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Venda e montagem antenas
individuais e colectivas

Assistência técnica

TÉLE FERREIRAS

JOÃO ABREU VOLTOU A SER O ESCOLHIDO PELO PSD DE SANTO TIRSO PARA LIDERAR A CANDIDATURA ÀS AUTÁRQUICAS DE 2009. PARA O PRESIDENTE DA
COMISSÃO POLÍTICA, ESTÁ É UMA CANDIDATURA PARA DERROTAR O PODER SOCIALISTA EM 2009. PÁGINA 9

“A história e a memória são sempre importantes e sem dúvida nenhuma que o trabalho e muitas das sementes lançadas em 2005 podem dar os seus frutos em 2009”.  João Abreu

Santo Tirso com canal de TV online
desde a passada segunda feira

Projecto está a ser desenvolvido por três finalistas
do curso técnico-profissional do Instituto Nun´Alvres

Cerca de 50 equipas no
Torneio de Escolinhas
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE RINGE (V. AVES) ORGANIZA
TERCEIRA EDIÇÃO DESTE TORNEIO, DIA 8 DE JUNHO

BEBÉ NASCE NO QUARTEL DE VILA DAS AVES PÁG. 3 Trio de Guitarras
de Zagreb sexta-feira
em Vila das Aves
Recta final do Festival de Guitarra
com concertos em Vila das Aves
(dia 30, às 21h30, no Centro Cul-
tural) e Santo Tirso. No encerra-
mento do certame, o brasiliero
Yamandu Costa em concerto no
auditório Eng. Eurico de Melo.

Dia Municipal do Bombeiro é celebrado
este ano em Vila das Aves
Dia Municipal do Bombeiro é celebrado
este ano em Vila das Aves
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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 ANUALNACIONAL:

13,50 EUROS
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O Porto parece-me ser, de todas as
cidades de Portugal, aquela que mais
poderá ostentar a qualificação de ser
um relicário que guarda intacto o que
de “mais nobre, leal e invicto” se con-
serva para a imortalidade. E não é
apenas por efeito de um dístico ou
lema com que a tradição encima um
brasão; é sobretudo por força dos
exemplos que vai incorporando na
história da cidade e que não cessam
de nos impressionar e de moldar o
nosso portuguesismo, a começar pelo
próprio topónimo “Portus Calem” ou
Cais do Porto que deu origem ao
nome Portugal.

O exemplo mais convincente de
amor ao Porto vem já do século XIX e
tem na personalidade de D. Pedro, 1º
Imperador do Brasil e Rei de Portugal
por direito próprio e constitucional na
sequência de uma deliberada e porfia-
da guerra contra seu irmão D. Miguel
e as forças do Antigo Regime Abso-
lutista. Em reconhecimento dos leais
serviços prestados pela cidade, pela
burguesia e pelo povo do Porto à cau-
sa liberal e constitucional, que me-
lhor honra poderia este Rei outorgar
à cidade senão, por testamento régio,
doar-lhe o coração, uma vez morto,
coração que ainda hoje se conserva
num relicário depositado na igreja da
Lapa!

Outro exemplo é o que está im-
presso a letras de ouro na história
mais recente da cidade e recordámo-
lo no presente mês de Maio, justa-
mente quando passam 50 anos so-
bre a visita que o General Sem Medo,
Humberto Delgado realizou na aber-
tura da sua campanha para a Presi-
dência da República, visita que terá
reunido no Porto uma multidão de
perto de 200 mil pessoas numa ma-
nifestação única de apego à liberda-
de e de vontade de mudança. O im-
pacto desta aclamação galvanizou o

No coração
do Porto

candidato que, pensando certamente
no exemplo de D. Pedro, logo ali pro-
meteu legar à cidade o seu coração.
Não o concretizou porque os esbirros
do ditador se encarregaram de o ma-
tar cobardemente no país vizinho,
queimando os seus restos mortais
com ácido sulfúrico e cal na tentativa
de não deixar vestígios. Não obstante
o Porto não o esqueceu e adoptou-o
também, já depois de morto, atribuin-
do-lhe à Praça contígua à Avenida
da Liberdade o seu nome e, erigindo-
lhe recentemente uma estátua, da au-
toria de um dos vultos artísticos da
cidade, na Praça Carlos Alberto, ali a
dois passos da casa que serviu de
sede da sua candidatura. Obviamen-
te que o Porto foi também o sítio cer-

Com licença dos portistas que têm
também muito de que se orgulhar e
de orgulhar a sua cidade, a acabar
por mais um campeonato conquista-
do, é de “Águias” que vou falar mas
não daquelas que se opõem ao Dra-
gão. Para quem não sabe, a “Águia”
foi uma revista literária que se editou
no Porto, a partir de 1910, como pro-
jecção das ideias de escritores e inte-
lectuais aí radicados ou vivendo na
região como Teixeira de Pascoaes, Jai-
me Cortesão e Raul Proença que de-
fendiam para o país e a cultura e a
cidadania uma “Nova Renascença
Portuguesa”. Essa revista teve um im-
pacto extraordinário na vida da cida-
de e do país e o seu espólio de edi-
ções vai desde a fundação a 1932,
constituindo um património assinalá-
vel que foi recentemente a leilão. Nela
colaborou também Fernando Pessoa
embora o seu nome esteja mais intrin-
secamente associado à revista “Orfeu”,
mais modernista, lisboeta, citadina e
universalista. Por estes dias, uma “Nova
Águia” se anuncia que, sem deixar
de se inscrever na tradição original
da Águia através de um Movimento
cultural e cívico prefigurado no Mani-
festo Da Nova Águia e que recente-
mente também se transformou na si-
gla MIL (Movimento Internacional
Lusófono), vai dedicar o seu primeiro
número à ideia de Pátria. Como diz
um dos seus promotores, Paulo Borges
“queremos ter connosco as mais re-
levantes figuras da cultura. A Nova
Águia será a revista da elite cultural
portuguesa… não só portuguesa, ali-
ás. Seguindo o exemplo de Agosti-
nho da Silva que sempre pensou Por-
tugal à escala lusófona, procurámos
estabelecer contactos com pessoas de
todos os países lusófonos. Temos já
connosco pessoas de todos os paí-
ses da CPLP e também da Galiza…e
de muitos outros países não lusó-
fonos…” (1)

Eis aqui mais uma boa razão para
nos orgulharmos de pertencer ao
coração do Porto porque pertencer ao
Porto é pertencer à tradição e à
modernidade.

(1) - Suplemento de Artes e Letras de
O Primeiro de Janeiro de 19 de Maio
de 2008, a pags. 4
Consultar, sobre A Nova Águia, o blog
www.novaaguia.blogspot.com

to para o lançamento de uma Biogra-
fia do General Sem Medo, da auto-
ria de Frederico Delgado Rosa, neto
do General oposicionista, biografia
rigorosa que lança novas luzes sobre
os meandros do seu exílio e clan-
destinidade, bem como da persegui-
ção política de que foi vítima.

Realço, finalmente, outra vertente
cultural e cívica de que o Porto se
pode gabar e que constitui mais um
exemplo das muitas relíquias que lhe
dão nobreza, carácter e criatividade.

O Porto não o esqueceu
Humberto Delgado e, já
depois de morto, atri-
buindo-lhe à Praça contí-
gua à Avenida da Liberda-
de o seu nome e, erigindo-
lhe recentemente uma
estátua, da autoria de um
dos vultos artísticos da
cidade, na Praça Carlos
Alberto, ali a dois passos
da casa que serviu de sede
da sua candidatura.

NA IMAGEM SUPERIOR, PRAÇA CARLOS ALBERTO, PORTO: HUMBERTO DELGADO
SAÚDA A MULTIDÃO (14 DE MAIO DE 1958)



TINTAS PAÇO
D’ALÉM, Ldª
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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

Vinte e um anos a celebrar memórias
Pelo 21º ano consecutivo, os antigos alunos da professora Maria da Glória Alves, época de 1954/58 (Escola Primária), vão juntar-se em
confraternização no próximo dia 10 de Junho. O convívio irá realizar-se, como de costume, no parque do Lar da Tranquilidade e terá o
seguinte programa: 9h30, boas-vindas à entrada do Lar; 10h00, romagem ao cemitério e singela homenagem à professora e aos colegas já
falecidos; 12h0, início do almoço partilhado entre os ex-colegas e familiares presentes; 14h00, tarde recreativa com música, cantigas,
sardinhas e fêveras na brasa. Durante a tarde haverá também um momento do corte do bolo e distribuição de lembranças.

Hugo Machado (na imagem), bom-
beiro da Associação Humanitária de
Vila das Aves, nunca se vira confron-
tado com semelhante. O seu históri-
co, enquanto bombeiro, já o levara a
confrontar-se com todo o tipo de si-
tuações excepto a de ter de socorrer
a um parto. E no fundo, ia desejando
que tal nunca viesse a acontecer, mas
este mês não se livrou da proeza e,
ainda por cima, numa situação pou-
co usual.

Tudo aconteceu na madrugada do
dia 15 de Maio, por volta das 4h10.
A corporação é contactada para fa-
zer o transporte de uma parturiente
para o Hospital de Vila Nova de Famali-
cão. Dada a proximidade entre a casa
da primeira e a corporação, a jovem
mãe de Vila das Aves é levada pelo
marido, em viatura própria, até junto
do quartel para depois seguir para a
referida unidade hospitalar mas já
nem sequer houve tempo para fazer
um único quilómetro de estrada. O
parto realizou-se mesmo ali, à porta
do quartel.

Ora porque a experiência de um
primeiro filho deixara menos alarma-
da a jovem mãe perante as primeiras
contracções, ora por qualquer outra
razão, o certo é que, pela primeira vez
na história dos bombeiros de Vila das
Aves, um parto teve de ser realizado
no quartel fazendo do rebento um
verdadeiro avense, de facto. A corpo-
ração já vivera situações semelhantes
mas todas durante o transporte das
parturientes. Ou seja, e como refere
o comandante dos bombeiros locais,
Pedro Magalhães, neste caso o au-
mento da distância decorrente do
polémico encerramento da materni-
dade de Santo Tirso não é chamado
para o caso.

O parto realizou-se pouco depois
da chegada do casal ao quartel dos
bombeiros, em ambulância da corpo-
ração que, assegura Pedro Magalhães,

Bebé nasce no quartel de Vila das Aves com
a ajuda do bombeiro Hugo Machado

está naturalmente apetrechada para
casos como este, e teve a ajuda de
uma médica e um enfermeiro entre-
tanto chamados para a ocorrência. “A
proximidade do socorro funcionou
neste caso e com sucesso”, adianta o
comandante.

Hugo Machado confrontado com
uma situação inédita para si até aquele
momento, tem dificuldade em expli-
car o que sentiu. Fala em “receio” por
um lado, mas em “satisfação”, por
outro. “É uma mistura de sensações
difícil de explicar” adianta. Seja como
for, a experiência não lhe parece ter
dado tranquilidade para situações

futuras até porque um parto…é sem-
pre um parto. Pedro Magalhães asse-
gura no entanto que à semelhança
de Hugo Machado, 98 por cento dos
bombeiros da corporação local têm
formação nesta área.

MAIS BOMBEIROS...E BOMBEIRAS
No próximo sábado, 31 de Maio, no
âmbito do Dia Municipal do Bombei-
ro (ver página seguinte) doze novos
bombeiros da corporação de Vila das
Aves vão tomar posse. A entrada de
voluntários tem sido, de resto, uma
das batalhas ganhas da corporação
local. Segundo Pedro Magalhães, isto

que alguns acabam por ser cativados
e tentam assim ingressar nos bom-
beiros.

Pedro Magalhães fala ainda de um
outro fenómeno interessante, tradu-
zido no cada vez maior número de
mulheres que se apresentam como
voluntárias o que, de resto, tem le-
vantado alguns problemas quanto às
instalações do quartel, pensadas qua-
se em exclusivo para os bombeiros
do sexo masculino. Nos bombeiros
de Vila das Aves e num universo de
cerca de 120 voluntários, 40 são
mulheres, com idades que variam
entre os 18 e os 38 anos.

NÃO HOUVE TEMPO NEM PARA OS BOMBEIROS SE FAZEREM À ESTRADA. UMA PARTURIENTE TEVE MESMO DE SER ASSISTIDA NO QUARTEL DOS
BOMBEIROS DE VILA DAS AVES. UMA VERDADEIRO AVENSE NASCEU NO PASSADO DIA 15 DE MAIO... NO QUARTEL

resulta, em parte, das formações, si-
mulacros e outro tipo de iniciativas
que os bombeiros realizam nos esta-
belecimentos escolares, nomeada-
mente da Escola Secundária D. Afon-
so Henriques e que começam a dar
os seus frutos, percebendo-se agora

São cada vez mais as mu-
lheres a querer fazer
parte da corporação o que
levanta problemas a um
edifício pensado apenas
para bombeiros, homens

HUGO MACHADO, BOMBEIRO DA CORPORAÇÃO DE VILA DAS AVES, JUNTO DA AMBULÂNCIA ONDE SE REALIZOU O PARTO
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O Dia Municipal do Bombeiro, que
se assinala no próximo sábado, 31
de Maio, tem este ano como anfitriã
a Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Vila das Aves,
pelo que as cerimónias decorrerão na
freguesia, constando do programa um
grande concerto a realizar no está-
dio do Clube Desportivo com entra-
da gratuita.

Para além dos representantes má-
ximos das três corporações de bom-
beiros do concelho, é esperada a pre-
sença do presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Castro Fernan-
des e da Governadora Civil do Porto,
Isabel Oneto bem como de um re-
presentante do governo.

O programa desta iniciativa segue
o normal figurino das edições anteri-
ores, com a recepção às autoridades
a fazer-se por volta das 16 horas, se-
guindo-se, meia hora mais tarde, a
sessão solene. Às 18 horas terá lu-
gar o desfile apeado e motorizado
das diferentes corporações de bom-
beiros desde o quartel da associação
humanitária dos bombeiros locais até
ao Estádio do Clube Desportivo das
Aves. Pelas 21 horas realiza-se no
referido estádio um espectáculo de
variedades, com entrada livre, e que
conta com as actuações do grupo
coral da Associação de Reformados
de Vila das Aves, da banda Lusa e de
uma cantora popular.

83 MIL EUROS DE SUBSÍDIO
Entretanto, a Câmara Municipal de
Santo Tirso deliberou em reunião de
executivo camarário atribuir subsídi-

Qual o destino a dar às verbas atribuídas aos bombeiros de Vila
das Aves é coisa que se desconhece, mas é um facto que o desgaste
dos veículos e material é uma constante. A imagem que acompa-
nha este comentário é disso exemplo; foi neste estado que ficou o
veículo de combate a fogos florestais em resultado do acidente –
inexplicável, diz o comandante - ocorrido quando se deslocava
para um simulacro no município da Trofa. Seguiam três bombei-
ros na viatura, que tiverem ferimentos ligeiros à excepção de um
que teve inclusive um hematoma cerebral, mas que segundo deu
conta Pedro Magalhães, já se encontra em casa a recuperar do
acidente. Mas o certo é que, e como diz o comandante, “é menos
uma viatura a contar para o próximo Verão”.
Mas há mais tempo continuam os Bombeiros de Vila das Aves a
não contar com o carro de desencarceramento prometido há mais
de um ano pelo governo. Pedro Magalhães espera que a governa-
dora civil do Porto, Isabel Oneto traga novidades sobre o assunto
no próximo sábado, por ocasião do Dia Municpal do Bombeiro. |||||

À semelhança dos anos anteriores e in-
tegrado nas festas de homenagem ao
padroeiro de Vila das Aves, a Associa-
ção de S. Miguel Arcanjo vai levar a
efeito o seu 20º concurso de Quadras
Populares. Como habitualmente, os par-
ticipantes têm por tema obrigatório o S.
Miguel Arcanjo (o santo e a sua mística
e festejos em sua honra, etc.). De acor-
do com o regulamento, as quadras em
redondilha maior terão de mencionar S.
Miguel Arcanjo ou, simplesmente S.
Miguel. Cada trabalho terá de formar
sentido próprio e independente de qual-
quer outro que o acompanhe.

As produções terão de ser inéditas,
dactilográficas a dois espaços em papel
formato A4 e de um só lado. Têm de
ser apresentadas em triplicado e assina-
do com pseudónimo ou divisa. A
acompanhá-las deverá constar um en-
velope devidamente fechado contendo
no exterior pseudónimo que conste nos
trabalhos e, no interior, o nome e mora-
da do autor.

Serão atribuídos os seguintes prémios:
1º prémio, 200 euros;  2º prémio, 150
euros; 3º prémio, 100 euros.

O júri, que será constituído por três in-
dividualidades de reconhecida compe-
tência, poderá não atribuir um ou mais
prémios se assim o entender por falta
de qualidade dos trabalhos apresenta-
dos a concurso, bem como poderá atri-
buir as menções honrosas que julgue
merecidas.

Os concorrentes terão de enviar os tra-
balhos, sem remetente, até ao dia 30
de Junho para: José Maria Pinheiro
Monteiro; Rua do Rio Ave, nº 498 –
4795-107 Vila das Aves.
A distribuição dos prémios será feita du-
rante o sarau artístico a efectuar no dia
20 de Setembro de 2008 pelas 21.00
horas, no salão de festas do salão pa-
roquial de Vila das Aves.
Os premiados, e só estes, serão anteci-
padamente notificados a fim de estarem
presentes.

Os trabalhos, premiados ou não, fica-
rão propriedade da associação de S.
Miguel Arcanjo de Vila das Aves que
poderá utilizá-los numa colectânea a ela-
borar em data posterior. |||||

20º Concurso de
quadras populares
a S. Miguel

Associação de S. Miguel
Arcanjo

REGULAMENTO

Dia Municipal do Bombeiro celebra-se
este sábado, em Vila das Aves

os às associações de bombeiros do
concelho, num total que ronda os 83
mil euros. A Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntários Tirsen-
ses (Amarelos), a Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários de
Santo Tirso (Vermelhos) e a Associa-
ção Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Vila das Aves viram refor-
çado o apoio do executivo que, se-
gundo nota de imprensa, se diz “aten-
to às dificuldades das associações”.

Na deliberação da autarquia pode-
se ler: “os fins benemerentes e huma-
nitários prosseguidos pelas associa-
ções de bombeiros voluntários justi-
ficam que por parte do município lhes
seja dado todo o apoio em ordem a
dotá-las dos meios indispensáveis à
consecução dos objectivos altruístas
para que foram criadas”. A autarquia
fundamenta ainda o seu apoio, afir-
mando que as respectivas direcções
“são merecedoras da confiança da
Câmara Municipal de Santo Tirso, pois
sempre souberam honrar os fins das
associações que dirigem, prestando
relevantes serviços à comunidade e
actuando de forma a dignificar a fun-
ção social do bombeiro”.

As verbas atribuídas no âmbito das
comemorações do Dia Municipal do
Bombeiro serão distribuídas por igual
entre as três corporações e serão
destinados também à aquisição de
material e equipamento logístico de
apoio aos bombeiros do corpo acti-
vo, ficando ao critério de cada um
decidir qual o equipamento a adqui-
rir com vista ao reforço da sua capa-
cidade operacional. ||||| JACJACJACJACJAC

A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS DE VILA DAS AVES É A ANFITRIÃ, ESTE ANO, DAS COMEMORAÇÕES
DO DIA MUNICIPAL DO BOMBEIRO QUE SE CELEBRA NO DIA 31 DE MAIO. A ASSOCIAÇÃO PROMETE ESPECTÁCULO DE
VARIEDADES ABERTO AO PÚBLICO EM GERAL NO ESTÁDIO DO DESPORTIVO DAS AVES

ACIDENTE DEIXA CORPORAÇÃO COM MENOS UM
VEÍCULO PARA O COMBATE AOS FOGOS
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Acordos com as seguintes entidades: ARS; ADSE; SAMS; SAMS Qua-
dros; SAMS / SIB; CGD (Caixa Geral Depósitos); Médis; Multicare.

Laboratório de Análises Clínicas Mesquita & Damião, Ldª

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08h30 às 12h30 / 14h00 às 18h30
As nossas instalações de Vila das  Aves estão abertas ao sábado de manhã das 08h30 às 12h00

PRAÇA DO BOM NOME – VILA DAS AVES | TELF. 252 875 008 – FAX 252 875 010
COVAS – OLIVEIRA DE SANTA MARIA | TELEFONE 252 931 578

PONTE – S. TOMÉ DE NEGRELOS | TELEFONE 252 942 253

Bioquímica / Hematologia / Microbiologia / Imunologia / Endocrinologia
/ Monitorização de Fármacos / Pesquisa de drogas de abuso (Haxixe, Heroína, Cocaína) / Espermograma /

Control de Hipocoagulados (VARFINE) / Teste respiratório Helicobacter pylori / Rastreio Pré-Natal no sangue
materno 1º e 2º trimestre / Análises Químicas e Bacteriológicas de água de poços, torneiras e piscinas.

Certificação
Gestão da
Qualida-
d e

CÂMARA MUNICIPAL ESCLARECE
Decidiu a Junta de Freguesia de Vila das
Aves publicitar um seu ofício em página
inteira (para quem diz que não tem di-
nheiro…) no jornal local.

Independentemente dos esclarecimentos
técnicos que anexamos, não compreen-
demos o frenesim do Sr. Presidente de
Junta que parece estar incomodado com
a nova obra do cemitério de Vila das Aves,
bem como com as obras executadas no
cemitério antigo.

De todo o modo e para melhor esclareci-
mento dos munícipes de Vila das Aves,
damos público conhecimento da informa-
ção técnica que o Departamento de Obras
Municipais elaborou no dia 4 de Abril úl-
timo e que passamos a transcrever:

«O Novo Cemitério de Vila das Aves foi
inaugurado no dia 11 de Novembro de 2007.

Após a inauguração do cemitério, pre-
tendeu a Junta de Freguesia preparar

uma das áreas de enterramento para
ser utilizada logo que o cemitério an-
tigo esgotasse a sua capacidade, limi-
tando as respectivas campas com vi-
gas pré-fabricadas em betão.

Tal sistema que nunca foi utilizado no
cemitério antigo (nas três plataformas,
incluindo a mais recente construída pela
Câmara Municipal) e não estava previsto
na construção do novo uma vez que não
se tratava de elementos essenciais para
o fim a que se destina o cemitério, exi-
gia que o solo apresentasse um elevado
grau de compactação que garantisse a
necessária estabilidade desses compo-
nentes.

Dando resposta ao solicitado pela Jun-
ta de Freguesia, foi efectuada reunião
de Técnicos, em fins de Janeiro do
corrente ano, no Cemitério, com a Jun-
ta de Freguesia, para que fosse cons-
tatada a deficiência apontada por esta
(a má compactação das áreas de enter-

ramento) e simultaneamente fosse da-
da solução que permitisse executar o
sistema de delimitação das campas já
referido.

Constatando-se que a camada superfi-
cial das áreas de enterramento se apre-
sentava desagregada, foi efectuada nova
reunião no local com a presença da fir-
ma adjudicatária, tendo-se determinado
proceder à remoção dos solos, compac-
tar a superfície do fundo da caixa aber-
ta, aplicar a essa cota geotêxtil e, poste-
riormente, efectuar o respectivo aterro
compactado por camadas.

Porque o estado do tempo não permi-
tiu a execução imediata de tais traba-
lhos, somente na primeira semana do
mês de Abril do corrente ano os mes-
mos foram iniciados.

No desenvolvimento dos trabalhos veri-
ficou-se (ver fotografias) que apenas a
camada superficial é pouco compac-

tada, encontrando-se o terreno, a pro-
fundidade superior a 0,50m, devida-
mente compactado e em condições
ideais para a abertura das campas.

Constatou-se que a utilização do ce-
mitério nunca esteve prejudicada, so-
mente a utilização do sistema já refe-
rido, pretensão da Junta de Fregue-
sia, estava inviabilizado pelo estado
da camada superficial do solo.

Actualmente, a compactação da área
de enterramento, já se encontra exe-
cutada satisfazendo a alteração de cir-
cunstância pretendida pela Junta de
Freguesia e os trabalhos de recupera-
ção dos pavimentos nas áreas pedo-
nais, os quais não inviabilizam a utili-
zação do cemitério encontram-se em
curso prevendo-se a sua rápida con-
clusão caso não se agrave novamente
o estado do tempo.»

Santo Tirso, 2008-05-23 (A DCRPI)

CEMITÉRIO DE VILA DAS AVES
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Funerária das Aves

Alves da Costa

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

Serviço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanente
ALUGUER DE AUTOMÓVEIS

Viaturas ligeiras e comerciais

Filipe Coelho
ADMINISTRAÇÃO

Telm. 965 011 870

Rua Francisco Moreira, nº 39 | Telf. e Fax: 252 833 223
4780-474 Santo Tirso
Email: cruise.car@sapo.pt

Filial 1: Rua D.Pedro V, nº 1149
Edifício Bruxelas - Loja 2 | Telf. e Fax: 252 494 630
4785-309 Trofa

No dia 5 de Junho celebra-se, na
Fundação de Serralves, o Dia Mundi-
al do Ambiente e o Dia da Criança,
propondo-se nesta data uma anima-
da programação que envolve música,
dança, oficinas temáticas e jogos. No
âmbito do protocolo que foi estabe-
lecido entre a Área Metropolitana do
Porto e a Fundação de Serralves, o
período da manhã será dedicado à
participação das crianças dos Muni-
cípios que integram a AMP, dos quais
cinco aderiram à iniciativa. Entre os
quais está Santo Tirso que entre os con-
celhos participantes é o que se fará re-
presentar com maior número de cri-

Desde a passada segunda-feira que
Santo Tirso tem o seu canal próprio
de televisão disponível na Internet.
Santotirsotv é o nome deste projecto
web que passou a disponibilizar a
partir de 26 de Maio no sítio
www.santo-tirso.tv o grosso da infor-
mação local e regional e, ainda uma
síntese da principal informação naci-
onal.

Sob coordenação de três jovens
finalistas do curso técnico-profissio-
nal (tecnológico) do Instituto Nun´
Alvres, a Santotirsotv já disponibiliza
on-line 14 vídeos sobre eventos e
assuntos dos mais variados temas

Santo Tirso com canal de TV online
desde a passada segunda feira
PROJECTO ESTÁ A SER DESENVOLVIDO POR TRÊS FINALISTAS DO CURSO TÉCNICO-
PROFISSIONAL DO INSTITUTO NUN´ALVRES

decorridos nos últimos dois meses
em Santo Tirso.

Através da Santotirsotv, os utiliza-
dores podem, por exemplo, ter aces-
so a alguns dos concertos realizados
no âmbito do Festival Internacional
de Guitarra e às entrevistas exclusi-
vas que os respectivos guitarristas
deram ao canal.

Para já a Santotirsotv conta com o
apoio de várias entidades – de entre
as quais o da Câmara de Santo Tirso
- prevendo os seus autores que o pro-
jecto possa tornar-se auto-suficiente
dentro de dois ou três anos. Para isso
vão apostar numa grelha de progra-

mas que dê prioridade aos vídeos
musicais (chamando os jovens) e ins-
titucionais. A possibilidade de trans-
mitir “directos” está também na forja.

Durante a apresentação do pro-
jecto que decorreu no salão nobre
da Câmara Municipal de Santo Tirso,
o presidente da autarquia classificou
o novo projecto de “o upgrade
comunicacional que Santo Tirso pre-
cisava”, aproveitou para “desejar a
melhor sorte” aos autores do projec-
to e concluiu dizendo que “o conce-
lho, no seu todo, constituirá uma boa
fonte de energia e de notícias” para a
“santotirsotv”. |||||||

anças, 1607. Participarão, no total
destes municípios, cerca de 3.600
crianças, de acordo com a seguinte
distribuição: Póvoa de Varzim  250;
Santa Maria da Feira 430; Santo
Tirso 1607; São João da Madei-
ra 454; e Trofa 843. A participação
de cada município será organizada
pela respectiva Câmara Municipal.

O Programa da Festa do Ambien-
te tem início às 9 horas com a recep-
ção das Escolas seguido de trajecto
animado até ao Prado. Aí não vão
faltar malabaristas, personagens em
andas, marionetas, nonociclistas, mú-
sicos, contadores de história entre

outras surpresas em iniciativas pro-
movidas pelo Chapitô. O mesmo gru-
po levará ainda à cena o espectáculo
de teatro “Venceslau” que conta a
história do Rei Amadeu XXII que, de-
sesperado com a poluição no seu
reino, decide casar a princesa Valen-
tina de forma pouco comum. Faz um
concurso com o objectivo de encon-
trar a pessoa capaz de ajudar a prin-
cesa a resolver os problemas ambien-
tais do reino. Os candidatos vão pas-
sando, até que aparece Venceslau, o
homem que se desloca em monociclo
e que a convence com as suas inú-
meras soluções interessantes. ||||||

Mais de 1500 crianças de Santo Tirso vão celebrar
Dia Mundial do Ambiente a Serralves

INVESTIMENTO DE 209 MIL EUROS PARA CONCLUIR
AMPLIAÇÃO DE REFERIDO CEMITÉRIO

Prosseguem as ampliações de cemi-
térios no município. Desta vez, é o
de Refojos, cuja segunda fase da
empreitada de ampliação foi recen-
temente adjudicada pela Câmara
Municipal de Santo Tirso, pelo va-
lor de cerca de 209 mil euros.

A fase agora adjudicada contem-
pla os acabamento dos referidos
muros com reboco, pintura e placa-
gem de granito nos termos do pro-
jecto, execução de pavimentos de
circulação interna e respectiva deli-
mitação dos talhões para localiza-
ção de 324 sepulturas, execução
dos ossários, dos sanitários e arru-
mos de apoio, bem como a instala-
ção de portões, guardas e vedações
ligeiras, e infra-estruturação de todo

o complexo com abastecimento de
água e drenagem de águas pluviais
superficiais. Está ainda contempla-
da a colocação de árvores ao lon-
go do arruamento principal e a im-
plantação de uma área ajardinada.

Estão incluídos nesta segunda
fase todos os trabalhos necessários
à conclusão da obra. Na primeira
fase da obra – cujo orçamento ron-
dou os 120 mil euros - foram exe-
cutados trabalhos relacionados com
movimentos de terras, fundação e
pedreiro de muros e muretes de
vedação ou de contenção, drena-
gem periférica do terreno, bem como
a execução de passeios, baia de es-
tacionamento e rectificação de tramos
danificados da via adjacente. ||||||

A Associação Comercial e Industri-
al de Santo Tirso e a Centrotirso –
Associação para a Promoção de
Santo Tirso vão promover uma Ses-
são de Esclarecimento para apresen-
tação do “ModCom – Sistema de
Incentivos à Modernização do Co-
mércio”, a realizar no Salão Nobre
da ACIST, no próximo dia 4 de Ju-
nho pelas 21 horas.

A abertura da sessão ficará por
contra de Luís Ferreira, presidente
de Direcção da ACIST , seguindo-
se a apresentação do referido pro-
grama por Rui Marques, director
executivo da UAC Alto Cavado.

 Recorde-se que se encontra
aberta desde o passado dia 15 de
Maio e até 17 de Julho, a 3ª fase
de candidaturas ao ModCom, com

uma dotação orçamental de 20
milhões de euros. Destinado a mo-
dernizar e a revitalizar a actividade
comercial, em especial, em centros de
comércio com predomínio do co-
mércio independente e de proximi-
dade ou a promoção de acções diri-
gidas ao comércio, o sistema abrange
as cinco regiões do continente.

O Norte tem uma dotação de 5,9
milhões de euros, o Centro de 3,1
milhões, Lisboa e Vale do Tejo con-
ta com 8,2 milhões, o Alentejo com
1,9 milhões e o Algarve tem atribu-
ído um montante de 900 mil de
euros, mas a flexibilidade do siste-
ma visando a optimização dos mei-
os financeiros disponíveis é um dos
ajustamentos previstos no lança-
mento desta nova fase de candida-
turas, que tem a duração de 45 dias
úteis. ||||||

Adjudicada a segunda
fase do cemitério da
freguesia de Refojos

ModCom vai ser tema de
sessão de esclarecimento
DIA 4 DE JUNHO, ÀS 21 HORAS NA SEDE DA ACIST
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Creche e Jardim-de-infância
(instituto bilingue inglês/português, com transporte)

Enfermeira Parteira Permanente
ENFª MARIA AURORA HENRIQUES

aulas de preparação para o parto;aulas de preparação para o parto;aulas de preparação para o parto;aulas de preparação para o parto;aulas de preparação para o parto;
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Telemóvel 965 289 050 | Rua Srª da Conceição, nº 75 - Aves

AUTO ELÉCTRICA AVENSE, LDª
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Instalações de: Autorádios /
Alarmes / Ar Concidionado

Reparações Eléctricas em Automóveis

SEMANA DA ACÇÃO SOCIAL, CÂMARA DE SANTO TIRSO
DESTACOU O TRABALHO FEITO NESTE ÂMBITO E APONTOU
PROJECTOS DE FUTURO

O projecto de arquitectura do Cen-
tro de Acolhimento “Recomeçar” da
Associação de Solidariedade e Ac-
ção Social de Santo Tirso (ASAS) e
os projectos de especialidades ne-
cessários ao licenciamento do es-
paço onde está instalado o Gabi-
nete de Acção Social vão contar com
a comparticipação da autarquia que
deliberou em reunião de câmara
atribuir cerca de 44 mil euros de
subsídio a esta instituição do con-
celho que tanto tem feito pelas cri-
anças mais desfavorecidas.

O subsídio foi distribuído pelas

Sessão de
sensibilização do CPCJ
de Santo Tirso

||||| TEXTO: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

A Comissão de Protecção de Cri-
anças e Jovens de Santo Tirso, ins-
tituição oficial constituída por equi-
pas multidisciplinares que têm por
missão intervir na promoção dos di-
reitos das crianças e jovens, apre-
sentou aos agentes educativos das
Escolas da zona, no passado dia 21
do corrente, no Centro Cultural de
Vila das Aves, o seu programa de ac-
ção e a forma como o vai imple-
mentar em interacção com os agen-
tes educativos para assegurar uma
maior protecção daqueles que pos-
sam dar sinais de se encontrarem
em risco.

Abriu a sessão a vereador Júlia
Godinho como responsável da área
social e a técnica social da Câmara,
Paula Brandão, acompanhada por
uma das duas docentes destaca-
das pela DREN para esta Comissão,
procurou sensibilizar os docentes
dos Agrupamentos e Escolas pre-
sentes para as situações mais fre-
quentemente detectadas e a forma
de as sinalizar e atalhar. Foi suma-
riamente apresentado um rastreio

COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE
SANTO TIRSO APRESENTOU EM VILA DAS AVES O SEU
PROGRAMA DE ACÇÃO

ASAS recebe subsídio de 44
mil euros da autarquia

Castro Fernandes fez questão de não
se comprometer com datas, mas não
deixou de dizer que acredita na pos-
sibilidade de Santo Tirso ter já no
próximo ano uma Loja do Cidadão.
Adiantou ainda que a mesma deverá
funcionar no edifício para onde se-
rão transferidos os serviços da Segu-
rança Social – que em principio ganham
casa nova este ano – e que deverá
inviabilizar a continuidade do actual
posto de atendimento ao cidadão. No
mesmo local deverá funcionar, por ou-
tro lado, o projecto de Atendimento
Integrado, uma das propostas de fu-
turo apresentados pela autarquia mu-
nicipal na semana passado, no âmbi-
to da semana da Acção Social e que
envolve cinco parceiros: Câmara, Se-
gurança social, Associação de Soli-
dariedade e Acção Social de Santo
Tirso (Asas), Santa Casa da Miseri-
córdia e a Associação de Moradores
do Complexo Habitacional de Ringe.
Segundo a autarquia, este atendimen-
to visa “apoiar os indivíduos e famíli-
as em dificuldade, na prevenção e/ou
resolução de problemas geradores

tipificado das situações mais co-
muns de risco que vão do abando-
no e negligência parental nos cui-
dados primários e aos maus-tratos
físicos e psicológicos, ao abuso se-
xual, ao uso de estupefacientes e
ingestão de bebidas alcoólicas, à ex-
posição a modelos e comportamen-
tos desviantes, ao abandono esco-
lar e ao trabalho infantil. Perante sus-
peitas ou detecção de situações que
tais, ficou patente como as escolas
e as instituições deverão sinalizá-las
em conformidade com a legislação
e tendo em conta também os mui-
tos constrangimentos já que é ponto
assente que, seja qual for a situação,
sem a anuência e colaboração dos
pais, se torna difícil implementar os
programas de prevenção previstos.

A sessão terminou com a assi-
natura de protocolos de colabora-
ção entre o CPCJ e os técnicos me-
diadores das escolas. Estiveram pre-
sentes docentes dos Agrupamen-
tos Verticais do Ave e do de S.
Martinho do Campo, da Escola Se-
cundária D. Afonso Henriques e da
Escola Básica Integrada de Aves - S.
Tomé de Negrelos. |||||

duas áreas: 39 mil euros para cus-
tear a realização do projecto de ar-
quitectura para a implementação do
Centro de Acolhimento Recomeçar
e o restante para ajudar a custear
as despesas com os projectos de
especialidades necessários ao licen-
ciamento do espaço onde está ins-
talado o Gabinete de Acção Social.

O Centro de Acolhimento RE-
COMEÇAR é destinado a crianças
dos doze aos dezasseis/dezoito anos
de idade e vai nascer na freguesia
de Sequeirô, num terreno ofereci-
do pela autarquia já em 2004. |||||

MONTANTE DESTINA-SE AO CENTRO DE ACOLHIMENTO
“RECOMEÇAR” DA ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E
ACÇÃO SOCIAL DE SANTO TIRSO (ASAS)

Atendimento Integrado
para melhorar
capacidade de
respostas ao cidadão

ou gerados por situações de exclusão”.
Mas quanto a projectos futuros no

âmbito da Acção Social não é tudo, a
autarquia prevê ainda a criação de
residências autónomas para deficien-
tes, a localizar no complexo habitacio-
nal de Areias, a construir no âmbito
do Programa Municipal de Realoja-
mento (PMR), consistindo as mesmas
de habitações para deficientes autó-
nomos sem retaguarda familiar e com
acompanhamento técnico. Estão anda
previstas a abertura de uma sala para
deficientes profundos no Núcleo de
Apoio à Integração do Deficiente bem
como de uma sala de reabilitação e
fisioterapia no mesmo local.

Estes foram alguns dos projectos
apresentados em conferência de im-
prensa realizada no dia 20 de Maio,
no decorrer da semana da Acção
Social, onde as questões relaciona-
dos com esta matéria surgem como
que sublinhadas ainda que, note
Castro Fernandes, “faz-se Acção Soci-
al todos os dias do ano e alguns dos
nossos serviços trabalham 24 horas
por dia” numa referencia à comissão

de Protecção de Jovens em Risco.
O presidente da Câmara começou

por destacar o trabalho feito ao nível
da habitação, numa política que se
traduz não apenas nos complexos
habitacionais construídos no âmbito
do PMR (a “imagem de marca da Câ-
mara Municipal” segundo o autarca,
que já envolveu um investimento de
20 milhões de euros.), mas também
em modalidades como o subsídio ao
arrendamento que em 2007 totali-
zou mais de 270 mil euros, abran-
gendo 264 processos, ou através dos
programas de recuperação de imó-
veis arrendados e de recuperação de
habitação própria.

Tempo ouve também para se falar
no apoio dirigido à população esco-
lar, e também das várias iniciativas de
apoios à população sénior. Por outro
lado e no âmbito das dependências,
destaque para o Gabinete de Aten-
dimento a Toxicodependentes, um no-
vo serviço traduzido na consulta des-
centralizada em parceria com o Cen-
tro de Respostas Integradas Ociden-
tal (o antigo CAT da Boavista), e cujo
âmbito de acção foi recentemente alar-
gado à problemática do alcoolismo.

Num âmbito supra-municipal, Santo
Tirso integra com a, Trofa, Fafe e Pó-
voa de Lanhoso o chamado Contra-
to Local de Desenvolvimento Social,
um projecto-piloto com duração de
três anos financiado pelo Instituto da
Segurança Social que em Santo Tirso
se traduzirá: na criação de uma Uni-
dade Móvel de Acesso às Tecnologias
de Informação e Comunicação para jo-
vens dos bairros sociais; no Centro de
Recursos e Qualificação no Comple-
xo Habitacional de Ringe que visa a
promoção de competências pessoas,
sociais e parentais das famílias; e em
acções para inclusão das comunida-
des ciganas. ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     AAAAA. . . . . DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

A INICIATIVA DE ENCERRAMENTO DA SEMANA DA ACÇÃO SOCIAL, “BAILA COMIGO” JUNTOU NO PAVILHÃO MUNICIPAL MAIS DE DOIS MIL IDOSOS
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No passado mês de Janeiro o PCP
realizou um Mandato Aberto sobre
acessibilidades no concelho de San-
to Tirso, com a participação do depu-
tado Honório Novo. Na sequência
dessa iniciativa, diz o partido em nota
de imprensa, “foi questionado o go-
verno sobre a necessária (e já pro-
metida há vários anos) ligação do
antigo IC24 à variante à EN105 e à
EN104”; ligação que, segundo no-
tam comunistas “permitiria um aces-
so directo do centro da cidade à A41
e A42 e seria, por isso, factor impor-
tante na competitividade e no desen-
volvimento económico do concelho”.

Ainda de acordo com o partido,
por “várias vezes o presidente da Câ-
mara de Santo Tirso disse  publica-
mente ter realizado contactos com o
governo sobre esta matéria e infor-
mou mesmo de evoluções e avan-
ços”. Contudo, acrescentam: “respon-
dendo ao Requerimento apresenta-
do pelo grupo parlamentar do PCP,
o Ministério das Obras Públicas dei-
xa claro que até ao momento não exis-

tem quaisquer estudos referentes à
ligação destas variantes à A41 e 42”.

No ofício aludido pelo PCP escre-
ve-se que “o projecto e consequentes
obras relativas às variantes às ENs 104
e 105 em Santo Tirso foram da res-
ponsabilidade da ex-Junta Autóno-
ma de Estradas, tendo a abertura ao
tráfego sido efectuada em 1995. O
investimento, à data, de 13,9 milhões
de euros, foi candidatado a financia-
mento comunitário, tendo obtido, por
essa via, uma comparticipação de 9,5
milhões de euros”. No final dá-se
conta que “não existem quaisquer
estudos referente/IC25”.

Com isto, conclui o PCP: “é mais
uma vez o próprio governo a des-
mentir o presidente da Câmara e a
contrariar os seus discursos e as suas
promessas.” Factos que levam os co-
munistas a concluir, mais uma vez que
“esta gestão municipal está esgotada,
sem projecto de desenvolvimento para
o concelho e já nem o governo do
PS parece levar a sério a maioria que
preside à Câmara de Santo Tirso.” ||||||

PCP diz que governo
desmente autarquia
EM CAUSA ESTÁ A LIGAÇÃO DO ANTIGO IC24 À VARIANTE
ÀS ESTRADAS NACIONAIS 105 E 104

|||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

A Comissão Política do PSD de San-
to Tirso optou por não tomar qual-
quer posição formal sobre as candi-
daturas às directas que se realizam
no dia 31 de Maio. Entende a refe-
rida comissão que “cabe aos mili-
tantes apreciar as propostas e pro-
jectos para o futuro do PSD e de
Portugal, e de forma livre e consci-
ente tomar a sua decisão.

Os seus membros têm, deste mo-
do, “total liberdade para apoiar as
propostas e projectos que entende-
rem”. Ainda assim, a liderança da
comissão política apoia a candida-
tura de Pedro Passos Coelho. O seu
vice-presidente, Francisco Castro é,
inclusive, mandatário da referida can-
didatura às directas do partido e Ali-
rio Canceles, enquanto militante apoia
igualmente Pedro Passos Coelho, ain-
da que se diga consciente de que
dentro da Comissão Política existem
“certamente” apoiantes da candida-
tura de Manuel Ferreira Leite ou de
Pedro Santana Lopes, reflexo no seu
entender do “pluralismo” que carac-
teriza o partido social democrata.

Seja como for, para o presidente
da Comissão Polícia de Santo Tirso,
“Pedro Passos Coelho é aquele que
apresenta um projecto estável para
o PSD de curto, médio e longo pra-
zo, além de que o seu projecto é
claramente distinto daquele que é o
projecto socialista, quer em linhas
gerais quer em termos de política
macroeconómica”.

Ao Entre Margens, Alirio Can-
celes adiantou que, pelo menos no
que concerne à candidatura de Pe-
dro Passos Coelho não está prevista
qualquer iniciativa de campanha para
Santo Tirso, sublinhando, por outro
lado que a Comissão Política “estará
disponível para acolher todos os
candidatos que manifestem interes-
se em incluir Santo Tirso no roteiro
das suas actividades”.

Ao nível dos dirigentes do PSD
de Santo Tirso existe apenas um
mandatário, Francisco Castro, da can-
didatura do Pedro Passos Coelho; já

Passos Coelho e Santana Lopes
com mandatários no concelho
A CONCELHIA DO PSD DE SANTO TIRSO NÃO TOMOU NENHUMA POSIÇÃO DE APOIO A
ESTA OU AQUELA CANDIDATURA ÀS ELEIÇÕES DO PARTIDO QUE SE DISPUTAM NO DIA 31
DE MAIO. EM SANTO TIRSO, NO ENTANTO, FRANCISCO CASTRO FOI O ESCOLHIDO PARA
MANDATÁRIO DA CANDIDATURA DE PASSOS COELHO. SANTANA LOPES, POR SUA VEZ
ESCOLHEU EDEBRANDO TODO BOM

no que concerne aos seus militan-
tes, importa sublinhar que Edebran-
do Todo Bom é desde a semana
passada mandatário de Santo Tirso
da candidatura de Pedro Santana Lo-
pes. Questionado pelo Entre Mar-
gens Edebrando Todo Bom diz-se
convicto do projecto apresentado por
Santana Lopes, considerando o can-
didato como “o líder forte que o par-
tido social-democrata necessita”. Ede-
brando Todo Bom diz que é urgen-
te que “o PSD inicie uma oposição
construtiva” e que seja capaz de mos-
trar aos Portugueses que há alterna-
tiva e que é possível inverter a actual
situação de crise económico-social”.

Para o mandatário de Santana Lo-
pes, a sua “experiência política (autár-
quica/governativa/parlamentar e par-
tidária) e profissional constituem uma
“mais valia”, apresentando esta can-
didatura, para além disso, “um pro-
jecto conciso e dinamizador quer pa-
ra o país como para o partido”, real-
çando Edebrando Todo Bom, por
outro lado, a “necessidade da socie-
dade civil intervir quer na política
partidária quer na politica go-
vernativa”.

De referir que Pedro Santana
Lopes realiza no próximo dia 30 de
Maio, no Palácio da Bolsa, no Porto,
um jantar de apoiantes. ||||||
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Na última reunião de câmara, o exe-
cutivo deliberou a atribuição de um
subsídio à Junta de Freguesia de
Santo Tirso, no valor de pouco mais
de mil euros em reforço do anteri-
or subsídio para a pavimentação e
execução da rede de drenagem da
Travessa da Boavista atribuído em
Maio de 2007.

Segundo refere a autarquia, esta
obra está concluída e representou
um investimento de cerca de 18 mil
euros. A atribuição do referido re-
forço foi aprovada apenas com a
votação dos vereadores eleitos en-
quanto inscritos nas listas do Partido
Socialista. O subsídio agora atribu-
ído, solicitado pela Junta de Fregue-
sia, justifica-se pela realização de
“alguns trabalhos não previstos ini-
cialmente”, referem os vereadores do
PS na sua declaração de voto pelo
que o entendem de “perfeitamente
legal” e “perfeitamente enquadrado
nas informações técnicas anexas”

Já os vereadores do PSD justifi-
cam a abstenção pelo facto de ca-
recer informação que suporte “le-
galmente a sua decisão de aprova-
ção”. “No caso em apreço, como em
qualquer outro que nos seja apre-
sentado, torna-se importante obter
algumas informações para além da
informação técnica que nos é re-
metida” escrevem os vereadores da
oposição dizendo não possuírem
“informação confirmada sobre o des-
critivo da factura ou facturas apre-
sentadas, do prazo ou dos prazos
e datas relativas à adjudicação, iní-
cio e termo da obra”, por exemplo.
E mesmo tratando-se de um subsí-
dio, entende a oposição que de-
vem ser “prestadas todas estas infor-
mações, evitando-se a possibilida-
de da prática de qualquer ilegali-
dade da nossa parte, em termos de
infracção financeira enquanto corres-
ponsáveis pela decisão, não estando
na posse de todos os elementos que
suportam a decisão desta câmara”.

Os vereadores do PS, dizem, por
outro lado, “não compete às Câma-
ras Municipais tutelar as Juntas de
Freguesia no que respeita aos pro-
cessos legais de adjudicação, con-
tratualização e outros processos
anexos dado que as Juntas de Fre-
guesia enviam directamente as suas
Contas ao Tribunal de Contas”.

Idêntico cenário se repetiu aquan-
do da atribuição de um subsídio
de oito mil e 108 euros à Junta de
Freguesia de S. Tomé de Negrelos
para a pavimentação da Rua do
Puçó. A atribuição desta verba foi
aprovada apenas com a votação dos
vereadores do PS, alegando o PSD,
mais uma vez, não estar na “posse
da informação técnica legal e jurí-
dica que possa suportar a sua apro-
vação. Já para o PS a informação
disponível é suficiente.

Ao Entre Margens João Abreu,
vereador do PSD, diz que a absten-
ção dos vereadores é acima de tudo
um “cartão amarelo” à Câmara Mu-
nicipal, por uma situação “que se
tem repetido nos últimos tempos”,
sublinhando que em causa não
estão as obras. Diz o vereador que
a informação disponibilizada pela
autarquia não é a suficiente: “nós
não conhecemos em muitos casos
qual o prazo de adjudicação ou
quais a especificidades das obras a
mais, pelo que podemos estar a in-
correr nalgumas ilegalidades do tipo
financeiro uma vez que somos co-
responsáveis pelas decisões”. João
Abreu diz ainda que o presidente
da Câmara fez deste assunto “um
jogo político porque quer passar o
ónus da questão para o PSD” mas,
sublinha, “nós não votamos contra,
abstivemo-nos e dissemos claramen-
te que não está em causa a obra,
ou a necessidade da obra, está em
causa sim uma co-responsabilização
dos vereadores do PSD por um con-
junto muito grande de falta de in-
formação”. ||||| JACJACJACJACJAC

Subsídios camarários
levam cartão amarelo
dos vereadores PSD
PSD ABSTEVE-SE NA HORA DE VOTAR A ATRIBUIÇÃO DE
SUBSIDIOS PARA OBRAS DAS JUNTAS DE FREGUESIAS DE
NEGRELOS E SANTO TIRSO. OS VEREADORES DO PSD
ALEGAM FALTA DE INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA PELA
AUTARQUIA, PARA O PARTIDO SOCIALISTA A INFORMAÇÃO
FACULTADA É A SUFICIENTE

Unanimidade na
escolha de João
Abreu para
candidato do PSD
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Está decidido, João Abreu volta a ser
o candidato do PSD às eleições
autárquicas de 2009. Em plenário re-
alizado na passada sexta-feira, 23 de
Maio, os militantes rectificaram o
apoio naquele que já em 2005 ha-
via defrontado Castro Fernandes na
corrida à liderança da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, tendo desta
vez o candidato responsabilidades
acrescidas em virtude da unanimida-
de alcançada em torno do seu nome.

“Em 2005 a Comissão Política
Concelhia do PSD esteve dividida mas

JOÃO ABREU VOLTOU A SER O ESCOLHIDO PELO PSD DE
SANTO TIRSO PARA LIDERAR A CANDIDATURA ÀS
AUTÁRQUICAS DE 2009. PARA O PRESIDENTE DA COMISSÃO
POLÍTICA, ESTA É UMA CANDIDATURA PARA DERROTAR O
PODER SOCIALISTA EM 2009

este ano, não”, referiu ao Entre Mar-
gens o presidente da referida estrutu-
ra, Alirio Canceles que sublinhou ain-
da o apoio da JSD à candidatura de
João Abreu, ao contrário do que ha-
via acontecido nas últimas autárquicas
em que a JSD não tomou qualquer
posição. Para além disso, no plenário
de 23 de Maio, nota o presidente
da Comissão Política, foi expressiva a
presença dos membros da distrital.

“Para além do presidente da
Assembleia Distrital e deputado,
Agostinho Branquinho esteve em re-
presentação do Marco António, a
vice-presidente Trindade Vale bem

como o presidente do conselho de
jurisdição da distrital do porto”, deu
conta Alirio Canceles, referindo-se a
este expressivo apoio como algo que
nunca havia acontecido no PSD de
Santo Tirso. Um apoio que no enten-
der do mesmo responsável político
“constitui uma clara prova de confi-
ança naquela que foi a escolha do
partido e também uma prova de con-
fiança e de crença que em 2009 é
possível ganhar a Câmara Municipal”.

“Com João ou sem João Abreu,
com Alirio Canceles ou sem Alirio
Canceles, o PSD é a alternativa possí-
vel ao actual poder socialista em San-
to Tirso” referiu ao Entre Margens o
agora candidato social-democrata à
autarquia tirsense. Mais do que as
pessoas, diz João Abreu, a candidatu-
ra do PSD é “uma responsabilidade
para com aqueles que acreditaram no
nosso projecto de há quatro anos” e
que acima de tudo “querem mudar o
paradigma do concelho”. Para o can-
didato, o trabalho realizado em 2005
poderá ser muito importante no des-
fecho das autárquicas de 2009. “A
história e a memoria são sempre im-
portantes, e sem dúvida nenhuma que
o trabalho e muitas das sementes lan-
çadas em 2005 podem dar os seus
frutos em 2009”.

O facto de João Abreu ter realiza-
do um “excelente trabalho em 2005”
traduzido no melhor resultado obti-
do pelo PSD em eleições autárquicas
em Santo Tirso e o facto de o mesmo
ter assumido em pleno a vereação e
manter um oposição permanente e
activa de acordo com as responsabi-
lidades que assumiu para com o elei-
torado explicam, segundo Alirio Can-
celes a unanimidade conseguida ago-
ra em torno da candidatura do João
Abreu. Para o presidente da Comis-
são Política, isto aliado ao seu per-
curso profissional e autárquico “per-
mite-nos considerar que João Abreu
reúne todas as condições em termos
de competências e comportamentais
para levar o PSD à vitória em 2009”.
E a crença de Alirio Canceles não é
outra que não a vitória. “Tenho a cer-
teza que o PSD vai derrotar o Partido
Socialista em 2009, não só porque
nós queremos que isso aconteça, mas
também porque as populações de San-
to Tirso querem que isso aconteça e
precisam que essa mudança se faça”.

Mais ainda quando o desgaste da
liderança socialista na Câmara de
Santo Tirso é “óbvia”, diz Canceles.
“As pessoas já perceberam que a hora
é de mudança, têm a noção que vi-
vem num concelho estagnado e essa
percepção é fácil de ter quando com-
param Santo Tirso com os concelhos
vizinhos, que nos rodeiam, está à vis-
ta, e não são precisos sequer as esta-
tísticas, indicadores, ou estudos”. ||||||

JOÃO ABREU, CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE SANTO TIRSO EM 2009

Portas automaticas de vidro
Grades de enrolar

Portas seccionadas
Portas em PVC

Portas corta-fogo
Portas de segurança

Automatismos para todos os tipos de portas
EDIFICIO DA TORRE, 1º ANDAR, SALA 9, VILA DAS AVES
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de     José Mendes da Cunha Faria

Pelo quarto ano consecutivo, a As-
sociação de Santo António de Cense
faz a festa de homenagem ao santo
casamenteiro, com os ingredientes
de sempre que, a avaliar pelas edi-
ções anteriores, constituem motivo
mais do que suficiente para atrair
centenas de avenses àquele lugar
de Vila das Aves.

A organização canaliza os seus
esforços para o dia 14 de Junho,
prometendo “comes e bebes” ao fi-
nal da tarde realizando-se a partir
das 20h00 a esperada marcha de
S. António. Esta tem início na cape-
la de Cense seguindo depois em
direcção ao recinto de festas, insta-
lado, como nos anos anteriores, jun-
to ao mural de S. António. A Fanfar-
ra dos Bombeiros e os karatecas da
associação local da modalidade são
alguns dos participantes na marcha
onde não faltará a participação de
crianças bem como dos célebres –
nem que seja a fingir – “noivos de
Santo António.

Terminada a marcha, por volta
das 22 terá inicio o programa e ani-
mação musical que conta este ano
com a participação dos grupos de
dança do ginásio “Oamis”, do Ran-
cho Folclórico Rosa de S. Miguel,
de Vilarinho e do Rancho de Santo

FESTIVIDADES COMEÇAM A 13 DE JUNHO E PROLONGAM-SE ATÉ 28 DO MESMO MÊS

INICIATIVA ORGANIZADA PELO RANCHO DE SANTO ANDRÉ DE SOBRADO DE VILA DAS AVES

No próximo domingo, 1 de Junho,
realiza-se mais um Festival de Folclo-
re organizado pelo Rancho de Santo
André de Sobrado de Vila das Aves.

A iniciativa tem início às 15 horas,
assumindo-se como novidade o lo-
cal do evento; junto à Escola Básica
2/3 de Vila das Aves.

Para além da actuação do grupo
da casa, participam neste festival o
Grupo Folclórico as Ceifeiras de São
Martinho de Feijões, (Oliveira de Aze-
méis), do Rancho Folclórico de Pena-

cova (Coimbra) do Grupo de Danças
e Cantares São Pedro de Maceda
(Ovar) e do Rancho Folclórico de
Aldeia Nova Perafita (Matosinhos).

O evento conta com o apoio da
Câmara de Santo Tirso, Junta de Fre-
guesia de Vila das Aves, da delega-
ção do Porto do INATEL e do comér-
cio e indústria de Vila das Aves. ||||||

Festival realiza-se no
próximo Domingo em Vila
das Aves junto à EB 2/3

Cinco grupos de folclore em festival a
realizar no próximo domingo

S. Martinho do Campo vai celebrar em
grande o seu 11º aniversário de eleva-
ção da freguesia à categoria de vila.
As festividades, de cariz popular, ar-
rancam no próximo dia 13 de Junho
e prolongam-se até dia 28 do mes-
mo mês e integram iniciativas tão va-
riadas como a realização de uma Gala
de Artes Marciais, um Festival Folclóri-
co Luso-espanhol e Marchas Populares.

A coordenação do programa co-
memorativo está a cargo da Junta de
Freguesia e a organização é da res-
ponsabilidade dos grupos e associa-
ções participantes. O evento conta com
o apoio da Câmara Municipal. Uma
sessão de fogo de artificio assinala a
abertura das festividades às 9 horas
do dia 13, estando agendado para

esse dia, mas a partir das 21 horas a
já referida gala de artes Marciais, a
ter lugar no Parque do Calvário, numa
iniciativa promovida pela Associação
Campense de Karaté. No sábado, 14
de Junho realiza-se o 51º Festival Fol-
clórico Luso-Espanhol que conta este
ano com a participação da Associa-
ção Cultural San Pedro de Cea, de
Pontevedra (Espanha), do Rancho Fol-
clórico das Lavradeiras da Lixa, do
Grupo Folcórico de Cacia (Aveiro),
do Centro Cultural da Guarda, e do
Rancho Folclórico Os Rurais da Lagoa
da Palha e Arredores (Setúbal) para
além do Grupo da Folclórico de S. Mar-
tinho do Campo. O festival terá lugar
no palco da Av. das Tílias e começa
às 21h30, sendo o espectáculo ante-

cedido, meia hora antes, pelo habitu-
al desfile dos grupos participantes. No
domingo, dia 15, destaque para o
recital de música a ter lugar na Igreja
Paroquial, a partir das 21 horas com
a participação da Escola de Música
de S. Martinho e do Quinteto de So-
pros “Blaserquintett”. Muito mais ha-
verá para ver e ouvir ao longo dos
vários dias em que se assinala a ele-
vação a vila de S. Martinho do Cam-
po, com destaque para a cerimónia
oficial comemorativa dos 11º aniver-
sário, a realizar no dia 20 de Maio,
no salão nobre da Junta local (18h15),
sendo de esperar mais uma interven-
ção acutilante do presidente da Jun-
ta, Adelino Moreira. Mais pormeno-
res, na próxima edição deste jornal. ||||||

Freguesia de S. Martinho do Campo
celebra onze anos de vila

Ainda sem data definitiva, mas em
principio a realizar na primeira sema-
na de Junho, terá lugar na Escola Se-
cundária de Vila das Aves, uma pa-
lestra com a presença do máximo res-
ponsável pela Sociedade Protectora de
Animais de Guimarães. Esta iniciati-
va surge na sequência da angariação
de fundos que os alunos da turma
12ºG, do curso de animação sócio-
cultural realizaram neste final de ano
lectivo com o intuito de assim ajudar
o Canil de Santo Tirso.

Esta angariação de fundos e reco-
lha de bens foram levadas a cabo por
todos os alunos do referido curso, mas

individualmente cada um foi desen-
volvendo o seu projecto pelo qual
serão agora avaliados. Joana Sousa,
por exemplo, desenvolveu um projecto
de incentivo à leitura, promovendo
Horas do Conto em estabelecimen-
tos escolares e outros da freguesia.
Ana Costa, por sua vez, tentou averi-
guar junto das pessoas o que afinal
elas reciclam ou não, passando igual-
mente a mensagem sobre a impor-
tância da separação de lixos. Para além
disso, e no âmbito da sua actividade,
promoveu um desfile na Escola de
Quintão I, com roupas concebidas
com material reciclado. Neste momen-

to encontra-se em preparação uma
espécie de roteiro para que as pesso-
as possam saber onde se encontram
os ecopontos.

Mas estes são apenas dois exem-
plos das actividades desenvolvidas
pelo grupo de sete alunos do curso
de animação-cultral da escola secun-
dária. Para além disso, e resumida-
mente, levaram-se a cabo ainda inici-
ativas relacionadas com a música e o
teatro, promoveu-se uma semana de
actividades no Lar Familiar da Tran-
quilidades e passou-se a mensagem
nos infantários e escolas sobre como
fazer uma alimentação saudável. ||||||

Alunos da Secundária de Vila das Aves
desdobram-se em actividades
ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS ALUNOS DO CURSO DE ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL

Cense volta a levar
a cabo festividades em
honra de S. António
PELO QUARTO ANO CONSECUTIVO, ASSOCIAÇÃO DE
SANTO ANTÓNIO DE CENSE (VILA DAS AVES) ORGANIZA
FESTA DE SANTO ANTÓNIO, A 14 DE JUNHO

André de Sobrado de Vila das Aves.
A Associação Karate Shotokan tam-
bém vai subir ao palco para uma
demonstração da modalidade, bem
com a comunidade educativa da

INICIATIVA REALIZA-SE NOS DIAS 31 MAIO E 7 JUNHO
Nos dias 31 de Maio e 7 de Ju-
nho, das 10 às 11h., o colégio A Torre
dos Pequeninos realiza, nas suas
instalações, o atelier “Música para
Bebés”, destinado a todas as crian-
ças entre os 4 e os 24 meses.

Para o orientador do atelier, Rui
Costa – Instrumentista, Licenciado
em Educação Musical e com Mes-
trando em Estudos da Criança e
Educação Musical -, “é fundamen-
tal que nesta faixa etária as crianças
adquiram vocabulário musical da es-
cuta que contribui para melhores
bases auditivas, de execução, leitu-

ra, escrita e criação musicais. Esse
coleccionar de vocabulários é im-
portante para toda a compreensão
musical futura. Além disso, a músi-
ca estimula o raciocínio verbal e ma-
temático, facilita a capacidade de co-
municação e expressão através da
voz, do olhar, do corpo e do tacto
e desenvolve as competências sen-
soriais das crianças”.

O atelier destina-se aos bebés e
respectivos pais. Os interessados
deverão inscrever-se através do te-
lefone 252 862 919 ou por email
info@torrepequeninos.pt. |||||

Música para Bebés na
Torre dos Pequeninos

Escola Secundária D. Afonso Henri-
ques com os seus grupos de músi-
ca e de dança. Este ano, Emília Ma-
tos e Vítor Freitas (Habilaves) são os
padrinhos da festa.

O programa de festas de S. An-
tónio de Cense é precedido no dia
13 de Junho com a realização de
bênção do pão e do terço, numa
cerimonia presidida apelo padre Fer-
nando Marques de Oliveira e que
terá lugar junto ao Mural de Santo
António.

A Câmara de Santo Tirso e a
Junta de Vila das Aves apoiam a
iniciativa bem como as empresas e
o comércio local, mas não deixa de
notar a organização que de ano
para ano, têm sido cada vez maio-
res as dificuldades em angariar
apoios principalmente junto do te-
cido económico das freguesias. |||||

Organização das Festas de
S. António nota que é cada

vez mais dificil angariar
apoios para esta iniciativa
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“Vila das Aves é um ninho de escri-
tores e poetas” - disse,  certo dia, o
saudoso poeta portuense Castro Reis.
Este grande poeta e bom amigo sa-
bia, que  nesta terra de “Entre - Os -
Aves” se cultivava a escrita e a poesia.
Na verdade, os nomes de Fernando
Carneiro - Ferreira Neto - Francisco
Pimenta (já extintos) foram referênci-
as que, pela obra que deixaram, or-
gulham a freguesia. Mas nesta terra
de S. Miguel há muitos outros que,
em prosa ou verso, vão escrevendo...
e, desse modo, enriquecendo o pa-
trimónio cultural nessa área.

No passado dia 24 de Maio, do
ano em curso, o Centro Cultural de
Vila das Aves foi palco do lançamen-
to do livro: “Ponto Final”  - poemas
de Fernandes Valente Sobrinho. Este
poeta, nascido em Lordelo, mas resi-
dente em Vila das Aves há várias dé-
cadas, quis presentear-nos com a pu-
blicação de mais um livro de poemas
- o sexto. Antes deste, já tinha publi-
cado:  “Horas de Sombra”; “Flores de
Outono”; “Mágoas que eu Sinto”;
“Anoitecer”; e “ Poemas Escolhidos”.

Ao anfiteatro do Centro Cultural
acorreram algumas dezenas de pes-
soas - familiares, amigos e amantes
da poesia. A Câmara de Santo Tirso
e Junta  de Freguesia de Vila das Aves
marcaram presença através da verea-
dora da cultura - Júlia Godinho e pre-

“Eu digo “Ponto Final”
Para sempre, ou até breve,
Porque não sei, por meu mal,
Se no céu também se escreve!...” F.V.S

Ao poeta Fernandes Valente Sobrinho no dia em que lançou o seu
último livro que, espero bem, não seja o último, como retoricamente
parece insinuar.

Quiseste num cendal de puro linho
Deixar dedicatória e doação
Àqueles que recordas com carinho
Numa escrita de poeta-tecelão.

De um tio teu homónimo, Sobrinho,
Recebeste o poético condão
De versejar em jeito maneirinho
Ou num bem magoado cantochão.

Quarenta anos de vida literária…
Ponto Final…? Que S. Miguel te valha
Pois cada dia é a trova necessária!

Nem o livro te serve de mortalha;
Nem, nesse Além p’ ra breve, é de prever
Tal romântica urgência de escrever.

Com parabéns e amizade, Luís Américo FernandesCom parabéns e amizade, Luís Américo FernandesCom parabéns e amizade, Luís Américo FernandesCom parabéns e amizade, Luís Américo FernandesCom parabéns e amizade, Luís Américo Fernandes

PONTO FINAL…?

“PONTO FINAL” LIVRO DE POEMAS DE FERNANDES
VALENTE SOBRINHO APRESENTADO NO CENTRO CULTURAL
DE VILA DAS AVES. O PADRE BENEDITINO E PROFESSOR
CATEDRÁTICO FEZ A APRESENTAÇÃO DA OBRA

sidente da Junta  - Carlos Valente. A
representante da autarquia agradeceu
a escolha do Centro Cultural como
palco para o evento, enalteceu a obra
do poeta e deu-lhe os parabéns.

A apresentação do livro esteve a
cargo do padre e professor catedráti-
co Geraldo Coelho Dias. Natural de
Lordelo e amigo de infância de Va-
lente Sobrinho, o ilustre apresentador
começou por fazer uma introdução
“poética”  à poesia. Lembrou a obra
do poeta ao longo da sua vida, enal-
tecendo-a. Disse que, “este livro ape-
sar se ser pequenino, tem 31 poemas
dedicados a pessoas e instituições”.
Depois de referenciar que o autor “ti-
nha corrido o país em jogos florais”,
classificou-o de “humilde na lingua-
gem e forte no sentimento”. Frisou que
ele era “um primor da natureza e ti-
nha alma de poeta”.

Foram lidos vários poemas de “Pon-
to Final” e, justiça seja feita, lidos com
mestria. Antes de terminar, Valente
Sobrinho leu também um poema - com
um conteúdo bastante triste, mas de
grande valor poético - onde relem-
brou, saudosamente, a extinta com-
panheira na sua vida. Segui-se um
“Porto de Honra” onde todos os pre-
sentes conviveram fraternalmente.

*Como amigo de longa data do poeta,
quero expressar-lhe a minha alegria e dar-
lhe os parabéns por eternizar neste livro
mais um pedaço de si... 

Valente Sobrinho:
“humilde na
linguagem e forte
no sentimento”

No dia 7 de Junho, pelas 21 ho-
ras, na sede social da Associação
Tuna Musical de Rebordões, sita
em Carreiró, vai-se realizar a Noi-
te Árabe.

O Grupo de Hip-hop, desta
Associação, juntamente com o
Grupo de Hip-hop da Escola
Allegra e o Grupo Junior de Hip-
hop da Casa do Povo de Rio Vizela,
irão realizar diversas danças ára-
bes que o irão encantar... Apareça
e surpreenda-se... ||||| ema ribeiro

Noite árabe na
Tuna Musical de
Rebordões

No mês em que a Casa das Artes
de Famalicão comemora o seu 7º
aniversário, sob ao palco do seu
grande auditório um “espectáculo
completamente diferente”. “Os me-
lhores sketches dos Monty Python”
por um conjunto de actores e humo-
ristas bem conhecidos do público
em geral. A peça estará em cena
nos dias 20 e 21 de Junho (21h30)

Os Monty Python abriram os
sentidos do mundo não só para
a comédia, mas também para al-
guns temas importantes para as
sociedades modernas: como tro-
car papagaios mortos. Piadas en-
quanto armas mortíferas. Canibalis-
mo em agências funerárias. A pre-
sença de cangurus na Última Ceia.

A UAU e os actores José Pedro
Gomes, António Feio, Miguel Gui-
lherme, Bruno Nogueira e Jorge
Mourato prestam a homenagem
aos génios que lhes ensinaram boa
parte daquilo que sabem sobre
comédia, sobre o lado bonito da
vida e sobre a arte de evitar ser
esmagado por um pé gigante vin-
do sabe-se lá de onde, numa su-
cessão imparável de sketches clás-
sicos dos Monty Python, traduzidos
e adaptados por Nuno Markl. ||||||

Os melhores
sketches dos
Monty Python
em Famalicão

Cine-Aves: sessão de cinema dedicada aos mais novos no Dia Mundial da Criança
No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Criança, será exibido no Cine-Aves o filme “O Segredo do Reino Perdido” em
duas sessões a realizar às 11h00 e 14 horas, pensadas em especial para os mais novos. O bilhete para as crianças custa apenas 1
euro. Entretanto, no fim-de-semana de 7 e 8 de Junho é exibido o filme “Dez mil anos Antes de Cristo” (uma das produções mais
caras de 2007), em sessões às 21h30, no sábado, e às 15h30 e 21h30 no Domingo. No dia 10 de Junho (feriado nacional), em
sessão especial, passa o filme “Harry Poter – E a  Ordem de Fénix”.
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Inaugura no próximo dia 7 de Ju-
nho, às 17 horas, no Centro Cultu-
ral de Vila das Aves a exposição
“Não Desviar o Olhar”. Promovida
pela Câmara Municipal de Santo
Tirso, esta exposição reúne dese-
nhos de Ricardo Leite, artista plásti-
co natural do Porto que tem dedi-
cado particular atenção à pintura e
desenho da figura humana e ao
retrato. A exposição “Não Desviar o
Olhar” ficará patente no Centro
Cultural de Vila das Aves até dia
26 de Setembro de 2008.

Ricardo Leite (1970) é natural
da freguesia de Lordelo do Ouro,
Porto. Licenciou-se em 1999 em Pin-
tura pela Faculdade de Belas Artes
da Universidade do Porto, tendo fre-
quentado também nesse ano um
semestre no Curso de Artes Visu-
ais da Universidade de Salford, In-
glaterra.

Profissionalmente, desempenha
desde 2000 funções de docente
no Curso de Artes Plásticas na Es-
cola Superior Artística do Porto e é
desde 2004 monitor em cursos e
workshops de pintura e desenho

Retratos de Ricardo Leite
em exposição em Vila das
Aves a partir de 7 de Junho
EXPOSIÇÃO DO PINTOR DO PORTO MANTÉM-SE
PATENTE NO CENTRO CULTURAL DE VILA DAS AVES ATÉ
DIA 26 DE SETEMBRO DE 2008

na Escola de Experiências Artísticas
Nextart, Lisboa.

A figura humana e o retrato são
as suas disciplinas de eleição, e é
nestes domínios que tem desenvol-
vido o seu trabalho como pintor.
Expõe pela primeira vez em 1996,
integrando a exposição colectiva “A
Figura Humana na Escultura do Sé-
culo XX”, realizada no Museu da
Faculdade de Belas Artes da Uni-
versidade do Porto.

Entre mostras individuais e co-
lectivas, constam já do seu currícu-
lo mais de uma dezenas de exposi-
ções, entre as quais a realizada em
2006, na Biblioteca Municipal da
Povoa do Varzim, com o título Retra-
tos. Paralelamente, o seu trabalho
pode ser igualmente apreciado nal-
gumas publicações, nomeadamen-
te nas revistas Periférica (nº10, Ve-
rão de 2004) e Egoísta (nº31, Ju-
nho de 2007).

Premiado em diferentes ocasiões,
Ricardo Leite recebeu em 2006 o
Prémio revelação de Pintura Caixa
Geral de Depósitos / Centro Naci-
onal de Cultura. |||||

No âmbito das iniciativas parale-
las ao Festival de Guitarra, man-
tém-se patente no Museu Munici-
pal Abade Pedrosa, até dia 29 de
Junho, a exposição “Guitarras e
outros Cordofones”. A mostra tem
como curador Fernando Meireles
e revela-nos a panóplia, pouco
comum, de cordofones, sobretu-
do os dedilhados, do universo
musical português e de outras
paragens, como o Brasil. A expo-
sição pode ser visitada de terça a
sexta entre as 9h. e as 17 horas e
aos Sábados e Domingos das 14h.
às 18 horas. |||||

O XVº Festival Internacional de Gui-
tarra de Santo Tirso chega este fim-
de-semana ao fim, com os concertos
do Trio de Guitarras de Zagreb e do
brasileiro Yamandu Costa. O primei-
ro terá lugar no Centro Cultural de
Vila das Aves na sexta-feira (dia 30),
o segundo no Auditório Eng. Eurico
de Melo, em Santo Tirso (dia 31). Am-
bos os espectáculos começam às
21h30.

Darko Petrinjak, Istvan Römer e
Goran Listes são os elementos que
compõe o Zagreb Guitar, fundado em
1984. O trio tem actuado em todo o
território da Croácia, bem como em
numerosas cidades de Europa e não
só. O repertório do Zagreb Guitar Trio
abrange obras da Renascença ao
avant-garde, incluindo obras originais
para esta formação do século XIX,
transcrições e novas composições.
Muitas das peças contemporâneas in-
terpretadas pelo trio foram escritas e
dedicadas a este agrupamento por
diversos compositores croatas, bem
como por renomeados compositores
internacionais, nomeadamente John
Duarte e Blake Watkins do Reino
Unido, entre outros. Uma caracterís-
tica única nalgumas apresentações do

Trio de Guitarras de Zagreb esta
sexta-feira no Centro Cultural
FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA DE SANTO TIRSO CHEGA ESTE FIM DE SEMANA AO
FIM, COM OS CONCERTOS DE ZAGREB GUITAR TRIO, SEXTA, ÀS 21H30 NO CENTRO CUL-
TURAL DE VILA DAS AVES, E DE YAMANDU COSTA, INSTRUMENTISTA BRASILEIRO QUE ACTUA
NO DIA SEGUINTE NO AUDITÓRIO ENGENHEIRO EURICO DE MELO, À MESMA HORA

trio é o uso do contrabaixo (interpre-
tado por D. Petrinjak) na interpreta-
ção de obras Barrocas e contemporâ-
neas. Todos os elementos do Zagreb
Guitar Trio desenvolvem paralelamen-
te carreiras a solo.

No fecho do festival – pelo menos
quanto a concertos - Yamandu Costa
apresenta-se em Santo no próximo
sábado. Nascido em Passo Fundo em
1980, Yamandu começou a estudar
violão aos 7 anos de idade com o
pai, Algacir Costa, líder do grupo “Os
Fronteiriços” e aperfeiçoou-se com
Lúcio Yanel, virtuoso argentino radi-
cado no Brasil. Até os 15 anos, a sua
única escola musical era a música
folclórica do Sul do Brasil, Argentina
e Uruguai.

Depois de ouvir Radamés Gnatalli,
começou a sua procura por outros mú-
sicos brasileiros, tais como: Baden Po-
well, Tom Jobim, Raphael Rabello en-
tre outros. Aos 17 anos apresentou-se
pela primeira vez em São Paulo no Cir-

cuito Cultural Banco do Brasil, produ-
zido pelo Estúdio Tom Brasil, e a par-
tir daí passou a ser reconhecido como
músico revelação do violão brasileiro.

Um dos maiores fenómenos da
música brasileira de todos os tempos,
o jovem Yamandu, mesmo sozinho
em palco, é capaz de levantar em êx-
tase plateias das mais especializadas
e de emocionar o grande público aos
mais apurados ouvidos. |||||

CORDOFONES EM EXPO-
SIÇÃO ATÉ 29 DE JUNHO

Yamandu é capaz de levan-
tar em êxtase plateias das

mais especializadas e de
emocionar o grande público
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Depois de uma primeira aparição pe-
los troços de terra do Rali de Vila
Nova de Famalicão, Américo Moreira
obteve uma brilhante vitória em solo
jesuíta e nem acusou a “responsabili-
dade” de tripular um dos carros mais
competitivos da caravana: Subaru
Impreza ex: Vítor Sá. E, bem acompa-
nhado por Justino Reis, deliciou-se
com os pisos molhados do asfalto da
cidade nortenha. Um triunfo que sur-
preendeu o piloto, sobretudo porque

DESPORTO
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Duo feminino do Ginásio exibe-se em juniores
O Pavilhão Municipal de Santo Tirso vai receber, nos dias 31 do mês corrente e 1 de Junho, o Campeonato Nacional de II Divisão de ginástica rítmica.
Nesta competição participam 100 ginastas dos vários clubes nacionais nos escalões de esperanças, juvenis, Juniores e seniores. Assim, a prova decorre no
sábado, entre as 13h30 e as 20h00, com os escalões de esperanças e juvenis em acção, enquanto no domingo entre as 10h00 e as 17h30 vão poder exibir-
se os escalões juniores e seniores. Atenções postas em Ana Luís Martins e Filipa Andrade (juniores), do Ginásio Clube de Santo Tirso, que vão mostrar-se
em exercícios de corda, bola e fita. A entrada no evento é gratuita.

Américo Moreira vence Rallye
de Santo Thyrso

Piloto da Subaru estreia-se a ganhar no asfalto

NEM O PILOTO DA SPACE RALLY TEAM ESPERAVA TÃO BRILHANTE ESTREIA NAS PROVAS DE ASFALTO, MAS A VERDADE É
QUE FOI O GRANDE VENCEDOR DA “PROVA EXTRA” DO RALLYE DE SANTO THYRSO CONVIDA, QUE PARALISOU AS
RUAS DE SANTO TIRSO NO PASSADO SÁBADO.

não esperava que acontecesse tão ra-
pidamente: «Vencer está sempre pre-
sente nos desafios do dia a dia, mas
ser logo na prova de estreia, foi bom
demais. Foi estar no sítio certo à hora
certa e, não desperdiçar a oportuni-
dade», disse momentos depois de ter
subido ao lugar mais alto do pódio, a
exemplo do que se tinha passado ao
longo das seis especiais de classifica-
ção: «É um facto, entramos algo cau-
telosos, mas sem descorar a possibili-
dade de virmos a lutar pela vitória,
como se veio a verificar ao passo que

a adaptação ai sendo feita, numa pro-
gressão preparada. O Justino foi, sem
dúvida, uma mais valia, a acrescentar
às excelentes performances do Subaru».

«O piso estava bastante escorre-
gadio face à chuva que ia caindo,
obrigando a cuidados redobrados»,
adiantou ainda o piloto que forçou
ligeiramente o andamento durante a
segunda secção para chegar à lide-
rança no final da penúltima classifi-
cativa: «Fui ganhando confiança e
conhecendo melhor o carro. Após o
parque de assistência e, acertadas al-
gumas afinações entramos mais for-
tes e fomos ganhando alguma vanta-
gem aos nossos adversários. Depois,
beneficiamos um pouco do furo no
Fiat Punto do nosso colega de equi-
pa, o Nuno Costa, assumimos a lide-
rança após vencer o quinto troço. Fal-
tava apenas a classificativa da Serra e
acreditamos que a vitória não iria fu-
gir, dilatando a diferença para o se-
gundo ao registar o melhor tempo».

Os agradecimentos ao seu com-
panheiro/navegador foram, contudo,
constantes: «Estou super contente e
muito agradecido ao Justino por esta
primeira vitória, que espero, se venha
a repetir em outras provas. Formamos
uma boa dupla e, o carro - tirando
um problema com a quinta velocida-
de que deixou de funcionar a meio
do rali-, esteve implacável. Parabéns à
organização e ao Nuno que fez um
rali fantástico com o Punto da equipa
Space Rally Team».

A próxima investida de Américo
Moreira será o Rali de Cerveira, que
se realiza nos dias 7 e 8 de Junho,
seguindo-se o Rali de Vila Verde a
27 e 28 de Junho, antes da entrada
na caravana do Campeonato de Por-
tugal de Ralis.

CLASSIFICAÇÃO FINAL
1º Américo Moreira/Justino Reis
(Subaru Impreza), 24m16,7s; 2º
David Silva/António Mendes (Fiat
Punto HGT), a 7,3s; 3º André Pimen-
ta/Marcos Gonçalves (Skoda Fabia
RS), a 23,7s; 4º Júlio Maia/Alexan-
dre Rodrigues (Citroën Saxo), a 36,1s;
5º Jorge Lopes/Alberto Silva (Fiat
Punto), a 45,4s; 6º Jaime Sousa/
Catarina Sousa (Peugeot 206), a
1m43,5s; 7º António Freitas/Hugo
Lima (Austin 1275GT), a 4m33,0s;
8º Nuno Costa/Sérgio Rocha (Fiat
Punto), a 5m12,7s. |||||



Permanece tudo indefinido no Des-
portivo das Aves. João Freitas, actu-
al presidente do clube, continua a
afirmar que “neste momento não
sou candidato”, ainda que não tem
posto de parte a possibilidade de
se recandidatar. Certo, porém, é que
o clube avense não viu sair fumo
branco da última Assembleia-geral
(nem uma lista surgiu) e adiou tudo
para a próxima, marcada para 3 de
Junho, pelas 21h00.

Ainda na AG inconclusiva, o di-
rigente máximo garantiu aos asso-
ciados estar disponível para cola-
borar com uma futura Direcção “em
qualquer cargo que possa ser útil”
e descansou os mais agitados as-
sumindo que já estão a ser feitas
diligencias para a próxima época ga-

Nova Assembleia-
geral dia 3 de Junho

Estão abertas as inscrições para as
Férias Desportivas no Desportivo das
Aves. Os interessados podem obter
mais informações através do núme-
ro 252 874897 (Pavilhão) ou do e-

Que as crianças não se
esqueçam deste dia

A Associação de Moradores do
Complexo Habitacional de Ringe
(AMCHR) vai organizar, no próximo
dia 8 de Junho, o III Torneio de
Escolinhas de Vila das Aves, no Está-
dio do Desp. Aves entre as 9h00 e
as 18h00. O evento reúne centenas
de crianças, com idades compreendi-
das entre os quatro e os 11 anos,
oriundas de clubes nacionais e um
da Galiza, Espanha. Já confirmada está
a presença de 23 clubes, num total

A POUCO MENOS DE 15 DIAS DO 3.º TORNEIO DE ESCOLINHAS ORGANIZADO PELA
ASSOCIAÇÃO DE RINGE, QUE VAI DECORRER EM VILA DAS AVES, O NOSSO JORNAL ESTEVE À
FALA COM O PRESIDENTE DA COLECTIVIDADE, JOAQUIM RIBEIRO.

Presidente do Ringe, Joaquim Ribeiro, antecipa as expectativas do
Torneio de escolinhas
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marcam ainda presente na prova
Benfica, Desportivo das Aves, FC Por-
to, Esc. Fut. Hernâni Gonçalves, Boa-
vista, Leixões, Vitória Guimarães,
Vizela, Esc. Fut. FairPlay, Tomar, Mo-
reirense, Os Traquinas, Freamunde,
Gondomar, Candal, Trofense, Pero-
sinho, Pedroso, Espinho, Rebordões,
AST, Bragafut e Nigran (Espanha).

O evento conta com o apoio da
Câmara Municipal de Santo Tirso, Jun-
ta de Freguesia de Vila das Aves, Des-
portivo das Aves e Instituto Português
da Juventude.

Ao Entre Margens, o presidente
da colectividade avense, Joaquim Ri-
beiro disse que “as expectativas são
as habituais, ou seja, manter o suces-
so das edições anteriores” e “permitir
que a Vila se desenvolva cada vez
mais”. Isto porque “só o sucesso alcan-
çado nas anteriores permite que novo
evento aconteça”.

O dirigente máximo do Ringe dis-
se ainda que “quando o Torneio já
está implantado não é difícil cativar

as grandes equipas” e a ausência de
outras prende-se apenas com “exigên-
cias às quais a organização não pode
corresponder”.

O presidente garante que no pró-
ximo dia 8 não vai arredar pé do re-
duto onde vai decorrer a prova, as-
sim como o mentor do projecto, Adílio
Pinheiro, ele que é o coordenador
técnico da Escola de Futebol Pinhei-
rinhos de Ringe. Acima de tudo, de-
seja que “as crianças gostem do dia
que vão viver” e nem a instabilidade
climatérica parece preocupar Joaquim
Ribeiro: “Estamos confiantes e as pre-
visões são boas”. Quando questio-
nado sobre quem são as equipas fa-
voritas, nada adiantou, e apenas
garantiu que “o Ringe vai dar o máxi-
mo e o seu melhor, sobretudo mos-
trando o que têm aprendido”.

Por fim, as únicas formações que
chegam a Aves um dia antes são as
do Benfica, Nigran e Tomar, mas ape-
nas as duas primeiras vão ser acolhi-
das em Aves. |||||     SÍLSÍLSÍLSÍLSÍLVIAVIAVIAVIAVIA     SOSOSOSOSOARESARESARESARESARES

de 48 equipas participantes, dividi-
das por três escalões (minis, pré-es-
colas e escolas), o que perfaz 600
crianças em 120 jogos. Além do clu-
be anfitrião, o Pinheirinhos de Ringe,

Questionado sobre quem são
os  favoritos, Joaquim Ribei-
ro nada adiantou, e apenas
garantiu que “o Ringe
vai dar o máximo mostran-
do o que tem aprendido”

rantindo que “o Aves não está pa-
rado”. Recorde-se que a equipa con-
quistou a poucas jornadas do fim a
manutenção na Liga Vitalis e gran-
de parte do plantel partiu para féri-
as sem ter noção de quem os vai
receber à chegada, sendo, certo,
contudo, que Henrique Nunes, para
já, mantém-se à frente dos destinos
do clube.

Apesar da indefinição directiva,
e das férias já estarem em marcha,
tudo indica que Nuno Fonseca pos-
sa ser o primeiro reforço dos aven-
ses. O médio, de características ofen-
sivas, que actuava no Moreirense
(tem contrato com o clube de Mo-
reira de Cónegos até dia 30 de
Junho), já assumiu que faltam ape-
nas acertar alguns detalhes. ||||||

Abertas inscrições para Férias
Desportivas promovidas pelo Aves

Seniores masculinos com
jogo decisivo na Maia
O conjunto sénior masculino de
futsal do Aves joga no próximo sá-
bado uma partida decisiva rumo à
manutenção na Divisão de Honra
da AF Porto. Depois de mais um
triunfado somado na 33.ª e pe-
núltima jornada da prova na recep-
ção ao Vilar Futsal, por 3-1, a «tur-
ma» avense deu um passo impor-
tantíssimo rumo à permanência, mas
a decisão passa pela partida
marcada para o próximo sábado, no
Pavilhão Municipal de S. Pedro de
Fins, na Maia, outra equipa em mais
lençóis e a precisar, tal como o
Desportivo, de ganhar para alimen-
tar a esperança de não descer de
Divisão. A equipa de Vila das Aves
está acima da linha-de-água, com

Modalidade: Futsal do desportivo das Aves

os mesmos pontos que os adversá-
rios seguintes (37), incluindo o que
vai defrontar na ronda decisiva e
só mesmo a vitória serve aos avenses
para não dependerem de terceiros
para fazer a festa. ||||||

EQUIPA FEMININA JOGA
EM MATOSINHOS

Entretanto, a equipa feminina,
que se encontra a disputar a
prova-extra da AF Porto perdeu
na última jornada na recepção
ao Rebordosa, por 4-1, e joga,
no próximo sábado, pelas
19h50, no Pavilhão da Cohae-
mato, em Leça da Palmeira,
frente ao Fluvial Portuense.||||||

Desportivo das Aves

JOÃO FREITAS, ACTUAL PRESIDENTE DO CLUBE, CON-
TINUA A AFIRMAR QUE NESTE NÃO É CANDIDATO

mail: pedro.cdaves@sapo.pt A inici-
ativa vai ter lugar aquando do fim do
ano lectivo e pretende dar a possi-
bilidade aos pais de deixarem os
seus filhos em lugares seguros. |||||| IMAGEM DE ARQUIVO, REFERENTE À EDIÇÃO DO ANO PASSADO DO TORNEIO
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E aí está mais uma boa notícia para as camadas jovens do Desportivo das Aves. A equipa de iniciados já
assegurou a subida aos Nacionais, depois de uma vitória frente ao Paredes. Recorde-se que mesmo que o
primeiro seja o FC Porto, este não pode subir, dado que já tem uma equipa no Nacional.
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O Grupo de Veteranos de Monte
Córdova recebeu de 2 a 5 de Maio
os seus homólogos alemães, nesta
bonita e acolhedora freguesia. A vi-
sita dos germânicos, para além de
evidenciar a amizade que une os
dois grupos, reflecte o resultado dos
“triunfos” obtidos durante a primei-
ra digressão dos cordovenses à Ale-
manha (Landkreis Marburg-Bieden-
kopf, Gross-Umstadt e de Kaisers-
lautern) no período compreendido
entre 27 de Abril e 1 de Maio de
2007. O programa foi diversifica-
do e enriquecido com visitas guia-
das a áreas panorâmicas, jogos de
futebol e convívios. O apogeu acon-
teceria no dia 3 (Sábado) com al-
moço de confraternização entre as
duas comunidades, um jogo entre
os Veteranos  de Monte Córdova e
o Sportverein 1920 Langenstein E.V.,
jantar e convívio.

O desafio ficou registado para a
posteridade e realizou-se no Cam-
po de Jogos de Monte Córdova pe-
las 19,00h. Através da aparelha-
gem sonora foi divulgada a consti-
tuição das duas equipas e realçado
o historial do Grupo de Veteranos
de Monte Córdova. Os responsá-
veis dos grupos, nas suas interven-
ções, alinharam pelo mesmo diapa-
são. Consideraram importantes e
muito úteis estes encontros, troca-
ram agradecimentos e os elogios
foram recíprocos. Muita simpatia,
respeito e amizade. As equipas per-
filaram no centro do terreno ao som
dos hinos dos dois países, seguin-
do-se a distribuição de lembranças
alusivas ao acontecimento, amavel-

Amizade repartida na
vitória dos veteranos
de Monte Córdova
MONTE CÓRDOVA 1 | SPORT. 1920 LANGENSTEIN E.V.     0

mente ofertadas pela Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso. Ecoaram os
agradecimentos à Edilidade Tirsense
apesar dos seus representantes não
testemunharem o momento, devi-
do a compromissos anteriormente
assumidos.

Embora o resultado desportivo
fosse o menos importante, por se
tratar de atletas que privilegiam a
convivência e que elegem a prática
desportiva como via saudável de
convivência e de conquista de no-
vas amizades, nem por isso a parti-
da deixou de ser encarada com se-
riedade e combatividade. Pautou o
equilíbrio e o desportivismo num
jogo bem disputado, renhido e de
entrega total, com os jogadores a
assimilarem em campo tanto as ori-
entações técnicas como os condi-
mentos que basearam o encontro.
A vitória foi tangencial e acabou
por sorrir aos anfitriões (1-0), numa
jornada que terminaria pela noite
dentro com um peculiar repasto
seguido de confraternização. A
equipa alemã convidou os cordo-
venses para uma nova digressão à
Alemanha, no ano de 2010,
aquando das comemorações dos
90 anos de vida do clube germâ-
nico. Os nossos agradecimentos e
antecipadas felicitações.

Resta-nos desejar grandes vitó-
rias sociais, culturais e desportivas
aos dois grupos, aproveitando ain-
da o ensejo para endereçar os nos-
sos particulares parabéns à organi-
zação desta etapa que figurará,
doravante, no álbum de recordações
das respectivas agremiações. |||||| JMJMJMJMJM

União Desportiva São Mamede
defronta Ringe e leva a melhor
No último sábado a UDS recebeu no
seu terreno o Ringe, um dos últimos
da tabela classificativa. Vieram para
complicar a vida à UDS Mamede. O
São Mamede até entrou bem no jogo
e logo nos primeiros 15 minutos
Nelson, que celebrava o seu 30º
aniversário, aponta o canto e Orlando
não podia dar o melhor seguimento
à bola apontando o primeiro golo do
desafio. O jogo não estava muito
bonito e as perdidas para golo tam-
bém continuavam, primeiro por Fon-
seca que falha e depois para Élio que
num contra ataque e com um bom
remate manda a bola à trave. Um dos
bons momentos da primeira parte.

Veio a segunda parte e a UDS
Mamede entra bastante apática e com
falhas na defesa, o que já vem sendo
um hábito nesta época. Flávio nada
podia fazer e o Ringe aproveita para
fazer o empate na partida logo nos
primeiros cinco minutos. Saul não
perde tempo e algo zangado e insa-
tisfeito com os seus atletas e com aqui-
lo que estava a ver, faz várias substi-
tuições que resultaram em pleno. En-

JOGO REALIZADO NO PASSADO DIA 24 DE MAIO RESULTOU EM: UDS MAMEDE 3 - RINGE 1

costou o Ringe à sua área de jogo.
Primeiro Élio de livre directo introduz
a bola na baliza mas o fiscal de linha
anula alegando fora-de-jogo de po-
sição. Não percebemos. Aos 70 mi-
nutos mais um canto, muita confu-
são na área e a UDSM aproveita para
marcar o segundo golo da partida. O
São Mamede continuou á procura do
golo da tranquilidade mas ele teima-
va em não entrar umas vezes com
alguma sorte para o Ringe e outras

vezes por culpa dos avançados da
UDSM, até que um momento de ins-
piração de Marco com alguns dribles
e fora da área de pé esquerdo faz
um grande golo, o melhor momento
da partida, repondo assim alguma
verdade no resultado porque a úni-
ca equipa que desde o inicio de jogo
mostrou em querer ganhar esta parti-
da foi a UDS Mamede. Arbitragem
com alguns erros mas sem influência
no resultado. |||||||

A UDS Mamede teve nesta competição uma prestação muito positiva tendo
os Infantis sobre o comando de Pedro e Fábio terminado em terceiro
lugar, os Iniciados sobre o comando de Valente, Tiago e Tiago pela pri-
meira vez sagraram-se campeões e vão disputar no dia 7 de Junho com o
Tarrio, no pavilhão Municipal, a super-taça concelhia neste escalão. Os
juvenis sobre o comando de Paulo não tiveram uma prestação tão feliz
acabando na ultima metade da tabela classificativa. Por último, os Juniores
sobre o comando de Bruno e Adérito sagraram-se vice-campeões.
O Futsal Feminino que participa na 2ª divisão da AF Porto não podiam ter
terminado o campeonato da melhor forma ao ir ganhar a casa do Cesgandra
por 10-0. Sagraram-se campeãs da segunda volta com a expectativa do
convite por parte da AFP para participar na próximo época na primeira
divisão dado que o sexto lugar não dá acesso directo à primeira divisão. ||||||

CAMPEONATO CONCELHIO DE FUTSAL CHEGOU AO FIM

Iniciados avenses sobem ao Nacional

 Foto: Vasco Oliveira
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Numa organização conjunta das as-
sociações de karate do concelho de
Santo Tirso, e apoiado pela Câmara
Municipal, decorreu no dia 18 de
Maio, no Pavilhão Municipal, o 13 º
Campeonato Concelhio de Karate Jo-
vem que contou com a participação
de 120 karatecas dos 5 aos 17 anos.

As associações presentes foram: a
UD Roriz, a Negrelense, a Campense,
Jovens da Ponte, Gimnorio e KS Vila
das Aves. Na cerimónia de abertura
do campeonato esteve presente o
vereador do desporto, José Pedro
Machado que agradeceu a presença
de todos, pais, treinadores, árbitros e
atletas e enalteceu a qualidade e
quantidade dos karatecas do conce-
lho e as muitas vitórias conseguidas
a nível nacional e internacional nes-
ta modalidade desportiva.

RESULTADOS: Katas - 6/7 anos
masculino: 1º lugar Gonçalo Neto,
2º, Pedro Gomes, ambos de Roriz; 3º
lugar, Nuno Campos, de Vila das
Aves; 6/8 anos feminino: 1º lugar,
Sara Mendonça, de Roriz, 2º, Ana
Bessa, Campense e 3º lugar, Andreia
Neto, da Negrelense; 8/9 anos mas-
culino: 1º lugar Tiago Ferreira, de
Roriz, 2º Paulo Pinto, de Vila das Aves
e 3º lugar, Duarte Pinto da Negre-
lense; 10/11 anos masculino: 1º lu-
gar João Ferreira, da Negrelense, 2º
Manuel Ribeiro e 3º lugar João Mo-
reira, ambos de Vila das Aves; 9/11
anos feminino, 1º lugar Ana Gui-
marães, de Vila das Aves, 2º Mariana
Valente, da Campense e 3º lugar Ana
de Fátima, da Negrelense.

Katas e Kumite – 12/13 anos: Leo-
nardo Barbosa, de vila das Aves 1º
lugar katas e 1º kumite; Diogo Ribei-
ro, da Negrelense, 2º lugar katas,
Miguel Martins, de Vila das Aves, 2º
lugar kumite, André Guimarães, de

Mais de uma centena de karatecas no
Campeonato Concelhio de Karate Jovem

O Clube de karate local em conjunto com o Clube de Karate de Freamunde,
organizou um torneio de karate só para atletas dos 6 aos 13 anos. Este
torneio decorreu no Pavilhão da Escola Secundária de Mirandela, no dia
11 de Maio. Esta competição contou apensas com a prova de kumite (com-
bate), com os mais pequenos, com 6/7 anos, a demonstraram muita con-
centração e uma boa técnica. Os jovens karatecas avenses estiveram muito
bem e obtiveram os seguintes resultados: 6/7 anos feminino Patrícia
Brandão, 1º lugar e Érica Machado, 2º lugar; 8/9 anos masculino, Paulo
Pinto, 1º lugar e Miguel Andrade, 3º lugar; 10/11 anos feminino, Ana Gui-
marães, 1º lugar e Nicole Gonçalves, 3º lugar; 10/11 anos masculino, João
Moreira, 1º lugar e Manuel Ribeiro, 3º lugar; 12/13 anos feminino, Ana
Pinto, 1º lugar e Cátia Fonseca o 2º lugar; 12/13 anos masculino, Miguel
Martins, 1º lugar. Os avenses obtiveram 11 lugares de pódio e 6 vitórias. |||||||

KARATECAS AVENSE EM GRANDE PLANO NO PRIMEIRO
TORNEIO DE KARATE EM MIRANDELA

Vila das Aves, 3º lugar katas e João
Pereira, também das Aves e Augusto
Sampaio, da Campense, 3º lugar
exéquo em kumite; 14/15 anos mas-
culino: Fábio Miranda, de Vila das
Aves, 1º lugar katas e 2º kumite, Bru-
no Gonçalves, de Roriz, 1º lugar
kumite e 2º katas, Emanuel Fernandes,
de Vila das Aves, 3º lugar katas, Rui
Almeida e Fábio Kennel, 3º lugar
exéquo em kumite, ambos de Vila das
Aves; 12/14 anos feminino, Ana Pin-
to, de Vila das Aves, 1º lugar kumite
e 1º katas, Helena Monteiro, da Cam-
pense, 2º lugar kumite e 2º katas,
Cátia Fonseca, de Vila das Aves, 3º
lugar kumite e 3º katas e Mariana
Carvalho, de Vila das Aves, 3º lugar
kumite; 16/17 anos masculino: Mar-
co Costa, da Negrelense, 1º lugar
katas e 3º kumite, Paulo Ribeiro, de
Roriz, 1º lugar kumite, Nuno Bessa,
da Campense, 2º lugar katas, Jorge
Monteiro, de Roriz, 2º lugar kumite e
Elisário Moreira, de Vila das Aves, 3º
lugar em kumite e 3º em katas; 15/
17 anos feminino; Catarina Nunes,
de Vila das Aves, 1º lugar kumite e
1º katas, Filipa Fernandes, de Vila das

Aves, 2º lugar kumite e 3º katas, Joana
Costa da Negrelense, 2º lugar katas
e 3º kumite e Stephanie Cerqueira,
da Campense, 3º lugar kumite.

Katas equipas - 6/10 anos misto:
1º lugar, Vila das Aves com Ana Gui-
marães, Paulo Pinto e João Moreira;
2º lugar, Negrelense, com JP, Ana de
Fátima e Duarte Pinto e 3º lugar, Roriz,
com Pedro Mendonça, Tiago Ferreira
e Sara Mendonça; 11/14 anos femi-
nino: 1º lugar, Vila das Aves com Ana
Pinto, Cátia Fonseca e Marina Carva-
lho; 2º lugar, Campense; 11/14 anos
masculino: 1º lugar, a Negrelense com
Diogo Ribeiro, Tiago e Miguel Alves;
2º lugar, Vila das Aves, equipa A com
Emanuel Fernandes, Leonardo Barbo-
sa e Rui Almeida, 3º lugar, Vila das
Aves Equipa B, com André Guima-
rães, Manuel Ribeiro e Nuno Abreu;
15/17 anos feminino, 1º lugar, Vila das
Aves, com Ana Pinto, Catarina Nunes
e Filipa Fernandes; 15/17 anos mas-
culino, 1º lugar, Vila das Aves com
Emanuel Fernandes, Fábio Miranda e
Elisário Moreira, 2º lugar, Roriz, com
Paulo Ribeiro, Bruno Gonçalves e Tia-
go Gomes e 3º lugar, a Campense. ||||||

13º CAMPEONATO JUNTA CINCO ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO E 120 JOVENS ATLTETAS

A 70.ª Volta a Portugal já foi apre-
sentada e vai ter uma desgastante
subida à Torre no arranque e um
decisivo contra-relógio final até ao
Alto de Santa Quitéria, na edição
mais selectiva dos últimos cinco
anos. E Santo Tirso volta a estar no
mapa da maior prova de ciclismo
nacional com a passagem dos ci-
clistas pela Sra da Assunção, mar-
cada para o dia 21 de Agosto. Com
um total de 1.587,2 quilómetros,
repartidos por 11 dias de prova (en-
tre 13 e 24 de Agosto), intercala-
dos por um de descanso, o itinerá-
rio propõe ainda a subida ao Alto
da Sra. da Graça, na véspera do
«crono», numa altura em que o des-
gaste acumulado terá um papel de-
terminante. O pelotão enfrentará
novamente um curto prólogo em
contra-relógio individual, em Porti-
mão, estabelecendo-se uma primei-
ra hierarquia, e vai experimentar part-
idas da Póvoa do Varzim (7.ª etapa)
e de Barcelos (8.ª etapa), duas ci-
dades que têm estado «riscadas» do
mapa da grande corrida portuguesa.

O primeiro grande teste vai acon-

Rádiomodelismo

Ruben Cerqueira (na foto) classifi-
cou-se num honroso quarto lugar
na terceira prova do Campeonato
Regional Norte de Todo o Terreno
(escala 1/8), realizado no dia 17
de Maio.  Com 12 anos feitos há
pouco mais de uma semana, Ruben
Cerqueira vai-se destacando cada
vez mais na modalidade, ao dispu-

tar provas lado a lado com prati-
cantes de idade superior. Em Vila
real, uma falha no combustível ati-
rou-o para a quarta posição; um lu-
gar já de si de destaque e que bem
poderia ser outro, não fosse a gaso-
lina ter falhado. As atenções viram-
se agora para a prova de Vizela, a
realizar no dia 22 de Junho. ||||||

CIDADE DE JESUÍTAS ESTÁ NO MAPA DO MAIOR EVENTO
DE CICLISMO NACIONAL

Volta a Portugal passa
pela Assunção

tecer na terceira tirada – quarto dia
de competição –, após a segunda e
mais longa etapa (198,6 quilóme-
tros entre Portimão e Beja), com os
171,5 quilómetros entre Idanha-a-
Nova e a Torre, através da menos
dura vertente de Seia (28,5 km com
5 por cento de inclinação média), já
depois de ultrapassada uma conta-
gem para o prémio de montanha
de segunda categoria (Alto do Tei-
xeira) e outra de primeira (Portela
do Arão). Segue-se uma etapa de
baixa dificuldade, entre Guarda e
Viseu, cidade na qual se vai gozar o
dia de repouso. Depois, os corredo-
res terão duas tiradas de transição,
nas quais os triunfos deverão ser dis-
cutidos ao «sprint», tal como deverá
ter sucedido na primeira, segunda
e quarta etapas.

À sétima tirada regressam os ter-
renos acidentados, com 177,8 qui-
lómetros entre a Póvoa de Varzim e
o Alto da Sra. da Assunção, em San-
to Tirso, onde a meta coincide com
uma montanha de segunda cate-
goria (6,8 km com 5,9 por cento de
inclinação média). |||||| SÍLSÍLSÍLSÍLSÍLVIAVIAVIAVIAVIA     SOSOSOSOSOARESARESARESARESARES

Ruben Cerqueira entre
os melhores
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O Caminho dos BTToks é pedalar
por diferentes Caminhos…
1º DIA | Esta é a história de um grupo
de amigos, denominado BTToks, com-
posto por: Armindo Sousa, Daniel
Santos, Fernando Santos, Isaías, Joa-
quim Ramos, Jorge Ferreira, Nelson
Freitas, Paulo Ferreira, Paulo Melo,
Pedro Moura, Rui Melo, Simão Oli-
veira, Vítor Ferreira e Vítor Oliveira.
Nos dias 24, 25 e 26 de Abril fo-
ram “sequestrados da vida real” para
mais uma grande aventura, a Via da
Prata, que cruza campos, montanhas,
bosques, povoados e cidades de
Espanha.

Durante a viagem até Chaves (lo-
cal onde iniciou a aventura), num
autocarro gentilmente cedido pela
Câmara Municipal de Santo Tirso, era
possível ouvir murmúrios referentes
à noite que foi lenta e arrastada.

Os primeiros quilómetros não
apresentaram grande dificuldade, o
piso era favorável para rolar. As pri-
meiras dificuldades começaram após
a passagem por Verín, com longas
subidas em terra, pedra e lama. Após

NA PRIMEIRA PESSOA, O GRUPO BTTKS RELATAM A ÚLTIMA DAS SUAS AVENTURAS PELOS CAMINHOS DO SUDESTE,
RUMO A SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESPANHA)

Caminho do Sudeste – Via da Prata

um bom esforço físico, o espírito de
convívio em alta, nada como uma
paragem obrigatória num lugar algo
curioso. Um pequeno refúgio de pe-
regrinos.

Após alguns kms e algumas al-
deias, almoçamos em Xunqueira de
Ambía junto da magnífica Igreja Ro-
mânica.

A saída de Ourense faz-se atra-
vés de uma longa e duríssima subi-
da. Após 25 kms chegamos a Cea,
onde se encontrava o Albergue onde
os BTToks pernoitaram.

2º DIA | Retomam o caminho, as subi-
das e a temperatura a aumentar cria-
ram maior dificuldade. Continuaram
na Via da Prata, desta vez uma ponte
medieval sobre o rio Deza, que liga a
capital municipal, onde fizemos mais
uma paragem para o reforço alimen-
tar. Este dia foi marcado por um cons-
tante subir e descer onde e já se come-
çava a sentir o peso dos quilómetros.

O almoço foi em Silleda, a cerca

de 40 quilómetros de Santiago, num
pequeno pinhal onde a camarada-
gem e o convívio fizeram parte do
menu peregrino.

Já com a Catedral de Santiago de
Compostela à vista, os BTToks enfren-
taram o último esforço, subir a rua de
Castrón Douro. Junto à Basílica atin-
gem a meta da peregrinação e des-
frutam o esplendor histórico em toda
a sua diversidade e dinamismo pre-
sentes. Ainda de mochila às costas,
mas com as bicicletas encostadas, um

abraço cansado, mas feliz…

3º DIA | Este foi o dia de cumprir o
ritual de visitar a Catedral e levar as
credenciais à Oficina do Peregrino
para solicitar a “Compostela”, o docu-
mento que comprova a peregrinação
concedida pelo Cabido da Catedral.

Na viagem de regresso, de com-
boio como de costume, as atenções
da carruagem estiveram focadas nos
BTToks pela alegria e boa disposição.
|||||| BBBBBTTTTTTTTTTOKOKOKOKOKSSSSS (http://bttoks.home.sapo.pt)

Sucesso nas
Jornadas do
Conhecimento
Desportivo

As II Jornadas do Conhecimento
Desportivo foram, mais uma vez,
um sucesso, tal como a organiza-
ção desejava. A Biblioteca Muni-
cipal de Santo Tirso contou com a
presença dos principais agentes
desportivos e foram muitas as temá-
ticas abordadas: especialistas de-
bateram matérias como o Valor da
Marca Selecção, a formação de no-
vos talentos, os casos de sucesso
de atletas portugueses, a gestão da
carreira e uma eventual candida-
tura de Portugal ao Mundial de
2018, que Laurentino Dias, secre-
tário de Estado da Juventude e do
Desporto. O governante rejubilou-
se com a iniciativa da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso (pelo segun-
do ano consecutivo apoiou e pro-
moveu o evento) e afirmou que
esta aposta do presidente da câ-
mara, Castro Fernandes é a prova
de que o Desporto é um bom tema
de debate – capaz de encher o au-
ditório da biblioteca durante um dia
inteiro. Tudo isto num ano despor-
tivo por excelência, já que o Euro-
peu de futebol, que vai decorrer na
Suiça e na Áustria está à porta e
os Jogos Olímpicos não tardam. |||||

O Tarrio vai emprestar o nome do
clube para que um conjunto de
atletas possa participar no próxi-
mo sábado, dia 31, a partir das
16h00, na Maratona de Futsal 24
horas. A prova vai decorrer na
Escola Secundária João Gonçalves
Zarco e nasceu de uma iniciativa
de dois alunos, no âmbito da dis-
ciplina do Projecto Tecnológico.
Assim sendo, a jogador do clube
de Santo Tirso, Joana Costa teve a
iniciativa e a si se juntaram as se-
guintes atletas: Sandra Silva (S.
Mamede), Rachel Mendes (Moge-
ge), Carina Rocha (Aves), Carla
Maia (actual treinadora do Alia-
dos), Natália Lopes e Sónia Silva
(Leões da Lapa), Sara Lourenço e
Ana Barbosa (Cidadelhe) e Joana
Giesta (sem clube). |||| SSSSSSSSSS

Tarrio na Marato-
na de Matosinhos

INICIATIVA FOI PROMOVI-
DA PELA CÂMARA  MU-
NICIPAL DE SANTO TIRSO
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Concentração Motard de
S. Martinho do Campo

O Moto Clube Campense abriu
mais uma vez as “hostilida-
des”: é o clube, pelo menos a
Norte, a “inaugurar” as con-
centrações Motard. Nos dias
16, 17 e 18 de Maio cumpriu a
sétima edição de uma inicia-
tiva que a freguesia de
S.Martinho do Campo já não
dispensa.
Na imagem, o desfile de
Sábado à noite pelas ruas da
freguesia.

Não sabemos se Adelino Moreira, presidente
da Junta de S. Martinho do Campo, vai querer

algum dia competir com o seu homologo de
Vila das Aves, (esse sim, motard) mas se

assim for, mesmo à boleia diga-se que vai no
bom caminho...

Fotos de Vasco Oliveira



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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COMPRA-SE
OURO USADO

- libras, prata e outros -- libras, prata e outros -- libras, prata e outros -- libras, prata e outros -- libras, prata e outros -
paga-se a dinheiro até
13 Euros a grama

Praça de Bom Nome | Loja  H (junto aos CTT)

ABERTO AO SÁBADO TODO O DIA

Entre a diminuição dos avultados lucros das petrolíferas e a descida dos impostos – tão necessários num país que continua com graves
desigualdades e acentuada desprotecção social – é obviamente preferível a perda de lucros. Mas já que o governo finge nada entender e nada
poder e a Galp só pretende que o Estado e consumidores abdiquem de rendimentos a seu favor, resta a justiça pelas próprias mãos. Isto é,
terão que ser os próprios consumidores a defender os seus interesses. E chega de protestos. È necessário passar ao boicote. Já.
Joana Amaral Dias, semanário “Sexta”, edição de 23 de Maio de 2008

Os habitantes do concelho de Santo
Tirso e da Vila das Aves em particu-
lar, têm razões para estar preocu-
pados e desesperados, com o rumo
que o país está a tomar, graças aos
20% de desempregados, não con-
tando com os últimos 4 anos, que
foram despedidos mais 7 mil, só no
concelho de Santo Tirso, tudo isto,
para além dos empregos precários
e constante aumento da carestia de
vida, sem que o governo tome me-
didas enérgicas, para por termo a
esta calamitosa situação.

Por sua vez, a Câmara Municipal
como representante do povo do
concelho junto do governo, pac-
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BEJA TRINDADE
http//caoraivosoviladasaves.blogspot.com

ESPERANÇA E CONFIANÇAA burca

JOSÉ PACHECO

Não venham mais os apoiantes
do governo, com a “velha treta” de
que o mal vem de fora, ou que a cul-
pa é do anterior governo, porque
essa desculpa está estafada, já não
cola, senão vejamos: Na vizinha
Espanha o salário mínimo passou
para o dobro do salário mínimo
em Portugal, e o custo de vida em
bens de primeira necessidade são
mais baixos do que em Portugal.

Por conseguinte, o que está aqui
em causa, é a incompetência dos
governos do PS/PSD/CDS que têm
estado no poder nos últimos 32
anos, juntamente com a corrupção
siciliana que assola o País, estes, são
factores determinantes que nos en-
caminharam para este beco sem
saída. Pagaram para não se produ-
zir, fecharam as fábricas, pagaram
para não se cultivar, abandonaram
os campos, pagaram para não se
pescar, abandonaram as pescas, fe-
charam maternidades, fecharam
escolas, fecharam urgências, fecha-
ram as finanças aqui na Vila das
Aves, arruinaram o País em nome
de falsos e mentirosos objectivos,
quando na verdade o que está sub-
jacente a estas medidas, é sem dú-
vida a manifesta subserviência dos
governos aos interesses de uma oli-
garquia financeira europeia (veja-
se o recente tratado europeu) e vêm
agora, sacudir a água do capote, co-
mo que se não tivessem culpa des-
ta miserável situação a que chega-
mos. O capitalismo da abundância
e felicidade que nos prometeram
no século XX como miragem, rapida-
mente se está a transformar no ca-
pitalismo da fome da miséria e in-
felicidade das famílias portuguesas.

“O capitalismo não explora somente o
homem; explora também a natureza e
apropria-se da natureza de modo a
privar a maioria dos homens da sua
pátria natural: externa e interna. A
natureza é propriedade dos capitalistas.
Daí a miséria humana... Apropria-se
da natureza para se apropriar da força
de trabalho humana: capitalismo é
destruição total!” (Saraiva de Sousa).

Depois contemplamos uma casta de

pseudo-intelectuais alienados, so-
cialmente insensíveis fechados no
seu egocentrismo, alheando-se de
tudo o que os rodeia, talvez fruto
do tipo de ensino que a burguesia
no poder, lhes incutiu fomentando
a cultura da competição do indivi-
dualismo, a cultura do sucesso, o
salve-se quem poder, tudo receitas
próprias das doutrinas do capita-
lismo que não olha a meios para
atingir os fins, que tem por objecti-
vo o lucro à custa da exploração
humana. O tipo de ensino que te-
mos, tem sido quanto a mim, a ra-
zão fundamental da origem deste
estado geral do País.

“O pior analfabeto é o analfabeto
politico. Ele não ouve, não fala, nem
participa dos acontecimentos políticos.
Ele não sabe que o custo de vida, o
preço do feijão, do peixe, da farinha,
(...) do sapato e do remédio dependem
das decisões políticas. O analfabeto
político é tão burro que se orgulha e
estufa o peito dizendo que odeia a
política. Não sabe o imbecil que da sua
ignorância política nasce a prostituta,
o menor abandonado, e o pior de todos
os bandidos que é o político vigarista,
pilantra, o corrupto e lacaio dos
exploradores do povo” (Bertol Bretch).

Sente-se no dia a dia que passa,
que o País mais se afunda, sem que
nada aconteça, mas, a verdade é
que se respira e pressente um am-
biente de crispação, de indignação
e revolta geral da população.

Não podemos ficar indiferentes
ou expectantes     à situação que nos
rodeia, nomeadamente na aplica-
ção do “novo” código de trabalho
com a legalização do trabalho pre-
cário e a liberalização dos despe-
dimentos, que contraria frontalmen-
te o direito ao trabalho que está
consignado na Constituição da Re-
pública Portuguesa no CAP III Di-
reitos, Liberdades e Garantias dos
Trabalhadores, no artigo nº. 53
(segurança no emprego)

É tempo de manifestar-mos a
nossa indignação e o nosso pro-
testo, para dizer basta a tanta injus-
tiça! |||||

tua com o silêncio cúmplice e a
indiferença à dramática situação de
pobreza e de fome que se vive no
concelho de Santo Tirso e acusa os
comunistas de serem falsos e alar-
mistas, quanto à denúncia que es-
tes fazem do elevado número de
desempregados. Quando os de-
sempregados terminam o fundo de
desemprego, os seus nomes são eli-
minados dos ficheiros do Instituto
de Emprego e Formação Profissio-
nal (IEFP), logo a Câmara Munici-
pal vem dizer, que há menos desem-
prego no concelho de Santo Tirso e
no País, o que na realidade é falso.

O capitalismo da
abundância e felicidade
que nos prometeram no
século XX como miragem,
rapidamente se está a
transformar no
capitalismo da fome da
miséria e infelicidade das
famílias portuguesas.

Quem te avisa teu amigo é: “Será conve-
niente que contornes alguns temas, para
não teres amargos de boca. Há assuntos
interditos. Por exemplo, a religião...”

Não poderia ficar indiferente, con-
tornar o assunto, se o pai do Nuno
explicou a razão da transferência do
filho para a minha escola: “Tirei o meu
filho daquela escola porque ele sofria muita
humilhação só por ser uma “criança
adventista”.

Algo me feriu o ouvido: o que seria
uma “criança adventista”? Acaso ha-
verá “crianças católicas”, “crianças isla-
mitas”, “crianças socialistas”? Ou ape-
nas haverá “crianças“?

Comentei o caso com professores.
Todos se denominavam “católicos
não-praticantes”, todos haviam bapti-
zado os filhos e feito a festa da comu-
nhão solene. Todos inscreveram os
filhos na disciplina de Religião e Mo-
ral Católica, nas escolas públicas que
frequentavam. Quis saber o porquê
da incoerência de católicos que “não
praticavam”. Todos sorriram e só um
se pronunciou:

“Quero que o meu filho seja uma cri-
ança “católica”. E,  se a catequese católi-
ca não lhe fizer bem, também não faz
mal!”.

Faz mal, muito mal, que eu sei por
experiência própria. Fui aluno de uma
catequista fanática. Fui aluno numa
escola do Portugal de Salazar com o
catolicismo mais conservador por re-
ligião de Estado, apoiando a Ditadu-
ra e as perseguições aos dissidentes.
Na minha sala de aula, ao lado da
fotografia do ditador, havia um cruci-
fixo. O meu colega de mesa era “pro-
testante”, mas fingia ser católico. Des-
coberto, foi rudemente segregado
pelos fundamentalistas da época.

“Fazer parte ou não do corpo de
Cristo não é uma questão de rótulo,
mas de comportamento”, como escre-

veu Jean-Yves Leloup. Se assim não
for, para além do poder castrador psi-
cológico e sexual, a sociedade exer-
cerá sobre as crianças um pavloviano
condicionamento espiritual.

Os mesmos que rotulam crianças
de “adventistas”, “católicas”, ou qual-
quer outro adjectivo, também são
lestos a afirmar a normalidade dos
seus infantes: “É uma “criança nor-
mal”. E evocam passagens da Bíblia
para justificar a nazi rotulação. Visitei
uma escola, pouco antes do Natal. E
reagi à intervenção de uma professo-
ra, que considerei reflexo de subde-
senvolvimento espiritual.

“Daqui a alguns dias, todo o mundo
estará a celebrar o Natal”

“Olhe que não, minha senhora. E, en-
tão, os budistas, por exemplo?”

“Os budistas também estão” – insis-
tiu a professora.

“Não estão, não! Eles não são cristãos.
Não celebram o nascimento de Cristo”.

“Pode lá ser!” – exclamou, visivel-
mente irritada.

“Mas é – acrescentei – E há também
os hindus, os muçulmanos, os...”

“Pode lá ser assim como você diz!” –
contestou a professora – “Os muçul-
manos, que são aqueles que andam para
aí a matar gente, até pode ser. Mas os
outros, não!”

Para não estragar o festivo ambien-
te, optei por não ripostar. Argumentar
para quê? Há gente assim, crentes ca-
tólicos ou de outras crenças que crê-
em que a sua igreja é a única e verda-
deira. E que todo o mundo celebra o
Natal. Eu até conheci uma professora
que estava crente de que o Natal era
sempre celebrado ao Domingo...

Nada me move contra qualquer
credo. Trabalho com educadores cató-
licos, protestantes, messiânicos, budis-
tas, espíritas... Mas observo, com pre-
ocupação, que a abertura estreita da
burca mental de certos crentes ape-
nas os deixa ver o que é permitido num
horizonte encurtado pelo fanatismo. |||||||

O que seria uma “criança
adventista”? Acaso haverá

“crianças católicas”,
“crianças islamitas”? Ou

apenas haverá “crianças“?
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Cristiano Machado - Comércio de Tintas, Lda.
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Tel/Fax: 252 941 105 - TLM: 919 696 844
E-mail: cristianomachado@cinaves.com

www.cinaves.com
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A decisão de fazer um estardalhaço com o estudo
publicado no semanário “SOL” sobre os municí-
pios onde se vivia mais feliz, e que no entendi-
mento do poder autárquico tirsense era positivo
para Santo Tirso, sempre me pareceu uma deci-
são errada. Não pelo investimento realizado, que
desconheço, não pela falta de credibilidade do
estudo, que recuso ajuizar, não pela classificação
atribuída a Santo Tirso, que evito de novo analisar.

Mas porque estes estardalhaços têm sempre
um risco: o efeito “boomerang”. O que fará a
autarquia se, daqui a algum tempo, surgirem ou-
tros estudos menos “agradáveis”, como, aliás, já
aconteceu no passado?

A questão não é despicienda. É que, tratando-
se de dinheiros públicos, a sua gestão não pode
ficar à mercê dos humores de quem, legitimamen-
te, os gere. Tem todo o direito a autarquia de di-
vulgar o que de bom se faz no concelho. Tem todo
o direito, e até o dever, de investir na publicitação
de inaugurações, eventos, iniciativas, obras, pro-
jectos – seria até estranho que o não fizesse. O
que me parece já de duvidosa razoabilidade é
investir na divulgação de estudos privados pu-
blicados em jornais privados.

O relevo dado na imprensa local à diminuição
do desemprego no concelho de Santo Tirso seria
uma boa notícia se, em vez de se limitarem a trans-
creverem notícias de outros jornais, fossem mais
longe. Essa diminuição deu-se porque a criação
de novos empregos permitiu absorver algum de-
semprego; porque muitos desempregados desis-
tiram de procurar emprego passando à condição
de “inactivos”; ou porque já esgotou o prazo de
inscrição no Instituto de Emprego sem terem con-
seguido arranjar novo trabalho e, por isso, já
não contam para a estatística? Se foi a primeira
hipótese, então sim é uma bela notícia e seria
bem aplicado todo o dinheiro na sua divulgação.

Acontece que o “Semanário Económico” (pas-
se a publicidade) publicou no dia 9 de Maio a
lista dos 40 municípios candidatos ao Programa
“Pagar a Tempo e Horas”. Trata-se de um progra-
ma que recebe pedidos de empréstimo de autarq-
uias para pagar a fornecedores. Segundo a lista
publicada, cuja fonte foi nem mais nem menos
que a Direcção-Geral da Administração Local, San-
to Tirso está incluída entre as 40 autarquias que
se candidataram a esse empréstimo. Não consta
que a autarquia tenha falta de liquidez e, por
isso, a decisão só pode ter sido uma “opção polí-
tica”. Mas vale a pena publicitá-la? |||||

Estudos e
outras
sondagens

O actual Governo, que bem pode ser
intitulado de “fecha Tudo”, pouco ao pou-
co, lá foi concebendo essa autoridade em
vários serviços, com o único intuito de pou-
par dinheiro. Nesse modo de actuar, tam-
bém os avenses sentiram na pele o fecho
inesperado de um serviço público, com
pouco valência é verdade, mas que sem-
pre servia para recolher alguma papelada,
o que, já evitava algumas viagens à sede
do concelho, poupando tempo e dinhei-
ro. Em vez da criar de uma Repartição de
Finanças completa, o Governo optou pelo
encerramento total. Nada podia acontecer
de pior, do que essa assassina atitude de
um poder sem sentimentos, por um povo,
que não merecia tamanha punhalada! Posso
comparar este Governo a umas quadras
populares atribuídas aos três Santos po-
pulares, que serão solenizados no próxi-

PEDRO FONSECA*
pm-fonseca@sapo.pt

mo mês de Junho, com o seguinte teor:
“Os três Santos populares / é S. Pedro o
mais telhudo / faz milagres aos milhares /
tem chaves para fechar tudo”.

Saltando para outra actividade, a área
da saúde, criou-se em Vila das Aves uma
extensão de outro centro, mas que nada
veio facilitar a vida de tantos utentes. Te-
mos consultas e curativos mas não estamos
dispensados de S. Tomé. É lá que temos
que nos deslocar para receber uma sim-
ples injecção anti-gripe, ou mesmo actuali-
zar o Boletim Individual de Saúde, que para
esses efeitos, me obrigou, quatro vezes, a
utilizar esses serviços, depois de ter “remé-
dio à porta”. O mesmo acontece aos alu-
nos dos estabelecimentos de ensino que,
por uns meros arranhões ou uns simples
golpes, terão de recorrer, todas as vezes
ao Hospital para curativo, também com re-
médio à porta, com perda de tempo e des-
pesa para as escolas.

Dentro da mesma óptica, com serviços
semelhantes, como o caso de rádio rastreio,
no meu caso, tive que utilizar o Centro de
Saúde de Santo Tirso onde me exigiram,
para esse efeito, uma declaração médica,

que não foi possível obter. Por isso tentei
outro Centro de Saúde, em Guimarães, e
aí nada me exigiram. Marquei a vez, voltei
lá novamente e depois para o levantamen-
to da radiográfica dos pulmões. Todas es-
tas voltas inúteis, como remédio à porta, lá
se foram perto de trinta euros, quando tudo
disto devia ser grátis.

Quanto ao Centro Cultural, pouco ou
nada veio resolver. Os interessados do po-
vo desta terra, actuam quando bem enten-
dem, com aviso para as famílias, gastando
os nossos impostos o que, bem podia ser
evitado. É um luxo que temos na terra, à
guarda de uma Câmara que mantém aí
alguns postos de trabalho, que não po-
dem falhar. A cultura da terra, propriamente
dita, espalha-se por aí, em casas alugadas,
anexos às velhas instalações da Junta, pou-
pando as instalações de luxo, para “inglês
ver”. Vamos ter paciência, até que um dia
alguém com mais dinâmica possa dar um
empurrão a tantas coisas arre-liadoras, que
afectam o andamento constante de uma
terra, que se sente prejudicada, no seu
crescimento, com o passar de certos gover-
nantes. ||||| JOJOJOJOJOSÉSÉSÉSÉSÉ     DEDEDEDEDE     BRITBRITBRITBRITBRITOOOOO     GONÇALGONÇALGONÇALGONÇALGONÇALVESVESVESVESVES

Centro de Saúde, Cen-
tro Cultural e ex-posto
de Finanças… serviços
de pouca eficiência!

Cartas ao director
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TOJELA CARNES, LDA

Carnes Verdes Salgadas e Fumadas

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

Filial 1: Mercado - Vila das Aves

Filial 2: Mini Preço - Riba de Ave

ortodontia

implantologia

radiologia digital

tel. 252 941 621

clínica médico-dentária
de Vila das Aves
dr. josé filipe seixas | médico dentista
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Parque de Campismo da Penha com Internet gratuita
O Parque de Campismo da Penha (Guimarães), que se encontra aberto à comunidade campistas desde o passado dia 1 de

Maio, disponibiliza este ano uma rede “wireless” de acesso gratuito à Internet. Trata-se de uma mais valia importante para
os muitos turistas que optam por aquele parque como alternativa de alojamento quando visitam a cidade de Guimarães.

A Turipenha, Cooperativa de Turismo de Interesse Público, entidade gestora do referido parque adianta que o mesmo estará
em funcionamento até dia 15 de Setembro, funcionando a recepção de Segunda-feira a Domingo, entre as 8 e as 20 horas.

Município de Vizela celebra
Dia Mundial da Criança
À semelhança dos anos anteriores, a
Câmara Municipal de Vizela vai pro-
mover uma série de actividades
dedicadas aos mais pequenos, de for-
ma a assinalar de forma expressiva o
Dia Mundial da Criança.

Assim, no próximo dia 30 de Maio,
a partir das 10h00, a Palhaça Picolé
vai animar os mais pequenos com um
espectáculo na Praça da República.
Ainda integrado no programa de ani-
mação da manhã do dia 30 de Maio
será também dinamizado um atelier
de pintura, pelo Projecto “Trajectos”,
que se encontra a ser desenvolvido
no concelho pela Delegação de Vizela
da Cruz Vermelha Portuguesa.

Ainda no âmbito da comemora-

A Câmara Municipal da Trofa foi dis-
tinguida, no passado dia 13 de Maio,
com o 1º Prémio, na Categoria de
Serviço ao Cidadão do Prémio de Boas
Práticas na Administração Pública, com
o Projecto Brigada Pró-Família. É reco-
nhecimento, pelo segundo ano con-
secutivo (há uma ano foi distinguido
com uma menção honrosa com o
projecto Loja Social), do trabalho de-
senvolvido pelo município na área da
protecção social e em especial no
apoio às famílias. A autarquia trofense
vence assim, pelo segundo ano con-
secutivo este prémio, já que no ano
passado, tinha sido distinguida

Em comunicado, o município pre-
sidido por Bernardino Vasconcelos diz
ser este “um voto de confiança e de
incentivo para continuar a fazer um
trabalho social integrado, transversal
e estruturado, como tem sido feito até
aqui, a pensar sempre nos mais desfa-
vorecidos, mas a propor valências e

Trofa ganha 1º Prémio
nas Boas Práticas da
Administração Pública
GALARDÃO FOI ATRIBUÍDO PELO PROJECTO “BRIGADA
PRÓ-FAMÍLIA”, DESENVOLVIDO DESDE 2007

soluções para todos os munícipes”.
A Brigada Pró-Família foi oficial-

mente lançada em 2007. Trata-se de
uma valência pioneira e inovadora a
nível nacional que se assume como
um elo de proximidade entre a po-
pulação e os serviços sociais da autar-
quia. Com este projecto a autarquia
consegue potenciar as valências so-
ciais disponíveis, descentralizando
apoios e informações, permitindo um
contacto directo, próximo e informal
com as populações em geral e com
as franjas sociais mais carenciadas em
particular. Desta forma, é garantido o
acesso de todos aos recursos, direi-
tos e serviços sociais básicos neces-
sários à participação plena dos cida-
dãos. A Brigada Pró – Família é cons-
tituída por um grupo de técnicos que
trabalha em equipa no contexto rua,
encarando-o como um meio privile-
giado de contacto directo e de proxi-
midade com a população. |||||

ção desta data, o pelouro da Acção
Social da Câmara Municipal de Vizela
vai realizar uma exposição de traba-
lhos de desenho, elaborados pelos
alunos das escolas e equipamentos
de apoio sócio-educativo do conce-
lho, na Montra do Edifício do Turis-
mo, no período de 30 de Maio a 13
de Junho.

Esta exposição é alusiva ao tema
dos “Direitos das Crianças”, que cons-
tituiu o mote para os pequenos artis-
tas. Destes trabalhos serão seleccio-
nados alguns desenhos que serão
mais tarde utilizados numa outra ini-
ciativa, que terá lugar no final do ano
e que se traduzirá na edição de um
calendário. ||||||

A Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão associou-se à ACIP –
Ave Cooperativa de Intervenção
Psico-Social, no lançamento da cam-
panha do Pirilampo Mágico, que de-
correu no dia 9 de Maio, nos jar-
dins dos Paços do Concelho. A cam-
panha do Pirilampo Mágico, uma ini-
ciativa de solidariedade com 22
anos de existência, está na rua até
ao próximo dia 1 de Junho.

Promovida pela ACIP nos conce-
lhos de Famalicão, Trofa e Santo
Tirso, a campanha consiste na ven-
da de seis diferentes pirilampos má-
gicos nas ruas, quiosques, feiras e

OS ALUNOS INÊS PÁDUA, RITA OLIVEIRA E VÍTOR MENDES DO 11º ANO APRESENTARAM
UM TRABALHO NA ÁREA DE CIÊNCIAS DO AMBIENTE “A RECUPERAÇÃO DE METAIS”

O Concurso “Jovens cientistas e In-
vestigadores” destina-se a premiar,
a nível nacional, os trabalhos de-
senvolvidos em diferentes áreas de
estudo – Biologia, Ciências da Terra,
Ciências do Ambiente, Ciências Mé-
dicas, Ciências Sociais, Economia, En-
genharia, Física, Informática/Ciênci-
as Computacionais, Matemática e
Química – realizados, por estudan-
tes, com idades compreendidas en-
tre os 15 e os 20 anos.

Nesta edição deste concurso, de-
ram entrada 97 trabalhos, realiza-
dos por 232 jovens, maioritariamen-
te alunos do ensino secundário, co-
ordenados por 61 professores. Os
trabalhos foram submetidos a uma
avaliação prévia do Júri do Concur-
so, que resultou numa selecção de
79 projectos que participaram na II
Mostra Nacional de Ciência, que se
realizou de 22 a 24 de Maio no
Museu da Electricidade em Lisboa.

Os alunos Maria Inês Pádua, Rita
Marlene Oliveira e Vítor André Men-

des do 11º ano de escolaridade,
coordenados pela professora
Cristina Ferreira Alves, desenvolve-
ram e apresentaram um trabalho na
área de Ciências do Ambiente, “A
Recuperação de metais”.

A ideia de realizar semelhante
projecto adveio do facto de a zona
do Vale do Ave e do próprio Rio
Ave serem alvos de elevado grau
de poluição, com elevadas concen-
trações de metais que são nocivos
para a saúde pública. Desta forma e
sendo a escola local de formação e
instrução, o objectivo do trabalho
passava por encontrar medidas pra-

ticas, simples e eficazes para que a
escola não continuasse a contribuir
para este crescente aumento de po-
luição. O projecto constava de im-
plantação de um sistema de recolha
selectiva de resíduos laboratoriais,
sujeitos posteriormente a tratamen-
to, reciclando as matérias-primas,
protegendo assim o ambiente. A
participação na mostra nacional de
ciência, bem como o desenvolvimen-
to do projecto foram ambas experi-
ências muito enriquecedoras que
deram a conhecer aos alunos no-
vas perspectivas não só a nível cien-
tífico mas também a nível pessoal.

Externato Delfim Ferreira no
Concurso Jovens Cientistas

Um grupo de alunas da turma 12.3 do Externato Delfim Ferreira, no
âmbito da disciplina de Área de Projecto tendo como tema “A
Portugalidade” e o sub-tema “O Fado”, vai organizar na próxima
sexta-feira, 30 de Maio pelas 21 horas, no Auditório Aurélio Fernan-
do, uma noite dedicada ao Fado que contará com a presença do
grupo de fados da Universidade Católica Portuguesa. Estes alunos
esperam receber a visita de toda a comunidade escolar. |||||

GRUPO DE FADOS  VAI ACTUAR NO EXTERNATO

entradas das grande superfícies. O
boneco custa dois euros e as recei-
tas revertem para organizações que
intervêm no domínio do apoio à pes-
soa com deficiência. A organização
espera atingir este ano a venda de
oito mil unidades, nos três conce-
lhos do Ave igualando o número
alcançado em 2007.

Tendo em conta que este ano, a
campanha está subordinada ao tema
do desporto, “Pirilampo entra em
campo, Portugal sai a ganhar”, evo-
cando a realização do Euro 2008,
os pilotos Paulo Marques e Miguel
Campos foram convidados para

apadrinhar a campanha em Famalicão;
no entanto, devido à sua participação
numa competição no Algarve, Miguel
Campos não esteve presente. |||||

Famalicão associou-se à campanha de
lançamento do Pirilampo Mágico
ORGANIZAÇÃO ESPERA ATINGIR ESTE ANO A VENDA DE OITO MIL UNIDADES NO AVE



anedota

receita

sudoko

||||| COLABORAÇÃOCOLABORAÇÃOCOLABORAÇÃOCOLABORAÇÃOCOLABORAÇÃO     DEDEDEDEDE     JPJPJPJPJP

(soluções próximo número)

Solução do número anterior

CARNEIRO 21/3 A 20/4

GÉMEOS 21/5 A 20/6

CARANGUEJO 21/6 A 21/7

TOURO 21/4 A 20/5
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VIRGEM 23/8 A 22/9

BALANÇA 23/9 A 22/10

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/1

AQUÁRIO 21/1 A 19/2

PEIXES 20/2 A 20/3

LEÃO 22/7 A 22/8

ave@remax.pt www.remax.pt

 TTTTTelm. 933 908 404elm. 933 908 404elm. 933 908 404elm. 933 908 404elm. 933 908 404

AMI 5347 252 860 400

T2 Duplex / T3 Triplex - Lojas
Santo TirsoSanto TirsoSanto TirsoSanto TirsoSanto Tirso

Junto à estação caminhos ferro

Edifício industrial
Santo TirsoSanto TirsoSanto TirsoSanto TirsoSanto Tirso

p/ restuaro, junto à estrada principal
perto do centro da cidade

Moradia
RebordõesRebordõesRebordõesRebordõesRebordões

Para restuaro

Para Arrendar
Santo TirsoSanto TirsoSanto TirsoSanto TirsoSanto Tirso

Área 300 m2, lote com 400 m2

Moradia T5
Santo TirsoSanto TirsoSanto TirsoSanto TirsoSanto Tirso
Para restuaro

Terreno
Monte CórdovaMonte CórdovaMonte CórdovaMonte CórdovaMonte Córdova

lote c/  20.158 m2, p/ construçção,
c/ possibilidade loteamento

Terreno
GuimareiGuimareiGuimareiGuimareiGuimarei

Loteamento p/ construção 5 moradias
Próximo da A3

Terreno
Santo TirsoSanto TirsoSanto TirsoSanto TirsoSanto Tirso

p/ construção , perto centro cidade

Terreno para construção
Santo TirsoSanto TirsoSanto TirsoSanto TirsoSanto Tirso

Próxim do centro da cidade

Carta Dominante: Valete de Es-
padas, que significa que deve
estar Vigilante e Atento. Amor:
Não se deixar abater por uma
discussão. Que o seu sorriso ilu-
mine todos em seu redor! Saú-
de: Seja mais optimista! Dinheiro:
Procure terminar um projecto
dentro do prazo estabelecido.
Cristal Protector: O cristal
Hematite ajudá-lo-á, graças às
suas propriedades terapêuticas,
a melhorar e activar a sua circu-
lação sanguínea. Número da
Sorte: 61.

Carta Dominante: 3 de Copas,
que significa Conclusão. Amor:
Esclareça com o seu par tudo o
que possa prejudicar a harmo-
nia da sua relação. Saúde: Du-
rante este período é possível que
venha a ter alguns problemas
musculares. Dinheiro: Nunca
desista dos seus sonhos! Cristal
Protector: Jaspe, ajuda no relaxa-
mento muscular e modera o ner-
vosismo e a angústia. Número
da Sorte: 39.

Carta Dominante: o Mágico, que
significa Habilidade. Amor: Liber-
te toda a criatividade que existe
dentro de si e aprenda a con-
templar o Belo. Saúde: É possível
que se sinta fisicamente enfra-
quecido. Dinheiro: Seja firme mas
justo com as pessoas quem tra-
balha. Cristal Protector: Cultive o
bom humor e a alegria trazendo
sempre consigo um cristal Calcita
Mel. Número da Sorte: 1.

Carta Dominante: 2 de Ouros,
que significa Dificuldade/ Indo-
lência. Amor: Mantenha a cal-
ma. Que a sabedoria seja a sua
melhor conselheira! Saúde: Não
estão previstas grandes dificul-
dades, no entanto procure não
cometer excessos. Dinheiro: Faça
um esforço redobrado por man-
ter a concentração. Cristal Pro-
tector: Quartzo Rosa, ajuda a
manter boas relações familiares.
Número da Sorte: 66.

Carta Dominante: 7 de Paus, que
significa Discussão. Amor: Alguns
momentos menos agradáveis
poderão assombrar a sua vida
amorosa. Não se deixe dominar
por maus presságios! Saúde: Ten-
dência para algum mau humor e
irritabilidade. Dinheiro: Finalmen-
te, poderá conseguir um aumen-
to pelo qual esperava. Cristal Pro-
tector: Ónix, ajuda a afastar as
energias negativas. Número da
Sorte: 29.

Carta Dominante: Ás de Espadas,
que significa Sucesso. Amor: Pro-
cure passar mais tempo com a sua
família. Olhe em frente e verá que
existe uma luz ao fundo do tú-
nel! Saúde: Durante este período
poderá ser incomodado por for-
tes dores de cabeça. Dinheiro: O
bom ambiente profissional ajuda
a aumentar a qualidade do tra-
balho. Cristal Protector: Ágata, aju-
da a afastar a insegurança. Nú-
mero da Sorte: 51.

Carta Dominante: A Papisa, que
significa Estabilidade, Estudo e
Mistério. Amor: Faça os possíveis
por estar perto de um amigo muito
querido. Aprenda a trazer para a
luz o melhor do seu ser! Saúde:
O seu organismo vai agradecer-
lhe o contacto com o ar puro.
Dinheiro: Momento favorável ao
estudo. Cristal Protector: Olho-de-
tigre, ajuda na harmonia, amiza-
de e paz entre os seres huma-
nos. Número da Sorte: 2.

Carta Dominante: 4 de Ouros,
que significa Projectos. Amor: O
seu par poderá estar demasiado
exigente. Saúde: Faça desporto
mas opte por modalidades que
exijam pouca resistência física.
Dinheiro: Aprenda a ser um bom
gestor das suas poupanças. Aos
poucos irá ver a diferença na sua
conta. Cristal Protector: Desenvol-
va a harmonia e tranquilize a sua
mente com a ajuda do cristal
Quartzo Verde. Número da Sor-
te: 68.

Carta Dominante: 6 de Espadas,
que significa Viagem Inesperada.
Amor: Trabalhe mais o seu lado
espiritual. Descubra a imensa for-
ça e coragem que traz dentro de
si! Saúde: Tenha em atenção o
seu peso. Dinheiro: É possível que
receba um convite de trabalho
muito aliciante. Cristal Protector:
Dolomita, ajuda na luta contra a
fadiga. Número da Sorte: 56.

Carta Dominante: O Julgamento,
que significa Novo Ciclo de Vida.
Amor: Esteja atento aos sinais do
Cupido, pois é possível que ve-
nha a conhecer o amor da sua
vida. Saúde: As tensões acumu-
ladas podem fazer com que se
sinta cansado. Dinheiro: Esforce-
se por conseguir atingir os seus
objectivos profissionais. Tenha a
ousadia de sonhar! Cristal Pro-
tector: Amazonite, ajuda na liber-
tação do vício do tabaco. Núme-
ro da Sorte: 20.

Carta Dominante: Rainha de Co-
pas, que significa Amiga Sincera.
Amor: Aposte nos seus sentimen-
tos. Saúde: Evite pegar em pesos
e adopte uma postura correcta,
pois a humidade poderá fazer
com que sinta fortes dores na
coluna. Dinheiro: Aproveite as
suas energias para se concentrar
ao máximo nas suas tarefas pro-
fissionais. Que o sucesso esteja
sempre consigo! Cristal Protector:
Hematite, ajuda a resolver pro-
blemas de circulação sanguínea.
Número da Sorte: 49

Carta Dominante: Cavaleiro de
Ouros, que significa Maturidade.
Amor: Proteja as suas emoções
tornando-se cada dia que passa
num ser humano mais forte e
então sim, será feliz! Saúde: Con-
sulte um dentista antes que seja
tarde de mais. Dinheiro: Evite fa-
zer gastos desnecessários. Com-
pre apenas aquilo que realmente
necessita. Cristal Protector: Fomen-
te a paz na sua vida com o cristal
Pedra-da-Lua. Número da Sorte:
76.

OCULISTA

J.O.R.G.E

Outra Visão do Mundo

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

Três loiras encontravam-se presas, havia uma
semana, numa ilha. De repente apareceu um
duende e ofereceu um desejo a cada uma.
A primeira disse que queria ser inteligente.
Imediatamente ficou com o cabelo castanho,
desatou a nadar e saiu da ilha. A segunda
disse que queria ser ainda mais inteligente
que a primeira. Imediatamente ficou com o
cabelo preto, pegou no barco e saiu da ilha.
A terceira disse que queria ser ainda mais
inteligente que a segunda. Imediatamente
virou homem e saiu da ilha atravessando a
ponte.

Arroz de Coelho

Ingredientes: 1 coelho, 2 cebolas grandes, 2 cal-
dos knorr, vinho branco, arroz, pimentão doce,
azeite, alho, sal grosso, pimenta, piri-piri.

Corta-se o coelho e passa-se por água; põe-
se em sal grosso, pimenta, piri-piri e alho. 
Picam-se duas cebolas e refogam-se com azei-
te; quando estiverem refogadas, juntam-se
os dois caldos Knorr, vinho branco e água. 
Quando estiver tudo a ferver, junta-se o co-

pensamentos

A esperança não é um sonho, mas uma
maneira de traduzir os sonhos em realida-
de. ||||| SUENENSSUENENSSUENENSSUENENSSUENENS

Antes de desejarmos fortemente uma coisa,
devemos examinar primeiro qual a felicida-
de daquele que a possui. ||||| LALALALALA     ROCHEFOUCALDROCHEFOUCALDROCHEFOUCALDROCHEFOUCALDROCHEFOUCALD

elho e deixa-se cozer. Acrescenta-se então
água suficiente para fazer o molho necessá-
rio (se desejar, pode, nesta fase, congelar
parte do cozinhado). Quando estiver no-
vamente a ferver junta-se o arroz e deixa-se
cozer.
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Os premiados no Sobreiro devem identificar-se
junto do restaurante; os premiados no Estrela

do Monte devem contactar esta redacção.

No     SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO o     feliz contemplado nesta 2ª
saída de Maio foi o nosso estimado assinan-
te,  Pedro Miguel Machado Gomes de Olivei-
ra, residente em Delães.

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 Maio foi o nosso esti-
mado assinante, Joaquim Manuel Pereira,
residente em Caldas de Vizela.

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

GANHE UM ALMOÇO
PARA DUAS PESSOAS
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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

��������������������
�������������������������

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

PRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SE
Electricista em Vila das Aves
Contactar: 252 873 167 ou

917 515 237

PRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SE
pessoa interna (dia e noite) para

cozinhar e trabalhos domésticos para
casa com uma senhora só.
Contactar: 252 942 487

PROCURA EMPREGOPROCURA EMPREGOPROCURA EMPREGOPROCURA EMPREGOPROCURA EMPREGO
Técnico de informática com bons
conhecimentos de inglês falado e
escrito procura emprego na área.

Contactar: 913 341 229

TELEFONES ÚTEIS

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

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

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

BOMBEIROS
Aves 252820700
SANTO TIRSO

Vermelhos.. 252808900
Amarelos 252830500
Vizela 253489100
Riba d’Ave 252900200

GNR
Santo Tirso 252808250
Aves 252873276
Riba d’Ave 252982385
Lordelo 252941115

JUNTAS DE FREGUESIA
Rebordões 252872010
S.Tomé Negrelos 252941263
Roriz 252881600
S. Martº Campo 252841268
Lordelo 252941033
Bairro. 252931008
Riba d’Ave. 252981458
Delães 252933083
Aves 252941313

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Tirso 252830400
Guimarães 253421200
Vª Nª Famalicão 252320900

INSTITUTO DO EMPREGO
Santo Tirso 252858080
Guimarães 253423850
VªNª Famalicão .252501100

REPARTIÇÃO DE FINANÇAS
Santo Tirso 252851383
Vª Nª Famalicão. 252372418
Guimarães 253413092

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

LAR FAMILIAR DA
TRANQUILIDADE

Aves 252942031

SOS SIDA..... 800201040

E N D E R E Ç O S

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

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

AS MARAVILHAS DA MINHA TERRA

Uma paragem coberta...

Um buraquinho teimoso

De parabéns

Completou nove lindas primaveras a menina Bár-
bara Ribeiro Fernandes.
Teus avós paternos e primo Luís Miguel, desejam-
te nesta data tão especial, muitos parabéns e
muitos anos de vida cheios de saúde e de felicida-
de.
Beijinhos e parabéns!

07-05-2008

De parabéns
22-05-2008

Completou seis lindas primaveras o menino
Henrique Ribeiro Fernandes.
Teus avós paternos e primo Luís Miguel, desejam-
te nesta data tão especial, muitos parabéns e
muitos anos de vida cheios de saúde e de felicida-
de.
Beijinhos e parabéns!

Aqui já existiu uma paragem coberta. Há uns anos, fizeram um arranjo na rua. Ficou a paragem, levaram o coberto…

Aparece mesmo ao fundo da Rua D.Américo Bispo de Lamego, sempre que acontece uma chuvada mais violenta. Só que por ele, não sai só
a água da chuva: sente-se pelo cheiro e pelos bocados de papel higiénico que dele saem também…
Um dia destes vão dar-lhe um arranjo outra vez, até à próxima enxurrada.

vende-se * compra-se * aluga-se *
oferta de empre-go (ofertas e pedidos de
emprego grátis) * procura de emprego

* outros...

VENDE-SE OU ALUGA-SEVENDE-SE OU ALUGA-SEVENDE-SE OU ALUGA-SEVENDE-SE OU ALUGA-SEVENDE-SE OU ALUGA-SE
T3 c/ 2 salas e c/ garagem

Todo mobilado (para alugar)
Rua Nova de Poldrães
Contactar: 919136363
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