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

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

O tetra campeão Armindo Araújo
vai dar o seu apoio à prova que
terá lugar em Santo Tirso nos dias
22 e 23 de Junho e terá um per-
curso de 112 quillómetros. PÁG. 15

DESPORTO | RALLYE DE
SANTO THYRSO ARRANCA NO
FIM-DE-SEMANA

Quartel dos Bombeiros de Vila das
Aves pode ser alvo de penhora
A Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vila
das Aves foi condenada, em
Fevereiro deste ano, ao paga-
mento de uma verba superior a
200 mil euros, em virtude da
acção interposta pela construtora
do quartel dos bombeiros locais,
devido ao não pagamento do

valor total da obra que, recorde-
se foi inaugurada em 1994.

A acção de condenação foi
movida pela Sociedade Comer-
cial Moreira da Costa & Pereira
L.da, de Vila Nova de Famalicão,
responsável pela construção do
referido quartel, prevendo-se
para os próximos dias a penhora
do edifício, uma vez que a exe-
cução entrou em Tribunal a 30

tou, à data � e ainda em moeda
antiga - 230 mil contos, benefi-
ciando da comparticipação do
governo central na ordem dos
83 mil contos e de dez por cen-
to do seu valor suportado pela
Câmara Municipal de Santo Tirso.

O Entre Margens dará novos
desenvolvimentos desta notícia
na próxima edição (nas bancas a
4 de Julho). |||||

de Abril do corrente ano de 2007.
Segundo apurou o Entre

Margens, a penhora, a realizar-se,
poderá abranger não apenas o
edifício, mas também as contas
bancárias da instituição humani-
tária, bem como as viaturas de
socorro.

Recorde-se que, inaugurado
em Julho de 1994, o Quartel
dos Bombeiros Voluntários cus-

NOTÍCIA | ÚLTIMA HORA

Víctor Villadangos
apresenta-se no Centro
Cultural das Aves
Japonês Kazuhito Yamashita
Quartet, encerra Festival de
Guitarra a 30 de Junho | PÁG. 11

Aprovada instalação de Intermarché
para o centro de Vila das Aves

PÁGINA  5
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Notícias que nos
incomodam
||||| EDITORIAL: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

A crise em que a nossa região se
vai atolando, sem que se veja, por
parte dos responsáveis e da socie-
dade em geral uma reacção ousada
e combativa para a enfrentar e supe-
rar, não podia deixar de, mais cedo
ou mais tarde, nos desvelar os mui-
tos fenómenos de marginalidade e
de economia paralela e subterrânea
que no seu bojo sempre engendra
e acalenta. Felizmente que a Justiça,
embora digam que é cega, não dor-
me e naturalmente que, há muito
seguia pistas que acabaram por re-
dundar numa imensa operação de
investigação que levou à selagem
de armazéns de sucata nas Aves,
Bairro e outras localidades e à de-
tenção para averiguações dos supos-
tos responsáveis ou cúmplices de
uma rede que se dedicava ao tráfico
de viaturas roubadas, à sua transfor-
mação e venda de peças.

A minha indignação por este
fenómeno junta-se à de tantos ou-
tros que, como eu, viram a sua viatura
roubada e que nunca mais a encon-
traram. Quem não recorda, só nas
Aves, a vaga de roubos de viaturas
que ocorreu por finais da década de
oitenta e que fez saltar para a rua
os cidadãos avenses a reclamar a
instalação de um quartel da GNR na
Vila, ameaçando mesmo com acções
de milícias populares nocturnas nas
ruas da Vila? Já na altura, a suspei-
ção em volta de emergentes �gara-
gens meio clandestinas de ferro velho
e sucata se levantava e era voz cor-
rente que, uma vez roubados, os
carros eram transformados, viciados,
recauchutados e levados para mer-
cados paralelos ou então reduzidos
a sucata e as peças mais valiosas
vendidas ao desbarato.

Como muitos outros espoliados,
regozijo-me agora com o êxito desta
operação da polícia de investigação
que, oxalá, seja capaz de �desbo-
binar� este imbróglio clandestino e
descortinar até onde for possível esta
máfia que, como autênticos corvos
ou aves de rapina, se lançam sobre
cidadãos desprevenidos e os seus
bens legitimamente adquiridos.

Quem diria que, decorridos estes
anos, o fenómeno nos cai em cima
com este impacto noticioso e que
pessoas atraídas para este vórtice
clandestino com aparente ingenui-
dade só agora se dêem conta do
logro e da ilicitude de tais negócios?
O nosso grau de tolerância com
estes negociantes - sombra que mo-
vimentam dinheiro sujo e isento de
impostos é muito alto e rapidamente
nos vergamos a eles por dependên-
cias de trabalho e de consideração
social. No fundo, a aparente �insur-
presa� com que a opinião pública
avense reagiu terá que ser reajustada
às evidências que a investigação
judicial em curso vier a revelar proxi-
mamente.

Outro assunto a que não pode-
mos fugir, revelador de algum incó-
modo local e de desrespeito absolu-
to pela opinião dos autarcas locais
e do povo que os elegeu vem, de
novo, à baila: acaba de ser autoriza-
da a instalação de mais uma grande
superfície comercial no centro da vila.
Era algo que já corria de boca em
boca: um �Intermarché� na Tojela
nos terrenos em que as Festas da
Vila montam o seu arraial. Acaba
de ser autorizada a sua instalação
com votos favoráveis da Câmara
Municipal e da Assembleia Munici-
pal de Santo Tirso e, mais uma vez,
com o voto contra da Associação
Comercial e Industrial de Santo Tir-
so. Mas, gritante mesmo é o ostra-
cismo a que é votada a Junta e a
Assembleia de Freguesia de Vila das
Aves tal como acontecera já com o
licenciamento do �Pingo Doce�. De
uma decisão para outra, a mesma
teimosa e ofensiva recusa de um
parecer, de uma opinião, ou abor-
dagem. E a ostensiva decisão de per-
mitir a ocupação do centro da vila
por estes centros inestéticos que des-
qualificam o urbanismo, nada contri-
buem para a cidadania mas prome-
tem absorção do desemprego latente
através da criação de postos de tra-
balho precários q.b. e que, tão de-
pressa apontam para expectativas
altas como, por força do decréscimo
de clientela e aumento da concor-
rência, sofre reduções significativas.

A grande concentração de superfí-
cies comerciais na plataforma avense
e arredores será de bom augúrio
para a superação da crise económica
que estamos vivendo? Pelos vistos,
a Câmara Municipal acredita que
sim e nem sequer aceita partilhar a
decisão com os representantes au-
tárquicos de Vila das Aves. Mistérios
de uma democracia autárquica
ainda pouco adulta e assente em
valores e critérios autocráticos! |||||

De uma decisão para outra,
a mesma teimosa e ofensiva
recusa de um parecer, de
uma opinião, ou
abordagem. E a ostensiva
decisão de permitir a
ocupação do centro da vila
por estes centros inestéticos,
nada contribuem para a
cidadania.

NOTA DA REDACÇÃO

Juntamente com a próxima
edição, que estára nas bancas a
4 de Julho, será publicado um
suplemento especial alusivo à

freguesia de Santo Tirso.
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S. BENTO DÁ MOTE A
CONCURSO DE FOTOGRAFIA
E DE MONTRAS

Encontram-se abertas até ao dia
30 de Junho as inscrições para
os candidatos interessados em parti-
cipar nos concursos de Fotografia
e de Montras que vão decorrer no

âmbito das Festas de S. Bento -
2007. Segundo o gabinete de
Comunicação da Câmara Munici-
pal de Santo Tirso, os interessados
podem formalizar as respectivas

inscrições nos Serviços de Turismo,
ou através do telefone telefone:
252 830 411; fax: 252 859
267, ou ainda através do seguinte
endereço: turismo@cm-stirso.pt |||||

Santo António já se acabou, segue-
se o S. João e, em Vila das Aves, este
é �o rei� das festividades populares�.
Para edição deste ano, o santo cele-
bra-se ao som do, não menos popu-
lar, Quim Barreiros. O cantor �fetiche�
das festas de estudantes e a que
muitos recusam o adjectivo �pimba�,
actua no próximo sábado em Vila das
Aves. Concerto agendado para as
21h30, tendo lugar na Praceta da
Urbanização das Fontaínhas, encer-
rando-se a iniciativa com um grande
sessão de fogo de artifício.

As festas em homenagem de S.
João começam, no entanto, já no pró-
xima sexta (22 de Junho), com um
arraial a realizar junto à Capela de S.
João, seguido de um espectáculo mu-
sical, onde actuarão: o Grupo Etnográ-
fico das Aves, o Grupo Folclórico San-
to André de Vila das Aves e o Rancho
Folclórico de Rebordões. No final, ha-

Quim Barreiros vai
animar S. João

verá cantares ao desafio. As festivida-
des encerram no Domingo, o dia da
tradicional Marcha Popular. Antece-
dida pela celebração de Missa na Ca-
pela de S. João (20h30), a Grandiosa
Marcha Luminsoa tem início uma ho-
ra depois, nela participando os infan-
tários �O Meu Cantinho� (Rua Srº da
Conceição) e o �PACAR� de Ringe, a
Escola da Ponte, o Racho Tricanas da
Lapa, a Associação de Karate Shotokan
de Vila das Aves, os �Bairristas das
Fontainhas� e o Grupo Folclórico
Santo André de Vila das Aves.

Segundo a organização, contacta-
da pelo Entre Margens, os apoios ins-
titucionais bem como o das empre-
sas e comércio local têm contraba-
lançado o decréscimo das receitas ge-
radas no habitual peditório porta a
porta, verificando-se uma queda na
ordem dos 50 por cento em relação
ao ano passado. |||||

O POPULAR CANTOR É O CONVIDADO ESPECIAL DAS
FESTAS DE S. JOÃO, DE VILA DAS AVES

Ainda não são �grandes� nem �po-
pulares� as figuras de cartaz, mas não
é por isso que as festividades de S.
António, que há alguns anos a esta
parte têm tido lugar em Cense, deixam
de atrair numeroso público àquele
recôndito lugar de Vila das Aves.

A organização, pela voz de Amé-
lia Mendes, diz que as �expectativas
foram ultrapassadas�: público foi o
que não faltou às Festas de S. Antó-
nio realizadas no passado dia 9 de
Junho, principalmente para o progra-
ma de variedades apresentado à noi-
te e para a marcha que o antecedeu.
À semelhança do ano anterior, a
mesma saiu do Centro Pastoral de
Cense dirigindo-se para o recinto
de festas, não sem dificuldades à mis-
tura, principalmente em consequên-
cia dos carros estacionados na via.

Integraram a Marcha de S. Antó-

Santo António voltou a
animar lugar de Cense

nio, a Fanfarra dos Bombeiros Volun-
tários de Vila das Aves, os alunos
da Escola de Cense, o Rancho de
Santa Maria de Lamoso, a equipa
de Futsal Feminino do Desportivo
das Aves, e, claro está, a entidade
organizador e os �noivos� de Santo
António. Do programa de varieda-
des, destaque para as actuações dos
grupos de danças do Ginásio OAMIS
e do coro da Associação de Refor-
mados de Vila das Aves (ARVA). As
festividades contaram ainda com a
participação das Bailarinas da Casa
do Povo do Rio Vizela.

Organizadas pela recém-criada
Associação de S. António de Cense,
a edição deste ano das festas teve
por padrinhos o casal Luís Fernandes
Vale e Ana Maria Maia de Castro,
reflectindo desta forma o apoio que
o mesmo tem proporcionado a esta
iniciativa. De resto, e segundo Amélia

Mendes, a organização teve grande
receptividade na angariação de
apoios junto das empresas e do
comércio locais, evitando-se, por outro
lado, o peditório porta a porta. A Junta
de Freguesia de Vila das Aves e a
Câmara Municipal de Santo Tirso
também prestaram o seu apoio, no-
meadamente a nível logístico. Castro
Fernandes esteve inclusive presente
nas festividades, incentivando a
organização a continuar com as fes-
tas: �continuem que nós cá estaremos
para vos apoiar�, referiu o autarca
de Santo Tirso.

Rondou os dois mil euros o cus-
to das Festas de S. António de Cense,
ressaltando desde logo, a cola-
boração voluntária de muitas
instituições da freguesia. Uma festa
feita, no essencial �com a prata da
casa� como nos diz a sua respon-
sável. E o mesmo deverá acontecer
em próxima iniciativa a realizar pela
associação, que tem data prevista para
finais de Julho ou início de Agosto
com uma festa dedicada aos emi-
grantes. ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

FESTAS EM HONRA DO SANTO CASAMENTEIRO COMEÇAM A MARCAR A AGENDA CULTU-
RAL DA FREGUESIA. ASSOCIAÇÃO VAI FAZER FESTA DO EMIGRANTE, NO VERÃO

A edição deste ano das festas
tiveram por padrinhos o casal Luís Fernandes Vale e Ana
Maria Maia de Castro, reflectindo desta forma o apoio
que o mesmo tem proporcionado a esta iniciativa.
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O aval dado à instalação do Intermarché em Vila das Aves surge
numa altura em que começam a circular na freguesia alguns boatos
que dão conta de um possível encerramento da loja do Pingo
Doce, em consequência da não renovação de contratos de trabalho
de alguns dos seus funcionários. Contudo, Ana Vidal, directora
de Comunicação do Grupo Jerónimo Martins, negou ao Entre
Margens esses boatos: �a loja do Pingo Doce não vai fechar�.

Segundo a mesma fonte, nada de anormal se passa com a Loja
do Pingo Doce de Vila das Aves. �A nossa política é a de dotar as
lojas, aquando da sua abertura, com recursos necessários para o

número de clientes que se prevê�, havendo depois �a necessidade
de fazer afinações� e é isso que está a acontecer em Vila das

Aves. Segundo Ana Vidal, o número de clientes do Pingo
Doce nem ficou aquém nem superou as expectativas,
encontra-se num patamar �razoável�. �O Pingo Doce é um
supermercado que demora um bocado a construir a sua
base de clientes�, referiu a mesma fonte. E se actualmente
não se renovaram alguns contratos de trabalho, tal não
quer dizer, que não se venha a ter necessidade de ir ao

mercado recrutar mais funcionários. O crescimento da marca Pingo
Doce pode indiciar isso mesmo: �no primeiro trimestre cresceu 18
por cento� diz-nos Ana Vidal.

Confrontada com a aprovação de nova superfície comercial
para o centro da freguesia, a mesma fonte oficial do Grupo Jerónimo
Martins, embora desconhecendo a realidade local, foi adiantando
que a situação não é propriamente nova para o grupo. �Acontece
em muitas partes do país termos a escassos metros outras superfícies
comerciais� por isso, alega �estamos habituados�, revelando-se
confiante na �marca forte� que diz constituir o Pingo Doce. |||||

Aprovado pedido de
instalação
de Intermarché
para o centro
de Vila das Aves
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL CLASSIFICA DE
IMPRUDENTE E CATASTRÓFICA A INSTALAÇÃO DE
MAIS UMA SUPERFÍCIE COMERCIAL NA
FREGUESIA DAS AVES

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Foi um �três a um, como habitualmen-
te�. A Comissão Municipal de Auto-
rização de Instalações de Grandes
Superfícies reuniu na passada semana
(13 de Junho) na Câmara de Santo
Tirso para analisar o pedido de insta-
lação, na freguesia de Vila das Aves,
de mais uma superfície comercial, des-
ta vez da insígnia Intermarché.

Liderada pelo presidente da autar-
quia tirsense, ou seu representante
(no caso, o vice-presidente Luís
Freitas), da referida comissão fazem
parte representantes da Assembleia
Municipal, do Ministério da Econo-
mia, da Deco (que habitualmente não
comparece, como foi o caso) e da
Associação Comercial e Industrial do
Concelho de Santo Tirso (ACIST).
Excepto a ACIST todas as restantes
entidades representadas na reunião
votaram favoravelmente o pedido de
instalação do Intermarché, daí o já
�habitual�, como referiu ao Entre
Margens o presidente da ACIST Luís
Ferreira, �três a um� da votação. O
mesmo, de resto, já havia acontecido
a 17 de Maio último, aquando da
apreciação da proposta de instalação
de uma loja Pingo Doce para S.
Martinho do Campo. �Nós, enquanto
associação, temos de defender os pe-
quenos comerciantes, mas desta forma
as coisas tornam-se cada vez mais
difíceis�, referiu aquele responsável.

Prevista para o lugar da Tojela (mais
concretamente para os terrenos onde
se realizam as Festas da Vila), a possí-
vel instalação de um Intermarché há
muito que se tornou assunto das
conversas dos avenses (antes mesmo

com cerca de 13 mil habitantes, onde
já existem implementados três esta-
belecimentos de comércio a retalho
em regime de livre serviço�, tomando
aqui também em linha de conta o
E.Leclerc (Lordelo), estando ainda pre-
vista a instalação de nova loja Pingo
Doce em S. Martinho do Campo.

�Perante estes números�, continua
o mesmo responsável �e sem qual-
quer estudo sobre o impacto no co-
mércio tradicional, não está assegu-
rada a coexistência e equilíbrio dos
diversos formatos comerciais�. O Presi-
dente da ACIST vai mais longe, dizen-
do ser �catastrófica� a vinda desta
superfície para a freguesia, colocando
em risco o comércio tradicional
instalado. Este, alega Luís Ferreira, �faz
parte do conjunto de estruturas so-
ciais vitais, é factor de vitalidade,
emprego e riqueza� para além de
proporcionar �a fixação das pessoas
nas localidades, das gentes necessá-
rias ao seu desenvolvimento�. Mas,
conclui o mesmo responsável, �peran-
te o cenário exposto, e tendo em
conta que o comércio tradicional pas-
sa por enormes dificuldades,
influenciado pela conjuntura instável
da política, da economia, dos pessi-
mismos do consumidor, será no míni-
mo catastrófico a vinda destas su-

perfícies para a região�. O Entre Mar-
gens tentou ouvir a posição da autar-
quia sobre o assunto, nomeadamente
do vice-presidente que presidiu à
reunião da Comissão Municipal de
Autorização de Instalações de Gran-
des Superfícies, mas até ao momento
não foi possível esse contacto.

NEM TIDA NEM ACHADA
�Agradeço ao Entre Margens por me
ter dado a notícia�, começou por dizer
� em tom irónico - o presidente da
Junta de Vila das Aves, quando
questionado sobre a vinda de mais
um superfície comercial para a fre-
guesia. �Eu já não tenho como reagir,
a Junta vale o que vale� lamentou
Carlos Valente referindo-se ao facto
de a Câmara Municipal de Santo Tirso
não prestar quaisquer informações ao
executivo local sobre obras previstas
para a freguesia. �Perante uma obra
desta grandeza, no mínimo, a Câmara
devia informar a Junta sobre o assun-
to, mas nem isso faz�. Para o executivo
camarário �a Junta de Vila das Aves
não representa nada� diz Valente
dando conta que �o presidente da
Junta continua excluído de tudo�, refe-
rindo-se ainda à postura da Câmara
Municipal como �um triste sinal da de-
mocracia que se vive no município�. |||||

da vinda do Pingo Doce para o centro
da freguesia) mas, até à data baseadas
apenas em suspeições. Agora, do
fumo se fez fogo o que na prática po-
derá querer dizer que, num futuro pró-
ximo os avenses tenham a escassos
metros de distância, três superfícies
comerciais de média/grande dimen-
são (Lidl, Pingo Doce e Intermarché)
e, num outro segmento, o Mini-Preço,
cuja abertura está prevista para a
segunda metade deste ano, ficando
o mesmo instalado no complexo
habitacional �Jardins de S. Miguel�.

Na declaração de voto apresentada
por Luís Ferreira, a que o Entre Mar-
gens teve acesso, o presidente da
ACIST classifica de �imprudente au-
mentar aproximadamente 24 por
cento a área de venda das grandes
superfícies numa zona do concelho

Para o presidente da ACIST é
“imprudente aumentar aproxima-

dmente 24 por cento a área de venda
das grandes superfícies numa zona

do concelho onde já existem
implementados três estabelecimentos

de comércio a retalho.

LOJA DO PINGO DOCE DE VILA DAS
AVES “NÃO VAI FECHAR”, GARANTE FONTE
DO GRUPO JERÓNIMO MARTINS
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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

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

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

VHS
Fotografia
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Passeio Anual do Grupo Coral
de Vila das Aves

O Grupo Coral de Vila das Aves
realizou no passado 10 de Junho o
seu passeio anual por terras da
Galiza. A convite do cónego de Tui
dom Avelino Bouzon começou por
fazer uma visita àquela que foi cate-
dral da extinta diocese de Tui, antes
da sua integração na diocese de
Vigo, tendo ficado maravilhado com
as explicações e comentários histó-
ricos feitos por aquele eclesiástico
no decurso da visita guiada.

A Capela do Santíssimo e o seu
acervo de motivos artísticos e temá-
ticos foi o ponto alto deste �excurso�
histórico mas não deixou de ser
extremamente interessante a passa-
gem pelo claustro e a subida às
ameias da fortaleza que rodeia todo
o conjunto arquitectónico para vis-
lumbrar as margens do Minho e o
Portugal raiano das proximidades de
Valença. Ainda a convite do cónego
Avelino, dirigimo-nos de seguida
para uma paróquia rural das proxi-
midades, San Bartolomé de Reborda-

Vigésimo convívio de ex-
colegas da primária
Decorreu em ambiente familiar o 20º
encontro-convívio dos antigos cole-
gas da escola primária e alunos da
professora D. Maria da Glória Alves
na época de 1954-58, realizado nas
instalações do Lar da Tranquilidade.

E, embora o tempo não tivesse aju-
dado, o programa foi integralmente
cumprido e vivido, designadamente
a romagem ao cemitério junto das
sepulturas da professora e de cole-
gas já falecidos, a missa celebrada no
Lar pelo revº pe. Mendes de Carva-
lho, o almoço partilhado e o convívio
durante a tarde, animado por bombo
e concertina e em que participaram

nes, de que é pároco, onde o Gru-
po Coral assumiu a grata função de
solenizar a liturgia eucarística do
Corpo de Deus com cânticos em
idioma galego que previamente en-
saiara. A cordialidade com que o
grupo foi acolhido e integrado na
assembleia onde os protagonistas
eram 10 crianças, cinco rapazes e
cinco meninas nos seus trajes fidal-
gos de comunhão primeira, merece
particular destaque. Finda a cerimó-
nia em que participamos, concelebra-
da também pelo pároco de Vila das
Aves, o Grupo deslocou-se por uma
estrada de montanha de sete quiló-
metros, para o parque do Monte
Aloia sobranceiro a Tui, onde, en-
tre episódios de chuva miúda,
nuvens e esporádicas abertas,
saboreou as variedades gastro-
nómicas que iam nos gigos.

O parque revelou-se um lugar
aprazível, extraordinariamente bem
cuidado e protegido ao ponto de
apelar até ao respeito pela vida sel-

vagem, com destaque para os anfí-
bios e as cobras, um lugar que vale
a pena visitar e fruir em dias de at-
mosfera límpida e de calores estivais.
Uma pequena capela no alto do
monte dedicada a São Geão, um ere-
mita que ali terá vivido na anfractuo-
sidade de uma rocha e oriundo de
Portugal, segundo revelou a cónego
Avelino que continuou convivendo
com o grupo, foi motivo também de
visita e de conversa amena e culta.

No decurso da tarde, demos a
volta pelo litoral de Baiona e A Guar-
da, onde, por vontade da pequenada
do Coral Infantil que se incorporou
também no passeio, se atravessou o
Minho em Ferry-Boat até Caminha,
tendo petiscado já por volta das 20
horas na Estação de Serviço de Bar-
celos. Ao fim de um ano de ensai-
os, obrigações e devoções, soube
bem estes momentos de convívio e
de excursão pelo que acrescentam
de arejamento cultural, histórico e
turístico. ||||| LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Nos dias 5 e 6 de Junho, o Centro
Infantil de Santo Tirso (CIST) foi o
palco dos mais jovens artistas, na VIII
edição da Expo-Animação. Organi-
zada pela Associação de Pais do CIST
e com o apoio da Câmara de Santo
Tirso, esta iniciativa, subordinada ao
tema �Os Pequenos Artistas�, esteve
aberta à comunidade. Com a aber-

tura no dia 5 de Junho, pelas 10
horas, a Expo-Animação começou
logo com uma peça de Teatro. �A
Raposinha Matreira e a Família Coro-
cocó� foi o teatro que decorreu às
10h30. Da parte da tarde (15h30),
foi a vez dos fantoches do Grupo
de Jovens da Areosa animarem os
mais jovens. Na terça-feira, dia 6 de

Junho, a Expo-Animação continuou
com Teatro de Marionetas. Às 10h30
�Supresas�, do Teatro de Marionettes
Betto Hinsa e de tarde, pelas 15h00,
�O Patinho Bonito�, de Fernando Ter-
ra. A animação prolongou-se pela noi-
te com a actuação da Banda dos Escu-
teiros de Delães, do Grupo de Dança
Hip-Hop e de música ao vivo. |||||

Associação de Pais do CIST promoveu Expo-animação

GRUPO CORAL DE VILA DAS AVES REALIZOU NO PASSADO 10 DE JUNHO O SEU PASSEIO
ANUAL POR TERRAS DA GALIZA.

Quatro mil, quinhentos e setenta e oito euros e dezassete cêntimos; foi es-
ta a quantia arrecadada pela ASAS no âmbito da Campanha de Angariação
de Fundos que levou a cabo nos dias 5 e 6 de Maio do corrente ano. O
montante angariado destinam-se à manutenção da exploração das Uni-
dades de Acolhimento para Crianças em risco, onde residem 36 crianças
entre os zero e os 16 anos. Para alcançar este objectivo, a ASAS contou com
um vasto grupo de voluntários e amigos a quem deixa �o seu mais profun-
do agradecimento e louvor pelo exemplo de cidadania que revelaram�. |||||

Segundo da conta a Associação de Soli-
dariedade e Acção Social de Santo
Tirso (ASAS), foi publicado no Diário
da Republica, a 29 de Maio do cor-
rente ano, o anuncio relativo à emprei-
tada de �Remodelação e adaptação
do edifício para a implantação de um
Centro de Acolhimento para Crian-
ças em Risco - Casa do Sol� situada

Aberto concurso para
remodelação do antigo
edifício dos CTT
EDIFÍCIO DOS CTT VAI DAR LUGAR À CASA DO SOL, DA ASAS

na Rua dos Correios, em Vila das Aves.
O preço base da empreitada ronda os
200 mil euros, sendo de 18 meses o
seu prazo de execução de 18 meses.
Em consequência, a entrega das pro-
postas, tem como data limite as 17h30
horas do dia 28 de Junho. O acto
púlico do concurso realiza-se pelas 10
horas do próximo dia 2 de Julho. |||||

CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

os utentes desta instituição. O bolo
de aniversário também não faltou e
só a ausência, pela primeira vez nes-
tes vinte anos consecutivos, se fez
notar. Ao fim e ao cabo foi um dia
passado em ambiente de camarada-
gem e boa disposição por antigos
colegas e familiares que permitiu com
certeza, estreitar relações, amizades e
por ventura, desfazer algum equívoco.
Só por isso merece realce, para além
de constituir um facto raro pela longe-
vidade e regularidade que os seus orga-
nizadores e participantes teimam em
manter. Estão de parabéns estes �ami-
gos e camaradas de longa data�. |||||
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MACHADO & LOBÃO, LDA.

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

TECTOS FALSOS  |  DIVISÓRIAS  |
APLICAÇÕES EM GESSO  |

DECORAÇÕES
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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: SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

A Carta Educativa do concelho de
Santo Tirso foi apresentada em confe-
rência de Imprensa, realizada no pas-
sado dia 13 de Junho, e representará
um investimento total na ordem dos
dez milhões de euros na educação.
Este montante será destinado à cons-
trução, remodelação ou ampliação de
vários edifícios escolares nas várias
freguesias, entre os quais se destaca a
construção do Centro Escolar e EBI de
S. Tomé de Negrelos; construção de
raiz do Centro Escolar da Costa, em
Roriz; duplicação da EBI/Jardim de
Infância de Arcozelo, em Água Longa;
ampliação da EBI/Jardim de Infância
de Sequeirô, com construção de can-
tina e polivalente; ampliação da EBI/
Jardim de Infância de S. Bento da Ba-
talha; ampliação da EBI/Jardim de In-
fância de Ermida, em Santa Cristina
do Couto; remodelação e ampliação
da EBI de Cabanas, em Monte Cór-
dova; ampliação da EBI de São Mar-
tinho do Campo; ampliação da EBI
de Lage, em Vilarinho; a ampliação da
EBI/Jardim de Infância de Campinhos,
na Agrela; a ampliação da EBI/Jardim
de Infância de Cantim, na Reguenga;
e a criação de mais uma sala de Jardim
de Infância na EBI de Quintão I, Quin-
tão II e Cense, em Vila das Aves.

Trata-se de um instrumento de

Carta Educativa de Santo
Tirso prevê investimento de
dez milhões de euros

planeamento e ordenamento de todos
os equipamentos necessários no con-
celho, sintetizando as prioridades em
termos de intervenção, de modo a
oferecer à população as melhores con-
dições ao nível da educação e da
formação. Depois de ter sido aprovado
em reunião de Câmara, a 18 de Abril
de 2007, o documento foi homolo-
gado na quarta sessão de homologa-
ção, realizada a 29 de Maio, na Ama-
dora, entre a presença de 63 autar-
quias, tendo a Vereadora Ana Maria
Ferreira representado o município tir-
sense. O autarca Castro Fernandes fez
questão de relembrar a difícil cami-
nhada no passado, no sentido de ver
este projecto em andamento, �e ultra-

passados alguns obstáculos está pron-
to a ser aplicado no terreno�. O ins-
trumento fundamenta a política educa-
tiva a adoptar no concelho, desde o
ensino pré-escolar ao secundário, e
resultou de um profundo estudo ela-
borado, com o apoio da DREN (Direc-
ção Regional de Educação do Norte).

Uma das principais novidades
relaciona-se com o reordenamento
em termos de agrupamentos, passan-
do a existir cinco, a saber: Agrupamen-
to Vertical d�Agrela e Vale do Leça,
Agrupamento Vertical de S. Martinho
do Campo, Agrupamento Vertical de
Santo Tirso/Além Rio, Agrupamento
Vertical do Ave e Agrupamento Vertical
de S. Tomé de Negrelos. |||||

A lista correspondente às áreas de intervenção futura aponta, como primeira
prioridade, a construção do Centro Escolar e futura EBI de S. Tomé de
Negrelos, com doze salas de aulas, cuja obra deverá ser lançada a concurso
em Novembro deste ano. E, neste mesmo edifício poderá vir a funcionar a
Escola da Ponte, como fez questão de garantir a vereadora Ana Maria
Ferreira. �Há possibilidade de a Escola da Ponte ser integrada neste Centro
Escolar�, explicou. O facto de possuir um contrato de autonomia em termos
educativos impede a sua inclusão nos cinco agrupamentos do concelho.

Com a nova infra-estrutura será, então, criado o Agrupamento Vertical
de S. Tomé de Negrelos, passando o Agrupamento Vertical do Ave a
integrar exclusivamente todas as escolas de Vila das Aves. |||||

ESCOLA DA PONTE PODE SER INTEGRADA NO
CENTRO ESCOLAR DE NEGRELOS

CLIFIMED não fecha
mas deixa de tratar
pacientes do SNS

É conhecida como a Clínica dos
Bombeiros das Aves, mas a sua de-
signação correcta é Clínica de Me-
dicina Física e de Reabilitação
(CLIFIMED). Foi inaugurada em fi-
nais de 2002 e ocupa o piso infe-
rior do quartel dos bombeiros da
freguesia. Desde há alguns dias a
esta parte que a mesma tem consti-
tuído assunto das conversas dos
avenses, devido ao seu alegado
encerramento. Contudo, fonte da
CLIFIMED nega esses rumores.

�A clínica funcionou legalmen-
te até agora�. E assim vai continuar,
a única diferença é que �agora já
não podemos trabalhar para o
Estado�, declarou ao Entre Margens
responsável da clínica. Segundo a
mesma fonte, desde a sua abertura
que a clínica tinha um acordo com
o Ministério da Saúde que permitia
aos pacientes do Serviço Nacional
de Saúde realizar ali os seus trata-
mentos. O acordo, apesar de provi-
sório, vigorou até agora, contudo,
por directivas superiores, a clínica
vê-se impedida a partir deste
momento de o continuar a fazer.

DECISÃO GOVERNAMENTAL IMPOSSIBILITA QUE
CLÍNICAS PROPORCIONEM TRATAMENTOS AOS UTENTES
DO SISTEMA NACIONAL E SAÚDE

No entanto, �a CLIFIMED vai
continuar aberta para consultas e
tratamentos privados�, os pacientes
que os queiram fazer pelo SNS terão
de optar por outros locais. Esclarece
a mesma fonte que não se trata de
nenhuma directiva especial em
relação à CLIFIMED. Muitas outras
por esse país fora serão afectadas
pela mesma posição do actual
governo, por ventura, em mais uma
medida de contenção de despesas.

Inaugurada a 25 de Outubro
de 2002, a CLIFIMED ocupa uma
área de 478 metros quadrados,
divididos por inúmeras salas equi-
padas de forma a dar resposta aos
tratamentos de fisioterapia e tera-
pia da fala. Uma grande parte dos
seus utentes, fazem-no com o apoio
do Estado, através do SNS; situação
que agora se altera. Sobre o assun-
to, o Entre Margens tentou obter
uma reacção da parte do presiden-
te da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vila das
Aves, mas Geraldo Garcia remeteu
para mais tarde qualquer conside-
ração sobre o assunto. |||||
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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
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Se não fosse uma pequena lesão na
perna, Maria Celeste Lobão estaria na
pista de dança. Mas se desta vez não
pôde dançar, pelo menos pôde cantar.
E assim o fez na passada sexta-feira,
15 de Junho, na discoteca Pé Nervo-
sos, em S. Martinho do Campo. Maria
Celeste Lobão tem 88 anos, é viúva,
mãe de 14 filhos e aos netos já perdeu
a conta. Está no Lar da Tranquilidade
de Vila das Aves mas, como faz questão
de dizer, é Lousada a sua terra natal.

Pelo segundo ano consecutivo, o
Grupo de Jovens da Ponte, de Rebor-
dões, levou os idosos à discoteca. E,
Maria Celeste Lobão, que na mocida-
de não perdia um bailarico, obviamen-
te não faltou à iniciativa. Ela e muitos
outros que se juntaram na referida
discoteca para alguns passos de dan-
ça, acompanhados este ano por um
grupo de crianças provenientes do
Infantário de S. Tomé de Negrelos. Os
mais velhos chegaram dos lares e
centros e dia das freguesias de Vila
das Aves, Roriz, Vilarinho e Rebordões.

Com três anos de existência, cele-

brados no passado dia 14 de Junho,
o Grupo de Jovens da Ponte não
poderia deixar de proporcionar mais
esta deslocação à discoteca por parte
dos idosos, até porque a edição do
ano assado �correu muito bem� diz-
nos Miguel Silva presidente da refe-
rida colectividade. Com dois grandes
patrocinadores, com a ajuda da
Câmara Municipal, que disponibilizou
o autocarro e a �boa vontade� do
proprietário do Pé Nervoso, que mais
uma vez cedeu o espaço, aliada à
carolice dos elemento da associação,
esta pode assim levar a cabo esta ini-
ciativa que, prometem, terá continui-
dade no próximo ano. Na edição des-
te ano, marcou presença o vereador
do desporto, José Pedro Machado,
que fez questão de ver os menos
jovens a dar o seu pezinho de dança.

A mesma constitui uma das verten-
tes sociais de uma associação que se
dedica quase em exclusive ao Futsal.
A época não correu lá muito bem (�ter-
minamos em 12ºlugar�, refere o pre-
sidente), mas o essencial permanece,

ou seja, �o número de elementos da
direcção e de jogadores manteve-se
o mesmo�, afirma o presidente da direc-
ção do Grupo Jovens da Ponte que con-
ta com meia centena de associados.
�Temos uma união muito forte, pode-
mo-nos considerar mesmo uma família,
dentro e fora do campo�, sublinhou
ao Entre Margens aquele responsável.

O que talvez explique a sobrevi-
vência desta colectividade que perma-
nece sem sede, três anos volvidos
desde o seu aparecimento. Tem reali-
zado contactos com a Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso e com a Junta de
Freguesia de Rebordões com esse
objectivo mas, para já, sem efeito.
Adiantam uma possibilidade: ter um
espaço no ringue de Vergadela (Re-
bordoes), mas este ainda continua em
construção. A mesma sorte em relação
aos treinos; estes são levados a cabo
no pavilhão desportivo da Escola
Secundária D. Afonso Henriques (Vila
das Aves) enquanto esperam pela
conclusão do Pavilhão Desportivo de
Rebordões. ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

GRUPO DE JOVENS DA PONTE LEVA IDOSOS, PELA SEGNDA VEZ, À DISCOTECA

Pista de dança por conta
dos menos jovens

A Câmara de Santo Tirso acaba de
abrir concurso público para a constru-
ção de Polidesportivo na Lama. Esta
obra � que consiste na construção do
recinto para a prática de actividades

desportivas e respectivos balneários �
vai custar cerca de 318 mil euros. De-
pois de consignada, a obra será exe-
cutada no prazo de seis meses.

Por outro lado, foi adjudicada pelo

valor de 115 mil euros a empreitada de
beneficiação e recuperação da Escola
de Rechã, em S. Mamede de Negrelos.
Estas duas obras totalizam mais de meio
milhão de euros de investimento. |||||

Meio milhão de euros para obras nas
freguesias da Lama e S Mamede de Negrelos

Mais de 300 mil euros
na Requalificação da
Estrada Nacional 105

O Director Distrital do Porto das Es-
tradas de Portugal (EP), Joaquim
Cavalheiro, deslocou-se a Santo
Tirso, no passado dia 29 de Maio,
onde, na companhia do presidente
Castro Fernandes, efectuou uma
visita de trabalho a vários locais do
concelho.

Segundo revela a autarquia tir-
sense em nota de imprensa, a visita
coincidiu com a conclusão da em-
preitada de requalificação urbana da
Estrada Nacional (EN) 105, desde
o centro de Santo Tirso até Vila das
Aves, passando pelas freguesias de
Burgães, Rebordões e S. Tomé de
Negrelos. Esta obra, cujo investi-
mento foi de cerca de 320 Mil Eu-
ros, centrou-se na construção de
percursos pedonais ao longo da via
e no reforço da sinalização hori-
zontal e vertical, para propiciar melho-
res condições de segurança e de
circulação a todos os peões/utentes
da EN 105. No entroncamento
junto às bombas de gasolina �Auto-
ni� foi analisada a hipótese de
resolução do mesmo, através de um

DIRECTOR DISTRITAL DAS ESTRADAS DE PORTUGAL
ESTEVE NO CONCELHO

Concluída a primeira
fase da rede de drenagem
a S. Tomé de Negrelos

A obra relativa à primeira fase da
Rede de Drenagem à freguesia de
S. Tomé de Negrelos, encontra-se
concluída, anuncia a Câmara de
Santo Tirso. Segundo a mesma fon-
te, esta empreitada, �iniciada em
Janeiro de 2006, com um investi-
mento de cerca de 750 mil euros,
abrangeu a instalação de 12 quiló-
metros de tubagens e a realização
de 400 ramais de ligação�. Nota
ainda a autarquia, que a empreitada
vai �dotar a freguesia e as suas po-
pulações de um sistema adequado
de drenagem e tratamento das suas
águas residuais�. Com a entrada em

funcionamento da referida rede de
esgotos, é agora possível estabelecer
a ligação da rede predial das suas
habitações à rede pública.

Nesse sentido, para cumprimen-
to do disposto no art. 150º do De-
creto � Regulamentar 23/95 de 23
de Agosto e Decreto � Lei 207/94
de 6 de Agosto art. 6º, a autarquia
faz saber que �os proprietários das
construções abrangidas pela rede
de drenagem que, deverão contac-
tar os Serviços Municipalizados a fim
de proceder à requisição da ligação
à rede pública de drenagem de águas
residuais da sua habitação�. |||||

estudo da inserção que liga a EM
643 (que liga à VIM) à EN 105,
em S. Tomé de Negrelos.

Além deste investimento, outros
têm sido realizados pelas �Estradas
de Portugal� no concelho, destacan-
do a autarquia a construção da ro-
tunda na Agrela, junto à Escola
Básica do 2º e 3º Ciclo. �Este empre-
endimento que funciona como um
dispositivo de �acalmia de trânsito�
num local sensível, devido à proxi-
midade da escola, teve um investi-
mento superior a 200 mil euros�.

Para além dos investimentos já
realizados, foi também visitado o
entroncamento de acesso à variante
EN 105 junto à Ponte de Frádegas.
Este local de acesso ao centro da
cidade de Santo Tirso, cuja refor-
mulação do entroncamento melho-
raria as condições de fluidez e segu-
rança viária, é a principal reivindica-
ção da Câmara Municipal junto das
�Estradas de Portugal�, pelo que Cas-
tro Fernandes não deixou de sensi-
bilizar o director de Estradas para a
urgência da realização da obra. |||||

AUTARQUIA APELA À LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DE
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
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Filipe Coelho
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Email: cruise.car@sapo.pt
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4785-309 Trofa

Pelo terceiro ano consecutivo, a Juve-
Bombeiro da Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntários de Vila
das Aves, realizou um rastreio de hi-
pertensão e diabetes, com a finalidade
de alertar a população para as compli-
cações que estas doenças provocam.

Esta iniciativa foi realizada nos
adros das igrejas das freguesias de S.
Mamede de Negrelos, Salvador do
Campo, S. Martinho do Campo, Roriz,
S. Tomé de Negrelos, Vila das Aves,
Vilarinho e Lordelo. Por freguesia, a
JuveBombeiro contabilizou uma ade-
são na ordem das cem pessoas.

Por sua vez, pelo quarto, ano a

Município de Santo Tirso
no intercâmbio escolar
Polónia, Alemanha, Itália e Turquia fo-
ram os países acolhidos em Santo
Tirso. No âmbito do projecto Sócrates
� Comenius, que envolve o intercâm-
bio entre escolas, da qual faz também
parte a Escola Secundária D. Afonso
Henriques (Vila das Aves), a autarquia
recebeu as delegações dos referidos
países, no passado dia 1 de Junho,
pelas 10 horas, no Salão Nobre da
Câmara Municipal. Apesar de não
estar representado, também a Roménia
integra este projecto.

Com a presença das Vereadoras
da Cultura e da Educação, Júlia Go-
dinho e Ana Maria Ferreira, respecti-
vamente, alunos e professores rece-
beram as delegações presentes. �O

intercâmbio entre escolas de outros
países é uma realidade. De facto, fo-
ram poucas as que não tiveram o pra-
zer de partilhar esta experiência� re-
feriu Ana Maria Ferreira, salientando
que �no contexto dos intercâmbios, o
município de Santo Tirso está gemi-
nado com Gross-Umstad (Alemanha),
Celanova (Espanha), Clichy (França)
e tem um pacto de amizade com Saint-
Peray, em França.� Depois de mencio-
nar os factores que constituem a cul-
tura do concelho, a vereadora termi-
nou, afirmando que �temos consci-
ência da importância da troca de ex-
periências aos vários níveis assim
como da importância do contacto
com realidades bem distintas�. |||||

Escola de Cadetes esteve presente no
Concurso Nacional de Manobras,
realizado este ano na Cidade de Beja
nos dias 2 e 3 de Junho. Dignifican-
do mais uma vez a instituição com
uma prestação notável, sendo de lou-
var o grande esforço e empenho dos
nossos cadetes. A equipa foi consti-
tuída por: João Silva, José Francisco
Silva, Daniel machado, Tiago Dionísio
Silva, Paulo Martins, José Bruno Pinhei-
ro, Ruben Sousa, Rui Filipe, Ricardo
Pinto e  Tiago Silva. Como suplentes,
estiveram: Fábio Coelho, José Miguel
Fernandes, Carlos Fernandes, Flávio
Carneiro. Responsável: Rafael Mota. |||||

JuveBombeiro de Vila das
Aves promoveu rastreios

LANÇAMENTO DA EDIÇÃO DE FRANCISCO CARVALHO CORREIA “ACHEGAS
PARA UMA MONOGRAFIA DE REBORDÕES”

||||| TEXTO: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Em ambiente de festa contida devi-
do ao mau tempo, o edifício da Jun-
ta de freguesia de Rebordões foi
pequeno na noite de sábado, 17, pa-
ra a cerimónia de lançamento do
livro da autoria do reverendo dr. Car-
valho Correia, �Achegas para uma
Monografia de Rebordões� (com
capa de Avelino Leite) com que a
Câmara Municipal de Santo Tirso,
proprietária da edição, quis assina-
lar a data do décimo ano de eleva-
ção a Vila.

Presentes na mesa de honra, além
do autor, o pároco, Celestino Félix,
os presidentes da Junta e da
Assembleia de Freguesia e o
presidente da Câmara que se en-
carregou da apresentação do �cur-
rículo� do autor. Encarecendo a per-
sonalidade e o labor intelectual de
Carvalho Correia, Castro Fernandes
afirmou o seguinte: �Sendo simples

Encontram-se em fase de concurso
as obras de requalificação do Edifí-
cio Escolar de Refojos. Com um in-
vestimento de mais de 80 mil euros,
a recuperação do edifício, que in-
clui intervenções internas e externas,
irá decorrer ao longo de um perío-
do de cerca de 90 dias, conforme

Edifício escolar de Refojos
vai ser requalificado
INVESTIMENTO DA AUTARQUIA  DE SANTO TIRSO ULTRAPASSA OS 80 MIL EUROS

é mais importante que os que se jul-
gam importantes� e, a propósito desta
e doutras edições, insistiu em dizer
que �o autor nunca por nunca le-
vou à Câmara qualquer tostão pe-
los direitos de propriedade que era
legítimo auferir; trata-se de um tra-
balho árduo de investigação, gene-
roso e gratuito que é de admirar e
já lá vão, só �de Santo Tirso Cidade
e do seu Termo� 5 volumes.� O au-
tor fez de seguida uma breve apre-
sentação do seu trabalho admitin-
do sempre que possa ser uma base
de trabalho para investigações de
maior fôlego e proficiência já que,
�em história, nada é definitivo e tudo
pode ser posto em causa� e afirman-
do que �se alguém quiser meter mãos
a estas memórias poderá ir mais longe
na compreensão da história local�.

Seguidamente, decorreu um sa-
rau musical animado pelo Grupo
OSIV enquanto o autor procedia a
uma sessão de autógrafos e dedi-

catórias a quantos houveram por
bem adquirir a edição que, a partir
de hoje, se encontra à venda por 5
euros na secretaria da Junta de Fre-
guesia de Rebordões. Mais para o
fim da noite, houve uma sessão de
fogo comemorativa e degustou-se o
bolo e o champanhe em homena-
gem à Vila. O EM associa-se às fes-
tividades e cumprimenta os rebor-
doenses e os seus autarcas. |||||

Décimo Aniversário da
elevação de Rebordões a Vila

dá conta a Câmara de Santo Tirso.
As obras de requalificação do edi-

fício escolar de Refojos envolvem vá-
rios beneficiários. As caixilharias de
madeira do edifício serão substituí-
das por caixilharias de alumínio com
vidros duplos e a instalação eléctri-
ca irá ser reformulada. Para além de

uma pintura interna e externa do edi-
fício, também o soalho do chão será
polido e envernizado. Esta interven-
ção passa ainda pela revisão da co-
bertura, substituição dos tectos exis-
tentes por tectos em pladur e adapta-
ção do edifício à legislação de segu-
rança contra incêndnos. |||||
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Na mais recente visita de trabalho le-
vada a cabo pelo PSD a Vila das Aves,
a Estrada Municipal 511, mereceu es-
pecial destaque, até porque a mesma
se encontra em avançado estado de
degradação. A via em causa, que liga
a referida freguesia a Riba D�Ave (Fa-
malicão) tem motivado algumas quei-
xas, de resto, reflectidas na interven-
ção feita por um morador daquele
lugar na última sessão da Assembleia
de Freguesia de Vila das Aves, que,
inclusive chegou a compará-la a uma
�estrada do terceiro mundo�.

�De facto�, diz o PSD em comuni-
cado de imprensa, �depois de colo-
cadas as infra-estruturas de sanea-
mento, a repavimentação foi feita em
condições deficientes, criando enor-
mes constrangimentos aos seus
utilizadores e provocando danos nas
viaturas que nela transitam�.

No mesmo documento, os soci-
ais-democratas dão conta dos �vári-
os acidentes� que se têm registado
naquela via �em virtude dos veículos,
em algumas das partes do traçado,
terem de transitar na faixa de roda-

gem contrária�. Para além disso, subli-
nham �os muitos incómodos causa-
dos aos moradores cujas habitações
se situam perto de zonas mais degra-
das, em virtude das viaturas ao pas-
sar provocarem trepidação no piso que
se reflecte nas habitações (um das
moradoras referiu que os copos que
tem no móvel da sala fazem barulho
toda a noite)�.

A situação, segundo dá conta o
PSD, arrasta-se há cerca de um ano,
tendo sido já diversas as diligências
feitas pela Junta de Freguesia de Vila
das Aves junto da Câmara de Santo
Tirso (algumas mesmo por escrito),
mas sem surtirem qualquer efeito.
�Quando se sabe que as acessibilida-
des e a mobilidade para além de me-
lhorarem a qualidade de vida das po-
pulações, assumem hoje uma condi-
ção fundamental para a atracão de in-
vestimento gerador de riqueza e em-
prego, não se compreende que a Câ-
mara Municipal não tenha ainda
procedido á reparação da EM 511�, su-
blinham ainda os sociais-democratas.

A visita de trabalho feita pelo PSD

contou com as presenças do deputa-
do da Assembleia Municipal e presi-
dente concelhia do partido, Alirio
Canceles, dos Vereadores João Abreu
e Sofia Barreto e ainda de Felicidade
Oliveira, membro da Assembleia
Municipal. O grupo foi recebido pelo
presidente da Junta de Freguesia,
Carlos Valente, que se fez acompa-
nhar pelos membros do executivo,
Clara Freitas e Manuel Joaquim e ain-
da do membro da Assembleia de Fre-
guesia e Municipal José Manuel Ma-
chado.

A visita terminou na Quinta do
Verdeal, onde, recorda o PSD, �18 anos
depois da promessa da Câmara de
Santo Tirso, o local continua a ser
um mero depósito de lixo�, pergun-
tando pelos prometidos equipamen-
tos para aquele espaço, nomeadamen-
te piscina aquecida, campo de ténis,
zona de merendas e um espaço para
o mercado. Nem a propósito, a JSD
colocou no passado fim-de-semana,
junto à rotunda de S. Miguel, um car-
taz onde lembra a promessa da
autarquia datada de 1991. |||||

PSD alerta para estado de degrada-
ção da Estrada Municipal 511
VIA LIGA A FREGUESIA DE VILA DAS AVES A RIBA D’AVE (DO CONCELHO DE FAMALICÃO)

Em recente visita efectuada pelo PSD
à freguesia de S. Tiago da Carreira,
os seus responsáveis políticos ou-
viram as queixas dos moradores do
Complexo Habitacional sobre os
�cheiros nauseabundos provocados
pela ETAR� que serve o edifício. Em
comunicado de imprensa, o PSD dá
conta que �os moradores já por vári-
as vezes apresentaram o problema
à Câmara Municipal e aos Serviços
Municipalizados de Água e Sanea-
mento quer individualmente quer
através de um abaixo-assinado, mas
o problema persiste�, notam os so-
ciais democratas que acrescentam
ainda que a referida Etar, �que está
muitas vezes inoperacional, debita
directamente para a Ribeira de San-
guinhedo os resíduos com a conse-
quente poluição da ribeira cujas águas
apresentam uma cor branca e um
cheiro nauseabundo. O que era an-
tes um curso de água com peixes e
vida, hoje é um rio morto�.

O partido classifica de �inaceitá-
vel� o facto de a Câmara Municipal
ter �autorizado um empreendimento
destes sem o interceptor do Sangui-
nhedo chegar a S. Tiago da Carrei-
ra�, pelo que, sublinha, �não pode
livrar-se das responsabilidades que
sobre ela recaiam em mais este aten-
tado ao ambiente no concelho de
Santo Tirso�.

Ainda em S. Tiago da Carreira, o
grupo do PSD (constituído pelo pre-
sidente da concelhia do partido e
membro da Assembleia Municipal
Alirio Canceles, pelo vereadores

João Abreu e José Maia, acompa-
nhados pelos membros da Assem-
bleia de Freguesia Filipe Rodrigues
e Alberto Vinhas) constatou que a
Escola Primária local não dispõe de
recreio coberto (quando, nota o par-
tido, a legislação em vigor assim
obriga) e de �uma grade de protec-
ção na porta principal de forma a
impedir que as crianças na saída
do edifício fiquem imediatamente
em contacto com a estrada�.

A escola, de resto, necessita de
um intervenção, nomeadamente ao
nível na renovação do mobiliário
que, na opinião de alguns pais, já
está completamente desadequado
às ne-cessidades das crianças. �Já
em anteriores visitas o PSD tinha cha-
mado a atenção da autarquia para
a necessidade de dispensar a má-
xima atenção ao estado das esco-
las primárias, considerando que é
aqui que, de facto, se prepara o fu-
turo do concelho e do nosso país�,
concluem os sociais-democratas. |||||||

Maus cheiros na
freguesia de S. Tiago
da Carreira
EM VISITA DE TRABALHO, PSD ALERTA PARA OUTROS
PROBLEMAS NA REFERIDA FREGUESIA, AO NÍVEL, POR
EXEMPLO, DO PARQUE ESCOLAR

O partido classifica de “inacei-
tável” o facto de a Câmara
Municipal ter “autorizado um
empreendimento destes sem o
interceptor do Sanguinhedo
chegar a S. Tiago da Carreira”,
pelo que, sublinha, “não pode
livrar-se das responsabilidades
que  sobre ela recaiam em
mais este atentado ao ambien-
te no concelho de Santo Tirso”.
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Em 22 de Maio do ano 2000, um
grupo de Músicos Cubanos de dife-
rentes conservatórios de música em
cuba e residentes na cidade do Por-
to, decidiram unir seus esforços e
criar uma Banda de Música Cubana
e latina que fosse capaz de entregar

ao público português e do mundo
a frescura e o sabor tradicional dos
ritmos cubanos. Assim nasce �UNIÓN
SALSERA�, que desde os primeiros
momentos cativou o público com o
seu espectáculo e sabor tropical. O
colectivo apresenta-se na noite do

próximo dia 23 de Junho na Casa
das Artes de Vila Nova de Fama-
licão. Sob a direcção do seu pianista
Reinaldo Milanes, UNIÓN SALSERA
deu início a uma carreira que dura
até aos dias de hoje com o mesmo
entusiasmo e dedicação que sempre

os caracterizou.  Com um repertório
variado como (Merengue, Cha Cha
Cha, Cumbia, Plena, Bachata, e claro
a Salsa Cubana que tantos admira-
dores conquistou por todo o mun-
do. Concerto marcado para as 22
horas. Os bilhetes custam 5 euros. |||||

Concerto dos Unión Salsera,
em Vila Nova de Famalicão,
este sábado, às 22 horas.

Desta vez, não é no Centro Cultural
de Vila das Aves que tem lugar o con-
certo de encerramento do Festival
Internacional de Guitarra de Santo
Tirso mas, nem por isso o certame
deixa de marcar presença no referido
local. E esta acontece já na próxima
sexta-feira, com a presença do guitar-
rista argentino Victor Villadangos que
se apresentará em palco com o quar-
teto de Cordas da Artave (22 Junho
21h30).

Natural de Buenos Aires, Víctor
Villadangos tem-se apresentado, des-
de 1980, como solista e com conjun-
tos de música de câmara nas principais
salas da Argentina, bem como em Itália,
Alemanha, Áustria, Bélgica, Luxembur-
go, Portugal, Suiça, Suécia, Noruega,
Canadá, EUA, Brasil, Chile, Uruguai,
Israel e Japão. Actuou com numerosas
orquestras de prestígio internacional,
nomeadamente a Orquestra Sinfónica
Nacional de Cuba, a Orquestra de
Câmara de Israel, a Filarmónica de
Buenos Aires, entre outras. Paralela-
mente, é convidado com regularieda-
de para leccionar em seminários e
master classes em diversos países de
América Latina e Europa. Actualmente,
é professor de guitarra nos Conserva-
tórios Juan José Castro e Manuel de
Falla (Buenos Aires). Em 1999, foi ga-
lardoado com o �Diploma al Mérito�

Guitarrista argentino
Víctor Villadangos
apresenta-se no
Centro Cultural de
Vila  das Aves

çada em 1981, ganhou o prestigiado
Deutsches Grammophon Award), o
Pássaro de Fogo de Stravinsky, Schere-
zade de Rimski-Korsakov e a Sinfonia
do Novo Mundo de Dvorak, fizeram
de Kazuhito Yamashita uma lenda nos
círculos da guitarra.

Em 1987, realizou com James
Galway, a convite deste, uma digres-
são pelos EUA. As suas apresenta-
ções em Nova York, Boston, Chicago,
Washington DC e Pittsburgh tiveram
sempre lotação esgotada. Para além
dos seus recitais como solista, Yamas-
hita apresenta-se em duo, bem como
com ensambles de câmara e orques-
tras, tendo tocado com artistas de fama

CONCERTO INTEGRADO NO FESTIVAL DE GUITARRA DE SANTO
TIRSO, ESTA SEXTA-FEIRA, ÁS 21H30 NO CENTRO CULTURAL

da Fundação KONEX pela sua
carreira durante a década de �90.

Catorze CD�s a solo, bem como a
sua colaboração em numerosas pro-
duções de música clássica e popular,
são testemunho do seu profícuo
trabalho em estúdio, que inclui estreias
mundiais de várias obras. Desde
2000, é artista da conhecida editora
Naxos. O seu álbum mais recente
inclui obras do compositor Venezuela-
no António Lauro.

No concerto que terá lugar em Vila
das Aves, acompanha Villadangos o
Quarteto de Cordas da Artave cons-
tituído por José Ricardo Reis (1º
violino), Raquel Costa (2º violino), Te-
resa Correia (Viola d�Arco) e Katerina
Mikusova (violoncelo).

KAZUHITO YAMASHITA A ENCERRAR
O FESTIVAL DE SANTO TIRSO
Do Japão chega-nos, uma semana mais
tarde, Kazuhito Yamashita Quartet,
para o concerto de encerramento do
festival, a ter lugar no auditório Eng.
Eurico de Melo (30 Junho, 21h30).

Nascido em Nagasaki, Kazuhito
Yamashita é reconhecido como o
guitarrista mais virtuoso do mundo.
As suas mais de cem gravações, bem
como os arranjos originais de obras
como os Quadros de uma Exposição
de Mussorgski (cuja gravação, lan-

internacional, nomeadamente Leonard
Slatkin e a London Philarmonic Or-
chestra, Michala Petri, NHK Symphony
Orchestra, Los Angeles Chamber
Orchestra, James Galway, Gary Karr,
The Tokyo String Quartet, entre outros.
Kazuhito Yamashita começou os seus
estudos aos oito anos. Em 1977, aos
16 anos, ganhou três concursos inter-
nacionais: O Ramirez em Santiago de
Compostela, o Allessandria na Itália
e o concurso de Radio France em Paris,
tendo sido o primeiro prémio mais
jovem na história deste concurso. Em
1979 fez a sua estreia Europeia em
Paris, onde foi considerado a maior
revelação da guitarra. |||||

Do Japão chega-nos na
próxima semana Kazuhito
Yamashita Quartet, para o
concerto de encerramento do
festival, a ter lugar no
auditório Eng. Eurico de
Melo (30 Junho, 21h30).
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Realizou-se no passado dia dez de Junho, �Dia
de Camões�, o Vº Sarau de Poesia de Vila das
Aves que este ano teve como cenário o salão
polivalente do edifício dos Bombeiros Voluntá-
rios.

O Sarau teve início pouco passava das 21
horas e contou com a presença de cerca de
duas dezenas de poetisas e poetas vindos de
diversas localidades (ver relação dos participan-
tes) que apresentaram três poemas cada um.

Nascido da ideia de dar realce ao trabalho
dos poetas avenses e voz a todos os que sen-
tem a magia da poesia e não têm acesso aos
grandes palcos ou meios de difusão, o Sarau

de Poesia de Vila das Aves privilegiou sempre a
intenção de prestar esse realce, conceder essa
voz, permitir o conhecimento e o convívio entre
gente que gosta desta arte e tem-no consegui-
do.

Este ano, houve ainda a intenção de prestar
uma singela homenagem a uma figura de des-
taque também nesta área: o escritor, poeta e
professor lordelense Aurélio Fernando, senhor
de uma biografia e bibliografia de relevo. Nesta
homenagem participaram oito jovens raparigas
representantes do Clube de Poesia do Externa-
to Delfim Ferreira de que o homenageado é
proprietário, bem assim como os professores que
o dinamizam: Anabela Salgado e Paulo Guer-
reiro. Participou ainda nesta homenagem o pre-
sidente da Associação dos Antigos Alunos do

Externato, José Carlos Fernandes Pereira. Tam-
bém se referiram ao homenageado durante as
suas intervenções, os poetas seus conterrâneos
Fernandes Valente Sobrinho e Afonso Bastos.

A passagem do vigésimo aniversário do En-
tre Margens também foi relevada pelos partici-
pantes que a ele dedicaram palavras de apreço
e alguns poemas.

De salientar, finalmente, a participação, pela
primeira vez em público, da poetisa Maria
Manuela Barros (Oliveira S.Mateus), mais uma
das �descobertas� que a realização do Sarau
tem permitido.

Esta iniciativa do jornal teve o apoio inesti-
mável da Direcção da AHBVVA, da FONTIFLOR,
da ENGIAVES e da TELE-FERREIRAS e ainda de
particulares.

Vº Sarau de Poesia
O JORNAL ENTRE MARGENS REALIZOU, NO DIA DE PORTUGAL, O QUINTO SARAU DE POESIA QUE CONTOU COM A
PRESENÇA DOS POETAS AVENSES  E DE POETAS E POETISAS DE SANTO TIRSO, VILA DO CONDE, FAMALICÃO E GUIMARÃES

José Silva | canção | PORTOPORTOPORTOPORTOPORTO

Goretti Dias | poesia | SANTOSANTOSANTOSANTOSANTO     TIRSOTIRSOTIRSOTIRSOTIRSO

José da Conceição Nunes | poesia | VILAVILAVILAVILAVILA     DODODODODO     CONDECONDECONDECONDECONDE

Benjamim Valente |poesia | VILAVILAVILAVILAVILA     DASDASDASDASDAS     AAAAAVESVESVESVESVES

Helena Nunes | dança | VILAVILAVILAVILAVILA     DODODODODO     CONDECONDECONDECONDECONDE

Maria do Sameiro Matos | poesia | VILAVILAVILAVILAVILA     NOVNOVNOVNOVNOVAAAAA     DEDEDEDEDE     FFFFFAMALICÃOAMALICÃOAMALICÃOAMALICÃOAMALICÃO

Armindo Fernandes | poesia | VILAVILAVILAVILAVILA     DASDASDASDASDAS     AAAAAVESVESVESVESVES

Jacinto Marques | poesia | SANTOSANTOSANTOSANTOSANTO     TIRSOTIRSOTIRSOTIRSOTIRSO

Maria Manuela F. Barros | poesia | OLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRA     STSTSTSTSTª ª ª ª ª MARIAMARIAMARIAMARIAMARIA

Albino Alves | organista |
Fernandes Valente Sobrinho | poesia | VILAVILAVILAVILAVILA     DASDASDASDASDAS     AAAAAVESVESVESVESVES

Pedro Lima | poesia | VILAVILAVILAVILAVILA     NOVNOVNOVNOVNOVAAAAA     DEDEDEDEDE     FFFFFAMALICÃOAMALICÃOAMALICÃOAMALICÃOAMALICÃO

António Araújo | canção | VILAVILAVILAVILAVILA     NOVNOVNOVNOVNOVAAAAA     DEDEDEDEDE     FFFFFAMALICÃOAMALICÃOAMALICÃOAMALICÃOAMALICÃO

José Ferreira | poesia | VILAVILAVILAVILAVILA     NOVNOVNOVNOVNOVAAAAA     DEDEDEDEDE     FFFFFAMALICÃOAMALICÃOAMALICÃOAMALICÃOAMALICÃO

Afonso Bastos | poesia | VILAVILAVILAVILAVILA     DASDASDASDASDAS     AAAAAVESVESVESVESVES

Manuel Pimenta | poesia | REBORDÕESREBORDÕESREBORDÕESREBORDÕESREBORDÕES

Baltazar Dias | poesia |     VILAVILAVILAVILAVILA     DASDASDASDASDAS     AAAAAVESVESVESVESVES

Clube de Poesia do Externato Delfim Ferreira | RIBARIBARIBARIBARIBA     DDDDD’ ’ ’ ’ ’ AAAAAVEVEVEVEVE

Quem mais anda menos vê
Coisas boas para viver,
Passa anos a fio
Sem saber porquê?
Ou pelo menos, entender…
Para não andar à mercê!

MOMENTO DE POESIA E DE EXPRESSÃO CORPORAL

UM MOMENTO MUSICAL MOMENTO DE HOMENAGEM A AURÉLIO FERNANDO BENJAMIM VALENTE RECEBE A LEMBRANÇA DESTE SARAU DAS
MÃOS DA PEQUENA ISABEL

||||| BALTAZAR DIAS

Segue o dia de comunidade
Do Camões lírico, não épico;
Ou do Bocage da etnia
Poeta da identidade
Sem inglez, francez; o estratégico
Fez com palavras…
A fotografia!
Depois, o jornalista “chique”
Dobra-se, não faz inflexão
Ao Bocage satírico, no “despique”,
Vai com o Entre Margens, na mão
Sobe ao açude, sem dique
Procurando ser útil
Sob a elegância, mas, face á distância
Não vai, além do fútil!

Vinte vezes mais velho
O Entre Margens
Continua:
Informa, divulga poesia,
Dá conselho!
Chama a atenção
Para a questão do dia-a-dia
Pondo o jornalista na rua,
Vai andando…
Caminha sem curvar, o joelho.

Filosofia

PARTICIPANTES DO Vº SARAU



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

entreMARGENS
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Até ao próximo domingo, 24 de Ju-
nho, oportunidade ainda para ver a
exposição conjunta de Carlos Lobo e
João Leão, este último de Vila das
Aves, que se encontra patente na So-
lar � Galeria de Arte Cinemática -,
em Vila do Conde.

Ambos os artistas - o primeiro, BES
Photo revelação 2005, o segundo,
prémio Pedro Miguel Frade do Cen-
tro Português de Fotografia 2005 �
apresentam trabalhos concebidos para
o referido espaço, uma vez desafia-
dos no sentido de reflectirem sobre
as suas memórias pessoais de luga-
res do cinema.

Escreve João Leal que o desafio
proposto não lhe trouxe grandes di-
ficuldades, pois entende que, �no li-
mite, todos os trabalhos fotográficos
estão relacionados com o cinema.
Assim como todos os bons filmes têm
uma forte relação com o objecto fo-
tográfico�.

As séries apresentadas por João
Leal na galeria de Vila do Conde �si-
tuam-se no campo da sugestão de

narrativas e da referência cinemato-
gráfica�. No primeiro caso, nas imagens
expostas, a que deu o titulo de �Back
to Zero�, a �água assume-se como um
elemento purificador�. Escreve João
Leal que �existe no universo de �Back
to Zero� uma evocação à mítica
Atlantis� (...) descrita por Platão como
sendo uma cidade que seguiu um
caminho pouco auspicioso (tentativa
de invasão e conquista de Atenas),
que a levou ao castigo capital imposto
pelos deuses. Ao contrário de Atlantis,
às cidades de �Back to Zero�, é dada
uma segunda oportunidade. A pro-
fundidade da submersão não impos-
sibilita o alcance da superfície�.

Por sua vez, em �Endless� o autor
opta pea referência explícita ao uni-
verso cinematográfico, no caso, ao fil-
me �Profissão: Repórter�, de Miche-
langelo Antonioni (1975). �Nos sete
minutos do plano sequência de
Antonioni muito acontece, tanto den-
tro como fora de plano. O quase im-
perceptível movimento para a frente
transporta quem está a ver para o
núcleo de um ciclone que, pela insta-
bilidade que vinha revelando, não
augurava um desfecho agradável.

Em �Endless�, a linha que percorre
a imagem mantém-se perfeitamente
nivelada. O suporte da imagem cria
uma inesperada ilusão de declive. Ou
seja, a instabilidade vem de fora, não
está intrínseca como em �Profissão:
Repórter�, escreve João Leal.

Por sua vez, Carlos Logo, apela-nos
à memória com a série �Imaginary film
sets�, obra composta por cinco ima-
gens fotográficas que �remetem para
cenários de filmes�. A partir de um
exercício de memória, explica o autor,
�as fotografias apresentadas fornecem-
nos alguns signos indiciais que nos
permitem identificar determinadas
cenas de filmes. No entanto, estes sig-
nos apenas nos fornecem pistas e
meras hipóteses para cenários possí-
veis desses filmes. Uma vez que se
tratam de cenários hipotéticos, a iden-
tificação dos filmes fornece ao espec-
tador um índice, a partir do qual este
pode construir ou recordar a acção
passada nestes cenários�. |||||

João Leal e
Carlos Lobo
expõem em Vila
do Conde
O ARTISTA AVENSE JOÃO LEAL E CARLOS LOBO (GUIMARÃES)
REFLECTEM SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE O CINEMA E A
FOTOGRAFIA, EM EXPOSIÇÃO CONJUNTA PATENTE NA SOLAR
GALERIA, DE VILA DO CONDE, ATÉ 24 DE JUNHO

Os CTT vão associar-se à esco-
lha das 7 Maravilhas de Portugal
com uma emissão filatélica em que
estão representados os 21 mo-
numentos nacionais postos à vo-
tação dos portugueses.

As 7 Maravilhas de Portugal
serão anunciadas num espectá-
culo, em Lisboa, a 7 de Julho, onde
se ficarão a saber também os re-
sultados da votação global das
Novas 7 Maravilhas do Mundo.

Para a escolha das Maravilhas
portuguesas, começaram por ser
seleccionados 77 monumentos,
da lista dos 793 monumentos na-
cionais classificados pelo Institu-
to Português do Património Arqui-
tectónico (IPPAR). Um Conselho
de Notáveis, composto por per-
sonalidades de diversos quadran-
tes, reduziu a lista aos 21 poste-
riormente postos à votação de
todos os portugueses.

A nova emissão dos CTT re-
trata os 21 monumentos finalistas,
dedicando um selo a cada um
deles. Os selos - com design grá-
fico do Atelier Acácio Santos - têm
valor facial de 30 cêntimos, com
tiragens de 230 mil exemplares.

Os 21 monumentos retratados
são os castelos de Almourol, Gui-
marães, Marvão e Óbidos; a For-
taleza de Sagres e as Fortificações
de Monsaraz; o Convento de Cris-
to, em Tomar, e o Convento e Basí-
lica de Mafra; a Igreja de São Fran-
cisco e a Igreja e Torre dos Cléri-
gos, ambas no Porto; os mostei-
ros da Batalha, de Alcobaça e  de
Santa Maria de Belém (Jeróni-
mos); o Paço Ducal de Vila Viço-
sa; os Paços da Universidade de
Coimbra; os palácios nacionais de
Queluz, da Pena, em Sintra, e de
Mateus, em Vila Real; as ruínas
de Conímbriga, o Templo Roma-
no de Évora e a Torre de São
Vicente de Belém, em Lisboa. |||||

Maravilhas de
Portugal em
colecção dos CTT
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Mega maratona de
futsal arranca dia 29

DESPORTIVO DAS AVES

DESPORTO
20 DE JUHO DE 2007 | DESPORTO | PÁGINA 14

Tem início no próximo dia 29 de Junho a
terceira edição da Mega Maratona de Futsal,
promovida pelo Desportivo das Aves. A edição
deste ano vai contar com a participação de
cerca de 180 atletas, divididos por 16 equipas

e terá lugar no Pavilhão Desportivo do clube.
O arranque da iniciativa está marcado para

as 21 horas do referido dia 29 de Junho,
prolongando-se por esse e pelo fim de semana
seguinte. As finais estão previstas para as 17

horas do dia 8 de Julho. Com esta Mega
Maratona de Futsal a organização pretende
�dar a conhecer a cada vez mais pessoas as
novas valências de um clube cada vez mais
eclético�. |||||

||||| TEXTO: MMMMMARARARARARCOSCOSCOSCOSCOS     CERTCERTCERTCERTCERTOOOOO

A praça 25 de Abril em Santo Tirso
foi o local de partida para o Grande
Prémio Internacional de ciclismo CTT
que decorreu no dia 14 de Junho.
Nesta oitava edição que teve início
em frente a Câmara Municipal desta
cidade, quatro dias foram percor-
ridos cerca de 700 kilometros.
Pelas11 horas e com um pelotão de
136 ciclistas foi dado o sinal de

Desportivo das
Aves quer regressar
à primeira Liga

||||| TEXTO: MARCOS CERTO

Depois da despromoção do Despor-
tivo das Aves para a 2º Liga de Honra
começa a ganhar corpo o plantel para
a nova temporada 2007/2008 no
qual os seus responsáveis pretendem
que seja o regresso ao escalão maior
do futebol português. Neste sentido,
o recém chegado presidente João
Freitas assegurou a continuidade de
Marcelo Henrique, Leandro, Sérgio
Carvalho e Octávio e. Estes quatro jo-
gadores assinaram um contrato váli-
do por uma época, tendo os  primei-
ros três atletas claúsulas para prolon-
gar por mais uma.

No entanto, os responsáveis aven-
ses chegaram também a acordo com
Leandro e Pedro Geraldo que assim
irão renovar o contrato por mais uma
época, o mesmo devendo suceder
com Sérgio Nunes.  Acrescenta-se que
Mércio é outro jogador que o técnico
José Gomes terá à sua disposição. De-
pois de gorada a hipótese de emigrar
para o Le Havre, de França, Pedro
Geraldo assinou pelo Desportivo das
Aves. O mesmo aconteceu com Mér-
cio garantiu à Direcção que cumprirá
o seu último ano de contrato. Para
depois fica a experiência no Alki, clube
cipriota que pretendia o médio, mas
que não estava na disposição de res-
sarcir financeiramente o clube avense.

No sector defensivo o guarda-re-
des Rui Faria também será contactado
no sentido de acertar a renovação
prometida ainda no ano passado. No
que diz respeito às contratações para
a nova época que se avizinha o pre-
sidente do Aves, João Freitas confir-
mou a contratação do médio Castro,
que na última época jogou no Maia
depois de ter feito a pré-temporada
no Estrela da Amadora, tal como o

empréstimo de Diego Martins por mais
um ano. A estes jogadores juntam-
se Xano e Grosso, vinculados ao
clube.

O avançado Pascal assinou tam-
bém um vínculo com o Desportivo das
Aves para a próxima época. Pascal, de
26 anos, terminou a última tempora-
da ao serviço dos cipriotas do Ayia
Napa.

O central Nuno Mendes e o avan-
çado Rui Miguel estão também confir-
mados como reforços do emblema
das Aves, onde permanecerão duran-
te uma temporada. O acordo entre
clube e jogadores foi atingido, elevan-
do assim para quatro as caras novas
já asseguradas. Nuno Mendes, de 29
anos, dividiu o seu percurso na última
época entre os franceses do Créteil e
o Penafiel, onde chegou na reabertura
do mercado. Quanto a Rui Miguel, com
32 anos, conheceu igualmente dois
clubes, Varzim e Olhanense, na tem-
porada passada No entanto o joga-
dor não é uma cara nova para os adep-
tos avenses porque já representou as
cores do clube em 2004/05.

Entretanto foi desmentida o em-
préstimo do defesa-direito Pedro
Correia por parte do Benfica. Assim o
clube continua no mercado à procura
de um lateral direito para a defesa.

Em relação aos jogos de prepara-
ção no início da época 2007-08 já
foram confirmados os seguintes jogos.
Assim no dia 14 e 24 de Julho vai
jogar com a equipa de Matosinhos,
o Leixões. No dia 18 do mesmo mês
defronta o Vitória de Guimarães e a
25, disputa o jogo amigável com a
equipa de Vila do Conde, o Rio Ave.
Por fim, o último jogo de preparação
está marcado para o dia 28 de Julho,
em Melgaço, com a equipa espanhola
do Celta de Vigo. |||||

CLUBE AVENSE TEM NOVAS CARAS

Prova internacional de
ciclismo partiu de Santo Tirso
VIII GRANDE PRÉMIO INTERNACIONAL CTT ARRANCOU A 14 DE JUNHO

partida que teve como destino a
Povóa de Varzim.

Apesar de ser a tirada mais longa
da prova, com 197,6 km, a etapa será
a mais fácil porque tem um traçado
bastante plano, ou seja, como refere,
os ciclistas �é sempre a rolar�.

Para o segundo dia de prova,
sexta-feira 15, foram cumpridos mais
de 196 quilómetros, e com chegada
para Oliveira do Bairro. Neste
segundo dia de prova foi constituída
por três contagens de montanha, o
que conferiu uma tirada de média
dificuldade.

No entanto, as complicações
mais sérias surgiram no sábado, dia
16, quando os corredores tiveram
que trepar a Serra da Estrela pelo

lado de Seia finalizando o percurso
de 153,2 km que saiu de Aveiro.
Esta etapa foi a mais curta mas, com
certeza, a mais difícil.

Para o último dia de prova, no
domingo, esteve a ligação entre
Viseu e Águeda, destino final da

oitava edição da competição.
Para este Grande Prémio Interna-

cional de ciclismo estavam confirma-
das 17 equipas alinhando cada uma
com 8 profissionais, excepto a Orbea
�Oreka SDA que alinha com 6 ciclis-
tas. Participaram no VIII Grande Pré-
mio Internacional CTT Correios de
Portugal a equipa Cofidis, a Barloworld,
Karpin-Galicia, Fuerteventura-Cana-
rias, Ceramica Flaminia, Relax-Gam,
Grupo Nicolas Mateos e Orbea-
Oreka. Às formações internacionais
juntam-se todas as equipas nacionais
do escalão Continental como o
Benfica, Barbot/Halcon, LA/MSS,
Riberalves/Boavista, Madeinox/Bric/
Loulé, Duja/Tavira, Vitória/ASC,
Fercase/Rota dos Móveis e Liberty Se-
guros. Esta prova foi organizada pela
PAD-Produção de Actividades Des-
portivas e que estarão também pre-
sentes na Volta à França com a equi-
pa da  Cofidis e a Barloworld. |||||

Para este Grande Prémio Internacional de ciclismo estavam
confirmadas 17 equipas alinhando cada uma com 8 profis-
sionais, excepto a Orbea - Oreka SDA que alinha com 6 ciclistas.



Rallye de Santo Thyrso
arranca no fim-de-semana
||||| TEXTO E FOTO: SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

Decorreu no passado dia 11 de Ju-
nho, no Pavilhão Municipal a apre-
sentação pública do �Rallye de Santo
Thyrso � Troféu Regional Rallyes do
Douro / Prova Extra�, que se realizará
entre os dias 22 e 23 de Junho. A
iniciativa contou com a presença do
piloto tirsense, Armindo Araújo, Te-
tra Campeão Nacional da modalida-
de, e um dos principais rostos do
apoio desta prova. �Tento sempre
ajudar e dar o meu contributo a San-
to Tirso. Tive o prazer de convidar o
presidente da Câmara, Castro Fernan-
des para fazer a abertura do percurso.
Espero que no futuro esta prova pos-
sa subir alguns patamares, podendo,
então, ser integrada no Campeonato
Nacional. De minha parte contem
sempre com a minha ajuda para que
seja um sucesso�, enalteceu o piloto.

Contando com o apoio da secção
de desportos motorizados do FC

Jogo de futsal
termina à pancada

||||| TEXTO: MMMMMARARARARARCOSCOSCOSCOSCOS     CERTCERTCERTCERTCERTOOOOO

�É com enorme tristeza e revolta� que
o presidente da União Desportiva de
S. Mamede de Negrelos, Adelino
Moreira se refere ao final do jogo com
A.R. Lama, no ringue do Palmeirense.

Num jogo onde se podia decidir
o primeiro lugar do campeonato de
juniores de futsal concelhio, tudo
decorreu de uma forma estranha e
inesperada. Era um jogo importante
para as duas equipas, onde ambas
�mediam forças� para ver quem se dis-
tanciava em termos pontuais no refe-
rido campeonato.

No entanto, o �medir forças� sem
a conotação negativa, é sempre jogar
com fair-play e civismo, o que não
aconteceu no jogo. Para Adelino Mo-
reira já no primeiro jogo (28 de Abril)
houve �acontecimentos esquisitos�.
Segundo ele, �o árbitro apresentou-
se dentro do ringue com óculos de
sol, apesar do jogo se ter disputado
às 20 horas� acrescentando que �com
a agravante de todos os lances do
jogo beneficiavam a equipa de casa
(A.R.Lama). Isto levou que os respon-
sáveis pela formação visitante protes-
tassem o jogo, e por fim, decide-se
terminar o encontro nesse momento.
E assim aconteceu. A partida foi dada
como suspensa, aos 2 minutos da
segunda parte (ainda faltavam 8 mi-
nutos) e com um empate a três bolas.

Na sequência do protesto por parte
da equipa de S. Mamede de Negrelos,
o Conselho de Disciplina deliberou
que o restante d tempo que faltava
deveria ser disputado.

Perante alguma insistência de al-
guns elementos da direcção da colec-
tividade e dos atletas decidiu-se ir
disputar o resto do tempo que faltava

para o fim do jogo. Segundo o presi-
dente da União Desportiva do S.
Mamede de Negrelos �os membros
da direcção foram nos seus carros
particulares com os atletas até ao
ringue do A.R.Lama�.

No entanto, com bastante receio e
desconfiança os atletas foram disputar
o jogo. Contudo, entre algumas frases
menos próprias e a contenção dos
jogadores, a partida lá se foi desen-
rolando.

O pior estava reservado para o fim.
�Após o apito final, e após o natural
comentário de vitória dos atletas do
S. Mamede de Negrelos, cerca de trin-
ta pessoas entraram dentro do ringue
e começaram a espancar literalmente
os jogadores�, acrescentando que �
os dirigentes só tiveram tempo de se
defender e os atletas�. �Viveu-se um
autêntico ambiente de terror, algo que
nunca tinha visto� desabafou o presi-
dente da colectividade.

Como consequência desta violên-
cia gratuita um dirigente do S. Mamede
de Negrelos teve que ser hospita-
lizado nas urgências do hospital de
Santo Tirso, com vários ferimentos. Os
restantes elementos tiveram escoria-
ções e dentes abalados por causa
desta autentica pancadaria.

No entanto foram apresentadas
todos os factos através de uma queixa-
crime por parte da direcção do S.
Mamede à PSP, bem como, um relatório
pormenorizado dos acontecimentos
à Câmara Municipal de Santo Tirso e
ao vereador do pelouro de desporto
desta edilidade.

Por fim, deve-se realçar que o resul-
tado dentro das quatro linhas foi a
vitória do S. Mamede de Negrelos (4-
3). No entanto parece que isto não
será o mais importante. |||||

O FRENTE-AFRETE ENTRE A UNIÃO DESPORTIVA DE S.
MAMEDE DE NEGRELOS E A A. R. LAMA

Porto, representado por Carlos Cruz,
e da Federação Portuguesa de Auto-
mobilismo e Karting, na presença de
Hugo Ribeiro da Silva, o presidente
da Câmara Municipal de Santo Tirso,
Castro Fernandes mostrou a sua
satisfação �por ter sido estabelecida
uma parceria com um importante
clube a nível nacional�, lançando um
apelo a alguma cautela por parte da
população. �Espero que este rallye
corra bem. O traçado é difícil e que-
ro pedir à população a melhor aten-
ção e cuidado durante a prova para
que se evitem problemas de maior�,
sublinhou. A parte da segurança
ficará a cargo da GNR, Polícia Muni-
cipal, além das três corporações de
bombeiros do concelho, e serão fei-
tos uma série de avisos, no âmbito
da prevenção, para se evitar quais-
quer acidentes.

O Rallye inicia-se a 22 de Junho,
partindo da autarquia, pelas 10 ho-
ras. Armindo Araújo, na companhia

de Castro Fernandes, serão instala-
dos no carro de segurança 00, de
modo a verificar as condições de
segurança do troço, certificando-se
que não estará em perigo a seguran-
ça dos participantes.

A prova terá um percurso total
de 112, 21 quilómetros, sempre em
asfalto, com cinco provas de clas-
sificação, divididas entre a Assunção,
Mourinha / Hortal. Serão admitidas
todas as viaturas sem homologação,
construídas após 1 de Janeiro de
1981, com a cilindrada limitada a 3
500 cc, que estejam de harmonia
com o Código da Estrada. Além
disso, têm também de estar de acor-
do com as especificações para os
Campeonatos Nacionais de Rallyes,
Open de Rallyes, Clássicos de Rallyes
e Troféus Monomarca.

As viaturas serão, depois, dividi-
das nas mesmas classes de acordo
com os campeonatos nas quais estão
inseridas. |||||

TETRA CAMPEÃO ARMINDO ARAÚJO VAI DAR O SEU APOIO
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No dia 1 de Junho a AST Futsal jogou, pela
primeira vez, a Meia-Final da Taça da A.F.Braga.
Em Fafe defrontou o Grupo Cultural e Recreativo
Nun�Álvares (que disputou nesta época a 1ª
Divisão, tendo terminado como 2º classificado).
O jogo foi bem corrido, com a equipa da casa
sempre em vantagem. Tal não anunciou
desânimo nem aos cerca de 30 adeptos
tirsenses, nem aos jogadores da AST. Todos
lutaram até ao fim por um resultado favorável à
equipa de Santo Tirso.

Porém, o fim chegou com 3-2 no marcador,
dando o G.C.R.Nun�Álvares como vencedor da

AST perde meia-final da taça A.F. Braga
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JUVENIS | TAÇA ÓSCAR MARQUES
CANDAL 1- CD AVES 2
JOGO NO COMPLEXO DESPORTIVO DO CANDAL, GAIA. ÁRBITRO:

PEDRO ESTELA. CD AVES: JOÃO, RIOS, ANDRÉ (BRUNO 39M),

MÁXIMO, PEDRO, TIAGO, GOMES (DOMINGOS, 48M), MOTA, NETO

(LEMOS, 77M), JOÃO SILVA, DIOGO SILVA. TREINADOR: MARCOS

NUNES. RESULTADO AO INTERVALO: 0-0. MARCADORES: BRUNO

51M, NETO 59M. CARTÕES AMARELOS: ANDRÉ 16M, RIOS 55M.

Num campo bonito e bem tratado, realizou-
se um jogo das meias-finais desta prova, os
avenses á priori iriam encontrar mais di-
ficuldade pois não possuem campo sintético,
mas mais parecia o dono do terreno só 
não concretizou em golos esse domínio.

A parte complementar trouxe um Candal
mais afoito e a criar perigo às redes avenses,
mas foram estes a chegar ao primeiro golo,
o que, mais empurrou os locais para o
empate que chegou passados 6m. A alegria
durou pouco pois, volvidos 2m, os avenses
colocaram-se novamente em vantagem.

A cerca de dois minutos do final, a
assistência local agrediu sem motivo
aparente o auxiliar do árbitro, Armando
Mendes, que teve que ser assistido no
hospital. Terminou assim um espectáculo
emotivo e bem disputado. Melhor avense:
Tiago e Mota. Arbitragem: digna de
uma meia final.

ESCOLAS | CD AVES 4 - PEDRAS RUBRAS 0
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: MIGUEL COSTA.

CD AVES: TIAGO (PEDRO 22M), PACHECO (LUÍS CARLOS 22M),

MIGUEL, RENATO, GOUVEIA, ROBERTO, JOÃO CARLOS, PAULO (ZÉ

NUNO, 22M), IVO, DIOGO (GUILHERME 41M), LEITE. TREINADOR:

JOÃO PAULO. RESULTADO AO INTERVALO:  3-0. MARCADORES:

PAULO 2M, IVO 18M, LEITE 23M, LUÍS CARLOS 43M.

A equipa mais jovem do clube despediu-se
da prova com uma excelente exibição e um
resultado esclarecedor, impondo desde o
início o controlo do jogo, o adversário pouco
ou nada pode fazer para contrariar o
poderio avense. Melhor avense: João Carlos.
Boa arbitragem.

JUVENIS | TAÇA ÓSCAR MARQUES (FINAL)
INFESTA 3 – CD AVES 1
JOGO NO CAMPO SINTÉTICO DO RIO AVE. ÁRBITRO: RAUL VALEGA.

CD AVES: JOÃO, RIOS, ANDRÉ, DOMINGOS (LEMOS 71M), PEDRO,

TIAGO, GOMES, MOTA (BRUNO, 55M), NETO, JOÃO SILVA, DIOGO

SILVA. TREINADOR: MARCOS  NUNES. RESULTADO AO

INTERVALO: 0-1.

Neste jogo os avenses estiveram muito
abaixo daquilo que realmente são capazes,
não conseguiram impor o seu futebol dando
de bandeja ao adversário todos os trunfos
para chegar ao fim na posição de vence-
dores. O Infesta esteve mais forte nos mo-
mentos decisivos e os avenses muito descon-
centrados, facilitaram jogadas jogadas que
definiram o jogo e o resultado. Melhor
avense: Pedro. Boa arbitragem. |||||

Camadas Jovens
do Desp. das Aves
RELATOS DOS JOGOS POR:
FERNANDO FERNANDES

etapa. Não só venceu a etapa, como também
levou de vencida a equipa da Universidade do
Minho na final realizada em 10 de Junho no
Pavilhão Municipal de Refojos (Cabeceiras de
Basto). O G.C.R.Nun�Álvares venceu por 6-3,
levando consigo a Taça 2006/07. Fechou assim
a época competitiva.

TORNEIO CIDADE DE SANTO TIRSO
Decorreu nos dias 8, 9 e 10 de Junho o II
Torneio de Futsal Cidade de Santo Tirso. A
iniciativa da Associação de Santo Tirso de Futsal
contou este ano com a adesão de 30 equipas,
o que fez prolongar o evento para 48h horas,
quando inicialmente se previa ser de 36 horas.

Com o pavilhão sempre repleto de
espectadores entusiastas (até em horários nos
quais tal não era esperado), desenrolou-se bom

futsal com momentos dignos de elite.
Pretende-se com este pequeno apontamento

não apenas dar conta dos vencedores, mas
ainda agradecer a imprescindível e notável
colaboração da Câmara Municipal de Santo
Tirso, com a cedência do Pavilhão Desportivo
Municipal da Cidade e com a dedicação de
todos os seus funcionários para a consecução
da iniciativa. De destacar ainda a presença do
presidente da Câmara de Santo Tirso,  Castro
Fernandes e do vereador do desporto, José Pedro
Machado.

Classificação: 1º, Silvafer; 2º, Unidos à
Pedreira, 3º, Sepulvedras. Melhor Marcador:
Silvafer. Melhor Guarda-Redes: Pardais ao Ninho.
Troféu Câmara Municipal de Santo Tirso (Fair
Play): Certimérito. Troféu AST Futsal (Melhor
Jogador): Carlos Veloso (Fotogeno)

|||| TEXTO E FOTO: MMMMMARARARARARCOSCOSCOSCOSCOS     CERTCERTCERTCERTCERTOOOOO

Num fim-de-semana com um cenário muito chu-
voso e nublado as crianças de Vila das Aves
mostraram o seu valor. No Torneio de Escolinhas
de Santo Tirso que decorreu no dia 16 e 17 de
Junho, os Pinheiros de Ringe e o Clube Desporti-
vo das Aves evidenciaram uma qualidade ímpar
de futebol. Esta superioridade levou que as duas
equipas inevitavelmente se encontrassem na final.

E no jogo do tira-teimas os jogadores dos
Pinheirinhos de Ringe levaram a melhor em rela-
ção à formação do Clube Desportivo das Aves.
No entanto é de realçar a participação de todos
os atletas das duas equipas que dentro das
quatro linhas deram o seu melhor e dignificaram
as camisolas dos respectivos clubes.

Este torneio decorreu no Pavilhão Municipal
de S. Tirso e contou com a participação de 30
equipas das mais diversas localidades do concelho.

A competição decorreu num ambiente de
descontracção, de festa e de pura diversão onde
o que era realmente importante era participar.

Nas bancadas do pavilhão viam-se fervorosos
apoiantes, na maioria pais e familiares dos atletas,
que davam ânimo aos pequenos jogadores.

Essencialmente vivia-se um ambiente de festa
onde todos se divertiam, público e atletas, sem
casos de falta de fair-play e civismo. E isto salutar!

TORNEIO DE ESCOLINHAS
DE SANTO TIRSO

Equipas de
Vila das Aves
mostram o
seu valor

Durante um dia e meio dezenas de crianças
tiveram a alegria de praticar futebol e também
de mostrar os seus dotes. Ainda por cima para
os mais exigente dos seus admiradores, os pais.

Cada vez mais este tipo de torneios destinados
às crianças está a ser implantado e é uma ideia
que deve ser valorizada. É necessário que este
tipo de iniciativas se multiplique para que os
jovens tenham mais oportunidades de praticarem

desporto, neste caso futebol. E no papel de
espectador também é mais agradável ver torneios
de jovens jogadores do que de adultos. Pode
existir rivalidade entre as equipas mas, no jogo
não existe maldade e violência mas sim,
companheirismo e desporto puro na acepção
da palavra. Por isso torneios destes são sempre
muito agradáveis de observar dentro e fora das
quatro linhas. |||||

O G.C.R.Nun’Álvares venceu por 6-3,
levando consigo a Taça 2006/07
e fechou assim a época competitiva.
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Doença dos Olhos

Drª Conceição Dias
R. Augusto Marques, 66 1º

Sala 3

4795-036  Vila das Aves

MÉDICA ESPECIALISTA

Marcação de Consultas

Telef: 252942483

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
. Telefone | Fax 252 941 134 - Ataínde - 4815 Lordelo GMR - Gumarães

GONÇALVES & SILVAS, LDA
Estamparia têxtil

No fim de semana de 9 e 10 de
Junho decorreu em Barcelos o IV
Encontro organizado pelo clube
local CKAB, revelando-se o mesmo
de grande mérito quer em termos
técnicos, quer organizativos.

No sábado de manhã realizou-
se um treino de competição, seguin-
do-se um almoço oferecido pelo
clube local. Na parte de tarde foi a
vez das demonstrações de karate
ao mais alto nível entre a Negre-
lense, Roriz e Barcelos, criando-se
assim um grande alvoroço entre os
presentes, fazendo o público delirar
com grandes aplausos.

No domingo realizou-se a com-

Nos passados dias 2 e 3 de Junho,
duas equipas do Trampolins de Santo
Tirso (TST) Corridas de Aventura � � � � � no-
meadamente a TST/Javsportde e a TST/
Ribeiro e Primos Aventura - acompanha-
das pelas respectivas equipas de assis-
tência, participaram na Corrida de Aven-
tura de Vila Real, organizada pelo Exér-
cito com apoio da FPO e da Associação
Portuguesa de Corridas de Aventura.

As equipas foram capazes de con-
cluir com êxito esta prova que decor-
reu durante os dois dias, correndo
as áreas dos concelhos de Vila Real,
Sabrosa e Régua, permitindo-lhes sa-
borear o espírito de aventura em pai-
sagens de rara beleza natural como
o Douro Vinhateiro, a Serra do Alvão
e Sabrosa do Douro. Foi de difícil exe-
cução para estas equipas de principan-
tes na modalidade, mas conseguiram
resultados satisfatórios atendendo ao

Trampolins de Santo Tirso na
Corrida de Aventura de Vila Real

No dia 23 de Junho realiza�se a
II Caminhada Nocturna, na área
da freguesia de Vilarinho, com
visita ao Monte de S. Pedro. Os
interessados em participar nesta
iniciativa têm apenas que aparecer
pelas 20h30 junto à Câmara
Municipal, ou às 21h00 junto ao
Mosteiro de Vilarinho, local onde
se inicia a caminhada. |||||

grau de exigência das dez etapas que
tiveram que realizar, obrigando-os a
executar tarefas diversificadas de aven-
tura onde o trabalho de equipa tem
de ser fortemente aplicado para que o
sucesso da prova seja uma realidade.

Assim, a equipa TST/Javsport classifi-
cou-se em 13.º lugar e a TST/Ribeiro
e Primos em 27.º lugar, em 31 equipas
Aventura concorrentes. É de salientar
que depois de uma organização de
uma prova de Aventura pelo Clube
TST, estas duas equipas tiveram também
a tarefa de observar o processo orga-
nizativo deste tipo de prova, uma vez
o interesse em o TST de se candidatar
à organização de uma prova para a
época desportiva de 2008/09, se a
Secção de Orientação, Percursos Pedes-
tres e Corridas de Aventura se dispo-
nibilizar. A decisão deve ser tomada
brevemente, visto que o prazo de can-

didatura termina no dia 30 de Junho.
Aventura diferente tiveram os

participantes nas Caminhadas nos
Picos da Europa organizadas pelo TST
e Javsport em parceria, realizadas nos
dias 7 a 10 de Junho. Participaram
44 pessoas de diferentes idades,
fazendo quatro percursos diferentes
em Grau de Dificuldade. |||||

CAMINHADA NOCTURNA

Passeios de bicicleta por Santo Tirso
��Pelos caminhos da cultura� é o tema
da iniciativa organizada pela Câmara
Municipal de Santo Tirso cujo objecti-
vo é pedalar, pedalar, pedalar � mas
sempre em favor de uma causa que,
neste caso, é o ambiente! Trata-se do

Passeio Próambiente em bicicleta
2007 e vai decorrer no próximo dia
1 de Julho (domingo).

A partida está marcada para 09h30,
na Praça do Município e a chegada ao
fim deste passeio, em prol do ambiente,

é esperada por volta das 13h00. Diri-
gida as pessoas de todas as idades,
este passeio promete ter prémios, lan-
che e, principalmente, muita animação.
É mais uma iniciativa da autarquia que
acontece� por um bom ambiente! |||||

INICIATIVA PROMOVIDA PELA AUTARQUIA MUNICIPAL, AGENDADA PARA 1 DE JULHO

PROVA DECORREU DURANTE OS DOIS DIAS, CORRENDO AS ÁREAS DOS
CONCELHOS DE VILA REAL, SABROSA E RÉGUA

Organizado pelo Clube de Barcelos,
decorreu no dia 10 de Junho, o Tor-
neio de Karate de Barcelos, designado
como torneio de amizade, dirigido
a jovens karatecas dos 6 aos 15
anos. Nele particparam dezenas de
jovens karatecas, em provas de ku-
mite, assistindo-se a vários combates
de bom nivel.

Os resultados dos karatecas
avenses foram os seguintes: pré-in-
fantil misto Paulo Pinto 2º lugar e
Ana Magalhães 3º lugar. Inicidos
feminino Ana Martins 1º lugar e
Ana Pinto 2º lugar. Nos juvenis Mas-
culino, Fábio Miranda ficou no 3º
lugar, em feminino Filipa Fernandes
2º lugar e Catarina Nunes 3º lugar.

Bons resultados para Vila das
Aves no Torneio de Barcelos

5º CAMPEONATO EUROPEU
DE KARATE DAS REGIÕES

O 5º Campeonato das Regiões,
que contenpla apenas provas de
equipa, decorreu na cidade de
sérvia de Novi Sad, no dia 9 de
Junho, organizado pela Federa-
ção Europeia de Karate. A equi-
pa de katas, hexa-campeã Na-
cional de karate shotokan Vila
das Aves (Tiago Lima, João Mei-
reles e Miguel Lopes)esteve pre-
sente. Não conseguiu ir ao pódio
mas teve um desempenho po-
sitivo. Mestre Joaquim Fernan-
des participou também na prova,
como árbitro Internacional. |||||

TORNEIO DE KARATE DE BARCELOS

Atletas da Negrelense no topo
no encontro de Barcelos

petição Open de Kumite com as
categorias desde pré-infantis a cade-
tes (6 aos 17 anos), tornando-se
interessante ver os mais novos a ini-
ciarem o kumite.

Mais uma vez os atletas da Ne-
grelense estiveram no topo, subindo
quatro vezes ao pódio, destacando-
se o atleta João Paulo obtendo um
merecido primeiro lugar na categoria
pré-infantil misto. Também Ana de
Fátima alcançou o primeiro lugar em
iniciados, obtendo, por sua vez a
karateca Stephanie Cerqueira o
terceiro lugar em juvenis e Ana
Monteiro igualmente o terceiro mas
em Cadetes. ||||| AAAAA     NEGRELENSENEGRELENSENEGRELENSENEGRELENSENEGRELENSE

ANA PAULA, JOÃO PINTO, STEPHANIE CERQUEIRA, ANA MONTEIRO, MESTRE JOSÉ ALBERTO,
PEDRO COELHO, JOÃO PAULO, ANA DE FÁTIMA, PEDRO ALVES

O ATLETA JOÃO PAULO OBTEU O PRIMEIRO LUGAR NA
CATEGORIA PRÉ-TNFANTIL MISTO
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PODOLOGISTAS

Duarte Pinheiro
Pedro Serra

(Master em Podologia Clínica e Cirúrgica)

Confiança Resultados Satisfação

||||| OPINIÃO: VITVITVITVITVITOROROROROR     LEMLEMLEMLEMLEMOSOSOSOSOS

Todos nós cometemos erros, embora
uns mais que outros e ninguém con-
segue fugir a esse fenómeno da �im-
perfeição�, da máquina mais perfeita,
que é o ser humano. No entanto há
quem os cometa de forma repetida e
transforme a casualidade em sistema,
agravado pela pouca importância que
lhes dão sem demonstrarem qualquer
intenção para a sua correcção.

Por vezes, cometêmo-los e não nos
apercebemos que os cometemos, mas
quando nos alertam ficamos preocu-
pados e tudo fazemos para os ultra-
passar ou minorá-los até passarem
despercebidos.

Um desses erros foi, sem dúvida al-
guma, a construção da Biblioteca Mu-
nicipal longe de tudo e de todos, cons-
truída em lugar ermo; no entanto, da-
do que naquela zona existe uma es-
cola e as instalações do Ginásio Clu-
be de Santo Tirso apoiados pelo Audi-
tório Eurico de Melo, a ser tratada de
maneira inteligente, acabaria por dar
àquele espaço uma dignidade merecida
e quem sabe, um dia ser tratado como
�Centro da Cultura de Santo Tirso�.

Quando a “cultura”
não se vê!

O “arquivo morto”
||||| OPINIÃO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     PPPPPAAAAACHECOCHECOCHECOCHECOCHECO

Nos anos oitenta, fui coordenador
(eleito, não nomeado...) de um pro-
grama de formação. Deambulei por
escolas, conheci o trabalho de mui-
tas centenas de professores. Encon-
trei práticas dignas de atenção e
de estudo. Mas estive quase sem-
pre possuído por um sentimento
de �dejá vu�.

Durante o tempo em que de-
sempenhei a função de coordena-
dor, não deixei de trabalhar na
minha escola. Reservava algum tem-
po para partilhar o trabalho com
alunos e para reunir com pais e pro-
fessores. Porém, como não estava
permanentemente na Ponte, enten-
di ser conveniente que alguém
assumisse a coordenação, função
que me estava cometida, mas que,
na circunstância, eu não poderia
desempenhar satisfatoriamente.

Quando voltei a estar a tempo
inteiro na Ponte, dirigi-me à sala
onde havia deixado materiais para
formação. Quatro anos antes, eu
tinha deixado as estantes dessa
sala repletas de livros e dossiers
contendo a fundamentação do
projecto e fichas de estudo sobre
assuntos de natureza pedagógica.
Agora, estavam alinhados nas pra-
teleiras grossos dossiers, que eu
jamais havia visto. Pensando tratar-
se de materiais de estudo, apro-
ximei-me e li as lombadas: �Arqui-
vos de Diários da República � II
série�, �Arquivo morto � Alunos�.
Os livros tinham sido encaixotados.

Compreendi que a minha es-
cola se aproximava, perigosamen-
te, do que eram outras escolas e
do que a Ponte tinha deixado de
ser. Reagi. Não como quem vive
de recordações, mas num movi-
mento oposto: imaginei o que po-
deria ser a Ponte, dali a vinte anos.,
decidindo o que fazer no momen-
to. Vinte anos depois, a Ponte é
referência de qualidade e inspira-
ção para muitos professores. Porém,
recentemente, voltou a correr o ris-
co de se transformar num �arquivo
morto� (aquilo que se consegue

construir em anos pode ser des-
truído em dias).

A Ponte é um eterno recomeço,
lugar e tempo de crescimento pes-
soal e profissional e de algum sofri-
mento. Nas escolas que recusam
mudar, o sofrimento é de outro
tipo. As estantes que enfeitam os
gabinetes dos directores e as secre-
tarias estão repletas de �arquivos
mortos�: circulares, diários da repú-
blica, facturas, processos discipli-
nares, pautas de classificações, ar-
quivos de sumários de aulas, actas
de reuniões, mapas estatísticos,
dossiers de faltas dos professores,
arquivo de justificações de faltas,
dossier dos horários dos profes-
sores, dos alunos�

Essa tralha administrativa acres-
centará algo à qualidade do traba-
lho feito com os alunos? Não creio.
Para além do desgaste que a buro-
cracia provoca e do pouco ecoló-
gico desperdício de papel, não vejo
o que acrescente. Apenas sustenta
inúteis hierarquias e rituais. Em fra-
ternais conversas, eu compreendi
as dificuldades que muitos profes-
sores de escolas com �arquivo mor-
to� manifestavam, quando passa-
vam a trabalhar na Escola da  Ponte:

Ó colega, eu não sei trabalhar como
vejo fazer  nesta escola. Vou precisar
de fazer um curso!

Mas não fez o curso de professora?
Fiz. Mas só sei trabalhar no ensino

tradicional, só sei dar aulas...
Então, vá dar aulas, colega. Aliás,

vai precisar de dar muitas aulas para
compreender como é inútil “dar
aulas”...

Neste acolhimento da pessoa in-
teira do professor recém-chegado,
talvez tenham sido dados os primei-
ros passos para acabar com �arqui-
vos mortos� em muitas escolas. |||||

 Com a oferta de todo esse equipa-
mento, aquele espaço, �nas mãos� de
pessoas com capacidade, com gosto
e devidamente organizadas, já o teriam
�trabalhado�, dando-lhe o realce mere-
cido, minorando o erro da constru-
ção da biblioteca longe da população
e com o aumento da �atracção�, prova-
velmente, �encurtaria� a distancia.

Contrariamente às necessidades
do local ou a um estudo adequado,
�atirou-se� para lá qualquer �coisa� de
estudo duvidoso, como quem quer
demonstrar que há uma permanente
atenção na resolução dos problemas.

Com esta forma de pensar, depois
do erro da construção, cometeram
novo erro ao lembrarem-se de �ofere-
cer� àquele equipamento uma rampa
de acesso para deficientes motores,
que eu não contestaria desde que
não houvesse outra hipótese, mas es-
tou convencido de que, com um estu-
do, ao qual não quero chamar � inteli-
gente�, mas simplesmente um estudo
com todas as condicionantes que a
lei prevê, provavelmente daria àquele
acesso uma maior dignidade, maior
mobilidade e um melhor enquadra-
mento com o edifício e certamente

seria mais barato que aquele �remen-
do� sem qualquer nexo ou feitio.

Já alguns anos a esta parte que há
pessoas que �teimam� em ter um
entendimento difícil e complicado,
transformando o simples em complexo,
não conseguindo acertar nas neces-
sidades nem na localização dos equi-
pamentos. Por isso, as assimetrias veri-
ficadas nos estudos e nas obras, fa-
zendo do desnecessário um �emble-
ma� em detrimento do fundamental
e das necessidades da população.

Mas, não é só esta rampa que dá
àquele equipamento um aspecto de
desprezo, outras situações demons-
tram-no, como as silvas que nascem
junto e nas paredes da biblioteca ou
ainda a falta de iluminação necessária
para que de noite, ele também seja
visível.

Este abandono parece demonstrar
que a falta de conservação faz parte
da cultura tirsense e a fazer, penso
que não é de todos, mas só de alguns.

É penoso ver aquele desmazelo e
a falta de gosto daquilo que tanto
custou ao erário público. Mete dó ver
todo aquele silvado nas paredes do
edifício e no terreno adjacente e, à
noite, a escuridão é tal que mete medo
passar por perto.

Para qualquer tirsense, é doloroso
ouvir falar de cultura, quando o des-
prezo por esta zona é total. Por isso
não me admiro que haja quem diga
que em Santo Tirso a cultura é um
pouco �escura�, eu diria mais: não se
vê, não só porque está no meio das
silvas, mas também porque lhe falta a
�iluminação� adequada. |||||

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

Deambulei por escolas, conhe-
ci o trabalho de muitas
centenas de professores. En-
contrei práticas dignas de
atenção e de estudo. Mas esti-
ve quase sempre possuído por
um sentimento de “dejá vu”.

OPINIÃO
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É preciso um charivari tão grande para encontrar um local onde se possa descolar e aterrar em segurança num País tão pequeno? Um estudo
feito em 3 meses coloca em causa teses de engenheiros, políticos, geógrafos e ambientalistas que atravessaram anos de governação.

Só falta mesmo um referendo para resolver aquilo que os portugueses querem: uma solução segura, que não os sobrecarregue ainda mais com impostos.
RUI SANTOS, JORNALISTA, IN CORREIO DA MANHA, EDIÇÃO DE 17 DE JUNHO DE 2007
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Inflexões
|||||| OPINIÃO: CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

CARTA EDUCATIVA O concelho de Santo Tirso já tem a
sua Carta Educativa aprovada. Foi apresentada publicamente
há dias e preconiza investimentos de cerca de 10 milhões
de euros, dos quais cerca de metade são para gastar no
novo centro escolar de S. Tomé de Negrelos. Pelo que li
através da nota à imprensa da Câmara de Santo Tirso
parece-me que foram encontradas boas soluções para o
concelho e, no que às Aves diz respeito, parece bem criar
um único agrupamento na vila e haver uma separação
total com a vila vizinha de S. Tomé de Negrelos. É bom para
que o bairrismo não seja exacerbado e, com isso, venham
a ser prejudicadas as crianças e os jovens alunos. O
presidente da Câmara refere que a Carta Educativa �tem
mais a ver com uma rede de infra-estruturas escolares do
que propriamente com um projecto para gerir a educação�,
mas entendo que deve ser muito mais que isso. Não há
bom ensino sem boas condições, mas também é preciso
muito mais que bons edifícios para haver bom ensino e
boa educação. O projecto educativo não é tarefa municipal
em cada escola, no entanto, o município poderia funcionar
como elemento congregador de um único projecto
concelhio, embora respeitando as especificidades e
autonomia de cada escola e agrupamento.

ASSOCIATIVISMO Não é fácil, nos dias de hoje, trabalhar
no mundo associativo e social. Trabalha-se a troco de nada
e, por vezes, critica quem não conhece a realidade de cada
caso. É fácil criticar quem está de fora e muitas das vezes
quem critica nem procura saber e indagar da veracidade
das suas considerações. Critica-se por criticar e escreve-se
por escrever. Aproveito a deixa para enaltecer o torneio de
escolinhas que a Associação do Complexo Habitacional
de Ringe organizou. Num meio difícil e num contexto nada
fácil de um bairro social, fazer nascer uma iniciativa que
trouxe mais gente ao estádio do Aves do que muitos jogos
da Primeira Liga é, por si só, digno de registo, mas merece
ainda maior referência porque se trabalhou em prol dos
mais pequenos que gostam de praticar desporto, neste caso,
o futebol. Numa tarde de Verão, foi contagiante ver a alegria
dos mais pequenos correr atrás da bola, alguns a tentar
imitar ídolos � como o Figo ou o Cristiano Ronaldo � mas
ao mesmo tempo a tombar sobre uma bola que é quase
do seu tamanho.

REPARO Passando junto ao viaduto sobre o caminho-de-
ferro, na Estrada Nacional 105, é desolador ver a envolvente
ao monumento evocativo dos 50 anos de vila. Apesar de
polémico, não deixa de constituir uma espécie de �hall de
entrada� para quem chega à nossa terra. Deparar-se com
um monumento rodeado de ervas daninhas não é bonito.
A Junta poderá dizer que a competência de tratar dos
jardins é da Câmara e esta dizer que o monumento é da
Junta e por isso é esta quem deve tratar da sua envolvente.
Uma e outra entidade poderão ter uma visão correcta mas,
uma vez na vida, não poderia haver uma destas entidades
a ser capaz de engolir o sapo e fazer algo tão simples
quanto limpar pouco mais que um canteiro de jardim. Se
calhar é demais, pedir tal coisa. ||||| celsodcampos@gmail.com
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Tinha destinado escrever sobre a Assem-
bleia de Freguesia de Vila das Aves que
decorreu no passado dia 2 de Junho,
contudo, foi impossível a minha presença
nesse debate por motivos profissionais
e, por outro lado, nem sequer vi a última
edição deste jornal. Por estas razões mudei
de tema, embora tenha registado alguns
comentários públicos sobre a mesma.

�Vem aí uma vaga de calor� foi o as-
sunto supracitado na comunicação social
depois dos casos OTA e Madeleine no
Algarve. Embora a vaga de calor ficasse
por agora adiada, o tema das alterações
climáticas e do aquecimento global do
planeta tem sido muito discutido no país
e no mundo inteiro. É uma questão séria
e global, que conhece novos contornos.
Ainda no meu tempo de professor - há
9/10 anos atrás leccionava Geografia no
Ensino Secundário -, esta era uma questão
fulcral dos programas didácticos, que
sempre despertava enorme interesse entre
os meus jovens alunos. Em Portugal exis-
te uma tendência para julgar que os gran-
des males ou perigos dificilmente nos afec-
tam. Não é isso que prevêem os especialis-
tas, que apelidam o clima actual de �histéri-
co�, tal a frequência com que muda. Segun-
do os mesmos, Portugal, Espanha e França

Alterações Climáticas, medidas
e consequências!

serão os países mais afectados na Europa
devido ao �sobreaquecimento� mundial.

Interessa conhecer desde logo o Proto-
colo de Quioto, assinado pelos países mais
industrializados do mundo no sentido
de promover medidas para reduzir a emis-
são de gases com efeito de estufa, causa
fatal do sobreaquecimento planetário. Algo
que na prática, não tem funcionado por-
que outros interesses falam mais alto!

A questão é tão relevante que tem
percorrido vários quadrantes do mundo
político, religioso, científico� uma vez que,
não sendo a actual situação ainda dramá-
tica, os nossos filhos ou netos poderão co-
meçar a sentir os efeitos nefastos, se nada
começar a mudar verdadeiramente. Todos,
e cada um, podem e devem dar o seu con-
tributo, e caberá aos responsáveis autár-
quicos, aos educadores, aos profissionais
de saúde� de todo o país, o planeamento
e instruções necessárias. Alguns partidos
políticos já debatem o tema, possuindo
estratégias predefinidas e planos de refor-
ma nas áreas afectantes e subsequentes.
De um governo espera-se a coragem es-
sencial para implementar medidas de
rigor nesta matéria, doa a quem doer. (...)

O envolvimento nas causas ambien-
tais e a sensibilização para o sobreaqueci-
mento do planeta deverá começar pelas
escolas do 1.º ciclo, para garantir que as

crianças (homens e mulheres de amanhã)
aprendem a respeitar a natureza e a olhar
de frente para os problemas do mundo.
Já não podemos esperar que cresçam e
vejam, simplesmente, as praias desapare-
cerem ano após ano.

Em Portugal, o aumento das tempera-
turas nas próximas décadas será entre 4
e 5 graus de média, aumentando também
os fenómenos extremos inerentes, sendo
o mais preocupante de tudo a eventual
falta de água no verão, fruto do aumento
da frequência e intensidade das ondas de
calor, a intensidade dos incêndios, entre
outras consequências. Com base nos fu-
turos cenários de impacto ambiental, a
manter-se o estado das coisas, teremos
daqui a algumas décadas pior qualidade
de águas fluviais, os nossos rios interna-
cionais serão afectados, por via da reten-
ção do caudal por parte dos espanhóis,
aumento de doenças associadas ao calor,
mudanças no tipo de cultivos com impli-
cações na alimentação� e, tudo isto, im-
plicará directamente um maior investi-
mento ao nível energético, para arrefeci-
mento de edifícios e transportes, para
conservação de equipamentos públicos...
ou seja, precisamos de alternativas válidas
com base em energias renováveis, não
poluentes. Que seja Portugal a dar o
exemplo. ||||| nestorborges@sapo.pt

»» NO VIRAR DE PÁGINA
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De Luísa Pelayo, presidente da
Associação dos Amigos dos Animais de
Santo Tirso, recebemos com pedido de
publicação uma resposta ao artigo de
Vítor Lemos, publicado no número 370
do Entre Margens.

Ser jornalista é uma arte e não é
para qualquer um. Qualquer jor-
nalista que se preze, antes de
escrever um artigo, tenta conhecer
os dois lados da questão. Falar é
fácil, agora saber o que se diz já é
mais complicado.

Mas,(...) este senhor (...) se (...)
se tivesse dado ao trabalho de
visitar as instalações do centro de
acolhimento de animais, a que ele
chama ironicamente de �prisão�,
poderia constatar que o sítio a que
ele se refere não é nem de longe
nem de perto uma prisão. Poderia
constatar que os animais são bem
tratados, acarinhados e acompa-
nhados, pois tentamos dar-lhes
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Ao contrário do que tentam fazer passar,
o actual presidente da direcção da Asso-
ciação de Solidariedade Humanitária de
Monte Córdova conhece bem o seu his-
torial. Apesar de não ter estado na sua
fundação, tem provas dadas de interesse
pela causa participando desinteressada-
mente ao longo de mais de uma década
nas mais diversas iniciativas voluntárias.

Depois da pequena entrevista publica-
da no �Entre Margens� a 23 de Maio de
2007, dada sem qualquer intenção de
melindrar quem quer que seja, seguiu-se
uma reacção completamente despropor-
cionada e a todos os níveis provocatória.

Como é sabido, nenhuma associação
nasce só com uma pessoa e o que foi
dito e adulterado pela jornalista é que o
Sr. Américo Monteiro Silva tinha sido um
dos sócios fundadores, como é óbvio
nunca foi intenção do entrevistado atribuir
a ideia do projecto ao Sr. Américo Silva.

Corrigido o erro, resta saber porque
continuam as mentiras as aldrabices e as
intrigas? O artigo assinado por dez asso-
ciados é bem o espelho da falta de respei-
to pela democracia e pela liberdade de
voto das pessoas. É a cabal demonstração
de quem quer a instabilidade e a desu-
nião dos sócios. Todos os assinantes já
tiveram funções directivas na Associação
de Solidariedade Humanitária e antes de
atacarem injustamente com mentiras e
meias verdades outras pessoas deveriam
recuar e esclarecer os leitores sobre os
abusos, atropelos vários, faltas de respeito
com os demais sócios e um alheamento
completo do dia-a-dia da instituição prati-
cados na sua gestão.

Elegeram-se Comissão Administrativa
com a bandeira de dizer mal de tudo o
que para trás estava feito e agora alegam
ser autores de tudo o que até então ata-
cavam, realmente não há limites para a
hipocrisia. O atrevimento é tal que não
se coíbem de fazer acusações sem conse-
guirem provar nada. Alegam a irregular
inscrição do actual presidente e esque-
cem-se que nenhum deles consta em
nenhuma acta de direcção como sócio
admitido! Falam nos estatutos que insi-
nuam termos violado esquecendo-se que
fizeram �tábua rasa� dos referidos Estatu-
tos desde a criação da referida Comissão.
Insinuam que fomentamos violência física,
que vandalisamos as tampas do poço�
esperamos que o voltem a afirmar quando

Erro jornalístico
provoca descalabro
de delirantes
mentiras

CARTAS AO DIRECTOR

O mundo em que vivemos que só
agora pelos vistos o capitalismo o
apelidou de global, tudo teve início
com a queda do regime soviético
em que deixou de existir o Pacto
de Varsóvia, para apenas reinar a
Nato em nome das ditas democra-
cias ocidentais, que tudo aponta
para a globalidade imposta ora a
bem ou a mal, vejam-se os casos
da Palestina, da Sérvia e os mais
recentes do Iraque do Afeganistão
e possivelmente em breve o Irão.

O capitalismo está eufórico com
tantas vitórias, o seu triunfalismo
vai de vento em poupa, veja-se a
França em que a direita populista
soube captar o descontentamento
dos franceses enquanto que certa
esquerda se confundiu demasiado
com a direita, tal como vai aconte-
cendo por cá. O terrorismo é a
palavra-chave que o capitalismo
usa arbitrariamente em seu provei-
to para atemorizar os povos e facil-
mente alcançar os seus mais secre-
tos objectivos que será dominar o
tal mundo dito agora de global.

prestarem contas à justiça por tão levianas
acusações!

Falam numa �invasão�, esquecendo-
se de dizer que tal protesto pacífico se
deveu unicamente à recusa da então
Comissão Administrativa em entregar
como era sua obrigação recibos a 250
sócios que pagaram as suas quotas! Ten-
tam a todo o custo ilibar-se das suas
responsabilidades, a Associação foi con-
denada a pagar uma coima no valor de
3500 euros pelo simples facto de não
ter facultado o livro de reclamações a
uma queixosa, nunca se viu tamanha falta
respeito pela opinião de cada um!

Enquanto Comissão alegavam estar
restringidos os seus movimentos. Dizem
que não tinham poderes para certas deci-
sões que queriam tomar. Parece que os
poderes que entendiam ter variavam
muito com os interesses momentâneos.
Para desvirtuar as eleições a seu favor
tinham poderes para admitir sócios no
entanto como não lhes convinha ouvir
os sócios, já não tinham poderes para
realizar assembleias gerais. Enfim, estamos
perante um artigo cheio de avanços e
recuos, contradições próprias de quem
não sabe muito bem de onde vem e muito
menos para onde vai.

A acusação mais delirante prende-se
com o alegado aproveitamento político
em todo o atribulado processo do pas-
sado recente da Associação Humanitária.
Os cordovenses conhecem a monocro-
mática Comissão Administrativa que ser-
viu de marioneta a interesses conhecidos,
numa lista candidata aos órgãos sociais
da Associação. A actual Direcção tem
pessoas militantes dos mais variados
quadrantes políticos, apoiantes e eleitores
de partidos que jamais se coligariam.
Mas como os interesses aqui são unica-
mente o fortalecimento e o engrande-
cimento da associação mais representa-
tiva da freguesia de Monte Córdova, foi
fácil congregar pessoas com tendências
diversas.

As pessoas de bem de Monte Cór-
dova conhecem os envolvidos e não foi
por acaso que penalizaram por duas vezes
consecutivas a lista que insistia em �tomar
de assalto� o poder na Associação Hu-
manitária. A actual Direcção tudo fará
para congregar de novo os sócios em
torno do mesmo projecto mas jamais po-
derá pactuar com distorções propositadas
da verdade. |||||| PRESIDENTE DA DIRECÇÃO,
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toda a atenção que merecem e só
para que saiba, temos ao fim de
semana voluntários que os levam
a passear e a dar uns saltos e umas
corridas.

Infelizmente é só ao fim de
semana, pois durante a semana
não temos voluntários que che-
guem para realizar todas as tarefas,
é que há muita gente que faz como
este senhor, critica em vez de
auxiliar. Mas, mesmo assim temos
a certeza que são melhor tratados
do que muitos o são em casa de
algumas pessoas, já para não falar-
mos dos �trabalhos� que alguns
passam nas ruas.

(...) Não se importam que haja
animais abandonados, só não os
querem na rua onde moram. Nós
não somos assim, mas também
não os podemos levar a todos para
casa, por isso tentamos dar a esses
animais um lugar seguro onde
morarem, onde são alimentados
e bem tratados enquanto não são
adoptados. Se calhar, se as pessoas
tivessem mais consciência, não
abandonando os animais só por-
que eles cresceram e já não são
tão fofinhos como quando eram

pequeninos, ou porque eles estão
mais velhos e doentes e requerem
mais atenção, não teríamos tantos
animais para acolher.

Relativamente ao barulho,
obviamente que não podemos
garantir que um deles não se solte
ocasionalmente e que provoque
a agitação dos outros. Mas o
barulho ensurdecedor a que este
senhor se refere é muito diferente,
ele refere-se ao barulho que eles
fazem quando sentem a presença
de pessoas durante a noite. Mas
quem nos diz a nós que não são
certas pessoas que lá vão à noite,
para provarem que tem razão?

Deixámos também uma suges-
tão para este senhor, porque não
faz um artigo sobre o problema
do abandono dos animais, cons-
ciencializando os cidadãos uma
vez que está a chegar uma altura
de férias, em que o flagelo do
abandono toma proporções alar-
mantes?

Fica aqui também o convite para
quem quiser conhecer o nosso
lado da questão, as portas estão
sempre abertas a quem vier por
bem! ||||| LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍSAAAAA     PELPELPELPELPELAAAAAYYYYYOOOOO

Centro de
acolhimento de
Animais

E nós por cá na Vila das Aves
já sofremos os efeitos deste mun-
do global, os empregos só em rifas
ou sorteios, as fábricas fecham, o
centro cultural apenas funciona
para uma elite que tenha a simpatia
da Presidência, no entanto en-
quanto projecto se fez constar, que
o Centro Cultural de Vila das Aves,
se destinava à casa da cultura das
associações desta terra, pelos vis-
tos mais uma vez os avenses foram
habilidosamente ludibriados pelos
perversos da democracia.

Agora eu pergunto: será que
um homem se define de socialista
só porque no 25 de Abril põe
um cravo vermelho na lapela?

Por acaso não foram os nossos
impostos que pagaram as obras do
Centro Cultural da Vila das Aves
assim como a sua manutenção,
com que direito um presidente de
Câmara vaticina lá do seu pedestal,
quem deve e não deve usar as
instalações? (...)

Também em Vila das Aves,
ainda me recordo, quando se ini-
ciou a construção do Patronato,
foi dito para que constasse, que o
Patronato se destinava a dar abrigo
aos pobrezinhos, dezenas ou até

centenas de cortejos de oferendas
foram realizados pelo povo que
na sua boa fé contribuiu em
muitos casos na época com
sacrifícios visto tratar-se de uma
causa nobre e humanitária (daí a
formação dos ranchos folclóricos),
hoje vemos uma casa enorme des-
tinada a albergue de elites religio-
sas intelectuais a discutirem o �sexo
dos anjinhos�.

O Lar da Tranquilidade é outra
casa de sonho e fantasia, será tudo
uma questão de mercado, se tens
dinheiro compras, se não tens fica
o sonho de um dia com o euro-
milhões vires a comprar um lugar,
não será isto exclusão social?

Há quem diga que somos um
povo resignado e de brandos cos-
tumes, mas, a ser verdade isto não
acontece por acaso.

Como se vê estamos eterna-
mente subjugados por um sistema
paternalista muito bem esquema-
tizado, que eu diria de feudal, mas
tenho esperança que as gerações
vindouras saberão dar a resposta
a estes empecilhos, a estes perversos
da democracia que sufocam o de-
senvolvimento e o progresso desta
Terra e deste País. |||||| BEJABEJABEJABEJABEJA     TRINDTRINDTRINDTRINDTRINDADEADEADEADEADE

Os Perversos da
Democracia

A acusação mais delirante
prende-se com o alegado aprovei-
tamento político em todo o atribu-
lado processo do passado recente
da Associação Humanitária.
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Na Fundação Castro Alves, em Bairro, realiza-se no próximo sábado, 23 de Junho, um concerto de
benemerência, seguido de churrasco. Esta iniciativa está agendada para as 19 horas no auditório da funda-
ção.  A particpação no churrasco, contudo, está sujeita a reserva que deverá ser realizada três dias antes.
Para o efeito, os interessados devem contactar os telefones, 252 933 071 e 252 931 053 ou dirigir-se directa-
mente às instalações da Fundação Castro Alves.

Concerto e churrasco
na Fundação Castro
Alves no dia 23

A prisão preventiva para o suposto
líder da rede desmantelada na se-
mana passada pela Polícia Judiciária
do Porto é para já o principal desfe-
cho da operação efectuada na região
do Vale do Ave. Mais de meia deze-
na se armazéns e sucatas terão sido
convertidos em oficinas de desman-

teve larga visibilidade na comunica-
ção social � resultou ainda a deten-
ção de quatro indivíduos, nomeada-
mente um comerciante do ramo au-
tomóvel, de mais de 60 anos, o filho
e outros dois colaboradores. Dois dias
depois, o tribunal de Famalicão viria
a decretar a prisão preventiva para o

te na Zona Industrial da Barca, con-
forme documenta a imagem) e Bair-
ro. Nesta freguesia do concelho de
Famalicão, a PJ teve como alvo uma
unidade de comércio de viaturas e
acessórios, cujo proprietário será o
mesmo da sucata também fiscalizada
pela PJ, localizada em zona mais cen-
tral da freguesia de Vila das Aves.

Em conferência de imprensa reali-
zada no dia 13 de Junho, a judiciária
do Porto deu conta da apreensão de
um total de 142 viaturas, 115 prove-
nientes de furto e as restantes 27 de
roubo, através da ameaça aos seus
condutores. Foram igualmente apre-
endidos mais de 500 motores entre
outros componentes automóveis. Nas
próximas semanas, e segundo deu
conta a PJ do Porto, os proprietários
das viaturas apreendidas serão
contactados, tendo em vista a devo-
lução dos carros furtados. |||||

telamento de viaturas, acreditando a
PJ que as suas peças destinavam-se à
venda no mercado negro.

Na operação levada a cabo pela PJ
no passado dia 12 de Junho, foram
apreendidas mais de uma centena de
viaturas, suspeitando as autoridades
que as mesmas terão sido roubadas
à mão armada ou furtadas do interi-
or de moradias. Da operação -  que

alegado cabecilha da rede, indiciando
o arguido dos crimes de associação
criminosa e receptação e viciação de
viaturas, algumas das quais roubadas.
Os restantes três suspeitos saíram em
liberdade, estando no entanto sujei-
tos ao regime de apresentação perió-
dica às autoridades.

A rede desmantelada pela PJ en-
volveu armazéns localizados em
Vizela, Vila das Aves (nomeadamen-

Prisão preventida para principal
supeito de rede desmantelada no Ave
OPERAÇÃO DESENCADEADA NA SEMANA PASSADA PELA PJ DO PORTO. DOIS ARMAZÉNS
DE VILA DAS AVES FORAM SELADOS

A Judiciária do Porto deu conta da apreensão de um total de 142
viaturas, 115 provenientes de furto e as restantes 27 de roubo,
através da ameaça aos seus condutores.

Na qualidade de presidente da
Associação de Municípios do Vale
do Ave, Castro Fernandes, na se-
mana passada em Guimarães o
arranque do «Vale do Ave Região
Digital», uma vez que já estão no
terreno os «Ecrãs Públicos». Este sub-
projecto, «Ecrãs Públicos», é promo-
vido pela Amave, com a parceria
do Centro de Computação Gráfica,
da Universidade do Minho e das
Águas do Ave, co-financiado em
2,5 milhões de euros pela União
Europeia � Feder, POS-Conhecimen-
to, Operação Norte, e será imple-
mentado nos municípios de Vieira
do Minho, Póvoa de Lanhoso, Fafe,
Guimarães, Vizela, Vila Nova de
Famalicão, Santo Tirso e Trofa.

Os «Ecrãs Públicos» irão divul-
gar, de forma instantânea, notícias
locais e regionais, apresentar cada
um dos Municípios que fazem par-
te do Projecto e divulgar a Agenda
de todo o tipo de eventos, sempre
no âmbito Regional. A actualização
da informação é permanente para
que possa atrair a atenção dos ci-
dadãos e, também, de outros ór-
gãos de Comunicação Social, de
âmbito nacional.

Através da criação e disponibil-

ização de conteúdos, infra-estrutu-
ras e serviços on-line os ecrãs se-
rão um meio para divulgar e pro-
mover a região, bem como, um meio
de Comunicação e Sensibilização
do projecto global. A instalação dos
«Ecrãs Públicos», nos locais de aten-
dimento de cada um dos Municí-
pios, deverá estar terminada até fi-
nais de Julho de 2007.

O Projecto �Vale do Ave Região
Digital�, que será totalmente imple-
mentado até Dezembro do corren-
te ano, pretende criar uma rede de
Comunicação e Informação, digitais,
para os cidadãos, transformando o
Vale do Ave numa Região Digital.
O Projecto «Vale do Ave Região Di-
gital» tem como sub-projectos: o
Portal Regional Conhece o Ave (que
inclui: Portal Regional, Museus Vir-
tuais, Guias Móveis de Apoio à Visi-
ta e Ecrãs Públicos), o Governo Elec-
trónico Autárquico, a Plataforma
Tecnológica Regional, a Qualidade
Ambiental e o Agente Móvel. |||||

Projecto Vale do Ave
Digital arranca
com Ecrãs Públicos
«ECRÃS PÚBLICOS» DIVULGAM, EM TEMPO-REAL,
NOTÍCIAS LOCAIS E REGIONAIS, E DIVULGAM A AGENDA
DE TODO O TIPO DE EVENTOS
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CARNEIRO 21/3 A 20/4

TOURO 21/4 A 20/5

GÉMEOS 21/5 A 20/6

CARANGUEJO 21/6 A 21/7

LEÃO 22/7 A 22/8

VIRGEM 23/8 A 22/9

BALANÇA 23/9 A 22/10

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/1

AQUÁRIO 21/1 A 19/2

Carta dominante: 6 de Espadas, que
significa Viagem Inesperada. Amor: o
Cupido poderá invadir o seu cora-
ção, esteja à espreita. Saúde: nada o
preocupará. Dinheiro: tenha cautela,
não gaste de mais. Número da Sorte: 56

Carta dominante: 4 de Copas, que sig-
nifica Desgosto. Amor: lute pelos ob-
jectivos que pretende atingir. Saúde:
período calmo, sem preocupações.
Dinheiro: seja prudente nos seus gas-
tos. Número da Sorte: 40

Carta dominante: 10 de Paus, que signi-
fica Sucessos Temporários. Amor: o seu
poder de atracção vai abalar muitos co-
rações. Saúde: prováveis dores de dentes.
Dinheiro: não gaste aquilo que tem e o
que não tem! Número da Sorte: 32

Carta dominante: a Temperança, que
significa Equilíbrio. Amor: não espere
que o amor vá ter consigo, procure ser
você a distribuir amor pelas pessoas que
o rodeiam. Saúde: não esteja à espera
de se sentir mal para ir ao médico,
faça um exame completo. Dinheiro:
época favorável para pedidos de
empréstimo, mas seja prudente.
Número da Sorte: 14

Carta dominante: rainha de Espadas, que
significa Melancolia. Amor: para
gostarmos dos outros temos que pri-
meiro saber gostar de nós próprios.
Saúde: procure com mais regularida-
de o seu médico de família. Dinheiro:
este é um período favorável para fazer
algumas renovações no seu guarda-
roupa.Número da Sorte: 63

Carta dominante: rainha de Paus, que
significa Poder Material. Amor: deixe
o orgulho de lado e dê o braço a
torcer, pois não tem razão para ter
ciúmes! Saúde: recomenda-se repou-
so e relaxamento. Dinheiro: este é um
período favorável. Número da Sorte: 35

Carta dominante: 8 de Ouros, que sig-
nifica Esforço Pessoal. Amor: dê um
pouco mais de atenção às pessoas
mais velhas da sua família, verá que
ainda aprenderá muito com elas. Saú-
de: não tente ser mais forte do que
realmente é, para não vir a sofrer fisi-
camente com isso. Dinheiro: tente pou-
par um pouco mais, pois avizinham-
se períodos menos favoráveis. Núme-
ro da Sorte: 72

Carta dominante: o Diabo, que significa
Energias Negativas. Amor: dê mais aten-

Carta dominante: 10 de Espadas, que
significa Depressão. Amor: procure ser
justo com as pessoas que mais ama.
Saúde: poderá andar um pouco indis-
posto, consulte o seu médico. Dinhei-
ro: andará mais responsável nos seus
gastos. Número da Sorte: 60

Carta dominante: 3 de Ouros, que sig-
nifica Poder. Amor: há tendência para
uma melhoria afectiva neste período.
Saúde: não surgirão surpresas nesta
área. Dinheiro: trabalhe com mais afin-
co para atingir os seus fins.
Número da Sorte: 67

Carta dominante: 2 de Espadas, que
significa Falsidade. Amor: seja prudente
na forma como fala com a sua cara-
metade. Saúde: esteja atento para evi-
tar quedas. Dinheiro: pense bem, te-
nha cuidado para não se endividar.
Número da Sorte: 52

Carta dominante: o Sol, que significa
Sucesso. Amor: deixe que o seu cora-
ção fale mais alto do que a razão, e
não se arrependerá. Saúde: faça exer-
cício físico ao ar livre. Dinheiro: A es-
tabilidade reina nas suas economias.
Número da Sorte: 19

AVENIDA DAS LAMEIRAS, N.º 250
EDÍF. DAS LAMEIRAS - LJ H - R/C

4765-618 DELÃES - V. N. FAMALICÃO
TEL.: 252 938 555 - FAX 252 938 557

FALECIDOS EM VILA DAS AVES
NO MÊS DE MAIO
DIA 6 � António Machado
Ferreira Carneiro, com 64 anos,
Rua S. Lourenço.
DIA 14 � Maria José Correia, com
91 anos, Rua Silva Araújo.
DIA 23 � Maria José dos Santos
Barroso, com 71 anos, França.

FALECIDOS EM LORDELO NO
MÊS DE ABRIL
Manuel da Costa, com 79 anos,
Associação Reformados de
Lordelo.

FALECIDOS EM LORDELO NO
MÊS DE MAIO
DIA 4 � Deolinda Lopes, com 93
anos, Rua das Flores.
DIA 13 � João Pacheco Ribeiro,
com 76 anos, Travessa da Seara.

FALECIDOS EM RORIZ NO MÊS
DE ABRIL
DIA 15 � Rosa da Conceição
Macha-do, com 80 anos, Rua S.
Joãozinho.

FALECIDOS EM RORIZ NO MÊS
DE MAIO
DIA 16 � Luís Ferreira Martins,
com 49 anos, Rua do Rego.
DIA 16 � Maria Beatriz Ferreira
Coelho, com 75 anos, Rua
Cidónio Pais.

FALECIDOS EM RIBA D’AVE NO
MÊS DE MAIO
DIA 13 � Odete da Glória Dias
Monteiro, com 72 anos, Rua Eva
Machado Guimarães, Oliveira S.
Mateus.

O Entre Margens envia às famílias
enlutadas as mais sentidas
condolências.

ARTIGOS SANITÁRIOS
REGA - PISCINA

ENERGIAS RENOVÁVEIS

JULHO PRIMEIRA QUINZENA

AGRADECIMENTO
Clemência Pereira de Lima

11-04-1925
09-06-2007

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

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

1º ANIVERSÁRIO
FALECIMENTO

Albino Coelho Costa
26-06-2007

ção à sua família. Saúde: cuidado com
os excessos alimentares. Dinheiro: pos-
sível aumento do seu rendimento
mensal, que poderá estar relaciona-
do com uma promoção no seu local
de trabalho. Número da Sorte: 15

PEIXES 20/2 A 20/3

Um ano de solidão,
tristeza e amargura.
Mas lembrando tua imagem
Sempre com muita ternura.
                                      Esposa e família
Realiza-se no dia 26 de Junho, pelas 19
horas, na Igreja Matriz de Vila das Aves Missa
em sufrágio da alma do saudoso extinto.

Construo um livro

De páginas vazias de nós …

Cada dia,

As minhas mãos dementes

Inventam e moldam

Mais uma página…

Empurro os teus impulsos

Para dentro de cada uma;

Roubo ao silêncio da tua boca

Frases que me apetecem

No fecho de capítulo…

Absorvo-te na chama que arde em mim

E, com o estilete da alma,

Desenho nos teus ouvidos

Desafios

Canções

E ilusões.

Voo para lá de cada página

Numa tentação indecifrável,

E procuro que as tuas mão

Me prendem ao teu cheiro,

Me desfaça as confissões

Que projecto em cada linha

Escrita sem nós!
||||| Maria Goretti Dias

Páginas
vazias
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Precisa-se
vendedores

(supervisores) M/F
para venda de produtos

terapêuticos.
Damos formação.

Contactar: 960040511

252 860 400

ave@remax.pt www.remax.pt
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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 Junho foi o nosso estimado
assinante, João Evangelista Silva Torres,
residente em Delães.

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz
contemplado nesta 2ª saída de Junho foi o
nosso estimado assinante, Fernando Martins
de Sousa, residente 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 contem-
plado nesta 2ª saída de Junho foi o nosso
estimado assinante, Idalino Martins,
residente em S. Martinho do Campo.

Restaurante Estrela do Monte
c/ nova gerência de Bruno Pereira

Lugar da Barca - Monte
Telf: 252 982 607

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

TELEFONES ÚTEIS

FARMÁCIAS
Negrelos- Ferreira 252941166
Aves - Coutinho. 252941290
Aves - Fontaínhas 252871960
S.MartºCampo-Popular 252843260
Rebordões 252833065
Vilarinho 252843894
Lordelo - Paiva 252941288
Riba d’Ave 252981358
Delães 252931216
Bairro 252932684
Roriz                                      252881850

HOSPITAIS
Santo Tirso 252830700
Guimarães 253540330
Riba d’Ave 252900800
Famalicão 252300800
Linha Saúde 24                   800242424

CENTROS DE SAÚDE
Santo Tirso 252853094
Negrelos. 252870040
Vila das Aves 252870700
S. Martº Campo 252841128
Delães 252907030

BOMBEIROS
Aves 252820700
SANTO TIRSO

Vermelhos.. 252808900
Amarelos 252830500
Vizela 253489100
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 252881600
S. Martº Campo 252841268
Lordelo 252941033
Bairro. 252931008
Riba d’Ave. 252981458
Delães 252933083
Aves 252941313

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Tirso 252830400
Guimarães 253421200
Vª Nª Famalicão 252320900

INSTITUTO DO
EMPREGO

Santo Tirso 252858080
Guimarães 253423850
VªNª Famalicão .252501100

REPARTIÇÃO DE
FINANÇAS

Santo Tirso 252851383
Vª Nª Famalicão. 252372418
Guimarães 253413092

SEGURANÇA SOCIAL
Santo Tirso 252800370
S. Martº Campo. 252841421
Guimarães. 253520070
Vª Nª Famalicão.. 252311294

LAR FAMILIAR DA
TRANQUILIDADE

Aves 252942031

SOS SIDA..... 800201040

E N D E R E Ç O S

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

*****
DECO
Rua dr. Alfredo Magalhães, 46 - 3º - Sala
3 | 4000-061 PORTO
Telef: 223389033 - Fax: 222088774
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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
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PROCURA
jovem procura ocupação
em part-time na área da

limpeza ou outros.
Contactar: 912 901 088

TTTTTelemóvel 912 236 452elemóvel 912 236 452elemóvel 912 236 452elemóvel 912 236 452elemóvel 912 236 452

Precisa-sePrecisa-sePrecisa-sePrecisa-sePrecisa-se
COMERCIAISCOMERCIAISCOMERCIAISCOMERCIAISCOMERCIAIS     (M/F)(M/F)(M/F)(M/F)(M/F)

EXIGIMOSEXIGIMOSEXIGIMOSEXIGIMOSEXIGIMOS: 9º ano, boa
apresentação, sentido de
responsabilidade, serviço
militar regularizado, idade
até 45 anos, ambição.
OFERECEMOSOFERECEMOSOFERECEMOSOFERECEMOSOFERECEMOS: ficheiro
clientes, formação e apoio,
viatura, vencimento acima
média, produtos grande
consumo.
Contacto: 252 900 290

ADMITE EMPREGADO(A)ADMITE EMPREGADO(A)ADMITE EMPREGADO(A)ADMITE EMPREGADO(A)ADMITE EMPREGADO(A)
ESCRITÓRIOESCRITÓRIOESCRITÓRIOESCRITÓRIOESCRITÓRIO

Requisitos: conhecimentos
gerais de escritório e de
computadores na óptica
do utlizador. Imprescin-Imprescin-Imprescin-Imprescin-Imprescin-
díveldíveldíveldíveldível: Inglês escrito e
falado.
Contactar. 252 900 290

PRECISA-SE
M/F - Part-time

para stand de vendas
(3 horas ao sábado e 3

horas ao domingo)
Contactar: 913 465 109

José Miguel Torres

Massagista
Recuperação Física

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

MORADIA - SANTO TIRSO - para restauro, centro da cidade

MORADIA - REBORDÕES - para restuaro

MORADIA - SANTO TIRSO - T4, centro da cidade

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

T2 - TROFA - novo, frente ao Pingo Doce

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

T3  CENTRO CÍVICO - suite, garagem fechada

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

T3 DUPLEX - REGUENGA - novo, ampla sala, varandas

DUPLEX, TRIPLEX, LOJAS - SANTO TIRSO - “CASAS DO AVE”

LOJA -REGUENGA

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

GARAGEM - SANTO TIRSO - centro da cidade

QUINTINHA - SANTO TIRSO - 3.000m2, a 2 minutos centro da cidade

TERRENO - LAMA - lote c/ 1.426m2 e 6.700m2 bouça

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

Esteve de parabéns, no passado dia 31 de
Maio, a senhora Maria Alda Coelho AlvesMaria Alda Coelho AlvesMaria Alda Coelho AlvesMaria Alda Coelho AlvesMaria Alda Coelho Alves
dos Santosdos Santosdos Santosdos Santosdos Santos, residente na Calçada da Boavista,
em Lordelo.
Teu marido, filhas, genros e netos, desejam-te
nesta data tão especial muitos parabéns e muitos
anos de vida, cheios de saúde e de felicidade.
Beijinho e parabéns.

OCULISTAOCULISTAOCULISTAOCULISTAOCULISTA

Doença dos Olhos

Drª Conceição Dias
R. Augusto Marques, 66 1º

Sala 3

4795-036  Vila das Aves

MÉDICA ESPECIALISTA

Marcação de Consultas

Telef: 252942483

De parabéns
31-05-2007
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LORDELO - GUIMARÃES
34,90199,00 39,90
TÉNIS REEBOK DE
SENHORA

11,50
ARCA HORIZON-
TAL ORIMA
ACH240 240 L

9,904,99 9,39 65,00
CAMARÃO CONGE-
LADO
40/60 kg

4,891,89 1,19
DOURADA
kg

0,79

SALSICHAS PARA
GRELHAR
Kg

3,49
DETREGENTE
ARIEL
2x40 doses

12,90
FIAMBRE DA PÁ
NOBRE
 kg

3,99
PAPEL HIGIÉNICO
RENOVA FRAI-
CHEUR
12 rolos

4,84

VERMUTE MARTINI
ROSSO
93 cl

5,29
AZEITE TRADICIO-
NAL SERRATA
75 cl

2,45
FLOCOS DE CERE-
AIS NESTUM MEL
300 gr

0,95
REFRIGERANTE C/
GÁS COCA-COLA
6x1 5 lts

5,29

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 20 a 26 de Junho de 2007.

20 Preços de Arrasar

CALÇA LINHO
HOMEM REF. 012
VÁRIAS CORES

ASPIRADOR BEKO
1500W SACO PANO

CÓMODA 1 PORTA
5 GAVETAS
101x75x36 cm

BACALHAU ESPECI-
AL ASA BRANCA
Orig: PACIFICO kg

MELÃO BRANCO
ORG: ESPANHA
kg

PÊSSEGO ORIG:
ESPANHA
 kg

BARRINHAS DE
PESCADA PES-
CANOVA 450 g

 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

SERVIÇO 20 PÇS
JANTAR PORCELA-
NA INÊS/CÉLIA
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