tele-
visão e da Internet temos acesso a
tudo o que nos rodeia através de um
simples clique e em poucos segun-
dos. Assim, longe da tecnologia de
ponta audiovisual que actualmente
nos é apresentada, a Tuna de Rebordões
nasceu como um grupo musical orien-
tada essencialmente para o convívio.

Esta associação foi criada por An-

TUNA MUSICAL DE REBORDÕES | TUNA NASCEU PARA O CONVÍVIO

tónio Nogueira (que abandonaria em
1928) e António Ferreira (Cândido)
que permaneceu na Tuna até ao ano
de 1979, quando faleceu.

 Como é uma instituição que já
tem bastantes anos os factos são inú-
meros e assim em 1930 foi criado
um grupo cénico para angariar fun-
dos para a construção da Igreja de
Rebordões. Em consequência a Tuna
não queria desperdiçar esta oportu-
nidade e aderiu a esta iniciativa.

Com decorrer dos anos Tuna e
grupo cénico trabalharam juntos até
que em 1937 ficou concluída a cons-
trução da Igreja de Rebordões. Segun-
do Manuel Ferreira Pedreira, Maestro
da Tuna de Rebordões (filho de um
dos fundadores, António Ferreira) �a
partir da construção da Igreja o gru-
po cénico extinguiu-se mas a Tuna
continuou�. No entanto, o Maestro
recorda �que na altura a Tuna ensai-

ava no coro da Igreja Velha e sobre-
tudo tocava para a freguesia, ou seja,
não tinha grande movimento�.

Contudo os anos foram passando,
e com altos e baixos a instituição foi
sobrevivendo, até que em 1979 mor-
re uns dos seus fundadores, António
Ferreira (Cândido) e o Maestro lhe
sucedeu na Tuna. Para Manuel Ferreira
Pedreira � entre 1979 e 1980, após
o falecimento do meu pai, a Tuna an-
dou um bocado à deriva até que eu
assumi o comando� acrescentando
que �já estava na tuna desde os oito
anos e por consequência já conhe-
cia muito bem a organização�.

No ano de 1987 a Tuna de Re-
bordões deu mais um passo em fren-
te ao criar a escola da música que
tinha por objectivo principal preparar
futuros músicos. Na opinião do Ma-
estro � o principal objectivo é formar
jovens para saber tocar e ouvir músi-

ca e definitivamente isso tem-se con-
seguido�. Actualmente a Tuna tem 24
elementos e ensaia no salão paro-
quial enquanto que a escola de mú-
sica é constituída por 11 pessoas.

Em 1992 foi iniciada a obra mais
emblemática da Tuna, ou seja a sua
actual sede. Para Carlos Alberto, pre-
sidente da Associação (desde 1989)
�foi iniciada a construção da nossa
sede que demorou cerca de 4 anos
até ser concluída. No entanto, acres-
centou que �esta obra foi a reunião
de vários esforços de diferentes pes-
soas mas, em especial o Eng. Maurício
que orientou, desenhou e fez o
projecto deste edifício�. A ampla sede
da Tuna tem, segundo o seu presidente,
boas condições: �tem um bar, uma sala
para dar aulas de música e um
auditório com um palco�.

Actualmente a Tuna tem novas ini-
ciativas para atrair os jovens e neste

TUNA REALIZAR UMA
NOITE ÁRABE

“É preciso acarinhar os jovens”
defende o maestro da Tuna

sentido foram criadas actividades como
o karaoke, Yoga e o Hip-hop. Para o
Maestro, António Pedreira �é neces-
sário dar carinho aos jovens para que
eles venham para juntos de nós�
acrescentando que �todo este traba-
lho é feito com muita carolice porque
se hoje em dia não dermos algo não
conseguimos que as pessoas adiram�.

Outras das actividades que decor-
rem nas instalações da sede são as
�Reizadas�, o �Arraial Minhoto�, a
�Festa do Outono�, o Magusto que
permite arrecadar algum dinheiro. |||||

O grupo de Hip-Hope, a da As-
sociação Tuna Musical de Rebor-
dões vai realizar no próximo dia
5 de Maio, uma noite árabe onde
se pretende recriar o ambiente das
noites arábicas, cheias de encan-
tamento e de mistério. A dança e
as surpresas vão ser o forte da
noite. A iniciativa inicia-se pelas
21 horas no salão de espectácu-
los da referida associação. |||||

ACTUAÇÃO DA TUNA MUSICAL NO PASSADO DOMINGO, DURANTE A FESTA DA PRIMAVERA



CD AVES 0 - P. FERREIRA 1
DESP. AVES - NUNO; SÉRGIO CARVALHO; ANÍLTON; SÉRGIO

NUNES (CAP); PEDRO ERALDO; FILIPE ANUNCIAÇÃO;

MÉRCIO; JOCVALTER (LEANDRO AOS 61M); MOREIRA;

JORGE RIBEIRO; PAULO SÉRGIO (HERNANI 81M). PAÇOS

DE FERREIRA - PEÇANHA; GERALDO; LUIZ CARLOS;

MANGUALDE; ANTUNES; PAULO SOUSA (CAP); ELIAS

(PEDRINHA AOS 65M); FAHEL; EDSON (EMERSON AOS 90

M); JOÃO PAULO; CRISTIANO (RICARDINHO AOS 78M).
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Numa tarde com uma temperatura ele-
vada (calor), Desportivo das Aves e
Paços de Ferreira subiram ao relvado
para jogarem uma partida muito deci-
siva para os objectivos de cada equipa.

Aves que vinha de duas vitórias
consecutivas enquanto que a equipa
visitante �espreita� os lugares que dão
acesso à Europa. Contudo, dentro das
quatro linhas não se notou em nada
esse desnivelamento classificativo. Para
quem assistiu ao jogo viu que a forma-
ção de casa entrou a todo gás (que-
rendo resolver a situação rapidamen-
te) enquanto que a equipa pacense
controlava o jogo a meio-campo e à
espera unicamente de algum deslize.

Aos 7 minutos do encontro Jocival-
ter na cobrança de um livre, por uma
falta sobre Mércio, proporciona a Pe-
çanha a primeira defesa do encontro.

Volvidos 12 minutos o Desp. das
Aves após um livre directo cobrado
por Jorge Ribeiro coloca o guardião
pacense com imensas dificuldades em
suster o remate do esquerdino.

Com o decorrer do jogo o equipa
visitada tentava dominar em todos os
índices do jogo e aos 24 minutos

após centro de Moreira (melhor joga-
dor em campo) Mércio desvia de ca-
beça o esférico e esta passa a milí-
metros da baliza de Paços de Ferreira.

A partida decorria apenas no senti-
do da baliza anfitriã, quando aos 41
minutos Paulo Sérgio remata e a bola
passa muito próxima do poste. E assim,
chegava o fim da primeira parte onde
o Desportivo das Aves esteve sempre
a dominar e a controlar o jogo e falhan-
do apenas no capítulo da finalização.
Por seu turno o P. de Ferreira era uma
equipa que jogava na expectativa e
procurar lançar rápidos contra-ataques.

O segundo tempo iniciou-se e a
história do jogo foi a mesma. A equipa
caseira a dominar e a falhar enquanto
a equipa visitante a controlar os
consequentes ataques.

E surge aos 66 minutos mais uma
oportunidade para a equipa do costu-
me (e mais uma vez por infelicidade)
Filipe Anunciação remata de cabeça
e esta esbarra na trave, onde Peçanha
já estava completamente batido.

E finalmente surge o primeiro re-
mate (perigoso) do Paços de Ferreira
e foi aos 81 minutos num movimento
de puro contra-ataque e que levou
pânico a baliza de Nuno.

Com o fim de jogo no horizonte
Prof. Neca lança Hernâni para o lugar
de Paulo Sérgio já bastante esgotado.
E como não marca arrisca-se sempre
a sofrer foi isso aconteceu. Num lance
infeliz Anilton Júnior que falha o re-
mate de alívio coloca a bola nos pés
do avançado pacense que centra e
Ricar-dinho desvia para fundo da bali-
za. E estava inaugurado o marcador.

Até o final do jogo o Aves ainda

tentou mas o desespero apoderou-
se completamente dos jogadores.

Na conferência de imprensa o Prof.
Neca foi bastante crítico com a equipa
de arbitragem referindo que �se podia
escrever uma crónica de dois bons
malandros� e acrescentou que �o
árbitro Sr. Soares Dias foi um elemento
contra o Desportivo das Aves benefi-
ciando sempre o Paços�.

Em relação ao jogo propriamente
dito o técnico avense defendeu que
�o resultado não corresponde ao que
se passou dentro das quatro linhas
durante 90 minutos� acrescentando
que �a falta de eficácia e a ausência da
estrelinha da sorte não permitiu que
vencêssemos. Até tivemos uma bola
na trave na segunda parte� conclui.

Por seu turno José Mota, técnico
pacense referiu que �a nossa equipa
foi muito feliz, provavelmente o resul-
tado justo era o empate, mas no entan-
to quem marca merece ganhar�.

JORNADA ANTERIOR
NACIONAL - CD AVES
Num jogo onde o Nacional e Despor-
tivo das Aves jogaram �cartadas� deci-
sivas na recta finas deste campeonato.
O clube madeirense a lutar para os
lugares europeus enquanto que o
Desp. das Aves tenta �fugir� a todo o
custo dos últimos lugares da tabela.

Neste sentido a equipa insular ini-
ciou o jogo a controlar, já que jogava
no seu recinto, enquanto que a equipa
avense aproveitou as situações de
contra-ataque para colocar perigo
junto da baliza de Diego.

No entanto até aos 12 minutos os
visitantes foram os mais rematadores,

Estrelinha da sorte vira “costas”
ao Desportivo das Aves
PODIA-SE ESCREVER UMA “CRÓNICA DE BONS MALANDROS”

altura que surgiu o golo do Nacional
por parte de Cássio, um pouco contra
a corrente do jogo.

Com este desfecho Prof. Neca tenta
�agitar� os seus pupilos e coloca Mo-
reira junto de Paulo Sérgio e passou
a jogar num sistema de 4x4x2.

No reatamento da segunda parte
o Desp. das Aves voltou a dar imenso
trabalho junto ao último reduto na-
cionalista, até que Filipe Anunciação
eleva-se sobre a defesa adversária e
aponta o golo de empate. O Nacional
tremeu imenso com o golo sofrido e
a equipa minhota aproveitou, e de que
maneira, desta situação. E surgiu o
minutos mágicos (75) onde Paulo

Sérgio de cabeça viola mais uma vez
as redes de Diego, colocando a equipa
avense à frente no marcador. Um mi-
nuto depois (76) o mesmo avançado
aproveita uma grande fífia da defesa
nacionalista e bisa no encontro. Mais
outro minuto (77) passado e a equi-
pa visitante sentencia o jogo com o
golo de Moreira. A partir daqui e com
este vendaval de golos os jogadores
avenses �levantaram� o pé do acele-
rador e que permitiu a formação alv-
inegra marcar mais dois golos. Con-
tudo, a vitória já estava assegurada.

PRÓXIMO JOGO (29/A0/A7):
CD AVES - NAVAL
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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
Iluminação
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Moreira é sinónimo de boa sorte no
Desportivo das Aves. Contratado na
reabertura do mercado de transferên-
cias, em Janeiro último, depois de uma
experiência mal sucedida no Dínamo
de Moscovo, o internacional portu-
guês lesionou-se logo no jogo da es-
treia, mas no seu regresso à equipa
carimbou com um golo o reencontro
dos avenses com os triunfos, que tei-
mavam em fugir há mais de quatro
meses. A vitória caseira frente ao Boa-
vista surgiu a seis jornadas do final
do campeonato e terá alimentado a
esperança de todos os responsáveis pe-
lo clube na permanência, e o segui-
mento neste período auspicioso foi
dado através de novo triunfo, no difícil
terreno do Nacional, e, uma vez mais,
com Moreira a fazer o gosto ao pé e
a fechar os 4-3 favoráveis aos avenses.

Satisfeito pelo �regresso em grande�
ao onze inicial, a alegria sentida por
Moreira também foi ajudada pelo fac-
to de ter voltado a fazer o que mais
gosta. �Consegui ajudar a equipa e
voltar a fazer o que mais gosto. Devido
à nossa situação na tabela classificati-
va foi uma satisfação enorme poder
marcar um golo importante�, recordou.
Momentos marcantes como este
merecem, é claro, festejos à altura e o
tiro certeiro do avançado, após livre
cobrado por Filipe Anunciação, foi
comemorado de forma muito peculiar,
com um beijo na careca do treinador
Neca. �Saiu-me na altura esse gesto.
Acho que foi uma altura de explosão
de alegria depois de tudo o que te-
mos passado nos últimos meses e esta
vitória foi inteiramente dedicada à
equipa técnica e a todos os meus
companheiros�, recordou.

A recta final do campeonato será,

A reconquista
da vitória
com a tarimba
de Moreira
“Foi uma satisfação enorme marcar um
golo tão importante”

de certeza, encarada, agora, com outro
estado de espírito, dado que, na opi-
nião do jogador, �a equipa está a entre-
gar-se de corpo e alma, mas tem falta-
do aquela pontinha de sorte�. �Estáva-
mos a precisar de uma vitória porque
não é fácil jogar e não ganhar, mesmo
sabendo que estivemos perto de isso
acontecer. Acaba por ser um pouco
desmotivante�. Daqui em diante o pen-
samento de todos os avenses encon-
tra-se num ponto comum: �Vamos con-
tinuar a lutar e a esperar por um mila-
gre. Acredito que é possível a perma-
nência, porque a merecemos pela von-
tade e motivação sempre demonstra-
da pelos jogadores�. Tratando-se de
um �balneário espectacular�, Moreira
já há muito tempo que não via nada
igual e, agora, resta dar o tudo por
tudo, porque independentemente do
que venha a acontecer fica a certeza
de que todos deram o seu máximo�.

O REGRESSO APÓS SETE ANOS
NO ESTRANGEIRO
Filho de mãe guineense e pai portu-
guês, Moreira deu os primeiros passos
no mundo do futebol ao serviço do
Sacavenense, seguindo-se as cama-
das jovens do Boavista. Daí acabou
por rumar ao Gondomar e Gil Vicen-
te, até que voltou ao Bessa, onde
acabou por despontar o seu talento,
bem patentes nas 36 internacionaliza-
ções dos Sub-18 à Selecção Nacional
B. O convite do Standard de Liége re-
presentou, aos 22 anos, a primeira
experiência fora do nosso país, pas-
sando depois pelo Hamburgo e Dína-
mo de Moscovo. O facto de a expe-
riência junto dos russos ter sido �frus-
trante� levou-o a ponderar o regresso
a Portugal, surgindo o convite do CD
Aves. �Estava com muitas saudades
de voltar ao meu país. Não jogava

muito na Rússia e quando surgiu a
proposta do Aves nem olhei para trás�.

Concretizado o retorno ao futebol
nacional, Moreira, agora, com 28
anos, diz ter-se adaptado bem, sobre-
tudo porque os responsáveis avenses
são �pessoas honestas e trabalhado-
ras, uma verdadeira família�. A altura
também foi brindada com�um corte
radical de cabelo. A sua imagem de
marca dentro dos relvados passava
pelas famosas trancinhas, até que a
10 de Janeiro último, depois de ter
feito mais uma sessão de treino na
Vila das Aves, resolveu experimentar
um novo look. �Andei 16 anos com
o cabelo grande. Já o queria cortar
há muito tempo mas nunca tive a cora-

“Vamos continuar a
lutar e a esperar por um milagre. Acredito

que é possível a permanência, porque a
merecemos pela vontade e motivação sempre

demonstrada pelos jogadores”.

NOME COMPLETO: ALMAMI
SAMORI DA SILVA MOREIRA
DATA DE NASCIMENTO: 16 DE
JUNHO DE 1978
ALTURA: 1,70 M
PESO: 72 KG
PERCURSO: SACAVENENSE,
BOAVISTA, GONDOMAR, GIL
VICENTE, STANDARD DE LIÉGE,
HAMBURGO, DÍNAMO DE
MOSCOVO E CD AVES
INTERNACIONALIZAÇÕES: 36
(DOS SUB-18 À SELECÇÃO
NACIONAL B)

BILHETE DE IDENTIDADE

gem necessária, até que nesse dia fui
a um salão de cabeleireiro e resolvi
cortar. As pessoas até gostaram, dizem
que fico bem�, relembrou, por entre
risos. Sem querer pensar, de momento,
no futuro, uma vez que as suas �ener-
gias e objectivos estão com o CD
Aves� pretende, em primeiro lugar,
�ajudar a travar esta batalha neste pre-
sente tão importante�. |||||



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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Os Pinheirinhos de Ringe são mesmo
a menina dos olhos do treinador Adí-
lio Pinheiro, que durante mais de 20
anos coordenou o departamento de
futebol juvenil do CD Aves e, agora,
vai orientando os pequenos craques
nas imediações do bairro social, se-
diado em Vila das Aves. A participação
da equipa de pré-escolas, com idades
compreendidas entre os 7 e os 8 anos,
levou ao Algarve 14 miúdos que du-
rante uma semana participaram na
14ª edição do Mundialito de Clubes
e Escolas de Futebol de sete. Um mo-
mento verdadeiramente inesquecível
para os futuros jogadores e um moti-

PINHEIRINHOS DE RINGE NA 14º EDIÇÃO DO MUNDIALITO DE CLUBES E ESCOLAS DE FUTEBOL DE SETE

O prémio da disciplina que
ficou por atribuir

vo de satisfação para os responsáveis.
�Estamos todos muito satisfeitos com
esta nova experiência. Sempre transmiti
aos meus atletas que a disciplina é
uma das bases num jogo de futebol
e fico contente por ver que eles com-
preenderam a mensagem�, recordou.
Uma confusão de última hora na de-
signação dos prémios a atribuir aos
mais de mil atletas participantes, oriun-
dos de 17 países, impediu a atribuição
do prémio fair-play, porque caso fizes-
se parte da lista a atribuir pelos jura-
dos presentes, de certeza, que ia direi-
tinho para os Pinheirinhos de Ringe.
�Foi pena não terem atribuído este pré-
mio, aliás há outros prémios indivi-
duais com os quais eu não concordo

nada, como o melhor guarda-redes
ou até os melhores treinadores, que,
neste caso particular, foram dados aos
técnicos do FC Porto e Sporting, que
não ganharam nada com a equipa.
Mas valeu a nossa prestação muito
positiva, os miúdos foram especta-
culares e, agora, vamos fazer uma festa
em Ringe�, contou o técnico Pinheiro.
O convívio salutar com os outros
participantes também foi destacado por
este responsável, porque possibilitou
o contacto com outras culturas. �No
autocarro íamos com a equipa do Barce-
lona e de outros países, e o convívio
é que conta. A organização também
esteve ao seu melhor nível; é preciso
arcaboiço para organizar uma prova

do género! No fundo, só visto porque
contado ninguém acredita�, completou.

Agora, no horizonte está a realiza-
ção de um torneio de futebol, que, à
semelhança do ano passado, terá lu-
gar no estádio do CD Aves a 3 de Ju-
nho. A prova contará com a participação
de várias equipas nacionais e, se tudo
correr conforme o previsto, uma ou ou-
tra estrangeira, e antes disso será reali-
zada uma acção de formação com o
máximo de delegados possíveis, de mo-
do a debater os trâmites relativos a
toda a organização. Para esta iniciativa
foram convidados o espanhol Ricardo
Gódoy, organizador do Mundialito do
Algarve, e António Fonte Santa, coor-
denador das escolas do Benfica. |||||

“Estamos todos muito
satisfeitos com esta nova

experiência. Sempre transmiti
aos meus atletas que a

disciplina é uma das bases
num jogo de futebol e fico

contente por ver que eles
compreenderam a

mensagem”
ADÍLIO PINHEIRO, TREINADOR DOS

PINHEIRINHOS DE RINGE
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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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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

Rua da Ponte Nova, 807 | | | | | 4795-100 Aves
Telf.: 252 871 125 ||||| 252 942 802 ||||| Fax 252 942 548
e-mail: electricauto@sapo.pt ||||| MSN: electricautoaves@hotmail.com

REVISÕES - TRAVÕES

SUSPENSÕES - DIAGNÓSTICOS

AR CONDICIONADO

 CAR AUDIO

Manicure | Pedicure | Unhas de Gel
Unhas artificiais | Aromaterapia | Parafina

RUA 25 DE ABRIL, 59 (JUNTO À FÁRMÁCIA COUTINHO) - VILA DAS AVES - TELEMÓVEL 965 185 343
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Camadas Jovens do
Desportivo das Aves

ENTREVISTA A KUBALA,
PONTA DE LANÇA DOS
JUNIORES

RELATOS E ENTREVISTAS AOS JOGADORES POR
FERNANDO FERNANDES

INICIADOS II DIVISÃO FASE FINAL
CD AVES 4 - VILA MEÃ 2
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: BRU-

NO BRANDÃO. AVES: JONAS, BEJA, VITÓ, MARCO, ARADA

(DIOGO, 54M), CRISTIANO, NUNO, DANY, CARLOS

ALBERTO, MOUTINHO, HUGO SOUSA (JÓJÓ 27M). TREI-

NADOR: JOSÉ CARNEIRO. MARCADORES: DANY 8M,

MOUTINHO 15, NUNO 43M, JÓJÓ 45M.

Neste primeiro jogo da fase final os
avenses não fizeram um jogo como é
seu habitual a velocidade deixou
muito a desejar até ao primeiro golo.
O Vila Meã foi mais perigoso, mas
depois também se acomodou e pou-
co mais fizeram, os golos de parte a
parte foram muito consentidos, mas
a vitória premeia a melhor equipa em
campo. Melhor avense: Dany. Boa ar-
bitragem.

JUVENIS 2ª DIVISÃO (FASE FINAL)
AVES 5 - DESP. PORTUGAL 2
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: PEDRO

MIGUEL. AVES: IVO, ANDRÉ (GOUVEIA39M), MIRANDA

(BRUNO, 71M), COSTA, RICARDO, RUI GOMES, MICAEL

(TIAGO, 74M), NUNO, PEDRO (JORGE, 39M), LEMOS, ZÉ

(BESSA, 39M). TREINADOR: RAUL SILVA. RESULTADO AO

INTERVALO 0-1. MARCADORES: MICAEL 44M, JORGE 62,

LEMOS 63M 67M, NUNO 75M.

Os avenses demoraram tempo a rea-
gir à desvantagem do resultado, meio
apáticos e lentos permitiram veleida-
des ao adversário e a primeira parte
chegou ao fim com os avenses a per-
der. A parte complementar trouxe um
Aves mais expedito e um adversário
desatento e desconcentrado e daí
tiraram proveito para se colocar em
vantagem e vencer uma equipa com
muita força mas tacticamente muito
desorganizada. Melhor avense: Jor-
ge. Boa arbitragem.

TORNEIOS DE PÁSCOA | JUVENIS
VIT. DE GUIMARÃES 2 – LEIXÕES 0

O primeiro jogo do Torneio come-
çou com muita velocidade muita for-
ça e até muito duro. O Leixões foi a
primeira equipa a criar perigo por duas
vezes valeu a boa intervenção do
guardião vitoriano, foi mais equipa na
primeira parte e merecia chegar ao
intervalo a vencer. A parte comple-
mentar trouxe um Vitória mais atrevi-
do e mais equipa, e não admira que
tivesse chegado ao golo por intermé-
dio de Lucas, aos 67m, mas seria a
capacidade e a genialidade de Diogo
Lamelas com que o Vitória carimbou
o passaporte para a final. O Leixões
foi um digno vencido.

CD AVES 1- BEIRA MAR 0
CD AVES: JOÃO, RIOS, ANDRÉ, MÁXIMO. DIOGO PEREIRA,

GOMES, TIAGO, NETO, HÉLDER, BRUNO, JOÃO SILVA. JO-

GARAM AINDA: MOTA, DIOGO SILVA, TORRES, DOMINGOS.

MARCADOR: RIOS AOS 6M.

Este jogo não teve o pedal do primei-
ro mas, mesmo assim, as equipas ba-
teram-se bem e foram os avenses a
chegar muito cedo ao golo que dita-
ria o resultado final. Criando mais
oportunidades que os aveirenses os
avenses foram com toda a justiça uns
dignos finalistas.

CD AVES 2 - VIT. DE GUIMARÃES 3
ÁRBITRO: GUILHERME HELENO. CD AVES: JOÃO, ANDRÉ,

MÁXIMO, TIAGO, BRUNO, DIOGO PEREIRA, HÉLDER, RIOS,

JOÃO SILVA, GOMES, TORRES. JOGARAM AINDA PEDRO,

NETO, DIOGO SILVA, MOTA, LEITE, SIMÃO. MARCADORES:

GOMES 59M, JOÃO SILVA 67M.

A final do torneio trouxe uma equi-
pa vitoriana forte e a chegar com mui-
ta facilidade ao 0-3, mas a parte com-
plementar trouxe um Aves mais ex-
pedito e desinibido e que quase dava
a volta ao marcador faltou-lhe a ponta
de sorte que sobrou aos vito-rianos
na primeira parte.

CLASSIFICAÇÃO: 1º VITÓRIA DE GUIMA-
RÃES; 2º CD AVES; 3º BEIRA-MAR; 4º
LEIXÕES

TORNEIO DE PÁSCOA DE AREIAS
Realizou-se na passada segunda-fei-
ra, dia 16 de Abril, em Areias, Santo
Tirso, o torneio de Páscoa, onde par-
ticiparam o Desportivo das Aves, o
Maia, o Areias e o Tirsense.

O primeiro jogo acabou com o re-
sultado de 1-0 para o Maia que as-
sim ficou apurado para a final. O se-
gundo jogo, e muito provavelmente
o mais intenso da tarde, entre Des-
portivo das Aves e Tirsense, acabou
com a vitória avense por 1-0. No jogo
para decidir o 3º lugar o Areias ven-
ceu de forma surpreendente o F.C.
Tirsense por 3-0.

Na final, o Maia acabou por con-
seguir ter mais consistência e levar
de vencida a equipa avense por 3-1.

TORNEIO DE PÁSCOA EM DELÃES

No passado dia 6 de Abril realizou-
se as meias-finais do Torneio de Pás-
coa em Delães, com as seguintes equi-
pas:

1º jogo: Delães FC x Brufense FC
2º jogo: C.D. Aves x Tirsense
Resultados das Meias-finais
Delães FC 4 - 4 Brufense FC (após
g.p)
C.D. Aves 2 - 1 Tirsense

A formação avense realizou um dos
melhores jogos de toda a época fa-
zendo uma exibição segura frente ao
maior �rival� que demonstrou ser uma
equipa forte. Na formação avense
participaram: Paulo, Beja, Vitó, Marco,
Arada, Pedro Marques, Jorginho,
Nuno, Dany, Moutinho, João Dias.
Jogaram ainda: Filipe, Berto, Diogo,
Hugo Miguel, Daniel I. Marcadores:
Filipe e João Dias (C.D. Aves).

CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º- CD AVES; 2º-
BRUFENSE FC; 3º- TIRSENSE; 4º- DELÃES
FUTEBOL CLUBE

Miguel Monteiro (Kubala), atleta
júnior, 1º ano, está no clube há 9
anos. É Ponta de Lança, marcou esta
época 14 golos. Jogador muito activo
e um quebra-cabeças para as defesas
contrárias.

Qual a tua opinião sobre a presta-
ção desportiva da tua equipa?
A prestação da nossa equipa foi muito
boa pois conseguimos o apuramento
para a fase final.

Achas a tua equipa capaz de vencer a
poule de subida ao nacional?
Acho que sim, pois temos uma gran-
de equipa e uma união muito forte.

Quais as perspectivas quanto ao teu
futuro como atleta?
Gostava de realizar um dos meus
maiores sonhos que é tornar-me jo-
gador profissional do Desportiva das
Aves, mas tenho a plena consciência
que é muito difícil. Mas vou continu-
ar a trabalhar com o mesmo entusi-
asmo de sempre para que isso possa
vir acontecer.

Queres agradecer a alguém que te
tenha ajudado ou apoiado?
Sim, queria agradecer à minha família
pelo apoio constante que me dá. Tam-
bém a todos os treinadores que tive
até agora porque é graças a eles que
aprendi tudo o que sei como atleta.
Gostaria também agradecer a todos
os directores e massagista porque fi-
zeram com que nunca faltasse nada
à equipa. |||||

Atleta Júnior, 1º ano. Defesa Lateral
ou Central, joga na formação há 9
anos. Excelente atleta, muito útil e
cumpridor

Qual a tua opinião sobre a presta-
ção da tua equipa?
Penso que tem sido boa, porque te-
mos trabalhado muito nos jogos e
nos treinos e a prova disso é que
estamos na fase final para tentarmos
a subida ao nacional.

Achas a tua equipa capaz de vencer a
poule de subida ao nacional?
Penso que sim, porque somos um gru-
po forte, muito unido e com bastante
qualidade. Temos esse objectivo, mas
também sabemos que não vai ser fá-
cil, mas estamos preparados para tudo
o que aí vem.

Quais as tuas perspectivas quanto ao
teu futuro como atleta?
O meu sonho e objectivo é torna-me
num jogador profissional de futebol
e é com essa ambição que tenho tra-
balhado ao longo dos 9 anos de for-
mação. Mas sei que as dificuldades
são muitas, e é preciso ter os pés bem
assentes na terra e não entrar em
euforias.

Queres agradecer a alguém que te
ajudou ou apoiou?
Quero agradecer à minha família, que
sempre me apoiou. Também a todos
os delegados, treinadores e directo-
res que ao longo destes anos me têm
ajudado a evoluir como atleta. |||||

ENTREVISTA A PEDRO
LOPES, DEFESA LATERAL
DOS JUNIORES
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VILA DAS AVES | Urbanização das Fontainhas

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

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

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

Urbanização das Fontainhas - Edifício Torre
2º Andar - Sala E - Vila das Aves

Marcação de Consultas - Telef. 252 875 199

PODOLOGISTAS

Duarte Pinheiro
Pedro Serra

(Master em Podologia Clínica e Cirúrgica)

Confiança Resultados Satisfação
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Chama-se Sara Moreira tem 21 anos
é natural de Roriz (reside na aldeia
de Samoça) mas representa o clube
madeirense, Grupo Desportivo do
Estreito. Poderíamos falar em surpresa
pelos seus últimos resultados mas, a
verdade é que esta �boneca� (como lhe
chamavam os seus antigos colegas de
treino) não é nova nestas andanças!

Iniciou-se no atletismo depois de
um corta-mato escolar quando ainda
andava na escola �primária�; tinha
nessa altura oito anos, e logo no final
da prova foi convidada a ingressar,
no entretanto extinto, Núcleo de
Atletismo de Roriz. Sara permaneceu
no clube durante aproximadamente
sete anos - desde benjamim até ju-
venil - altura em que se mudou para
o Futebol Clube do Porto. Dos tempos
que representou o seu clube guarda
boas recordações: �do antigo treina-
dor José Luís Bessa aos colegas de
treino todos eram excepcionais!�

No FC Porto apelou aos seus res-
ponsáveis para que a deixassem treinar
�com o mesmo treinador de quem
sentia saudades por ser óptima pessoa,
e porque sempre me apoiou e sempre
me deu muita força em relação a tu-
do�, sublinha a atleta. Entretanto �no
último ano que estive no FC Porto fui
forçada a treinar com o treinador do
clube, e tudo mudou, das colegas de
treino ao método usado�. Regista en-
tão uma uma grande evolução e talvez
por isso fosse convidada por vários
clubes, acabando por se mudar para
o Grupo Desportivo do Estreito � que
actualmente representa � passando
nessa altura a treinar com Abílio Cos-
ta, representando com ele a selecção
nacional: �foi em 2003 no Cam-
peonato da Europa de Corta-Mato

Sara Moreira a
mais recente
estrela do atletismo
português

na Escócia�, refere a atleta rorizense.
Hoje os tempos mudaram e esta

estudante de fisioterapia já está no
3º ano de sénior e de novo a pôr o
nome de Roriz ao mais alto nível. Du-
rante dois anos fez uma travessia no
deserto, inicialmente com a adaptação
ao escalão de sénior e depois com a
aposta no curso que não deixa de ser
uma prioridade, principalmente se aten-
dermos ao facto de hoje em dia o
atletismo não ser o que era. Desta
época faz um balanço muito positivo:
�já fui campeã de Sub-23 na prova
de 3000 metros em pista coberta e
na mesma prova sagrei-me campeã
de Portugal e com novo record pessoal.
Entretanto classifiquei-me em 7º lugar
no campeonato nacional de corta-
mato longo, uma excelente classifica-
ção, de resto, que me poderia ter dado
acesso ao Campeonato do Mundo
caso a Federação Portuguesa de Atle-
tismo tivesse levado uma equipa com-
pleta, coisa que não aconteceu�.

A meta que Sara Moreira -  balança
de signo, nasceu a 17/10/1985 - esta-
belece a curto prazo é o Campeonato
da Europa de Sub-23 que se realiza
na Hungria em Julho e onde,  afirma,
�gostaria de estar presente na prova
de 3000 metros obstáculos. Para o
próximo ano, e como qualquer atleta,
sonha com os Jogos Olímpicos de
Pequim�.

Como sempre há pessoas sem as
quais seria impossível chegar até aqui.
Sara Moreira não as esquece: �os meus
pais que sempre me ajudaram e deram
força para continuar e, neste momento,
a pessoa que mais me incentiva para
continuar é o meu namorado Pedro
Ribeiro que também é atleta no FC
Porto, e sem o qual seria impossível
chegar onde cheguei!� A atleta lembra

CLUBES QUE REPRESENTOU NÚCLEO DE ATLETISMO DE RORIZ DESDE 93/94 ATÉ
2000/01; FUTEBOL CLUBE DO PORTO 2001/02 E 2002/03; GRUPO DESPORTIVO
ESTREITO DE 2003 EM DIANTE.

TREINADORES JOSÉ LUÍS BESSA ATÉ 2001; SERAFIM GADELHO 2002; ABÍLIO COSTA
20030E 2004; SAMEIRO ARAÚJO 2005 E 2006.

PALMARÉS VICE-CAMPEÃ NACIONAL DE CORTA-MATO (2001 A 2004) JUVENIL E JÚNIOR.
CAMPEÃ NACIONAL DE PISTA JUVENIL (2002) - 1500 E 3000 METROS. CAMPEÃ DO
OLÍMPICO JOVEM JUVENIL (2001) - 3000 METROS. VICE-CAMPEÃ NACIONAL PISTA
JÚNIOR (2004) 3000 METROS. CAMPEÃ NACIONAL PISTA JÚNIOR (2004) - 3000
METROS OBSTÁCULOS. CAMPEÃ NACIONAL DE PISTA COBERTA JÚNIOR (2004) –
3000 METROS. VICE-CAMPEÃ NACIONAL PISTA JÚNIOR (2003) – 1500 E 3000 METROS.
VICE-CAMPEÃ NACIONAL DE PISTA SUB-23 (2005 E 2006) – 3000 OBSTÁCULOS.
VICE-CAMPEÃ NACIONAL DE PISTA SUB-23 (2004) 2000 OBSTÁCULOS. CAMPEÃ
NACIONAL DE PISTA COBERTA SUB-23 (2007) – 3000 METROS. CAMPEÃ DE
PORTUGAL PISTA COBERTA (2007) – 3000 METROS. CAMPEÃ REGIONAL DE CORTA-
MATO (2001 E 2002). CAMPEÃ ZONA NORTE CORTA-MATO (2001 E 2002). VICE-
CAMPEÃ REGIONAL CORTA-MATO (2003). CAMPEÃ REGIONAL DE PISTA (2001 E
2002). VICE- CAMPEÃ ZONA NORTE PISTA (2001)- JUVENIS. CAMPEÃ ZONA NORTE
PISTA (2002). CAMPEÃ REGIONAL DE PISTA (2003) - JÚNIOR.

COM UM PALMARÉS INVEJÁVEL, A ATLETA , NATURAL DE
RORIZ, SAGROU-SE CAMPEÃ DE PORTUGAL

CLUBES, TREINADORES E PALMARÉS

ainda os muitos amigos que �sempre
acreditaram� nas suas capacidades.

Mas o apoio parece não chegar
de onde mais se esperaria. A atleta
não esconde a  mágoa que sente pelo
facto de a Câmara Municipal de Santo
Tirso, ano após ano, por altura do
dia 25 de Abril, se esquecer de si -
�já estou habituada� - apesar do seu

currículo invejável: foi campeã nacio-
nal de pista juvenil de 1500 e 3000
metros, em 2002; campeã nacional
de pista júnior, em 2004, nos 3000
obstáculos; campeã nacional de pista
coberta júnior, em 2004, nos 3000
metros; e já este ano, campeã nacio-
nal de sub-23 e também campeã de
Portugal. |||||

A meta que Sara Moreira
estabelece a curto prazo é o Campeonato da Europa de Sub-23

que se realiza na Hungria em Julho. Para o próximo ano, e como
qualquer atleta, sonho com os Jogos Olímpicos de Pequim”.

Quatro ciclistas famalicenses parti-
ram, no dia 17 de Abril, dos Paços
do Concelho de Vila Nova de Fa-
malicão rumo à capital italiana, on-
de chegarão no próximo dia 1
de Maio. No dia 2, o grupo será
recebido no Vaticano, pelo Papa
Bento XVI.

Ao todo são 2500 quilóme-
tros para serem percorridos em
14 dias, numa média de 180 Km
por dia, significando na prática 8
a 10 horas diárias a pedalar.

A iniciativa é promovida atra-
vés da Engenho - Associação de
Desenvolvimento Local do Vale do
Este e conta com o apoio da Câ-
mara Municipal de Famalicão, que
atribuiu um subsídio de mil euros

A pedalar
até Roma
CICLISTAS DE FAMALICÃO
NA ESTRADA DURANTE
14 DIAS RUMO A ITÁLIA

à instituição. O grupo do qual faz
parte o presidente da Engenho,
padre José Carlos Veloso, já parti-
cipou anteriormente em diversas
viagens de bicicleta até santuários
de devoção popular, como Santia-
go de Compostela, Fátima, Senho-
ra da Graça, entre muitos outros
destinos.

De acordo com o padre José
Carlos Veloso, o principal objecti-
vo desta iniciativa �é promover a
prática desportiva e o ciclismo, fo-
mentando o espírito de grupo e
a superação pessoal�.     Além disso,
tendo em conta que o Papa não
vem a Fátima, como estava inicial-
mente previsto, este grupo preten-
de ir visitar o Papa �já que ele não
vem cá a Fátima, vamos nós lá ao
Vaticano visitá-lo�, salientou o
presidente da Engenho. Para o
responsável, �esta viagem é a mais
longa que já realizámos. Não sa-
bemos muito bem o impacto que
terá em nós a nível físico e psico-
lógico, mas queremos superar to-
dos os obstáculos que surgirem.
Será também um teste a nível
pessoal: saber até onde resistimos
e avançamos sem desanimar�. |||||

O principal objectivo
desta iniciativa “é promover
a prática desportiva
e o ciclismo, fomentando o
espírito de grupo e a
superação pessoal”.
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Organizado pelo Karate Shotokan de
Vila das Aves decorreu nas instala-
ções do Pavilhão Municipal de Santo
Tirso o Torneio Internacional de Kara-
te da Páscoa integrado nas comemo-
rações dos 20 anos de karate na Vila
das Aves. Até Outubro, outras inicia-
tivas irão ser desenvolvidas.

Este Torneio Internacional decor-
reu precisamente no sábado de Pás-
coa, com início às 16 horas, e contou
com a presença de muito público e
atletas de muito bom nível, proporci-
onando bons momentos de karate.

Resultados dos karatecas avenses:
katas pré-infantis e infantis misto � 1º
lugar, João Moreira; 2º lugar, Ana
Guimarães; 3º lugar, André Guima-
rães; iniciados feminino � Ana Pinto,
1º lugar katas e 3º kumite; Catarina
Nunes, 3º lugar katas e 2º kumite e

Torneio Internacional
de Karate da Páscoa

Grupo Desportivo Vale do Ave 1 x 0 GRDC Mamedenses
Escola Sec. D. Afonso Henriques, Vila das Aves, 21/04/07

Sequência positiva continua

Os jogadores do GDVA tinham uma
motivação extra para este desafio: con-
seguir uma sequência de 8 jogos sem
perder para limpar a imagem deixada
a meio da época. Assim aconteceu, e
o GDVA soma 7 vitórias e 1 empate
nos últimos 8 jogos, o que lhe permi-
te estar colocado o 7º lugar.

Foi um jogo onde a superiorida-
de do GDVA foi evidente, apesar do
resultado não demonstrar a diferen-
ça da qualidade de jogo das duas
equipas. Apenas nos últimos 5 mi-

CAMPEONATO DISTRITAL DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO
PORTO, 3ª DIVISÃO – SÉRIE 1, 26ª JORNADA

nutos os jogadores do GDVA evi-
denciaram alguma desconcentração,
o que não permitiu o dilatar do re-
sultado.

A vitória foi festejada efusivamente
pelo público que continua a apoiar
os jovens atletas do GDVA. Espera-
se que compareçam em massa nova-
mente na próxima partida, que mar-
cará a passagem do primeiro aniver-
sário do Grupo Desportivo Vale do
Ave, a festejar no dia 26 de Abril de
2007. ||||| GDGDGDGDGDVVVVVAAAAA

Esteve a cargo do Ginásio Clube Vila-
condense a organização da I Taça de
Karate Tradicional que decorreu no
dia 14 de Abril, no Pavilhão do Par-
que de Jogos, em Vila do Conde. Esta
competição destinou-se apenas a equi-
pas masculinas no escalão de seniores.

As três equipas do Karate Shoto-

Iª Taça de Karate Tradicional
Cidade de Vila do Conde

kan das Aves tiveram um bom desem-
penho e obtiveram três pódios em Enbu
homem/homem, 2º lugar, com Ricar-
do Rodrigues, Tiago Lima; em kata equi-
pa, 2º lugar, com Tiago Lima, Ricardo
Rodrigues e João Meireles e em kumite
equipa, 1º lugar, com Ricardo Rodri-
gues, Tiago Lima e Jorge Machado. |||||

Ana Martins, 1º lugar kumite; kata
equipa � 1º lugar com Ana Pinto, Ana
Martins e Catarina Nunes; kumite ini-
ciados / juvenis masculino � 1º lu-
gar, Fábio Miranda, 2º lugar, Elisário
Moreira e 3º Emanuel Fernandes;
katas seniores feminino � 1º lugar
Lara Teixeira e 2º lugar Nazaré Lopes.

A prova rainha foi kumite equi-
pas, com a participação da equipa da
Selecção Nacional A e B, uma do Lu-
xemburgo, uma de Espanha e uma de
Roriz/Negrelos. O primeiro lugar foi
para a Selecção A com o avense Jor-
ge Machado, o 2º lugar para a Selec-
ção B, com os avenses Miguel Lopes
e João Meireles e o 3º lugar para a
equipa do Luxemburgo. O clube orga-
nizador não apresentou equipa por-
que 3 dos seus atletas foram seleccio-
nados para as Selecções nacionais. |||||

TORNEIO CONTOU COM A PRESENÇA DE MUITO PÚBLICO
E ATLETAS DE MUITO BOM NÍVEL

As equipas da casa levaram a me-
lhor no I Campeonato de Robots (da
Região Norte), organizado pelo Club
de Robótica da Escola Secundária de
Tomaz Pelayo. A iniciativa teve lugar
no ginásio do referido estabeleci-
mento de ensino de Santo Tirso, na
passada sexta-feira, e contou com a
participação de 25 equipas proveni-
entes de 16 escolas secundárias da
região Norte.

As equipas �67.1� e �67.3� da Es-
cola Secundária Tomaz Pelayo leva-
ram para casa os primeiro e segun-
do prémios na prova de Busca e Sal-
vamento, respectivamente, cabendo
a terceira posição à equipa �ROPS

Remonta já à noite de sábado, 31/03/2007, o último jogo da
AST para o Campeonato da II Divisão Distrital de Futsal A.F.Braga
(19ª Jornada).

O resultado final, contra um dos adversários na luta pelos
lugares cimeiros durante todo o campeonato, espelhou a difi-
culdade do jogo e o equilíbrio das equipas.

O 2�2 final, não deu a vitória a ninguém, e todos a ansia-
vam (até por necessidade).

O resultado não descolou a AST do 2º lugar mas afastou
a equipa do 1º classificado (agora a 5 pontos) e aproximou o
3º classificado (agora à distância de 3 pontos).

O objectivo continua a fixar-se na subida de divisão! Con-
tinuem a ajudar a cumpri-lo! A AST agradece o vosso apoio!

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

MOUQUIM (2) – AST (2)

307� da Escola Profissional Nª S.ª
Perpétuo Socorro. Nas provas de Seg-
mento de Pista, a primeira posição
foi igualmente conquistada por uma
equipa da casa: a �56.3� da Tomaz
Pelayo, cabendo a segunda e tercei-
ra posições às equipas �Nanobots�
da Escola Secundária de Gondomar
e à �Tronic�, da Secundária Infante
D. Henrique, respectivamente.

João Carlos Craveiro professor de
Sistemas Analógicos e Digitais e o
grande dinamizador desta iniciativa,
diz estarem lançadas as bases para
que no próximo ano, o evento pos-
sa ser de âmbito nacional, como de
resto já o havia afirmado na edição

anterior deste jornal. Ainda de acor-
do com as suas declarações, este I
Campeonato de Robots teve igual-
mente a mais valia de quebrar algu-
ma relutância que por vezes existe,
mesmo na comunidade educativa, em
relação à robótica a este género de
campeonatos.

No final da prova, a presidente
Executivo da Escola Tomaz Pelayo,
Maria Odete Barbosa, agradeceu a
participação de todas as equipas e
referiu-se ao campeonato como �um
acontecimento para a nossa escola,
para a nossa cidade e mesmo para
a região�, acreditando que, para o
ano o mesmo �será muito melhor�. |||||

Equipas da casa levam a melhor
no Campeonato de Robots
I CAMPEONATO DE ROBOTS ORGANIZADO PELA ESCOLA TOMAZ PELAYO

JOSÉ CARLOS CRAVEIRO JUNTO DOS ALUNOS PARTICIPANTES NESTE CAMPEONATO DA ESCOLA TOMAZ PELAYO

AST - Futsal
segura segunda

posição
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Por que não um Nobel da Educação?
Existe o Prémio Nobel da Química,
o Nobel da Física, o da Paz. Há o da
Literatura, da Economia� Por que não
existe um Nobel da Educação?

Os galardoados em Química pas-
saram pela escola, os génios da Eco-
nomia absorveram as bases do seu
saber numa escola� ou não será
assim? Eistein e outros �maus alunos�
são a resposta. Se lermos as biografias
de grandes vultos da humanidade,
concluiremos que quase todos con-
tornaram a escola. Foram grandes,
apesar da Escola e não devido a ela.

Não será bem assim� A escola atra-
vessa uma crise de legitimidade, já não
é o único lugar de produção de co-
nhecimento. Mas, apesar da sua mes-
mice, liberta talentos que transformam
o mundo e alcançam a dignidade de
um Nobel. A Escola é uma instituição
caduca num modelo de sociedade
caduco, mas ainda poderá redesco-
brir o seu sentido, reconfigurar-se.

A crise da Escola resultará do
facto de no acto de educar não existir
um saber específico? Será porque a
Educação deixou de ser factor de
desenvolvimento? Na sua obra �As
Profissões do Futuro�, consciente de
que �as oportunidades de sobrevi-
vência digna estarão cada vez mais
condicionadas pelas possibilidades
de criação e multiplicação de redes
de conhecimento�, Schwartz resume
em três palavras o que a escola (en-
quanto construção social) deveria
considerar como esteios de projecto:
rede, conhecimento e cidadania. A
prática da maior parte das escolas
terá alguma coisa a ver com isso?

||||| OPINIÃO:     VITVITVITVITVITOROROROROR     LEMLEMLEMLEMLEMOSOSOSOSOS

Embora o compasso já tivesse passado,
os foguetes deveriam continuar a es-
toirar no ar. Como estamos na fase
de conclusão das obras no Largo Do-
mingos Moreira e na Avenida S. Ro-
sendo, é tempo de lançar foguetes e
festejar o feito!. O exemplo é claro e
demonstrativo, que para se gastar os
poucos recursos financeiros, não é
necessário satisfazer as necessidades
de uma população carente de quase
tudo, basta perder um equipamento
ou parte dele, que logo atacamos com
o que temos e com o que não temos.

Primeiro aconteceu aqui, com a
perda de parte dos serviços no hos-
pital e com ela �atacaram� o largo em
frente àquele equipamento, a partir de
agora acontecerá em Vilarinho e assim
sucessivamente.

As obras estão engraçadas e é no-
tório que quem as estudou, está mais
vocacionado para a decoração e me-
nos para circulação rodoviária, conse-

Em tempo de festa
lança-se foguetes!!!
NÓS POR CÁ TUDO BEM!!! CRÓNICAS DE SANTO TIRSO

Por que não um Nobel
da Educação? mármore que do seu interior debita-

rá água e luz, apoiados por uns ban-
cos revestidos com o mesmo material,
para ali se sentarem todos aqueles
saudosistas e poderem admirar a pai-
sagem �encantadora� e deslumbrante
de �entre muros� ou aquilo que já foi
o Hospital de Santo Tirso, ou ainda
transformarem aquele lugar em local
de apostas, apostando quando e em
quem vai �bater� e talvez, essa seja a
razão mais atractiva(!!!), para alguém
parar por lá.

Esta era a obra que faltava em San-
to Tirso. Sem esta, os tirsenses não
conseguiam sobreviver!. São obras inte-
ligentes(!) e dispendiosas e Santo Tirso,
tinha que demonstrar aos seus �vizi-
nhos� que também tem capacidade
para executar grandes obras, para
tirsense ver.

Mas a vida é mesmo assim: en-
quanto uns reclamam pão sobre a me-
sa, outros esbaljam, tentando demons-
trar uma riqueza aparente. Mas politi-
camente é isso mesmo, tentar de-
monstrar o que se não é, e com o pro-
duto dos nossos impostos, fazer-se o
que não se deve.

O necessário e fundamental em
Santo Tirso é uma miragem e algo
que não faz parte da �nossa cultura�.
É algo que terá de ser mendigado e
quanto mais mendicidade houver,
mais poder eles alcançam.

Se até agora alguém tinha dúvidas
porque é que não se baixam os im-
postos, ou porque é que pagamos um
imposto de 5 euros por mês à Câmara
Municipal por termos o direito a um
produto de primeira necessidade, co-
mo é a água, (parece-me um imposto
que a Câmara cobra no IMI, ver
fórmula do IMI referente às infraestru-
turas  e depois torna-o a cobrar isola-
damente), aqui está o esclarecimento.

Os impostos não podem baixar e
teremos que continuar a pagar o im-
posto do direito de termos água e de
termos telefone, entre outros, para pode-
rmos ter �largos Domingos Moreira�. |||||

guindo demonstrar que em qualquer
lugar é possível fazer-se �montras�.

 São obras luxuosas e com a aus-
teridade que atravessamos, é preciso
ter-se coragem para as fazer, enquanto
se reclamam outras necessidades para
a cidade ou mesmo para o concelho,
executam-se obras destas onde desde
os candeeiros aos chafarizes, nada
falta, é tudo à grande e �à francesa�;
pena é que esta �vocação� não seja
aplicada ao serviço da população.

Agora com dois espelhos d�água
(lagos), porque um era pouco, reves-
tidos com uma imponente pedra de

Agências internacionais investem
na inovação tecnológica, deprecian-
do as capacidades da pesquisa edu-
cacional. Os financiamentos patro-
cinam, prioritariamente, outras áreas
de desenvolvimento humano, porque,
apesar dos biliões gastos em estudos,
os resultados são decepcionantes e
a pesquisa em Educação é como
�saco sem fundo�. Nas últimas déca-
das, foram esbanjados recursos em
�estudos� que nada acrescentaram
à qualidade das práticas escolares.
Dos estudos maiores aos menores
estudos, quase todos incidem em
escolas onde nada se cria e tudo se
copia, produzindo conclusões em
circuito fechado. Os pesquisadores
adoptam um léxico velho de séculos,
jogam com conceitos obsoletos, rein-
ventam terminologias e nomenclatu-
ras, reescrevem literatura de ficção
científica. O fosso entre a teoria e a
prática mantém-se, ou aprofunda-se.
A Escola agoniza.

No nosso país, as práticas disso-
nantes são meros objectos de curio-
sidade (nem sempre científica) ou
alvos a abater, quando deveriam ser
locus de pesquisa e fonte de inspira-
ção para a mudança. O �insucesso
educativo� é um paradoxo e custa
aceitá-lo, quando alimentamos um
dos mais caros sistemas educativos
da Europa. Aumenta o número de
docentes, diminui o número de alu-
nos por turma, mas ao acréscimo da
despesa não corresponde sucesso.
Os países que apresentam melhores
resultados não alimentam pesadas
máquinas burocráticas. No nosso
país, o excesso de intervencionismo
da administração central (ou da
�desconcentrada�) em domínios para

os quais não está capacitada (como
o da pedagogia) impõe o primado
da burocracia às escolas. Uma gestão
feita a partir de gabinetes, esvazia-as
de qualquer ideia de projecto.

O modelo �tradicional� reproduz-
se como uma praga: turmas, aulas, ho-
rários uniformes, currículos segmenta-
dos em anos e ciclos. Mais �data show�
menos pau de giz, em pleno séc. XXI,
a Escola mantém-se tributária de ne-
cessidades sociais do séc. XIX. O sau-
doso João dos Santos falava-nos da
sua tristeza quando, ao voltar em cres-
cido à escola para ver novamente as
peças de teatro que um dia havia re-
presentado, constatou que tudo se
mantinha inalterado e que os profes-
sores continuavam a falar em discur-
sos vazios e como únicos donos da
verdade e do saber. Como escreveu
a Adriana, �ainda há muitos educado-
res que perseguem o mito da turma
homogénea, como se esta realmente
existisse; se este tipo de turma algum
dia existiu, actualmente encontra-se,
sem dúvida, em vias de extinção�.

Desperdiçamos a competência de
muitas gerações de professores, mas
ainda é possível suster a tendência
para, ciclicamente, carpir a sina de ocu-
par os últimos lugares dos rankings
internacionais. Bastará que haja cora-
gem política, uma efectiva autonomia
das escolas, e tempo para avaliar
práticas que rompam com vícios onde
se instalam as raízes do insucesso.
As �profecias do mestre Agostinho
poderão vir a concretizar-se. Porque
não? Talvez lá para 2050, na Idade
da Educação (e tal como Saramago),
os educadores de Portugal possam
fazer jus à distinção de um Nobel.
Quem sabe?!... |||||

O deputado socialista Manuel Alegre já veio a público criticar a campanha “Novas Oportunidades”, classificando-a de insultuosa. “Apresentar um conjunto de
figuras conhecidas no papel de perdedores porque não acabaram os estudos é um insulto” escreveu Manuel Alegre no site do Movimento de Intervenção e
Cidadania. Mas não foi o único; na blogosfera, Pedro Vieria concebeu um cartaz alternativo que reflecte a “sua” realidade e a de muitos portugueses. No
mesmo, que aqui reproduzimos, pode ler-se “Pedro Vieira foi na cantiga da aprendizagem contínua, da formação académica e da necessidade de aprender
sempre e  agora agarra-se ao que pode para fazer uns trocados. Novas oportunidades? É mas é o caralho” (irmaolucia.blogspot.com)

Desperdiçámos a competência de muitas gerações de professores, mas ainda é
possível suster a tendência para, ciclicamente, carpir a sina de ocupar os últimos lugares
dos rankings internacionais.

São obras luxuosas e com a
austeridade que
atravessamos, é preciso terse
coragem para as fazer,
enquanto se reclama outras
necessidades para a cidade ou
mesmo para o concelho
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O desemprego tem sido um dos temas
mais questionados nos últimos meses,
pese embora o país real prefira o entre-
tenimento com a questiúncula das
habilitações literárias do Primeiro-
Ministro José Sócrates, depois de falha-
da a OPA entre o Grupo de Belmiro
de Azevedo com a Portugal Telecom...
Coincidência ou talvez não, é também
o facto dos portugueses, em época
de crise e de desemprego substancial,
terem escolhido Salazar como o
melhor português da história!

À margem dos folhetins, importará
concentrarmo-nos num dos maiores
flagelos da actualidade que atinge
jovens, com ou sem bacharelato ou
licenciatura, adultos, e nalguns casos
famílias. A expressão vulgarizada do
�procurar emprego e não trabalho�
começa aos poucos a sair de moda,
e ainda bem. O cenário oferecido
pelos extintos empórios industriais, ac-
tualmente em avançado estado de de-
gradação, às dezenas no Vale do Ave,
é o reflexo de que os tempos mudaram
e que sobreviveram as empresas que
souberam adaptar-se às novas exigên-
cias globalizantes.

Todavia a nossa região é ainda
predominantemente têxtil e subsistem
as advertências de mais desemprego.
No concelho de Santo Tirso, em cerca
de 73.000 habitantes existirão perto
de 6.500 desempregados. Este núme-
ro é sobretudo originário da crise do
têxtil, principalmente desde 1991, ao
sofrer as consequências colaterais da
Guerra do Golfo, consolidada dois
anos depois quando o país atingiu a
mais grave crise económica da sua
história neste sector. Hoje ouvimos
com algum espanto responsáveis polí-
ticos do maior partido da oposição,
numa tentativa de sacudir imputações,
afirmar que o retrocesso era esperado
e que o problema reside na imprecau-
ção para criar alternativas.

Como se sabe as alternativas re-
querem capital, qualificação e investi-
mento. A instalação do Pingo Doce
em Vila das Aves (na altura muita
contestada), deverá ter criado à volta
de 50 novos postos de trabalho tor-
nando-se uma mais valia. A notícia
recentemente vinda a público, de 80
novos postos de trabalho na CASFIL

 »» NO VIRAR DE PÁGINA

será também uma alternativa bastante
válida.

Por seu turno, é verdade que o
deslocamento de empresas para o
mercado asiático, fruto da liberali-
zação do comércio mundial, não
justifica tudo. O que realmente urge,
de uma vez por todas, é acabar com
o espírito derrotista que devasta os
portugueses � a mania de julgarmos
que os outros é que são bons. Se um
cliente ou consumidor pretender qua-
lidade no produto procura o portu-
guês e é precisamente por isso que
algumas empresas que tentaram no
Oriente ou Leste Europeu mão-de-
obra barata, começam já a regressar a
Portugal. Necessitamos sim de inovar,
modernizar e sobretudo marcar a di-
ferença, mediante o cumprimento de
regras comuns. Veja-se o exemplo da-
do em Castelo Branco onde serão cria-
dos perto de 1.000 novos postos de
trabalho, onde os empresários contra-
riam as piores tendências e onde os
preços dos terrenos são convidativos.

Neste prisma, o fundamental a par
da qualificação é, indubitavelmente, a
formação e sobretudo a informação.
Por cá, os incentivos existem. É preciso
estar atento, procurar as vias prioritá-
rias para os projectos e acreditar nos
desafios estratégicos e grandes priori-
dades para o emprego, que visam
atrair e reter um maior número de
pessoas na situação de empregadas,
aumentar a oferta de mão-de-obra e
modernizar os sistemas de protecção
social. Para além dos programas de
estágios profissionais para jovens, e
da intervenção para um envelheci-
mento activo, do plano consta um
aumento da participação das mulhe-
res, o desenvolvimento do �micro-
crédito�, a inserção de público com
especiais dificuldades, entre outras
mais valias, que importam agarrar para
não voltarmos a ficar na cauda da
Europa.

Neste âmbito, o Plano de Interven-
ção para o Vale do Ave (PIAVE) consti-
tuiu um importante contributo para a
resolução deste flagelo que, diga-se,
não é exclusivo de Santo Tirso ou do
Vale do Ave. O desemprego é um
problema real, de magnitude nacional,
que importa combater partindo essen-
cialmente da aposta na Educação. |||||
nestorborges@sapo.pt

O flagelo
do desemprego

O artigo publicado a 11-04-2007,
no jornal Entre Margens, opinião de
José Pacheco, é ofensivo à minha
dignidade e não só, aliás, como já
vem sendo hábito, dizer mal de tudo
e de todos, em quase todos os arti-
gos que tem publicado.

Eu julgava que me tinha medo
por me ter prejudicado várias vezes
e, indirectamente, à região e ao país.
Afinal a inveja conseguiu esquecer
essas situações.

Ao ver um artigo, a meu respeito,
no Ecos de Negrelos, toca a desan-
car em todos, escapando apenas o
Entre Margens � porque lhe tem
aparado o jogo.

O que foi publicado no Ecos de
Negrelos é uma pequena parte do
todo que foi e irá ser conseguido
em 2006/2007, para bem do país.
Não foi conseguido há muitos anos
porque, esse sujeito, foi um dos que
chumbou o projecto, quando fazia
parte do conselho pedagógico do
Centro de Formação Sebastião da
Gama. (Ver testemunhos em www.
aoredor.net/testemunhos.htm)

Desejo que se vire para Deus e
deixe que cada pessoa siga o seu
caminho. ||||| VIRIAVIRIAVIRIAVIRIAVIRIATTTTTOOOOO     PINAPINAPINAPINAPINA

A Alameda Saint Étienne les Remi-
remont, está numa das zonas mais
modernas e bonitas que a freguesia
das Aves conseguiu criar: o centro
habitacional das Fontainhas.

Porém, notam-se por ali algum
abandono e desleixo que entristecem
quem por lá passa e se desgosta com
o que vê. Não sei de quem é a culpa
ou quem é responsável por isso. Ali
há condomínios, há moradores e ca-

Esclarecimento “Zona nobre”
da freguesia às
escuras!

sas de comércio, que, por certo, já se
deram conta de tais anomalias. E quais
são as que saltam mais à vista?

Desde logo o número grande de
lâmpadas de iluminação pública fun-
didas; depois, o pouco cuidado que
se nota em relação ao arranjo e lim-
peza dos jardins, da queda de água
e do piso de madeira que a envolve;
finalmente, a inutilidade a que foram
votadas as retretes públicas ali exis-
tentes. Como disse, não sei a quem
atribuir culpas por este estado de
coisas, mas que haverá culpados, lá
isso haverá.

Nota: a degradação da rede de
iluminação pública nas Aves parece
evidente. ||||| MMMMM

CARTAS AO DIRECTOR
MORADA: APARTADO 19 / 4796-908 |
ENTREMARGENS@MAIL.TELEPAC.PT
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A Mui Nobre e participada
Feira Medieval de Bairro
No passado dia 14 de Abril, os es-
cuteiros de Bairro, realizaram uma
Magnifica Feira Medieval. O intuito
deste evento consagra-se nas come-
morações dos 65 anos do agrupa-
mento 027. Neste aniversário o agru-
pamento assumiu a diferença, onde

Águas do Ave entra
na listagem das
maiores 1500 PME’s

Desde a passada segunda-feira que
tem lugar no Externato Delfim Ferreira
de Riba d�Ave mais uma Fera do Livro.
Esta nona edição prolonga-se até
amanhã, sexta-feira, e para além da
habitual venda de livros, destaca-se
uma intensa actividade cultural, para-
lela ao certame.

São disso exemplo as actividades
agendadas para estes dois últimos
dias de feira. Para hoje, destaque para
a apresentação da peça �Bernardino
Machado�, às 15 horas e a conversa
com o actor António Durães, 15 mi-
nutos depois. Amanhã, sexta, haverá
mais teatro, desta vez com a apresen-
tação de �O Reino do Fogo� pelo
Núcleo de Teatro da EB 2/3 Abel

Salazar, de Ronfe, agendada para as
11h50. À tarde destaque para a pre-
sença do escritor Nuno Júdice a pro-
pósito do seu livro �Pedro, Lembrando
Inês�, que reune um conjunto de
poemas que recordam os amores de
D. Pedro I e de D. Inês de Castro ligan-
do-os com outros amores e com os
elementos criadores da natureza, ar,
terra, água e fogo. A presença do escri-
tor está marcada para as 15 horas;
duas horas depois, Manuel Anastácio
de Sousa promove uma sessão de
esclarecimento sobre acupunctura. À
noite, há música a partir das 21 horas,
pelos alunos do 9º ano, encerrando
a feira duas horas mais tarde, com
uma sessão de fogo de artifício. |||||

Feira do Livro no Externato
Delfim Ferreira até amanhã

A Águas do Ave acaba de entrar, pela
primeira vez, no ranking das maiores
PME�s de Portugal. Embora ocupe ainda
a posição 1243 na listagem das mai-
ores 1500 PME�s, este é �o primeiro
grande patamar ocupado pela Águas
do Ave neste ranking que distingue
as empresas que funcionam como
motores da economia portuguesa�.

De acordo com nota de impresna,
�a entrada para o ranking reporta-se
ao exercício de 2005 coincidente
com uma fase de investimento e um
volume de actividade reduzido relati-
vamente a 2006�. Ano este em que
a �generalidade dos sectores viu o
seu volume baixar em relação ao ano
anterior� mas que, pelo contrário, a
�Águas do Ave aumentou substancial-
mente a actividade e, pelos dados mais
recentes, deverá manter o mesmo nível
de crescimento em 2007�. Até por-
que a empresa, refere em comunicado

de imprensa, �continua a caminhar a
passos largos, seguros e firmes em
prol do desenvolvimento sócio-eco-
nómico, a requalificação ambiental e
a qualidade de vida das populações
da região do Vale do Ave�.

Em apenas alguns anos, a Águas
do Ave duplicou a taxa de cobertura
das redes de abastecimento de água
e de saneamento básico que agora
serve, prevendo-se que futuramente,
o destaque que tem vindo a ser dado
a esta empresa venha a ser ampliado
até por força do recente alargamento
de que foi alvo. Recorde-se que o ano
de 2006 ficou marcado pelo acordo
que alargou o contrato de concessão
de oito para vinte municípios tratan-
do-se de mais um desafio e de novas
oportunidades que se colocam à em-
presa concessionária do Sistema Multi-
municipal de Água e de Saneamento
do Vale do Ave. |||||

EMPRESA PELA PRIMEIRA VEZ, NO RANKING DAS
MAIORES PME’S DE PORTUGAL.

possibilitou a todos os participantes
reviver os costumes da época, através
de variadíssimas actividades desen-
volvidas no decorrer da feira.

Depois do rei D. Sancho I, declarar
aberta oficialmente a feira medieval,
todo o reino partiu para um cortejo
medieval pela freguesia, fazendo o
anúncio a todo o reino. Na feira a
animação foi variada desde a actua-
ção de bobos, teatro de bonecreiros,

condenação da cigana� até à subli-
me e mui nobre ceia medieval, onde
existiu um momento de grande con-
vívio, alegria e fraternidade. A ceia
foi servida no castelo - centro paro-
quial completamente caracterizado e
com uma decoração sublime - para

agrupamento ao longo da feira
registado o pedido de muitas
pessoas do reino para a intenção
de participarem na mui nobre ceia, e
que só por falta de espaço na sala do
castelo é que não puderam participar.

Deste modo, todos os escuteiros
do agrupamento sentiram que todo
o esforço cedido na realização deste
projecto, pelo número de participan-
tes envolvidos e pelos rostos ali pre-
sentes, fez uma vez mais enaltecer o
valor sentido por saber-se que a
união faz a força, ou seja, �Deus quer,
o Homem sonha, a obra nasce�.

 Sem dúvida, todo o agrupamento
está orgulhoso da sua obra e desde
já um muito obrigado a quem fez
desta feira um acontecimento memo-
rável para os nossos 65 anos de
grande vivência escutista. Acredita-
mos que neste caminho trilhado,
conseguimos sempre deixar o
Mundo um pouco melhor. Sempre
Alerta. ||||| AAAAAGRUPGRUPGRUPGRUPGRUPAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTOOOOO     027027027027027

a qual, todas as pessoas que oportu-
namente se inscreveram tiveram que
vestir uma túnica entronizando um
espírito medievo, fazendo assim revi-
ver e transmitir às pessoas que parti-
lharam esta ceia momentos de gran-
de enaltecimento e vivência medie-
val. Durante a ceia decorreram várias
animações preparadas pelos escutei-
ros locais e por escuteiros de agru-
pamentos amigos. A ceia foi servida
para mais de 200 pessoas, tendo o

Na feira a animação foi variada desde a actuação de bobos,
teatro de bonecreiros, condenação da cigana… até à sublime
e mui nobre ceia medieval, onde existiu um momento de
grande convívio, alegria e fraternidade.

INICIATIVA INTEGRADA NA CELEBRAÇÃO DOS 65 ANOS DOS ESCUTEIROS DE BAIRRO

VALE DO AVE
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Crise académica de 1910
debatida em Famalicão

A situação vivida na Universidade de Coimbra
em Outubro de 1910, com os estudantes a
invadir as salas de aula, ameaçando os do-
centes e empregados, dá o mote para mais
uma conferência do ciclo intitulado �Lutas
Académicas e Estudantis: do Liberalismo ao

Estado Novo�, que irá decorrer na próxima
sexta-feira, 27 de Abril, pelas 21h30, no
Museu Bernardino Machado, em Vila Nova
de Famalicão.

�A falange demagógica�, como foi apeli-
dado o grupo de estudantes que entrou na

sala dos Capelos, destruindo a cátedra e par-
te do gradeamento, é o tema deste debate,
que terá como conferencista o investigador
do Centro de Estudos Interdisciplinares do
Séc. XX, da Universidade de Coimbra, António
Manuel Nunes. |||||MUSEU BERNBARDINO MACHADO
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CARNEIROCARNEIROCARNEIROCARNEIROCARNEIRO
Carta dominante: o Julgamento, que
significa Novo Ciclo de Vida. Amor:
forte poder de conquista e habilidades
de retórica vão dar-lhe a possibilidade
de conseguir o que deseja. Saúde: ener-
gia em alta e pensamentos positivos
são os seus fortes aliados. Dinheiro: re-
que-se mais diplomacia no local de tra-
balho para poder obter o que mais
deseja.
Número da Sorte: 20

TOUROTOUROTOUROTOUROTOURO
Carta dominante: o Dependurado, que
significa Sacrifício. Amor: tendência
para a dispersão e a tristeza. Saúde: o
seu sistema nervoso está muito
sensível, e isso causa-lhe grandes
oscilações de humor.  Dinheiro: peque-
nos lucros em novos investimentos.
Número da Sorte: 12

GÉMEOSGÉMEOSGÉMEOSGÉMEOSGÉMEOS
Carta dominante: 2 de Ouros, que
significa dificuldade, indolência. Amor:
período de tranquilidade em que a famí-
lia requer toda a sua atenção e cui-
dado. Saúde: uma onda de energia posi-
tiva está a dar um novo vigor à sua vi-
da. Dinheiro: entrada de novos recur-
sos, que trarão novo fôlego à sua vida.
Número da Sorte: 66

CARANGUEJOCARANGUEJOCARANGUEJOCARANGUEJOCARANGUEJO
Carta dominante: 7 de Copas, que
significa sonhos premonitórios. Amor:
Dinamismo e confiança serão impor-
tantes ajudas no campo sentimental
esta semana. Saúde: o sistema renal
está muito sensível esta semana, beba
muitos líquidos e ingira alimentos
como o kiwi, que evitam a prisão de
ventre. Dinheiro: as suas economias
estão a decair, deve conter-se mais
pois de contrário vai ter um pequeno
desfalque nas suas poupanças.
Número da Sorte: 43

LEÃOLEÃOLEÃOLEÃOLEÃO
Carta dominante: o Diabo, que significa
Energias Negativas. Amor: o seu
companheiro vai dar-lhe provas do
grande afecto que sente por si.  Saúde:
Tenha atenção pois poderá sentir ton-
turas e quebras de tensão. Dinheiro:
ser-lhe-á exigido um maior empenho
a nível profissional.
Número da Sorte: 15

VIRGEMVIRGEMVIRGEMVIRGEMVIRGEM
Carta dominante: 2 de Espadas, que
significa afeição, falsidade. Amor: Irá
surgir uma boa surpresa. Saúde: está
na altura de ir ao dentista. Dinheiro:

não tome por certo aquilo que para
já é só promessa.
Número da Sorte: 52

BALANÇABALANÇABALANÇABALANÇABALANÇA
Carta dominante: 3 de Ouros, que
significa Poder. Amor: não deixe que a
rotina tome conta da sua relação e use
de criatividade. Saúde: não coma dema-
siados doces, pois isso só o prejudi-
ca. Dinheiro: deixe de ser demasiado ma-
terialista e pense mais no seu dia a dia.
Número da Sorte: 67

ESCORPIÃOESCORPIÃOESCORPIÃOESCORPIÃOESCORPIÃO
Carta dominante: 4 de Copas, que
significa Desgosto. Amor: as intrigas e
as más-línguas estão presentes na sua
vida, mas mostre que é superior a tudo
isso. Saúde: poderá andar com a
garganta um pouco irritada. Dinheiro:
não gaste mais do que aquilo que
realmente pode, não se esqueça das
contas que tem por pagar.
Número da Sorte: 40

SASASASASAGITGITGITGITGITÁRIOÁRIOÁRIOÁRIOÁRIO
Carta dominante: Valete de Copas, que
significa lealdade, reflexão. Amor: não
seja tão casmurro e desculpe um ami-
go, pois ele gosta muito de si. Saúde:
cuide da sua saúde espiritual. Dinheiro:
não deixe que a sua conta bancária fi-
que com saldo negativo, seja prudente.
Número da Sorte: 47

CAPRICÓRNIOCAPRICÓRNIOCAPRICÓRNIOCAPRICÓRNIOCAPRICÓRNIO
Carta dominante: 10 de Paus, que
significa sucessos temporários. Amor:
Não entre em depressão pois tudo
na vida tem uma solução e mais cedo
ou mais tarde verá o seu problema
resolvido. Saúde: estará com o sistema
nervoso descontrolado. Dinheiro: tudo
estará dentro da normalidade neste
campo.
Número da Sorte: 32

AQUÁRIOAQUÁRIOAQUÁRIOAQUÁRIOAQUÁRIO
Carta dominante: 7 de Ouros, que signi-
fica trabalho. Amor: conseguirá aproxi-
mar-se de si e isso fará com que os
outros se aproximem também de si e
o façam verdadeiramente feliz. Saúde:
a sua saúde será o espelho das suas
emoções. Dinheiro: período favorável.
Número da Sorte: 71

PEIXESPEIXESPEIXESPEIXESPEIXES
Carta dominante: Rei de Paus, que
significa força, coragem e justiça. Amor:
Seja o seu melhor amigo, e o amor
florescerá! Saúde: cuide mais do seu
corpo. Dinheiro: preste mais atenção
ao seu saldo bancário não deixe que
este baixe.
Número da Sorte: 36 ||||| HORÓSCOPOHORÓSCOPOHORÓSCOPOHORÓSCOPOHORÓSCOPO
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HOROSCOPO
MAIO PRIMEIRA QUINZENA

A família Soutinho Mancas natural
da freguesia de Roriz organizou no
passado dia 1 de Abril o seu primeiro
encontro familiar.

O encontro iniciou-se pelas
11h45 no adro da Igreja Paroquial
de Roriz seguindo-se meia hora mais
tarde a eucaristia pelos presentes e

familiares falecidos. A eucaristia,
presidida pelo Padre Eugénio, contou
também com a colaboração de Emília
S. Mancas, na primeira leitura, Carlos
Portas no salmo responsarial, José
Maria Mancas na segunda leitura e
finalmente na oração dos fiéis,
Elisabete S. Mancas.

No final da eucaristia tirou-se a
fotografia familiar seguindo-se para
o restaurante Adega Regional 2000,
cujos proprietários, Alfredo Mendes
e Elisabete Mancas, também eles
elementos desta família que tiveram a
seu encargo a organização do almoço
convívio.

Encontro da Família Soutinho Mancas

Talho da Tojela, no Largo da Mariana, com novo visual
Desde o passado sábado, 7 de Abril,
que aos fins-de-semana os funcio-
nários do Talho da Tojela, no Largo
da Mariana se apresentam com
novas fardas.

A aposta, neste talho, tem vindo
a ser uma constante por parte da
gerência do Talho da Tojela e este
novo visual visa atrair as pessoas
nos dias mais próximos ao fim-de-
semana, uma vez que este estabele-
cimento tem um maior afluxo nesses
dias.

O local é muito atrativo, o aten-
dimento pessoal e simpático e fica
também a referência para um exce-
lente local de estacionamento.

PUB



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

devem contactar esta redacção.

No     SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO o     feliz contemplado nesta
2ª saída de Abril foi o nosso estimado
assinante, Café Andrade, no Largo do
Pombal, nº 1, em Bairro.

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz
contemplado nesta 2ª saída de Abril foi o
nosso estimado assinante, Anastácio Mendes
Martins, residente na R. Quinta da Fonte,
nº 404, em Roriz.

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

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o feliz
contemplado nesta 2ª saída de Abril foi o
nosso estimado assinante, Café Lubazim,
na Rua de Lubazim, em Vila das Aves

Restaurante Estrela do Monte
Lugar da Barca - Monte

Telf: 252 982607

Restaurante Sobreiro
Avª Silva Pereira - 4765 Bairro

Telf.s: 252 905 910

Restaurante     Adega Regional 2000
Lugar de Fontão - 4795 Roriz

Telf: 252 881903

GANHE UM ALMOÇO
PARA DUAS PESSOAS

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

tarde)
Contactar: 968 099 257

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
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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

TINTAS PAÇO
D�ALÉM, Ldª

OCULISTA

Outra Visão do Mundo

JJJJJ .....OOOOO .....RRRRR .....GGGGG .....EEEEECamas hospitalares | Calçado ortopédico |
Fraldas | Meias elásticas e de descanso

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

Ortopédias e Dietéticas, Lda.
ORTONEVES

VENDE-SE
mobiliário de salão de

cabeleireiro
usado em bom estado

BOM PREÇO
Contacto: 938 664 974

AGRADECIMENTO
Deolinda Patrícia da Costa Cruz

25-03-1914
15-04-2007

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 da saudosa extinta.

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

MORADIA - SANTO TIRSO - para restauro, centro da cidade

MORADIA - REBORDÕES - para restauro

MORADIA - SANTO TIRSO - T4, centro da cidade

MORADIA - AVIDOS - 8 quartos, todos suites

T2+1 - SANTO TIRSO - totalmente remodelado, centro da cidade

T2 - TROFA - novo, frente ao Pingo doce

T2 - SNTO TIRSO - junto à feira, 2 suites, c/ garagem

T3 - CENTRO CÍVICO - suite, garagem fechada

T3 - SANTO TIRSO - novo, lugar garagem, cozinha mobilada

T3 DUPLEX, TRIPLEX, LOJAS - SANTO TIRSO - �Casas do Ave�

LOJA - REGUENGA
LOJA - AGRELA

LOJA - RUA FERREIRA DE LEMOS - 2 pisos, área 360m2

GARAGEM - SANTO TIRSO - centro da cidade

QUINTINHA (2) - REBORDÕES - 2.700m2 e 20.000m2

TERRENO - LAMA - lote c/ 1.426m2 e 6.700m2 - Bouça
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LORDELO - GUIMARÃES
0,99349,00 699,00

CUECA SENHORA
100% ALGODÃO
REF. SLIP-BROD

19,90
MÁQUINA LAVAR
ROUPA J853
samsung

42,954,98 3,99
CADEIRA RELAX
MULTIPOSIÇÕES

85,95
QUEIJO QUINTA
DAS ARCAS
kg

3,994,98 0,54
SACO BATATA
10 kgs

8,49

ENTRECOSTO
kg

2,99
LIXIVIA NEOBLANC
2x4 lts

3,29
FRANGO
Kg

1,79
DETERGENTE SKIP
60 doses + Confort
Pure 2 lts

15,99

VINHO VERDE
CRUZERO DO LIMA
branco 75 cl

0,84
ARROZ
AGULHASALUDÃES
kg

0,59
AZEITE TRADICIO-
NAL CONDESTÁ-
VEL 75 cl

2,29
CERVEJA SUPER
BOCK 10X33CL TP
leve 10 pague 9

3,75

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 25 de Abril  a 1 de Maio de 2007.

20 Preços de Arrasar

CADEIRA BENGALA
BEBE REF. BUGGY

PORTÁTIL ACER
3004 WLMI

BALOIÇO CRIANÇA
ESTRUTURA
METÁLICA

PESCADA Nº 3
ARGENTINA
kg

BACALHAU CRESCI-
DO ORIGEM: NORUE-
GA kg

LEITE AGROS MEIO
GORDO
1 lt

FIAMBRE DA PÁ
NOBRE
kg

10% 10%

 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

POST GALP - VILA DAS AVES - AV. POLDRÃES - EN105 - TELEFONE: 252 820 666 / 7
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