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

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

O projecto de reconversão do
Cine-teatro de Santo Tirso
Recuperação do Cine-Teatro é “a prioridade da Câmara Municipal para todo
o  concelho”, afirmou Castro Fernandes. | SUPLEMENTO XI

SUPLEMENTO DE DOZE PÁGINAS SOBRE
A FREGUESIA DE SANTO TIRSO
José Graça  | Benjamim Rodrigues | Conde de
S. Bento | António Miranda | São Rosendo |
José de Andrade e os testemunhos de Liliana
Salgado e Júlio Gonçalves Oliveira

Sara Moreira, de Roriz, brilhou na
taça da Europa e garantiu presença
no mundial de Osaca e nos Jogos
Olímpicos de Pequim que se
realizam no próximo ano | PÁG. 15

DESPORTO | ATLETA DE
RORIZ A CAMINHO DOS JOGOS
OLÍMPICOS DE PEQUIM

Processo movido
contra Bombeiros
de Vila das Aves
remonta a 1995
Processo movido pela constru-
tora contra a Associação Huma-
nitária dos Bombeiros de Vila das
Aves remonta a 1995. Num pri-
meiro julgamento foi proferida
sentença favorável à associação,
mas um recurso para o tribunal
da Relação do Porto veio decidir

em sentido contrário. Entretanto,
o Quartel da Associação Huma-
nitária foi penhorado no passado
dia 8 de Junho tendo a associa-
ção humanitária deduzido uma
oposição à penhora alegando a
utilidade pública dos bens pe-
nhorados. | PÁGINAS 2 E 3

QUARTEL DA ASSOCIAÇÃO PENHORADO A 8 DE JUNHO

As festas de S. Bento arrancam na
próxima sexta-feira. A animação
prolonga-se até 11 de Julho. A
noitada de S. Bento faz-se ao som
do cantor André Sardet | PÁG. 13

CULTURA | ANDRÉ SARDET E
MIKAEL CARREIRA NAS FESTAS
DE S. BENTO 2007

Com o protocolo assinado na sema-
na passada, os promotores do pro-
jecto Vale do Pisão comprometem-
se a construir escolas, um hotel e
um clube de saúde. A autarquia,
por sua vez confere aos promotores
benefícios de natureza fiscal. | PÁG. 9

ACTUALIDADE | CÂMARA  DE S.
TIRSO ASSINOU PROTOCOLO
COM NORTE GOLFE

Armindo Araújo
Aproveitando a passagem
por Santo Tirso do Troféu

de Rallies do Douro,
traçamos o perfil do tetra-

campeão de Santo Tirso,
Armindo Araújo que deu

forte apoio na prova
disputada no concelho.

PÁG.S 15 E 16
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Processo movido
contra Bombeiros de
Vila das Aves
remonta a 1995

O contencioso entre a empresa que
construiu o quartel e a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntá-
rios de Vila das Aves que confluiu
para um processo executivo onde já
foram levadas a cabo várias penhoras,
é um contencioso antigo que, aparen-
temente, se manteve em segredo e
que, foi sonegado à opinião pública,
senão mesmo aos associados que,
neste momento, estão, como se diz,
com �o credo na boca�. Com base
nos elementos judiciais vindos a pú-
blico no processo executivo recente-
mente intentado pela construtora e
na sentença que lhe serve de funda-
mento, o Entre Margens revela o histo-
rial deste processo e as alegações que
fizeram o seu trânsito.

PROCESSO MOVIDO EM 1995
A sociedade Moreira da Costa & Pe-
reira, Lda, a empresa construtora do
Quartel da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Vila das
Aves (AHBVVA) intentou, em 1995,
uma acção ordinária pedindo o paga-
mento de uma verba na ordem dos
210 mil euros (Esc.42.210.275), acres-
cida de juros vincendos, para o paga-
mento integral da empreitada do quar-
tel, cujo orçamento inicial havia ascen-
dido a cerca de 774 mil euros (Esc.
155.095.665).

A AHBVVA contestou o pedido
fundamentando-se no facto de a em-
preitada nunca ter sido concluída e,
por outro lado, no facto de existirem
trabalhos contratados que, por acordo
das partes, não foram levados avante
pelo que, entendia a AHBVVA que
ao valor inicial do contrato teriam que
ser deduzidos o valor dos tais traba-
lhos não executados. Não obstante a

posição da AHBVVA, o tribunal de
Santo Tirso veio a dar como provado
que, de facto, existiram trabalhos não
executados, contudo, também deu
como provado que esses trabalhos
não realizados, por um lado, foram
deduzidos ao orçamento inicial - que
por acordo foi reduzido para cerca
de 665 mil euros (Esc. 133.470.666)
- e, por outro lado, compensados por
outros trabalhos que não haviam sido
inicialmente previstos, tendo ainda
dado como provado que o valor que
a construtora pedia já reflectia todas
as operações de deve/haver relativas
à construção do quartel. Ou seja, o
Tribunal entendeu que o pedido efec-
tuado pela construtora correspondia,
na realidade, ao montante que efecti-
vamente estaria em débito e no qual
já estavam deduzidos e/ ou compen-
sados os trabalhos a mais e a menos
acordados pelas partes.

Passada mais de uma década, a
sentença proferida no tribunal de
Santo Tirso, em 9 de Fevereiro 2007
não deixa de revelar �o falso cavalo
de batalha� que se fez destes trabalhos
a mais ou a menos, com uma dura
reprimenda: �� A ré agitou até à
exaustão a matéria dos trabalhos a
menos, a ponto de sustentar que pa-
gou mais do que devia, sabendo
desde sempre, porque sobre isso acor-
dou com a autora, que esses traba-
lhos se traduziam numa conta parale-
la de soma nula que não interessava
para as contas destes autos�� E con-
tinua a sentença: � � mas, ainda as-
sim, paralelo às verdadeiras contas que
se discutem nestes autos, acarretando
a agitação dessa (quase) falsa questão
prejuízo enorme para a celeridade do
processo, prejuízo esse que, afinal, a
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Projecto de recuperação
do Cine-teatro de Santo
Tirso foi adjudicado

Em reunião ordinária do executivo camarário,
realizada no passado dia 27 de Junho, foi
tornado público o despacho do presidente
da Câmara Municpal, Castro Fernandes, pelo
qual foi adjudicada, pelo montante de cerca

de 74 mil euros a empreitada relativa ao tão
esperado projecto de reabilitação do Cine-
Teatro de Santo Tirso.

Na mesma ocasião foram ainda anunciadas
as adjudicações relativas à Beneficiação e

Recuperação da Escola de Rechã de S. Mamede
de Negrelos (por 114 mil e 755 euros) e a
construção do Polidesportivo de Água Longa,
nomeadamente o seu recinto de jogos (68
mil euros). |||||

O PROCESSO MOVIDO PELA CONSTRUTORA MOREIRA DA COSTA PEREIRA L.DA CONTRA A
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS DE VILA DAS AVES REMONTA A 1995. NUM
PRIMEIRO JULGAMENTO FOI PROFERIDA SENTENÇA FAVORÁVEL À ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA, MAS UM RECURSO PARA O TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO VEIO
DECIDIR EM SENTIDO CONTRÁRIO. OS BOMBEIROS FORAM ASSIM CONDENADOS AO
PAGAMENTO DE UMA VERBA SUPERIOR A 200 MIL EUROS NA SEQUÊNCIA DA SENTENÇA
PROFERIDA EM 9 DE FEVEREIRO DE 2007. O QUARTEL DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA FOI
ENTRETANTO PENHORADO NO PASSADO DIA 8 DE JUNHO TENDO A ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA DEDUZIDOA 25 DE JUNHO ÚLTIMO UMA OPOSIÇÃO À PENHORA ALEGANDO A
UTILIDADE PÚBLICA DOS BENS PENHORADOS.
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Contactado pelo Entre Margens,
o presidente da Associação Hu-
manitária, Geraldo Garcia, reme-
teu para mais tarde quaisquer de-
clarações sobre o assunto, adian-
tando que o mesmo só deverá
acontecer após reunião entre a
direcção dos bombeiros e os seus
associados a realizar possivel-
mente esta semana afim de que
estes conheçam �toda a verdade�
sobre este processo. O Entre Mar-
gens tentou anda contactar o res-
ponsável pela empresa construtora,
mas até ao fecho desta edição,
tal revelou-se impossível. |||||

DECLARAÇÕES REMETIDAS
PARA MAIS TARDE

Após um primeiro julgamento
foi proferida sentença
favorável à Associação
Humanitária, tendo sido
totalmente absolvida do
pedido. Contudo, um recurso
para o tribunal da Relação
do Porto determinou a
anulação deste primeiro
julgamento e da correspon-
dente sentença, decisão esta
que foi posteriormente
confirmada pelo Supremo
Tribunal de Justiça.

Passada mais de uma
década, a sentença proferida
no tribunal de Santo Tirso,
em 9 de Fevereiro 2007 não
deixa de revelar “o falso
cavalo de batalha” que se fez
destes trabalhos a mais ou a
menos, com uma dura
reprimenda: “… A ré agitou
até à exaustão a matéria dos
trabalhos a menos (...)
sabendo desde sempre (....)
que esses trabalhos se
traduziam numa conta
paralela de soma nula
que não interessava para as
contas destes autos…”

todos penalizará: a autora por estar
sem receber o que lhe é devido e a
ré por ter de pagar quantia muitíssimo
superior a título de juros do que a
que teria de pagar se contivesse o
litígio aos assuntos e às contas que
verdadeiramente interessam.�

Refira-se ainda que, já no decorrer
da acção judicial, a AHBVVA efectuou
um pagamento parcial no montante
de aproximadamente 90 mil euros
(Esc 18.000.000), tendo a construto-
ra informado o processo desse mes-
mo facto, pelo que o tribunal ordenou
a redução do pedido inicial naquele
exacto montante.

Há que dizer, em abono da ver-
dade, que após um primeiro julga-
mento foi proferida sentença favorável
à AHBVVA, tendo sido totalmente
absolvida do pedido. Contudo, um
recurso para o tribunal da Relação
do Porto determinou a anulação deste
primeiro julgamento e da corres-
pondente sentença, decisão esta que
foi posteriormente confirmada pelo
Supremo Tribunal de Justiça, tendo os
autos regressado ao tribunal de Santo
Tirso para novo julgamento.

E, foi neste segundo julgamento
que a AHBVVA foi condenada a
pagar, a titulo de capital, a quantia de
120 mil e 760 euros (Esc. 24.210.
275$00) � que corresponde ao pedi-
do inicial de 210 mil e 543 euros
deduzidos os 89mil e 783 euros (Esc
18.000.000) entretanto pagos - acres-
cida de juros contados a várias taxas
e sobre montantes distintos, mas cujo
valor actual já ultrapassa os 80 mil
euros.

PENHORA A 8 JUNHO
Proferida a dita sentença condena-
tória em 9 de Fevereiro de 2007 (e,
mais uma vez, o silenciamento foi a
estratégia que os directores quiseram
impor à opinião pública e aos associ-
ados) foi interposto recurso, desta vez,
pela AHBVVA, tendo o Tribunal atri-
buído ao mesmo, efeito meramente
devolutivo, efeito esse que não impede
que a autora, a empresa construtora,
intentasse a competente execução de
sentença em requerimento enviado ao

tribunal em 30 de Abril deste ano,
tendo àquela data sido pedida a exe-
cução de bens até ao limite de 200
mil e 506 euros, montante esse que,
à presente data, já ultrapassa os 210
mil euros, tendo em conta os juros
entretanto vencidos e os demais en-
cargos previstos na lei, o que se pode
constatar pelo registo de penhora que
já impende sobre o quartel da institui-
ção, registo que se publica datado de
8 de Junho de 2007 (ver cópia do
documnto na imagem ao lado)

Entretanto, foram também penho-
rados pelo menos os seis veículos cu-
jas matrículas constam de documento
a que tivemos acesso e uma conta
bancária com um saldo superior a 5
mil euros. Outros bens podem tam-
bém ter sido penhorados.

O Entre Margens sabe que a
AHBVVA, reagindo a tais penhoras,
deduziu no dia 25 de Junho um inci-
dente de oposição à mesma alegando,
em suma, a impenhorabilidade destes
seus bens, atenta a utilidade pública
da instituição e os fins públicos a que
tais bens se destinam.

Este incidente ainda não foi julga-
do sendo que, por ora, nada impede
que a qualquer momento as viaturas
penhoradas sejam objecto de imobi-
lização por parte do solicitador de
execução designado para o referido
processo. ||||| AAAAA     REDAÇÃOREDAÇÃOREDAÇÃOREDAÇÃOREDAÇÃO
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Ó meu rico S. João
És um Santo Popular
Dá-me cá um balão
Para eu brincar

Na noite de S. João
Há muitos balões no ar
És um amigo do coração
E peço-te para dançar

S. João larilolé
És um Santo muito amigo
Dá-me um lindo boné
Para eu sair contigo

Na noite de S. João
Eu comi muitas sardinhas
Comi-as dentro do pão
E estavam muito fresquinhas

Marcha de S. João das Fontainhas
abrilhantou noite de orvalho

||||| TEXTO: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Foi com grande sucesso e presença
de uma grande multidão que Quim
Barreiros, a vedeta convidada para
abrilhantar o arraial da véspera de
S. João, cantou e encantou. No fim
da tarde e noite do Santo, as costu-
meiras orvalhadas deram mesmo lu-
gar a chuva miúda, o bastante para
retirar algum brilho e clientela às ini-
ciativas para esse dia previstas.

A Eucaristia celebrada em palco
coberto mesmo em frente à capelinha
de S. João não deixou de constituir
um marco simbólico de alguma pie-
dade popular que o pároco, padre
Fernando Abreu, aproveitou para, à
luz da Palavra de Deus e da Fé bíbli-
ca no precursor João Baptista, ape-
lar, de forma contundente, à consci-
ência e à responsabilidade dos fiéis
pelo dom da vida, num exame de
consciência retroactiva do que foi o
voto sociológico maioritário avense
pelo Sim à despenalização do abor-
to. Finalizado este acto, começaram
a movimentar-se os figurantes para
a tradicional Marcha de S. João. En-
tretanto, o rufar dos tambores e cai-

No próximo dia 28 de Julho, o
Grupo Folclórico de Santo André
de Vila das Aves apresenta o seu
habitual Festival Folclórico. A ini-
ciativa terá lugar, como em anos
anteriores, no recinto da capela
de Santo André de Sobrado.

Na edição deste ano, partici-
pam quatro grupos convidados, pa-
ra além do grupo da casa. A con-
centração dos ranchos convida-
dos terá lugar junto ao Estádio
Clube Desportivo das Aves pelas
17h30 horas, seguindo-se um
jantar convívio nas instalações da
escola, EB 2/3 de Vila das Aves.

Pelas 21 horas junto ao Cru-
zeiro realizar-se-á o desfile até ao
recinto da capela, de Santo André.
Às 21:30 horas dar-se-á inicio
ao festival, com as actuações dos
seguintes Grupos: Grupo Folcló-
rico Santo André Vila das Aves
Santo Tirso; Grupo Folclórico de
Pira Estoril Cascais; Grupo Folcló-
rico etnográfico Santa Maria de
Negrelos Roriz Santo Tirso; Gru-
po Folclórico de vila de Feiramun-
de Paços de Ferreira; Grupo Fol-
clórico da Casa do Povo Ruivães
(Vila Nova de Famalicão). |||||

FESTIVAL DO
GRUPO
FOLCLÓRICO DE
SANTO ANDRÉ VILA
DAS AVES

xas da fanfarra dos Escuteiros de
Delães impôs o ritmo, com alguma
decepção por parte de muitos aven-
ses que contavam com a presença
da fanfarra dos Bombeiros Voluntá-
rios das Aves que, segundo nos in-
formou uma fonte da organização,
já teriam contrato para outro lado.
O carro alegórico do Santo baptizan-
do no Jordão abria a marcha, segui-
do das crianças do �Infantário da
Lili�, cativantes crianças de palmo e
meio a cantar e dançar enquadra-
das por educadoras e auxiliares; ime-
diatamente a seguir os alunos da
Escola da Ponte com a habitual peda-
gogia feita cartaz apelando às ener-
gias alternativas, a recolha e reci-
clagem do lixo e à preservação do
planeta ao som de uma alegre batu-
cada cheia de �lata� e animação: se-
guiam-se os grupos folclóricos, o de
Santo André e o das Fontainhas; de-
pois os atletas avenses de Karaté com
demonstrações e truques de defesa
de bom efeito e sempre muito aplau-
didos; a finalizar, um grupo muito
garboso da Póvoa, esse sim, demons-
trando tradições arreigadas de mar-
chas joaninas. A impressão geral, no

entanto, parece-me ter sido de al-
guma frustração pelo menor brilho
alcançado pelo cortejo deste ano.

Uma avense alertou-nos para o
facto de a sede da Junta se encon-
trar encerrada no momento da pas-
sagem das Marchas, e fê-lo com si-
nais evidentes de irritação que po-
deriam ser comuns a outros circuns-
tantes. Constatamos que o átrio es-
tava iluminado, ao contrário do que
nos fez crer mas, como muitos ou-
tros, só ficamos surpreendidos pelo
facto de ali não haver qualquer tri-
buna para os convidados. Entretan-
to, soubemos de um responsável da
Junta que a organização lhes comu-
nicara antecipadamente que não
estaria prevista a colocação de uma
tribuna de honra naquele local e
que a mesma seria deslocada mais
para poente numa casa ou terraço
particular que lhes parecia mais ade-
quada. A verdade é que, se houve
tribuna, ela passou despercebida. |||||

Alunos do 2º ano da professora
Escola de Bom Nome

QUIM BARREIROS ANIMOU NOITADA DE S. JOÃO, REALIZADA EM VILA DAS AVES

A chuva miúda, foi o bastante
para retirar algum brilho e

clientela às iniciativas  previstas.

Quadras de S. João
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Carident
Praça do Bom Nome

Vila das Aves
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P u b l i c i d a d e

No próximo sábado, 7 de Julho, entre
as 10h. e às 13 horas, realiza-se aque-
le que será o 9º Encontro Clínico das
Termas das Caldas da Saúde. O En-
contro deste ano terá como prelector
convidado Idalina Russell que entre
outras actividades é Directora Clínica
das termas de Caldelas. O tema es-
colhido para esta edição é: �Evidências
Clínicas da Prática Termal�; assunto que
tem sido uma constante nas edições
anteriores, e que, segundo a organi-
zação interessa partilhar e divulgar
junto de profissionais de saúde.

As curas termais têm uma tradição
remota e são seguramente o medi-
camento mais testado. Portugal e a
região norte em especial, é parti-
cularmente rico em emergências de
águas minerais naturais, e a actividade

9º ENCONTRO CLÍNICO DAS  TERMAS DAS CALDAS DA SAÚDE

Caldas da Saúde debate
evidências clínicas da
prática termal

termal é sem dúvida uma alternativa
na criação de emprego e na promoção
de um turismo específico para quem
não procura apenas sol e mar.

A água termal das Caldas da Saúde
é particularmente indicada para trata-
mentos às vias respiratórios e a proble-
mas músculo-esqueléticos. No seu
balneário, particularmente bem equipa-
do, combinam-se serviços orientados
para o bem-estar e lazer indicados para
quem valoriza uma boa condição física
e psíquica durante todo o ano.

A sessão de abertura do 9º Encon-
tro Clínico contará com as intervenções
de P.e Jorge Figueiredo Sena, presidente
do Conselho de Administração da Em-
presa das Caldas da Saúde e de Mário
Ferreira, director Clínico das mesmas
empresa da freguesia de Areias |||||

Barclays abriu a sua primeira
agência de Santo Tirso
AGÊNCIA INSTALADA EM SANTO TIRSO É A 143º DO BARCLAYS. ABERTURA
REALIZOU-SE NO PASSADO DIA 29 DE JUNHO

No âmbito da sua estratégia de ex-
pansão em Portugal, que visa reforçar
a rede de agências e oferecer um
serviço especializado por todo o
país, o Barclays abriu a sua primeira
agência em Santo Tirso (na Rua
Monsenhor Gonçalves Costa, bloco
A, r/c), no passado dia 29 de Junho.

Nos dias que antecederam a
inauguração da nova agência, aos
habitantes de Santo Tirso que fize-
ram um pré-registo, fornecendo os
seus dados pessoais através do call
center 707 50 50 50 foram pre-
miados com uma solução de investi-
mento Barclays com remuneração
elevada logo no primeiro mês.

Sob o lema �Abra conta e ganhe
11 por cento�, esta campanha tem
por objectivo oferecer um Depósito
a Prazo aos Clientes pioneiros que
abrirem conta no banco, podendo

usufruir de uma remuneração de
11 por cento (TANB), entre outros
benefícios.

Gerida por Pedro Miguel Neves,
a agência de Santo Tirso é cons-
tituída por uma equipa de três pro-
fissionais que garantem �a satisfação
das necessidades financeiras dos
seus clientes, oferecendo soluções
inovadoras e globais para particula-
res e empresas�.

O Barclays privilegia uma relação
personalizada com os seus Clientes,

assente num serviço de excelência,
que o levou a ser considerado, pelo
terceiro ano consecutivo, o Banco
com a melhor qualidade de atendi-
mento ao público, num estudo de
mercado realizado pela Empresa
Multimétrica.

A sua rede de distribuição é com-
posta por 143 Agências, dirigidas
a Particulares e Empresas, treze Cen-
tros de Empresa, Centros Corporate,
Private Banking, Call-Center e
Homebanking para Empresas e
Particulares.

Com base no prestígio e na tradi-
ção de um banco com 300 anos,
em Portugal o Barclays pretende dar
continuidade ao crescimento das
suas diferentes áreas de negócio,
com especial enfoque no Crédito à
Habitação para Particulares e nas
soluções para Empresas. |||||

A sua rede de distribuição é
composta por 143 Agências,
treze Centros de Empresa,
Centros Corporate, Private
Banking, CallCenter e
Homebanking para
Empresas e Particulares
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TESTEMUNHAS DE JEOVÁ DE VILA DAS AVES VÃO MARCAR
PRESENÇA NO CONGRESSO DE GUIMARÃES

Desde o passado fim-de-semana e
ao longo das próximas duas sema-
nas, as Testemunhas de Jeová vão
convidar todos os avenses, e a po-
pulação em geral, a assistirem a mais
um congresso anual que se realiza, à
semelhança de anos anteriores, no
Pavilhão Multiusos de Guimarães de
13 a 15 de Julho.

Nesta iniciativa, onde estarão re-
presentados congressistas do Minho
e Alto Minho, as Testemunhas de
Jeová vão reflectir sobre o tema �Siga
Cristo!�, destacando-se a vida, o minis-

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     MMMMMAAAAACHADOCHADOCHADOCHADOCHADO

É no convívio interpessoal ou fami-
liar que se reforçam as amizades e
daqui nasce a união, a solidarieda-
de, a conjugação de esforços para
o bem comum. É necessário realçar
este facto num tempo difícil e o En-
tre Margens sempre dedicou espe-
cial atenção a este tipo de iniciativas
pelas quais também existe.

Convidado, o Entre Margens es-
teve presente no convívio realizado
no passado dia 29 de Junho pelo
Grupo de Veteranos de Monte Cór-

A Junta de Freguesia de Roriz levou
a cabo no passado dia 9 de Junho,
pela primeira vez, um Passeio para
os idosos. O passeio teve como des-
tino Vila Nova de Cerveira, efectu-
ando-se uma passagem por Viana
do Castelo e uma paragem no Mon-
te de Santa Luzia.

Rumaram a Vila Nova de Cerveira
cerca de 250 pessoas (cinco auto-
carros) e todos os participantes re-
ceberam um roteiro, uma mensagem

do presidente da Junta, Jorge Leal,
uma garrafa de água e um boné com
o Brasão da Junta de Freguesia de
Roriz. Esta iniciativa saldou-se num
grande sucesso e, segundo dá con-
ta a Junta local, será para repetir.

ASSEMBLEIA DE RORIZ
Ainda em Roriz, realizou-se no
passado dia 22 de Junho (sexta-
feira), pelas 21horas, no Salão No-
bre da Junta de Freguesia, uma Ses-

são Ordinária da Assembleia de Fre-
guesia que teve, entre outros pon-
tos, a seguinte ordem de trabalho:
apreciação e aprovação da segunda
Revisão do Orçamento das Despe-
sas e Receitas bem como da segun-
da Revisão do P.P.I. de 2007, nos
termos do artigo 17º, nº2, alínea a)
da lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro.

Os pontos constantes da ordem
de trabalhos foram todos aprovados
por maioria. |||||

Junta de freguesia de Roriz levou
idosos a Vila Nova de Cerveira
INICIATIVA REALIZOU-SE NO PASSADO DIA 9 DE JUNHO

dova, grupo formado por homens
já �na reforma� desportiva, mas que
ainda não desistiram dessa prática,
seja dando regularmente uns pon-
tapés no �coiro� em jogos amigáveis
com outros grupos de igual estatu-
to, seja treinando simplesmente para
manterem o físico minimamente pre-
parado. O local escolhido, o magní-
fico carvalhal que dá pelo nome de
Valdorigo, nesta freguesia e perten-
ça da Associação Humanitária.

Neste convívio que culmina as
actividades anuais do grupo, partici-
param várias dezenas de cordoven-

ses acompanhados das respectivas
consortes e descendentes.

O almoço partilhado das meren-
das e a tarde musical foram os pon-
tos fortes deste convívio de amigos.

Desta confraternização e deste
grupo, falaremos mais em pormenor
no próximo número. |||||

Neste convívio que culmina
as actividades anuais do
grupo, participaram várias
dezenas de cordovenses e
familiares

Monte Córdova: a conviver
nos entendemos
CONVÍVIO ORGANIZADO PELO GRUPO DE VETERANOS DE MONTE CÓRDOVA

No próximo sábado, dia 7 de Julho
a moda vai ser um vai ser um progra-
ma alternativo para Vila das Aves e
freguesias vizinhas. No entender da
organizadora do evento, Rosa Nunes,
e apesar de nessa noite as ofertas
serem abundantes a aposta na moda
é sempre um �chamariz que atrai imen-
sos grupos�.

Rosa Nunes é natural de S. Tomé
de Negrelos e proprietária do salão
de caldeireiro Flavimar, e encontrou
na Esplanada das Fontainhas o sítio
ideal para promover e realizar o des-
file de moda, do qual é a responsá-
vel a nível da organização. A cabelei-
reira e técnica da Hantesis mostra-se
muito optimista em relação ao local e
ao evento e refere que �a zona da pas-
serelle vai personalizar o evento, tudo
foi estudado para que a disposição das
mesas, a entrada e saída dos mane-
quins seja o mais bonito possível�.

Na promoção do evento e como
patrocinadores, cada qual na sua área
de trabalho, conta com o apoio da
Sapataria Milano, boutique Sudi,

Desfile de moda
na Esplanada das
Fontainhas

Citinha, VHS Fotografia, Tipografia das
Aves, MR�s, Fontiflor, Coelho e Lobão
e como não podia deixar de ser o
cabeleireiro Flavimar que terá a seu
encargo pentear e maquiar todos os
manequins.

A nível do apoio institucional, por
parte da Junta de Freguesia, Rosa
Nunes, refere a sua satisfação pelo
incentivo que recebeu ainda mais
quando salienta o facto de �ser a
única de fora da freguesia�, ainda que,
o marido, tenha na vila um negócio.

Antes do desfile os interessados po-
dem apreciar os grupos de dança do
ginásio OAMIS e pelas 22 horas e
trinta minutos entram nas passerelles
36 manequins, 12 rapazes e 24 rapari-
gas com idades compreendidas entre
os 16 e os 26 anos. ||||| LLLLLODUVINAODUVINAODUVINAODUVINAODUVINA     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

tério e as realizações futuras de Je-
sus Cristo.

Segundo referem em nota de im-
prensa, as Testemunhas de Jeová es-
peram uma �assistência ainda maior�
no congresso deste ano, em virtude
de o mesmo �destacar o que a Bíblia
realmente ensina sobre Jesus� e �a
base bíblica para determinar quem são
os cristãos verdadeiros de hoje�.

O evento de três dias a ter lugar
no Pavilhão Multiusos, contará com
presença das 52 congregações das
Testemunhas de Jeová da região. |||||

Vila das Aves presente no
congresso das
Testemunhas de Jeová

ROSA NUNES, DE S. TOMÉ DE NEGRELOS, ORGANIZADA
DESFILE EM VILA DAS AVES, NO PRÓXIMO SÁBADO

“A zona da passerelle vai perso-
nalizar o evento, tudo

foi estudado para que a entrada
e saída dos manequins seja o

mais bonito possível”
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RECUSADA A ADMISSÃO DE
DISCUSSÃO
Perfeitamente alinhados, os elementos
da Mesa da Assembleia Municipal e
os restantes membros eleitos na lista
do Partido Socialista, recusaram liminar-
mente aceitar discutir uma proposta
apresentada pelo Partido Social Demo-
crata que tem por objecto tornar equita-
tiva a distribuição da publicidade institu-
cional que a Câmara envia para os ór-
gãos de comunicação social do con-
celho. Flagrante!

CUSTOS VS CUSTAS
No próprio momento em que o Presi-
dente da Câmara foi surpreendido com
mais um apelo da Junta de Freguesia
de Vila das Aves para que lhe seja pago
o subsídio deliberado pela Câmara em
1999 parar apoiar os custos com a ac-
ção judicial interposta pela Junta de Fre-
guesia sobre a �Quinta dos Pinheiros�,
Castro Fernandes surpreende tudo e
todos com uma nova versão para justi-
ficar o incumprimento dessa delibera-
ção. Depois de já lhe termos ouvido
dizer que �subsidio deliberado é para
ser pago�, eis que surge uma nova e
inédita desculpa: ensaiando uma tenta-
tiva de confusão entre aquilo que são
os custos com um processo e as custas
judiciais de um processo, o Presidente
da Câmara fez depender o pagamento
do subsídio deliberado do desfecho
da acção a correr termos no Tribunal
de Santo Tirso. Flagrante!

A REFORMA DA JUSTIÇA / O NOVO
MAPA JUDICIÁRIO
IMPLICAÇÕES PARA SANTO TIRSO
A reforma da justiça, e concretamente
o novo mapa judiciário, está à porta e
é mais uma situação a que todos os
tirsenses devem estar muito atentos.

A proposta de revisão do mapa judi-
ciário apresentada pelo governo não
prevê a manutenção do Tribunal de
Trabalho em Santo Tirso. Acresce ainda
que, na referida proposta, o governo
acaba com o Tribunal de Comarca pas-
sando Santo Tirso a ter apenas um Tri-
bunal / Juízo de Proximidade. Nestas
circunstâncias haverá um maior distan-
ciamento geográfico dos munícipes
tirsenses à justiça.

À semelhança das situações ocorri-

Pontos de Vista
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO - 28 DE JUNHO DE 2007

Em Flagrante
das com a saúde, uma vez mais, os cri-
térios técnicos assentes em pressupos-
tos meramente economicistas e em mo-
delos decalcados de países do centro
e do norte da Europa, aceleram a perda
contínua de competitividade de muitos
concelhos, entre os quais, Santo Tirso
é, infelizmente, exemplo.

A necessidade de se proceder a uma
revisão do actual mapa judiciário é
reconhecida pacificamente por todos os
agentes da justiça, e também nós não

negamos a sua utilidade urgente. O
que nos preocupa na proposta governa-
mental são os critérios políticos, ou seja,
a ausência deles para travar as assime-
trias e o declínio a que, sucessivamente,
as novas reformas tem votado o con-
celho de Santo Tirso.

Depois do encerramento da Mater-
nidade e da situação da Urgência hos-
pitalar, a população do concelho de
Santo Tirso, volta a ter razões para preo-
cupações.

Há que, rapidamente, através de uma
participação activa e construtiva, apre-
sentar sugestões e propostas de correc-
ções politicamente justas, promover a
defesa do concelho, do seu tecido
económico e social, colando um travão
no centralismo de novas decisões que
afundam cada vez mais um concelho
que quer e precisa, urgentemente, de
recuperar atracção e investimento.

Exortamos a Câmara Municipal de
Santo Tirso, de quem não se conhece
opinião politica acerca do assunto, a
pronunciar-se enquanto pode ser
tempo, defendendo o princípio do
Acesso à Justiça e ao Direito, dos cida-
dãos, das empresas e dos agentes da
justiça do nosso concelho. ||||| * DEPUTDEPUTDEPUTDEPUTDEPUTAAAAA-----
DODODODODO     NANANANANA     ASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIA     MUNICIPMUNICIPMUNICIPMUNICIPMUNICIPALALALALAL     ELEITELEITELEITELEITELEITOOOOO
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Depois de já lhe termos ouvido
dizer que “subsidio deliberado
é para ser pago”, eis que
surge uma nova e inédita des-
culpa: o Presidente da Câmara
fez depender o pagamento do
subsídio deliberado do
desfecho da acção [relativa ao
processo da Quinta dos
Pinheiros] a correr termos no
Tribunal de Santo Tirso.

A Ponte da Quebrada, na fregue-
sia de Santa Cristina do Couto,
parece fazer jus ao nome. É, pelo
menos isso, o que constata um
grupo de trabalho do PSD de-
pois da visita efectuada àquela
freguesia no passado dia 10 de
Junho.

A ponte, segundo dão conta
os sociais-democratas, encontra-
se fechada ao trânsito de veícu-
los e de pessoas, em virtude da
mesma ter abatido parcialmente.
�As populações locais manifes-
taram a sua revolta em virtude des-
ta situação ter ocorrido em Mar-
ço de 2006 e ainda não ter sido
resolvida, obrigando-os a fazer
um desvio de cerca de um quiló-
metro para poderem chegar às
suas residências�. Para além dis-
so, acrescenta o PSD em nota de
imprensa, �a queda da ponte de-
ve ter provocado danos no inter-
ceptor do sanguinhedo resultan-

Ponte da Quebrada faz jús ao
nome há mais de um ano
PSD EM VISITA DE TRABALHO Á FREGUESIA DE SANTA CRISTINA DO COUTO

do na emissão de cheiros nau-
seabundos�

Ainda em Santa Cristina do
Couto, e à semelhança do que
tem o partido constatado nou-
tras freguesias, destacam-se vá-
rios problemas ao nível da rede
viária: �nomeadamente na Ave-
nida Abade Pedrosa, uma via
fundamental em termos de aces-
sibilidade e de mobilidade intra
e entre freguesias e que se en-
contra num estado verdadeira-
mente caótico�. Para além disso,
as, diz o PSD, �as populações re-
clamam a rectificação da pavimen-
tação das muitas ruas onde fo-
ram colocadas infra-estruturas de
saneamento e cuja repavimenta-
ção foi feita em condições defi-
cientes, criando enormes cons-
trangimentos aos seus utilizado-
res e provocando danos nas via-
turas que nelas transitam. Recla-
ma-se também a pavimentação

da Rua Montalvão Machado que
na época das chuvas fica intran-
sitável�.

Constituído pelo presidente
da concelhia do PSD e membro
da Assembleia Municipal Alirio
Canceles, pelos os Vereadores
João Abreu e José Maia e ainda
por Felicidade Oliveira da Assem-
bleia Municipal, o grupo de tra-
balho do PSD dá conta ainda do
facto da �Escola Primária de Tarrio
não dispor de recreio coberto
(quando a legislação em vigor
assim obriga), e de se encontrar
em avançado estado de degra-
dação, além de dos graves pro-
blemas detectados no recreio
descoberto que põe em causa a
segurança das crianças�.

Durante a visita foi também
sinalizada uma lixeira a céu aber-
to sita na Avenida Luís Areal, que
apesar dos protestos dos mora-
dores continua por limpar. |||||

Na última Assembleia Municipal,
a bancada do PSD, propôs que
�a publicidade feita pelo Câmara
e pelos seus serviços� fosse �dis-
tribuída de forma equitativa pe-
los jornais locais�. Apresentada
pelo deputado Alirio Canceles,
a proposta, contudo, não foi se-
quer aceite para discussão.

No teor da proposta, a que o
Entre Margens teve acesso, a

bancada social-democrata come-
ça por referir o papel e a impor-
tância que a imprensa local de-
sempenha e nomeadamente �na
promoção e no desenvolvimen-
to dos concelhos�.

Ainda no mesmo documen-
to, o PSD dá conta que a �Im-
prensa local viu acrescidas as
suas dificuldades por força da
recente alteração dos apoios do

Estado no que respeita às des-
pesas de porte�, pelo que, e ten-
do em conta os �significativos�
valores que anualmente são gas-
tos pela autarquia tirsense, que
estes fossem distribuídos de for-
ma equitativa pelos jornais lo-
cais�, em virtude, de resto, dos
�pressupostos a que se refere o
nº 2 do artº 91º da Lei 5-A/
2002 de 11 de Janeiro�. ||||||

Assembleia recusou discutir proposta do
PSD sobre publidade da Câmara nos jornais
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Câmara assina protocolo com Norte Golfe
para salvaguardar interesse público

||||| TEXTO: SUSSUSSUSSUSSUSANAANAANAANAANA     CARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSOCARDOSO

A Câmara Municipal de Santo Tirso
e a Norte Golfe, Promoções Turísticas
e Imobiliárias, S.A. e a �Golfe Quinta
do Pisão� assinaram na passada sexta-
feira, 29 de Junho, um protocolo rela-
tivo à construção do Nature Resort -
Vale Pisão, na freguesia de Água Lon-
ga, salvaguardando, assim, o interesse
público do empreendimento turístico
imobiliário. Os promotores do projec-
to comprometem-se, assim, a construir
escolas, um hotel, um clube de saúde,
além da beneficiação da rede viária
municipal nas áreas envolventes, que
fazem a ligação à EN 105. Por seu
lado, a autarquia terá de acompanhar
e dar prioridade ao primeiro Nature
Resort localizado na região Norte do
país, reconhecendo-o de interesse
municipal e conferindo-lhe, por isso,
alguns benefícios de natureza fiscal.
A cerimónia de apresentação do pro-
jecto inovador Nature Resort, criado
de forma a oferecer uma proximidade
com a natureza, aliada a uma vida
saudável, teve lugar na Biblioteca Mu-

NATURE RESORT – VALE PISÃO (ÁGUA LONGA – SANTO TIRSO).
PROJECTO VAI CRIAR 400 POSTOS DE TRABALHO

nicipal, seguindo-se uma visita in loco
ao local, que a médio prazo estará
nas condições ideais de receber os
amantes da prática deste desporto,
considerado por muitos, de elite.

O facto de o novo empreendi-
mento originar a criação de mais 400
postos de trabalho foi um dos princi-
pais aspectos focados pelo presidente
Castro Fernandes. �O município de
Santo Tirso tem atravessado nos últi-
mos anos uma situação difícil ao nível
do desenvolvimento económico,
demonstrado pelos altos índices de
desemprego. A indústria turística surge
como um dos sectores em que vale a
pena investir porque é uma óptima
oportunidade para a criação de em-
prego diversificado e para o desenvol-
vimento alternativo do concelho, me-
nos dependente da mono especiali-
zação têxtil que lhe foi peculiar�,
explicou o autarca.

Implantado numa área verde, com
mais de 110 hectares, o Vale Pisão
integra moradias de grande qualida-
de, para habitação permanente ou se-
gunda habitação, além de um conjun-

to de infra-estruturas, entre as quais
se destacam um campo de golfe, com
nove buracos, um club house, uma
praça de comércio, um clube de ténis,
piscinas e um parque verde de grande
dimensão. Segundo o promotor, o
Vale Pisão Nature Resort, a ser cons-
truído e comercializado em três fases,
representa um investimento total de
100 milhões de Euros que originará
receitas que deverão atingir os 120
milhões de Euros.

Localizado na freguesia de Água
Longa, em Santo Tirso, é servido por
um conjunto de acessibilidades e re-
des viárias importantes, que garantem
ligações rápidas à A1, A3, A4 e IC24.

Numa primeira fase, o Vale Pisão
disponibilizou 128 moradias de diver-
sas tipologias e localizações, das quais
só estão disponíveis 31: as Casas de
Golfe (moradias T4 e T5 implantadas
junto aos �fairways� do campo de
golfe), as Casas do Bosque (moradias
T3 implantadas junto à zona verde),
as Varandas do Golfe (moradias T3
e T3 Plus, orientadas a Sul), os Terra-
ços do Sol (moradias T3 e T3 Plus) e

as Casas da Quinta (casas que ocu-
pam os maiores lotes do empreen-
dimento -1.000 m2- e dispõem de
400 m2 de área coberta a desenvol-
ver de comum acordo entre o cliente
e o arquitecto.

O promotor está ainda a preparar
um conjunto de serviços de apoio aos
residentes, nomeadamente, segurança
24 horas por dias, serviços de manu-
tenções de jardins e piscinas de apoio
para pequenos arranjos domésticos
e ainda serviços de baby sitting. |||||

PROMOTORES DO NATURE RESORT DE VALE PISÕES (ÁGUA LONGA) DURANTE A ASSINATURA
DO PROTOCOLO COM A CÂMARA DE SANTO TIRS0

Os promotores do projecto
comprometem-se a construir
escolas, um hotel, um clube
de saúde, além da beneficia-
ção da rede viária munici-
pal. Por seu lado, a
autarquia dará prioridade
ao primeiro Nature Resort
localizado na região Norte do
país, conferindo-lhe alguns
benefícios de natureza fiscal
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Fábrica e Loja nº 1
Rua da Boa-Vista, nº 211
4795-042 Aves
Telefone 252873254

Loja nº 2
Largo de Conde S.Bento
4795-014 Aves
(Em frente à Igreja)
Telefone 252873528
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Manicure | Pedicure | Unhas de Gel
Unhas artificiais | Aromaterapia | Parafina

RUA 25 DE ABRIL, 59 (JUNTO À FÁRMÁCIA COUTINHO) - VILA DAS AVES - TELEMÓVEL 965 185 343

INICIATIVA REALIZADA A 22 JUNHO NA ESCOLA EB 2/3 DE S. ROSENDO

Centro de Novas Oportunidades
ultrapassa fronteiras do município
O Centro de Reconhecimento, Vali-
dação e Certificação de Competênci-
as, actualmente designado por Cen-
tro de Novas Oportunidades (CNO)
voltou a desenvolver uma nova ses-
são de divulgação. No passado dia
13 de Junho, na sede da junta de
Freguesia de S. Miguel do Couto, o
CNO contou mais uma itinerância. O
destaque vai para a abrangência des-
te projecto que engloba oito freguesi-
as de Santo Tirso, duas de fora do con-
celho e cinco empresas e instituições.

Do concelho de Santo Tirso as itine-
râncias do Centro de Novas Oportu-
nidades passam pelas freguesias de
Roriz, (2ª fase), S. Tomé de Negrelos
(2ª fase), S. Salvador do Campo (2ª
fase), S. Mamede de Negrelos, Arei-
as, Reguengas e S. Miguel do Couto.
No entanto, este projecto vai além
fronteiras e chega a duas freguesias
exteriores a Santo Tirso � Lordelo e
Moreira de Cónegos (2ª fase). Para-
lelamente às freguesias, a EB2,3 de
Agrela, empresa Sasaki, Associação de

Infantários de Vila das Aves (AIVA),
empresa Velpor e Mateace são tam-
bém englobadas nestas itinerâncias.
Existente desde 2004, o Centro de
Novas Oportunidades já certificou cer-
ca de 700 adultos. Actualmente, para
equivalência do 12º ano de escolari-
dade, encontram-se inscritos cerca de
200 adultos. No passado dia 20 de
Junho, na sede dos escuteiros de S.
Tomé de Negrelos, foram entregues
mais 20 certificados e, no dia 26 ini-
ciou-se o 2º grupo desta itinerância. |||||

Ninguém se queixou dos preços.
0,30 reais por um molho de couves
não mereceu contestação e 0,80 re-
ais por um punhado de flores tão
pouco.  De maior saída, no entanto,
os bolos, talvez porque os estômago
já desse pela chegada do final de tarde
e o arraial, esse começara a aproxi-
mar-se do fim e aos jovens feirantes
importava vender tudo. Os alunos/
responsáveis de uma das bancas não
tinham razões de queixa. Já tinham
lucrado nessa tarde 60 reais e mostra-
vam-se satisfeitos, pois, quando fala-
ram ao Entre Margens, tinham acaba-
do de vender uma galinha (15 reais).

Praticamente nas despedidas de

mais um ano lectivo, na Escola EB 2/
3 de S. Rosendo, em Santo Tirso, hou-
ve festa� à moda antiga. No passado
dia 22 de Junho, alunos e professo-
res, com o apoio do conselho execu-
tivo, meteram-se ao trabalho e orga-
nizaram um Arraial do Século XIX. A
ideia partiu do grupo de professores
de história, como revelou a Luísa Ma-
dureira, mas depressa se �alastrou� a
outros grupos de professores, nomea-
damente os de matemática, com as con-
tas, ou os de português com a exposi-
ção que se encontrava no recinto de
feira sobre os escritores do século XIX.

A realização de cantares e jogos
tradicionais, entre outras iniciativas,

completaram o evento, ao qual foram
muitos os que compareceram a rigor,
ou seja vestido como há mais de um
século.

Com a ajuda dos encarregados de
educação, de agrupamentos de fol-
clore ou por contra própria, uma par-
te dos professores e alunos lá conse-
guiu vestir-se a preceito para a ocasião.

Ao Entre Margens, Luísa Madu-
reira do grupo de professores de His-
tória, ressalvou o empenho e entusi-
asmo dos alunos com esta iniciativa,
que acontece pela primeira vez na-
quela escola de Santo Tirso, assim
como o apoio do conselho executivo
e demais professores. ||||| JACJACJACJACJAC

Arraial do Século XIX em fim de
ano lectivo na Escola de S. Rosendo

Para que os mais pequenos possam
manter-se ocupados e desenvolver
iniciativas nas mais variadas áreas,
a Câmara Municipal de Santo Tirso
desenvolve o Programa de Ocupa-
ção dos Tempos Livres (OTL) de
curta duração. Ambiente e/ou pro-
tecção civil, apoio a idosos e ou
crianças, desporto, jardinagem/am-
biente, serviços, feira de artesanato,
Postos de Informação municipal,
cultura e/ou património são alguns
dos temas com os quais os jovens
vão poder familiarizar-se.

No âmbito da Defesa da Flores-
ta Contra Incêndios, a Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso tem vindo a
implementar medidas que permitam
melhorar o sistema de vigilância e
detecção dos incêndios florestais e
que garantam uma primeira inter-
venção rápida e eficaz. Neste senti-
do, e no âmbito das acções de vigi-
lância 2007, estão já no terreno
quatro equipas, que actuam no pe-

No dia 21 de Junho de 2007, os
alunos do 8º C da Escola EB 2/3
de Vila das Aves tiveram um dia
inesquecível: foram assistir em di-
recto ao programa �Praça da Ale-
gria�, nos estúdios da RTP Porto em
Vila Nova de Gaia. Esta actividade
surge no âmbito da disciplina de
�Área de Projecto�, já que o tema
desenvolvido foi �A televisão e os
jovens�. Desta forma conseguiu-se

ríodo compreendido entre 1 de Ju-
nho e 30 de Setembro. Estas ac-
ções incluem também a mobilização
de jovens, inseridos no Programa
de Ocupação dos Tempos Livres,
do Instituto Português da Juventu-
de em parceria com a Câmara
Municipal � Projecto �Vigiar para
Preservar�-  que nos meses de Ve-
rão têm como missão detectar pos-
síveis ocorrências e alertar as enti-
dades competentes. Neste contex-
to foram definidos cinco pontos de
vigilância, designadamente Monte
Padrão, Monte de Nª Sra. da As-
sunção, S. João do Carvalhinho,
Besteiros em Vilarinho e Agrela.

Estes jovens são orientados por
monitores especializados (a quem
serão dadas acções de formação)
com colaboração /coordenação das
três corporações de Bombeiros Vo-
luntários do município de Santo
Tirso, Guarda Nacional Republica
e Polícia Municipal. |||||

Programa de Ocupação
dos Tempos Livres com
mais de 600 inscrições
PROGRAMA VISA A OCUPAÇÃO DOS MAIS JOVENS
NOS MESES DE VERÃO

concretizar um dos objectivos prin-
cipais do trabalho realizado nesta
área que se revelou uma experiên-
cia única de que os alunos nunca
se irão esquecer.

A Câmara Municipal de Santo
Tirso juntou-se a esta iniciativa,
disponibilizando o transporte e al-
gumas lembranças para os apresen-
tadores do programa Sónia Araújo
e Hélder Reis. |||||

EB 2/3 de Vila das Aves
na “Praça da Alegria”
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�Politicamente incorrecto é ficarmos ca-
lados�, diz Adelino Moreira no seu po-
lémico discurso proferido aquando da
cerimónia comemorativa do 10º ani-
versário da elevação a Vila de S. Marti-
nho do Campo, realizada a 20 de Ju-
nho, e a que o Entre Margens teve aces-
so. E, de facto, �calado� foi o que não
ficou o presidente da Junta que, na pre-
sença de Castro Fernandes foi ao pon-
to de lhe pedir um pedido de descul-
pas público. �Achamos que lhe ficaria
muito bem um pedido de desculpa aos
Campenses, assumindo concretamente
as falhas e, de forma determinada, apon-
tar o caminho a seguir para o desen-
volvimento de S. Martinho do Campo�.

O presidente da Junta de S. Mar-
tinho do Campo não esqueceu o que
foi feito nos últimos anos pela fregue-
sia, nomeadamente as habitações só-
ciais ou as obras de saneamento bási-
co, mas muito menos o que não foi
feito. A ligação à estação de Lordelo, a
via alternativa ao centro e Rua José Nar-
ciso, e a requalificação do ringue des-

O discurso
politicamente
incorreto de
Adelino Moreira
NAS COMEMORAÇÕES DO 10º ANIVERSÁRIO DA ELEVAÇÃO A
VILA DE S. MARTINHO DO CAMPO, PRESIDENTE DA JUNTA FEZ
DISCURSO DURO EM RELAÇÃO À POLÍTICA CAMARÁRIA

nal?�. Segundo Adelino Moreira, estas
foram �promessas� repetidas por Cas-
tro Fernandes �diversas vezes, perante
os campenses�, referindo-se depois a
outras que, frisou �nem sequer depen-
dem de terceiros, mas sim da Câmara
de Santo Tirso� tais com a requalificação
dos corredores do cemitério, a recupe-
ração do ringue de Espinho e, entre
outras a iluminação de alguns pontos
da freguesia.

�Por favor�, apelou Adelino Moreira
ao autarca de Santo Tirso, �não repita a
história do costume, de que não há
dinheiro (�) senão, nós questionamos,
então porque razão a Câmara comprou
o terreno junto à Supercorte?�. A histó-
ria do ter que �repartir bem [o dinhei-
ro] pelas 24 freguesias, como sejam 24
filhas� também já não serve de justifi-
cação para Adelino Moreia até porque,
segundo afirmou, �temos fortes razões
para duvidar das prioridades da Câ-
mara Municipal por falta de planeamen-
to, rigor e transparência�.

Mas mais grave para o presidente
da Junta é a questão do desemprego,
questionando Castro Fernandes sobre
o que �está a pensar fazer para travar
tamanha calamidade social�, para de-
pois acrescentar que �falar na criação
de um a superfície comercial para re-
solver o problema (�) será pior a emen-
da do que o soneto�.

Porque �preferimos claramente o
combate político pelos nossos direitos
(�) a uma paz podre, amorfa, com bolor,
a cheirar a passado, onde prevalecia o
Sim Senhor�, Adelino Moreira, falando
pelos campenses fez votos para que o
momento seja �de viragem�.

Quase a rematar o seu discurso de
doze páginas, o presidente da Junta ma-
nifestou esperanças de que o presidente
da Câmara �algum dia vai mudar�.
Quanto aos compenses, sublinhou, a
certeza de que não abdicaram de rei-
vindicar os seus direitos. |||||

“Preferimos claramente o comba-
te político pelos nossos direitos
(…) a uma paz podre, amorfa,
com bolor, a cheirar a passado,
onde prevalecia o Sim Senhor”

portivo são apenas algumas das muitas
obras que continuam à espera de me-
lhores dias. Na altura, Adelino Moreira
recuperou inclusive parte do seu dis-
curso proferido no ano passado na mes-
ma ocasião para, no fundo, voltar a
colocar as mesmas questões um ano
depois, na esperança de que o actual
mandato �seja mais rentável e mais har-
monioso�. �Onde está o tão desejado
e badalado Plano Geral de Urbaniza-
ção? A Ligação à Estação de Lordelo,
onde está o protocolo entre as Câmara
de Santo Tirso e Guimarães e a concor-
dância da REFER para a ligação pedo-

O salão nobre da câmara munici-
pal de Santo Tirso foi palco da con-
ferência �As fronteiras da Europa e
o seu papel no Mundo�, tendo co-
mo principal orador o ex-ministro
Augusto Mateus. Numa altura em
que Portugal assume a Presidência
da União Europeia, em Santo Tirso,
debateu-se o futuro da Europa. �A
Europa tem de partir como um ve-
lho para chegar ao destino como
um jovem�, alertou o ex-governante,
explicando ainda que a Europa é
um projecto que se constrói de bai-
xo para cima e não pode ser en-
tendida como um Estado Federal.

Numa conferência onde esteve
presente a deputada Elisa Ferreira,
as fronteiras da Europa - sejam elas
internas, externas ou invisíveis � fo-
ram analisadas ao pormenor. Au-
gusto Mateus reafirmou a necessi-
dade da abolição destas e a ur-
gência em definir o novo valor es-
tratégico da Europa. Tal como a Ci-
ência a Europa tem de estar ao ser-
viço dos problemas práticos dos ci-
dadãos.

O têxtil do Vale do Ave foi um
dos temas em análise, com o pro-
fessor a apresentar a solução para
a recuperação do mesmo: organi-
zação do trabalho, base de compe-
ti-tividade, educação e distribuição
no mercado. Não podemos conti-
nuar a apostar apenas na indústria
de bens de consumo, temos de,
pela primeira vez na nossa Histó-

ria, nos voltarmos para a indústria
de bens de equipamentos. È impor-
tante apostar na laboração contí-
nua e apostar não apenas na ela-
boração de produtos, mas também
e essencialmente de ideias.

O ex-ministro continuou alertan-
do para o papel que a Europa tem
de ter no mundo: esta tem de se
afirmar de uma forma diferente da
dos Estados Unidos ou da Ásia
desenvolvida. A mais valia da Eu-
ropa tem de ser a sua diferença, a
sua antiguidade. Não devemos
deitar abaixo o que tem séculos para
substituir por fenómenos que du-
ram apenas 10 anos - alertou.

A preceder a intervenção de
Augusto Mateus, Castro Fernandes,
presidente da câmara, não deixou
cair o tema do desemprego, até por-
que este, referiu �no Vale do Ave, é
o dobro da média nacional�. Cas-
tro Fernandes lembrou que qual-
quer reflexão sobre o futuro não
pode dissociar-se dos grandes de-
sígnios nacionais que são a
competitividade, o crescimento do
emprego e a inovação/conheci-
mento. Estes desafios definidos pela
Estratégia de Lisboa, consignada em
instrumentos como o Plano Tecno-
lógico, o Plano Nacional de Acção
para o Crescimento e Emprego, são
transversais à região, a Portugal e a
toda a Europa. Principalmente pe-
rante o quadro de alargamento dos
27 países e as ameaças, subjacentes

à globalização protagonizadas pe-
los Estados Unidos da América e
pelas economias emergentes asiá-
ticas, onde sobressaem a Índia e a
China.

Castro Fernandes deixou claro
que a articulação entre estas duas
políticas, de desenvolvimento eco-
nómico e de bem estar social, a
que hoje usualmente se designa
por desenvolvimento sustentável,
tem inevitavelmente que nortear os
projectos no QREN, porque talvez
seja esta a nossa última oportuni-
dade para reiniciar um caminho de
convergência com a Europa. �São
estes os objectivos do Plano de
Acção da AMAVE para 2007/
2013 (Vale do Ave Região do Co-
nhecimento e da Inovação/Territó-
rio de Responsabilidade Social)�.

A conferência realizada em San-
to Tirso na semana passada, en-
cerrou o ciclo de conferências so-
bre o futuro da Europa promovido
pelo ACTE - comissariado pelo pro-
fessor Luís Lobo-Fernandes, pró-rei-
tor da Universidade do Minho, e
promovido pela vice-presidência
portuguesa da ACTE (Associação
das Colectividades Têxteis Euro-
peias), este ciclo de conferências
teve uma incidência específica no
Vale do Ave, nesse sentido a AMAVE
� Associação de Municípios assu-
miu um papel de parceria activo,
levado a cabo através das Redes
Sociais Municipais. |||||

EX-MINISTRO AUGUSTO MATEUS NA CONFERÊNCIA: AS FRONTEIRAS DA EUROPA E
O SEU PAPEL NO MUNDO, LEVADA A CABO EM SANTO TIRSO

A Europa não pode ser tida
como um Estado federal
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Filial 2: Mini Preço - Riba de Ave

Carla Taveira expõe na
Casa da Cultura da Trofa

Na próxima sexta-feira, 6 de Julho, a
Casa da Cultura da Trofa abre as suas
portas a mais uma exposição, desta
vez, de pintura da artista Carla Taveira.

Carla Taveira é advogada e artista
plástica, nasceu em Angola, frequen-
tou o curso de história de arte, o curso
de pintura no museu Soares do Reis,
faz parte do Atelier de Jorge Curval e
é membro da cooperativa de activi-
dades artísticas árvore. De 2001 a
2007 fez inúmeras exposições indivi-
duais e colectivas passando por Oli-

No próximo dia 13 de Julho, o fa-
dista Pedro Moutinho apresenta-se
na Casa das Artes de Vila Nova de
Famalicão. Neste novo espectáculo
Pedro Moutinho revela uma nova
segurança na voz desenhando a evo-
luçãoda sua abordagem ao Fado. Fa-
dos tradicionais - como o Alexandri-
no, o Isabel, o Alvito, o Súplica ou o
José Marques do Amaral - são maiori-
tariamente apresentados com letras
inéditas escolhidas a dedo pelo fa-
dista, pertencentes a poetas clássicos
como António Botto ou Fernando
Pessoa, contemporâneos como Ma-
nuel Alegre ou António Lobo Antu-
nes, ou colegas como Aldina Duarte.

Com este reportório, Pedro Mou-
tinho prova que modernidade e
tradição não são incompatíveis, mas
sim complementares.

Pedro Moutinho editou o 2º ál-
bum, �Encontro�, no ano passado pe-
la editora Som Livre, obtendo as me-
lhores críticas na imprensa nacional.
O fadista (irmão de Camané) foi in-
clusive convidado pela SIC Noticias

SAM THE KID NO
FESTIVAL DO ESTE
(GONDIFELOS)
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Sam The Kid, o mais conceituado
dos rappers nacionais, que editou
no final do ano passado o disco
�Pratica(mente)�, é um dos músicos
presentes na edição deste ano do
Festival do Este que irá decorrer nos

dias 13 e 14 de Julho, no Parque
de Campismo de Gondifelos. O
festival contará ainda com as actua-
ções de nomes como Orangotang,
Rádio Macau, Alison Bentley, Linda
Martini, entre outros. Os bilhetes,

com o custo de 6 euros e 10 euros,
para um ou dois dias respectivamen-
te estarão à venda na Câmara de
Famalicão (pelouro da Juventude),
Casa das Artes e na sede da asso-
ciação social de Gondifelos. |||||

A Câmara de Santo Tirso organiza no
Centro Cultural de Vila das Aves os
Ateliês de Verão, dedicados a todas
as idades. Há actividades orientadas
para crianças e jovens com idades com-
preendidas entre os 6 e os 12 anos.
Há oficinas para jovens e adultos na
área da música, teatro e pintura. Estes
ateliês estão repartidos por várias áreas,
nomeadamente: Ateliê de Tempos
Livres-Artes Plásticas (2 de Julho a
10 de Agosto); Oficina de Teatro de
Fantoches e Workshop de Dj (entre 16

veira do Hospital, Penafiel, Vila Nova
de Famalicão, Porto, Felgueiras, Góis,
Vila Nova de Gaia, Monção, Miran-
dela, Bragança, Esposende, Tábua,
entre outras cidades portuguesas, sen-
do agora a vez do concelho da Trofa
conhecer os trabalhos de pintura des-
ta artística plástica.

A cerimónia de inauguração está
marcada para o próximo dia 6 de
Julho, pelas 21h30 na Casa da
Cultura da Trofa, e onde ficará patente
até ao dia 28 de Julho. |||||

ATELIÊS NO CENTRO CULTURAL DE VILA DAS AVES

Ateliês de Verão para
todas as idades

e 20 de Julho), entre outras propostas.
O Ateliê de Tempos Livres - Artes

Plásticas e a Oficina de Teatro de Fan-
toches desenvolvem-se em sessões de
duas horas (entre as 14h30 e as 16h
30), os restantes ateliês, a realizar entre
16 de Julho e 14 de Setembro têm
durações variáveis. As inscrições no
ATL-Artes Plásticas, Oficina de Teatro
de Fantoches e Workshop de Dj são
gratuitas, sendo necessário preencher
a ficha de inscrição, disponível no Cen-
tro Cultural de Vila das Aves. |||||

MOSTRA DE PINTURA INAUGURA ESTA SEXTA-FEIRA

Sarau da Oficina da Música do
grupo Coral de Vila das Aves

Decorreu no passado sábado, 30
de Junho o Sarau final dos alunos
da Oficina de Música do Grupo
coral de Vila das Aves: uma amos-
tragem diversa e variada das virtuali-
dades artísticas dos mais pequenos
intérpretes, alguns autênticas primí-
cias de quatro, cinco, seis anos,
outros a indiciar voos rasantes mas
seguros e um ou outro mais afoito
no domínio da técnica da interpre-
tação do instrumento.

Participaram alunos das várias

classes de instrumentos: classe de
piano do prof. Filipe e da classe de
piano do prof. Gomes; classe de
violino da prof. Sílvia; de flauta do
prof. João Carlos, com intérpretes de
flauta de bisel e um ou outro de
flauta transversal; e também de viola
dedilhada do prof. Gil Cadeias.

O Sarau fluiu muito bem graças
à disposição ordeira e disciplinada
dos alunos nas coxias laterais e à
visualização através de �power-point�
do programa e respectivos intérpre-

tes. Abriram e fecharam o Sarau,
como se fossem aperitivo e sobre-
mesa oferecidos aos alunos e fami-
liares que compuseram bem a sala,
o grupo de câmara �Sottovoce�, 6
jovens intérpretes de música �A
Capela� especializados na interpre-
tação de temas polifónicos do com-
positor Manuel Faria e o Grupo da
Casa com um pequeno repertório
em que se incluía o Hino da Escola,
da autoria do seu saudosos profes-
sor José Pimenta. |||||

 AMOSTRAGEM DAS VIRTUALIDADES ARTÍSTICAS DOS MAIS PEQUENOS INTÉRPRETES

Fadista Pedro Moutinho
apresenta-se em Famalicão

para representar a música portugue-
sa na inauguração do canal em No-
va Iorque. Para além disso, apresen-
tou-se em Espanha para gravar a
cena que encerra o filme do realiza-
dor espanhol Carlos Saura sobre
Fado e que irá ser distribuído por
toda a Europa.

«Quem o ouve não o esquece.
(...) Nem pela voz que genialmente
conseguiu desprender do irmão mais

velho (Camané) para que se tornasse
única e arrebatadora, nem pelo gesto
ou atitude, muito menos pelo olhar
e pela entrega!» escreve o crítico do
Expresso Alexandra Carita. |||||

Pedro Moutinho editou o segundo
álbum, “Encontro”, no ano

passado, obtendo as melhores
críticas na imprensa nacional.

CONCERTO MARCADO PARA 13 DE JULHO NA CASA DAS ARTES DE FAMALICÃO
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Edifício Bruxelas - Loja 2 | Telf. e Fax: 252 494 630
4785-309 Trofa
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Já tem mais de dez anos de carreira,
três álbuns de originais gravados e
um disco ao vivo, mas para o grande
público, André Sardet parece ter sur-
gido no panorama musical há pouco
mais de um ano. O músico, natural
de Coimbra, é uma das cabeças de
cartaz da edição de 2007 das Festas
de S. Bento. O outro, dá pelo nome
de Mikael Carreira; o pai é um fenó-
meno de popularidade, o filho, para
lá caminha e talvez o concerto do
próximo sábado, em Santo Tirso, assim
o confirme.

André Sardet tem actuação marca-
da para as 22 horas do dia 10 de
Julho - véspera do feriado municipal
- na Praça 25 de Abril. O músico,
que ficou conhecido pelo tema �O
Azul do Céu�, editou o seu primeiro
disco de canções em 1996, a que
chamou �Imagens�. Seguiu-se �Agitar
Antes de Usar�, publicado em 98,
optando depois por fazer uma pausa
alongada no que toca a edições dis-
cográficas. Talvez o tempo suficiente
para enveredar por um registo mais
autobiográfico, de que resultou, em
Setembro de 2002, o disco �André
Sardet�, e onde dá voz a alguns dos
bons e maus momentos da sua vida.
O disco contou com a colaboração de
Rui Veloso, Luís Represas e Mafalda
Veiga. Em 2006 o músico comemora
10 anos de carreira com o álbum
�Acústico�. O registo inclui 15 músicas
gravadas ao vivo no Teatro Académico
de Gil Vicente, em Coimbra, e uma
nova versão do tema �Quando eu te
falei de Amor�. Este último álbum ul-
trapassou as 120 mil cópias vendidas.

Ao concerto de André Sardet se-
gue-se uma sessão de fogo naquela
que se assume como a principal noite
das Festas de S. Bento e cujo concerto
do músico de Coimbra será antecedi-
do por uma sessão de Teatro de Rua.
Ainda no dia 10, entre as 20 e as
21 horas, o Grupo de Bombos S. Cris-
tóvão de Refojos vai desfilar pelas ruas
da cidade. A manhã será preenchida
com actividades desportivas, nomeada-
mente, basquetebol e badminton, no
Pavilhão Desportivo Municipal.

Das festividades previstas para o
dia de S. Bento, destaque para a cami-
nhada a realizar entre as 9h. e as 13
horas, com concentração marcada pa-
ra a Praça 25 de Abril; e para a actua-
ção da Banda Marcial de S. Cristóvão
de Rio Tinto (no Parque D. Maria II, às
16 horas). No final da tarde (19h.)
no mosteiro de Santo Tirso realiza-se
Missa Solene em Honra de S. Bento,
encerrando as festividades com anima-
ção cultural agendada para o Largo
Abade Pedrosa: teatro de rua às 21
horas, e a actuação do Grupo de Fados
Memórias de Coimbra às 22 horas.

As festividades em Honra de S.

Bento arrancam, no entanto, já na
aproxima sexta-feira. O dia ficará mar-
cado pela realização do X Torneio
Internacional de Andebol �S. Bento�,
a ter lugar no Pavilhão Desportivo
Municipal a partir das 10h45; e pela
actuação, à noite, dos Min Da Gap;
fundado em 1993, o grupo constitui
um caso de persistência no panorama
do hip hop nacional (Praça 25 Abril,
às 23 horas).

No sábado, 9 de Junho, destaque
para a actuação do Rancho Infantil e
Juvenil das Tecedeiras do Areal, no
Parque D. Maria II às 16 horas. À noite
a festa muda-se para a Praça 25 de
Abril que recebe a Arruda de Bombos
às 20 horas, com a participação do
grupo de Bombos da Associação dos
Amigos do Sanguinhedo, do Grupo
de Bombos �Os Cordovenses�, do
Grupo de Bombos da Reguenga e do
Grupo de Bombos S. Cristóvão de
Refojos. Às 22 horas, será a vez de
Mickael Carreira subir ao palco. O can-
tor apresentará, seguramente, os temas
que compõem o seu primeiro disco, pu-
blicado em meados do ano passado.

No Domingo, 8 de Junho, Santo
Tirso celebra o 22º aniversário da
sua elevação a cidade e recebe oficial-
mente as delegações das cidades
geminadas, em cerimónia a realizar
no salão nobre da Câmara Municipal,
às 19 horas. Hora e meia mais tarde,
na Escola Escola Profissional Agrícola
Conde S. Bento terá lugar a Cerimónia
de Coroação da Rainha e da Princesa
do Vinho Verde. Da programação pre-
vista para segunda-feira (9 de Junho,
destaque para as actuações da Tuna
Académica do Instituto Superior de
Engenharia do Porto e da Tuna Aca-
démica da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto, a partir das
22 horas na Praça dos Carvalhais. |||||

André Sardet, Mikael
Carreira e Mind Da Gap
nas Festas de S. Bento
FESTAS DE S. BENTO ARRANCAM JÁ NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA E
PROLONGAM-SE ATÉ 11 DE JULHO. SÁBADO À NOITE, MIKAEL
CARREIRA APRESENTA-SE NA PRAÇA 25 DE ABRIL. ANDRÉ SARDET
ANIMA NOITE DE 10 DE JULHO

André Sardet tem actuação
marcada para as 22
horas do dia 10 de Julho -
véspera do feriado municipal
- na Praça 25 de Abril.



Cristiano Machado - Comércio de Tintas, Lda.
Rua 25 de Abril, nº 337
4795-023 Vila das Aves
Tel/Fax: 252 941 105 - TLM: 919 696 844
E-mail: cristianomachado@cinaves.com

www.cinaves.com

Funerária das Aves
Alves da Costa

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

Serviço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanente

OCULISTA

Outra Visão do Mundo

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

APRESENTAÇÃO DA EQUIPA MARCADA PARA O
PRÓXIMO SÁBADO, 7 DE JULHO
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A uma semana da apresentação ofi-
cial do Desportivo das Aves aos sócios
vão-se ultimando as últimas contrata-
ções do plantel. Neste sentido e vindo
das formações do clube, o central Élio,
ex-júnior, vai assinar contrato profis-
sional no Aves, que também aprovei-
tará o médio-ofensivo Rui Costa,
ainda com idade de júnior, na pré-
temporada e durante o ano, conforme
as necessidades de José Gomes. Por
seu turno, o guarda-redes Nuno, que
esteve cedido ao Leça, fará a pré-
época até Rui Faria recuperar de lesões
nos braços. No entanto, Rui Faria
prolongou o vínculo contratual com
os avenses por mais uma época.

Contudo, a viagem do treinador
avense ao Brasil deu frutos, mais preci-
samente dois. O guarda-redes Rafael
Defendi e o defesa-direito Alexandre
Ciseski. Os jogadores, observados pe-
lo técnico aquando da recente incur-
são ao mercado brasileiro, assinaram
ambos contratos válidos por um ano.
No caso de Alexandre Ciseski, o Aves
assegurou ainda o direito de opção
por mais uma temporada.

Rafael Defendi alinhava no Grémio
Anápolis, depois de ter representado
os paulistas do Comercial e Esporte
Clube Noroeste. O guarda-redes, de
24 anos, será o concorrente de Rui
Faria e de Zé Eduardo ou Mota. Quan-
to a Alexandre Ciseski, o defesa é pro-
veniente do Grémio Esportivo Glória,
que disputou o campeonato gaúcho.

Ao todo foram quatro os reforços
que assinaram por uma época, sendo
que, pela vasta experiência, Gouveia
é o nome mais sonante. Depois de
ter representado o Vizela na última
época, o médio de 34 anos, que já
esteve ao serviço de clubes como o
Gil Vicente, Nacional, Paços de Ferrei-
ra, Boavista, Belenenses e Montpellier,

||||| TEXTO: MMMMMARARARARARCOSCOSCOSCOSCOS     CERTCERTCERTCERTCERTOOOOO

Aproxima-se o início da época 2007/
08 e as diversas equipas vão começan-
do a mostrar os jogadores. E, neste ce-
nário, a equipa de Santo Tirso não foge
à regra, depois de ter subido, na época
passada de escalão.

Assim, neste sentido, foi encontrado
o sucessor de Matos na baliza do Tirsen-
se: Trata-se de Pedro Albergaria, guarda-
redes com provas dadas e que inclusive
já representou as selecções nacionais
jovens. O novo defensor das redes da
equipa de Santo Tirso conquistou pela
equipa das quinas o Campeonato Euro-
peu de Juniores, em 1999. Formado nas
escolas do Boavista, Albergaria nunca
se conseguiu afirmar na equipa principal
e foi sendo emprestado a vários clubes
de escalões inferiores (União de Lamas,
Maia, Famalicão). Na última época repre-
sentou as cores do FC Marco, onde foi
titularíssimo. Agora, Pedro Albergaria
chegou ao Tirsense com a responsabili-
dade de substituir na defesa das redes
jesuítas um guardião que era bastante
acarinhado pelos adeptos.

No sector recuado da equipa do Tir-
sense também o defesa Kipulo está asse-
gurado no plantel de Quim Machado.
Aos 25 anos, este jogador jogou há

NOVOS JOGADORES A CAMINHO
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A Câmara de Santo Tirso em colabo-
ração com a Associação de Kataré
Shotokan de Vila das Aves vai reali-
zar no próximo dia 14 de Julho de
2007, a V Gala de Artes Marciais.

Esta iniciativa terá lugar na Praça das
Fontainhas, às 21h30. Ao longo do
espectáculo serão apresentadas di-
ferentes artes marciais, através de de-
monstrações ao vivo. Para além do

Karaté, estarão em destaque o Jujitsu,
o Kung-Fu, o Aikidô, o Kendo, o Taichi
Chuan, o Judo, o Taekwondo e o Kem-
po. Do programa fará parte ainda
uma demonstração do Jogo do Pau. ||||

V Gala de Artes
Marciais
a 14 de Julho

Futebol Clube Tirsense
começa a desenhar
novo plantel

Torneio de Malha nas
Caldas da Saúde
Realiza-se no próximo sábado o primeiro
torneio de malha organizado pelo Fute-
bol Clube Caldas (freguesia de Areias).
Fundado em 10 de Junho de 1959,
com a realização deste evento o clube
tem por objectivo angariar verbas para
o futebol juvenil (escalão de escolas e

infantis). O torneio de malha terá lugar
junto à sede do clube, a partir das 14
horas, sendo o valor de inscrição de
cinco �malhas�. Os primeiros três
classificados recebem dois presuntos,
dois frangos e duas garras de whisky,
respectivamente. |||||

bem pouco tempo no Moreirense, no
escalão principal do futebol português.
No entanto, Kipulo representou a época
transacta o Aliados de Lordelo.

No que diz respeito às subidas de
jovens das camadas jovens para o
seniores confirmam-se os nomes de
Cenoura, Correia e Veloso. Estas duas
contratações, bem como os três juniores
promovidos, juntam-se assim a Vítor
Hugo (ex-Feirense); Pedro Pinto (ex-
Joane) e Sérginho (ex-Famalicão), como
os mais recentes elementos do Tirsense.

A equipa de Santo Tirso inicia os
trabalhos da nova época a 12 e 13 de
Julho com os habituais testes médicos.
No entanto, os treinos iniciam-se a 16
de Julho.

Em relação ao jogo de apresentação
o adversário escolhido vem da capital
do móvel, Paços de Ferreira e será reali-
zado a 8 de Agosto.

Em relação às saídas confirmam-se
os nomes dos jogadores Gil, Narciso e
Barroso que estão a um passo de in-
gressarem no Serzedelo, emblema que
foi promovido à III Divisão Nacional na
época transacta. Apesar dos jogadores
terem prolongado a ligação com o Tir-
sense, não vão fazer parte das escolhas
do técnico Quim Machado na próxima
temporada. |||||| m.c.entremargens@sapo.pt

Plantel do Desportivo das
Aves quase fechado

de França, entre outros, vai ficar agora
às ordens do técnico José Gomes
durante uma temporada. Para o lado
esquerdo da defesa, os responsáveis
avenses apostaram no argentino Cris-
tian Bonilla, de 23 anos, que, na época
passada, representou o Ermesinde, da
III Divisão, depois de ter chegado a
Portugal na época 2000/01 para
jogar nas camadas jovens do FC Porto.

Com estas aquisições, o plantel do
Aves está praticamente fechado, faltan-
do apenas contratar um avançado,
que poderá ser Robert que, na tempo-
rada transacta esteve ao serviço do
Nelas. Já o atacante Bruno Filipe, que
esteve emprestado ao Fafe, vai ser
observado por José Gomes durante
a pré-temporada.

No que diz respeito ao início da
temporada o grupo de trabalho de José
Gomes submete-se aos habituais exa-
mes clínicos nos próximos dias 5 e 6
de Julho, estando a apresentação oficial
marcada para o dia 7 do mesmo mês.

Contudo, o presidente do Sindicato
dos Jogadores, Joaquim Evangelista
deu os parabéns ao Aves, Estrela, Spor-
ting e Belenenses, por serem as únicas
equipas da Liga BWIN que utilizaram,
em média, mais portugueses do que
estrangeiros, na temporada que termi-
nou. O Aves foi a equipa mais portu-
guesa da Superliga! |||||

A viagem do treinador
avense ao Brasil deu
frutos, mais
precisamente dois. O
guarda-redes Rafael
Defendi e o defesa-
direito Alexandre
Ciseski. Os jogadores,
observados pelo técnico
aquando da recente
incursão ao mercado
brasileiro, assinaram
ambos contratos
válidos por um ano
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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 FerroTravessa Santo André, nº 60 R/C | Vila das Aves | Telemóvel 961 911 858 | 914 267 967

Vânia e Ismael
Serviços de Limpezas

limpezas a domicílios

limpeza de lojas

limpeza de condomínios

lavagem de estores,

vidros e alcatifas
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Decorreu no fim-de-semana de 22 e
23 de Junho no concelho de Santo
Tirso o Troféu Regional de Rallies do
Douro (TRRD), que contou com a parti-
cipação do conhecido piloto Armindo
Araújo (ver página seguinte), bem co-
mo, do presidente da Câmara de Santo
Tirso, Castro Fernandes.

Num dia com um tempo excelente
para pratica da modalidade, este rallie
contou com bastantes espectadores no
decorrer do percurso. Desde as Pom-
binhas na freguesia de S. Tomé de Ne-
grelos até Monte Córdova onde de-
correram as especiais era visível a enor-
me falange de apoio dos amantes dos
desportos motorizados.

Sempre nos limites permitidos pelos
carros os diversos participantes no
evento deram o máximo para conse-
guirem a melhor classificação possível
e, ao mesmo tempo, evitar os acidentes,
já que a este nível, um deslize desta
natureza pode ter custos elevados.

Apesar disso, os participantes con-
seguiram fazer uma prova geral com
bastante entusiasmo e foi com muita
satisfação que as pessoas que estavam
a admirar o espectáculo ouviam o som
dos motores. Não havia ninguém que
não quisesse estar dentro destas má-
quinas do asfalto.

Acompanhando o tetra-campeão
nacional Armindo Araújo, esteve o
presidente da Câmara de Santo Tirso.
Castro Fernandes referiu que �foi com

Público aderiu ao Troféu
Regional de Rallies do Douro

Teve início na sexta-feira, 29 de
Junho, a terceira mega-maratona de
futsal, no Pavilhão do Clube Des-
portivo das Aves. Durante dois fins-
de-semana, este torneio vai permitir
que imensos jogos se desenrolem
durante o dia e noite dentro. No
último sábado realizaram-se jogos
desde as 9 horas da manhã até à
uma hora da madrugada. Sem dúvi-
da verdadeiras autenticas marato-
nas para os mais corajosos. O pon-
tapé de saída foi dado na passada

Decorreu no passado domingo, 1
de Julho, o passeio Pró ambiente
que contou com algumas dezenas
de participantes. Num domingo
pouco risonho em termos de tempo,
muitos amantes da bicicleta apro-
veitaram a manhã do dia para fazer
exercício físico. Numa modalidade
que tem bastantes tradições o nos-
so país, não é de admirar afluên-
cia que teve este evento.

Esta iniciativa teve por tema �pe-
dalar pelo ambiente�, o que, de res-
to, está no topo das preocupações
das agendas políticas, permitindo
que as pessoas se consciencializas-

Mega maratona de
futsal em Vila das Aves

sexta feira às 21 horas e vai terminar
no próximo dia 8 de Julho.

Com a organização e patrocínio
do Clube Desportivo das Aves este
torneio irá ter no total 60 horas
ininterruptas de futsal. Este evento
que tem como principal objectivo
promover a prática desta modalida-
de. Vale a pena referir que no início
da competição a adesão do público
foi boa. O futsal, apesar de ser uma
modalidade nova, tem conquistado
cada vez mais vai adeptos. ||||| MCMCMCMCMC

sem para os problemas que o meio
ambiente enfrenta.

O ponto negativo deste evento
vai para o facto da prova ter prov-
ocado uma fila de trânsito intermi-
nável na estrada nacional entre
Santo Tirso e Vila das Aves. Em futu-
ras iniciativas com este âmbito deve-
se procurar encontrar caminhos se-
cundários ou outras formas de or-
ganizar o evento. Não é bom para
o ambiente que dezenas de carros
circulem em passo de �casamento�
num pára-arranca interminável. O
meio ambiente não será beneficiado
com esta situação. ||||| MMMMMARARARARARCOSCOSCOSCOSCOS     CERTCERTCERTCERTCERTOOOOO

Passeio Pró ambiente

enorme satisfação que participou neste
evento e que foi uma experiência bas-
tante enriquecedora�. Na ocasião, o
presidente da edilidade realçou tam-
bém a importância que esta prova tem
para o concelho. �É muito importante
para Santo Tirso que esta prova passe
pelo nosso concelho�.

Para Armindo Araújo a participação
neste evento �foi uma forma de agra-
decimento a Câmara de Santo Tirso pe-
lo apoio que teve desde o início� acres-
centando que �tudo fará para que esta
prova ganhe cada vez mais importân-
cia no calendário do automobilismo�.

A prova foi organizada pela secção
de desportos motorizados do Futebol
Clube do Porto que tem uma enorme
tradição nestes eventos.

A contar para o Troféu Regional
de Ralis do Douro este evento utilizou
as especiais habituais daquela região,
com destaque para a Sra. da Assun-
ção, reunindo um lote de mais de 20
pilotos entre os participantes no Regio-

nal e os pilotos da prova extra.
Na Classificação do TRRD em 1º

lugar ficou Júlio Bastos/Fernando Leite
(BMW M3), em 2º Paulo Silva/Sofia
Mouta (BMW 325i), 3º Bruno Costa/
Filipe Martins (Mitsubishi Lancer GTI),
4º Vítor Santos/Filipe Carvalho (VW
Golf GTI), 5º Fernando Martins/Paulo
Carvalho (Seat Ibiza 1.8 GTI), 6º Fer-
nando Gomes/Paulo Ferreira (Opel
Astra), 7º José Lourenço/Américo
Ribeiro (Opel Kadett GSI), 8º Pedro
Martins/David Guedes (Opel Corsa
1.3GT), 9º Daniel Miranda/Manuel
Oliveira (Citroen AX 4x4), 10º Carlos
Soares/Carlos Lascasas (Ford Fiesta
XR2i).

No que diz respeito à prova extra,
Rui Azevedo/João Andrade ao volante
de um Ford Escort RS MKII não tiveram
dificuldade em vencer, batendo João
Castela (Citroën Saxo) por 22,4 se-
gundos. O pódio ficou fechado por
Aníbal Pereira, que levou o Subaru
Impreza ao terceiro posto. |||||

ARMINDO ARAÚJO ACOMPANHOU CASTRO FERNANDES, PRESIDENTE DA CÂMARA
DE SANTO TIRSO,  NA PASSAGEM DO RALLIE POR SANTO TIRSO
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Armindo Araújo
Paixão pelos carros
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Natural de Santo Tirso, Armindo
Araújo cedo sentiu uma grande pai-
xão pelo desporto motorizado. Inicial-
mente o gosto teve expressão na
velocidade em duas rodas. �Em 1995
fazia corridas de motas que era, de
facto, a minha grande paixão� refreiu
o piloto ao Entre Margens. No entanto
as vitórias foram-se sucessendo e a
mudança de especialidade estava
prestes a surgir. �Em 1999 após ter
sido campeão na prova KTM comecei
a fazer projectos para participar nas
provas africanas, ou mesmo no Dakar,
no ano de 2000�.

E foi neste tempo de indefinição
que deu o salto para as corridas de
automóveis, refere o tetra-campeão de
rallies, Armindo Araújo. �Por curio-
sidade, fui ver o rallie de promoção
de Santo Tirso com um amigo e fiquei

MARCADO PELA DETERMINAÇÃO E PELA SIMPLICIDADE ARMINDO ARAÚJO,
TETRA-CAMPEÃO DE RALLIS FALOU AO ENTRE MARGENS DOS PROJECTOS FUTUROS,
BEM COMO SOBRE OS PASSOS JÁ DADOS NA SUA CARREIRA.

entusiasmado com a primeira prova
do campeonato�. E com esta determi-
nação nascem campeões, e foi este o
caso do piloto tirsense.

O entusiasmo foi tanto que deci-
diu encontrar uma carro para competir
nesse ano no campeonato e ver o
que daí resultava em termos classifica-
tivos. �Decidi fazer a segunda prova
do campeonato no qual fiquei em se-
gundo lugar e a empatia com os rallies
ficou comprovada� sustentou o tetra
campeão.

Com esta conquista, a paixão come-
çou a aumentar, não sem as habituais
dúvidas se deveria ou não prosseguir
no automobilismo. Decidiu afirmati-
vamente. �Apesar de ter um carro
antigo e cheio de problemas decidi
continuar. Depois, com outra máquina,
o resultado foi a vitória�. Facto que
veio sublinhar a sua decisão: �foi a
resposta final às minhas dúvidas e

e contactaram-me [para o substituir]
acabando por vencer todos as compe-
tições pela Citroen� sustentou Armin-
do Araújo. E assim surgiu o convite
feito pela Mitsubish em 2005, equipa
que actualmente representa.

Armindo Araújo defende que não
é um piloto de pistas fechadas mas, sim
abertas. �Gosto das competições de
estrada onde não existem curvas iguais
e pisos iguais. Há uma maior adrena-
lina em levar o carro até ao limite�.

Neste momento as competições
internacionais são as metas do piloto
de Santo Tirso que quer fazer carreira
além fronteiras e tentar ficar nos pri-
meiros lugares no campeonato. �Os
meus objectivos actuais é participar
em corridas internacionais e, quem
sabe, um dia fazer o Lisboa-Dakar mas,
por enquanto, num futuro a longo
prazo�.

Nos passados dia 22 e 23 de
Junho, Armindo Araújo esteve presen-
te numa prova regional organizada
pela Câmara de Santo Tirso. Para o
piloto, esta participação foi uma forma
de agradecimento à autarquia pela
aposta que esta tem feito em si. �O
convite feita pelo presidente da Câma-
ra, Eng. Castro Fernandes, foi recebido
com bastante agrado já que a autar-
quia tem apostado e confiado bastante
no meu percurso como piloto� defen-
deu o piloto tirsense.

Apesar de ter iniciado uma carreira
a nível internacional e já ter conquis-
tado bastantes títulos a nível nacional,
os apoios não são grandes e as des-
pesas são enormes. �As entidades
que nos apoiam são sempre as mes-

então decidi disputar nas provas
seguintes, e vitória a vitória, fui cam-
peão nacional antes de terminar o
campeonato� referiu o piloto. E com
esta conquista, nesta altura, a partici-
pação em rallies já não se resumia a
uma simples curiosidade pela com-
petição: �após a vitória do campeonato
fui obrigado pelas normas a passar
para os consagrados dos rallies�.

Posteriormente entra no Troféu
Saxo onde consegue vencer e fica na
equipa oficial da Citroen. �Nesse ano�,
conta Armindo Araújo, �a equipa
perdeu o piloto principal, Victor Lopes

MOTOCICLISMO
1995 - VICE-CAMPEÃO NACIONAL – CLASSE 50 C.C.
2º CLASSIFICADO NO TROFÉU KTM
1996 - 3º CLASSIFICADO NA CLASSE JÚNIOR CONSAGRADOS 125 C.C.
1999 - 1º CLASSIFICADO NO TROFÉU KTM 250 C.C.
2º CLASSIFICADO NA CLASSE 2T

AUTOMOBILISMO
2000 - CAMPEÃO NACIONAL DE RALIS-PROMOÇÃO
DAS 9 PROVAS DISPUTADAS VENCEU 5 E OBTEVE DOIS 2ºS LUGARES
2001 - VENCEDOR DO TROFÉU SAXO
DAS 6 PROVAS DO TROFÉU SAXO VENCEU 4.
RALI F.C. PORTO, RALI OLIVEIRA DO HOSPITAL, RALI DO ALGARVE E RALI SPORT/DÃO LAFÕES E
OBTEVE DOIS 2ºS LUGARES SATA RALI DOS AÇORES E ROTA DO VIDRO.
2002 -  CAMPEÃO NACIONAL DE RALIS NA CLASSE F3
3º CLASSIFICADO NO CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO
PILOTO OFICIAL DA EQUIPA AUTOMÓVEIS CITROËN
2003 - CAMPEÃO NACIONAL DE RALIS
VENCEDOR DE TODOS OS TÍTULOS EM DISPUTA NO CAMPEONATO NACIONAL DE RALIS, ABSOLUTO,
GR. A, F3 E MARCAS.
PILOTO OFICIAL DA EQUIPA AUTOMÓVEIS CITROËN
VICE CAMPEÃO EUROPEU OESTE
2004 - CAMPEÃO NACIONAL DE RALIS
VENCEDOR DOS TÍTULOS ABSOLUTO, F3 E GR. A
PILOTO OFICIAL DA EQUIPE AUTOMÓVEIS CITROËN
2005 - CAMPEÃO NACIONAL DE RALIS
VENCEDOR DOS TÍTULOS ABSOLUTO E MARCAS
PILOTO OFICIAL DA EQUIPA MITSUBISHI MOTORS PORTUGAL
PARTICIPAÇÃO ESTRANGEIRA - RALI DE FERROL – 2º LUGAR (C.N. ESPANHA - ASFALTO)
2006 - CAMPEÃO NACIONAL DE RALIS
VENCEDOR DOS TÍTULOS ABSOLUTO, PRODUÇÃO E MARCAS
PILOTO OFICIAL DA EQUIPA MITSUBISHI MOTORS PORTUGAL

PALMARÉS DE ARMINDO ARAÚJO

mas já que o país é pequeno e as
despesas, nestas competições, são mui-
to grandes e, por isso, é muito difícil
aguentar um piloto português nestas
provas�.

Em relação aos jovens que preten-
dam seguir e que tenham uma paixão
por esta modalidade Armindo Araújo
confessa que não é fácil, já que é
necessário um certo poder monetário.
�Enquanto noutras modalidades, co-
mo por exemplo o futebol, é basica-
mente umas sapatilhas e uma bola,
nos rallies, no mínimo, é necessário
um carro�. ||||| m.c.entremargens@sapo.pt

“Gosto das competições de
estrada onde não existe
curvas iguais e pisos iguais.
Há uma maior adrenalina
em levar o carro até ao
limite”, afirma o piloto
tirsense que, neste momento,
tem por meta as competições
nternacionais

ARMINDO ARAÚJO, PILOTO TETRA CAMPEÃO DE RALLIES
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Ana Monteiro, karateca da Associa-
ção Negrelense, revelou-se a grande
vencedora do VIII Torneio Interna-
cional da Amadora. Convocada pelo
Centro Português de Karate para
participar na prova de Kata Feminino,
a atleta conquistou um excelente pri-
meiro lugar numa prova exigente,
defrontando adversárias de elevado
nível. De resto, e segundo nota a asso-
ciação, Ana Monteiro �tem vindo a
evidenciar-se de dia para dia�, repre-
sentando mais uma vez e da melhor
maneira, a freguesia e o concelho de
Santo Tirso bem como o Centro
Português de Karate, que a convocou
para este torneio da Amadora, realiza-
do no dia 23 de Junho.

�Ela treina, esforça-se, não é con-
vencida e abdica de muitas coisas
boas da vida para treinar, mas sendo
o karate uma modalidade difícil só
assim se consegue o nível que esta
atleta tem�, afirma ainda a Associação
Negrelense que acredita que a kara-
teca Sara Monteiro não ficará por aqui.

Ana Monteiro, da Negrelense,
vence no torneio da Amadora
VIII TORNEIO INTERNACIONAL DA AMADORA, REALIZADO A 23 DE JUNHO

Associação de Vila das Aves com
todos os karatecas no pódio
A Associação Karate Shotokan de Vila
das Aves foi uma das associações
presentes no 1º Open de Karate, rea-
lizado no Cacém, conseguindo levar
todos os seus atletas ao pódio.

Organizado pelo clube local e com
o apoio da respectiva Junta de Fregue-
sia, esta iniciativa teve lugar no passa-
do dia 17 de Junho na escola E.B. 2-
3 do Cacém, contando com a parti-
cipação de vários Clubes do Norte e
Sul do País, realizando-se provas de
katas individuais e equipas para todos
escalões etários e provas de kumite
Open (sem categorias de peso) para
os pré-infantis, infantis e iniciados mas-
culino e feminino. Na modalidade de
katas equipas os karatecas masculinos
competiram com os femininos, poden-
do as equipas ser mistas, havendo
apenas divisão dos escalões etários.

Resultados dos atletas do Karate
Shotokan de Vila das Ave: nas provas
individuais 6/7 anos Francisco Silva

2º lugar katas, Diogo Machado 2º
lugar kumite e Miguel Andrade 3º
lugar katas e 3º kumite. Nos pré-infan-
tis masculinos, João Moreira 1º lugar
katas e 1º kumite; nos femininos, Ana
Guimarães 1º lugar kumite, nos infan-
tis masculinos, André Guimarães 1º
lugar katas, João Pereira 1º lugar ku-
mite e 3º lugar katas. Nos femininos,
Nicole Gonçalves 3º lugar kumite.
Nas provas de iniciados masculino,
Emanuel Fernandes 1º lugar katas e
1º kumite, Rafael Monteiro 3º lugar
katas, Leonardo Barbosa 3º lugar
kumite. Nos femininos, Ana Pinto 1º
lugar katas e 1º kumite, Cátia Fonseca
2º lugar kumite. Nos juvenis mascu-
lino, Fábio Miranda 2º lugar, Elisário
Moreira 3º lugar katas. Nos femini-
nos, Catarina Nunes 1º lugar katas.

Nas provas de kata equipa até aos
7 anos, 3º lugar para a equipa de
Francisco Silva, Miguel Andrade e
Diogo Machado; nos 8/9 anos, 2º

lugar para Ana Guimarães, Paulo Pinto
e João Moreira; nos infantis, 2º lugar
para Nicole Gonçalves, André Gui-
marães e Nuno Abreu; nos iniciados,
1º lugar para a equipa de Ana Pinto,
Catarina Nunes e Cátia Fonseca, e
2º lugar para Emanuel Fernandes,
Leonardo Barbosa e Rafael Monteiro;
nos juvenis, 1º lugar para Elisário Mo-
reira, Fábio Miranda e Emanuel Fer-
nandes, e 3º lugar para a equipa de
Catarina Nunes, Ana Pinto e Filipa
Fernandes.

Todos os karatecas de Vila das
Aves foram ao pódio, alguns duas e
três vezes, sendo por isso significativo
o seu valor, apesar de alguns dos
atletas terem ainda pouca experiência.
No ano em que se comemoraram os
20 anos de karate em Vila das Aves,
a associação local faz um balanço
exce-lente desta temporada, pelos
grandes resultados alcançados e
títulos nacio-nais obtidos. |||||

28 IDAS AO PÓDIO PARA OS KARATECAS AVENSES NO OPEN DE BARCELOS

Entretanto, no passado domingo,
Ana Monteiro e Marco Costa estive-
ram num treino de pré-selecção em
Coimbra, treino este que serve para
captar atletas para o Campeonato
Europeu com regras da ESKA, que
este ano será em Portugal. |||||

A Associação Negrelense
sublinha o empenho e esforço
de Sara Monteiro,
acreditando que a karateca
não ficará por aqui

||||| TEXTO: ANTANTANTANTANTÓNIOÓNIOÓNIOÓNIOÓNIO     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

Revelou-se auspiciosa a estreia da
rorizense Sara Moreira - atleta do
Grupo Desportivo do Estreito, da
Madeira - na taça da Europa (1º
liga) de selecções que se disputou
em Milão. A atleta classificou-se em
4º lugar na prova de 3000 me-
tros obstáculos com o tempo de
9.44,86, ou seja, alcançou o mí-
nimo �A� para o mundial de Osaca
e para os Jogos Olímpicos de Pequim
(2008). Para além disso, Sara Mo-
reira bateu pela segunda vez o
recorde nacional de sub-23.
   Antes do mundial de Osaca, a
atleta rorizense estará presente no
Europeu de sub-23 e nas Univer-
síadas. �Já estava tão satisfeita por ir
à selecção, mas agora mais porque
alcancei tudo isto, ainda que sinta
falta de confiança para ultrapassar
alguns obstáculos, com tantas com-
petições internacionais de selecções�,
referiu a atleta. Seja como for, não
deixa de ser �um grande orgulho

Atleta de Roriz a
caminho dos
Jogos Olímpicos
de Pequim
SARA MOREIRA BRILHOU NA TAÇA DA EUROPA E
GARANTIU A PRESENÇA NO MUNDIAL DE OSACA E NOS
JOGOS OLÍMPICOS DE PEQUIM

representar Portugal�, confidenciou,
constatando no entanto que algo
vai ficar a perder: �o meu curso de
fisioterapia vai passar para segundo
plano.�

Em paralelo com estas conquis-
tas, Sara Moreira brilhou nos cam-
peonatos Nacionais de Clubes rea-
lizados na Covilhã (9 e 10 do mês
de Junho), ao serviço do seu clube,
o GD Estreito da Madeira, obtendo
dois importantes resultados; nos
3000 metros obstáculos com
9.55,23 e recorde nacional de sub-
23; e nos 3000 metros obteve
9.15,00, a melhor marca do ano
em pista ao ar livre. |||||

Em paralelo com estas
conquistas, Sara Moreira
brilhou nos campeonatos
Nacionais de Clubes
realizados na Covilhã, ao
serviço do seu clube, o GD
Estreito da Madeira
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Se há coisa que muito ocupa as notícias regionais da imprensa portuguesa são as obras sem licença. A tal ponto que fazer uma obra com a licença já
passada é quase do dominio das impossibilidades práticas. Planeia-se a obra, pedem-se os papeluchos e avança-se que depois logo se vê. Não

há-de haver problema. Bem, às vezes há. E já houve quem (...)  visse depois edificações exuberantes desmanchadas a martelo. Excepções, admita-se
NUNO PACHECO,  DIRECTOR ADJUNTO DO PÚBLICO, IN JORNAL PÚBLICO, EDIÇÃO DE 28 DE JUNHO DE 2007, PÁGINA 43 (ESPAÇO PÚBLICO)

“É tudo teoria”
||||| OPINIÃO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     PPPPPAAAAACHECOCHECOCHECOCHECOCHECO

�Nunca lamentei tanto a ausência de
uma educação prática e sólida e nunca
reconheci tanto a inutilidade das mara-
vilhas teóricas com as quais nos iludi-
mos nos tempos académicos.� � À per-
plexidade de um Euclides da Cunha,
perante as surpresas que o sertão lhe
destinara, eu associei a interpelação da-
quela professora: “Ouvi o senhor, ontem,
no congresso. Posso mandar-lhe um email?
Preciso que me dê a sua opinião sobre o
“turno integral”. Na minha escola não tem
dado bons resultados. É tudo teoria!”

�É tudo teoria� � dizia a professora.
Poderia não ser correcta a afirmação,
mas o que a sua prática lhe dizia contra-
riava a teoria: na sua escola, o �turno
integral�, tinha-se transformado numa
dose dupla de tédio.

É pública a minha defesa da escola
em tempo integral, mas não de um tem-
po integral de mesmice. Não defendo
o turno integral por decreto, introduzido
de qualquer modo. Os professores
reivindicarão a escola em tempo integral,
se compreenderem as suas vantagens
e reconfigurarem as práticas. E isso
apenas se consegue através da reflexão
das práticas à luz das� teorias.

A propósito, recordo-me de um epi-
sódio ocorrido, quando eu tentava pre-
parar futuros professores para a dura
realidade das escolas. Tudo começou
com a frase que caracterizava o início
de cada um dos meus dias: �O que
quereis saber?�

“Fale-nos de Bruner.”
“Por que quereis que eu fale do Bruner?”

� inquiri.
�Porque vamos ter uma prova nou-

tra disciplina e vai sair o Bruner.�
“E o que já sabeis de Bruner?” � quis

saber.
“Nada!” � exclamou a turma, em

coro.
“Deixai ver se eu entendo: a prova é já

na próxima semana e vós ainda não lestes
nada sobre o Bruner?”

“Para quê? Quando formos trabalhar
numa escola, não vamos precisar disso!
Isso é só teoria! Só queremos que você nos dê
aula como faz o professor da outra cadeira.”

“E como faz o vosso professor dessa cadeira?”

||||| OPINIÃO: PEDRPEDRPEDRPEDRPEDROOOOO     FFFFFONSECAONSECAONSECAONSECAONSECA*****

1 O Parque Urbano da Rabada mere-
ce uma visita. Parco em espaços verdes
e com o seu �pulmão�, o Monte da
Assunção, votado ao abandono, o

Mais verde, mais
desemprego e
mais promessas

Responderam: “Traz uns papéis, pro-
jecta uns slides, umas transparências, e
vai falando daquilo que o Bruner escre-
veu nos livros.”

“E vós, que ides ser professores, não
sabeis ler?

“Sabemos. É claro que sabemos ler!”
“Então ide até à biblioteca e lede o que

quiserdes sobre o Bruner. Depois, trazei para
aqui as dúvidas que a leitura vos tiver
suscitado pois, para que haja diálogo, todos
nós teremos de estar por dentro do assunto.”

“Nós preferimos que você dê uma aula
sobre o Bruner.” � e já aprontavam papel
e caneta, para apontamentos.

“Não, meus amigos! Não vou dar a
aula sobre o Bruner! Sou professor, não
sou papagaio!”

E por aí ficou a conversa.
Não me surpreende que os profes-

sores reajam negativamente perante
uma iniciativa como o �turno integral�.
Se não compreendem a utilidade e se
lhes afigura difícil a viabilidade, �é tudo
teoria�. Se não lhes forem dadas condi-
ções dignas para o exercício da profis-
são, assumem atitudes relutantes, que
desvirtuam a �inovação�. Se a formação
que lhes foi servida não estimula uma
profícua reflexão da prática, a teoria tem
má reputação.

Mas os professores não podem
prescindir da teoria. Quanto mais não
seja para contestar... �teorias�. |||||

“Não, meus amigos!
Não vou dar a aula sobre
o Bruner! Sou professor,
não sou papagaio!”

para as linhas de alta tensão que atra-
vessam o parque. As radiações electro-
magnéticas que emitem não se coa-
dunam com a imagem de qualidade
ambiental que se quer dar. Aliás, a
câmara deve tomar muito a sério esta
chamada de atenção, dado que o
próprio Governo, através do Plano
Nacional de Acção �Ambiente e
Saúde�, pretende inventariar a situação
actual e fazer o levantamento dos efei-
tos dos campos electromagnéticos so-
bre a saúde humana, sendo que 23%
das mortes no Mundo são atribuídas
a factores ambientais.

2 Nunca é de mais sublinhar. O Vale
do Ave é um barril de pólvora pronto
a explodir. O desemprego galopante
tem atingido esta região, de que Santo
Tirso faz parte, de uma forma inusitada.
Todos os dias somos atingidos com
mais um encerramento de fábrica,
mais umas dezenas no desemprego,
mais fome, mais miséria. Recentemente,
uma empresa do nosso concelho, com
uma imagem de pujança e dinamismo,
a JMA de S. Martinho do Campo, viu-
se obrigada a dispensar algumas de-
zenas de trabalhadores. Não bastam
palavras dos responsáveis políticos para
sublinharem o óbvio. É preciso acção,
soluções, propostas. Não podemos
continuar a ver os investimentos estru-
turantes, que criam riqueza e postos
de trabalho, a serem canalizados para
os concelhos vizinhos. Já se perdeu
muito tempo.

3 Quando começa a reabilitação do
Cine-Teatro de Santo Tirso? Para quan-
do o novo relvado para as camadas
jovens do FC Tirsense? E os projectos
para a Fábrica do Teles? E os novos
parques de estacionamento? ||||| *JORNA-
LISTA/LIC. EM DIREITO (CIÊNCIAS JURÍDICO-
POLÍTICAS) pm-fonseca@sapo.pt

concelho não deve descurar o pouco
que tem.

É, por isso, essencial divulgá-lo e
colocá-lo à fruição da população. Di-
zem-me que há uma segunda fase
adormecida nos gabinetes autárqui-
cos. Projecto esse que tem muitos anos
e que permitiria alargar o parque até
às margens do Ave, promovendo a
sua reabilitação.

Defendi, em tempos, no �Jornal de
Santo Thyrso� a recuperação do Mon-
te da Assunção e a reabilitação das
margens do Ave. Continuo a achar
que esse projecto devia ser prioritário
para o relançamento do concelho, co-
mo espaço de turismo, de lazer, de
qualidade. Um dia, alguém terá de o
colocar no terreno.

Quanto ao parque da Rabada, ape-
nas mais duas notas. As famílias que
aproveitam os espaços relvados para
piqueniques (o que, em si mesmo, é
discutível), deviam ter, pelo menos, su-
ficientes receptáculos onde depositar
o lixo.

É urgente encontrar uma solução

Defendi, em tempos, no “Jornal de
Santo Thyrso” a recuperação do
Monte da Assunção e a
reabilitação das margens do Ave.
Continuo a achar que esse
projecto devia ser prioritário para
o relançamento do concelho,
como espaço de turismo, de lazer,
de qualidade. Um dia, alguém
terá de o colocar no terreno.
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Nesta coluna contam-se os horrores e
dissabores por que passa um/a
freguês/a neste país de cucos e pios.
Faça-nos chegar os que conhece
escrevendo (por carta ou email) para
“Horrores e Dissabores”, ao cuidado
do Provedor do Freguês, jornal Entre
Margens. Lembre-se que nem o /a
autor/a, nem as personagens, nem os
locais serão identificados.

||||| OPINIÃO: CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS*****

COMÉRCIO     Através do último Entre Margens ficamos a saber
que foi aprovada a instalação de mais um supermercado na
vila. Nessa edição já fez comentários o director deste jornal
com os quais comungo de forma geral. Não estou contra a
instalação deste tipo de estabelecimentos, no entanto, a sua
localização deve merecer particular preocupação. Será mais um
em pleno centro da vila e, normalmente, este tipo de construção
resume-se a um pavilhão sem grandes preocupações estéticas,
juntando-se, no caso do Intermarché, um posto de combustíveis.
Numa altura em que a tendência é a eliminação das gasolineiras
dos centos urbanos destes país, não ficaria bem a instalação de
mais um bem no centro da vila (não sei se o projecto contempla
este serviço). A Vila das Aves ficará, em breve, com quatro
superfícies deste género num raio de cerca de dois quilómetros
quadrados (Lidl, Pingo Doce, Intermaché e Mini Preço). É muito,
porque temo que alguns deles não aguentem a concorrência
uns dos outros, mas é a lei do mercado. Não é bom augúrio a
notícia de não renovação de contratos de alguns funcionários
do Pingo Doce. Quanto à posição tradicional das associações
comerciais, temo que já não encontre eco nos consumidores.
Em vez de manterem o mesmo discurso, devem assumir a
concorrência, adaptar-se a ela e combatê-la. Haja imaginação e
engenho. Poderia pronunciar-me sobre a não auscultação da
Junta de Freguesia em mais este processo, mas não vale a pena
bater no ceguinho, porque ele já está bem marcado de tanta
pancada.

BARREIRAS Há certas coisas das quais só nos apercebemos
quando passamos por elas. Durante anos convivemos com elas
e nem nos apercebemos. Tudo é normal até fazer diferença.
Estou a falar das barreiras arquitectónicas que grassam nas
nossas terras e cidades e das quais Vila das Aves não foge à
regra. Os mais modernos equipamentos da vila foram construídos
já a pensar nestas situações, mas muito há a fazer. Há muitas
passadeiras sem o necessário rebaixamento e muitos passeios
estão em tal estado de degradação que são um obstáculo a
quem circula em cadeira de rodas ou transporta um carrinho
de bebé. Actualmente tenho de recorrer a este último e devo
dizer que não é nada fácil fazer um trajecto tranquilo e sereno
na nossa vila com o nosso rebento.

REPARO O reparo das minhas últimas Inflexões � ou outra
coisa qualquer � terá surtido efeito pois constatei a limpeza
(corte das ervas) da envolvente ao monumento comemorativo
dos 50 anos de vila. Aproveitando o lanço, poder-se-á ir mais
longe e ajardinar o local. ||||| *celsodcampos@gmail.com

Inflexões

Horrores e dissabores de um
freguês em Portugal

A história de hoje passa-se numa câma-
ra municipal, algures no norte de Portu-
gal. O senhor B, ex-membro dessa câma-
ra conta-a assim:

Em todos (ou quase todos) os municípios,
o esquema das �obras a mais� funciona
em pleno, com todas as conveniências
materiais que se podem calcular, não
para o freguês, sequer para o concelho,
menos ainda para o erário público como
sabemos, mas para a �engenharia� das
secções de obras dessas câmaras a
meias com os empreiteiros.

Pois certa vez, construiu-se uma es-
cola e no acto de pagamento da factura
ao empreiteiro, em reunião de câmara,
constatou-se que ela continha uma boa
maquia para �obras a mais�, referindo-
se essas obras a umas dezenas de pila-
res previstos nas fundações, mas a quem

eram atribuídas determinadas medidas
(dizia-se que por força da constituição
do terreno), não contempladas no ca-
derno de encargos.

Ora, o senhor B que era vereador,
tinha passado pela obra e verificara que
muitos desses pilares, ao contrário, até
haviam sido reduzidos ou eliminados,
em virtude da natureza rochosa do
terreno. O senhor B opôs-se ao paga-
mento dessas obras a mais.

Perante a incompreensão do enge-
nheiro das obras camarárias, o senhor
B, que como dissemos atrás, fazia tam-
bém parte do elenco municipal, afirmou:

- Assino se, em vez de constarem
obras a mais, constarem obras a menos!

E explicou então o porquê da sua
oposição.

Adivinhem quem foi aos arames�
Até à próxima! ||||| OOOOO     PROVEDORPROVEDORPROVEDORPROVEDORPROVEDOR     DODODODODO     FREGUÊSFREGUÊSFREGUÊSFREGUÊSFREGUÊS
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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

Atendendo a que os dinheiros públi-
cos são um bem escasso e são perten-
ça de todos nós, deverão os mesmos
ser utilizados e conservados como de
interesse geral, sejam eles gastos na
utilização de construção e conserva-
ção de edifício público, sinalização,
arranjos urbanísticos passeios ou mu-
ros de suporte, arruamentos e outros,
etc., etc.

O acto de gerir o bem público de
um concelho ou de uma freguesia
não passa apenas pela conservação
da sua bandeira ou do seu brasão,
mas pela utilização rigorosa desses
dinheiros para conservação do que
é de todos, porque se não preservar-
mos o passado hipotecamos o futuro.
Quem tem a responsabilidade pela
administração desses bens tem que
saber utiliza-los convenientemente e
não gastá-los à tripa-forra, fazendo,
desfazendo e refazendo, sem o míni-
mo respeitos pelos contribuintes.

Toleram-se graciosamente a parti-
culares parcelas de terreno de �Bem
Público� na nossa vila. Foi o que acon-
teceu no início da Rua Manuel de
Sousa Oliveira, em S Martinho do
Campo. O poder abusou do poder
que tem, bem junto da Ponte de Ne-
grelos e a Câmara Municipal de Santo
Tirso tem imensa responsabilidade,
porque o prédio que ali está a nascer,
rés-do-chão e mais cinco pisos, não
dignifica em nada a postura que uma

Até hoje nenhuma discoteca teve a
coragem de reservar mensalmente
uma noite de Sábado apenas para
não-fumadores.

É absurdo mas (ainda) é a realida-
de: o acto de dançar em público é
indissociável do de inalar ar conspur-
cado com milhares (!) de substâncias
cancerígenas, tóxicas e irritantes. Dan-
çar com o fumo é brincar com o fogo.
No entanto a nova proposta da Lei
Anti-Tabaco, apesar de ter gerações
de atraso, atende ainda a interesses
comerciais que comprometem a Saúde
Pública e permitirá o vício de fumar
em estabelecimentos com mais de
100m2 o que propicia o incumprimen-
to da lei numa pista-de-dança que
todos partilham e onde, em muitos
casos, a ventilação é anedótica ou
inexistente!

As discotecas e os bares que tanta
contrariedade oferecem à nova lei ain-
da não se aperceberam da quantida-
de de potenciais clientes que até hoje
preferiram permanecer nas suas �to-
cas� em prol de preservarem a limpeza
das suas vias respiratórias e o estado
inodoro das suas roupas. Estes esta-
belecimentos também ainda não vis-
lumbraram um determinado terreno
potencial, tão importante como a de-
coração, o som ou a iluminação, e
que até agora permaneceu comple-
tamente encoberto pelo fumo: as pos-
sibilidades aromáticas que a ausência

CARTAS AO DIRECTOR
Câmara deve ter e que se lhe exige
no respeito pelo meio ambiente e pelo
que pertence ao povo. A Junta de Fre-
guesia de S. Martinho do Campo, que
foi tão preocupada na vinda da TVI
àquele local aquando das obras da
Ponte de Negrelos, deve agora proce-
der de igual modo dando a conhecer
ao país a e ao mundo a facilidade
com que se atenta contra o bem co-
mum em S. Martinho do Campo. Tam-
bém os responsáveis pelo meio am-
biente, seja a nível central ou local,
têm a obrigação de dizer alguma coisa
sobre esta aberração urbanística que
nos devia envergonhar a todos, prin-
cipalmente aos senhores presidentes
da Junta de Freguesia e da Câmara
Municipal. Ou será que as Leis não
são iguais para todos? ||||| FERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDO
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Desrespeitos
pelo meio
ambiente  em
S. Martinho
do Campo

�No seguimento das �comemorações�
dos Dia Internacional das Crianças
Desaparecidas, 25 de Maio, e Dia
Mundial da Criança, 1 Junho, come-
morou-se a 12 de Junho o Dia Mun-
dial Contra o Trabalho Infantil.

Porque �as crianças são o mais im-
portante do mundo...� e também por-
que nunca é demais relembrar aos
�nossos pais� (de Vila das Aves) o
quanto as crianças sofrem...

Como curiosidade o governo defi-
ne trabalho infantil como �toda a activi-
dade económica exercida por um me-
nor susceptível de afectar negativamen-
te o seu desenvolvimento físico, psí-
quico, emocional, social e ético�, �tra-
balho realizado por menores em espec-
táculos, publicidade, moda, circo, tele-
visão e/ou outras actividades similares�
ou ainda �trabalho realizado por me-
nores no desporto de alta competição�

Estima-se que no Mundo há mais
de 250 milhões de crianças a tra-
balhar!!! Há tanta euforia quando se
fala da OTA..., tantos nacionalismos
exagerados... quando o mais impor-
tante passa despercebido.

Uma criança que trabalha é uma
criança despojada da sua própria
infância, a quem obrigam crescer de-
pressa, que se esquece de brincar e
ter tempo para... ser criança. É uma
criança que se levanta cedo, que assu-
me responsabilidades que não lhe
competem, e que possivelmente de-
pois disto tudo ainda vai à escola.

Uma criança que trabalha não é
só aquela que traz mais um ordenado
para ajudar com as despesas da casa,
também é aquela que dá uma
ajudinha nas lides domésticas, que
cuida dos irmãos mais novos ou que
ajuda no trabalho rural!

Mas, qual o limiar que distingue o
trabalho infantil de uma �ajudinha�?
Quando é que a �ajudinha� passa a
ser trabalho infantil? A criança que
cuida dos irmãos quando sai da esco-
la, trabalha: é ama-seca não remune-
rada, que ajuda nas tarefas que com-
petem aos adultos também trabalha.

Deste modo, ajudar nas tarefas do-
méstica é trabalho infantil ou criar senti-
do de responsabilidade na criança?
E já agora... um tipo de trabalho infantil
(sem qualquer dúvida, trabalho infan-
til) bastante bem aceite na nossa socie-
dade...

As crianças que trabalham em tele-
novelas, séries, filmes... depois da es-
cola, vão para as filmagens, já com os
papéis decorados, a repetir muitíssi-
mas vezes as mesmas cenas horas e
horas a fio, até altas horas da noite...
e no dia seguinte bem cedo repete-
se tudo, não é trabalho infantil? Isto
sem falar das piores formas de explo-
ração de trabalho infantil: exploração
sexual, escravatura...

Cerca de 1.2 milhões de crianças

são traficadas por ano, muitas raparigas
�noivas encomendadas�.

Já agora, pare para pensar e se tiver
o seu filho por perto, aperte-o nos
seus braços. Não o conseguimos pro-
teger do mundo mas, com certeza, que
se sentirão ambos felizes.� ||||| ANAANAANAANAANA     DORESDORESDORESDORESDORES

de cigarros propicia. Até agora a festa
foi dos viciados, ingenuamente iludi-
dos de que celebram juventude. Mas
dançar é algo salutar e natural que
em nada se deveria conjugar com o
acto destrutivo de fumar.

A adopção de comportamentos e
estilos de vida saudáveis é uma sinfo-
nia Europeia que até agora tem sido
interrompida por tosse casmurra! |||||
JOÃOJOÃOJOÃOJOÃOJOÃO     DALIONDALIONDALIONDALIONDALION

Dançar com
o fumo

No editorial da última edição do En-
tre Margens, a propósito da instalação
na Vila das Aves do Intermarché,
refere-se que a mesma mereceu votos
favoráveis da Câmara e da Assembleia
Municipal.

O PSD de Santo Tirso, entende que
a esta informação poderá acrescentar-
se outra, que contribuirá para um
melhor esclarecimento dos leitores.

De facto, a instalação desta ou de
qualquer outra superfície comercial,
não carece de aprovação prévia da
Câmara e da Assembleia Municipal,
enquanto órgãos eleitos, diga-se.

Na verdade, o parecer para a insta-
lação de qualquer superfície comercial
é da responsabilidade de uma Comis-
são, onde para além da Associação
Comercial e Industrial de Santo Tirso
têm assento representantes da Câmara
e da Assembleia de Municipal.

No entanto, os representes da Câ-
mara e da Assembleia Municipal na
referida Comissão,  foram eleitos pelo
partido que detém a maioria, ou seja,
o Partido Socialista, e integram uma
estrutura autónoma, que não depen-
de dos órgãos �Câmara e Assembleia
Municipal�, o mesmo é dizer,  que as
decisões da referida Comissão não
estão sujeitas a consulta prévia dos
referidos órgãos. ||||| O PRESIDENTE DA CPC

DO PSD, ALIRIOALIRIOALIRIOALIRIOALIRIO     CANCELESCANCELESCANCELESCANCELESCANCELES

Trabalho
Infantil

Intermarché

MORADA: APARTADO 19 / 4796-908 | ENTREMARGENS@MAIL.TELEPAC.PT
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A Câmara de Vila Nova de Famalicão
acredita na criação de uma nova
centralidade na zona sul do perímetro
urbano da sede do concelho, em vir-
tude da futura cidade desportiva,
projectada para o local.

Esta, segundo o estudo preliminar
apresentado na semana passada pela
arquitecta Paula Santos, será desenvol-
vida numa área de 217 mil metros
quadrados de terreno, que deverá
acolher um estádio com capacidade
até 12 mil lugares, um segundo cam-
po de futebol, dois campos de futebol

Empresas locais e de
outros concelhos
vizinhos presentes
na Expo Trofa 2007

A partir de 7 de Julho e ao longo
de nove dias, a Trofa vai ser palco
de mais uma edição da Expo Trofa
2007. Esta iniciativa vai já na sua
7ª edição e, tal como, nos anos
anteriores realiza-se no Parque
Nossa Senhora das Dores.

A Expo Trofa é uma organização
conjunta da Câmara Municipal da
Trofa e da Comissão de Festas em
honra de Nossa Senhora das Dores.
Esta feira conta, ainda, com o apoio
da AEBA, Associação Empresarial
do Baixo Ave e das oito freguesias
que compõem o concelho da Trofa.

Dado o sucesso das edições an-
teriores, a autarquia local, continua,
a sua aposta na promoção do
tecido económico e industrial do
concelho, procurando dinamizar
todo o movimento associativo tro-
fense, já que além da indústria as
associações desportivas, recreativas
e culturais marcam, também, presen-
ça na Expo Trofa.

O Parque Nossa Senhora das
Dores, transforma-se assism, de 7
a 15 de Julho, numa enorme mostra
do que de melhor o concelho tem
para oferecer a todos os trofense e
aos seus visitantes. De salientar que
além das empresas locais, a cada
edição que passa, a Expo Trofa atrai
empresas de outros concelhos
vizinhos. Este ano, o certame conta
já com cerca de 160 stands e 15
tasquinhas. Estas tasquinhas são
exploradas pelas associações cultu-
rais e recreativas do concelho, e
onde dão a conhecer as suas espe-
cialidades gastronómicas. Paralela-
mente, a Expo Trofa promove todos

os dias animação a aos seus
visitantes.

Para o primeiro dia da ExpoTrofa
a animação cultural é organizada
pela Câmara da Trofa, que irá pre-
sentear a população com um con-
certo ao ar livre do músico portu-
guês Vitorino acompanhado por Zé
Carvalho, que cantam �Zeca Afonso
20 anos�.

Os expositores funcionam de
segunda a quinta-feira das 19h00
às 23h30, às sextas-feiras das
19h00 às 24h00, aos sábados
das 17h00 às 24h00 e ao domin-
go das 15h00 às 24h00. As
tasquinhas funcionam de segunda
a sexta-feira das 19h00 às 24h00
e aos sábados e domingos das
12h00 às 24h00. |||||

CERTAME REALIZA-SE ENTRE 7 E 15 DE JULHO NO
PARQUE NOSSA SENHORA DAS DORES, NA TROFA

Vitorino actua na Trofa no
dia 7 de Julho, em concerto
promovido no âmbito da
ExpoTrofa 2007. O músico
cantará Zeca Afonso.

dos famalicenses, que vamos concreti-
zar nos próximos anos�, referiu Armin-
do Costa na ocasião. Para o presidente
da Câmara Municipal, em causa está a
criação de uma nova centralidade �vo-
cacionada para o desporto e o lazer�.

Atravessado pelo rio Pelhe, o ter-
reno onde será implantada a cidade
desportiva é delimitado a sul pela A
7, a norte pela variante à cidade e a
poente pela Linha do Minho; locali-
zação que, segundo a autarquia, irá
beneficiar o referido projecto fazendo
com que o mesmo se assuma num

pólo de lazer para todos os cidadãos,
não só de Vila Nova de Famalicão,
mas também da região do Vale do
Ave e, inclusive, da Área Metropoli-
tana do Porto. �A área escolhida para
a criação da cidade desportiva bene-
ficia de excepcionais vantagens, no-

meadamente a facilidade de acessi-
bilidades, que permite a deslocação a
pé das pessoas que habitam no perí-
metro urbano�. Além disso, �a proximi-
dade das auto-estradas facilita o ace-
sso às pessoas que venham de fora
do concelho�, referiu Armindo Costa.

Segundo o mesmo responsável, o
projecto não vai por fim à actual ci-
dade desportiva, havendo, no entanto,
melhoramentos a fazer: �cidade des-
portiva que existe actualmente, projec-
tada há mais de 50 anos, e que foi
construída ao longo de muitos anos,
não irá acabar, embora tenha de ser
reformulada�.

De acordo com projecções actuais,
a futura Cidade Desportiva de Vila
Nova de Famalicão deverá custar
entre 20 a 25 milhões de euros,
embora tudo dependa das infra-estru-
turas que serão incluídas no projecto,
o qual deverá estar pronto em 2009,
de modo a que o concurso público
para a primeira fase das obras seja
lançado ainda nesse ano, conforme
pretende Armindo Costa. |||||

Segundo a autarquia, a localização da futura cidade desportiva
faz com que o mesmo se assuma num pólo de lazer para
todos os cidadãos, não só de Famalicão, mas também da região
do Vale do Ave e, inclusive, da Área Metropolitana do Porto.

de sete, uma pista de atletismo, um
parque verde e uma praça pública
multifuncional, que poderá acolher
eventos desportivos e culturais de
grande dimensão.

�É um grande projecto em favor
do desporto e da qualidade de vida

Famalicão revela estudo prévio
da futura Cidade Desportiva
CÂMARA QUER FAZER DESTE PROJECTO UM POLO DE LAZER NÃO SÓ PARA A POPULAÇÃO
LOCAL, MAS TAMBÉM PARA A DO VALE DO AVE E DA AMP

VALE DO AVE

O presidente da Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, Armindo Costa, e o novo
presidente do Instituto Politécnico do Cávado
e do Ave (IPCA), João Carvalho, acordaram
na semana passada dar sequência a um
protocolo já assinado entre as duas institui-

ções com vista à instalação em Vila Nova de
Famalicão de um pólo daquela escola pública
de ensino superior politécnico.

No final da reunião, João Carvalho revelou
que o IPCA - escola que tem a sua sede em
Barcelos - poderá abrir na cidade famalicense

cursos de especialização tecnológica, para
alunos com o 12º ano de escolaridade, assim
como pós-graduações em áreas que não
colidam com a oferta existente, nomeadamente
na Universidade Lusíada e na Escola Superior
de Saúde do Vale do Ave. |||||

Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave pretende
criar polo em
Vila Nova de Famalicão

* Crédito concedido por insituições de crédito autorizadas pelo Banco de Portugal

Precisa de dinheiro? Ou simplesmente não

está satisfeito com o que paga actual-

mente pelos seus créditos?

Procure no sitio certo, na 100% Crédito

temos a solução para si.

CONSULTE-NOS!

Rua prof. dr. Fernando António Pires de Lima, nº 408 - Santo Tirso -
Telefone 252 861 383 - Fax 252 862 379

Em frente à Escola Secundária Tomás Pelayo  (Escola Industrial)
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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

JULHO SEGUNDA QUINZENA

PEIXES 20/2 A 20/3

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

ARTIGOS SANITÁRIOS
REGA - PISCINA

ENERGIAS RENOVÁVEIS

Carta dominante: 10 de Ouros, que sig-
nifica Prosperidade. Amor: tente parar
para pensar um pouco na sua relação.
Saúde: evite andar tenso, relaxe! Di-
nheiro: poderá surgir um crescimento
inesperado do seu poder material.
Número da Sorte: 74

Carta dominante: rainha de Espadas,
que significa Melancolia. Amor: an-
dará nas nuvens, pois só o amor faz
milagres. Saúde: faça um Check-up.
Dinheiro: deverá ter mais atenção ao
seu mealheiro. Número da Sorte: 63

Carta dominante: cavaleiro de Paus, que
significa Partida Inesperada. Amor: alguém
que lhe é muito chegado pode desa-
pontá-lo, saiba perdoar. Saúde: cuidado
com os excessos alimentares. Dinheiro:
pense bem antes de pôr em marcha
qualquer tipo de projecto que implique
correr riscos. Número da Sorte: 34

Carta dominante: a Torre, que significa con-
vicções Erradas. Amor: renove o amor,
surpreenda o seu par. Saúde: cuidado
com o consumo excessivo de doces. Di-

Carta dominante: rei de Espadas, que
significa Poder. Amor: seja mais cari-
nhoso com a sua cara-metade. Saúde:
cuidado com as correntes de ar. Di-
nheiro: não se deixe influenciar por
terceiros. Número da Sorte: 64

Carta dominante: 3 de Espadas, que sig-
nifica Amizade. Amor: não sinta inveja
daquilo que os outros têm, agradeça o
que tem. Saúde: a sua energia está em
plena forma. Dinheiro: nem sempre po-
demos ter tudo o que desejamos, e esta
não é uma boa altura para gastos eleva-
dos. Número da Sorte: 53

Carta dominante: 7 de Ouros, que sig-
nifica Trabalho. Amor: energias posi-
tivas avizinham-se, aproveite-as de-
vidamente. Saúde: tente descontrair
saindo da rotina. Dinheiro: procure
demonstrar mais interesse pelo seu
trabalho, e será recompensado por
isso. Número da Sorte: 71

Carta dominante: rei de Ouros, que sig-

Carta dominante: 9 de Copas, que signifi-
ca Vitória. Amor: procure dar um pouco
mais de ânimo e vitalidade à sua rela-
ção afectiva. Saúde: não faça grandes es-
forços.  Dinheiro: nunca deixe para ama-
nhã aquilo que pode fazer hoje, será
prejudicial para si. Número da Sorte: 45

Carta dominante: 4 de Copas, que signifi-
ca Desgosto. Amor: poderá receber a
visita de um familiar que já não vê há
muito tempo. Saúde: faça mais exercício
físico.  Dinheiro: o seu rendimento men-
sal poderá ter um aumento inesperado.
Número da Sorte: 40

Carta dominante: 5 de Copas, que signifi-
ca Derrota. Amor: não se deixe influen-
ciar por terceiros. Saúde: possíveis dores
de cabeça. Dinheiro: tudo decorrerá den-
tro da normalidade.  Número da Sorte: 41

Carta dominante: rei de Paus, que significa
Coragem. Amor: sentirá necessidade de
estar rodeado de amigos. Saúde: dê âni-
mo à sua vida, pratique uma modalida-
de de que goste. Dinheiro: a necessida-
de de contenção toca a todos, modere
os seus gastos. Número da Sorte: 36

nifica alguém Inteligente. Amor: tente
ter uma vida social mais activa. Saúde:
possíveis dores em todo o corpo. Re-
pouse mais. Dinheiro: cuidado com os
grandes investimentos. Número da
Sorte: 78

nheiro: com calma/prudência conseguirá
atingir os objectivos. Número da Sorte: 16

De parabéns

Completá mais uma primavera a dona Beatriz
Ferreira Santos.
Marido e filho, desejam-te nesta data tão especial,
muitos parabéns e muitos anos de vida cheios de
saúde e de felicidade.

Beijinhos e parabéns!

10-07-2007

Celebra o vigésimo aniversário
O Jornal «Entre Margens»!
Que mantenha o seu ideário
E não sofra derrapagens…

Celebramos hoje a Poesia
Sobre Camões e Portugal!
Queremos evocar este dia
Como único, mesmo sem igual!

A esta Vila, tão acolhedora,
Trazemos nossa inspiração...
Que a efeméride motivadora,
Promova feliz continuação!

Evocamos também grande figura,
Amante da Língua Portuguesa:
Aurélio Fernando, de nobre postura
Que a todos enriquece, com certeza!

Poesia Entre Margens

||||| JOSÉ FERREIRA (Vila Nova de Famalicão)

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

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
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Nº 373 - 4 DE JULHO DE 2007

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

devem contactar esta redacção.

No     SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO o     feliz contemplado nesta
1ª saída de Julho foi o nosso estimado
assinante, Ângelo Costa, residente em Riba
de Ave..

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz
contemplado nesta 1ª saída de Julho foi o
nosso estimado assinante, Amaro Albino
Silva Ferreira, 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 1ª saída de Julho foi o nosso
estimado assinante, José Maia, residente me
Água Longa.

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

OCULISTA

Outra Visão do Mundo

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

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

Ortopédias e Dietéticas, Lda.
ORTONEVES

entreMARGENS
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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
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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

ENFERMEIRO
AO

DOMICÍLIO
24 horas por dia
7 dias por semana

Contactar: 91 490 67 17

A melhor franquia de
comércio em Portugal
precisa de pessoas para

a área comercial.
Contactar R.H. 960040511
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LORDELO - GUIMARÃES
0,75549,00 399,00

INDIVIDUAL REF.
FLEXI - VÁRIAS
CORES

2,40
LCD GRUNDIG
LXW82 - 8600 DL

16,908,59 3,89 8,50
BACALHAU CRESCI-
DO ORIGEM
NORUEGA
kg

0,493,98 0,89
LEITE MEIO
GORDO DÉLISSE
1 lt

0,89

PRESUNTO S/
OSSO 1/4 MARAVI-
LHAS DO INTERIOR
kg

7,99
DETREGENTE SKIP
75 doses c/ oferta de
Trolley

14,99
COSTELETAS
MISTAS BEM.
FAMILIAR
 kg

2,95
PAPEL HIGIÉNICO
RENOVA SUPER
32 rolos+8 rolos
grátis

5,99

CERVEJA SUPER
BOCK PACK
10x33 cl TP

3,29
AZEITE VIRGEM
EXTRA GALO
75 cl

2,85
CORN FLAKES S/
AÇUCÁR HAHNE
375 gr

1,69
REFRIGERANTE
SUMOL LARANJA
6x1.5 lts c/ oferta

5,98

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 4 a 15 de Julho de 2007.

20 Preços de Arrasar

ALMOFADA DECO-
RATIVA 45X45 REF.
BONECOS

AR CONDICIONADO
G09AH

TENDA CAMPISMO
2 PESSOAS
200x120x100 cm

PESCADA CONGELA-
DA Nº 3
kg

MELÃO VERDE
CAT.: II
kg

NECTARINA CAL.: B
CAT.: II
 kg

FIAMBRE T/5 DA
PÁ PROBAR
kg

 LUBRIFICANTES GALP LUBRIFICANTES GALP LUBRIFICANTES GALP LUBRIFICANTES GALP LUBRIFICANTES GALP: combustíveis | lavagens | oficina | banco potência | pré-inspecção IPO

 PEÇAS E ACESSÓRIOS PEÇAS E ACESSÓRIOS PEÇAS E ACESSÓRIOS PEÇAS E ACESSÓRIOS PEÇAS E ACESSÓRIOS: discos | calços | filtros | amortecedores | baterias

 PNEUS DE TODAS AS MARCAS PNEUS DE TODAS AS MARCAS PNEUS DE TODAS AS MARCAS PNEUS DE TODAS AS MARCAS PNEUS DE TODAS AS MARCAS: montagem | equilibragem | alinhamento direcção | desempeno de jantes imediata

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

BARCO
INSUFLÁVEL
94X66 CM
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