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Localização do Hospital Privado
corresponde bem à ideia do projecto
ENTREVISTA COM JOSÉ FERRAZ DE OLIVEIRA, ACCIONISTA E  PORTA-VOZ DO HOSPITAL PRIVADO DE SANTO TIRSO

Em 2008 Serralves vai
expôr em Santo Tirso

Sócios dos
Bombeiros das
Aves reclamam
por reunião
extraordinária

Santo Tirso vai receber no próxi-
mo ano uma iniciativa de carácter
nacional baseada na colecção per-
manente da Fundação de Serral-
ves. O anúncio foi feito na passa-
da sexta-feira (26 de Outubro) por
Gomes de Pinho, presidente do

Conselho de Administração da-
quela instituição portuense, que se
deslocou a Santo Tirso para a for-
malização do protocolo com a Câ-
mara Municipal, através do qual o
município tirsense se tornou mem-
bro-fundador de Serralves. | PÁG. 11

Pedido deverá chegar esta semana
ao presidente da Assembleia Geral
da Associação Humanitária. | PÁG. 4

CENTRO DE NOVAS
OPORTUNIDADES
CUMPRIU TRÊS ANOS
Ministra da Educação,
Maria de Lurdes
Rodrigues, assinalou a
data, em Santo Tirso

COM ESTA EDIÇÃO, SUPLEMENTO
EMPRESAS & NEGÓCIOS

INAUGURAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DE REBORDÕES
Rebordões já não é mais uma freguesia de pé descalço

TÉLE FERREIRAS

Em memória de  Mário Rui da Silva Ferreira
Exposição e Vendas: Av. Conde Vizela  | Telf. 252 820 320 | Fax 252 820 327 | AVES | Rua Ferreira de Lemos | Telf. 252 855 182 | 252 850 605 SANTO TIRSO Assistência Técnica: R. Ponte Velha | Telf. 252 851 985

CAMPANHA OUTONO/INVERNO 2007
Ar-Condicionado | Radiadores eléctricos | Acumuladores de calor

TÉLE FERREIRAS
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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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Momentos há que nos fazem interio-
rizar e sentir o fluir da vida de modo
mais discreto e sentimental. O Outo-
no, muito embora sintamos que as
estações já não são o que eram devi-
do provavelmente às mudanças cli-
máticas que estão ocorrendo, é uma
destas estações que mexem com o
nosso relógio biológico e que se tra-
duz, entre outras mudanças, na mu-
dança da hora. A natureza impõe-nos
de certo modo um ritmo de hiberna-
ção que tem um valor simbólico indes-
mentível. Já não são apenas as paisa-

gens que se tingem de coloridos iri-
descentes, uma espécie de madurez
a desmaiar para os ocres e os casta-
nhos antes da queda das folhas; são
os próprios estados de alma a tradu-
zir a nossa própria gravidade e an-
gústia pelo inexorável fluir do tempo
que, num ápice, nos traz memórias
de tempos felizes, de rostos que fo-
ram espelhos límpidos dos melhores
sentimentos e emoções e que, não
tarda muito, faz de cada um de nós
um amarelento retrato da condição
humana. Aí está o 1º de Novembro
com a sua liturgia solene que a Igreja
Católica insiste em considerar glorio-

Fruta do Outono

A natureza impõe-nos de
certo modo um ritmo de hibernação que tem

um valor simbólico indesmentível

sa e evocativa de Todos os Santos e
que, as lógicas humanas a que dificil-
mente escapamos envolvem nos cri-
sântemos e nas “pompas fúnebres” do
culto dos mortos.

Desculpem-me os leitores esta fuga
ao quotidiano e às ocorrências do
nosso viver político-social mas mo-
mentos há em que o intimismo e a
metafísica são também a expressão do
nosso ser social e político. E quando
assim acontece, a poesia ainda é a

melhor expressão desta angústia, sen-
do também a seu modo um acto de
libertação das grilhetas que o tempo
nos impõe. Exultemos se somos ain-
da dos que têm a felicidade de apre-
ciar “a fruta que mais prezo e a mais
azeda/ dádiva sendo, ao dono me endi-
vida/ gomo a gomo, ano a ano
consumida”. `È por isso que, mesmo
tardia, a Fruta do Outono é ainda
um bem apreciável e gostoso! ||||||

Recolho do Outono os frutos mais
Generosos, tardios: – a romã,
Mais bela aurora a abrir-se na manhã
E a salpicar de rubros tons fatais

Os fenos e os restolhos sazonais;
-A castanha, dos pobres mais irmã,
Que se arreganha, liberal e dá
Melhor sabor aos vinhos outonais;

-O nobre diospiro em labareda
A arder no cadafalso e em seu redor
Uma chusma de insectos pinga-amor;

-E a fruta que mais prezo e a mais azeda-
Dádiva sendo ao dono me endivida-
Gomo a gomo, ano a ano consumida.

Com esta edição do Jornal Entre
Margens (379, de 31 de Outu-
bro de 2007), procedemos à pu-
blicação de mais um Suplemento
Empresas & Negócios, desta vez
dedicado à Empresas Transportes
Freitas, com sede em Vila das Aves.

A póxima edição do Jornal Entre
Margens estará nas bancas a 14
de Novembro. Até lá, a actualida-
de noticiosa pode ser consultada
em jornal-entre-margens.blogspot.com

Nota da redacção
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Como acontece todos os anos, a Associação de S. Miguel Arcanjo promove mais um Magusto
Convívio. A iniciativa realiza-se no próximo Domingo, 4 de Novembro, no recinto do refeitório

social do salão paroquial de Vila das Aves. O início está marcado para as 14 horas.

Aparatoso accidente na Pinguela,
entre Bairro e Vila das Aves
Ocorreu na passada sexta-feira, 26
de Outubro um aparatoso acidente
na Rua Pinguela, felizmente sem viti-
mas a lamentar.

Segundo informações recolhidas
junto do comandate dos Bombeiros
de Vila das Aves, o acidente deu-se
no início da tarde quando um veícu-
lo 4x4 que circulava no sentido Bair-
ro - Vila das Aves se despistou logo

a seguir à curva imediatamente após
a ponte (à entrada, portanto, de Vila
das Aves) na mais conhecida como
“subida da Pinguela”, entrando na
ravina.

Dado o alerta, os Bombeiros de
Vila das Aves deslocaram-se ao local
com doze elementos, duas ambulân-
cias e um carro de resgate e foi com
alguma dificuldade que procederam

ao resgate das vítimas tendo em con-
ta o difícil acesso. As duas ocupantes
do veículo, ao que tudo indica mãe e
filha da vizinha freguesia de Bairro
(Vila Nova de Famalicão), foram as-
sistidas no local tendo-se verificado
apenas ferimentos ligeiros. Ainda as-
sim, ambas foram depois encaminha-
das ao hospital. ||||| TEXTO: LUDOLUDOLUDOLUDOLUDOVINAVINAVINAVINAVINA     SILSILSILSILSIL-----
VVVVVAAAAA | FOTO: VVVVVASCOASCOASCOASCOASCO     OLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRA

ACESSO AO LOCAL DIFICULTOU TRABALHO DOS BOMBEIROS DE VILA DAS AVES

A Câmara Municipal de Santo Tirso
está, neste momento, a executar
obras no cemitério antigo de Vila
das Aves. Trata-se de uma interven-
ção ao nível da pavimentação em
pedra de chão dos passeios do ce-
mitério antigo (numa área de cerca
de 500 metros quadrados) e que
representa um investimento cama-
rário de cerca de 7 mil e 500 euros.

As obras de transformação do anti-
go edifício dos correios de Vila das
Aves em casa de acolhimento para
jovens (já baptizada de Casa do Sol)
arrancam no próximo dia 5 de No-
vembro (segunda-feira), segundo
deu conta ao Entre Margens a As-
sociação de Solidariedade e Acção
Social de Santo Tirso (ASAS).

O custo da empreitada deverá
ultrapassar os 200 mil euros e tem
a comparticipação do Ministério da
Solidariedade e da Segurança Soci-
al em 50 por cento. Este projecto

Obras no velho edifício
dos CTT começam na
próxima segunda-feira

Câmara requalifica
antigo cemitério local
NOVO CEMITÉRIO INAUGURA A 11 DE NOVEMBRO

obteve ainda o apoio da Junta de
Freguesia de Vila das Aves –
cedência de edifício por 25 anos,
através de Contrato de Comodato
– e da Câmara Municipal de Santo
Tirso que financiou em 20 mil
euros o projecto de arquitectura.

A Casa do Sol “será uma casa
de autonomia”, ou seja, destinada
ao acolhimento de jovens com ida-
des próximas da autonomização,
contudo, irá receber numa primeira
fase jovens com idades compreen-
didas entre os 8 e os 14 anos. |||||

Esta obra decorre em simultâneo
com a empreitada de construção da
primeira fase de construção do novo
cemitério, onde a Câmara Munici-
pal de Santo Tirso está a investir
cerca de 300 mil euros. Nesta pri-
meira fase ficarão disponíveis 252
sepulturas e 69 ossários. A obra é
inaugurada no dia 11 de Novem-
bro (domingo) às 10h30. |||||

EDIFÍCIO VAI DAR LUGAR A CASA DE ACOLHIMENTO DA
ASSOCIAÇÃO ASAS DE SANTO TIRSO
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Carnes Verdes Salgadas e Fumadas
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Doença dos Olhos

Drª Conceição Dias
R. Augusto Marques, 66 1º

Sala 3

4795-036  Vila das Aves

MÉDICA ESPECIALISTA

Marcação de Consultas

Telef: 252942483

CONSULTAS GRATUITAS
.

CONSULTAS DE OPTOMETRIA E
CONTACTOLOGIA

.

CONSULTAS DE TONOMETRIA
(PARA MEDIR A PRESSÃO INTRA-OCULAR)

.

ACONSELHAMENTO TÉCNICO E ESTÉTICO
.

MODELOS SEMPRE ACTUALIZADOS
.

ATENDIMENTO PERSONALIZADO
.

FACILIDADES DE PAGAMENTO
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O posto de abastecimento de com-
bustíveis Galp em Vila das Aves, geri-
do pela TF Gest, empresa pertencen-
te ao grupo Transporte Freitas, come-
morou, no passado dia 24 de Outu-
bro o 5.º aniversário em família. A oca-
sião serviu para reunir à mesa todos
os funcionários, que desde há algumas
semanas têm como gerente Sílvia Bar-
bosa, num animado convívio, ao qual
fez questão de comparecer Alfredo

Aniversário festejado em família

Freitas, responsável pela TF Gest.
Apesar da crise instalada na região

do Vale do Ave, sobretudo pela fa-
lência da indústria têxtil, traçou um “ba-
lanço positivo” dos últimos cinco anos,
ciente de que a satisfação dos clientes
é a principal meta a cumprir diariamen-
te. “Estamos localizados numa região
com fortes carências ao nível do desem-
prego, mas tentamos responder sem-
pre com qualidade dentro dos servi-
ços prestados à população”, referiu, a
propósito, o mesmo responsável.

O facto de este posto de abasteci-
mento ter garantido uma posição
privilegiada no ranking trimestral dos
900 postos da Galp é motivo para uma
dupla satisfação, dado esta ser uma
“boa referência” e uma prova de que
o trabalho desenvolvido é de qualida-
de”. “Queremos que assim seja sem-
pre, independentemente de ficarmos
bem ou mal classificados. Qualidade e
satisfação são os nossos principais le-
mas”, sustentou Alfredo Freitas, irmão
do sócio-gerente António Freitas. ||||||

POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GALP EM VILA DAS AVES, GERIDO PELA
TF GEST, COMEMOROU 5.º ANIVERSÁRIO

Ainda esta semana, o presidente da
Assembleia Geral da Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Voluntários
de Vila das Aves deverá receber mais
uma petição assinada por 30 ou mais
asso-ciados (conforme determinam os
esta-tutos da mesma), através da qual
os sócios reclamam pela convocação
de uma reunião extraordinária da
assembleia.

As últimas notícias vindas a públi-
co relativas “à situação financeira da
instituição (bens penhorados)”, a “falta
de apresentação de contas” e a “falta de
transparência com que a instituição tem
vindo a ser administrada” são alguns
dos argumentos aludidos na referida

petição e que justificarão a convoca-
ção de uma reunião extraordinária.

A concretizar-se, esta será a se-
gunda petição a ser entregue junto
da Associação Humanitária. Da pri-
meira petição, assinada, entre outros
por Afonso Henriques Queirós e
Manuela Queirós (sócios gerentes da
CLIFIMED), resultou a expulsão dos
mesmos, conforme se pode ler no
ofício enviados pela direcção da As-
sociação Humanitária ao primeiro e
a que o Entre Margens teve acesso.
“Atendendo ao mal estar criado ao
longo dos últimos tempos V. Exa. a
esta prestimosa instituição (Corpo de
Bombeiros) no que concerne a as-

suntos morais e materiais (….) a di-
recção na sua reunião ordinária de
16 de Outubro de 2007, entre ou-
tros assuntos, deliberou por unani-
midade, e de acordo com os estatu-
tos, excluir V. Exa. de sócio efectivo
(…). O documento tem data de 25
de Outubro de 2007.

Ainda que considerando ilegal
esta atitude da direcção, e face à re-
levância do assunto, os responsáveis
da CLIFIMED excluíram-se desta nova
petição, facto contudo que não deve-
rá inviabilizar que novo pedido che-
gue às mãos do presidente da As-
sembleia Geral da associação huma-
nitária. ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Sócios dos Bombeiros das Aves
querem reunião extraordinária
PETIÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE ESTA SEMANA AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL DA
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA DAS AVES

Desfile de moda hoje no
Pavilhão Municipal

Em Reportagem é o título de um do-
cumentário do jornalista Alberto
Serra e do técnico da RTP, Manuel
Liberto, sobre a vocação e vida do
Mosteiro da Visitação de Vila das Aves
e que será transmitido na quarta-
feira, 7 de Novembro, na RTP 1, após
o Telejornal, por volta das 21 horas.

A reportagem acompanha o dia
a dia da comunidade e personifica

A intempérie que se abateu sobre
Santo Tirso no passado dia 29 de
Setembro não permitiu a realização
do Desfile das Lojas do “Nosso Co-
mércio” integrado na iniciativa “Act
on Tour”, tendo sido este adiado
para esta quarta-feira (dia 31 de
Outubro), pelas 21h30m no Pavi-
lhão Municipal de Santo Tirso.

Numa organização da Centrotirso
- Associação para a Promoção de
Santo Tirso - em parceria com Asso-
ciação Comercial e Industrial e a Câ-
mara Municipal, este evento inclui-

a “vocação” numa das irmãs mais
novas, que conta como o Senhor a
chamou para a vida religiosa e con-
cretamente a uma “Ordem de Clau-
sura”, como é a Ordem da Visitação.
Como o Senhor chamou esta irmã
que andou longe Dele, pode tam-
bém chamar outras ou outros jo-
vens para colaborarem com a Sua
vontade. ||||| P.E MENDESMENDESMENDESMENDESMENDES     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Reportagem feita no Mosteiro da
Visitação passa dia 7 na RTP 1

rá moda, música, dança e animação.
O Desfile de Moda contará com a

participação das Lojas do “Nosso Co-
mércio”: Ana Sousa, Lanidor, Doze K,
Reflexus, Cristina Lingerie, Sthill – Surf
Shop, Melt Store, Sapataria kyria e
Pratium Ourivesaria. No desfile par-
ticipam os manequins Gonçalo San-
tana (Xavier da série juvenil “Moran-
gos com Açúcar”) e Débora Monteiro
(Helena da telenovela “Tempo de
Viver”). Esta iniciativa tem o apoio da
União Europeia, Ministério da Eco-
nomia e Inovação e do Prime. ||||||

Os moradores da Rua da Boavista (na imagem) contactaram o Entre
Margens queixando-se do mau estado em que a mesma se encontra. As
silvas e arbustos crescem para além do piso alcatroado e este, nalguns
sítios, já liberta gravilha.

Rua da Boavista, em Vila
das Aves, em mau estado

“ACTO ON TOUR” - 31 DE OUTUBRO (HOJE) ÀS 21H30
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Electricidade Auto

Mecânica geral
Tacógrafos

Limitadores de velocidade
Alarmes

Auto-rádios

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

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

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE QUALIFICAÇÃO
DE INSTALADOR DE TACÓGRAFOS Nº 101.25.04.6.052
CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE QUALIFICAÇÃO
DE INSTALADOR DE LIMITADORES DE VELOCIDADE Nº 101.99.04.6.053
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É natural e reside na cidade do Porto,
mas há mais de duas décadas que
exerce medicina em Santo Tirso; actu-
almente como clínico privado, e no
período de 1986 a 92 no outrora
designado Hospital Conde S. Bento.
José Ferraz de Oliveira é um dos sete
accionistas do Hospital Privado de
Santo Tirso, tendo recentemente sido
nomeado seu porta-voz.

Ao Entre Margens revelou as prin-
cipais características de um projecto
que, acredita, será uma mais valia im-
portante para a cidade. Um projecto
que pretende aliar “saúde e bem-es-
tar” que se vai pautar pela “prevenção
da doença” pela “rapidez de consul-
tas e de diagnósticos” e por “uma ofer-
ta muito diversificada”. “Tentaremos tra-
zer para o Hospital Privado de Santo
Tiro a maior parte das especialidades
médicas que poderão funcionar nes-
te tipo de unidades”, sublinha José
Ferraz de Oliveira.

Quem são os promotores do Hospi-
tal Privado de Santo Tirso?
A ideia do Hospital Privado surgiu de
um grupo de médicos e enfermeiros
que trabalha aqui e que pensa que a
oferta de saúde no concelho não está
esgotada. Um grupo de pessoas que
pensa que há espaço para uma uni-
dade hospitalar - embora privada, e
muito mais voltada para o ambulató-
rio do que propriamente para o inter-
namento - e que encontrou parcerias
no Dr. José Vila Nova, do Grupo do
Hospital Privado da Trofa, e na Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários Tirsenses (Amarelos).

São, portanto, estes os principais in-
vestidores?
Não. O investimento é mais ou me-
nos equitativo. São sete entidades,
digamos assim, equilibradas umas
com as outras e que terão à partida o
mesmo grau de responsabilidade. A

Localização do Hospital
Privado corresponde
bem à ideia do projecto
ENTREVISTA COM JOSÉ FERRAZ DE OLIVEIRA, UM DOS ACCIONISTAS E
PORTA-VOZ DO HOSPITAL PRIVADO DE SANTO TIRSO QUE DEVERÁ IMPLICAR UM
INVESTIMENTO NA ORDEM DOS 8 MILHÕES.

estrutura accionista é mais ou menos
equilibrada.

Que são?
Para além dos Bombeiros Amarelos e
do Dr. José Vila Nova, mais cincos
profissionais do concelho, entre os
quais me incluo, os médicos Rui Ro-
sas e António Gouveia do Hospital
de Santo Tirso e os enfermeiros José
Torres e Fernando Marques [actual pre-
sidente da Liga de Amigos do Hos-
pital de Santo Tirso]. Há ainda uma
entidade que participa, embora com
menor quotização, que é a Unidade
de Saúde de Santo Tirso.

Neste momento em que fase está o
projecto?
Está constituída a sociedade. Existe
um terreno prometido pela Câmara
Municipal, foi já aprovada a sua afec-
tação a este projecto conforme o vos-
so jornal noticiou [NNNNN.....RRRRR::::: sito na zona das
Rãs, nas proximidades do Pavilhão
Municial]. O plano de arquitectura es-
tá neste momento a ser elaborado e
embora não existam muitos dados a
este nível, há pormenores que já es-
tão decididos. Para além disso, estamos
também em fase de discussão da or-
ganização interna do futuro hospital,
o que é um processo longo.

Pelo que foi dado a conhecer, este é
um projecto para estar pronto em
2010. É assim?
Nós não gostamos muito de nos com-
prometermos com datas. Podemos res-
ponder pelas coisas que dependem
de nós, mas um hospital implica a in-
tervenção de muita gente e de mui-
tas estruturas e qualquer uma delas
pode protelar o projecto. Nós fala-
mos em 2010 se o processo decor-
rer sem atropelos.

Voltando ao projecto, e naquilo que
poderá ser adiantado, que caracte-
rísticas terá o edifício?
Será uma construção sobretudo em
altura. Vai ter uma base de implanta-
ção que rondará os mil e poucos
metros quadrados e vão ser feitos o
número de pisos que a cercia permi-
tir. Há ali, desde logo, uma preocupa-
ção que se prende com a questão do
estacionamento. É um aspecto deli-
cado, até porque a implantação de
um edifício daqueles naquela zona,
onde não há nenhum parque de esta-
cionamento público, iria saturar a sua
capacidade de estacionamento, pese
embora exista um parque de estaciona-
mento de uma unidade comercial ali
perto. Mas não é a mesma coisa.

E a solução passa pela construção
de estacionamento subterrâneo?
Sim. O que se equaciona é fazer-se

um estacionamento subterrâneo. Esta-
mos a pensar em três pisos de forma
a servir a unidade hospitalar e que
permita que os moradores daquela
zona não sofram com a construção
de um edifício daquela volumetria e
com a utilização pública que o mes-
mo vai ter.

A localização definida tem gerado
alguma contestação, principalmente
por parte dos partidos da oposição.
O que é que os promotores do hos-
pital pensam da localização que foi
definida?
Aquela localização foi sugerida pela
Câmara Municipal, não fomos nós
que fomos à procura. O tipo de hos-
pital que queremos fazer é um hospi-
tal de proximidade. Não é um hospi-
tal para servir grandes extensões de
populações, é um hospital que vai ser-
vir a cidade e os arredores da cida-
de. Esta proximidade íntima com a
cidade para nós é boa, corresponde
bem a ideia que tínhamos para o pro-
jecto. Portanto, a nós não nos parece
mal aquela localização. Mas uma coi-
sa também é certa: nós não quere-
mos que, por causa de uma interven-
ção nossa, haja conflitos na cidade.
A nós interessa-nos que seja um lo-
cal apoiado e aprovado pela Câmara
Municipal que é a responsável por
isso, não é o cidadão “a”, “b” ou “c”.

Também é verdade que aquele não
é o único sítio da cidade onde se po-
deria construir um hospital e, com cer-
teza, deve haver outros sítios que po-
deriam ser utilizados para o efeito e
até, admito, com alguma vantagem, não
digo que não. Agora neste momen-
to, o que há é um compromisso da
Câmara para ser realizado naquela
local e se não houver nada em con-
trário, é lá mesmo que se vai realizar.

Mas na cidade ou no perímetro ur-
bano da cidade, haveria outra loca-
lização que lhes seria mais apetecí-
vel, digamos?
Chegámos a equacionar uma locali-
zação alternativa, aliás muito próxima
desta. Mas essa localização tinha já
um plano de pormenor aprovado que
inviabilizava a construção de um hos-
pital e, portanto, desistimos imediata-
mente.

E qual seria essa localização?
Eu não lhe sei identificar muito bem
o local, mas seria nas proximidades
da Adega Cooperativa, à entrada da
cidade. Chegou-se a equacionar.

Voltando às características do Hos-
pital. Qual o número de camas?
O número de camas oscilará entre
25-30 camas. Vai também depender
[CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE]JOSÉ FERRAZ DA COSTA: OFERTA DE SAÚDE NO CONCELHO NÃO ESTÁ ESGOTADA”
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Referiu que existe espaço em San-
to Tirso para uma unidade da saú-
de deste tipo. Podemos deduzir
destas palavras que na base deste
projecto esta também a ideia de
que o Serviço Nacional de Saúde
em Santo Tirso não irá muito mais
além do que as respostas que nes-
te momento dá?

Ora bem, as unidades de saúde
pública na cidade são duas, como
se sabe; o Centro de Saúde e o
Hospital. Como é do conhecimen-
to de todos, o hospital anunciou
há pouco, grandes investimentos, que
são óptimos e que vão ser muito bons
para a cidade. Mas o Hospital de Santo
Tirso é um hospital que está marca-
do no seu desenvolvimento até um
determinado sítio. Isto é, mesmo
fazendo tudo muito bem e em boas
condições, em muito boas instala-
ções, de forma correcta e
atempadamente, não vai ter as
valências todas. Nunca irá ter uma
oferta como o nosso pode ter.

Há sempre espaço para, de um
modo organizado, de um modo rá-
pido, de um modo confortável e com
muita qualidade técnico-científica fa-
zer-se uma oferta integrada na ci-
dade de santo Tirso numa unida-
de hospitalar privada. No Hospital
Privado de Santo Tirso o que se pre-

[CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR]

das áreas disponíveis. O perfil de tra-
balho de internamento deste hospi-
tal é mais de apoio à cirurgia que for
lá feita – que vai ser sobretudo cirur-
gia de ambulatória – do que propria-
mente o desenvolvimento de hábitos
de internamento regular.

Haverá outros serviços?
Nós temos um plano funcional, que
neste momento é um plano prelimi-
nar, mas onde já estão definidas a
existência de um sérviço de atendi-
mento permanente, uma área cirúrgi-
ca, um hospital de dia, as tais 25-30
quartos, duas ou três enfermarias. De-
pois vai haver uma área de meios com-
plementares de diagnóstico e trata-
mentos, uma área de consulta exter-
na entre outros serviços de apoio. Para
além disso, está prevista ainda a exis-
tência de um health clube / SPA.

Tratando-se de um Hospital Priva-
do, será uma unidade hospitalar es-
sencialmente dirigido a pessoas com
maiores recursos económicos?
Estamos a falar de um hospital priva-
do e como tal, não se pode comparar
ao que se paga numa unidade públi-
ca. Mas é nossa intenção diminuir ao
máximo essa selecção que é feita obri-
gatoriamente quando temos uma ac-
tividade privada. Estamos, por isso, dis-
poníveis para negociar protocolos com
todas as entidades, uma oferta de ser-
viço que seja razoável. Vamos poder
oferecer um serviço com qualidade,
com rapidez e muito diversificado o
que é vantajoso para com quem quer
que façamos acordos.

O investimento será na ordem dos
oito milhões de euros?
Também não sabemos com rigor quan-
to irá custar, mas apontamos para que

seja nessa ordem de grandeza, sim,
o que não quer dizer que isso seja
tudo a ser suportado pela sociedade.

Quantos postos de trabalho prevê-
em criar?
Não faço a mais pequena ideia. Se-
guramente vão ser mais de cem. Vai
de certeza movimentar economicamen-
te a cidade. Eu, pessoalmente, acho
que isto vai ser muito bom para a ci-
dade. Não sei até que ponto é que vai
ser bom, mas esta cidade ficará segu-
ramente melhor com este hospital. ||||||

vê é uma associação entre a procu-
ra da saúde e o bem-estar.

Presumo que não acredite que será
criado um novo hospital em Santo
Tirso?
Não acredito, por razões que vie-
ram a público recentemente. Nin-
guém que faz um investimento na
ordem dos milhões como os que
vão ser investidos no Hospital de
Santo Tirso vai depois construir um
novo. Só se os nossos governantes
entrassem em completa desorgani-
zação mental. E acho que, na mi-
nha humilde opinião, nem faz mui-
to sentido. Acho que é mais razoá-
vel investir nas actuais instalações -
que é o que está a ser feito - do que
construir uma nova unidade de raiz.

Não vos preocupa a concorrência
que vai surgir nos próximos anos
em Guimarães e Braga?
Não. Este é um projecto que entra
claramente na concorrência. Não é
feito contra ninguém, reúne forças
já existentes na cidade a este nível,
organiza-as e apela a que outras se
juntem. As pessoas têm de acredi-
tar que o que estão a oferecer tem
diferenças, tem mais valias, daí vai
haver benefícios, para a cidade, para
os utentes que a vão procurar por-
que a acham melhor. |||||

Não acredito que construam
um novo hospital

Equacionar uma localização
alternativa. Mas essa
localização tinha já um
plano de pormenor
aprovado que inviabilizava
a construção de um hospital

ZONA PREVISTA PARA A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL PRIVADO DE SANTO TIRSO

A remodelação do Serviço de Urgên-
cia e a criação de um novo edifício
para Internamento de Medicina e
Pediatria constituem duas das prin-
cipais intervenções a realizar em San-
to Tirso no agora designado Centro
Hospitalar do Médio Ave (CHMA).
Cerca de dez milhões de euros é o

metros quadrados que prevê a cria-
ção de 15 enfermarias, com capaci-
dade de três camas por enfermaria,
para funcionamento do Internamen-
to de Medicina, e a instalação de
15 camas para o Internamento de
Pediatria, numa área total próxima
dos 400 metros quadrados.

Ainda para Santo Tirso, prevê-se
a criação de uma unidade de con-
valescença (com capacidade para 20
camas) e de uma unidade de cui-
dados intermédios (com capacida-
de para 10 camas) que deverão ser
enquadradas no edifício depois de
obras num montante superior a um
milhão de euros. Na Unidade de San-
to Tirso pretende-se ainda criar as
condições adequadas ao funciona-
mento da copa e do refeitório atra-
vés da ampliação da área existente.

De referir anda que, a juntar aos
montantes enumerados, há a des-
tacar também as obras de qualifica-
ção do Largo Domingos Moreira e
da Avenida S. Rosendo, numa in-
tervenção da Câmara de Santo Tirso
da ordem dos 730 mil euros.

Segundo dá conta a autarquia,
a transformação de maior monta
ocorreu no Largo Domingos Mo-
reira, onde se criou um terreiro de-
fronte ao antigo Hospital Conde S.
Bento, formando com um pequeno
tanque e bancos de pedra, diversas
áreas de estadia e percursos de atra-
vessamento e de acesso à Unidade
de Saúde.

As faixas de circulação foram
pavimentadas em cubos de granito,
reaproveitando o material existen-
te, e nas áreas pedonais colocaram-
se guias em granito e o pavimento
foi realizado em microcubo de
calcário, reaproveitando também
parte do material existente. Foram
também colocados no local um novo
sistema de iluminação pública, uma
nova rede de drenagem de águas
pluviais e algumas árvores tanto na
Avenida como no Largo. ||||||

Sede do Centro
Hospitalar vai sofrer
obras no valor de dez
milhões de euros
ENTRE AS INTERVENÇÕES PREVISTAS ESTÁ A
REMODELAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA DO ANTIGO
HOSPITAL CONDE S. BENTO

montante do investimento a levar a
cabo nos próximos tempos, encon-
trando-se algumas das obras já em
curso.

Segundo dá conta a autarquia
tirsense em nota de imprensa, são
de vária ordem as intervenções a
realizar naquela unidade de saúde.
Dois milhões de euros é quanto
vão custar as obras – já em curso -
bloco Operatório na Unidade de
Cirurgia de Ambulatório. Por sua vez,
na conclusão do projecto de insta-
lação da infra-estrutura tecnológica
de digitalização, arquivo e distribui-
ção de imagens radiológicas que
está igualmente em curso, vão ser
gastos 500 mil euros, sendo o pro-
jecto extensível à unidade de Vila
Nova de Famalicão.

Investimento de idêntico valor é
o previsto para a remodelação do
Serviço de Urgência que vai consis-
tir na ampliação das instalações atra-
vés da ocupação do actual espaço
do Hospital de Dia. Os trabalhos de-
verão arrancar no início de 2008.

Bem mais expressivo é o mon-
tante de três milhões e 700 mil euros
a realizar com a criação de um novo
edifício para Internamento de Me-
dicina e Pediatria que consiste na
instalação de um novo espaço de
área total de cerca de três mil 230

Ainda para Santo Tirso,
prevê-se a criação de uma
unidade de convalescença
(com capacidade para
20 camas) e de uma unida-
de de cuidados intermédios
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“Diplomar um milhão de activos” é a
meta que o actual Governo quer cum-
prir até 2010. E neste âmbito, reves-
te-se de grande importância o papel
a desenvolver pelos Centros de No-
vas Oportunidades (CNO). O de San-
to Tirso cumpriu esta semana o tercei-
ro aniversário e conta já no seu bre-
ve historial com mais de 800 adultos
certificados. A data foi assinalada no
passado dia 24 de Outubro, numa
cerimónia que contou com a presen-
ça da ministra da Educação que, sim-
bolicamente fez em Santo Tirso a en-
trega de alguns certificados a
formandos do concelho.

A meta do governo não é fácil,
admite a ministra, e o problema não é
sequer de “ordem financeira ou téc-
nica”. É antes, afirmou Maria de Lurdes
Rodrigues, “a tentação de desistir”,
apelando por isso à “teimosia” dos
adultos na prossecução dos seus ob-
jectivos. O problema, de resto, não
é novo e explica, em parte, as baixas
qualificações dos portugueses apelan-

Educação é da
responsabilidade
de todos e não
um exclusivo do
Ministério

do a todos os adultos para que im-
peçam os mais novos de abandona-
rem precocemente a escola. “Não vale
a pena interromper a escola para de-
pois regressarem”, disse ministra para
quem a escola deve ser cumprida “no
tempo próprio”.

Ainda assim, não faltaram palavras
elogiosas da parte de Maria de Lurdes
Rodrigues aos adultos que receberam
na semana passada os respectivos
certificados. “São um exemplo para o
país” e um “contributo” para que este
possa “progredir”. Ainda em Santo Tir-
so, a ministra afirmou não ser a edu-
cação um exclusivo do Ministério, é
antes “uma responsabilidade de to-
dos” e onde entram, naturalmente as
autarquias.

“Fez precisamente hoje [14 de Ou-
tubro] dois anos que tomei posse, ini-
ciando um novo mandato ao serviço
deste município. Nas minhas priori-
dades incluí a educação, as políticas
sociais e o desenvolvimento com co-
esão social. Estes objectivos para se-
rem concretizados exigem empenho
e concertação de vontades. A educa-

MARIA DE LURDES RODRIGUES, MINISTRA DA EDUCAÇÃO,
ESTEVE NA SEMANA PASSADA EM SANTO TIRSO PARA
ASSINALAR O TERCEIRO ANIVERSÁRIO DO CENTRO DE
NOVAS OPORTUNIDADES DO MUNICÍPIO

ção é um dos exemplos concretos”,
começou por referir, por sua vez, o
autarca de Santo Tirso Castro Fernan-
des. É disso exemplo o Centro Novas
Oportunidades que, no entanto, já ha-
via iniciado a sua actividade em Se-
tembro de 2004, na altura designa-
do como Centro de Reconhecimen-
to, Validação e Certificação de Compe-
tências, e tem hoje mais de 2300 ins-
critos. Desde então foram entregues
823 certificados, desenvolvidas dez
itinerâncias em Juntas de Freguesias
do concelho, duas em Juntas de Fre-
guesias fora do concelho, quatro em
empresas do concelho (Sasaki, Velpor,
Mateace e a Neoplástica) e duas em
instituições (Escola EB 2/3 da Agrela
e AIVA). Outras empresas e institui-
ções estão a iniciar o respectivo pro-
cesso, como a Arco Têxtil e a Alvex.

Segundo dados revelados pelo

autarca, 37 por cento dos inscritos
no CNO são desempregados, tradu-
zindo as dificuldades pelas quais atra-
vessa a região. Ainda assim, e no fi-
nal da sua intervenção, ficou um re-

gisto de esperança: “Cremos que o
processo de mudança já se iniciou e
que com o empenho de todos, apro-
veitando bem o novo quadro comu-
nitário de apoio, que agora se inicia,
renovaremos a região, desenvolvere-
mos o país, valorizando os nossos
recursos humanos, que são o melhor
património que possuímos”. Para Cas-
tro Fernandes, a presença da ministra
da Educação é de resto uma prova

de que “o governo está atento à nos-
sa região”.

Durante a cerimónia, Eusébio Ma-
chado (avaliador externo), apresen-
tou a sua comunicação “Aprendiza-
gem ao Longo da Vida”, foi lançado
o boletim do CNO de Santo Tirso e
foram entregues 400 certificados aos
adultos que concluíram o processo
de Reconhecimento, Validação e
Certificação de Competências. |||||

Não faltaram palavras
elogiosas da parte de Maria de Lurdes Rodrigues aos

adultos que receberam na semana passada os respecti-
vos certificados. “São um exemplo para o país” e um

“contributo” para que este possa “progredir”

MINISTRA DA EDUCAÇÃO DURANTE A ENTREGA DE DIPLOMAS AOS FORMANDOS DO CENTRO DE NOVAS OPORTUNIDADES DE SANTO TIRSO
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O ambiente é um dos temas mais em
foco nos últimos anos, na procura de
uma melhor qualidade de vida dos
cidadãos, e o investimento levado a
cabo pelo Câmara Municipal de San-
to Tirso na área serviu de mote à re-
alização do Seminário “Mais Ambi-
ente, Abastecimento de Água e
Águas Residuais”, na Biblioteca Mu-

INVESTIMENTOS NAS REDES
“EM ALTA”

Água “em alta” – 11,6 milhões de
euros (construção de sete reser-
vatórios, 40 quilómetros de con-
dutas adutoras e cinco estações
elevatórias)
Saneamento “em alta” – 78,5 mi-
lhões de euros (98 quilómetros de
inter-ceptores e ETAR’S)

FUTURO – OBRAS A REALIZAR EN-
TRE 2007/2013
Água “em alta” – 5,5 milhões de
euros (construção de oito reser-
vatórios, 21,6 quilómetros de con-
dutas adutoras e seis estações
elevatórias)
Saneamento “em alta” – 21,3 mi-
lhões de euros (17,03 quilóme-
tros de interceptores, construção
da ETAR de Água Longa e ETAR de
Lordelo/Aves, além da ampliação
da ETAR da Rabada)

INVESTIMENTOS NAS REDES
“EM BAIXA”

Saneamento “em baixa”
Até 2001 – 3,63 milhões de euros
(55 quilómetros de colectores)
Entre 2001 e 2007 – 11,2 milhões
de euros (163,5 quilómetros de
colectores)
A realizar – 21,4 milhões de euros
(306,5 quilómetros de colectores)

Água “em baixa”
 Já executado – 7 milhões de euros
(162 quilómetros de condutas e
6.500 ramais).
Em curso – 600 mil euros (Fregue-
sia de Burgães com a construção
de 14 quilómetros de condutas e
685 ramais)
A realizar – 1,6 milhões de euros
(29 quilómetros de condutas), a
construir nas freguesias de Vilari-
nho, S. Mamede de Negrelos, S. Sal-
vador do Campo, Várzea do Monte
e ainda a restante parte da fregue-
sia de Burgães. ||||||

SEMINÁRIO MAIS AMBIENTE EM SANTO TIRSO, NO PASSADO DIA 26 DE OUTUBRO.  EM VILA
DAS AVES, O CUSTO DA REDE DE ESGOTOS ULTRAPASSOU OS TRÊS  MILHÕES DE EUROS

Água e esgotos com investimento
de 20 milhões de euros

nicipal, no passado dia 26 de Outu-
bro. E, só nos  últimos seis anos, foi
feito um investimento de 20 milhões
de euros - mais de três milhões dos
quais só em Vila das Aves- através da
realização de 320 quilómetros de re-
des públicas de água (79 por cento
do plano de investimentos da con-
cessionária já foi executado) e esgo-
tos (a rede pública já serve 60 por
cento da população do concelho).

Fazendo uma retrospectiva do pas-
sado e, em simultâneo, do balanço
do presente, além da definição das
principais directrizes a seguir no futu-
ro, os participantes, entre os quais lar-
gas dezenas de alunos de Escolas
Profissionais da cidade, tiveram a opo-
rtunidade de conhecer um pouco me-
lhor os passos seguidos nesta maté-
ria pelo executivo camarário.

Desde a execução de várias infra-
estruturas de saneamento básico, pas-

Araújo, da Indáqua, Couto Lopes, da
Águas do Cavado, Paulo Queirós, da
Águas do Ave, e Nuno Cardoso, da
Águas do Norte.

A abrir o seminário, Castro Fernan-
des recordou a evolução encetada
nas últimas décadas, recuando até
1985 “quando em Santo Tirso não
havia um único metro quadrado de
recolha de esgotos, que, por isso, eram
lançados na rede de águas pluviais”.
“E quanto ao abastecimento de água
nem 10 por cento das pessoas tinham
ligação à rede pública”, acrescentou.

Agora, a realidade é bem diferen-
te e, a julgar pelas palavras da
Vereadora Ana Maria Ferreira, ape-
nas falta cobrir, nas redes de sanea-
mento “em baixa”, cerca de 40 por
cento, o que representa 30 mil habi-
tantes, de um universo de 73 mil
pertencentes ao concelho de Santo
Tirso. “Ficou claro que a evolução é
notória. Foram executados 220 qui-
lómetros, num investimento de 15 mi-
lhões de euros. Daqui a dois anos o
crescimento ainda será superior”, su-
blinhou. Neste capítulo só em Vila das
Aves foram dispendidos cerca de 3
milhões de euros numa extensão de
mais de 30 quilómetros de colecto-
res. |||||

sando pelo abastecimento, tratamen-
to e drenagem de águas residuais
“em alta” e “em baixa”, o ponto da
situação foi traçado pelo autarca Cas-
tro Fernandes e a Vereadora Ana
Maria Ferreira, administradora-dele-
gada dos SMAES (Serviços
Municipalizados de Água e Sanea-
mento), numa ocasião que também
juntou à mesa Martins Soares, admi-
nistrador da Águas de Portugal, Rego

“Ficou claro que a evolução
é notória. Foram executados 220 quilómetros, num inves-
timento de 15 milhões de euros. Daqui a dois anos o
crescimento ainda será superior”, sublinhou Ana Maria
Ferreira, admnistradora dos SMAs. Em Vila das Aves
foram dispendidos cerca de três milhoes de euros.

A Internorplaste, Isolamentos e Em-
balagens Tecno-Industriais, Lda, -
empresa do Grupo Plastimar, líder
nacional da produção de Polies-
tireno Expandido (vulgo esferovite)
e de Polipropileno Expandido – inau-
gurou no dia 19 de Outubro, a
sua nova Unidade Fabril de Santo
Tirso, sita na Rua dos Cinco Cami-
nhos, Lugar da Várzea do Monte,
Freguesia de Santo Tirso.

Por necessidade de expansão,
a Internorplaste decidiu transferir
a sua fábrica de Braga para Santo
Tirso, onde – como referiu o empre-
sário Luís Almeida (fundador do
grupo Plastimar em 1959) encon-
trou óptimas condições de traba-
lho e de logística - passando a ocu-
par um edifício fabril com uma área
coberta de 12 mil e 700 metros
quadrados implantado num lote de
terreno de 24 mil metros quadra-
dos, medida que vai permitir asse-
gurar as necessidades de cresci-
mento nas próximas duas décadas.

A empresa, que prevê atingir na
unidade de Santo Tirso e já em
2008, os seis milhões de euros de
volume de negócios – os seus produ-
tos são muito utilizados na indús-
tria automóvel (sistemas de paracho-
ques e capacetes), na construção
civil (isolamentos térmicos e acústi-
cos) e na indústria das embalagens
(para acondicionar aparelhos de
medida, electrodomésticos e outros)
- vai dar emprego a mais de 70 tra-
balhadores, sendo que cerca de
25 serão recrutados em Santo Tirso.

Durante a visita às instalações
os sócio-gerentes da Internorplaste
agradeceram ao presidente da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso a
excelente cooperação quer ao ní-
vel da mediação para a rápida aqui-
sição das instalações como também
e, sobretudo, ao nível das diligên-
cias administrativas para que a uni-
dade fabril pudesse começar a la-
borar. “Todos os investimentos al-
ternativos ao têxtil que ajudem a
criar emprego e sejam de interesse
municipal serão sempre bem aco-
lhidos pela Câmara de Santo Tirso”
referiu Castro Fernandes. |||||

Empresa do
Grupo
Plastimar
instalou-se
no concelho
EMPRESA VAI RECRUTAR 70
TRABALHADORES

ASSISTÊNCIA: SEMINÁRIO TEVE LUGAR NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO
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SEMANA DO HOSPITAL PROMOVIDA PELA LIGA DOS
AMIGOS DO HOSPITAL DE SANTO TIRSO

Visita da Comissão Política da Juventude
Socialista Distrital a Santo Tirso

De 22 a 28 de Outubro, na Sema-
na do Hospital, em comemoração
do 15º aniversário do Movimento
Vencer e Viver no Hospital de San-
to Tirso, a Liga de Amigos do Hos-
pital promoveu a semana de sensi-
bilização para o diagnóstico preco-
ce do cancro da mama, com o seu
auge no passado dia 27, com uma
conferência realizada no Salão No-
bre do Hospital de Santo Tirso, por
conferencistas muito “próximos” das
pacientes, desde médicos, enfermei-
ros e grupo de voluntariados, ten-
do encerrado no dia 28 com um
concerto no Auditório Eurico de
Melo, nesta cidade, pelo Orquestra
Ligeira do Exercito (Lisboa).

Na conferência, “aberta” pelo pre-
sidente da Liga, Enf. Fernando Mar-
ques e uma mesa formada por Pedro
Antunes, médico no IPO, Torres
Gouveia, médico no Hospital de
Santo Tirso (HSP), Rosa Pacheco, en-
fermeira e presidente do Movimento
Vencer e Viver do HST, Ana Paula de
Figueiredo, Enfermeira do IPO,
Esménia, Enfermeira do H.S.T. e Dª
Ercília Presidente da liga dos Ami-
gos do IPO.

A palestra teve início pelas 14h30
com a presença da vereadora Júlia
Godinho em representação da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso e
mais que uma centena de pessoas.
Da conferência salienta-se a apre-
sentação feita por Torres Gouveia,

médico do Hospital de Santo Tirso,
em comemoração da unidade on-
tológica de unidade Santo Tirso,
com gráficos do rastreio do cancro
da mama desde o ano de 1993
até à presente data, passando pe-
los cancros detectados aos trata-
mentos efectuados.

Além dos gráficos apresentados,
referiu também nesta projecção a
necessidade de se elaborar progra-
mas de rastreio bem como a cele-
bração de protocolos no estabele-
cimento de parcerias e a flexibiliza-
ção dos procedimentos entre os di-
ferentes estabelecimentos de saúde
públicos e/ou privados como me-
didas promotoras; a implantação de
protocolos entre hospitais para uma
formação continua do pessoal e vi-
sando a sua periodicidade de ac-
tualização, para obter os melhores
resultados dos programas de ras-
treio e diagnóstico precoce já em
desenvolvimento no ARSN, deven-
do os hospitais vincular-se a esse
programa, não esquecendo contu-
do uma maior formação especifica
de todos aqueles que trabalham
nesta área.

A semana do Hospital encerrou
pelas 23 horas do dia 28, com um
monumental programa musical pre-
senteada pela orquestra Ligeira do
Exercito, para os cerca de duzentos
pessoas que se deslocaram ao audi-
tório Eurico de Melo. ||||| VÍTVÍTVÍTVÍTVÍTOROROROROR     LEMLEMLEMLEMLEMOSOSOSOSOS

Faltam programas
de rastreio do
cancro da mama

A Juventude Socialista Distrital levou
a cabo no passado dia 13 de Outu-
bro uma visita ao concelho de Santo
Tirso. A Etar de Água Longa, o Par-
que Urbano da Rabada, o Pavilhão
Desportivo Municipal e o Cine-teatro
foram os principais pontos de visita,
contanto a iniciativa com as presen-
ças de Castro Fernandes, presidente
da concelhia do PS Santo Tirso e da
Câmara Municipal, do presidente da
federação da JS Porto, Nuno Araújo,
do presidente da Comissão Politica
Distrital, Vítor Monteiro, do presiden-
te da concelhia da JS Santo Tirso,
Pedro Oliveira e de vários membros
da JS distrital e concelhia.

Assumindo-se como uma impor-
tante infra-estrutura de tratamento de
águas residuais, a ETAR de Água Lon-
ga, nota a Juventude Socialista em co-
municado de imprensa, destina-se a
servir várias freguesias do Vale do
Leça já a partir do próximo ano. Esta

infra-estrutura terá “capacidade de
servir cerca de 20 mil habitantes e
que estará em funcionamento já no
inicio do próximo ano.

“Projecto ansiado e previsto nas
políticas do Partido Socialista”, assim
se refere a JS ao Parque Urbano da
Rabada. No local, o presente da Câ-
mara apresentou os planos a curto
prazo para o parque, inseridos na se-
gunda fase deste projecto. Entre as
infra-estruturas previstas estão cam-
pos de jogos abertos em relva sintéti-
ca e uma pista de manutenção. Mais
valias para um local que, diz a JS, já
foi “eleito por milhares de pessoas
como roteiro incontornável para os
passeios de fim-de-semana”.

Por sua vez, e ainda segundo a JS,
o Pavilhão Municipal é “uma das obras
que marca a diferença no distrito do
Porto”. Conforme foi dado conta nes-
ta visita de trabalho, o local onde o
mesmo se encontra implantado será

alvo de novos projectos nomeadamen-
te com a construção da Área Polivalente
de Jogos, que deverá avançar em breve.
“Santo Tirso ficará, assim, com mais um
excelente local ao livre no centro, ideal
para a prática de desporto”.

No final desta visita, ainda uma
passagem pelo que até ao momento
se pode vislumbra da obra que, se-
gundo a JS “vai marcar Santo Tirso
nos próximos anos”. Em causa está o
Cine Teatro que “face à política de
preservação do património mantida
e defendida pela Câmara Municipal”
será alvo de reabilitação. O local irá
tornar-se, acredita a JS num “motivo
de orgulho para a cidade e para o
concelho”, bem como “num excelen-
te cartão de visita ao concelho”.  No
final da visita, “o consenso imperava
na comitiva: Santo Tirso é um conce-
lho onde estão bem patenteadas as
boas práticas de governação e com
um futuro bem planeado”. ||||||

Jorge Nuno Monteiro foi o arquitec-
to responsável pelo Pavilhão Munici-
pal de Santo Tirso e é igualmente de
sua autoria o projecto arquitectónico
da nova sede de Junta de Freguesa
da Palmeira.

Em visita de trabalho realizada no
passado dia 20 de Outubro, Castro
Fernandes deu a conhecer os porme-
nores do edifício que vai ser cons-
truído ao lado das actuais instalações
(partilhadas pelas Escola EB1) em ter-
reno cedido por Joaquim Manuel
Cruz de Barros Pereira e família, con-
forme consta da placa sinalizadora do
terreno.

Este tem de área de construção
750 metros quadrados (25m de lar-
gura contados a partir da escola e
30m de profundidade contados a
partir do limite junto à via pública),
sendo a área de implantação de 225
metros quadrados. O piso principal
vai incluir uma zona de atendimento
e de expediente para três funcionári-
os, gabinete do presidente da Junta,
salão para reuniões e instalações sa-
nitárias. No piso inferior serão locali-

Apresentado projecto da Junta
de Freguesia de Palmeira
EDIFÍCIO TEM A ASSINATURA DO ARQUITECTO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE SANTO TIRSO

zadas garagem com capacidade equi-
valente a três viaturas, zonas para ar-
recadação, e instalações sanitárias,
com vestiário e duche incluídos, para
uso exclusivo dos funcionários.

Para o presidente da Junta da Pal-
meira, Altino Osório, está é uma das
“obras centrais” para a freguesia. A
outra, é a requalificação do adro da
Igreja que Castro Fernandes caracte-
rizou como um “projecto simples” mas
que será de grande relevância para a
população local.

No final da visita, o presidente da

Câmara Municipal de Santo Tirso
avançou com a informação de que
arrancará, ainda durante o presente
mês, a empreitada de conclusão da
rede de drenagem de águas residu-
ais à Freguesia da Palmeira. Esta últi-
ma empreitada está incluída nos in-
vestimentos que estão a ser executa-
dos nas freguesias de Lama, Areias,
Sequeiro e Palmeira, num investimen-
to de 600 mil euros, para uma rede
de 12, 2 quilómetros de extensão que
vai permitir a ligação de 960 domicí-
lios. ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

PARQUE DA RABADA, PAVILHÃO MUNICIPAL E CINE-TEATRO FORAM OS LOCAIS DE VISITA
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“Uma obra emblemática, há muito
aguardada pela população”. Manuel
de Oliveira, presidente da Junta de
Rebordões referiu-se neste termos ao
Pavilhão Desportivo agora inaugura-
do naquela freguesia. A cerimónia
teve lugar na tarde do passado sába-
do (dia 27 de Outubro), e fazendo
jus à importância da obra, centenas
de pessoas juntaram-se à “festa”.

Trata-se de um investimento camará-
rio de cerca de 1,5 milhão de euros
desenvolvido em três sectores distin-
tos, onde se evidência campo de jo-
gos de 44m x 22m. “A seguir ao Pa-
vilhão Desportivo Municipal (em Santo
Tirso) este é o segundo mais importan-
te pavilhão do concelho”, referiu o presi-
dente da Câmara, Castro Fernandes
que, num apelo à sua boa utilizou, anun-
ciou que, em colaboração com a Junta
de Freguesia, se avançará em breve
para a execução de um regulamento
que defina as regras da sua utiliza-
ção – incluindo taxas - e manutenção.

Para o presidente da Junta, a cons-

O sector central, e que corresponde à nave principal de todo o conjunto
edi-ficado, destina-se à prática e evolução desportiva, suportada por um
campo de jogos de 44m x 22m, existindo uma galeria superior no seu sen-
tido longitudinal destinado à permanência “informal” de espectadores.

Outro sector é definido pelo volume anterior, que se intercepta com a nave
principal, e pelo qual se faz a entrada no recinto, recebendo ainda aque-
las funções de apoio ao publico, designadamente as áreas destinadas a in-
formação e secretariado, a cafetaria ou as instalações sanitárias, e a que se
junta um gabinete médico/enfermaria e o vestiário do árbitro.

O terceiro sector diz respeito ao volume que agrega os balneários para os
atletas, a arrecadação de material desportivo bem como áreas técnicas
necessárias, estando implantado na parte mais interior do terreno, e a
uma cota semienterrada (com um alinhamento e cércea em correspondên-
cia com o anterior) em articulação directa com o campo de jogos, embora
possua acesso autónomo a partir do exterior. ||||||||| |||| |||| |||| |||| FONTE:     CMCMCMCMCMSSSSSTTTTT

MAGUSTO A 11 DE NOVEMBRO
No próximo dia 11 de Novembro,
a Associação Tuna Musical de Re-
bordões vai levar a efeito o seu já
tradicional Magusto Convívio, que
terá início pelas 15 horas com um
concerto da Tuna Musical.

REABERTURA DO BAR
Desde o passado dia 30 de Se-
tembro que o bar da Associação
Tuna Musical de Rebordões se
encontra aberto ao público aos do-
mingos para que interessados pos-
sam usufruir desta infra-estrutura
nos dias de descanso semanais.

DANÇA HIP-HOP
No ano passado a Associação Tu-
na Musical iniciou a dança do Hip-
Hop um estilo de dança mais as-
sociado aos jovens, mas que com
a colaboração da professora Ana-
bela Freitas evoluiu tornando-se

Associação
Tuna Musical
de Rebordões
promove
actividades

mais uma aula de dança e de apren-
dizagem do que Hip-Hop propria-
mente dito. As alunas continua a
evoluir dentro desta modalidade
e descobriram novas dan-ças como
a dança do ventre, o hula, o kuduro,
conquistando os jovens e os me-
nos jovens. As aulas continuam às
terças e quitas feiras, às 21 horas.

YOGA
Uma outra modalidade iniciada pela
Tuna Musical foi o Yoga, conduzi-
do por Maria Assunção Velosos.
Esta actividade prima pela calma,
relaxamento e exercício. Devido ao
grande número de interessados nes-
ta actividade as aulas funcionam dois
dias por semana, às segundas e
quartas-feiras, às 21 horas.

DANÇAS DE SALÃO
Logo que haja um número sufici-
ente de inscritos dar-se-á início às
danças de salão orientadas por
Anabela Ferreira. Quem estiver in-
teressado poderá fazer a sua ins-
crição na sede da Tuna Musical
de Rebordões, sita na Rua das Ce-
rejeiras, no Loteamento de Car-
reiro, em Rebordões. |||||

Bar da Associação Tuna
Musical de Rebordões
reabriu a 30 de Setembro

“Rebordões já não é mais uma
freguesia de pé descalço”

trução do Pavilhão Desportivo repre-
senta da parte da autarquia munici-
pal “o cumprimento de um promes-
sa” e a concretização de um objectivo
que remonta a 1989. Na altura, re-
cordou, houve quem não creditasse
que a obra fosse cumprida, mas volvi-
dos quase dez anos, o pavilhão está
pronto a ser utilizado por todos os
rebordoenses. A presente obra, e
outras realizadas ao longos dos últi-
mos anos, levaram inclusive Manuel
de Oliveira a afirmar que “Rebordões
já não é mais uma freguesia de pé
descalço”. Não é “uma freguesia e van-
guarda” admitiu, mas tem já um con-
junto de infra-estruturas mínimas que
lhe conferem outra importância. O
autarca, com alguma ironia deixou
ainda uma palavra de “apreço” a to-
dos aqueles que “dizem que nós não
fazemos nada”: “com as vossas críti-
cas fizemos tudo isto, quando nos
apoiarem vão ver que fazemos mais”.

Menos terreno nas suas palavras,
o pároco de Rebordões diz que a obra
em causa enche a freguesia de “alegria
e orgulho” e referiu-se-lhe ainda como

algo que contribui para dar continui-
dade à criação de Deus. “Estas insta-
lações estão ao serviço da pessoa hu-
mana, que é a melhor criação de Deus”.
O pavilhão, afirmou ainda o p.e Celes-
tino Félix, vai contribuir para promover
a cultura desportiva que evolvem o ho-
mem e a mulher na sua totalidade. |||||

CARACTERÍSTICAS DO PAVILHÃO DE REBORDÕES

“A seguir ao Pavilhão
Desportivo Municipal (em
Santo Tirso) este é o
segundo mais importante
pavilhão do concelho”,
referiu Castro Fernandes

CENTENAS DE PESSOAS JUNTARAM-SE PARA A INAUGURAÇÃO, NA TARDE DO ÚLTIMO SÁBADO, DO PAVILHÃO
DESPORTIVO DE REBORDÕES. A OBRA CUSTOU 1,5 MILHÃO DE EUROS

A INAUGURAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO FOI ABRILHANTADA PELA ACTUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO TUNA DE REBORDÕES E DE OUTROS AGRUPAMENTOS DA FREGUESIA
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Santo Tirso vai
receber em 2008
exposição de
âmbito nacional
da colecção
de  Serralves
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Santo Tirso vai receber no próximo
ano uma iniciativa de carácter nacio-
nal baseada na colecção permanente
da Fundação de Serralves. O anún-
cio foi feito na passada sexta-feira (26
de Outubro) por Gomes de Pinho,
presidente do Conselho de Adminis-
tração daquela instituição portuense,
que se deslocou a Santo Tirso para a
formalização do protocolo com a
Câmara Municipal, através do qual o
município tirsense se tornou membro-
fundador de Serralves.

“Será uma exposição com muitas
novidades e com aspectos que nun-
ca foram revelados”, frisou ainda Go-
mes de Pinho, constituindo esta mos-
tra um dos primeiros aspectos visíveis
do acordo agora assinado pelas duas
instituições.

Mas o trabalho de colaboração
entre Serralves e a Câmara Municipal
de Santo Tirso começa já nestes me-
ses finais de 2007, com a criação de
uma equipa de trabalho constituída
por elementos de ambas as entida-
des com o objectivo de clarificar em

que “áreas poder ser mais útil a nossa
colaboração”, referiu o mesmo respon-
sável. Esclarece no entanto Gomes de
Pinho que Serralves “não vai ensinar
nada a ninguém” e que tão pouco se
trata de “exportar Serralves”, trata-se
antes de “estabelecer parcerias em que
Fundação dá e recebe”. O presidente
do conselho de administração apon-
ta 2008 como o ano em que “esta
colaboração terá visibilidade”, referin-
do-se ainda a Santo Tirso à possibili-
dade do município vir a criar aquilo
a que designou por indústrias criati-
vas, onde a valorização vai sobretu-
do para os recursos humanos. “Espe-
ro que uma das consequências deste
protocolo que hoje assinamos seja a
possibilidade de se lançar também aqui
um núcleo de indústrias criativas que
permita a fixação de novos talentos e
até a atracção de outros talentos”, de-
fendeu.

Gomes de Pinho referiu-se ainda
à política cultural do município como
sendo “de grande pujança e dina-
mismo”, facto que pesou para o con-
vite dirigido à Câmara Municipal no
sentido de se tornar membro-funda-

dor de Serralves. “E nós somos bas-
tante selectivos”, frisou.

“As possibilidades de colaboração
são muitas” referiu por sua vez Cas-
tro Fernandes. Para o presidente da
Câmara de Santo Tirso, a acordo as-
sinado com Serralves é, antes de mais,
“um pacto de futuro”. O autarca refe-
riu-se à política cultural do concelho
não apenas como “um desígnio”, mas
também como “uma vontade: acredi-
tamos que a arte pode transformar
as pessoas”. Numa alusão ao polé-
mico simpósio de escultura, Castro
Fernandes deixou a seguinte nota
numa alusão ao seu carácter univer-
salista e transformador: as crianças
em Santo Tirso que convivem com a
arte no seu dia-a-dia “não serão
iguais aos adultos que nós somos”

Com uma ligação afectuosa a San-
to Tirso e na qualidade de membro
do conselho de administração de
Serralves, marcou igualmente presença
nesta cerimónia a euro-deputada
Elisa Ferreira. “Serralves está predis-
posta a abrir-se a intercâmbios com
as Câmaras Municipais” e depois das
ligações óbvias e naturais com as
autarquias do Porto e Matosinhos, San-
to Tirso “acaba por ser pioneira neste
intercâmbio”, como o foi, exemplificou
Elisa Ferreira, com a criação do Sim-
pósio Internacional de Escultura ao
Ar Livre. Por isto, sublinhou, “eu só
posso elogiar o presidente da Câma-
ra Municipal pela capacidade que
teve de avançar, de chocar de fazer
abrir as ideias”. ||||||

Na tarde do próximo dia 10 de Novembro (sábado - 15h00), a Câmara
Municpal vai promover a apresentação pública do projecto de reabilitação
do Cine-teatro. Esta inicativa irá decorrer no própio local.

CÂMARA E SERRALVES ASSINARAM PROTOCOLO,
ATRAVÉS DO QUAL A AUTARQUIA TIRSENSE SE TORNA
MEMBRO-FUNDADOR DA FUNDAÇÃO

“DENTRO DE MIM” (1998) DE HELENA ALMEIDA, UMA DAS OBRAS DA COLECÇÃO DE SERRALVES

GOMES DE PINHO, CASTRO FERNANDES E ELISA FERREIRA NA ASSINATURA DO PROTOCOLO
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P u b l i c i d a d e

Encontra-se patente no Museu Muni-
cipal Abade Pedrosa, em Santo Tirso,
uma mostra fotográfica que reúne tra-
balhos de diversos artistas de projec-
ção nacional como Eduardo Biel e
Duarte Belo, dedicada ao caminho-de-
ferro. “Caminho de Gigantes” inau-
gurou no passado dia 4 de Outubro e
pode ser visitada até 18 de Novembro.

Eduardo Biel, percursor do registo
fotográfico das linhas ferroviárias do
Douro, Minho e Beira, trouxe ao co-

O auditório do Centro Cultural de
Vila das Aves vai ser palco, no próxi-
mo dia 10 de Novembro (sábado,
21h30) de um espectáculo de dan-
ça contemporânea concebido pelo
grupo Movimento Corporal 4.

De título genérico “Dois solos e
um duo”, o espectáculo – com en-
trada livre - é composto por três peças
do coreógrafo e bailarino Jeferson
Petrillo Nunes, nomeadamente “As
palavras não ocupam espaço”, “Gos-
taria de dizer algo...” e “Disritimia”.

Com interpretação do próprio
Petrillo Nunes, “As palavras não ocu-
pam espaço” é um solo de quinze

Associação Cultural e Artística de
Delães actua amanhã na Suiça
Apadrinhado pelo grupo “Pedras d’
Água” da vila de Joane, concelho
de Vila Nova de Famalicão a Asso-
ciação Cultural e Artística de Delães
tem como objectivo levar para ou-

tras terras e países, as tradições do
nosso Portugal. Os seus tocadores
e cantadores, têm tido uma agenda

bastante preenchida com saídas de
norte a sul do país e além frontei-
ras, nomeadamente a França, no pas-
sado mês de Abril, e à Suiça, com
saída para amanhã, dia 1 de Novem-
bro, para a cidade de Genebra, onde

vão participar em quatro eventos.
Fundada a 20 de Outubro de

2006, a Associação Cultural e Ar-

tística de Delães, é composta por con-
certinas, acordeão, violão, viola bargue-
sa, cavaquinhos, bombo, ferrinhos e
castanholas. Todos os seus elementos
tocam e cantam, entre vozes femini-
nas e masculinas. O repertório é com-
posto por músicas tradicionais por-
tuguesas, das regiões do Alto e Bai-
xo Minho, Douro Litoral, Beira Lito-
ral e Alentejo. Na sua génese, tem
um forte desejo de fazer renascer
na freguesia de Delães a tradição
da música popular portuguesa. |||||

Na génese da Associação Cul-
tural e Artística de Delães, está o desejo de fazer renascer
na freguesia a tradição da música popular portuguesa

ASSOCIAÇÃO DE DELÃES (VILA NOVA DE FAMALICÃO) FOI FUNDADA HÁ APENAS UM ANO

minutos onde o autor reflecte sobre
os pensamentos que surgem ao bai-
larino no momento em que este está
a dançar. Esta peça, que conta ainda
com a colaboração da actriz Tuxa Gon-
çalves, foi seleccionada para o “The
Best Germany Solo Dance/Leipzing”,
arrecadando o segundo lugar na mos-
tra coreográfica “Nós Artes” sendo
ainda seleccionado para o concurso
coreográfico do Festival de Almada.

Por sua vez, “Gostaria de dizer
algo...” é um solo de dez minutos
com a interpretação a cargo da bai-
larina Joana Castro. A peça, que fi-
cou em primeiro lugar na mostra

coreográfica da “Nós Artes” reflecte
sobre a impossiblidade comuni-
cacional, em que se “manda calar
antes mesmo de falar” restando por
isso “a vontade de dizer algo”.

Finalmente, “Disritimia”, junta em
palco os bailarinos Ricardo Macha-
do e Jeferson Petrillo Nunos. A peça,
de trinta e cinco minutos de dura-
ção, foi concebida para o “AltoVigo
Festival de Dança e Teatro” de Vigo.
Nela “dois individuos procuram um
terceiro, porém, este nada mais é que
o reflexo deles próprios, numa
simbiose de corpo e espírito”, con-
forme dá conta o grupo MC4. |||||

Dança contemporânea no
palco do Centro Cultural
“DOIS SOLOS E UM DUO” COM COREOGRAFIA DE JEFERSON PETRILLO NUNES,
NO DIA 10 DE NOVEMBRO NO CENTRO CULTURAL DE VILA DAS AVES. 21H30

Nina Nastasia, singer-songwriter nova
iorquina apresenta-se no dia 16 de
Novembro, na Casa das Artes de  Fa-
malicão, para um espectáculo único
em Portugal. A intérprete vai apresen-
tar-se a solo, para um concerto que se
espera intimista, levando-nos a uma
viagem ao seu universo, de simples
complexidades, revisitando ao vivo
“Run to Ruin” e “On Leaving…”

Nina Nastasia começou a sua car-
reira musical no início da década de
90. Contudo o seu primeiro registo
discográfico surge somente em 1999.
Cantora caracterizada com um estilo
muito próprio, onde se realçam deli-
cados arranjos de viola acompanha-
dos de uma simplicidade desconcer-
tante da sua voz.

Em finais de 2000 surge “Dogs”,
lançado pela editora Socialist Records.
É com ele que fãs de todo o mundo
se sentem tocados pelas canções e
estilos de Nina. A sua primeira edi-
ção desapareceu rapidamente do mer-

nhecimento público as paisagens re-
cônditas de um Portugal profunda-
mente rural e arcaico. Hoje, volvidos
mais de cem anos, “Caminho de Gi-
gantes” vem mostrar como se encon-
tram esses territórios e a paisagem fer-
roviária duriense. Desenvolvido a partir
de uma proposta do Centro Português
de Fotografia, no “Caminho de Gigan-
tes” os visitantes poderão apreciar os
rasgos de inspiração, as técnicas e per-
cepções do mundo de outrora. |||||

O caminho de ferro em
exposição fotográfica
NO MUSEU MUNICIPAL ABADE PEDROSA, EM SANTO TIRSO

cado, em virtude da capacidade de
produção, quase artesanal da sua edi-
tora. “Dogs” volta a ser reeditado em
2005 pela Touch & Go Records. Edi-
tora responsável pela edição do seu
terceiro álbum “Run to Ruin”, que con-
firma a sua habilidade e inspiração
como cantantora.

Com esse álbum Nina Nastasia
continua o seu percurso de encanta-
mento dos muitos fãs que perseguem
atentamente o seu trabalho, consa-
grando-a como um artista de culto, e
acima de tudo autêntica.

Ao quarto álbum de originais, “On
Leaving…”Nina Nastasia prossegue
tranquilamente o seu percurso musi-
cal. Com este álbum renova a intensi-
dade emotiva com que trabalha e que
solta a sua voz, aqui e ali tornada ru-
de por um negrume intimista, simul-
taneamente áspero e suave, mas que
possui um magnifico dom de arrepi-
ar a quem for capaz de se deixar le-
var pela sua quente sensibilidade. |||||

Concerto único de Nina
Nastasia em Famalicão
ESPECTÁCULO AGENDADO PARA 16 DE NOVEMBRO NA
CASA DAS ARTES DE VILA NOVA DE FAMALICÃO
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Inovação e crescimento sustentado
TRANSPORTES FREITAS

Há mais de meio século que a Vila das Aves viu nascer a Transportes Freitas,
actualmente uma das porta-estandartes da região a nível nacional
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Foi há mais de meio século que a
Vila das Aves viu nascer a Transpo-
rtes Freitas, actualmente uma das
porta-estandartes da região a nível
nacional. Com um volume de
facturação anual na ordem dos
140.000.000 euros e cerca de 160 000
metros cúbicos de combustíveis a
granel comercializados no ano pas-
sado, é o maior distribuidor nacio-
nal da Petrogal, permitindo-lhe figu-
rar no 138.º lugar do ranking das
maiores empresas nacionais, surgin-
do em posição destacada nas mil
maiores empresas ibéricas, além de
ocupar a 13.ª posição no sector da
distribuição de combustíveis. Este
serviço é prestado a diversos tipos
de clientes (postos de abastecimen-
to, independentes ou não, indústri-
as ou particulares) e poderá ser
comple-mentado com o transporte
do produto. A Transporte Freitas
passou também recentemente a fa-
zer revenda de gasóleo de aqueci-
mento, dispondo de viaturas própri-
as para abastecer clientes particula-
res e empresas, com base no projec-
to ServiExpress acordado com a Galp
Energia.

Fundada em 1945 por António
Martins da Silva Freitas que, em
1967, com o seu cônjuge Maria da
Glória Carneiro de Sousa Freitas,
constituiu formalmente uma socie-
dade por quotas de responsabilida-
de limitada para o serviço de trans-
porte de mercadorias. Em 1982, a
gerência social da empresa ficou
afecta aos sócios António Martins
da Silva Freitas e António José Sousa
Silva Freitas para, em 1997, passar a
incumbir aos sócios António José
Sousa Silva Freitas e Alfredo Ma-
nuel de Sousa da Silva Freitas.

Inovação e crescimento
sustentado

TRANSPORTES FREITAS A Transporte Freitas viu
reconhecido pela Associação
Portuguesa de Certificação
(APCER) o seu sistema de
qualidade implementado na
distribuição e comerciali-
zação de combustíveis a
granel e no transporte rodo-
viário nacional de mer-
cadorias perigosas, através
da entrega do certificado de
conformidade n.º 98/CEP 811
de 31 de Dezembro de 1998,
além do certificado
internacional IQNET. Em
Novembro de 2006m o
sistema de qualidade foi
novamente reconhecido pela
APCER, desta vez no âmbito
da norma NP EN ISSO
9001:2000.

Imbuídos também de um
forte espírito social, a
Transporte Freitas decidiu
oferecer à Associação
Humanitária dos Bombeiros
de Santo Tirso, vulgarmente
designados como
“Amarelos”, uma viatura
DAF (auto-tanque) de três
eixos. A oferta, ao abrigo da
lei do mecenato, enquadra-se
na contínua colaboração que
o grupo tem mantido ao lon-
go dos anos com esta associa-
ção, sendo já a terceira
viatura doada. Mais uma
prova da atenção dada à so-
ciedade na qual está inserida.

QUALIDADE
CERTIFICADA

VIATURA OFERECIDA
AOS BOMBEIROS

Fundada em 1947 pelo casal António Martins da Silva
Freitas e Maria da Glória Carneiro de Sousa Freitas,
a TTTTTransporransporransporransporransportes Frtes Frtes Frtes Frtes Freitaseitaseitaseitaseitas está actualmente entre as maio-
res empresas nacionais

Actualmente, a empresa tem uma
frota de 60 veículos de tonelagem
diversificada, destinada ao transpor-
te em cisterna de mercadorias peri-
gosas, entre as quais se destacam
os produtos brancos (gasóleos e ga-
solinas) e produtos pretos (asfaltos
e fuel), para abastecimento de com-
bustíveis aos postos da sua rede
abastecedora e outros clientes direc-
tos. A renovação da frota tem sido
uma das preocupações, promoven-
do-se o conforto e segurança, quan-
do, em simultâneo, se contribui para
a preservação do ambiente, através
da utilização de veículos Euro V.

Embora, a actividade inicial tenha
sido marcada pelo transporte de
mercadorias em viaturas pesadas, a
evolução dos tempos exigiu a apos-
ta em outras áreas, tais como a distri-
buição e venda directa de combustí-

veis, a gestão directa de postos de
abastecimento de combustíveis, em
parceria com a Galp, sob a designa-
ção de TF Gest, e, mais recentemen-
te, foram criados dois centros de
distribuição de combustível destina-
dos a consumidores domésticos e
pequenas indústrias, denominado
Serviexpress.

A empresa opera ainda como
transportadora, e só em 2006 fez o
transporte de 380 milhões de litros
de combustíveis brancos e mais de
52 mil toneladas de betumes.
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A TF Gest, Lda, Sociedade Gestora
de Postos de Combustível, é uma
empresa participada pelos Trans-
portes Freitas, constituída em Ju-
nho de 2002, com uma facturação
anual a rondar os 15.000.000 euros,
estando vocacionada para a ges-
tão de postos de abastecimento em
todas as suas vertentes, desde a
venda a retalho de combustíveis,
passando, entre outros, pela gestão
das zonas alimentares e oficinas.
Além disso, a existência desta em-
presa no grupo permitiu a venda a
revendedores e clientes directos de
toda a gama de lubrificantes Galp.

Os dez postos de abastecimen-
to geridos pela TF Gest são pos-
tos da própria empresa ainda que pos-
sam ter a imagem Freitas ou Galp. A
gestão dos postos da TF Gest tor-

nou-se já uma referência a nível na-
cional em termos de qualidade e
eficiência dos serviços prestados,
sobretudo, na TF Gest de Vila das
Aves, regularmente classificada nos
lugares cimeiros no universo dos
900 postos Galp existentes no país.

A nova área de intervenção foi
acelerada com o denominado pro-
jecto Co-Branded, através do qual
foi criada uma parceria exclusiva
com a Petrogal, de acordo com a
qual a empresa contratualiza com
imagem própria (Freitas), associa-
da à imagem Galp, os 76 postos de
abastecimento de combustíveis em
diversas áreas geográficas, con-
centrados, sobretudo nos distritos
de Braga, Viana do Castelo, Porto,
Coimbra, Castelo Branco e Aveiro.
Só no concelho de Santo Tirso exis-
tem quatro postos, dois em Vila das
Aves, um em Monte Córdova e um

outro na sede do município.
De acordo com o director finan-

ceiro, João Freitas, também ele o
principal responsável pela Servi
Express, a empresa tem “acompa-
nhado, neste sector em particular,
a quebra no consumo a nível naci-
onal, porque embora em Portugal
o preço do combustível a sair da
refinaria seja o mais barato da Eu-
ropa a carga fiscal é muito elevada,
o que duplica o seu valor”. Ainda
sobre a última liberalização do mer-
cado de combustíveis em relação
aos hipermercados, o mesmo res-
ponsável diz não ter sido apanha-
do de surpresa quanto a essa ma-
téria, até porque aqui estão em jogo
diferentes propósitos. “O objecti-
vo principal dos hipermercados é
promover a venda cruzada de pro-
dutos, atraindo os clientes com a
redução dos preços nos combus-

tíveis, enquanto da nossa parte
este é o pão nosso de cada dia”.

A tendência actual do mercado
nacional aponta a uma quebra no
sector na ordem dos sete por cen-
to e apesar da conjectura não ser a
mais favorável, dada a “excessiva
carga fiscal”, João Freitas mostra-
se optimista quanto ao futuro. "Te-
mos sentido uma ligeira quebra so-
bretudo devido à alteração dos há-
bitos das pessoas. Há uns meses
metiam 20 euros de combustível e,
agora, só gastam metade. Também
a crise económica que afecta a zona
do Vale do Ave implica esta ligeira
quebra. Mas estamos convictos de
que se mantivermos e zelarmos por
este tipo de acordo que temos em
vigor só podemos ter confiança no
futuro”, sustentou, imbuído de um
forte espírito de optimismo e confi-
ança nos tempos próximos.

TF Gest Mais de 60 postos de abastecimento
no Norte e Centro do país

Os dez postos de abastecimento
geridos pela TF Gest são postos
da Petrogal e/ou postos
próprios com a imagem
Freitas/Galp. A gestão dos pos-
tos da TF Gest tornou-se já uma
referência a nível nacional em
termos de qualidade e eficiência
dos serviços prestados.
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Esta é mais recente novidade da Trans-
portes Freitas e promete seguir a onda
de sucesso do grupo. Trata-se de dois
centros de distribuição de gasóleo de
aquecimento criados em Rebordões
(Santo Tirso) e em Baltar (Paredes), com
fornecimento e distribuição pela Trans-
porte Freitas nas respectivas áreas geo-
gráficas. A empresa surgiu mediante o
acordo de parceria com a Petrogal, pas-
sando, assim, a operar no segmento da
distribuição de gasóleo de aquecimento
a clientes domésticos sob a marca Galp
ServiExpress, comerciando um novo

Os Transportes Freitas põem à dis-
posição dos seus clientes, combustí-
veis com a máxima garantia de
qualidade, respeito pelo meio ambi-
ente e cumprimento das normativas
portuguesas e europeias. No entanto,
a oferta dos produtos não seria com-
pleta sem a proposta de serviços
complementares, tais como uma
rede de postos de abastecimento
localizados em zonas estratégicas e
um esmerado serviço de distribuição
a clientes directos. Os Transportes
Freitas oferecem um serviço de dis-
tribuição de combustíveis com uma
estrutura organizativa altamente
qualificada. Segundo as característi-
cas de cada cliente, utilizamos os
veículos mais apropriados da nossa
ampla gama de frota, assim como os
recursos necessários para optimizar
as entregas.
Apesar do clima económico menos
favorável continuamos a projectar a
empresa para o futuro. Para 2008
prevemos a aquisição de novos veí-
culos e a substituição dos mais anti-
gos, numa operação para melhorar
a qualidade do nosso serviço e a
capacidade de resposta, sem
descurar o aspecto ambiental.
Estamos também a projectar a cons-
trução de novas instalações, uma
obra que pretendemos ser única no
cenário dos transportadores nacio-
nais. Um investimento avaliado em

A divulgação da empresa tem também
sido feita com base no amplo universo
desportivo, nomeadamente o futebol, au-
tomobilismo e BTT. Na vertente do des-
porto-rei a face mais visível, nos últimos
três anos, tem sido o patrocínio dado ao
Clube Desportivo das Aves. “Apesar do

Imagem do grupo associada ao desporto

MENSAGEM DO SÓCIO-
GERENTE
ANTÓNIO FREITAS

petição em carros clássicos, que já expe-
rimentou as primeiras curvas no circuito
de Vila Real, no qual foi alcançado um
segundo e terceiro lugares. Além disso,
regularmente são patrocinadas algumas
provas de BTT realizadas na região,
embora o principal marco deste ano te-
nha sido a obtenção do título de distri-
buidor oficial do Mundial de Turismo. A
Transportes Freitas foi considerado o
distribuidor oficial de combustíveis Galp
para os concorrentes do Circuito da Boa-
vista, prova que teve lugar no Porto en-
tre os dias 6 e 8 de Julho, e que represen-
tou a primeira visita a Portugal do Cam-
peonato do Mundo de Turismo (WTCC),
a segunda mais importante competição
da FIA, a seguir à Fórmula 1.

Quanto a esta fasquia de investimen-
tos, João Freitas assume a forte aposta
na juventude e não esquece a função
social inerente ao próprio grupo. “Não
podemos olhar apenas para os aspec-
tos económicos, porque temos uma fun-
ção social a desempenhar.

Tanto no futebol, como no automo-
bilismo ou BTT há uma componente forte
de jovens e é muito importante apoiá-
los, tentando dar-lhes alguma margem
de progressão no futuro”, considerou o
também jovem director.

De encontros aos consumidores domésticos
e pequenas indústrias

gasóleo de aquecimento, denominado
Hi Confort, o qual é melhorado para pro-
porcionar aos clientes um elevado nível
de resposta às suas necessidades. João
Freitas é o principal responsável pela
ServiExpress e mostra-se “satisfeito com
a nova aposta, até porque era importan-
te a criação destes laços” com outros
clientes.

Embora seja um segmento recente,
João Freitas diz tratar-se do “mais rentá-
vel” e apesar de ser elaborado em parce-
ria com a Galp, algumas das exigências
ficam a cargo da empresa avense, como
as acções de formação, capacidade de
resposta e satisfação do cliente, e

cumprimento de horários e prazos de en-
trega.

“Só agora apostamos nesta vertente
porque ao longo dos anos atingimos um
determinado volume de negócios que
não nos permitia elaborar um serviço de
qualidade nesta área”, recordou, ciente
de que esta foi a altura mais indicada
para a nova vertente.

avultado investimento, esta nossa apos-
ta tem tido retornos interessantes”, fri-
sou  João Freitas, o novo rosto da empre-
sa e, em simultâneo presidente do CD
Aves, e, aliás um dos mais jovens diri-
gentes do país.

Em marcha está uma equipa de com-

Dois centros de distribuição de gasóleo de
aquecimento criados em Rebordões e em
Baltar (Paredes) constituem uma das mais
recentes novidades da empresa

Centro ServiExpress

cerca de • 4.000.000 no concelho de
Santo Tirso, pese embora as várias
oportunidades para deslocar as ins-
talações da empresa para outro
local, decidimos, então, continuar no
concelho, pois sentimos que aqui
temos uma função social a desempe-
nhar, e em jeito de brincadeira, pen-
so que alguns dos meus amigos tam-
bém não me deixariam abandonar
esta terra de que tanto gosto.
Um dos nossos pontos fortes é trans-
por para todos os nossos colabora-
dores, clientes, fornecedores, o espí-
rito familiar pelo qual esta empresa
sempre pautou a sua actuação. É
com enorme satisfação e orgulho
que revejo o caminho que percorri
até chegar onde estamos hoje, a con-
tinuidade que dei ao trabalho dos
meus pais e sentir que existe sangue
novo preparado e motivado para os
novos desafios que se nos deparam e
com vontade de levar cada vez mais
longe o nome da empresa, o nome
da família.



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
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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.
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GONDOMAR - ANTÓNIO FILIPE; JOSÉ ALBERTO; VÍTOR

FRÓIS; FABETA (THIAGO AOS 78M); RÁMON; FERNANDO

AGUIAR; HUGO SOARES; JOÃO FERNANDES (NELSINHO

AOS 65 M); CLEMENTE; VARGAS (NORINHO AOS 57 M);

BRUNO SEVERINO. AVES - RUI FARIA; ALEXANDRE; SÉR-

GIO CARVALHO; SÉRGIO NUNES; PEDRO GERALDO; MAR-

CELO; MÉRCIO; GOUVEIA (ROBERT AOS 57M); TATU;

ZAMBUJO (DIEGO AOS 71M) (CASTRO AOS 88 M); PASCAL.
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Num jogo entre aflitos o empate en-
tre as duas formações foi o óbvio re-
sultado final.

Gondomar e Desportivo das Aves
lutaram muito durante os noventa
minutos pelo controlo da partida e
também para conquistarem pontos
para fugirem dos últimos lugares da
tabela classificativa. Assim, o ponto
conquistado pelas formações soube
a pouco na luta por esse objectivo.

A equipa da casa entrou melhor
no jogo, contudo a formação visitan-
te respondeu e teve algumas chances
nos lances de contra-ataque de inau-
gurar o marcador. No entanto, quer

ESTORIL 5 - SANTA CLARA 1

TROFENSE 1 - BEIRA-MAR 1

VARZIM 0 - OLHANENSE 0

FEIRENSE 0 - FREAMUNDE
GONDOMAR 1 - CD AVES 1

FÁTIMA 1 - GIL VICENTE 1

ESTORIL - TROFENSE
BEIRA-MAR - VARZIM

PORTIMONENSE 1 - VIZELA 1

PENAFIEL - FEIRENSE
FREAMUNDE - GONDOMAR
CD AVES - PORTIMONENSE
VIZELA - FÁTIMA

OLHANENSE - RIO AVE

RESULTADOS - JORNADA 8 CLASSIFICAÇÃO J P

1 - SANTA CLARA 8 17

2 - VIZELA 8 15

3 - ESTORIL 8 15

4 - RIO-AVE 8 15
5 - BEIRA-MAR 8 14

7 - VARZIM 8 13

9 - GIL VICENTE 8 12

10 - FÁTIMA 8 11

11 - FREAMUNDE 8 10

6 - TROFENSE 8 14

8

13 - CD AVES 8 5

16 - PENAFIEL

8 514 - PORTIMONENSE

8 315 - GONDOMAR
8 2

12 - FEIRENSE 8 6

138 - OLHANENSE
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GIL VICENTE - SANTA CLARA

RIO AVE 4 - PENAFIEL 1

[28/11/07] OITAVA JORNADA | GONDOMAR 1 - AVES - 1

a equipa do Gondomar, quer o Des-
portivo das Aves falharam na finali-
zação e por isso o resultado no final
da primeira parte era o nulo.

No segundo tempo o jogo foi mais
faltoso e com consequente maior nú-
mero de cartões. No entanto trouxe
também mais golos. Primeiro para a
formação de Vila de Aves, onde Robert
aos 76 minutos aproveitou de melhor
forma um desentendimento da defe-
sa do Gondomar e fez o tento inaugu-
ral. A partir desta altura a equipa da
casa começou a sentir a pressão de
tentar pelo menos chegar ao empate.

Mesmo com uma unidade a me-
nos após e expulsão de Fernando
Aguiar, a equipa da casa esteve me-
lhor. No entanto, o golo do Gon-
domar através de uma grande pena-
lidade apontada por Severino veio
castigar a falta de Alexandre.

Até ao final do encontro o Gon-
domar tentou chegar à vitória e en-
costou a formação forasteira às cor-
das. Mas o resultado final já estava
desenhado e o empate a uma bola
era o seu desfecho.

No final do encontro, Nicolau Va-
queiro técnico do Gondomar referiu
que “fomos a única equipa que pro-
curou vencer. Em alguns momentos,
fomos ingénuos e prejudicados por
nós próprios”. Por seu lado, José Go-
mes, Técnico do Desportivo das Aves
defendeu que o “jogo há muito dis-
putado, mas excessivamente agressi-
vo. Na parte final esperava somar três
pontos, por isso acaba por ser escas-
so”. ||||| *m.c.entremargens@sapo.pt

Ansiedade avense
trava vantagem
num jogo
entre aflitos

Quer a equipa do Gon-
domar, quer o Desportivo

das Aves falharam na
finalização dos golos
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Na reunião ordinária de 17 de Outubro do executivo camarário, foi deliberada a atribuição de subsídios anuais a várias associações desportivas. O montante
global da verba a disponibilizar pela autarquia é de 20 mil euros. Verba a distribuir pelas seguintes colectividades: União Desportiva de S. Mamede de
Negrelos, Associação Bairro Cultural Desportiva, Associação Cultural e Desportiva de Lamelas, Associação Desportiva de Guimarei, Associação Desportiva de
Refojos, Associação Desportiva de Tarrio, Associação Complexo Habitacional de Ringe, Associação Recreativa e Cultural de Areias, Associação Recreativa de
Negrelos, Centro Recreativo e Popular da Juventude de Água Longa, Futebol Clube de Rebordões e Monta Córdova Futebol Clube.
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Lopes & SampaioLopes & SampaioLopes & SampaioLopes & SampaioLopes & Sampaio
carpintaria e móveis, lda

móveis | decoração de interiores | cozinhas por
medida | quartos | salas | estúdios | roupeiros

carpintaria mecânica | portas
pisos flutuantes | soalhos

933 292 969 . 932 490 475 . 932 490 474

Rua Silva Araújo
* crédito imediatoem frente à Estação de Caminho de FerroOCULISTA
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MACHADO & LOBÃO, LDA.

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

TECTOS FALSOS  |  DIVISÓRIAS  |
APLICAÇÕES EM GESSO  |

DECORAÇÕES

Desportivo das Aves aprovou
Relatório de contas aprovado

Decorreu no sábado dia 27 de Ou-
tubro mais uma Assembleia-Geral
do Desportivo das Aves para a
aprovação das contas da época
2006-2007. Numa assembleia em
que a presença dos sócios se fez
notar, maioritariamente reformados,
as contas apresentadas pela direc-
ção do clube foram aprovadas por
unanimidade pelos associados.
Nesta sessão ficou-se a conhecer
os números das receitas do clube,
bem como, as despesas que tiveram
durante a época passada com jo-
gadores (912 mil euros), campo e
relvado (112 mil euros), técnicos
(103 mil euros) e pessoal adminis-
trativo (62 mil euros) entre outros.

Tirsense sofre pesada
derrota em Ribeirão

Relatos dos Jogos das Camadas Jovens
do Desportivo das Aves
JUNIORES E - ESCOLAS
AVES 4 - NUN’ ALVARES 2
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: PEDRO

SILVA. AVES: PEDRO, HUGO, RUI SOUSA, RUI, TIAGO, PAU-

LO ALVES. JOÃO NUNES, ORLANDO, DÁRIO, MIGUEL, SI-

MÃO, JOGARAM AINDA: RUI NEVES, HUGO FERNANDES,

MARTINS, BRUNO, FREITAS, ANDRÉ. TREINADOR: RAUL

SILVA RESULTADO AO INTERVALO: 3-1. MARCADORES:

SIMÃO 2M, ORLANDO 7M, MIGUEL 15M, PAULO ALVES 41M.

A equipa mais jovem da formação foi
uma pequena surpresa, num futebol
muito apoiado e a jogar pelos secto-
res. Por vezes com jogadas com bons
recortes técnicos, ambas as equipas
se bateram muito bem pelo melhor
resultado mas, os avenses foram fran-
camente melhores. Melhor avense:
Paulo Alves. Boa arbitragem.

JUNIORES B JUVENIS 1ª DIVISÃO
AVES 7 - S.PEDRO DA COVA 0
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: MA-

NUEL MOREIRA. AVES: ZÉ PEDRO, JOÃO (TIAGO, 72M),

COSTA, JORGE, ANDRÉ, ZÉ (BESSA 59M), DANIEL,

MIRANDA (MICAEL 38M), NUNO, LEMOS, RICARDO. TREI-

NADOR: NUNO DIAS RESULTADO AO INTERVALO: 1-0.

MARCADORES: LEMOS 12M, 55M, NUNO 50M 52M 79M,

MICAEL 57M, RICARDO 70M. AMARELOS: ZÉ 45M, JOÃO

54M, RICARDO 55M, COSTA 72M.

Os Juvenis fizeram uma excelente exi-
bição, na primeira parte encontra-ram
algumas dificuldades pois os minei-
ros complicaram ao máximo, na parte
complementar e com o segundo golo
caseiro os forasteiros, menos expedi-
tos, foram goleados e acabaram o
jogo com  9 atletas. Melhor avense.
Daniel e Nuno. Boa arbitragem.

JUNIORES C INICIADOS 1ª DIVISÃO
AVES 2 - MARCO 0
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: PEDRO

ALEIXO. AVES: MARCELO, BEJA (ALEX 49M), VITÓ, MAR-

CO, DANY, CRISTIANO (HUGO 46M), NUNO, JORGE,

DIOGO, JOJÓ, MOUTINHO. TREINADOR: ADELINO RI-

BEIRO. RESULTADO AO INTERVALO: 1-0. MARCADOR:

JOJÓ 32M 60M.

Os avenses a fazer uma carreira na
posição de comandantes invictos e
seguros, encararam este jogo com
muita sobranceria, pois o Marco está
em último lugar, fez a vida negra ao
comandante da série, e tendo no seu
guarda redes o melhor jogador em
campo, pois este jovem evitou a gole-
ada. Melhor avense: Jojó. Boa arbi-
tragem.

OUTROS JOGOS: JUNIORES LEVERENSE
0 - AVES 11 | JUVENIS 2ª DIVISÃO:
BALTAR 1- AVES 3 | INICIADOS 2ª DIVI-
SÃO: BALTAR 1- AVES 2 | INFANTIS: AC
AMARANTE 1 – AVES 2 | ESCOLAS: AVES
4 - NUN’ALVARES 2

JUNIORES A
AVES 0 - PAÇOS FERREIRA 1
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO: PAU-

LO COSTA. AVES: SIMÃO, RIOS (BRUNO69), ANDRÉ (LOPES

19M), RUI CASTRO, PEDRO (MOURA 47M), TIAGO (COS-

TA  54M), RUI COSTA, HUGO, JOÃO SILVA, KUBALA (BENÍCIO

60M). TREINADOR: MARCOS NUNES. RESULTADO AO

INTERVALO: 0-1.
Os avenses tiveram neste jogo um
sério revés pois tropeçaram  no seu
ambiente contra um forte candidato
ao primeiro lugar, os pacenses mais

agressivos e mais sortudos, chegaram
ao intervalo em posição de vencedo-
res, na parte complementar os avenses
tudo fizeram para virar o resultado
mas o guardião pacense muito forte
no seu posto, e a falta de discer-
nimento e calma dos locais, foram
fatais. Melhora avense: Ratinho. Arbi-
tragem aceita-se.

JUNIORES B 2ª DIVISÃO
AVES 2 - SOBREIRENSE 2
JOGO NO CAMPO BERNARDINO GOMES. ÁRBITRO:

RUBEN PAIXÃO. AVES: ZÉ LUÍS, ANDRÉ ALVES, PEDRO,

MARCO, JOÃO COSTA, FILIPE, MARQUES (FERNANDES

36M) RORIZ (SAMPAIO 58M), JOÃO DIAS (MIGUEL 75M),

ZÉ CARLOS. TREINADOR GILBERTO BEZERRA. RESUL-

TADO AO INTERVALO: 1-2. MARCADORES: FILIPE 24M,

JOÃO DIAS 54M.

Os Juvenis Sub 15 comandantes da
sua série não conseguiram ir além
do empate frente ao segundo classi-
ficado, num jogo muito equilibrado e
com os avenses a correrem atrás do
prejuízo pois estiveram sempre em
desvantagem no decorrer do jogo.

Os locais embora mais dominan-
tes e com mais poder de tempo de
bola não conseguiram mais que um
ponto para o seu pecúlio. Melhor
avense: Pedro. Boa arbitragem. |||||
FERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

RESULTADOS DE OUTROS JOGOS: JUNIO-
RES B 1ª DIVISÃO: LIXA 0 – AVES 5 |
JUNIORES C 1ª DIVISÃO: LEVERENSE 0
- AVES 3 | JUNIORES C 2ª DIVISÃO: AVES
1- FERREIRA 2

JOGADORES DAS CAMADAS JOVENS DO AVES: PEDRO FARIA (À ESQ.) E PAULO ALVES

No plano da receita ficou-se tam-
bém a saber que o clube recebeu
cerca de um milhão e duzentos mil
euros de receitas televisivas e que
estas foram seis vezes mais do que
as alcançadas pela publicidade
(208 mil euros).

Depois da aprovação do relató-
rio de contas foi aberto também um
período de trinta minutos para abor-
dagem de outros assuntos acerca
do clube, onde os associados po-
diam questionar a direcção sobre
os mais diversos temas. A situação
classificativa do Desportivo das Aves
foi o tema mais sublinhado e o que
demonstrou provocar mais preocu-
pação aos associados do clube. |||||

ASSEMBLEIA GERAL DE 27 DE OUTUBRO DE 2007

RIBEIRÃO - 3 TIRSENSE- 1
RIBEIRÃO - TRIGUEIRA; LUÍS FARIA; VARELA;

MONTEIRO (BURA AOS 79M); NELSON; LUÍS ALBERTO;

PAULO ROLA; PAULO TAVARES (ADRIANO AOS 90M);

PIRES; COSTA; PEDRO MOITA (V. HUGO AOS 89M).

TIRSENSE - PEDRO ALBERGARIA; SERGINHO (ZÉ

PEDRO AOS 74M); HUGO CRUZ; PAULO SAMPAIO; MAR-

CO; HUGO OLIVEIRA (P. PINTO AOS 69M); TIAGO (V.

HUGO AOS 62M) RICARDO ROCHA QUEIROZ; ZÉ MA-

NUEL; MANUEL LUÍS.

Na deslocação a Ribeirão a equipa
de Santo Tirso sofreu uma derrota
pesada no reduto local. A equipa
do Tirsense teve um mau jogo e
não conseguiu fazer jogadas de pe-
rigo junto da baliza adversária. A
equipa forasteira foi totalmente ino-
perante nas transições para o ataque,
bem como, na construção de
entrosamento dos diversos secto-
res da equipa. Onde nada saiu bem
valeu, já no segundo tempo ape-
nas, o tento de honra apontado por

Manuel Luís, que disfarçou a au-
sência de ideias numa equipa que
surpreendeu pelo “vazio” colectivo,
perante um adversário complicado,
mas acessível ao conjunto de San-
to Tirso. Quim Machado ainda ten-
tou que a sua equipa reagisse, mas
as alterações que efectuou não sur-
tiram qualquer efeito. Quem não
precisou de muito para “rebentar”
com a tarde já má do Tirsense foi
Pires, o avançado do Ribeirão fez
um hat-trick.

Com este resultado, o Tirsense
baixou para o 3º lugar e o novo lí-
der é o União da Madeira, com 19
pontos, mais dois que a equipa de
Santo Tirso. Na próxima jornada re-
cebe no Estádio Abel Alves de Fi-
gueiredo o Lixa, um jogo aparente-
mente menos complicado, perante
o último classificado, mas que nes-
ta jornada empatou com o fortíssi-
mo Desp. Chaves. ||||| MMMMMARARARARARCOSCOSCOSCOSCOS     CERTCERTCERTCERTCERTOOOOO
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Pela primeira vez, desde tempos mui-
to remotos, realizou-se uma caminha-
da denominada de Caminhada Ou-
tonal “Entre Mosteiros”. Organizados
pela Câmara Municipal de Santo Tirso
e com o lema “um dia de caminhada,
saúde prolongada” e integrados no Pro-
grama de Desporto para Todos e no
Movimento Europeu “mexa-se pela
sua saúde” o percurso pedestre “Entre
Mosteiros” tinha como objectivo para
além da caminhada em si, a visita aos
Mosteiros de Roriz e ao Mosteiro de
Vilarinho situados na margem esquer-
da do Rio Vizela. Esta iniciativa realizou-
se no passado dia 20 de Outubro.

Esta caminhada serviu para que nes-

Caminhada outonal entre Mosteiros

com a prova de algumas especialida-
des gastronómicas da região. Em Roriz
os caminheiros puderam apreciar as
famosas bolachas das Monjas Benedi-
tinas de Santa Escolástica e o famoso
licor de Singeverga, cujos Mosteiros
tiveram também o prazer de visitar.

A caminhada fez-se a bom ritmo e
com o tempo de feição. Chegados à
Igreja de S. Mamede de Negrelos ti-
veram os caminheiros nova recepção
por parte da junta local com maravi-
lhas gastronómicas da sua terra.

Feito e refeito o repasto à que vol-
tar a caminhar pois o Alto de Paradela
estava ainda distante mas o reforço
foi óptimo o que levou a que não se

tes tempos modernos, de grande stress,
fossem descobertos caminhos que já
foram percorridos pelos nossos an-
tepassados, nas suas deslocações
para o trabalho agrícola, ou nas visi-
tas aos seus familiares assim como
nas deslo-cações a romarias das ter-
ras vizinhas.

Neste percurso apreciou-se a be-
leza das paisagens, a grandeza dos
Mosteiros envolvidos, não descoran-
do as linhas de água cristalina que
descem dos montes e vales até che-
garem ao Rio Vizela.

Todos as juntas de freguesia en-
volvidas neste percurso fizeram uma
recepção acolhedora aos caminheiros

ORGANIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO E COM O LEMA “UM DIA DE CAMINHADA, SAÚDE PROLONGADA”
REALIZOU-SE A 20 DE OUTUBRO O PERCURSO PEDESTRE “ENTRE MOSTEIROS”

registassem quaisquer desistências.
Chegados ao Mosteiro de Vilari-

nho, com uma excelente recepção por
parte da Junta local, novamente um

repasto de especialidades gastronó-
mica e então o descanso e a cavaquei-
ra sobre o percurso e as novas amiza-
des que se fizeram ao logo do dia. |||||

para que os seus sonhos se concretizem e a magia aconteça visite-nos
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Rua Stº Honorato, nº 47 - R/C  - 4795-114 Vila das Aves
Telefone 252875021/22 - Fax 252875023 -

duoventila@sapo.pt

Ar condicionado
Ventilação
Aspiração Central
Sonorização Profissional
Som Ambiente
Telecomunicações
Sistemas de detecção de Incêndios
CCTV Vigilância / Alarmes
Satélites (sistema digital)
Automatismos
Material eléctrico
Iluminação
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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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ENTRE MARGENS
FICHA DE ASSINATURA

Nome: .................................................................................................................
Morada: ...............................................................................................................
Código Postal: ................... / ............... Localidade: ............................
Telefone: ......................... Número de Contribuinte .........................................
Data de Nascimento: ....... / ........ / ........
Forma de pagamento: (Riscar o que não interessa) Cheque número:
............................................................................. ou por transferência ban-
caria para o NIB: 0035 0860 00002947030 05

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

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

PREÇO ASSINATURA ANUAL:

13,00 EUROS

www.jornal-entre-margens.blogspot.com/
PÓXIMA EDIÇÃO NAS BANCAS A 14 DE NOVEMBRO DE 2007



AUTO ELÉCTRICA AVENSE, LDª

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

Instalações de: Autorádios /
Alarmes / Ar Concidionado

Reparações Eléctricas em Automóveis

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

Com 720 competidores de todos os
estilos de karate, decorreu a de 20
de Outubro mais um Torneio Interna-
cional desta modalidade. Tendo como
palco a cidade algarvia de Portimão
este torneiro revelou-se muito bom
tanto em participantes como a nível
técnico. Estiveram presentes os melho-
res competidores do país.

O karate Shotokan de Vila das Aves
esteve presente com atletas em vários
escalões obtendo os seguintes resul-
tados: pré-infantis feminino, Ana Gui-
marães, 3º lugar katas; iniciados fe-
mininos, Ana Pinto, 1º lugar kumite,
menos 55kg e 3º lugar katas; inicia-

CAMPEONATO CONCELHIO: 1ª JORNADA: UDS MAMEDE 4 - FC
CALDAS 1 /  2ª JORNADA: ÁGUA LONGA 0 - UDS MAMEDE 3

O IX Grande Prémio de Orienta-
ção de Santo Tirso     decorreu nos
dias 13 e 14 de Outubro, na fre-
guesia de Monte Córdova, com a
participação de 300 atletas da re-
gião Norte, com a realização de três
etapas, sendo a primeira no Mon-
te do Pilar; a segunda no Parque
das Merendas de Nossa Senhora
da Assunção; e a terceira na área
de Valinhas e Monte Padrão.

Na prova participaram, além dos
atletas da modalidade, pessoas de
diversas idades, numa perspectiva
de lazer, em grupo, a pares ou in-
dividualmente. É de salientar a par-
ticipação de algumas famílias que,
em grupo e com um acompanha-
mento de um técnico, consegui-
ram realizar o seu percurso em au-
tonomia quase total, descobrindo
que afinal a Orientação é uma mo-
dalidade para todos, uma vez que
permite, em simultâneo, a competi-
ção e o lazer, sendo relativamente
fácil a sua execução, bastando para
tal estar atento ao mapa e ao ter-
reno onde o percurso está implan-
tado, experimentando o êxito da
descoberta e do prazer em cami-
nhar no meio da floresta, cruzan-
do-se com os craques e com os
esquilos que por ali apareceram.

O IX Grande Prémio foi uma
prova organizada pelo Trampolins
de Santo Tirso, com o apoio da
Câmara Municipal, da Junta de Fre-
guesia de Monte Córdova, da As-

Albino Daniel Magalhães atleta de referência na modalidade de Ori-
entação, com duas provas do Ranking da Taça de Portugal a dis-
tinguir-se com o 1.º lugar, no seu escalão, H21A, brilhou em Sintra e
Alcochete. Duas provas que decorreram nos dias 29 e 30 de Setembro
e 20 e 21 de Outubro respectivamente, em que o nome de Santo Tirso
se elevou ao mais alto nível. Já na época desportiva anterior, ainda
numa fase de adaptação à modalidade, sagra-se campeão nacional de
Distância Longa, e na actual perspectiva-se uma prestação desportiva
inconfundível e de referência a nível nacional. |||||

TST NO “TOP” DA ORIENTAÇÃO
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A primeira jornada não podia ter co-
meçado da melhor forma para a UDS
Mamede ao vencer por 4 -1 frente ao
Caldas. Aos dois minutos, com um de-
sentendimento na defesa, o Caldas já
ganhava por um zero. A partir daí a su-
premacia da UDSM veio ao de cima e
com os golos de Fonseca, Vitinha, Lúcio
e Élio a vitória foi mais que merecida.

Na segunda jornada a UDS Mamede
deslocou-se ao terreno do Água Lon-
ga realizando uma primeira parte muita
baixa em termos de rendimento, valen-
do apenas o golo de Fonseca com a
ajuda do guarda-redes do Água Lon-
ga. Na segunda parte o treinador Nel-
son Costa mexeu na equipa entrando
Barbosa e Marco para os lugares de
Rui e Luís e a UDS Mamede subiu de

UDS Mamede em força no
campeonato concelhio

Bom início de época para
os karatecas avenses

rendimento explorando muito bem o
contra ataque e velocidade dos seus jo-
gadores marcando mais dois golos por
André e Élio. No entanto fica também
para a história do jogo a estreia do ex-
júnior Tiago Freitas que entrou aos 75
minutos e a saída de Marco lesionado
que esteve apenas quinze minutos em
campo. Vitória justa e merecida num
campo difícil mas mais uma vez os joga-
dores sentiram o apoio dos adeptos e
associados que se deslocaram ao campo
do Agua Longa.

A equipa alinhou com Flávio, Moreira
(Tiago Freitas 75m), Orlando Filipe, Ismael,
Rui (Barbosa 45m), Bento, Vitinha, Fonse-
ca (Lúcio 65m), Luís (Marco 45m e André
60m) e Élio. Treinador Nelso Costa e
Sandro.Adelino Moreira. ||||||

dos masculino, Emanuel Fernandes, 2º
lugar kumite, menos 60kg; juvenis fe-
mininos kumite, Catarina Nunes, 3º
lugar, menos 50kg, Ana Martins, 3º
lugar, menos 55kg e Filipa Fernandes,
3º lugar katas, mais de 55kg. Em mas-
culino, Fábio Miranda, 2º lugar, me-
nos 60kg; em kumite seniores mascu-
lino, Jorge Machado, 1º lugar e Miguel
Lopes, 3º lugar ambos menos de 70kg.

Pela quantidade e qualidade dos
competidores em prova estes resulta-
dos foram importantes para avaliar o
momento de forma dos atletas e dar-
lhes rodagem para as provas oficiais
que se aproximam. |||||

TORNEIO INTERNACIONAL DE KARATE DE PORTIMÃO

sociação Cultural Recreativa e Des-
portiva de Cabanas, da Comissão
de Festas de Nossa Senhora de
Valinhas, Escola EB 2/3 S. Rosendo
e Bombeiros Voluntários Tirsenses.
A equipa técnica do TST conseguiu
uma organização de alto nível, intro-
duzindo inovações a nível da ges-
tão informática, proporcionando fo-
tos e resultados na net imediata-
mente a seguir ao final das etapas.

Toda a equipa, chefiada pela di-
rectora de prova Ana Salvador,
conseguiu corresponder às exigên-
cias de todos os participantes, dei-
xando-os surpreendidos com o ní-
vel organizativo. A próxima prova
realiza-se em 2009 com o Campe-
onato Nacional de Distância Lon-
ga e Estafetas, onde se esperam
dois mil participantes, entre atletas e
pessoas em regime de lazer. |||||

Mais de 300 atletas participaram
no Grande Prémio de Orientação
INICIATIVA DA TST DECORREU NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO, EM MONTE CÓRDOVA
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Pensei que estivessem usando a expres-
são para (cruelmente) designar aquilo
que, até há bem pouco tempo, era a
“terceira idade”. Enganei-me. Em qual-
quer debate, a pergunta insistente pas-
sou a ser: “Qual a melhor idade para apren-
der a ler? Os seis, ou os sete anos?”
Talvez ainda sejam organizados congres-
sos para se encontrar resposta para uma
pergunta que aporta um pressuposto –
o de que todos deverão fazer o mesmo,
aprender o mesmo, no mesmo momen-
to: “Qual é a melhor idade para apren-
der a ler?”

Perguntas sem sentido, pois conhe-
ço crianças de quatro anos aptas para
a alfabetização e jovens de dez anos
sem condições para aprender a ler. Sem-
pre as mesmas inúteis discussões. Sem-
pre as mesmas abstracções. Quando se
refere a palavra “aluno” de qual aluno
(em concreto) estaremos a falar? Do
João? Da Maria? De nenhum…A me-
lhor idade é a idade de cada qual.

O processo de letramento é um pro-
cesso de inclusão. Aprender a ler é
desejo e esforço. A linguagem é produ-
ção social. E não pode ser ensinada como
se todos fossem um só. A linguagem é
aprendida socialmente, nas interacções
verbais, como nos avisam Baktin e Freire.
Ao ensinar a ler como se todos fossem
um só, a escola não promove o uso da
leitura e da escrita como meio de co-
municar e de assumir cidadania.

Quando uma professora quis ensi-
nar a letra fê, recorreu a uma daquelas
frases de antologia, que só traduzem
desprezo pela inteligência e criatividade
da infância. Leu para toda a turma, ao
mesmo tempo, do mesmo modo: “A
mãe afia a faca.”

“A Fia sou eu! – exclamou uma aluna.
“Não é nada disso, Jéssica! Eu disse

afia! Afia é como… amola. Percebeste?”
“A mola?” – perguntou a aluna, com

cara de nada entender.
“Sim. Amola! Já vi que compreendes-

“A melhor idade”
te!” – concluiu a mestra.

Por este fonético equívoco e por ou-
tros é que alguém já disse que a lingua-
gem é fonte de mal entendidos. Quan-
do visitava uma escola, perguntei a um
pequenito: “Estás a ler essa revista?”

“Não. Eu estou só vendo e cortan-
do. Não estou lendo!”

Sábio moço! Tinha consciência de
que cortar de uma revista, palavras “que
tivessem o ca e o co”, como mandara fa-
zer a professora, não era o mesmo que
ler. Nunca lera Boff, mas sabia que cada
leitor e cada escritor é co-autor, que
cada leitor lê e relê com os olhos que
tem, porque compreende e interpreta a
partir do mundo que habita.

O que está escrito no currículo na-
cional ainda não entrou na maioria das
salas de aula. Uma pesquisa recente
diz-nos que metade dos professores
nem sequer leu o que lá está escrito.
Talvez por isso, se deixem influenciar
por quem quer rever um documento
que nunca passou à prática. Talvez por
isso, se deixem envolver em debates
estéreis como os que visam definir “qual
é a melhor idade para começar o fun-
damental”. Talvez por isso, a alfabetiza-
ção de adultos cresça exponencialmente.

Já adultos, os alunos sabem por que
querem aprender a ler: “Eu vim apren-
der a ler, para poder ler os bilhetes que
estão nos bolsos do casaco do meu
marido”. Mas também os mais peque-
nos nos podem dar lições de pedago-
gia. Como a Luciana, que diz que “ler é
saber em silêncio”.

Apesar das evidências – que expo-
nho e denuncio – sei que os professores
não são desistentes: “Os nossos alunos,
em sua grande maioria, repudiam a es-
cola, querem fugir dela. Nossa escola su-
foca, não desenvolve a cidadania, mas
nós acreditamos numa outra escola, e
vamos lutar para que ela exista”. |||||

JOSÉ PACHECO

Quando uma professora quis
ensinar a letra fê, recorreu a

uma daquelas frases de
antologia, que só traduzem

desprezo pela inteligência e
criatividade da infância

O novo hospital privado a ser cons-
truído em Santo Tirso abriu uma
“guerra” de palavras e comunica-
dos entre PS e PSD. O projecto foi
aprovado em Câmara e Assembleia
Municipal, na qual o PSD se abste-
ve por considerar inadequado o
local onde esta infraestrutura será
edificada.

O PS viu aqui espaço para ata-
car o PSD, dizendo que estava con-
tra o novo hospital. Alguma falta
de rigor, portanto, dos socialistas.
Do lado social-democrata, foi pa-
tente alguma ineficácia na explica-
ção da sua posição.

Confunde-me, no entanto, que
se desperdicem energias nestas
guerras de alecrim e manjerona.
O que é preciso dizer à população
é que, apesar de se tratar de uma
importante estrutura hospitalar, sem-
pre bem-vinda dado que aumenta
a oferta de serviços de saúde, tra-
ta-se de uma unidade privada, vi-

A “guerra” do
novo hospital

sando o lucro e apenas acessível a
quem tiver condições sócio-econó-
micas para utilizar os seus recursos.

Pelo que numa região deprimi-
da, com desemprego galopante, a
esmagadora maioria da população
não terá condições para aceder a
esta unidade privada. (Não por
acaso, Castro Fernandes já fez anun-
ciar a realização de fortes investi-
mentos governamentais no hospi-
tal público – ele não desconhece
esta realidade).

Por outro lado, a questão da lo-
calização é um ponto-chave, que o
PSD não conseguiu desenvolver. O
novo hospital ficará localizado na
Zona das Rãs, numa área residencial
e com enorme densidade popula-
cional, com graves problemas de
estacionamento, estrangulamento
viário e já com outras infraestrutu-
ras ali construídas. Não quero nem
perspectivar o que vai acontecer com
o fluxo de ambulâncias no local.

A poucos metros de distância
está o Pavilhão Municipal, para ali
está também projectada a zona
desportiva, prevê-se o caos insta-
lado. Era sobre estes problemas que
eu gostava que os dois principais
partidos conflituassem.

É preciso explicar que as gran-
des infraestruturas devem ser lo-

calizadas fora dos centros urbanos.
É isso que se faz em toda a Euro-
pa. Colocar hospitais, pavilhões,
complexos desportivos na malha
urbana é ir ao arrepio dos concei-
tos mais básicos de ordenamento
territorial. Pior, quando não existe
uma rede viária que escoe o tráfe-
go e não existem parques de esta-
cionamento.

É o conceito de cidade que que-
rem para Santo Tirso que PS e PSD
devem debater. Uma cidade onde
a melhoria da vida das pessoas se
faz fechando o centro ao trânsito,
ou continuando a assistir à bal-
búrdia dos carros estacionados em
segunda e terceira fila (lamenta-se
a inoperância da Polícia Municipal)?
Uma cidade que quer crescer e
alargar o seu perímetro urbano e,
por isso, coloca fora do seu centro
urbana as infraestruturas que atra-
em mais gente e mais trafégo au-
tomóvel ou uma cidade onde se
constroem médias superfícies co-
merciais junto a equipamentos es-
colares, de saúde e judiciais? É esse
debate que é preciso e que não tem
sido feito. São essas as propostas
de um outro conceito de cidade
que é preciso apresentar. Antes que
seja tarde… ||||| *JORNALISTA / LIC. EM DIREI-
TO - CIÊNCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS.

PEDRO FONSECA *
pm-fonseca@sapo.pt

Pegando nas palavras do nosso presidente, João Freitas, o futebol não está a atrair os jovens. E aqui nas Aves isso é
uma realidade assente. Vou ao estádio assiduamente desde os meus 12 anos de idade e sempre assisti a esta triste realidade. Ainda
hoje é o dia que vou ao estádio e quase que podia contar pelos dedos o número de jovens que vejo à minha volta. (...)
A gestão do futebol devia ser repensada de modo a atraír mais público aos estádios.
Helena Antunes (http://www.sociologavense.blogspot.com/)
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Escreva-nos para:
Apartado 19 / 4796-908, ou para
entremargens@mail. telepac.pt

Borda fora com os desajustados! Bor-
da fora para quem não se enquadra
nestes meandros infectados da nos-
sa sociedade! As muralhas da nossa
sociedade estão negras por dentro, e
cheias de luz por fora! Mas, vivas para
esta sociedade discriminatória, que se
acha no direito de julgar seus própri-
os irmãos de jornada! Sociedade
discriminatória, subproduto do seu
criador que discrimina a sua própria
natureza divina: o homem. Todas as
coisas do homem são efémeras: quem
criou os padrões sociais? Quem de-
cretou que uns são melhores, ou que
os outros são piores? Quem é esta
sociedade se não esse subproduto
com prazo de validade? E o que são
os julgamentos, senão armadilhas da
nossa própria inferioridade, ocultadas
pelo alegado prazer que o ego nos
faz sentir? Criamos as armadilhas para
depois cairmos nelas! Somos peque-
nos, achamos que tudo podemos,
quando somos nós, os responsáveis
pelas nossas próprias desgraças.

Mas continua-se a pensar, ou que-
rer pensar que assim é que tem que
ser. Que temos que lutar por uma vida,
quando na verdade gostaríamos de

lutar por outra completamente opos-
ta. Mas, continua-se a fazer o contrá-
rio do que realmente queremos den-
tro de nós, porque as regras da nos-
sa sociedade exercem essa enorme
influencia nas decisões pessoais de
cada um. “Não vou fazer isto, se não
vão pensar o quê de mim?”, “Não vou
fazer isto também, se não vai ser uma
vergonha?”, “Não faço isso também
porque tenho muito medo!”. Tudo tão
errado! Medo é mais uma armadilha
do ego! E como a insatisfação come-
ça-se a instalar, inicia-se um proces-
so ainda mais materialista. Segue-se
o consumismo desenfreado. Depois
as lutas pelo poder. O querer mais e
mais, e nunca ficar por aí… E toda
uma vida se torna numa invenção
humana para adormecer a consciên-
cia, e ao mesmo tempo, fugir da sua
própria essência. Mais um membro,
mais um exemplo a seguir por esta
sociedade egóica, que se acha tão
evoluída!

Parem de fingir que são felizes!...
Parem de tapar o sol com a peneira!...
Parem com a hipocrisia!... Parem de ter
medo de tudo! Fazemos e pensamos
realmente como sentimos, ou igno-
ramos os sentimentos?! Fazemos o
que podemos, ou podemos o que
fazemos?! Não riam quando têm von-
tade de chorar! Alimentem a vida, não
alimentem o ego! Ele é como a comi-
da rápida, só engorda, não alimenta!

O preço que pagamos pela nossa
alegada “segurança”, é a infelicidade!
Vale a pena? Vale a pena, pela segu-
rança, ou pelo comodismo, abando-
narmos a luta pelos nossos sonhos?
Vale a pena ficarmos encarcerados
num mundo sem evolução, sem ho-
rizontes? A escolha é de cada um!

Abençoados são, todos aqueles
que saltam fora desta muralha por
iniciativa própria! Abençoados, todos
aqueles que não se revêem neste
mundo tão desumanizado, tão vira-
do para todo o tipo de materialismo!
Abençoados, todos aqueles que se
sentindo como peixe fora de água,
preferem viver de esmola que viver
no mundo de faz de conta, no mun-
do dos contos que fadas, que só exis-
tem na cabeça de iluminados que
escrevem essas fantasias para as cri-
anças não terem pesadelos durante
a noite - pura ilusão! Abençoados,
todos aqueles que vêm a realidade, e
procuram a sua verdade, sem medo
de serem felizes!

Já evoluímos muito, porém falta-
nos evoluir no que realmente é mais
importante, e ao mesmo tempo, no
mais difícil! Quem quiser que pense.
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Nas muralhas
da sociedade

Na última edição do jornal Entre
Margens, na página 23, no artigo
“vamos a ver… por Olho Vivo”, está
uma afirmação falsa, que foi feita
por ignorância ou má fé, aliás se o
dito Olho Vivo fosse realmente Vivo
lia com atenção o artigo no mesmo
jornal, na página 20 da responsa-
bilidade de Marcos Certo, este sim,
um texto demonstrativo e correcto
do que foi dito no colóquio.

Esta Associação com pessoas de
idoneidade inquestionável nos seus
órgãos sociais, exige um esclareci-
mento aos leitores do vosso jornal
sobre o artigo em questão.

Desafio o Sr. Olho Vivo a apre-
sentar qualquer documento desta
Associação que diga que fez 20
anos, o que foi festejado foi os 20
anos de Karate Shotokan “não
Shotocan” em Vila das Aves, a Mãe
também não foi esquecida como diz
o dito senhor, foi falado publica-
mente e está no livro dos 20 anos,
oferecemos dois ao jornal.

O vosso jornal e o Sr. Olho vivo,
deviam enaltecer os karatecas aven-
ses, pelos resultado obtidos por todo
o país e por muitos países do mun-
do, mais ninguém tem levado o
nome de Vila das Aves a tanto lado
de uma forma vitoriosa como eles.

Sr. Director, os nossos karatecas
não ganham nada, pagam para trei-
nar, são amadores mas treinam mais
do que muitos profissionais, é uma
grande injustiça serem motivo de
mesquinhes, falsidade, inveja e in-
gratidão. Tanto queremos honrar o
nome de Vila das Aves que o puse-
mos na nossa Associação.

Desejo que o Sr. Olho Vivo apa-
reça e nos ajude a continuar o nos-
so trabalho na área competitiva e
outras que temos executado, bem
como para o esclarecer nos vários
aspectos. Desde já pergunto ao Sr.
Olho Vivo se alguma vez elogiou
os nossos campeões? Sabe quantos
e quem são? Sabe o que temos orga-
nizado? O que temos contribuído
para o bem-estar de muitos avenses?

Sr. Director espero que no próxi-
mo jornal seja reposta a verdade
de uma forma clara e objectiva, para
o cabal esclarecimento dos vossos
leitores, todos querem a verdade e
transparência. Aproveito para lhe
transmitir a minha tristeza, porque
vejo órgãos de informação de fora,

a noticiar e reconhecer mais o tra-
balho dos nossos karatecas do que
o vosso “nosso” jornal.

Não se esqueçam, os nossos ka-
ratecas são os grandes campeões e
embaixadores de Vila das Aves, do
concelho e de Portugal. São eles os
grandes campeões e não eu.

Sem mais assunto de momento,
com os melhores cumprimentos e
as maiores saudações desportivas.
||||| JOJOJOJOJOAAAAAQUIMQUIMQUIMQUIMQUIM     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES ( ( ( ( (MESMESMESMESMESTRETRETRETRETRE)))))

Sem pôr em causa o direito a re-
por alguma verdade, ou o que V.
Exa. julga ser a verdade, permi-
ta-me apenas o seguinte reparo:
Essa associação constituída por
pessoas “de idoneidade inques-
tionável nos seus órgãos sociais”,
como diz e de que não duvido,
não está de modo algum
investida de tal superioridade
moral e intelectual que isente os
seus directores ou associados de
quaisquer reparos ou observa-
ções críticas por actos susceptí-
veis de serem entendidos como
menos cuidadosos ou mesmos
faltosos. Neste caso, a associa-
ção que V. Exa. representa foi
alvo, não de uma crítica contun-
dente e malévola como diz, mas
de um reparo humorístico que
naturalmente não tem nem pode
ter o lápis azul de qualquer cen-
sura, ou então deixamos de ter
imprensa livre e democrática. O
nosso colaborador e autor do
“cartoon” é o único responsável
pelo conteúdo da mensagem e
da critica que entendeu fazer e
naturalmente poderá vir a argu-
mentar sobre as razões por que
assim se exprimiu.
Tanta susceptibilidade, falta de
“fair-play” na recepção de um
“golpe de humor”, naturalmen-
te fino e sério, tanta lamúria des-
propositada contra um jornal
que sempre considerou e acom-
panhou a carreira da vossa pres-
timosa associação revelam, afi-
nal um “deficit” desportivis-mo
onde ele é mais necessário, ou
seja, no terreno da cidadania, da
livre expressão das ideias, sem
nos sentirmos vitimizados por
“dá cá aquela palha”. |||||

NOTA DA REDACÇÃO

Cartas ao director

Direito de Resposta

Olho Vivo... e Karaté
Shotokan de Vila das Aves
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[CONT. DO NÚMERO ANTERIOR]

Anos decorrera ainda para o Louren-
ço, de seu ofício colhendo o doce
fruto, e foguetes sem número estrale-
jaram , pagos pelo conde, em muitas
romarias.

Mas, um dia, rebentou pelas re-
dondezas esta bomba: foi preso o Lou-
renço; está na cadeia de Santo Tirso;
e, desta vez, vai, sem ninguém lhe
poder valer, nem o doutor da Bouça,
vai para a costa d’África!

Se tivesse morrido o conde, se ti-
vesse ardido a fábrica do Rio Vizela,
se tivesse rebentado um vulcão nas
Caldas, a notícia não teria tido mais
largo eco. Durante uma semana in-
teira não se falou em outra coisa. “
Tu sabes? Foi preso o Lourenço! En-
tão ainda não sabias? Foi preso o
Lourenço! Sabes o que me contaram?
Foi preso o Lourenço! “

E por nada, diziam uns. E por qua-
se nada, diziam outros. Mas desta vez
vai, diziam todos, vai, não se livra, vai
para a costa d’África;  os do governo
têm-lhe osga: andavam há muito a
ver se o pilham… Agora, não escapa;
vai, vai …coitado!

Eis como o caso se passou. Dois
trabalhadores do Lourenço vieram um
dia anunciar-lhe que do Porto, de
Braga e de Guimarães tinham chega-
do ao mosteiro de S. Bento, em Santo
Tirso, para a festa do orago, sacos de
prataria e um cálice de oiro maciço.

- Queríamos que Vossa Senhoria
nos gizasse um plano.

- Mas vocês já andaram a rondar
por lá ou não? Hão de me fazer aqui
uma jura…

- Ainda na meta o diabo no infer-
no, se nós não vimos senão passar
as cruzes nos sacos. Aquilo é que é
prataria!  Carrega bem um carro de
bois. E está no mosteiro também a
vara de juiz do senhor conde, que é
toda maciça, de um peso que nem se
sabe como ele pode com ele na mão!
Só ela, sem mais nada, alivia um ho-
mem de trabalhar por mais de um
ano… E o cálice? Todo de oiro; só es-
se dá bem para fundir um gorgorão
para a senhora Zéfinha como nenhu-
ma lavradeira é capaz de apresentar
ao peito, nem a filha do Custódio Gil,
afora o mais que Vossa Senhoria qui-
ser tomar, que Vossa Senhoria é quem
manda…

- Bem… voltem cá daqui a três dias,

de noite, aí pelas onze ou mais tarde.
Mas juram-me que não andaram já
por lá a rondar, vocês ou outros?

- Um raio nos parta, se a nossa
jura não é o que é. Um raio nos faça
negros… Cá a gente para o nosso su-
perior, para Vossa Senhoria, o que é,
é, o que não é, não é. Assim mesmo.

O Lourenço, entre os seus, sabia
dar-se ao respeito; não admitia fami-
liaridades: “Vossa Senhoria”, ou daí
para cima; você, tu cá, tu lá, era só
com amigos da sua igualha.

A entrevista, o pedido do plano,
foi numa segunda-feira. A execução
seria na sexta. No domingo realiza-
va-se a festa do orago, na vila. Era a
função predilecta do conde. Metia, na
noite de sábado, fogo do mais bravo
que o Leandro e o Lino pudessem
carregar, duas vacas, três Zés-Pereiras,
duas músicas, o mosteiro, o rio, a vila,
tudo cheio de bandeira e lamparinas.
No dia, de manhã, missa cantada de
vinte padres, orquestra do Porto, so-
los de órgão , trabalhos de carranca
para o rapazio, sermão por afamado
pregador e o conde, de farda rica, em
assento proeminente; à tarde, outro
sermão e, depois, procissão com uma
fila de andores, de anjinhos, de es-
tandartes, de padres, duas músicas,
Zés-Pereiras, muito fogo, tudo entre-
meado de cruzes de prata, e o conde
ao lado da juíza.

- Olha aquela, que riqueza! É a
cruz da Sé de Braga. Olha aquela atrás,
que bonita! É da Colegiada de Gui-
marães. Vês a que está a sair agora? É
da Igreja dos Clérigos do Porto, pare-
ce que até faz lume! E a vara do se-
nhor conde?! Aquilo é que é peso
de riqueza!

Na noite de quarta para quinta,
saltou o Lourenço, a desoras, a cerca
do mosteiro, entrou no claustro e es-
tava para dar começo a seus estudos,
senão quando um levíssimo assobio
soou e ele escondeu-se à pressa.

Pé ante pé, de em torno, homens
de espingarda na mão, silenciosos,
se postaram nas entradas do claus-
tro; outros chegaram ainda para uma
busca. Ao Lourenço, como o rato na
ratoeira, batia-lhe forte o coração. Es-
tava escura a noite. Os rondantes pro-
curaram, vasculharam, mexeram com
as pontas das caçadeiras nos murtões,
rebuscaram, e nada.

- Foi-se, não está cá, disse em voz
baixa um dos cabos.

- Qual não está, replicou em voz
grossa o regedor; não podia ter fugi-
do; este melro é de bico amarelo mas
não tem asas; acendam os archotes e
fogo para cima dele se resistir.

Acenderam-se os archotes e, coita-
do, o melro não teve outro remédio
senão piar quando um dos cabos,
lobrigando-o, lhe apontou a escopeta.

- Não desfeche: só o rei pode ma-
tar, regougou de cima de uma laran-
jeira, entre a ramagem, o Lourenço.

Amarrado como se animal feroz
fosse, o Lourenço foi levado para a
cadeia. Como caiu ele nesta? Foi que
os trabalhadores dele tinham, contra
a jura feita, andado dias antes a esca-
rafunchar as portas do mosteiro e
deixaram rasto, de que o sacristão deu
fé. Não houvessem eles perjurado, o
Lourenço não cairia, se bem que um
pressentimento, parece, de mau agoiro
lhe havia perpassado pelo cérebro…
“Mas vocês, vocês ou outros já anda-
ram por lá a rondar? Hão-de fazer-
me aqui uma jura” …”Negros sejamos
nós, um raio venha que nos parta, se
nós não vimos passar senão os sa-
cos da prataria… O que é, é; o que
não é, não é. Assim mesmo”.

O Mosteiro (duples) de Santo Tirso,
chamado também, antigamente, da
Madalena, sob as faldas do monte de
Santa Catarina, na margem esquerda
do rio Ave que ali corre suavemente
à sombra de choupos e salgueiros,
parece, por um sepulcro que nele se
achou com as letras “Aqui jaz Silvano
capitão de uma legião Romana”, ha-
ver sido um templo da gentilidade.
Te-lo-ia erigido em mosteiro, no sé-
culo VIII, o arcebispo primaz S. Fru-
tuoso ou S. Martinho, bispo de Dume,
sob a patronagem de S. Nicolau, para
a sua religião de S. Bento, de que eram
monges.

Os mouros destruíram-no aquan-
do da invasão. Reedificaram-no o in-
fante D. Alboozar Ramires, o filho de
el-rei dom Ramiro o Segundo de Leão
e sua mulher, a infanta dons Elena
Godins, dotando-o em forma pelo
ano de 927 - devoção continuada
nos descendentes, dos quais ali fica-
ram dormindo o eterno sono Soeiro
Mendes da Maia e D. Paio Soares
Zapata, tronco da ilustre casa dos
Zapatas de Castela.

Muitos reis, príncipes e senhores
dotaram também este mosteiro, citan-

do-se proeminente D. Martim Gil de
Sousa, conde de Barcelos, no tempo
de el-rei D. Afonso o Quarto e a con-
dessa Dona Violante Sanches, sepul-
tados ambos na capela-mor da parte
direita com letreiros.

Foi para monges e para monjas,
no princípio, este mosteiro (duples);
mas a princesa Dona Joana, mãe de
El-Rei D. Sebastião, por assim o que-
rer a rainha Dona Catarina, sua avó,
o fez reformar só para comendatários
por bulas que alcançou no ano de
1570.

Em não sei que ano, deixou o mos-
teiro a patronagem de S. Nicolau para
se pôr ao abrigo de Santo Tirso, fa-
moso mártir toledano, bispo de Mei-
nedo que, por um braço trazido para
o mosteiro, obrava muitos milagres; e
ainda hoje muita gente se apega a
ele com bons resultados. Relíquias de
S. Bento e de S. Plácido são também
tesouros do mosteiro.

Coutos, teve em idos tempos, doze:
de Golães, de Soutelo, de Airão, do
Eixo, do Requeixo e outros que não
sei. Foi-os perdendo, pouco a pouco,
e na época do corte dos frades1 , só
tinha os do Mosteiro e de S. João da
Foz, em que se faziam juízos do cível
com procuradores, almotaceis e
meirinhos, sendo ouvidor o dom aba-
de com poderes de passar às justiças
cartas de ouvir e para quem apela-
vam as partes.

Esqueci-me de dizer atrás que das
monjas que povoaram com os mon-
ges o convento, tenho de ouvido
Dona Maior Mendes, senhora de
Burgães, que deixou linhagem esten-
dida aos presentes tempos. Conheci
ainda, quando eu cultivava juvenis
florescências, uma bela e rica vergôn-
tea do nobre tronco desta dona. Ver-
gôntea há quarenta anos! Hoje?...

Fermosa casa, diz o padre António
Carvalho da Costa, do hábito de S.
Pedro, matemático de Lisboa, que ti-
nha o mosteiro e bom claustro com
belas fontes e, no corredor do dor-
mitório, uma muito régia e, na cerca,
uma levada de água vinda do Leça,
perto do seu nascimento no monte
Córdova (terra da Zefa), em curso de
uma légua, para regar o pomar dos
frades e moer os moinhos deles; e
igreja sumptuosa.

Assim seria quando este matemá-
tico escreveu (sob El-Rei Pedro o Se-
gundo, Nosso Senhor). No meu tempo
já não era assim. O conde tinha com-
prado a cerca e posto tudo à moder-
na. A fermosa casa tinha sido ajeita-
da a serventia de repartições públicas
e de uma secção de artilharia com os
muares nos baixos, junto do bom claus-
tro, porventura nos aposentos de Dona
Maior, do meu apelido. A civilização!

Restava e resta (limpo a escova de
arame!) o granítico claustro - não bom,
como escreveu o Padre Carvalho, mas
ex-belo, erigido há poucos anos a mo-
numento nacional) e a Igreja - não
sumptuosa mas interessante pelos
cadeirões fradescos (por acaso fora
da posse de algum coleccionador)
que lá se vêm, por um grupo de gran-
des quadros a óleo (de Cazela?), pelo
trabalhado altar-mor, por alguns le-
treiros sobre jazidas de antigos aba-
des e donatários e por seu curioso
órgão com carranca.

Essa carranca sempre me intrigou
e me intriga ainda hoje. Nos meus
tempos de rapaz divertiu-me imenso.
“ Hoje há carranca; vamos ver a car-
ranca”; e lá ia o rapazio todo ver e
ouvir a carranca; porque a carranca
berrava, grunhia, guinchava, abria, fe-
chava e rolava os olhos, deitava a lín-
gua de fora, fazia diabruras… Imagi-
ne-se o meu gáudio, o gáudio do ra-
pazio; não só do rapazio, também da
gente grande que fica rapaz…

A carranca estava na frente das
grades do coro, voltada para o corpo
da igreja e era accionada, manobrada
pelo organista que, simultaneamente,
por não sei que arranjo, dava com o
órgão berros, gritos, guinchos de fa-
zer morrer a rir a rapaziada, a gen-te-
rapaz e até alguma gente séria. Quan-
do havia carranca, enchia-se a igreja.
Fui muitas vezes, da minha freguesia,
uma légua a pé, ver a carranca; e se
ainda hoje pudesse, iria mais uma vez,
outra vez rapaz, ver a carranca…

Aquele recinto, pelo dito, à beira
do Ave ensombrado, pitoresco, artísti-
co, dá bem para uma dissertação, para
um poema, para um romance de fô-
lego bastante para elevar seu autor a
sócio da Sociedade de Geografia ou
da Academia Real das Ciências. Com
muito menos cabedal fez Camilo A Bra-
sileira de Prazins e A Bruxa de Monte Cór-
dova, ambas minhas vizinhas. Se ele
soubesse o que eu sei, fazia um Louren-
ço muito superior ao Amor de Perdição.

Fez-se a função de S. Bento, felizmen-
te tal como havia sido anunciada, com
todas as cruzes. O Lourenço viu-as
passar da cadeia e o conde com a
vara. Que pensamentos lhe haveriam
despertado as cruzes no cérebro, os
leitores não sabem, nem eu; só  sei
que o conde, atribuindo o insucesso
do Lourenço à intervenção milagro-
sa de Santo Tirso, fez a este a pro-
messa de lhe oferecer no ano seguinte
um braço de prata.

[CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO]

1 DA EXTINÇÃO DAS ORDENS RELIGIOSAS.
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Com 101 anos, Jorge Moreira (na foto) é homem mais velho do concelho de Famalicão. Jorge Moreira nasceu ainda antes da implan-
tação da República, num dos períodos mais conturbados da sociedade portuguesa, a 14 de Outubro de 1906, na freguesia de

Requião. Trabalhou na histórica empresa “A Boa Reguladora”, até se reformar. Actualmente encontra-se no Centro Social e Paroqui-
al de Esmeriz. Armindo Costa, presidente da Câmara de Famalicão, não faltou à festa do 101º aniversário de Jorge Moreira que

recebeu do autarca um presépio elaborado pelos alunos da Fundação Castro Alves.
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O externato Delfim Ferreira, em Riba
d’Ave deu início na passada segun-
da-feira à Semana das Línguas. Esta
iniciativa de sensibilização da comu-
nidade educativa para a importância
da aprendizagem das línguas pros-
segue até à próxima sexta-feira, atra-
vés de um conjunto de actividades

de afirmação não apenas da língua
materna mas também de outras lín-
guas estrangeiras (inglês, francês e
espanhol), leccionadas naquele esta-
belecimento de ensino.

“Consciencializar para a aprendi-
zagem das línguas ao longo da vida”,
é um dos objectivos desta Semana das

Línguas que visa ainda “proporcionar
momentos de aprendizagem fora da
sala de aula”, “compreender e aceitar
a rica diversidade linguística da Eu-
ropa” bem como “divulgar, através das
mais variadas manifestações, o patri-
mónio cultural que as línguas trans-
portam”. |||||

A empresa Águas de Portugal pode
prosseguir com os estudos com vis-
ta à criação da Empresa Águas do
Noroeste. A “luz verde” foi dada pe-
la Associação de Municípios do Vale
do Ave que aprovou por unanimi-
dade a proposta apresentada pelo
presidente daquela associação de
municípios, Castro Fernandes, “no
sentido da Empresa Águas de Por-
tugal prosseguir com as iniciativas e
acções tendentes a uma eventual
criação da empresa Águas do No-
roeste, por fusão das empresas
Águas do Ave, Águas do Cavado e
Águas do Minho e Lima”.

Para além da AMAVE, a propos-
ta foi também aprovada pelas Câ-
maras Municipais de Santo Tirso,
Trofa, Vieira do Minho, Póvoa de
Lanhoso, Fafe, Guimarães, Vizela e
Famalicão, merecendo ainda o acor-
do de princípio de todos os outros
novos municípios que integraram re-
centemente o sistema (Amarante,
Amares, Cabeceiras de Basto, Celo-
rico de Basto, Esposende, Felgueiras,
Lousada, Mondim de Basto, Póvoa
de Varzim, Terras de Bouro, Vila do
Conde, Vila Verde).

Recorde-se que a Empresa Águas
de Portugal, SA, maioritária no Ca-
pital Social da Empresa Águas do
Ave, SA apresentou uma proposta,
no sentido de auscultar, o sentido
de voto dos accionistas quanto a
uma eventual fusão entre as empre-
sas Águas do Ave, Águas do Cáva-
do e Águas do Minho e Lima, para
dar origem a uma nova empresa: a
Águas do Noroeste

No entanto e até se chegar a “uma

Amave dá sinal verde
para o processo
de criação da Águas
do Noroeste

decisão final e vinculativa” a AMAVE
espera respostas no sentido do de-
senvolvimento económico e social
da região nomeadamente, e segun-
do Castro Fernandes, presidente da
associação de municípios, que “o
Governo, através do Senhor Minis-
tro do Ambiente, do Ordenamento
e do Desenvolvimento Regional,
estabeleça, com a AMAVE, um Pro-
grama de Apoio ao Desenvolvimen-
to Integrado do Vale do Ave, que
corresponda aos legítimos anseios
da população desta Região, no pro-
cesso de mutação económica e so-
cial por que está a passar, neste novo
modelo de economia global”.

Em comunicado de imprensa, a
Amave alega que “com a globaliza-
ção da economia, com a liberaliza-
ção mundial do comércio, com a
entrada da Índia e da China num
mercado global, com total desres-
peito pelas cláusulas sociais am-
bientais e económicas, foi criada uma
situação de concorrência desleal pa-
ra com as regiões têxteis europeias,
nomeadamente, o Vale do Ave, o
que tem provocado o encerramento
de empresas e arrastado para o de-
semprego quantidades demasiado
elevadas de trabalhadores”.

Posto isto, e depois de num passa-
do recente, ter tido um papel impor-
tante na economia regional e na eco-
nomia nacional, com o têxtil, o vestuá-
rio, as cutelarias e o calçado, o que,
nas exportações nacionais, represen-
tava cerca de 33 por cento das ex-
portações portuguesas, chegou “o
momento de o país ser, agora, solidá-
rio para com o Vale do Ave”. |||||

ÁGUAS DE PORTUGAL, APRESENTOU PROPOSTA PARA
UMA FUSÃO ENTRE AS EMPRESAS ÁGUAS DO AVE, ÁGUAS
DO CÁVADO E ÁGUAS DO MINHO E LIMA

Semana das Línguas até sexta-feira no
Externato Defim Ferreira
INICIATIVA VISA SENSIBILIZAR PARA A IMPORTÂNCIA DA APRENDIZAGEM DAS LÍNGUAS

Está dotada de um espaço Internet,
de um centro de documentação e
informação juvenil, de espaço poli-
valente e de um gabinete de atendi-
mento. É a chamada Casa da Juven-
tude de Famalicão que foi  inaugura-
da no passado dia 18 de Outubro e
que se pretende que seja “um espaço
dinamizador e vocacionado para ser-
vir os mais jovens nas mais variadas
áreas”, refere Armindo Csta, presiden-
te da autarquia famalicense.

Instalada no edifício da antiga Es-
cola Básica do Castanhal, na zona

poente da cidade, na freguesia de
Brufe, esta nova estrutura implicou um
investimento total de 51 mil euros
em obras de adaptação do edifício e
aquisição de equipamento e mobiliá-
rio. Com a abertura da Casa da Juven-
tude, os jovens do concelho de Vila
Nova de Famalicão ganham um novo
espaço de convívio, lazer e apoio às
suas actividades educativas e profis-
sionais. “Famalicão é um dos conce-
lhos do país com maior número de
população jovem. É este capital hu-
mano inestimável, que pretendemos

valorizar oferecendo-lhe um espaço e
meios para desenvolver várias activi-
dades”, refere ainda Armindo Costa.

De referir, no entanto, que a insta-
lação da Casa da Juventude no edifí-
cio da antiga escola primária em Brufe
é provisória e resulta da impossibili-
dade de avançar com a criação desta
estrutura no edifício da Família Sousa
Fernandes, sito na rua Adriano Pinto
Basto, no centro da cidade, como se
pretende. A Casa da Juventude fun-
ciona de terça a sábado das 10h00 às
12h30 e das 14h00 às 19h00. ||||

Município de Vila Nova de Famalicão
inaugurou Casa da Juventude
TRATA-SE DE UM “ESPAÇO DINAMIZADOR,VOCACIONADO PARA SERVIR OS MAIS JOVENS”

TINTAS PAÇO
D’ALÉM, Ldª Camas hospitalares | Calçado ortopédico |

Fraldas | Meias elásticas e de descanso

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

Ortopédias e Dietéticas, Lda.
ORTONEVES



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

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/1

AQUÁRIO 21/1 A 19/2

NOVEMBRO PRIMEIRA QUINZENA

PEIXES 20/2 A 20/3
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BALANÇA 23/9 A 22/10

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

anedota

receita

sudoko
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T2 – Bairro

Moradia c/ 1.900m2 terreno

S. Tomé Negrelos

Terreno S.Martinho

(soluções próximo número)

T1 – Centro com 78m2 - 45.000 Euros

T2 - Delães T2 - c/ lugar de garagem - 65.000
Euros

T3 - Condomínio e piscina -
Muito bom

T4 - Vila das Aves

Solução do número anterior

Diz o alentejano ao médico:
- Nã me recête supositórios...
- Então porquê? - pergunta o
médico. Responde o alentejano:
- É que essa porra apega-se
muito aos dentes...

ARROZ DE PATO

Ingredientes: 1 pato grandinho, 2
chávenas de pequeno almoço de
arroz, 1 caldo de galinha, 1 1/2
limão, 1 cebola grande, 1 dente de
alho, 4 folhas de louro, piripiri, 1
noz de margarina, 1 colher de sopa
de azeite, sal a gosto, chouriço e
bacon a gosto.
Lave o pato e esfregue-o com
o  sal e o caldo de galinha.
Deite-lhe o sumo de 1/2 li-
mão. Dentro do pato, coloque
um limão com as pontas corta-
das e dê alguns golpes. Na
panela de pressão, faça um leve
estrugido com a cebola, o alho,
o piripiri  e o azeite. Coloque
o pato dentro da panela com
água até a cobrir meio da bar-
riga. Deixe cozer com as folhas
de louro durante 40 minutos
após a panela levantar pressão.
Após sair a pressão da panela,
reserve a água da cozedura e
desfie o pato. Na panela de
pressão cozer o arroz com três
meias chávenas da água reser-
vada e a margarina  por ape-
nas  3 minutos após levantar
pressão. Arrume o arroz cozi-
do em um recipiente de barro
e misture com o pato desfiado.
Cubra com rodelas de chouri-
ço e fatias de bacon e leve ao
forno para alourar.

Carta dominante: Rainha de Paus, que
significa Poder Material. Amor: Seja cora-
joso. Não tenha medo de arriscar tudo
por amor. Saúde: período em que se sen-
tirá muito saudável. Dinheiro: a determi-
nação fará de si um vencedor. Lute pelos
seus objectivos. Número da Sorte: 35

Carta dominante: A Lua, que significa
Falsas Ilusões. Amor: poderá ser iludido
por pessoas que não são aquilo que apa-
rentam ser. Tenha cuidado, esteja alerta.
Saúde: alguma instabilidade emocional.
Procure refugiar-se dentro de si mesmo e
coloque as suas ideias no lugar. Dinhei-
ro: é possível que receba um convite para
trabalhar numa empresa de grande pres-
tígio, no entanto procure saber bem aqui-
lo com que conta. Número da Sorte:18.

Carta dominante: 8 de Copas, que signi-
fica Concretização, Felicidade. Amor: o
amor está bem perto de si. Esteja atento
às pessoas que o rodeiam porque pode
ser surpreendido. Saúde: período marca-
do pela tranquilidade. Mantenha a sere-
nidade e sentir-se-á muito bem. Dinhei-
ro: procure não arranjar conflitos com os
seus colegas de trabalho. Número da
Sorte: 44.

Carta dominante: 9 de Espadas, que sig-
nifica Mau Pressentimento, Angústia.
Amor: a sua relação afectiva pode sofrer
um abalo significativo. Te-nha cuidado e
procure gerir esta situação com sensatez.
Saúde: Tendência para as dores musculares.
Di-nheiro: os seus objectivos só serão
concretizados se trabalhar muito e se esfor-
çar verdadeiramente por aquilo que quer.
Número da Sorte: 59

Carta dominante: Ás de Copas, que sig-
nifica Principio do Amor, Grande Ale-
gria. Amor: poderá viver momentos muito
felizes ao lado da sua cara-metade. Saú-
de: sem grandes problemas. Período mar-
cado pela alegria. Dinheiro: procure ser
menos perfeccionista. Essa sua mania
pode irritar os seus colegas de trabalho.
Número da Sorte: 37.

Carta dominante: 6 de Paus, que significa
Ganho. Amor: Dedique-se à sua família
e promova a união entre aqueles que se
amam. Saúde: procure não se preocupar
com os problemas alheios pois isso só irá
prejudicar a sua saúde. Dinheiro: o suces-
so estará garantido, mas tenha cuidado
porque um colega mostra-se seu amigo
mas no fundo tem inveja de si. Número
da Sorte: 28.

Carta dominante: O Louco, que significa
Excentricidade. Amor: Poderá ter de en-
frentar alguns problemas com a sua cara-
metade, provocados por intrigas e mal-
entendidos. Saúde: Período marcado por
alguma agitação e instabilidade emocio-
nal. Dinheiro: Esteja atento e saiba gerir o
seu dinheiro porque a tendência é para o
descontrolo e a dispersão. Número da
Sorte: 22

Carta dominante: 6 de Copas, que signi-
fica Nostalgia. Amor: poderá reencontrar
um amor do passado que o deixará mui-
to abalado. Procure ultrapassar o trauma
e liberte-se daquilo que já passou. Saúde:
tendência para a depressão. Dinheiro: cui-
dado com possíveis perdas de capital.
Número da Sorte: 42

Carta dominante: O Mundo, que signifi-
ca Fertilidade. Amor: tudo aquilo com
que sempre sonhou a nível amoroso está
prestes a ser realizado. Saúde: esteja aten-
to aos valores do colesterol. Dinheiro:
período marcado pelo sucesso e pela es-
tabilidade financeira. Número da Sorte:
21.

Carta dominante: Rainha de Espadas, que
significa Melancolia, Separação. Amor:
não se deixe levar pelas ideias dos outros.
Pense por si e seja fiel a si próprio. Saúde:
cuidado com os alimentos demasiado
condimentados porque podem dar ori-
gem a problemas gastro-intestinais. Di-
nheiro: assuma as suas responsabilidades
e responda pelos erros cometidos. Nú-
mero da Sorte: 63

VIRGEM 23/8 A 22/9

Carta dominante: Rei de Ouros, que sig-
nifica Inteligente, Prático. Amor: dê lar-
gas à sua imaginação e surpreenda o seu
companheiro com uma noite sensual e
excitante. Saúde: cuide da saúde do seu
coração. Dinheiro: os novos investimentos
estão protegidos. A conjuntura favorece a
entrada de dinheiro. Número da Sorte: 78.

Carta dominante: 9 de Paus, que significa
Força na Adversidade. Amor: poderá so-
frer uma desilusão amorosa que o fará
sentir perdido e desamparado. Saúde:
cuidado com as quedas. Dinheiro: colo-
que as suas ideias no lugar e prossiga
com os planos que traçou para a sua área
profissional. Número da Sorte: 31.
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José Miguel Torres

Massagista
Recuperação Física

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

PROCURA EMPREGOPROCURA EMPREGOPROCURA EMPREGOPROCURA EMPREGOPROCURA EMPREGO
como técnico administrativo, c/ idiomas (Inglês e
Francês), c/ curso técnico profisional, c/ 8 anos de

experiência, c/ carta de condução.
Contactar: 912 056 070

vende-se * compra-se * aluga-se * oferta de
emprego * procura de emprego * outros...entreMARGENS
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Os premiados no Sobreiro e na Adega Regional
2000, devem identificar-se junto do respectivo
restaurante, os premiados no Estrela do Monte

devem contactar esta redacção.

No     SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO o     feliz contemplado nesta
2ª saída de Outubro foi o nosso estimado
assinante, Farmácia de Delães.

Na      ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000ADEGA REGIONAL 2000, o  feliz con-
templado nesta 2ª saída de Outubro foi o
nosso estimado assinante, Camilo Augusto
Faria Martins, residente em Roriz.

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

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o feliz contem-
plado nesta 2ª saída de Outubro foi o nosso
estimado assinante, David José Gomes Alves,
residente em São Mamede de Infesta.

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 EMPRE-
GO

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 da Torrinha, nº 228 H - 5º
4050-610 Porto
Telef: 22 339 19 60 - Fax: 22 201 99 90

VENDOVENDOVENDOVENDOVENDO
Junto ao Rio Vizela (Lugar do Engenho - Vila das

Aves) casa c/ terreno de  2.167m2, salão c/ 325m2;
Casa de caseiro c/ 89m2 e Leira c/ 183m2;

Moagem, casa e assessoria de moagem c/ 65m2.
Contactar: 252 942 487

ALUGA-SEALUGA-SEALUGA-SEALUGA-SEALUGA-SE
T2 em moradia, com garagem e jardim

Contactar: 914 968 114

PRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SE
Electricista.

Contactar: 252 933 394 ou 912 188 814

ALUGA-SEALUGA-SEALUGA-SEALUGA-SEALUGA-SE
Pavilhão Industrial c/ a área de 450m2 mais
200m2 de escritório. Energia eléctrica para

qualquer ramo c/ alvará de indústria. Junto à EN -
Famalicão - Riba d’Ave na freguesia da Carreira.

Contactar: 252 931 973 ou 919 786 509

entremargens@mail.telepac.pt

PRÓXIMA EDIÇÃO NAS

BANCAS A

14 DE NOVEMBRO / 07

entreMARGENS
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De parabéns
Mãe,
Ó que palavra tão bela
Por todos nós a citar
Damos-lhe os parabéns
Pelos 70 anos a festejar.

Com muito amor e carinho dos filhos, noras,
genro, netos e bisnetos.

Beijinhos e muitos parabéns!

1-11-2007

Rua Fernando Pessoa, nº 144 | 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

etc...

De parabéns

Completou mais uma primavera a senhora dona
Maria Assunção Matos Marinho.
Filhos e netos, desejam-te nesta data tão especi-
al, muitos parabéns e muitos anos de vida chei-
os de saúde e de felicidade.
Beijinhos e parabéns!

21-10-2007

De parabéns

Completou mais uma linda primavera a meni-
na Marisa da Silva.
Teus avós paternos e primos, desejam-te nesta
data tão especial, muitos parabéns e muitos
anos de vida cheios de saúde e de felicidade.
Beijinhos e parabéns!

18-10-2007

VENDOVENDOVENDOVENDOVENDO
T3 com 147 m2 em Vila das Aves

em frente aos Bombeiros Voluntários
(Edíficio Bom Nome)

Contactar: 252 873 640 ou 936 842 622

PRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SE
Formador de Informática para horário pós-laboral

Contactar: 914 549 945

CENTRO DE ACÇÃO SOCIAL DE ACOLHIMENTO
À TERCEIRA IDADE DE RORIZ

Assembleia Geral Ordinária

CONVOCATÓRIA

Abílio Fontes Martins, presidente da mesa, vem, no termo do artigo 29º, dos Estatutos
do CASATIR, convocar os associados para a Assembleia Geral que se realiza no dia 11
de Novembro de 2007, pelas 9h00, na sede, sito na Rua de S.Pedro, nº 137, em Roriz,
com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Discussão e votação do Plano de actividades e Orçamentos para o ano de 2008.
2. Outros assuntos de interesse.

No caso de à hora marcada não se encontrarem reunidas as condições previstas do
artigo 31º dos Estatutos do Casatir, a Assembleia funcionará trinta minutos depois
com os presentes.

Roriz, 11 de Outubro de 2007
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Abílio Fontes Martins
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