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Por algumas horas a neve fez esque-
cer o frio que tem pautado este Inver-
no; as queixas do costume deram lu-
gar ao espanto e às brincadeiras. Os
de boa memória garantem que já não
nevava assim desde o distante dia 16
de Fevereiro de 1983 (dia de Carna-

val). Feitas as contas, há quase 26 anos.
Mas à bela paisagem somaram-se

alguns transtornos; nesse dia a GNR
de Vila das Aves não teve mãos a
medir mas felizmente, sem vítimas a
assinalar. Muitos despistes, o maior
dos quais de dois pesados, um de

mercadorias e outro de passageiros
na Rua Bernardino Gomes Ferreira
que se manteve interrompida duran-
te toda a manhã. Quem se aventu-
rou nas curvas e contracurvas da es-
trada municipal que nos conduz a
Roriz não teve melhor sorte, mas tam-

bém houve quem jogasse pelo segu-
ro e deixasse o carro a meia cami-
nho. Para os lados de Vilarinho, os
serviços de Protecção Civil da Câma-
ra Municipal não tiveram outro re-
médio senão proceder ao corte do
caminho municipal 1112.

O Largo Dr. Braga da Cruz,
em Vila das Aves, durante
a queda de Neve que se
registou em todo o
concelho de Santo Tirso

VILA DAS AVES, MANHÃ DO DIA 9 DE JANEIRO DE 2009

A entrada no novo ano não intimidou em nada a equipa do

to para ajudar a equipa a retomar o caminho sereno
das vitórias. Depois da vitória suada em Gondomar,

recebeu no passado fim-de-semana o Gil
Vicente e venceu por 2-0. | PÁG. 11

Desportivo das Aves entra
em grande no novo ano

Os bombeiros de Vila das Aves
receberam da SGS ICS, o maior or-
ganismo mundial de certificação,
o Certificado de Qualidade ISSO
9001. Trata-se do primeiro corpo
de bombeiros a receber esta certi-
ficação a nível nacional. PÁG. 5

Certificado de
Qualidade para os
Bombeiros das Aves

Desportivo das Aves, que já conta com Ricardo Nascimen-

C. D.  Aves vence Gil Vicente por 2-0

VILARINHO
Na próxima edição,
regressam o
Suplementos alusivos às
freguesias, com um
especial sobre Vilarinho

Próxima edição nas
bancas a 28 de Janeiro
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em retrospectiva
Selecção, textos e comentários de Ludovina Silva e Catarina Soutinho

JANEIRO
Narciso José Machado Guimarães relembrado no
Centro Cultural
Exposição documental e palestra no CCVA so-
bre a vida e obra de um dos mais emblemáticos
industriais da história do têxtil de Vila das Aves.

Joaquim Couto ao Entre Margens: “não morri politi-
camente”
Recusou a ideia de se candidatar à Câmara
Municipal de Santo Tirso mas confirma-se que
não está “morto politicamente” uma vez que
aceitou ser candidato pelo PS à Câmara Muni-
cipal de Gaia.

FEVEREIRO
Bispo do Porto abençoou obras do Mosteiro de
Vilarinho
As obras no Mosteiro de Vilarinho, que data
de 1070 (séc. XII), orçamentadas em 225 mil
euros deram também origem à criação de uma
espécie de museu onde se podem encontrar
vários documentos que ajudam a contar a his-
tória do mosteiro.

Afinal de contas, quantos são os avenses?
Junta de Freguesia de Vila das Aves inicia um
estudo para caracterizar demográfica, económi-
ca e socialmente a população da vila. Os resul-
tados estavam previstos para o final de 2008,
mas ainda não sairam.

MARÇO
Assembleia Municipal aprova concurso para
construção de parques de estacionamento
Os parques de estacionamento subterrâneos a
construir a nascente da Praça 25 de Abril e o
outro no Largo da Feira serão concessionados
a privados por um período de 30 anos e vai
implicar um investimento que ronda os 8 mi-
lhões de euros.

(Quase) Tudo como dantes!
Primeira entrevista de Carlos Valente, presiden-
te da Junta de Vila das Aves, ao Entre Margens
que contou com a participação de todos os ele-
mentos do executivo em véspera do 53º ani-
versário da vila.

ABRIL
“Somos a única freguesia do concelho que ainda
não tem sede da junta”
No suplemento do Entre Margens dedicado à
freguesia da Palmeira, o presidente da Junta,
Altino Osório, fala-nos dos problemas e do fu-
turo desta freguesia tirsense.

Aves garante manutenção na Liga Vitalis
Nesta fase, e depois de muitos problemas, o
Desportivo das Aves garantiu a permanência
na Liga Vitalis.

MAIO
Santo Tirso com três novos centros escolares
Foram anunciados a construção dos Centros
Escolares de S. Miguel do Couto, de Roriz e de
S. Bento da Batalha (Santo Tirso).

Unanimidade na escolha de João Abreu para candi-
dato do PSD
O PSD voltou a escolher João Abreu para can-
didato às eleições autárquicas de 2009.

JUNHO
Painéis de azulejo de Eduardo Nery para apreciar
através da vidraça
“Negrellos” perpetuado na Estação Ferroviária
de Vila das Aves em dois painéis de azulejo de
Eduardo Nery mas a Estação, vergonhosamen-
te, assim continua, de portas fechadas.

Câmara de Santo Tirso vai pagar metade do custo
da ligação à rede pública de água

Apoio da Câmara de Santo Tirso para efectuar
a ligação à rede pública de água, sendo que
metade da factura foi paga pela autarquia e a
outra parte poderia ser paga em 12 meses. Está
iniciativa piloto vigorou até final de 2008.

JULHO
Parceria público-privada para requalificar Cine-
teatro
Aprovada a proposta para a abertura do con-
curso público para a requalificação do Cine-
teatro e do mercado municipal de Santo Tirso.

“Vila das Aves não liga nada ao cinema”
Em entrevista, Joaquim Azevedo, que tinha rea-berto
o Cine Aves em Maio, assume que não queria
desistir mas, a continuar da forma que estava não
lhe restaria outra alternativa. E não restou…

AGOSTO
Presidente da Junta de Santo Tirso vai entrar na
corrida à Câmara Municipal
José Graça assume a candidatura à Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, como independente.

SETEMBRO
PT investe cinco milhões de euros em Santo Tirso e
cria mil e 200 postos de trabalho
Anunciado que em meados de 2009 entra
em funcionamento em Santo Tirso o novo “call
center” da PT num edifício a construir de raiz
em zona central da freguesia de Santo Tirso.
Onde? Ainda não se sabe.

Portátil “Magalhães” chegou ontem a Santo Tirso
Entrega dos primeiros computadores “Maga-
lhães”, em Vilarinho, com a presença do secre-
tário de estado adjunto da educação. Resta-
nos saber se para além dos meninos de
Vilarinho outros meninos tirsenses também já
receberam o companheiro “Magalhães”.

OUTUBRO
Quinta do Pinheiros na posse da Junta de Vila das
Aves… vinte anos depois
A promessa de Augusto Garcia de doar a Quinta
dos Pinheiros à Junta de Freguesia de Vila das
Aves, em troca dos terrenos de Ringe, cumpriu-
se vinte anos depois, no dia 8 de Outubro,
quatro dias antes, da homenagem de gratidão
a Augusto Garcia promovida pela Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila
das Aves.

Câmara adjudicou obra de ligação da Av. de
Paradela ao lugar de Cense
Há muito esperada pela população de Vila das
Aves, a via de ligação de Paradela a Cense vai
entrar na primeira fase.

NOVEMBRO
A Grécia antiga nos vasos de António Miranda
Inaugurada a exposição “Vasos gregos em Por-
tugal”, patente ao público até 18 de Janeiro, no
Museu Municipal Abade Pedrosa, revelada neste
museu pela primeira vez na totalidade.

Simpósios de escultura: “As pessoas já perceberam
que este é um projecto importante para a cidade”
Inauguradas mais quatro esculturas no Parque
Urbano da Rabada a juntar ao espólio de arte
contemporânea de Santo Tirso.

DEZEMBRO
EBI de S. Tomé de Negrelos vai implicar um
investimento de cerca de seis milhões de euros
Durante este mês será aberto o concurso públi-
co internacional para execução da obra.

Buzinão de protesto, em S. Martinho do Campo con-
tra demolição de prédio
O polémico prédio construído em S. Martinho
do Campo foi mesmo abaixo. |||||||
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ABÍLIO GODINHO - FUNERÁRIA - UNIPESSOAL, LDA
Agência Funerária Abílio Godinho

Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº 27
(junto ao Largo da Mariana)
Vila das AVila das AVila das AVila das AVila das Avvvvveseseseses
Telef. 252 941 316
Escritório: Lugar da Arnozela
S.Martinho do CampoS.Martinho do CampoS.Martinho do CampoS.Martinho do CampoS.Martinho do Campo
Telef. 252 841 731
Telm. 91 936 61 89
Rua D. Laurinda F. Magalhães, nº 42
Moreira de CónegosMoreira de CónegosMoreira de CónegosMoreira de CónegosMoreira de Cónegos
Telef. 253 563 250

Auto Fúnebres de luxo para todo o país e estrangeiro
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Foi sob a surpresa de um lençol de
neve que, no passado dia 9 do cor-
rente, pela manhã, uma delegação da
Junta de Freguesia se deslocou à Casa
do Sol, antigo edifício dos Correios
em remodelação, para uma visita às
obras que aí estão a decorrer.

Recebida pelo presidente da As-
sociação de Solidariedade e Acção
Social (Asas), José dos Santos Pinto e
pela directora-geral da mesma insti-
tuição, Gilda Torrão, a delegação cons-
tituída pelo presidente da Junta, Carlos
Valente, pela secretária do executivo
Clara Freitas, e os vogais Manuel Jo-
aquim Monteiro e Joaquim Carneiro,
visitou demoradamente o edifício que
começa a dar ideia do que verdadei-
ramente vai ser, uma casa de acolhi-
mento com todas as condições de
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Visita da Junta de Freguesia de Vila das Aves
à Casa do Sol em dia de neve

habitabilidade e de enquadramento
a fim de vir a acolher crianças e ado-
lescentes dos 12 aos 18 anos, sob a
tutela da instituição Asas.

Gilda Torrão guiou os visitantes
aos vários cómodos: no rés do chão,
além da sala de estar e refeitório, si-
tuam-se dois estúdios, salas de tra-
balho onde vão funcionar os com-
putadores, bem como a cozinha e a
sala de preparação das refeições, e
uma pequena sala de recepção, con-
tígua ao átrio junto à porta de entra-
da. O acesso ao 1º andar far-se-á
através de escadas mas também de
elevador; neste andar situam-se 5
quartos mais um para uma vigilante,
bem distribuídos em função da ne-
cessidade de acolher crianças e jo-
vens de ambos os sexos sendo que
o quarto da vigilante se encontra pre-
cisamente na passagem de uma zona

para a outra. Na cave ficará a casa
das máquinas e pequenos arrumos.
O edifício está perfeitamente adapta-
do ao acolhimento de crianças com
deficiência, desde rampas de acesso
exterior e aos quartos de banho.

O edifício não sofreu exteriormen-
te qualquer alteração mas parece, do
ponto de vista da estrutura interior,
perfeitamente adaptado às nobres
funções que vai ter. Gilda Torrão foi
dizendo que provavelmente a obra
não será entregue em Maio como
inicialmente previsto mas fez fé de que
ainda este ano ocorra a instalação.
Quanto à aquisição do gaveto nas
traseiras para uma zona de recreio, o
presidente da Junta lamentou que,
tendo estado marcada a escritura
com os donos do terreno, estes, sem
explicação até ao momento, tenham
feito finca-pé na expectativa de um

as presenças de Castro Fernandes,
presidente da Câmara de Santo Tirso,
e José Graça, presidente da Junta, José
dos Santos Pinto justificou a manu-
tenção do cargo pela grande identifi-
cação que tem com a instituição. Lem-
brou as dificuldades que se avizi-
nham, mas mostrou-se acima de tudo
confiante na motivação das pessoas
para levar as coisas a bom porto, bem
como do apoio da sociedade civil e
da Câmara Municipal. A inaugura-
ção da Casa do Sol marcará, assim
espera o presidente da ASAS, este ano
de 2009, sublinhando na ocasião o
mesmo responsável, o trabalho de
cariz social desenvolvido pela insti-
tuição. “Esta casa está a crescer” afir-
mou e com isso, acredita o presiden-
te da Asas, vai enriquecendo o con-
celho de Santo Tirso. ||||| * COM: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ
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encarecimento do preço inicialmente
combinado. Boa notícia por parte do
executivo avense foi a informação de
que os prédios defronte irão final-
mente à praça, propiciando futura-
mente uma bela vista para Negrelos.

TOMADA DE POSSE
A visita à Casa do Sol aconteceu dois
dias após a tomada de posse da nova
direcção da ASAS. Na realidade, tra-
tou-se mais de dar cumprimento a for-
malidades, já que os corpos gerentes
mantêm-se por mais três anos. José
dos Santos Pinto continua, por isso,
na presidência da ASAS até 2011,
acompanhando-o na direcção Maria
Irene Costa, como vice-presidente,
Anabela Ferreira, como secretária e
José Manuel Pimenta Carvalho e
Duarte Faria Gonçalves como vogais.
Durante a cerimónia, que contou com

A CASA DO SOL, EM VILA DAS AVES PODERÁ NÃO FICAR PRONTA EM MAIO DESTE ANO, COMO PREVISTO, MAS A ASAS ESPERA QUE AINDA ESTE ANO POSSA AÍ
FAZER O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO. ENQUANTO ISSO, VÃO PROSSEGUINDO AS OBRAS NA CASA DE ACOLHIMENTO DAQUELA
INSTITUIÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, REVITALIZANDO-SE ASSIM O ANTIGO EDIFÍCIO DOS CTT

Reisadas na Tuna de Rebordões
No próximo dia 18 de Janeiro a Associação Tuna Musical de Rebordões vai realizar,
pelas 15 horas, na sua sede social, em Carreiró, as tradicionais Reisadas. Para esta festa
a Direcção convida todos os sócios, familiares e amigos.
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Depois de comemorar 30 anos a As-
sociação Avense está numa fase de
transição. Ao finalizar três à frente da
associação, a actual direcção, na voz
de João Silva (actual presidente da
direcção) e Bruno Coelho, ponderam
passar a pasta até porque os seus pro-
jectos de vida começam a assumir um
papel dominante: “estamos numa fase
de dar um novo ciclo para aa78.” Na
sala de reuniões do Cubo das Artes
os dois dirigentes receberam o Entre
Margens para, em entrevista, respon-
de-rem a todas as criticas que lhe são
feitas, pincelarem o futuro e preparar
pontes para a próxima direcção. Para
já garantem que “de uma forma glo-
bal foram três anos positivos” e ale-
gam que agora a associação está nu-
ma fase mais “confortável” a nível eco-
nómico.

Estão na direcção da Associação a
Avense desde 2005. Os mandatos são
de dois anos, passaram-se três e ain-
da não se realizaram eleições. Por
que é que isso ainda não acontece-
ram? Já estão perspectivadas?

JOÃO SILVA: Estão perspectivadas, mas
essa é uma situação que estamos aber-
tos a esclarecer com os próprios sóci-
os. Se tiverem alguma questão ou al-
guma critica seja em que área for,
gostaríamos de a discutir pessoalmente
com os sócios e não através de jornal.

Nesse caso a proposta de eleições será
feita pela direcção?
JS: As eleições são sempre convoca-
das pela assembleia-geral. Neste mo-
mento estamos a preparar directamen-
te com o presidente da assembleia-
geral um calendário razoável. Estamos
numa fase de exames e muitos de
nós até já trabalham e por isso é um
bocado complicado conciliar as duas
coisas, mas estamos neste momento
a tratar dessa situação.

Que retrospectiva fazem destes últi-
mos três anos?
BRUNO COELHO: De uma forma simplista
temos que dizer que conseguimos
mais sócios, conseguimos mais acti-
vidades, conseguimos enviar um pla-
no de actividades para o Instituto Por-
tuguês da Juventude no ano transacto
e, neste enquadramento, conseguimos

também organizar o [ficheiro] de só-
cios e o material. Acho que, de uma
forma global, foram três anos positi-
vos e terminaram agora com uma mais
valia, que é ter uma associação a ní-
vel económico mais confortável, por-
que nós pegamos na associação com
algumas dificuldades e com alguns
problemas e agora temos mais algu-
ma liberdade.

Quais as principais dificuldades que
encontraram ao longo destes três
anos?
BC: Quando chegamos à associação
encontramos uma ou outra resistência
da antiga direcção, mas conseguimos
resolver e avançamos com o nosso

projecto. Nós estamos dispostos, um
bocadinho ao contrário daquilo que
acontecia, a abrir-nos a projectos no-
vos, a pessoas que tenham novas idei-
as e nós próprios temos as nossas idei-
as, as nossas actividades, com parceri-
as com outras instituições, algo do gé-
nero como a que tínhamos com a ASAS.
Queremos um novo ciclo para aa78.

Acham que não foram bem compre-
endidos pelas antigas direcções?
BC: O que lhe posso dizer é que na
nossa direcção tínhamos três ou qua-
tro pessoas que eram familiares direc-
tos de pessoas que já foram da aa78.
Não acho que sejamos mal compre-
endidos por dirigentes anteriores, mas
não lhe vou esconder que tivemos
uma ou outra resistência da antiga
direcção, isso é um facto inegável.
Agora, nós nunca achamos que fo-
mos mal compreendidos até porque
dentro do nosso órgão fiscal e da
assembleia-geral, por exemplo, temos
muitos fundadores e são pessoas que
estão em contacto directo connosco
e que nos vão dando opiniões.

Uma das críticas apontadas à actual

direcção prende-se com o facto de o
Cubo das Artes estar muitas vezes
fechado.
BC: Isso é uma ideia errada. A Asso-
ciação Avense assinou um protocolo
com o Asas [que vigorou] até Feverei-
ro deste ano (2008), ou seja, até Fe-
vereiro o Cubo das Artes esteve aber-
to diariamente desde as 9 da manhã
até às 18, por isso acho que é uma
ideia errada. Efectivamente o Cubo
esteve aberto durante esse período e
durante o fim-de-semana ao sábado,
que é o dia semanal de reunião, e
portanto nós estamos sempre cá.
JS: E temos os sócios campistas que a
partir de Março telefonam-me várias
vezes para vir aqui falar comigo para
tirar dúvidas sobre a carta de campis-
ta e sempre que necessitam de algu-
ma informação telefonam-me ou man-
dam-me mail e marcamos uma hora
e vimos cá. Mas está o meu contacto
na porta e sempre que algum sócio
precise de falar comigo liga-me.

Na verdade perece haver alguma di-
ficuldade dos associados em pagar
as cotas…
JS: Isso é uma ideia errada, como o

JOÃO SILVA (PRESIDENTE DA DIRECÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AVENSE, À ESQUERDA NA IMAGEM) E BRUNO COELHO DA ASSOCIAÇÃO AVENSE (AA78)
FALAM DE COMO PERSPECTIVAM O FUTURO DE UMA DAS MAIS EMBLEMÁTICAS ASSOCIAÇÕES DA VILA DAS AVES.

Actual direcção da Associação Avense faz balanço
“positivo” dos últimos três anos de actividade

Bruno Coelho: “Não acho
que sejamos mal com-
preendidos por dirigentes
anteriores, mas não lhe
vou esconder que tivemos
uma ou outra re-sistência
da antiga direc-ção [da
Associação Avense], isso é
um facto inegável”.
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GONÇALVES & LILIANA, LDA
Estamparia têxtil

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

Bruno disse, até Fevereiro a associa-
ção esteve aberta todos os dias úteis
e essa situação só se colocou agora
nos últimos três meses.
BC: Como disse estamos abertos a
novas propostas, estamos naquela
fase transitória de acabar um projec-
to e abrir terreno novo, mas tivemos
uma actividade no aniversário da as-
sociação no Centro Cultural e tive-
mos o auditório praticamente cheio,
e deixe-me dizer, já agora, que gos-
távamos de agradecer à Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso, ao Eng. Castro Fer-
nandes, à Dra. Júlia Godinho e ao di-
rector do Centro Cultural, Nuno Olaio,
que nos deram todas as condições e
não nos criaram nenhum tipo de di-
ficuldade, e assim correu tudo muito
bem, além disso criamos um progra-
ma que chamamos ‘sócio na hora’…

É como correu?
JS: Foi muito bom, muito positivo. Fi-
zemos muitos sócios novos do Porto,
de Braga e portanto foi muito positivo

A propósito do aniversário da asso-
ciação tiveram conhecimento que
houve uma celebração simbólica fei-
ta pelos antigos dirigentes à porta
das Cubo das Artes?
BC: Soube disso através do jornal. Mas
qualquer actividade que os associa-
dos tenham interesse em realizar, a
direcção estará completamente aber-
ta a que seja feita essa actividade. De
quem fez essa actividade em nome
da aa78, a direcção da associação
não teve nenhum contacto formal, não
recebeu nenhum mail, nenhuma car-
ta, nenhum tipo de contacto.
JS: Tenho pena, e acho que os sócios
deviam-nos ter contactado porque
estamos completamente abertos e
daríamos condições e meios para in-
cluir a actividade no plano apresen-
tado ao IPJ.

E falando em projectos com o IPJ,
como têm corrido?
JS: Às mil maravilhas! (risos) É claro
que há sempre algumas dificuldades,
mas em termos gerais fizemos uma
exposição, fizemos o concerto… Mas
neste momento a direcção não está
com todos os elementos porque mui-
to deles trabalham, outros até foram
trabalhar para o estrangeiro, mas os
que cá estavam deram o seu contri-
buto. Foi um pouco complicado re-
solver todas as questões, mas pronto,
quando se organizam eventos destes
e tendo em conta que, por exemplo,
eu e o Bruno ainda estudamos e ou-
tros trabalham é sempre complicado
fazer tudo a cem por cento, mas em
termos gerais correu muito bem.

O João pretende candidatar-se nova-

mente à presidencia da direcção?
Neste momento penso apenas em
terminar este projecto de três anos
muito bons em que enriqueci bastan-
te. Estou  prestes a iniciar o meu pro-
jecto de carreira e como estou a pen-
sar em estudar para estrangeiro no
próximo ano lectivo, neste momento
vou-me focar mais na minha vida pes-
soal e nos projectos que tenho a de-
correr. Não posso neste momento pôr
as duas coisas no mesmo patamar
porque uma delas ia ficar para trás.

Até haver nova direcção o que têm
programado para a aa78?
JS: Neste momento estamos simples-
mente a tratar das burocracias neces-
sárias para que a transição ocorra com
naturalidade. Entretanto já tivemos
contactos de algumas pessoas que
querem realizar concertos através da
associação. Aliás mesmo que não seja
sócio, qualquer pessoa, que tenha um
projecto pode apresentá-lo à aa78 e
a associação encarregar-se-á de ver
se o projecto é viável. Neste momen-
to a situação não é muito favorável
devido às nossas questões pessoais,
mas quiçá numa direcção futura nós
possamos apoiar e criar pontes entre
a nova direcção e as pessoas que,
porventura, nos tenham contactado.

Tendo em conta que o João está liga-
do à multimédia não seria interessan-
te fazer um projecto nesse âmbito?
JS: Tivemos um colega nosso, que tam-
bém é sócio, que nos apresentou um
projecto. Era uma excelente ideia, mas
na prática em termos de custos e ren-
tabilidade é mais complicado tornar
isso uma realidade.
BC: Envolve uma logística elevada. São
acontecimentos semanais que neces-
sitam de acompanhamento, e nós
somos pessoas que temos os nossos
estudos e trabalhos e não estamos a
residir em Vila das Aves e temos al-
guma dificuldade em fazer esse acom-
panhamento. Damos sempre preferên-
cia a acontecimentos como um con-
certo ou uma exposição; damos sem-
pre preferência a actividades pontu-
ais que envolvem um trabalho de vá-
rios meses de preparação. A nossa
actividade fulcral do plano de activi-
dades deste ano foi o concerto e ti-
vemos muito prazer em ver uma ban-
da aqui da Vila das Aves a lançar o
seu CD neste concerto. É esse é o
objectivo da associação: apoiar, cati-
var e fazer com que a Vila da Aves
seja um sítio melhor.

Para terminar o vosso ciclo dentro
da aa78, qual seria o projecto de
sonho?
JS: Da minha parte seria trazer os
Madredeus (risos).

Sábado, 10 de Janeiro de 2009; foi
um dia em grande para a Associa-
ção Humanitária dos Bombeiros de
Vila das Aves. A corporação local
recebeu da SGS ICS, o maior orga-
nismo mundial de certificação, o
Certificado de Qualidade ISSO
9001. Um momento importante no
já longo historial da corporação dos
bombeiros de Vila das Aves com a
mais valia de se tratar do primeiro
corpo de bombeiros a receber esta
certificação a nível nacional e um
“dos poucos exemplos de Bombei-
ros com um sistema de Gestão Cer-
tificado a nível mundial”.

A entrega do certificado realizou-
se na sede do salão nobre da asso-
ciação humanitária, na presença de
alguns dos máximos responsáveis

mara Municipal de Santo Tirso, Cas-
tro Fernandes e a Governadora Ci-
vil do Porto, Isabel Oneto para além,
claro está do presidente da Direc-
ção da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vila das
Aves, Geraldo Garcia e de toda a
corporação local.

A certificação consiste na avalia-
ção por um Organismo Certificador
independente e devidamente acre-
ditado, atestando que a Organiza-
ção cumpre todos os requisitos de
normas reconhecidas. A norma ISO
9001 é a mais reconhecida norma
relativa a Sistemas de Gestão da
Qualidade a nível mundial, incor-
porando princípios de gestão relati-
vos à Focalização nos Clientes, Li-
derança, Envolvimento das Pessoas
e Melhoria Contínua.

Através deste Sistema de Gestão
e da sua certificação, a produtivida-
de das organizações é reforçada
pela reorganização dos processos,
passa a existir uma maior transpa-
rência das suas actividades e a sua
imagem é fortalecida pelo prestígio
associado às Marcas de Certificação
reconhecidas internacionalmente.

Fundada em Julho de 1977, a
Associação Humanitária Bombeiros
Voluntários de Vila das Aves tem no

seu activo além do Comando, 80
Bombeiros e 37 Bombeiras num to-
tal de 117 elementos. Para além do
quartel, e segundo faz saber a insti-
tuição em comunicado de impren-
sa, a associação humanitária “irá
construir a médio prazo uma clínica
para Cuidados Continuados e Ter-
mas, aproveitando assim as águas
sulfurosas do Amieiro Galego para
tratamento da pele e para gabinetes
médicos e de especialidade”. |||||

A cerimónia de entrega do Cer-
tificado de Qualidade aos bom-
beiros de Vila das Aves realizou-
se no final da manhã do último
sábado, na presença de vários
convidados, entre os quais a co-
municação social local e nacio-
nal. O Entre Margens não esteve
presente nesta cerimónia pois
não recebeu qualquer convite
para o efeito. No entanto, e dada
a importância da certificação,
não poderíamos deixar de a no-
ticiar. O Entre Margens felicita
ainda a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de
Vila das Aves por mais esta im-
portante conquista. ||||||

NOTA DA REDACÇÃO

Certificado de Qualidade para
os Bombeiros de Vila das Aves
A CORPORAÇÃO DOS BOMBEIROS DE VILA DAS AVES É A PRIMEIRA INSTITUÇÃO DO
GÉNERO A SER CERTIFICADA A NÍVEL NACIONAL. A CERIMÓNIA DE ENTREGA DE
CERTIFICADO REALIZOU-SE NO ÚLTIMO SÁBADO NA PRESENÇA DE VÁRIOS CONVIDADOS

dos bombeiros nacionais, nomeada-
mente o Presidente da Liga dos Bom-
beiros Portugueses, Duarte Caldeira
e de vários responsáveis políticos,
entre os quais o presidente da Câ-

A norma ISO 9001 é a
mais reconhecida norma
relativa a Sistemas de
Gestão da Qualidade a
nível mundial
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Em meados do mês passado a GNR
de Vila das Aves foi à procura de uma
jovem desaparecida de casa dos seus
pais mas o que encontrou ultrapassou
as expectativas: um grupo que se de-
dicava a assaltos violentos, como “car-
jaking” e roubos com arma de fogo.

Tudo começou com uma simples
investigação na sequência do pedi-
do de paradeiro de uma menor fugida
da sua residência em Vilarinho, a 17
de Dezembro. A operação culminou
com a localização da menor de 16
anos numa residência da mesma fre-
guesia mas no local encontrava-se
outra jovem também desaparecida
desde o dia 26 de Novembro de
2008 de uma dita “casa de correc-
ção” do Porto. Na mesma casa, encon-
travam-se ainda dois indivíduos que
faziam parte do grupo de assaltantes

Na ocasião, a GNR de Vila das
Aves efectuou no local uma busca
domiciliária, da qual resultou a apre-
ensão de munições calibre 12, telemó-
veis, vários objectos ligados a activida-
de criminal dos suspeitos, bem como
uma bateria de automóvel, de um veí-
culo que tinha sido furtado pelo gru-
po), servindo esta como alimentador,
(gerador), de luz, uma vez que a refe-
rida residência não tinha luz nem
água. Nota ainda a GNR local, que
foi igualmente apreendido uma folha
do Jornal de Notícias, onde se noticia-
va o roubo por “carjaking” seguido
de sequestro, efectuado pelo grupo.

Esta acção desenvolvida pela GNR
de Vila das Aves permitiu despoletar
diligências que levaram à localização

e detenção de mais três indivíduos,
um dos quais se encontrava evadido
do Estabelecimento Prisional de Ca-
xias. Para além disso, a quatro elemen-
tos do grupo foi aplicada como me-
dida de coação a prisão preventiva e
pelo meio, foram ainda recuperados
cinco veículos furtados e utilizados
pelo grupo nos assaltos.

ACTIVIDADE OPERACIONAL /08
Da sua actividade operacional ao lon-
go de todo o ano de 2008, a GNR
de Vila das Aves começa por desta-
car a detenção, a 23 de Janeiro, de
um indivíduo de 45 anos de idade
que assaltou um mi-mercado da fre-
guesia de Vilarinho. Desta detenção
resultou ainda a apreensão de uma
faca e um gorro, utilizado no assalto,
bem como as roupas que o mesmo utili-
zou para efectuar o assalto encapuzado.

Em Março, e depois de uma in-
vestigação que já durava há cerca de
um ano, a GNR conseguiu apanhar
um falso inspector da “ASAE”, Embo-
ra natural de Rio Tinto, o individuo
cehgou a actuar no concelho inici-
ando-se este processo na sequência
das queixas feitas por alguns pessoas
vitimas de burla. Desta investigação
resultaram várias buscas domiciliárias
e em veículos efectuadas em Rio Tin-
to, Valongo e Guifões, tendo sido
apreendidas uma arma de fogo, fal-
sos documentos de identidade de
autoridade da “ASAE”, bem como
documentos relacionados com as
actividades relacionadas com os sus-
peitos nomeadamente por burla,

usurpação de funções, falsificação de
documentos e fraude fiscal.

No início do mês de Agosto foi
detido outro indivíduo, mas por sus-
peita de ameaças e agressões, e ain-
da de ter colocado engenhos explo-
sivos numa residência, situada em São
Salvador do Campo. Na ocasião foi
montado um perímetro de segurança
em torno da referida residência, eva-
cuaram-se vários residentes das ca-
sas circundantes. Entretanto, uma equi-
pa de inactivação de engenhos ex-
plosivos improvisados da GNR fez
uma inspecção à referida casa, mas
não encontrou qualquer explosivo

Em 28 de Outubro, a GNR local,
após investigação que já durava há
um ano e dois meses, efectuou bus-
cas Domiciliárias e a veículos, em Vila
das Aves, na sequência da detenção
de um suspeito do crime de burla. O
esquema do suspeito consistia em
usar identidades de indivíduos, com
pouca aptidão social, pouco integra-
dos na sociedade, por dificuldades
económicas, comprando electrodo-
mésticos, veículos e outros através de
créditos em nome dos lesados, que
só vinham a ter conhecimento das
“compras” quando recebiam nas suas
residências correspondências das ins-
tituições financeiras de crédito.

O indivíduo foi identificado e
aguarda julgamento com prestação
de termo de identidade e residência.
Das buscas foi possível apreender di-
versos documentos de dezenas de
toxicodependentes e analfabetos víti-
mas do esquema de burla. |||||

GNR de Vila das Aves “desfaz”
grupo de assaltantes
ACTIVIDADE OPERACIONAL DA GNR DE VILA DAS AVES - 2008 | SIMPLES INVESTIGAÇÃO
PARA LOCALIZAR JOVEM FUGIDA, EM VILARINHO, CONDUZ GNR A GRUPO DE ASSALTANTES

Praça de Bom Nome | Loja  H (junto aos Correios) | T. 917 459 800

ourivesaria
harpa joias
em vila das aves

OURO USADO

Um estabelecimento onde pode vender o seu ouro, pratas,
moedas de ouro, libras, fios, brincos, anéis, etc.

TUDO PAGO A DINHEIRO

vamos

a casa

Esta quarta-feira, 14 de Janeiro, tem
lugar no Colégio das Caldinhas, na
escola Instituto Nun’Alvres, o 1º
Encontro do Ensino Profissional.
Com este evento, o INA pretende
proporcionar um espaço de discus-
são e reflexão acerca do ensino
profissional, das necessidades das
empresas relativamente aos técni-
cos qualificados, à criação de par-
cerias entre a escola, as empresas,
as associações patronais e sindicais
e outras organizações, assim como
pensar e reflectir sobre a criação de
mecanismos de absorção, pelo mer-
cado de trabalho, de jovens mode-
radamente qualificados.

O início dos trabalhos está mar-
cado para as 9 da manhã e para
debater o primeiro painel temático
(Definir um perfil profissional para
o séc. XXI – a aposta no capital hu-
mano) a organização conta com as
participações de Alberto Lima (pro-
fessor da Universidade do Minho),

Fernando Ferreira (director das Ter-
mas das Caldas da Saúde), Isabel
Furtado (administradora do Grupo
TMG), Vítor Fernandes (Escola Se-
cundária de Tomáz Pelayo )        

O segundo painel temático (Cri-
ar redes, estabelecer pontes e parti-
lhar recursos - receita para qualifi-
car jovens técnicos) tem início às
11 horas e conta com participação
de um representante da Associa-
ção Nacional de Jovens Empresári-
os, de Marco Magalhães (Câmara
Municipal de Famalicão), de Paula
Brandão (Câmara Municipal de
Santo Tirso), de Rui Magno (Asso-
ciação Empresarial de Portugal) e de
Sara Azevedo (Associação de Pais
do INA)

O encerramento desta iniciativa
conta com as intervenções de Regi-
na Matos de Almeida (Direcção
Regional de Educação do Norte) e
de Maria do Céu Pinheiro (Direc-
tora Pedagógica do INA). ||||||

Colegio das Caldinhas
debate esta quarta-feira
Ensino Profissional
INA PRETENDE PROPORCIONAR UM ESPAÇO DE
DISCUSSÃO E REFLEXÃO ACERCA DO ENSINO
PROFISSIONAL, DAS NECESSIDADES DAS EMPRESAS
RELATIVAMENTE AOS TÉCNICOS QUALIFICADOS. A
INICIATIVA TEM INÍCIO AS 9 HORAS DE HOJE

CENTRO DE ACÇÃO SOCIAL DE ACOLHIMENTO À
TERCEIRA IDADE DE RORIZ REALIZOU ELEIÇÕES

Decorreram no passado dia 7 de
Dezembro as eleições para os cor-
pos sociais do Centro de Acção So-
cial de Acolhimento à Terceira Ida-
de de Roriz, para o triénio de
2009-2011.

A única lista em sufrágio, com-
posta pela actual direcção, teve 208
votos num total de 210, sendo que
dois foram considerados nulos.
Refira-se que o Casatir conta actu-
almente com 1268 sócios.

Os corpos sociais eleitos para a
direcção foram Carlos Portas (presi-

dente), Joaquim Martins (1º vice-
presidente), Manuel Martins (2º
vice-presidente), Joaquim Cunha
(secretário), João Martins (tesourei-
ro), António Ferreira (1º vogal) e
Ana Maria Castro (2º vogal).

Para a assembleia-geral foram
eleitos Abílio Martins (presidente),
Anabela Ferreira (1º secretário) e
Marco Ferreira (2º secretário).

Para o conselho fiscal foram elei-
tos Maria de Fátima Monteiro (pre-
sidente), Joaquim Melo (1º vogal)
e Armindo Silva (2º vogal). ||||||

Carlos Portas renova
mandato na
direcção da Casatir
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CASO DO PRÉDIO ILEGAL EM S. MARTINHO DO CAMPO

Para informação dos munícipes,
fica no ar a insinuação de que se
pretendia que o Presidente da
Câmara Municipal de Santo Tirso
“fechasse os olhos” a uma ilega-
lidade ou “escondesse” a nulida-
de do acto de licenciamento, e
dessa forma, beneficiasse uma
empresa, detida e administrada
por um Presidente de Junta elei-
to pelo PSD, estranhamente apoi-
ado pelo PSD num assunto emi-
nentemente privado. Mais, tendo
o Presidente da Câmara Munici-
pal conhecimento dessa nulida-
de, estava obrigado a declará-la,
sob pena de incorrer na prática do
crime de denegação de justiça.
Aqui cumpre citar a DECISÃO DO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E
FISCAL DE PENAFIEL, proferida
a 30 de MAIO de 2008, quando
refere que:
“(…) Por outro lado, está em cau-
sa a violação do PDM [Plano Di-
rector Municipal] que protege in-
teresses públicos, como: o ur-
banismo adequado e o meio
ambiente.
Sendo a violação destes inte-
resses é sancionada com a nu-
lidade, dada a sua gravidade.
Por conseguinte, a violação do
PDM não pode em caso algum
ceder perante os danos particu-
lares.
Acresce que, manda o bom sen-
so que, quando está em causa
a nulidade do PDM, se pare a
execução das obras e se espe-
re pela decisão definitiva.

Para evitar situações de facto
consumado.
Deveria ser a Requerente [TSEIS]
a primeira interessada em sus-
pender as obras, pelo que, não
se entende a ânsia em prosse-
guir com a construção. (…)” (fim
de citação)
Na verdade, a Tseis, SA não res-
peitou o embargo realizado aos
24 de Maio de 2007, quando a
obra ainda estava na fase de pe-
dreiro, numa atitude de prepotên-
cia e de desrespeito pelos actos
legítimos emanados pela Câma-
ra Municipal de Santo Tirso.
Nunca a Tseis, SA tentou a legali-
zação da construção, apesar de
saber que a mesma violava o PDM,
pelo que, só restava à Câmara
Municipal de Santo Tirso a decla-
ração de nulidade do acto de li-
cenciamento.
Citando novamente a DECISÃO
DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E
FISCAL DE PENAFIEL:
“(…) Efectivamente, em 25-10-
2007 foi proferido pelo Requeri-
do Presidente da Câmara Muni-
cipal despacho a determinar: (…)
- Declarar extinto o procedimen-
to de embargo de obra ordena-
do pelo despacho de 21-05-2007
e efectuado aos 24-05-2007, por
impossibilidade ou inutilidade
superveniente.
- Notificar a sociedade TSEIS- In-
vestimentos Imobiliários, SA,
para, no prazo de 30 dias a con-
tar da presente notificação, pe-
dir o licenciamento/legalização

da construção de acordo com o
Regulamento do PDM e demais
legislação aplicável em vigor, sob
pena de ser ordenada a demoli-
ção da construção existente.
- Ordenar o embargo da obra até
à decisão final a proferir no pro-
cesso de licenciamento/legali-
zação a apresentar pela socie-
dade Requerente. (…)
Deste despacho (...) foi a Reque-
rente notificada aos 25 de Outu-
bro de 2007.” (fim de citação)
Assim, o Sr. Adelino Moreira, na
qualidade de representante legal
da TSEIS, Investimentos Imobili-
ários, SA, foi notificado da decla-
ração de nulidade e ainda para
proceder à legalização da cons-
trução de acordo com o PDM,
contudo, por incrível que pare-
ça, NADA FEZ, remetendo-se,
pura e simplesmente, ao silên-
cio. Mas, pior ainda, o Sr. Adelino
Moreira, numa atitude “quero,
posso e mando” não respeitou
as ordens de embargos feitas
pela Câmara Municipal.
Dado o total desrespeito pelo em-
bargo, a Câmara Municipal fez
as obrigatórias participações
criminais por desobediência.
Em 17 de Abril de 2008, a Socie-
dade TSEIS - Investimentos Imobi-
liários, SA, foi notificada (despa-
cho de 26 de Março de 2008) para
proceder à demolição da cons-
trução e nada disse e nada fez.
Aos 03 de Junho de 2008, o Tri-
bunal Administrativo e Fiscal de
Penafiel julgou extinta providên-

cia cautelar interposta pela Tseis,
SA , pelo que é falsa a afirmação
do Sr. Adelino Moreira de que o
tribunal “reconheceu como váli-
da a licença de construção”. Na
verdade, o Sr. Adelino Moreira
perdeu em Tribunal.
Aos 22 de Julho de 2008, foi to-
mada a posse administrativa da
obra para fazer cumprir coerci-
va-mente a ordem de embargo
– só assim a construção parou.
Aos 24 de Novembro de 2008 foi
tomada a posse administrativa
da obra para executar coerciva-
mente a ordem de demolição.
Concluindo: A obra, ainda na fase
de pedreiro, foi embargada aos
24 de Maio de 2007. Talvez o Sr.
Adelino Moreira, por ser Presiden-
te da Junta, julgasse que estava
acima da Lei, não respeitou as

ordens de embargos. Se tivesse
cumprido o embargo, logo no iní-
cio da obra, e esperado a deci-
são do tribunal, nada haveria a
demolir!
Recorde-se também que, em 25
de Outubro de 2007, foi notifica-
do para legalizar a construção e
NADA FEZ!
A Câmara Municipal sempre es-
teve aberta a uma solução, des-
de que cumprido o Plano Direc-
tor Municipal.
Tal não foi possível, dada a atitu-
de prepotente do Sr. Adelino
Moreira, pois nunca respeitou as
notificações da Câmara Munici-
pal, sempre as ignorando!
Só agora, com a demolição, se
lembrou de negociar!

Santo Tirso, 2 de Janeiro de 2009

Câmara Municipal de Santo Tirso DECISÃO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE PENAFIEL
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Portas seccionadas
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Automatismos para todos os tipos de portas
EDIFICIO DA TORRE, 1º ANDAR, SALA 9, VILA DAS AVES

Liga dos Amigos do
Hospital de Santo Tirso
mantém filosofia

Como vem sendo hábito, a direc-
ção da Liga dos Amigos do Hospi-
tal de Santo Tirso, no passado dia
3 de Janeiro, promoveu um jantar
de Natal com a participação de todo
o corpo de voluntários onde esti-
veram presentes cerca de 150 pes-
soas oriundos de muitas freguesi-
as deste concelho e do vizinho mu-
nicípio da Trofa. Tratou-se de um
jantar simples, sem qualquer convi-
dado especial, com as inscrições
abertas a todos aqueles que nele
quiseram participar.

O jantar que decorreu num am-
biente de festa, teve como objectivo
o convívio entre dirigentes, volun-
tários, sócios e todos aqueles que
se quiseram juntar à festa de Natal

A indefinição da fronteira entre Trofa
e Santo Tirso continua a dar azo a que-
relas entre os dois municípios, estan-
do a mais recente relacionada com o
avanço da zona industrial da Trofa.
Na semana passada, o autarca trofen-
se veio a público acusar o seu homó-
logo de Santo Tirso de “arrogância e
pouca lucidez” e de querer “amputar”
parte do novo município. Tudo por
causa da providência cautelar movi-
da pela autarquia tirsense de forma a
travar o avanço do plano de porme-
nor da zona industrial da Trofa (na
zona de Ervedosa).

Em comunicado de imprensa, a
Câmara de Santo Tirso dá conta que
a providência cautelar interposta no
Tribunal Administrativo “visa unica-
mente defender os interesses de todos
os tirsenses, tendo em conta o facto
de a fronteira entre os concelhos da
Trofa e de Santo Tirso ser, desde a
criação daquele município, legalmente
consumada em Novembro de 1998,
uma “terra de ninguém” com cente-
nas de metros de largura, que desde
essa altura tem gerado diversos con-
flitos entre as duas câmaras”.

Castro Fernandes lamenta que, vol-

Em reunião camarária os vereado-
res do PSD começaram por votar con-
tra, na Assembleia Municipal o par-
tido da oposição optou pela abs-
tenção; atitude que não passou ao
lado do PS que já veio a público
condenar a situação (ver edição
anterior do Entre Margens). Em cau-
sa está a contracção de um emprés-
timo de cerca de três milhões de
euros para financiamento de diver-
sos projectos.

Na base da abstenção dos de-
putados do PSD está o “respeito pe-
las empresas que por desmazelo e
falta de rigor nas contas” da Câma-
ra de Santo Tirso, não recebem atem-
padamente o que lhes é devido pela
autarquia, colocando-as muitas ve-
zes em situação financeira muito
difícil”. Em comunicado de impren-
sa, os sociais democratas alegam que
“face às incongruências detectadas,
não seria possível ao PSD passar um
cheque em branco a esta Câmara,
que  já provou que não o merece”.

PSD acusa Câmara
Municipal de desnorte
e recorre ao IGAL

desta associação. O encerramento
do jantar ficou marcado pelo discur-
so do presidente da Liga, o enfer-
meiro Fernando Marques, que sali-
entou que a criação do Centro Hos-
pitalar Médio Ave, em consequên-
cia da junção do Hospital João de
Deus de Famalicão e o Hospital
Conde de S. Bento de Santo Tirso,
não alterou em nada a filosofia, as
convicções ou as directivas da Liga
dos Amigos do Hospital de Santo
Tirso, já que está continua a ser uma
associação autónoma e o que in-
veste, distribui ou oferece ao hospi-
tal tem como objectivo principal
apoiar e dar um maior conforto aos
doentes da unidade de Santo Tirso.
||||| VÍTOR LEMOS

PRESIDENTE DA LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE
SANTO TIRSO REAFIRMOU FILOSOFIA DA LIGA NO HA-
BITUAL JANTAR DE NATAL DA ASSOCIAÇÃO

Para além disso, nota ainda o
PSD, “fruto do cruzamento entre di-
versos documentos emitidos pela
Câmara, foram detectadas diferen-
ças entre os valores das obras e os
pedidos de empréstimos correspon-
dentes”. Um entre vários exemplos:
empréstimo para a 3ª Fase do Cen-
tro Cultural das Aves, no valor de
140 mil euros, quando a obra é
orçamentada no PPI de 2008 em
96 mil euros.

Os deputados do PSD dizem-se
estupefactos por esta e outras situ-
ações, querendo saber, onde e como,
iriam ser aplicados os muitos mi-
lhares de euros que a Câmara di-
zia que iam ser gastos nas obras
identificadas, mas que afinal, cons-
tavam no orçamento com valores
muito inferiores. Face às dúvidas que
este empréstimo suscita, o PSD re-
meteu o assunto à     Inspecção-Ge-
ral da Administração Local e solici-
tou uma inspecção à Câmara, “para
cabal apuramento da situação”. ||||||

EMPRÉSTIMO CAMARÁRIO GERA POLÉMICA vidos dez anos sobre a emancipação
da Trofa “a Assembleia da República
não tenha ainda delimitado com ri-
gor os dois concelhos”. Em causa está
o atraso na delimitação territorial de
Santa Cristina do Couto e da fregue-
sia sede do concelho, do lado de San-
to Tirso, e de S. Martinho de Bougado,
do lado da Trofa. Segundo a mesma
fonte, “a Trofa reivindica terrenos lo-
calizados à direita da A3 (no senti-
do Porto-Braga), enquanto Santo Tirso
reclama uma faixa de cerca de 800
metros de largura à esquerda da mes-
ma auto-estrada. Na origem da dis-
córdia está o facto de a reivindicação
da Trofa incluir a actual Zona Indus-
trial de Santo Tirso, enquanto Santo
Tirso quer assegurar para o conce-
lho o local onde a Trofa pretende
instalar a Área de Acolhimento Em-
presarial, à face da A3”.

Santo Tirso já avençou com a pro-
posta de “traçar uma linha de divisão
que corte a meio a praça das porta-
gens e a rotunda em frente, de modo
a fazer coincidir com a realidade as
placas de sinalização existentes no
local, que apontam Trofa para a es-
querda e Santo Tirso para a direita

de quem sai da A3”. Mas para já não
se vislumbra qualquer entendimento
sobre o assunto, “pelo que continua
a existir a chamada “terra de nin-
guém”, com o evidente risco de as
revisões dos dois Planos Directores
Municipais acabarem por levar à
sobreposição de terrenos, já que há
parcelas que pertencem a Santo Tirso,
mas que se encontram registadas em
S. Martinho de Bougado, que agora
pertence ao concelho da Trofa”.

De resto, a legislação vigente no
âmbito da criação de novos Conce-
lhos obriga a Assembleia da Repúbli-
ca a proceder à delimitação territorial,
o que, neste caso, e não obstante te-
rem já passado 10 anos sobre a
emancipação da Trofa, ainda não
aconteceu. Uma situação que o Pre-
sidente da Câmara de Santo Tirso
lamenta, uma vez que “traz problemas
nas zonas limítrofes”, onde “por ve-
zes não se sabe se um terreno é da
Trofa ou de Santo Tirso”. De acordo
com o presidente da Câmara de San-
to Tirso, nestas “zonas de ninguém,
por causa desta indefinição, há cida-
dãos prejudicados e conflitos perma-
nentes, que não têm lógica”. |||||

Chumbada em reunião do executivo
camarário, pelos vereadores socialis-
tas, a proposta de homenagem a Délio
de Castro Cardoso Santarém teve
melhor sorte em sede da Assembleia
de Freguesia de Santo Tirso.

Na última sessão, e segundo faz
saber a concelhia social-democrata,
foi aprovada apenas com os votos dos
eleitos nas listas do PSD, a referida
“justa e merecida” homenagem “ao
Drº Délio de Castro Cardoso Santa-
rém”, antigo médico e autarca natural
de Santo Tirso, falecido há quase uma
década.

A homenagem proposta pelo PSD
consiste na “colocação no átrio dos
Paços do Concelho de um busto e
de uma placa evocativa da figura do
Dr. Délio Santarém e informativa do
seu papel na concretização da mes-
ma”; a ”realização de uma cerimónia
pública para a sua inauguração” a rea-

lizar no dia 31 de Maio de 2009,
dia em que nascera há 106 anos; e
a realização de um estudo de enqua-
dramento da obra e placa e selecção
em primeiro critério de um escultor
residente ou natural do concelho
para a concretização do trabalho”.

Os membros da Assembleia de
Freguesia de Santo Tirso, local onde
viveu e trabalhou Délio Santarém, pre-
tendem remeter esta proposta à Câ-
mara Municipal deixando ao seu cri-
tério a sua concretização. O PSD en-
tende que “Santo Tirso, deve esta
homenagem ao Drº Délio Santarém,
e por isso ficará na expectativa de a
ver concretizada no 106º aniversá-
rio do seu nascimento”.

Délio de Castro Cardoso Santarém,
nasceu em Santo Tirso a 31 de Maio
de 1903. Em 1931 casou com Maria
Madalena Luisello Cancio Santarém.
Fez o curso liceal em Guimarães e

formou-se em Medicina na Universi-
dade de Coimbra em 1927. Conclui
os cursos de Medicina Sanitária e
Hidrologia Médica. Como clínico, foi
durante cerca de 72 anos, um digno
profissional exercendo até aos 95 anos
de idade, com eficiência, a sua activi-
dade de médico radiologista na sua
clínica (a primeira) nesta cidade.

Em termos políticos, Délio de Cas-
tro Cardoso Santarém foi deputado à
Assembleia Nacional, pelo distrito do
Porto, vice-presidente da Câmara
Municipal e presidente da Câmara de
Santo Tirso durante 12 anos. Exer-
ceu muitos outros cargos civis e asso-
ciativos, e foi fundador da Associa-
ção de Solidariedade e Acção Social
de Santo Tirso. Délio Santarém foi con-
decorado pelo Presidente da Repú-
blica com a Ordem de Benemerência
e recebeu também a medalha de Ouro
do Concelho de Santo Tirso. ||||||

Indefinição da fronteira entre Trofa
e Santo Tirso gera querelas
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO MOVE PROVIDÊNCIA CAUTELAR CONTRA NOVO
MUNICÍPIO POR CAUSA DE AVANÇO DA ZONA INDUSTRIAL DA TROFA

PSD quer homenagem a Délio Santarem
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTO TIRSO APROVOU PROPOSTA DE HOMENAGEM AO
DR. DÉLIO SANTAREM, DEPOIS DA MESMA TER SIDO REJEITADA EM REUNIÃO CAMARÁRIA
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Outra Visão do Mundo
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Rua Mestre Escola, nº 90 - VILA DAS AVES
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E ao fim de oito meses, e alguns mi-
lhares de euros de prejuízo, o Cine-
Aves volta a fechar portas. A “louca”
aventura iniciada em Maio do ano
passado por Joaquim da Costa Aze-
vedo (empresário da Trofa que há
largos anos se dedica à exibição de
filmes) não deu os frutos desejados
por isso o inevitável voltou a aconte-
cer. Perde o concelho de Santo Tirso
a única sala que ainda se mantinha
mais ou menos regular na exibição
de cinema.

“Meti-me numa aventura e paguei
caro”, afirmou ao Entre Margens Joa-
quim da Costa Azevedo, referindo-
se, em particular, aos cerca de 30 mil
euros gastos para o conserto da má-
quina de projecção. Investimento pra-
ticamente em vão, tendo em conta a
média de vinte espectadores por ses-
são. “Falhou tudo, os espectáculos de
revista, o teatro o cinema”, lamenta
Joaquim da Costa Azevedo. Nestes
oito meses, apenas uma excepção; a
casa cheia para ver a dupla protago-
nista do “Telerural”, Quim Roscas e
Zeca Estacionâncio. Nos restantes es-
pectáculos de teatro de revista, a casa
ficava sempre pela metade.

“As pessoas às vezes diziam que não
sabiam que o Cine-Aves estava aber-
to” mas a explicação não convence o
responsável pela reabertura daquela
sala de espectáculos. “Percorria a fregue-
sia toda, bem como Riba d’Ave, Cani-
ços, Delães a anunciar os filmes, mas
as pessoas não vinham”, conta. “O povo
mais humilde não está para ir ao ci-
nema e os jovens vão para fora”, sen-
tencia Joaquim da Costa Azevedo.

Com a plateia praticamente vazia,
mais os 240 euros que tinha a pa-

Cine-Aves volta a fechar portas
à exibição de cinema
O REDUZIDO NÚMERO DE ESPECTADORES EM CADA
SESSÃO DE CINEMA E OS PREJUÍZOS ACUMULADOS LEVARAM
O EMPRESÁRIO JOAQUIM DA COSTA AZEVEDO A OPTAR POR
PÔR UM FIM NA EXIBIÇÃO DE FILMES NO CINE-AVES.
NO CONCELHO DEIXA DE HAVER, ASSIM, CINEMA PARA VER

gar mensalmente pelo aluguer das
instalações, mais ainda as contas de
luz, não restou outra solução que não
o do encerramento daquela sala, o
que de resto já vinha a ser equacio-
nado há algum tempo. “Só no mês
de Novembro paguei de luz e renda
600 euros, não era possível manter
aquilo”.

Joaquim da Costa Azevedo diz-se
“triste” com o povo de Vila das Aves
e mais ainda por ter de parar com
esta “loucura” em que se meteu em
Maio último. Mas uma coisa de bom
tem a dizer dos avenses; têm um “com-
portamento exemplar. “Dentro daquele
cinema comportavam-se como se es-
tivessem numa igreja, fiquei admira-
do. Não é muito comum. Nunca foi
preciso chamar atenção de ninguém.
O que me deixa ainda mais triste ter
de largar a exibição de cinema”.

Ainda assim, a exibição de cine-
ma a cargo deste empresário da Trofa
poderá voltar a acontecer se obtiver
luz verde da parte da Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso. Joaquim da Cos-
ta Azevedo referiu ao Entre Margens
ter apresentado uma proposta nesse
sentido junto dos responsáveis do
Centro Cultural de Vila das Aves, mas
para já nada está definido: “estou à
espera que me digam alguma coisa”,
afirmou. Outra possibilidade é na fre-
guesia vizinha de Lordelo, nomeada-
mente no E.leclerc mas, quer num caso
quer noutro, para já, nada está deci-
dido.

A história do Cine-Aves remonta
a 1951; foi inaugurado a um de De-
zembro desse ano. Nos seus mais de
50 anos de actividade teve como
principal responsável e dinamizador
o já falecido Manuel Martins. Ape-
sar de todas as dificuldades por que

passou, foi assistindo ao longo dos
últimos anos à morte dos cine-tea-
tros de Riba D’Ave, Santo Tirso e Vizela.
Em Maio de 2008 voltou à activida-
de, depois de um interregno de al-
guns anos. Em apenas oito meses foi
palco de várias revistas, de alguns es-
pectáculos de música e elegeu, inclu-
sive, a Miss e o Mister Cine-Aves, mas
não foi além de 2008. ||||||

Alheio à abertura ou encerramen-
to das salas de cinemas, ditas co-
merciais, vai sobrevivendo o circuito
alternativo de exibição de filmes
garantido pelos cineclubes. Lamen-
tavelmente, Santo Tirso neste do-
mínio contínua sem dar cartas, por
isso, não resta aos cinéfilos outra
alternativa que não seja a de se
deslocarem para os municípios vi-
zinhos. Famalicão e Guimarães são
as opções mais próximas.

Na cidade-berço a exibição é
feita no grande auditório do Cen-
tro Cultural Vila Flor, por conta do
cineclube de Guimarães. Por sua
vez, a Casa das Artes de Famalicão
acolhe os filmes programados pelo
cineclube de Joane. E para ama-
nhã, dia 15 de Janeiro, está previs-
ta a exibição dos filmes premiados
da edição de 2008, a 32ª, do
Cinanima - Festival Internacional de
Cinema de Animação de Espinho,
com início marcado para as 21h30.
Até ao final do mês, em Famalicão
serão ainda exibidos os filmes “An-
tes que o Diabo saiba que morreste”
(dia 22, às 21h30) e “A turma”
(dia 29, às 21h30); um das gran-
des estreias do ano passado, que
nos conta a história de François,
um professor que se prepara, com
os seus colegas, para um novo ano
escolar no liceu de um bairro pro-
blemático em Paris. Cheios de boas
intenções, estão decididos a não
deixarem que o desencorajamento
os impeça de tentar dar a melhor
educação aos seus alunos, mas as
culturas e as atitudes diferentes co-
lidem dentro da sala de aula.

Com duas sessões por sema-
na, habitualmente ao Domingo e
à Quinta-feira, o cineclube de Gui-
marães promove a exibição este
mês do último filme dos irmãos
Coen, “Destruir Depois de Ler” (dia
18, às 21h45) e “Ensaio sobre a
cegueira” de Fernando Meirelles
(dia 25, às 21h45). Baseado na
obra com o mesmo nome do No-
bel da Literatura, José Saramago, a
adaptação feita pelo realizador bra-
sileiro não tem colhido grandes
elogios por parte da crítica especi-
alizada, mas convenceu o escritor
português. ||||||

CINECLUBES

“Dentro daquele cinema os
[avenses] comportavam-
se como se estivessem
numa igreja, fiquei admi-
rado. Não é muito comum.
Nunca foi preciso chamar
atenção de ninguém”.

Hot Pink Abuse prosseguem com a promoção do álbum de estreia
Depois do concerto realizado no Centro Cultural de Vila das Aves em Novembro do ano passado, os Hot Pink Abuse prosseguem com a apresentação do seu álbum
de estreia “Nowadays”. No último sábado o colectivo composto por Vítor J. Moreira, Geraldo Eanes e Miss Tish esteve em Braga (no Alla Café) onde regressam na
sexta-feira (dia 16) mas agora para um concerto na Fnac do Braga Parque (22h00). O périplo pelas Fnac’s segue depois para Matosinhos, onde actua no dia 18
(17h00) na loja do NorteShopping e no dia 25 no Porto na Fnac da Rua de S. Catarina (17h00). A 5 de Fevereiro os Hot Pink Abuse actuam em Gaia, na Fnac
doGaiaShopping (22h00) e no dia 8 voltam a Matosinhos, mas à loja do Mar Shopping (17h00). No dia 13 de Fevereiro estreiam-se na Casa das Artes de Arcos de
Valdevez; concerto marcado para as 23 horas integrado no festival “Sons de Vez”.
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Foi mais um bom convívio de grupos
e gerações este 23º Sarau de Reis
organizado na noite do dia 10 de
Janeiro pelo Agrupamento 004 dos
Escuteiros de Vila das Aves e que
contou com todos quantos quiseram
afirmar esta tradição do canto de reis,
e, mais do que isso, este filão comu-
nitário da crença na revelação dos
valores do natal cristão. Pelo palco do
salão paroquial, num fundo de cená-
rio onde o presépio estava magnifica-
mente recriado conforme a foto docu-
menta, passaram sucessivamente os
seguintes grupos: Associação do Infan-
tário de Vila das Aves, o Grupo Etno-
gráfico das Aves, a Escola da Ponte, o
Grupo da Catequese Paroquial, o Lar
Familiar da Aves, o Grupo Folclórico
de Sobrado, a Escola D. Afonso Hen-
riques, o Grupo Coral de Tranquilida-
de, o Centro Pastoral e Polivalente de
Cense, a Associação de São Miguel
Arcanjo, o Grupo Coral Arva, o Gru-
po de Jovens Renascer, o Grupo Co-
ral da Vila de Delães e naturalmente
o Agrupamento 004. Não puderam
comparecer à última da hora, o Ran-
cho Folclórico de Santo André de So-
brado devido ao falecimento de um
familiar de uma componente, bem
como a Associação de Santo António
de Cense.

Os escuteiros de Vila das Aves
mereceram mais uma vez a solidarie-
dade dos grupos que responderam

Escolas e associações das Aves
juntas em mais um Sarau de Reis
23º SARAU DE REIS ORGANIZADO PELO AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS DE VILA DAS AVES
VOLTA A REUNIR NO PALCO AS VÁRIAS ESCOLAS E COLECTIVIDADAS DA FREGUESIA

No dia 20 de Dezembro de 2008,
os exploradores realizaram mais
uma boa acção de Natal. Visita-
ram as crianças que se encontram
no Centro Social de Bairro e com
eles, cada um, levou um brinque-
do para oferecer, ajudando a ale-
grar um pouco mais o Natal. Du-
rante a tarde mostraram-lhes ain-
da, um pouco do que é o movi-
mento escutista. ||||||

ao seu convite e que se esforçaram
por apresentar com originalidade, com
bom gosto e alguns com inexcedível
cunho tradicional a julgar pelos tra-
jes e adereços, com uma qualidade
sonora, bonitas melodias bem inter-
pretadas em geral e com “vivas” ade-
quados. Não deixa de ser interessan-
te, realçar o entusiasmo e alguma
ousadia na forma “moderna” de fa-
zer passar a mensagem dos Reis às
crianças e jovens, e através delas, como
aconteceu nomeadamente com a Es-
cola da Ponte; novas “roupagens”,
goste-se ou não, têm cabimento e
recomendam-se, a meu ver, mas a tra-
dição também já não é o que era e,
entre os cantos e as formas arreigadas
à tradição oral e os cantos de autor
com boa harmonização e acompanha-
mento mais ou menos bem orques-
trado, houve de tudo e ainda bem.

Os escuteiros realizaram durante

o sarau uma venda de rifas para an-
gariação de fundos para as obras que
estão em curso na sua sede e tanto
quanto parece, houve generosidade
e adesão tendo sido sorteados três
belíssimos prémios. Números sortea-
dos durante o sarau: n. 248 - 1º Prémio
(televisor a cores); nº735 - 2º prémio
(leitor de DVD); n.º 276 - 3º prémio
(alisador de cabelo profissional). ||||||

VISITAS DE NATAL

O Centro Cultural de Vila das Aves
acolhe no final do mês mais um
espectáculo do Colectivo Causa, des-
ta vez sobre as facetas mais contro-
versas do planeta terra: energia, água,
trabalho, mobilidade, demografia/mi-
gração, línguas, saúde e guerra”

“Terra 8”, assim se designa a pe-
ça a apresentar nos dias 23 e 24
às 21h30 e dias 26, 27 e 28 de
Janeiro, às 11h00 e 15 horas, “abor-
da o homem e o meio onde ele
age. O seu conteúdo foi agrupado
em oito blocos temáticos escritos por
Paulo Moura: jornalista/repórter do
jornal Público. O texto deste espec-
táculo tem como ponto de partida
o modo como percepcionamos a
realidade através dos media. Usa
ferramentas insólitas em teatro, co-
mo sejam a estatística e histórias de

pendor jornalístico (em alguns ca-
sos ficcionadas) aqui empregues de
modo a enquadrar o homem num
planeta onde urge pensar o desen-
volvimento com sustentabilidade.
Através do teatro, da música e da
imagem vídeo, em Terra 8 faz-se
denúncia apoiada na dúvida. Não
há lugar a respostas, antes o apelo
“à discussão” dos problemas, expon-
do-os ao mais variado número pos-
sível de soluções”. ||||||

ESPECTÁCULOS PARA GRUPOS ESCOLARES
(POR MARCAÇÃO) CENTRO CULTURAL DE
VILA DAS AVES, 23 E 24 ÀS 21.30H  E 26,
27 E 28 DE JANEIRO, 11H00 E 15 HORAS.
DURAÇÃO: 70 MINUTOS. PREÇO POR
ALUNO: 5 EUROS.
ESPECTÁCULO PARA M/ DE 12 ANOS.
MARCAÇÕES: 91 985 6613 / causa.ac@gmail.com

Colectivo Causa estreia
“Terra 8” no Centro
Cultural de Vila das Aves
QUATRO ACTORES, QUATRO NÓMADAS, QUATRO
CONTADORES  DE   HISTÓRIAS. ESPECTÁCULO É
APRESENTADO NOS DIAS 23, 24, 26, 27 E 28 DE JANEIRO.
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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

Vitória alcançada nos últimos 15 minutos
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A entrada no novo ano não intimi-
dou em nada a equipa do Desportivo
das Aves, que já conta com Ricardo
Nascimento para ajudar a equipa a
retomar o caminho sereno das vitóri-
as. Isso, contudo, ainda não foi pos-
sível, já que o médio, que regressa a
uma casa que bem conhece, está a
contas com uma lesão e ainda não
está apto para a competição. Certo,
porém, é que o Aves, depois da vitó-
ria suada em Gondomar, em partida
a contar para a 13.ª jornada, recebeu
no passado fim-de-semana o Gil
Vicente e venceu por 2-0. Dois golos
conseguidos nos últimos 15 minu-
tos da partida, por intermédio de Rui
Miguel (78’) e Torres (86’).

A vitória não sofreu contestações,
apesar de alcançada na recta final da
partida e de forma sofrida. Ainda as-
sim, logo no primeiro tempo Robert
podia ter dado a tranquilidade antes
do intervalo, quando o relógio apon-
tava 28 minutos disputados no Está-
dio do Aves. Mas o avançado não
conseguiu concretizar a oportunida-
de. Os gilistas tremeram e o susto fez
com que a “turma” de Barcelos se or-

A ENTRADA EM 2009 TEM SIDO MUITO BENÉFICA PARA O AVES. A EQUIPA DE HENRIQUE
NUNES SOMOU A SEGUNDA VITÓRIA CONSECUTIVA, DEPOIS DO TRIUNFO SUADO EM
GONDOMAR FOI A VEZ DE RECEBER E TRIUNFAR DIANTE DO GIL VICENTE, POR 2-0. GOLOS
CONQUISTADOS NA RECTA FINAL DA PARTIDA E QUE DEIXAM OS AVENSES NA 6ª POSIÇÃO.

Rui Miguel e Torres resolvem
frente ao Gil Vicente

DESPORTIVO DAS AVES RUI FARIA, HENRIQUE, SÉR-

GIO CARVALHO, SÉRGIO NUNES, ANDRÉ CARVALHO, RUI

MIGUEL, ROBERT (OCTÁVIO, 83’), PEDRO GERALDO,

GOUVEIA, RUBEN LIMA (TORRES, 59’) E ROMEU RIBEI-

RO (VINÍCIUS, 73’). TREINADOR: HENRIQUE CALISTO.

GIL VICENTE MARCO GONÇALVES, JOÃO PEDRO (BRU-

NO FILIPE, 80’), DIOGO GAÚCHO, PEDRO RIBEIRO, IGOR

SOUZA (ZEQUINHA, 64’), HERMES, JOÃO VILELA,

IVANILDO (HUGO MONTEIRO, 72’), RODRIGO GALO,

LEONEL E WILLIAM. TREINADOR: MANUEL RIBEIRO.

ÁRBITRO: DUARTE GOMES (LISBOA). JOGO DISPUTA-

DO NO ESTÁDIO DO AVES, EM VILA DAS AVES. AO INTER-

VALO: 0-0. MARCADORES: RUI MIGUEL (78’) E TORRES

(86’). CARTÕES AMARELOS: ROMEU RIBEIRO (21’),

WILLIAM (65’), GOUVEIA (80’) E LEONEL (90+1’).

OLIVEIRENSE 1 - STA CLARA 2

BOAVISTA 2 - ESTORIL 0

OLHANENSE 2 - GONDOMAR 0

VARZIM 1 - SP. COVILHÃ 1
CD AVES 2 - GIL VICENTE 0

BEIRA-MAR 1 - FREAMUNDE 0

VIZELA - VARZIM

COVILHÃ - BOAVISTA

FEIRENSE 0 - U. LEIRIA 0

GIL VICENTE - OLHANENSE
GONDOMAR - OLIVEIRENSE
STA CLARA - FEIRENSE
LEIRIA - BEIRA-MAR

ESTORIL - CD AVES

RESULTADOS - 14ª JORNADA CLASSIFICAÇÃO P J

1 - OLHANENSE 29 14

2 - ST CLARA 25 14

3 - GIL VICENTE 22 14

4 - FEIRENSE 22 14
5 - BEIRA-MAR 20 14

7 - ESTORIL 18 14

9 - SP. COVILHÃ 18 14

10 - BOAVISTA 17 14

11 - VIZELA 17 14

6 - CD AVES 20 14

18

13 - FREAMUNDE 16 14

16 - OLIVEIRENSE

16 1414 - LEIRIA

13 1415 - GONDOMAR

12 14

12 - PORTIMONENSE 17 14

148 - VARZIM
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FREAMUNDE - PORTIMONENSE

PORTIMONENSE 2 - VIZELA 2

Jogo para a Intercalar é sábado
A Zona Norte da Liga Intercalar regressa apenas na próxima semana, dia 21, com o Desportivo das Aves a receber o FC Porto em jogo a
contar para a terceira jornada da segunda fase da prova, designada Campeonato da Primavera. Depois de ter adiado para o dia 17 o
encontro com o Varzim referente à ronda 1, os avenses vão medir forças com os “dragões”, isto depois de na segunda partida terem sido
derrotados pela margem mínima em Paços de Ferreira.
Jogos da Jornada 3: Leixões-Varzim; Gondomar-Freamunde; Feirense-P. Ferreira; Desp. Aves-FC Porto; Boavista-Trofense

ganizasse e equilibrasse a partida, ten-
do também assustado a baliza defen-
dida por Rui Faria, por intermédio de
Gaúcho e Hermes.

O intervalo, contudo, fez regres-
sar ao relvado um conjunto avense
mais atrevido e mais decidido tam-
bém. E tal facto materializou-se à pas-
sagem do minuto 78’, após um re-
mate ao poste de Torres (que tinha
sido lançado para o lugar de Ruben
Lima), que Rui Faria não perdoou na
recarga. Os pupilos de Henrique
Calisto galvanizaram-se apesar do
adversário ter ido em busca do pre-

juízo, algo que lhe saiu caro. O Gil
avançou no terreno e descurou a
parte defensiva. O Aves foi contro-
lando e a quatro minutos do tempo
regulamentar, Torres deu seguimen-
to e concluiu da melhor maneira um
contra-ataque dos da casa, estabele-
cendo o resultado final. Uma vitória
sofrida, mas que acabou por premiar
a felicidade avense, que contou com
a estrelinha do jogo, que, em outras
alturas, bem tenha faltado.

O triunfo permitiu ao Desportivo
subir à sexta posição somando agora
20 pontos, os mesmos que o Beira-
Mar, que recebeu e venceu o
Freamunde. Os avenses estão, con-
tudo, a dois pontos dos gilistas e do
Feirense (empatou em Leiria a zero) e
a cinco do vice-líder Santa Clara. No
primeiro posto continua segura a
Olhanense de Jorge Costa, com 29
pontos, e que no passado domingo
somou a nona vitória da prova frente
ao Gondomar, por 2-0.

JOGO COM O ESTORIL DIA 25
Na próxima jornada, a equipa de Vila
das Aves desloca-se ao reduto do
Estoril, que dispõe apenas de menos
dois pontos, depois da derrota, nesta
ronda no Bessa, por 2-0. ||||||

FICHA DO JOGO
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Partida com Mirandela vai
ser disputada a 14 de
Fevereiro
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A formação de Estela Torres esteve a
perder por 3-0, mas a entrada de
Suka alterou de forma determinante
a história do desafio. As pupilas de
Carla Maia deixaram-se “dormir à
sombra da bananeira” e acabaram
surpreendidas. Primeiro com um golo
da recém-entrada Marlene, e logo
depois Ana Leal ofereceu novo “ten-
to” à “capitã” Rosinha. O Aves galva-
nizou-se e os minutos finais do en-
contro foram frenéticos. As avenses
empataram com novo remate certeiro
à baliza defendida por Alice, desta
vez por intermédio de Célia. Juninha
ainda voltou a colocar o Aliados no
comando do marcador, mas Suka nem
permitiu grandes festejos estabelecen-
do o resultado final em 4-4. Um em-
pate que premeia a raça e a entrega
avense e penaliza a equipa de Lordelo,

Futsal do Desportivo no bom caminho

Feminino do Aves conquista
empate justo frente ao Aliados
A EQUIPA FEMININA DO DESPORTIVO DAS AVES CONQUISTOU, COM TODO O MÉRITO, UM
EMPATE FRENTE À EQUIPA TEORICAMENTE MAIS FORTE DO ALIADOS DE LORDELO.

que apenas se pode queixar de si de-
pois de ter tido a vitória na mão.

O  Campeonato apenas regressa
no dia 24, depois de mais uma para-
gem para as competições com as se-
lecções de Sub-19, com o Aliados a
deslocar-se ao reduto da Juventude
de Malta, enquanto o Aves recebe as
Escolas de Arreigada.

Em destaque segue a “turma” gaien-
se do Restauradores Avintenses onde
actuam duas jogadoras de Santo Tirso,
que esta temporada trocaram a cami-
sola avense pelo clube de Vila Nova
de Gaia, que aposta forte na conquista
do título distrital. Dani e Sofia Ferreira
continuam de “pedra e cal” no es-
quema de André Teixeira e no pas-
sado fim-de-semana somaram mais
um triunfo diante do Malta, por 5-1.

Na II Divisão, o Rebordões regres-
sou às vitórias impondo-se frente ao
Amial, por 6-1. Na próxima jornada,

marcada também para o dia 24, as
tirsenses medem forças com o Cove-
las. Em juniores, o Desportivo das Aves
perdeu na recepção à Juventude de
Malta, por 6-5, em masculinos, mas
também em femininos, na deslocação
ao reduto do Rebordosa (2-4).

AVENSES FORTES FRENTE AO JACA
Entretanto, a equipa sénior masculi-
na, que disputa a Divisão de Honra
da AF Porto, soma e segue. Na última
ronda, apesar de ter entrado algo
apático no encontro, o Aves lentamen-
te foi impondo a sua superioridade
diante do Jaca e acabou vitorioso, por
4-1. Os três pontos mantêm o Des-
portivo na terceira posição a apenas
três pontos do líder e vice-líder, Pare-
des e Lever, respectivamente.

Na próxima jornada, 14, os aven-
ses deslocam-se ao Carvalhido (12.º
classificado, com 12 pontos). |||||||

O Aves perdeu no reduto do Ermesinde,
por 2-0, numa partida importante para
ambas as formações, que precisam de so-
mar pontos. A sorte, porém, esteve do lado
da equipa de Valongo, que viu ainda o
guardião dos forasteiros negar-lhes um
golo. Isso, porém, não se mostrou sufici-
ente para evitar a derrota com o Ermesinde
a assinalar um golo em cada parte. ||||||

Infantis derrotados
em Ermesinde

A partida entre o Desportivo das Aves e
o Mirandela, em partida a contar para o
Campeonato Nacional da II Divisão de
juniores foi adiada devido às condições
atmosféricas. A decisão foi tomada pela
equipa de arbitragem, que achou não
haver condições para que o jogo se dis-
putasse em virtude da neve. Recorde-se
que o forte e surpreendente nevão que
assolou todo o país na passada sexta-
feira cobriu também o concelho de Santo
Tirso e os vestígios estavam à vista de
todos no campo Bernardino Gomes onde
os mais novos iam medir forças com a
“turma” transmontana, que, apesar de tan-
tas dificuldades estava no recinto do jogo
à hora marcada. Um esforço que acabou
atraiçoado, já que a neve cobria grande
parte das linhas laterais junto aos ban-
cos de suplentes.

Certo é que, apesar da decisão ter par-
tido do árbitro do encontro, o adversário
não ficou nada contente com a decisão
e alguns elementos, nomeadamente o trei-
nador, chegaram mesmo a insinuar que
os avenses não fizeram tudo o que esta-
va ao seu alcance para que a partida se
realizasse, sobretudo quando estava mar-
cada para as 15h00 e da parte da ma-
nhã já uma havia sido adiada pelos mes-
mos motivos (Aves-Estrelas de Fânzeres
para o Distrital de escolas).

O Desportivo, por seu turno, não gos-
tou das alusões e defendeu-se, sobretu-
do alegando que não estava disponível
para pôr em causa a integridade física
dos atletas, lamentando, ainda, toda a
situação. ||||| SÍLSÍLSÍLSÍLSÍLVIAVIAVIAVIAVIA     SOSOSOSOSOARESARESARESARESARES

Neve adia
jogo de
juniores em
Vila das Aves

O ESTÁDIO DO DESPORTIVO DAS AVES DEPOIS DO NEVÃO DO DIA 9 DE JANEIRO. FOTO: VASCO OLIVEIRA
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Depois do triunfo em Ribeirão houve divisão de pontos com o Pontassolense
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Ao contrário do que tinha aconteci-
do na ronda anterior, no reduto do
Ribeirão (venceu por 1-0), o FC Tirsen-
se voltou a vacilar na Série A da II
Divisão Nacional no passado domin-
go. A equipa de Quim Machado di-
vidiu pontos com o Pontasso-lense,
depois de 90 minutos de muito fra-
co futebol de ambas as equipas.

O empate (1-1) acabou, contudo,
por ser um mal menor, já que os je-
suítas continuam na terceira posição
a três pontos do Marítimo B (perdeu
em Chaves), conjunto que defrontam
na próxima jornada, na Madeira, e
que, devido a terem uma equipa no
escalão principal, não lhes permite
lutar pela subida.

Há muito que o conjunto de San-
to Tirso não sabe o que é vencer dois
jogos seguidos. O novo ano mantém
isso mesmo. Os pupilos de Quim
Machado conseguiram uma excelen-
te vitória, e justa, em Ribeirão pela mar-
gem mínima e, com isso, recuperaram
face à primeira volta, já que tinham
empatado a um golo no Abel Alves
Figueiredo. Um golo madrugador de
Hugo Oliveira ditou o resultado final
diante de um adversário que até es-
treou um novo técnico, José Lemos.
Mas a senda das vitórias não teve
continuidade no passado domingo,
na recepção aos madeirenses do
Pontassolense. E a história do encon-
tro começou muito cedo a ser escrita,

NÃO HÁ MANEIRA DO TIRSENSE SOMAR DOIS JOGOS A VENCER. AINDA NÃO FOI DESTA QUE ISSO ACONTECEU, DEPOIS DA
IMPORTANTE E JUSTA VITÓRIA EM RIBEIRÃO. NO PASSADO DOMINGO, OS JESUÍTAS NÃO CONSEGUIRAM MELHOR DO QUE
UM EMPATE NA RECEPÇÃO AO PONTASSOLENSE. AINDA ASSIM CONTINUAM NOS LUGARES CIMEIROS.

Tirsense volta a empatar em casa

FC TIRSENSE HUGO MARQUES; PAULO QUEIRÓS, ZÉ

MANEL, PAULO SAMPAIO, SERGINHO, MARCO LOUÇANO,

VILAÇA (PEDRO FONTES, 57’), RICARDO ROCHA, FONSE-

CA, MANUEL LUÍS E HUGO OLIVEIRA (HÉLDER OLIVEI-

RA, 82’). TREINADOR: QUIM MACHADO.

PONTASSOLENSE CARIN; FÁBIO MARIANO, PAULO PE-

REIRA (ADRIANO, 32’), BRUNO, GLEBSON, MARQUINHOS

(RÚBEN PEREIRA, 73’), VALTER, DIEGO, MÁRIO RONDON,

CARLO E CORREIA. TREINADOR: VÍTOR MANUEL.

ÁRBITRO: JOÃO HENRIQUE (AF COIMBRA). JOGO DIS-

PUTADO NO ESTÁDIO ABEL ALVES FIGUEIREDO, EM

SANTO TIRSO. AO INTERVALO: 1-1. MARCADORES: PAU-

LO SAMPAIO (5’, P.B.) E MANEL (34’). CARTÕES AMA-

RELOS: BRUNO (42’), FONSECA (53’) E CARLO (88’).

O fim-de-semana passado não foi mu-
ito produtivo para as camadas jovens
do FC Tirsense. Além de duas parti-
das adiadas – juvenis e escolas de11 -
apenas a equipa júnior festejou a vi-
tória. Um triunfo, aliás, bem sólido,
na recepção à formação do Nun’ Ál-
vares, por oito golos sem resposta. Em
iniciados, por seu turno, a equipa
tirsense não conseguiu mais do que
um empate a três bolas no reduto do
Aliados, enquanto em infantis os je-
suítas também dividiram pontos na
deslocação a Folgosa (2-2). Derrota

já que o Tirsense marcou dois golos,
mas um na baliza errada. Foi o caso
do infeliz Paulo Sampaio, ainda o cro-
nómetro assinalava os primeiros cin-
co minutos. Ainda assim, a equipa
tirsense tentou não baixar os braços
e foi em busca do empate consegui-
do por Zé Manel ainda antes do api-
to para o descanso.

TARDE SEM BRILHO DOS JESUÍTAS
No segundo tempo, esperava-se um
conjunto jesuíta mais atrevido e bem
mais esclarecido, mas a equipa não
conseguiu mudar o rumo dos acon-
tecimentos, nem mesmo lançando o
médio Pedro Fontes e o avançado
Hélder Oliveira para a partida. Foi uma
tarde muito pouco inspirada dos ca-
seiros, que a equipa da Madeira agra-
deceu, regressando a casa com um
empate justo face ao que ambas as
equipas produziram.

Apesar da divisão de pontos, o
Tirsense viu os seus adversários di-
rectos na luta pelos lugares cimeiros
escorregar, já que o Marítimo B, se-
gundo na tabela classificativa, perdeu
no terreno do líder Chaves (2-1), e
o Valdevez dividiu pontos também
com o Maria da Fonte (1-1). Quem,
contudo, beneficiou destes deslizes
foi o Ribeira Brava, que recebeu e ven-
ceu, por 1-0, o Caniçal. Assim, está
tudo muito equilibrado na primeira
metade da tabela, já que o terceiro,
quarto e quinto classificado dispõe
de 25 pontos, seguindo-se na sexta

posição o Pontassolense, com 24, os
mesmos pontos do que o Moreirense,
que é sétimo. Seguro, na liderança,
permanece o Desportivo de Chaves,
com 32 pontos, mais quatro do que
os insulares do Marítimo. |||||

Juniores jesuítas goleiam Nuno’Álvares
pesada sofreram os estreantes no fu-
tebol de sete (série 3), que não tive-
ram argumentos para a mecanização
apresentada pelo vice-líder FC Porto.
Na mesma série, o Ringe adiou a par-
tida com o líder invicto do Freamunde
para data a definir posteriormente.

Eis os resultados das camadas jo-
vens dos jesuítas - Juniores: FC Tirsense
-Nun’Álvares, 8-0; Juvenis: FC Tirsense
-Paços de Ferreira, adiado; Iniciados:
Aliados-FC Tirsense, 3-3; Infantis: Fol-
gosa - FC Tirsense, 2-2; Escolas de sete:
FC Tirsense-FC Porto, 0-10; Escolas de

11: Raimonda- FC Tirsense, adiado.

RINGE VACILA FRENTE AO SALGUEIROS
Em Sub-13, na vertente de futebol de
7, o conjunto do Ringe não foi além
de um empate frente ao Salgueiros.
Aliás, nas duas últimas jornadas, a
equipa de Vila das Aves somou dois
empates, primeiro na recepção ao
Penafiel e na última ronda (11). Na
próxima jornada, o Ringe recebe o
Bairro Falcão, adversário directo na
tabela classificativa, que soma mais três
pontos do que os avenses (12). |||||||

RIBEIRA BRAVA 1 - CANIÇAL 0

TIRSENSE 1 - PONTASSOLENSE 1

VIANENSE 0 - MOREIRENSE 0

VALDEVEZ 1 - M. DA FONTE 1
CHAVES 2 - MARITIMO B 1

MIRANDELA - RIBEIRA BRAVA

CANIÇAL - VIANENSE

RIBEIRÃO 3 MIRANDELA 1

M. FONTE - CHAVES
MARÍTIMO B - TIRSENSE
PONTASSOLENSE - RIBEIRÃO

MOREIRENSE - VALDEVEZ

PRÓXIMA JORNADA - 16º CLASSIFICAÇÃO P J

1 - CHAVES 32 16

2 - MARÍTIMO B 28 16

3 - TIRSENSE 25 16

4 - VALDEVEZ 25 16
5 - RIBEIRA BRAVA 25 16

7 - MOREIRENSE 24 16

9 - CANIÇAL 19 16

10 - VIANENSE 15 16

11 - Mª DA FONTE 11 16

6 - PONTASSOLENSE 24 16

23

12 - MIRANDELA 7 16

168 - RIBEIRÃO
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Um triunfo bem sólido, na
recepção à formação do
Nun’ Álvares, por
oito golos sem resposta.

FICHA DE JOGO

De forma a incentivar a prática da
actividade física e a promover o
contacto com a riqueza natural do
concelho, a Câmara Municipal de
Santo Tirso leva a efeito a já tradi-
cional Caminhada “Ano Novo”
que decorre no próximo sábado,
dia 17 de Janeiro, a partir das
9h45, na Igreja de Roriz. A con-
centração dos caminheiros, toda-
via, será feita junto ao edifício da
Câmara Municipal às 9 horas,
garantindo a autarquia o respecti-
vo transporte até Roriz.

Os cerca de 130 participantes
já inscritos percorrerão o caminho
PR7 ST, mais conhecido por “entre
mosteiros” já que o percurso co-
meça na Igreja Românica de Roriz
e termina no Mosteiro de
Vilarinho. Os caminheiros atraves-
sarão assim as mais bonitas zonas
das freguesias de Roriz, S. Mamede
de Negrelos e Vilarinho.

Esta iniciativa, sob o slogan “Um
dia de caminhada, saúde prolon-
gada”, insere-se num projecto de
dinamização dos Percursos Pedes-
tres do Concelho de Santo Tirso,
integrados no Programa de Despor-
to para Todos e no Movimento Eu-
ropeu “mexa-se pela sua saúde”.

Os Percursos Pedestres do Con-
celho de Santo Tirso encontram-
se implantados em áreas florestais
de várias freguesias, permitindo apre-
ciar as paisagens de rara beleza, a
grandeza arquitectónica do patri-
mónio construído e as linhas de
água cristalina que se precipitam
nas bacias dos Rios Ave e Leça. |||||||

Há muito que o conjunto
de Santo Tirso não sabe o
que é vencer dois jogos
seguidos. O novo ano
mantém isso mesmo. Os
pupilos de Quim Machado
conseguiram uma vitória
em Ribeirão pela margem
mínima e, com isso, recu-
peraram face à primeira
volta, já que tinham
empatado a um golo no
Abel Alves Figueiredo.

Caminhada
de “Ano
Novo”
este Sábado
SOB O LEMA “UM DIA DE
CAMINHADA, SAÚDE
PROLONGADA”
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O Clube de Karate da Maia orga-
nizou a I Taça de Karate com o nome
do presidente a Câmara Municipal
da Maia, tendo a prova decorrido
no pavilhão municipal de Noguei-
ra da Maia no dia 21 de Dezem-
bro.  Este torneio contou com pro-
vas de kata e kumite, individual (dos
6 aos 17 anos) e por equipas (mais
de 18 anos). Com uma organiza-
ção e um nível técnico positivos,
neste torneio estiveram presentes
cerca de 500 atletas de todo país,
muitos deles campeões nacionais.
Os karatecas de Vila das Aves obti-
veram bons resultados, sendo de
realçar as duas vitórias kata e kumite
das equipas seniores.

Resultados: Katas (6/8 anos fe-
minino) Érica Machado 2º lugar e
Patricia Brandão 3º lugar. Kumite
feminino (12/14 anos) Cátia Fon-
seca 3º lugar e em masculino,
Emanuel Fernandes 3º lugar; (15/17
anos) kumite feminino Filipa Fernan-
des 1º lugar. Kata equipas, 1º lugar
para a equipa de Tiago Lima, Ricardo

A rorizense Sara Moreira, do Mara-
tona Clube de Portugal, venceu de
forma categórica a 15ª S Silvestre da
Cidade do Porto (28/12), realizada
nas principais artérias da cidade invic-
ta. Cerca de cinco mil participantes de-
ram colorido a esta competição que
teve a partida e chegada na avenida
dos Aliados. O vencedor da prova mas-
culina foi o Sportinguista Rui Silva. A
atleta rorizense terminou a prova -
que teve a distância de 10 mil metros -
com o tempo de 33.58m, e como
curiosidade, terminou a mesma no
17º lugar da geral, isto é, só 16 do es-
calão masculino ficaram a sua frente!

Entretanto, alguns dias antes, Sara
Moreira vencera a corrida comemo-
rativa dos 60 anos do metropolitano

Jesuítas em massa na rua

Atletismo

CDS Salvador do Campo sagra-
se Campeão Regional
CAMPEONATO REGIONAL DE CORTA-MATO DOS “8”

O primeiro teste da época aos atletas
do CDS Salvador do Campo, realizou-
se no transacto 13 de Dezembro. E o
resultado foi, “bom com distinção”, ao
renovarem o titulo regional de corta-
mato dos “8” por equipas.

Nestes campeonatos distritais da
Associação de Atletismo do Porto dos
“8” as equipas para pontuar precisam
de ter 8 atletas na meta (daí a desig-
nação dos “8”, antigamente era dos
“10”) realizando-se a último prova no
Parque Florestal de Amarante (13/12).
Numa tarde de Sábado com muito
frio e chuva, as camisolas do CDSSC
foram as que mais deram nas vistas,
não só pela sua cor, verde fluores-
cente, mas também, e sobretudo, pelo
desempenho dos seus atletas. O do-
mínio foi total no sector masculino
com os atletas do clube salvadorense
a ocupar todos os lugares do pódio.
Primeiro, Carlos Costa que recente-
mente se destacou na meia marato-

na Internacional da Nazaré; segun-
do, André Correia e terceiro lugar para
Manuel Gomes.

Classificações: 1º Carlos Costa, 2º
André Correia, 3º Manuel Gomes, 4º
Abílio Costa, 6º Domingos Pontes, 8º
Manuel Costa, 9º Zeferino Neto, 11º
Aníbal Oliveira, 16º Pedro Pedrosa, 36º
Abílio Sousa e 45º Francisco Neto.
Classificação colectiva: 1º Clube
Desportivo de S Salvador do Campo.

MANUEL GOMES NO PÓDIO NA
51ªVOLTA A PARANHOS
A 51ª edição da Volta a Paranhos,
uma das mais antigas corridas pedes-
tres do calendário nacional, organi-
zadas pela secção de atletismo do SC
Salgueiros, disputou-se como sempre
no dia 8 de Dezembro. O CDS Salva-
dor do Campo esteve representado
por alguns dos seus atletas. Desta-
que para José Manuel Gomes (na
imagem), que obteve o terceiro lugar

no escalão de veteranos 1. Classifi-
cações: 17º (3º vt1) – José Manuel
Gomes, 28º (3º vt2) – Manuel Cos-
ta, 32º – Zeferino Neto, 123º -
Manuel Neto, 232º - José Ferreira,
361º - Francisco Neto e em 433º -
José Bessa. Terminaram esta prova,
1039 corredores. ||||| ANTANTANTANTANTÓNIOÓNIOÓNIOÓNIOÓNIO     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

15ª S SILVESTRE CIDADE DO PORTO

Sara Moreira triunfa na S. Silvestre
da cidade do Porto

de Lisboa (21/12). A prova de 10 km,
no escalão feminino foi totalmente
controlada pela atleta do Maratona
CP que gastou 31.25m, com quase
um minuto de vantagem sobre a se-
gunda classificada.

Esta atleta natural de Roriz, que re-
presentou o Núcleo de Atletismo de
Roriz, Futebol Clube do Porto, Grupo
Desportivo do Estreito (Madeira) e ac-
tualmente no Maratona Clube de Por-
tugal, esteve presente nas últimas olim-
píadas em Pequim 08, competindo
nos 3000 metros obstáculos. Tendo
terminado na 22ª posição da geral,
o que foi o ponto alto da sua carreira.

CAMPEÃ NACIONAL A TRIPLICAR
Durante o ano de 2008, Sara Moreira

sagrou-se uma vez mais campeã na-
cional, em diversas especialidades:
Campeã Nacional de pista coberta em
3000 metros. Campeã Nacional de
Corta-mato curto e Campeã Nacio-
nal de pista ao ar livre em 3000
obstáculos.

Também teve “direito” a mais uma
distinção, pela “Revista Atletismo” de
revelação do ano 2008 como corre-
dora de estrada (foi a melhor do ano
em 10 mil metros ao fazer 32.16 no
GP de S Pedro na Povoa do Varzim
em 06/07/08 e meia-maratona, ao
vencer na Régua em 12/10/08) no
ano transacto a mesma publicação
desportiva tinha distinguido esta atleta
como revelação do ano 2007 de
pista.     ||||||     ANTANTANTANTANTÓNIOÓNIOÓNIOÓNIOÓNIO     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

Na S. Silvestre de Santo Tirso, organi-
zada pela Câmara Municipal e o Cen-
tro de Atletismo local, Jorge Pinto, da
equipa de Fornos conquistou o pri-
meiro lugar com o tempo de 30.43.

No segundo ficou Vítor Oliveira (Joa-
ne), a cinco segundos, e em terceiro
Manuel Magalhães (Joane), com mais
10 segundos do que o vencedor. No
feminino, a 11.ª S. Silvestre de Santo

Tirso, disputada no dia 3 de Janeiro,
Doroteia Peixoto foi a grande vence-
dora com o tempo de 35.20, enquan-
to Laura Silva chegou 34 segundos
mais tarde à meta. |||||| SILSILSILSILSILVIAVIAVIAVIAVIA     SOSOSOSOSOARESARESARESARESARES

Associação de Reformados
de Vila das Aves

CONVOCATÓRIA - Assembleia-geral Ordinária

De acordo com o artigo 13º dos estatutos convoco os associ-
ados da Arva para a assembleia-geral a realizar a 31 de Ja-
neiro de 2009, pelas 14h30 no salão nobre da antiga Junta
de Freguesia, junto da sede social da associação, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1. Apresentação das contas de 2008 e respectivo parecer
do conselho fiscal;
2. Leitura de um relatório da direcção e apresentação do
plano de actividades para 2009;
3. Outros assuntos de interesse para a associação.

Vila das Aves, 11 de Janeiro de 2009

I TAÇA DE KARATE ENG. BRAGANÇA FERNANDES

Rodrigues e João Meireles; kumite
equipas, 1º lugar para a equipa cons-
tituída por Jorge Machado, João
Meireles e Miguel Lopes.

Com estes resultados os karate-
cas avenses terminaram da melhor
forma o ano de 2008, continuan-
do a preparação para os próximos
campeonatos que se vão realizar já
no inicio de Janeiro deste ano.

X TORNEIO INTERNACIONAL
QUINTANAR DE LÁ ORDEM - ESPANHA
A atleta avense Ana Pinto, foi con-
vocada pela Federação de karaté
para representar Portugal no Torneio
Internacional Quintanar de Lá Or-
dem, que se disputa em Espanha.
A selecção de kumite Cadetes para
a qual Ana Pinto foi convocada ob-
teve um brilhante segundo lugar
nesta prestigiada prova. O desem-
penho da atleta avense foi muito
positivo contribuindo para a con-
quista do pódio. Foi uma estreia
auspiciosa da Ana ao serviço da
selecção nacional. ||||||||

Karatecas de Vila das
Aves fecham o ano com
bons resultados
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Doença dos Olhos

Drª Conceição Dias
R. Augusto Marques, 66 1º
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GANHE UM ALMOÇO
PARA DUAS PESSOAS
NOS RESTAURANTES:

Estrela do Monte
Sobreiro
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ALUGUER DE AUTOMÓVEIS
Viaturas ligeiras e comerciais
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Edifício Bruxelas - Loja 2 | Telf. e Fax: 252 494 630
4785-309 Trofa

Primeira carta
aos peixes
do Ave e do Vizela

Paraty, 1 de Janeiro de 2009,

Quando o Padre António Vieira de-
cidiu afastar-se de Portugal, não es-
capou apenas das garras da Inquisi-
ção, libertou-se de um país governa-
do pela prepotência. Vieira nasceu em
1608. Se tivesse nascido no nosso
tempo, já não teria necessidade de
ludibriar os esbirros da Inquisição,
mas encontraria um país com as mes-
mas marcas de há quatro séculos. Por
ser um homem íntegro e corajoso,
defrontaria outras inquisições.

Em 13 de junho de 1654, Vieira
encontrava-se em São Luís do Mara-
nhão, longe da Lisboa onde António
de Bulhões havia nascido. Mas quis
lembrar o santo “casamenteiro”, atri-
buindo ao sermão proferido nessa da-
ta a designação de “Sermão de Santo
António aos Peixes”. Três dias depois,
embarcou para Portugal, escondido no
fundo de uma nau. Estava no auge a
luta dos jesuítas contra a escravização
dos índios e Vieira ia procurar apoio
no outro lado do mar.

Esse sermão é revelador da ironia
e capacidade de observação dos víci-
os dos colonizadores, comparando-
os, por meio de alegorias, aos peixes.

primas da literatura portuguesa e
universal. Do referido sermão vos
deixo aqui alguns excertos:

“Pregava Santo António em Itália na ci-
dade de Arimino, contra os hereges, que
nela eram muitos; e como erros de enten-
dimento são dificultosos de arrancar, não
só não fazia fruto o santo, mas chegou o
povo a se levantar contra ele e faltou pou-
co para que lhe não tirassem a vida. Que
faria neste caso o ânimo generoso do gran-
de António? Sacudiria o pó dos sapatos,
como Cristo aconselha em outro lugar?
Mas António com os pés descalços não
podia fazer esta protestação; e uns pés a
que se não pegou nada da terra não ti-
nham que sacudir. Que faria logo? Reti-
rar-se-ia? Calar-se-ia? Dissimularia? Da-
ria tempo ao tempo? Isso ensinaria
porventura a prudência ou a covardia
humana; mas o zelo da glória divina,
que ardia naquele peito, não se rendeu a
semelhantes partidos. Pois que fez? Mu-
dou somente o púlpito e o auditório, mas
não desistiu da doutrina. Deixa as pra-
ças, vai-se às praias; deixa a terra, vai-se
ao mar, e começa a dizer a altas vozes: Já
que me não querem ouvir os homens,
ouçam-me os peixes.”

Já vai longa a prosa introdutória
da primeira das cartas que eu preten-
do endereçar aos peixes do Ave e
do Vizela. Opto, pois, por omitir co-
mentários ao sermão. Aliás, o trecho
transcrito é tão eloquente (e actual!),
que qualquer peixe, por menos aten-
to que seja, lhe conferirá significado.

Ficai em paz, meus irmãos. |||||

Sacerdote inteligente e moralista exí-
mio, o jesuíta deitou mão a metáfo-
ras memoráveis, que, se eram ajusta-
das à crítica dos costumes da socie-
dade do século XVII, continuam ac-
tuais. Por isso, disse querer pregar aos
peixes, enquanto os homens não o
quisessem escutar.

Sem a pretensão de estabelecer um
paralelo, nem sequer tímido, com o
ilustre pregador, se os avenses não
me escutam (ou parece que não es-
cutam), sigo o conselho do Padre Viei-
ra e escrevo para vós, peixes, vítimas
da poluição das águas e discretas
testemunhas de outras poluições.

Por acaso, ou talvez não, também
decidi voluntariamente “exilar-me” em
terras brasileiras, enquanto a minha
terra for governada por políticos me-
díocres, gentalha que os avenses to-
leram, quando não apoiam. Dirijo-me
a vós, peixes do Vizela e do Ave, por-
que, ao que parece, os avenses não
querem escutar.

Escolhi o início de 2009 para ini-
ciar um novo ciclo de crónicas, no
ritual do recomeço de uma prática
interrompida, há alguns anos, quan-
do escrevia “Cartas de Cense aos
Avenses”. Fui o Fernão Capelo Gai-
vota autor das cartas, apesar do facto
de a autoria dessa prática epistolar
ter sido atribuída a outra pessoa.
Águas passadas...

Recomendo a leitura integral do
Sermão de Santo António aos Peixes
e de todos os outros sermões do Pa-
dre António Vieira, por serem obras

JOSÉ PACHECO

Escolhi o início de 2009 para iniciar um novo ciclo
de crónicas, no ritual do recomeço de uma prática

interrompida, há alguns anos, quando escrevia “Car-
tas de Cense aos Avenses”. Fui o Fernão Capelo Gaivo-

ta autor das cartas, apesar do facto de a autoria
dessa prática epistolar ter sido

atribuída a outra pessoa.

Numa região que vive ensimesmada nos mesmos problemas de há anos e que continua órfã de uma estratégia de
desenvolvimento integrado, não deixa de ser salutar - sobretudo pelo inedetismo - a posição de força de 40 associações do
Norte em defesa do aeroporto do Porto, o “Sá Carneiro”, com o objectivo de pôr toda a gente a remar para o mesmo lado.
“Preto no Branco”, Pedro Ivo Carvalho, in JN, dia 9 de Janeiro de 2009
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Nos “anos da brasa” do PREC - Pro-
cesso Revolucionário em Curso, foi
na rua que a democracia “à maneira
ocidental” vingou. A revolução de
Abril dava os primeiros e estontean-
tes passos e a sociedade portuguesa,
maioritariamente amorfa e confor-
mista, assistia atónita ao desenrolar
do confronto entre dois blocos para
impor a sua “ideia” de democracia: a
ocidental e a “soviética”.

Foi na rua, quase sem tiros, que a
questão se resolveu. Por uma vez, a
esquerda mais pró-soviética perdeu.
A Fonte Luminosa foi o palco desse
decisivo k.o.. A rua volta a estar no
cerne do debate político e social em
Portugal.

Já não com o confronto ideológi-
co e de escolha de sistema político
em pano de fundo, mas como palco
onde se voltam a desenrolar os acon-
tecimentos mais significativos da
política portuguesa. Sejam os pro-
fessores, os desempregados, os fun-
cionários públicos, os militares, a
rua é hoje o local para onde desa-
guam descontentamentos, protestos,
reivindicações.

Com três eleições no horizonte
(europeias, autárquicas e legislati-
vas), o ano de 2009 pode fazer-nos
recuar a 75 e 76. Os índices de de-
semprego aproximam-se assustado-
ramente dos de há 30 anos atrás; o
poder de compra das famílias tam-
bém; a revolta social está aí.

Qual o papel que a rua vai desem-
penhar neste ano de todos os peri-
gos, é, para já, uma incógnita. O que
sabemos é que o poder, qualquer
poder, lida mal com a rua.  Muniz
Sodré, professor da Escola de Co-
municação da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, defende que “é na
rua que se dá a disputa política, não
é na Internet”. Em 2009, quem é que
vai ganhar a rua e quem é que vai
ganhar na rua? |||||||||||||||||||||||||

A rua

ESPERANÇA E CONFIANÇA

Em homenagem ao camarada José
Saramago pelos 10 anos do ani-
versário na obtenção do  prémio
Nobel de literatura, escritor que
resolveu publicar em 1991, um li-
vro com o título “Evangelho Se-
gundo Jesus Cristo”, obra que o
autor, decidiu candidatar ao pré-
mio literário europeu, Sousa Lara,
o então Sub-Secretário de Estado
da Cultura de um governo presi-
dido pelo primeiro ministro Cava-
co Silva, teve como acto sumário e
inquisitório a censura desse livro,
alegando tratar-se de um ataque
á igreja católica, muito embora seja
uma obra literária de mera ficção.
Então, que dizer do romance po-
licial com o título “Código Da Vin-
ci”? Que dizer dos “Versículos Sa-
tânicos”? Se por ventura estivés-
semos nos tempos da inquisição
José Saramago, Dan Brown e Sal-
man Rushdie, não escapariam a
ser condenados pelo Santo Ofí-

Com três eleições no horizonte, o
ano de 2009 pode fazer-nos recuar a
75 e 76. Os índices de desemprego
aproximam-se assustadora-
mente dos de há 30 anos atrás; o
poder de compra das famílias
também; a revolta social está aí.

PEDRO FONSECA*
pm-fonseca@sapo.pt

cio, tal como aconteceu a Galileu
Galilei. Mas, que mandato políti-
co lhe conferiu tamanhos pode-
res a este senhor Sousa? Para em
“nome da igreja”, censurar um li-
vro de um escritor Português em
pleno regime democrático?

Naturalmente e como é óbvio,
tratou-se de um acto isolado, me-
ramente retaliatório e partidário,
apenas e só, por se tratar de um
escritor comunista, estas atitudes
evidenciam resquícios de um re-
gime do passado recente que ti-
nha por hábito arvorar-se em pro-
tector da “ética e da moral públi-
ca”, em que estas criaturas foram
e são os seus saudosistas e legíti-
mos herdeiros. Mas, infelizmente
este país está impregnado de
“sousas laras”. Ainda há bem pou-
co, li um comentário algures num
jornal, da autoria de um presumí-
vel ou pressuposto discípulo de
Sousa Lara, em que dizia, passo a
citar: “O Partido Comunista Portu-
guês, sente-se como o peixe na
água nestes dias de desesperan-
ça, com os portugueses a sentir
os bolsos vazios e o desemprego
a bater à porta de muitas famílias”.

Das duas uma, só por grande
maldade ou visão distorcida, esta
criatura se atreve a proferir tama-

nha barbaridade e provocação aos
membros e simpatizantes do PCP.
Então não vê esta criatura, que a
esmagadora maioria dos membros
e simpatizantes do PCP, são pes-
soas de baixa condição e as pri-
meiras vítimas desta política de di-
reita ruinosa e anti-social, ontem
em nome do défice, hoje em nome
da crise, como é possível ao mes-
mo tempo sentirem-se como o
peixe na água? Eu diria antes, que
nos sentimos como o peixe, fora
da água! Quem assim fala de cá-
tedra ou patamar superior, é por-
que está de “barriga cheia”, pro-
vavelmente, nada terá a ver com
quem trabalha e produz a riqueza
deste país com salários de misé-
ria. Se por outro lado, estiver real-
mente interessado em reflectir so-
bre o que está por detrás daquela
convicção e daquela “fé”, como diz
ter visto no “mediático” congres-
so do PCP, é muito simples, basta
abrir os olhos e ver à sua volta, as
consequências destas políticas de-
sastrosas, que tem governado este
país, ao longo de 33 anos, em
que os mais favorecidos são os
mesmos de sempre, isto é, o gran-
de capital financeiro, em prejuízo
da classe trabalhadora, como mui-
to bem se viu agora com os dinhei-

ros de todos nós, a ser injectados
nos bancos dos “oliveiras costas”,
“dias loureiros”e “pintos balsemões”
etc, falidos à custa de gestões da-
nosas e fraudulentas. Sobre isto,
esta criatura, tão “preocupada” que
diz estar com a situação do país,
não escreve uma única palavra,
antes prefere “elogiar” o PCP.

Compreendo, que esta gente
ficou cheia de azedume e dana-
da de inveja com a realização do
XVIII congresso do PCP, onde mais
uma vez se viu a força, a unidade,
a organização e a determinação
do partido dos trabalhadores, um
partido fundado em 1921, um par-
tido de causas e convicções e não
um partido de emoções e de opor-
tunidades pessoais, como é timbre
em alguns congressos de outros
partidos, onde por ventura se tra-
ta mais de um “saco de gatos e
ratos” onde todos se arranham uns
aos outros, e são os primeiros a
abandonar o barco, quando as coi-
sas dão para o torto, como se viu
agora com a crise do capitalismo,
daí tanta inveja, tanto escárnio e
mal dizer. Mas, o Partido Comu-
nista Português continuará a sua
luta imparável, contra ventos e
marés, rumo ao socialismo do
século XXI. |||||||

BEJA TRINDADE
http//caoraivosoviladasaves.blogspot.com
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Guimarães: Condutores multados por atirar lixo do carro
Lamentavelmente a prática não é muito comum, daí o destaque: a Guarda Nacional Republicana de Guimarães multou, durante o ano
passado, 37 condutores por atirarem lixo pela janela do carro. A falta de civismo dos condutores podes resultar em multas que vão dos 60
aos 300 euros. Das viaturas “voam” desde cigarros a fraldas. Segundo o Destacamento Territorial de Guimarães da GNR, estes números
revelam a grande falta de civismo dos condutores e um desrespeito ambiental censurável.
As pontas de cigarros continuam a ser os resíduos mais atirados pelas janelas, mas a GNR detectou casos de latas, fraldas usadas e garrafas de
plástico atiradas para a via pública.

No passado dia 18 de Dezembro, o
colégio de Riba d’ Ave comemorou
o seu 46º aniversário. As “Delfía-
das”, nome dado às festas do colé-
gio, que homenageiam Delfim Fer-
reira que nasceu no dia 13 de De-
zembro, ficaram marcadas por uma
série de actividades desportivas, re-
creativas e culturais, das quais se
destaca a habitual entrega dos pré-
mios por mérito escolar aos melho-
res alunos.

Pelas 10h30 da manhã, foi has-
teada a bandeira da escola e can-
tou-se o hino do colégio com a habi-
tual presença do fundador daquele
estabelecimento de ensino, Aurélio
Fernando, que discursou para todos
os seus alunos. Para além disto, o
corta-mato, o teatro, os jogos edu-
cativos, as barraquinhas, entre ou-
tras actividades animaram o resto do
dia que contou com a presença de
vários antigos alunos que continu-
am a vir ao Colégio rever amigos,
professores e funcionários.

DIREITOS HUMANOS
A declaração dos Direitos Huma-
nos constitui um marco na História
da Humanidade e, por isso mesmo,
a turma 12.4 de Ciências Sociais e

Externato Delfim
Ferreira assinalou 46
anos de vida
DATA FOI ASSINALADA COM A HABITUAL ENTREGA DOS
PRÉMIOS DE MÉRITO ESCOLAR AOS MELHORES ALUNOS

Humanas do Externato Delfim
Ferreira não quis passar ao lado
desta efeméride, associando-se às
comemorações dos sessenta anos
sobre a referida declaração, assina-
lados no dia 10 de Dezembro.

Deste modo realizou-se pela
manhã do referido dia uma largada
de balões no logradouro da escola,
contendo cada um deles uma men-
sagem escrita pelos alunos do pri-
meiro ciclo, de forma a partilhar os
Direitos Humanos com as pessoas
a quem esses mesmos balões che-
gassem. Para além disso, foram ela-
borados marcadores de livros pela
mesma turma, com os diferentes ar-
tigos da Declaração dos Direitos
Humanos, bem como um mural que
foi exposto na sala do aluno do
Externato, de forma a que todos
pudessem eternizar os seus pensa-
mentos sobre os direitos inscritos na
referida declaração. ||||||

As “Delfíadas”, nome dado
às festas do colégio, que

homenageiam Delfim Fer-
reira, nascido a 13 de De-

zembro, ficaram marcadas
por várias actividades

Clube met’Água ofereceu cadeira de
rodas à Cruz Vermelha de Vizela

A Câmara de Guimarães e a Tempo
Livre estão a construir, junto à Pista
de Atletismo Gémeos Castro, dois
novos espaços desportivo destinados
a treinos de râguebi, um com cerca
de 500 metros quadrados para trei-
nos de formação e outro de 1700
metros quadrados destinado aos trei-
nos de seniores.

A prática da modalidade em Gui-
marães foi incentivada pela Tempo
Livre em 2007 e desde Setembro do
ano passado, assumida pelo recém-
criado “GRUFC – Guimarães Rugby

Union Football Club”, após tentativa
não sucedida de integração no Vitó-
ria de Guimarães.

Tendo em conta o significativo
número de praticantes, a Tempo Livre
decidiu apostar na construção de um
espaço próprio para os treinos de
râguebi, nomeadamente, dois campos
relvados. Os novos espaços serão
futuramente integrados na própria
Pista de Atletismo Gémeos Castro,
procedendo-se à deslocação da
vedação actualmente existente para
os limites desses campos, o que per-

mitirá a sua utilização com todas as
condições de acolhimento, comodi-
dade e segurança.

O investimento rondará os 100
mil euros e está a ser acolhido com
grande entusiasmo pela nova comu-
nidade do râguebi em Guimarães, já
que lhes permitirá passar a ter exce-
lentes condições para o treino e for-
mação, abandonando o local que até
à data utilizavam para este fim, o pró-
prio Parque da Cidade Desportiva, que
não reúne as condições apropriadas
para esse fim. ||||||

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES E COOPERATIVA TEMPO LIVRE VÃO CONSTRUIR
ESPAÇOS DESTINADOS A TREINOS DE RÂGUEBI

Guimarães reforça aposta no Râguebi

O Clube met’Água, Associação Re-
creativa Cultural, Desportiva e Social
da Águas do Ave, entregou mais uma
cadeira de rodas, no âmbito da cam-
panha Tampinhas Mágicas.

No passado dia 12 de Dezembro,
o Clube met’Água entregou à  Cruz
Vermelha de Vizela o produto da cam-
panha “Tampas Mágicas”, através da
qual são recolhidas tampas de garra-
fas de plástico para posterior reciclagem.

Com base na campanha do Clu-
be met’Água e por intermédio da Cruz
Vermelha de Vizela, uma cidadã por-

INICIATIVA REALIZOU-SE NO ÂMBITO DA CAMPANHA TAMPINHAS MÁGICAS
tadora de paralisia cerebral, Ana
Catarina Ribeiro Sousa, recebeu, uma
cadeira “Breezy Relax” que permitirá
o apoio da cabeça, o apoio anatómi-
co da coluna vertebral e o apoio das
pernas. O custo deste tipo de equi-
pamentos ronda os mil e trezentos
euros e vem demonstrar que com um
pequeno gesto de guardar uma tam-
pa e entregá-la para reciclagem, se
está de facto a contribuir para a
melhoria da qualidade de vida de
muitos cidadãos. De resto, durante a
cerimónia de entrega deste material,

o Presidente da Cruz Vermelha de
Vizela realçou a “mudança positiva”
que esta cadeira de rodas vai trazer
a esta menina ao nível das condi-
ções de vida, permitindo “conforto e
desenvolvimento global”.

Já para o Clube met’Água e para a
empresa Águas do Ave, o desafio é
conseguir juntar cada vez mais plás-
tico, reunindo assim uma maior ver-
ba para que mais Instituições Particu-
lares de Segurança Social e cidadãos
carenciados possam ser contempla-
dos no futuro. ||||||

VALE DO AVE
PÁGINA 17 | ENTRE MARGENS | 14 JANEIRO DE 2009



CARNEIRO 21/3 A 20/4

GÉMEOS 21/5 A 20/6

TOURO 21/4 A 20/5

DIVERSOS 14 DE JANEIRO DE 2009 | ENTRE MARGENS | PÁGINA 18

VIRGEM 23/8 A 22/9

BALANÇA 23/9 A 22/10

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/1

AQUÁRIO 21/1 A 19/2

PEIXES 20/2 A 20/3

receita

sudoko
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(soluções próximo número)

Solução do número anterior

SEGUNDA  QUINZENA JANEIRO:SEGUNDA  QUINZENA JANEIRO:SEGUNDA  QUINZENA JANEIRO:SEGUNDA  QUINZENA JANEIRO:SEGUNDA  QUINZENA JANEIRO:

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
SANTOSANTOSANTOSANTOSANTO     TIRSOTIRSOTIRSOTIRSOTIRSO

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

anedota

LEÃO 22/7 A 22/8

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
CARANGUEJO 21/6 A 21/7

INGREDIENTES: meia galinha gorda, 350 gr de presunto, 350 gr de carne de
vaca, meio salpicão, 250 gr de orelheira ou focinho fumados, 1 couve tronchuda,
3 cenouras, 5 batatas, sal, pimenta.

Depois de arranjada, introduz-se a galinha numa panela com água e
deixa-se cozer. Junta-se a carne de vaca e a orelheira. Quando a
galinha estivar meio cozida junta-se o presunto e o salpicão. Meia
hora depois a cenoura, a couve e as batatas e deixa-se ferver mais
meia hora. Para servir, coloca-se a galinha e a carne de vaca cortadas
aos bocados no centro de uma travessa e à volta coloca-se a orelheira
e o presunto também cortado aos bocados, seguindo-se o salpicão
às rodelas, as cenouras, as batatas e as couves.
Acompanhe com arroz que pode ser servido no alguidar. O arroz
deve ser preparado nesse recipiente com as asas e o pescoço da
galinha e presunto cortado aos bocados. Depois de levantar fervura
levar ao forno a cozer até ficar seco e solto.

Carta Dominante: O Louco, que
significa Excentricidade. Amor:
Fale abertamente com a sua
cara-metade e exponha-lhe os
seus sentimentos. Ouça os
conselhos das pessoas mais
velhas da sua família. Saúde:
Procure a ajuda de um médi-
co. Dinheiro: Não faça um in-
vestimento precipitado, pense
bem antes de agir. Invista num
negócio próprio. Número da
Sorte: 22.

Carta Dominante: A Força, que
significa Força. Amor: Não dei-
xe que os outros falem por si.
Seja mais compreensivo e to-
lerante com quem o rodeia.
Saúde: Cuide mais de si. Pos-
síveis problemas relacionados
com os intestinos. Dinheiro:
Não se exceda nos gastos. É
possível que uma proposta sua
seja aceite pelos seus superi-
ores. Número da Sorte: 11.

Carta Dominante: 4 de Espa-
das, que significa Inquietação.
Amor: Esta é uma boa altura
para um novo amor. Comemo-
re com um programa românti-
co. Saúde: Poderá vir a ter al-
guns problemas digestivos se
não equilibrar a sua alimenta-
ção. Não se deixe abater. Di-
nheiro: Terá uma boa oportu-
nidade para evoluir no traba-
lho. Seja mais organizado e
metódico no seu trabalho. Nú-
mero da Sorte: 54.

Carta Dominante: Rei de Paus,
que significa Coragem. Amor:
Não viva angustiado. Breve-
mente encontrará alguém que
o fará muito feliz. O carinho e
a atenção reinarão na sua vida
afectiva. Saúde: Este é o mo-

Carta Dominante: O Dependu-
rado, que significa Sacrifício.
Amor: Procure ser o seu me-
lhor amigo. Não alimente dis-
cussões sem fundamento. Saú-
de: Cuidado com o stress. Ten-
dência para pequenas inflama-
ções. Dinheiro: Não gaste mais
do que aquilo que tem. Apro-
veite as oportunidades profis-
sionais que lhe batem à porta.
Número da Sorte: 12.

Carta Dominante: 9 de Ouros,
que significa Prudência. Amor:
Esteja atento às necessidades
da sua cara-metade. Saúde:
Cuidado com as oscilações de
humor. O seu sistema nervo-
so andará muito alterado. Di-
nheiro: Prevê-se uma fase ne-
gativa, mas de curta duração.
Número da Sorte: 73.

Carta Dominante: O Sol, que
significa Sucesso. Amor: Não
deixe a monotonia tomar con-
ta da sua relação afectiva. Seja
mais arrojado quando o as-
sunto é amor. Saúde: Não ceda
a tentações e faça a uma ali-
mentação saudável. Dinheiro:
Encontra-se numa situação
confortável a este nível. Núme-
ro da Sorte: 19.

Carta Dominante: 4 de Paus,
que significa Ocasião Inespe-
rada. Amor: Poderão surgir al-
guns conflitos com o par, mas
nada sério. Saúde: Alguma ten-
são muscular poderá incomo-

Carta Dominante: Ás de Ou-
ros, que significa Harmonia e
Prosperidade. Amor: Siga os
instintos do seu coração. Não
permita que a vida profissional
interfira com a sua vida pesso-
al. Saúde: Poderá sofrer de al-
gum distúrbio emocional. O
stress tomará conta de si. Di-
nheiro: Nada de anormal
acontecerá neste campo da sua
vida. Número da Sorte: 65.

Carta Dominante: 10 de Es-
padas, que signif ica Dor.
Amor: Poderá vir a ter uma
zanga com um familiar, mas
não se preocupe que tudo se
resolverá. Saúde: Cuidado
com os excessos de calor, vi-
gie a sua tensão. Dinheiro:
Seja prudente na forma como
administra os seus bens. Nú-
mero da Sorte: 60.

Carta Dominante: Valete de
Espadas, que significa Vigilan-
te. Amor: Não dê tanta aten-
ção ao trabalho, dedique mais
tempo à sua família. Saúde: Po-
dem surgir alguns problemas
mas não são preocupantes.
Dinheiro: A sorte estará a seu
favor neste período. Número
da Sorte: 61
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Carta Dominante: 6 de Espa-
das, que significa Viagem Ines-
perada. Amor: Irá usufruir de
momentos agradáveis. Saúde:
procure adoptar um estilo de
vida mais saudável. Dinheiro:
Use a sua criatividade no tra-
balho e seja prudente nas con-
tas. Número da Sorte: 56.

mento oportuno para fazer al-
guns exames de rotina. Dinhei-
ro: Tenha algum cuidado com
as despesas. Abra uma conta
poupança-reforma. Número da
Sorte: 36.

FARIAUTO

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

pronto socorro permanente | chapeiro | pintura | mecânica geral

de     José Mendes da Cunha Faria

dá-lo. Relaxe e descanse. Di-
nheiro: Tenha cuidado, esta
não é uma boa época finan-
ceira. Número da Sorte: 26.

pensamento

Uma loira pede uma piza pelo telefone. A pessoa da pizzaria pergun-
ta:
- a senhora quer que eu corte em 4 ou em 8 fatias?
E a loira responde:
- Quero quatro se faz favor! Eu nunca aguentaria comer oito fatias.

Vergonha de confessar o primeiro erro leva a cometer muitos outros.
||||| JEANJEANJEANJEANJEAN     DEDEDEDEDE     LLLLLAAAAA     FFFFFONTONTONTONTONTAINEAINEAINEAINEAINE

Cozido minhoto com arroz de forno
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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
1ª saída de Janeiro foi o nosso estimado
assinante, António Pereira de Oliveira, resi-
dente na Rua da Indústria, nº 703, em Bair-
ro.

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

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o feliz contem-
plado nesta 1ª saída  de Janeiro foi o nosso
estimado assinante, Januário Ferreira Leal,
residente na Rua do Cruzeiro, nº 155, em
Monte Córdova.

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

TELEFONESTELEFONESTELEFONESTELEFONESTELEFONES

252 941 122
252 872 839
TELEMÓVEISTELEMÓVEISTELEMÓVEISTELEMÓVEISTELEMÓVEIS :::::
Quim: 919 250 526
Jorge: 918 803 416
Berto: 916 024 600
Orlando: 933 478 311
Melo: 969 391 316

TÁXI PATRÍCIO
Vila das Aves

������������������������������

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

PROCURAPROCURAPROCURAPROCURAPROCURA
Trabalho como empregada doméstica

ou para tomar conta de crianças e
idosos (de seg. a sex.).

Contactar: 915 275 339

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

Saldos RE/MAX com mais oferta para compra ou
arrendamento a preços cada vez mais baixos

Mais de 5.900 imóveis vão estar em
saldos na rede imobiliária RE/MAX
com descontos que podem chegar
aos 42 por cento. Este ano a cartei-
ra de imóveis em saldo inclui, pela
primeira vez, arrendamentos com
descontos mínimos de 5 por cento.
A par do abaixamento do preço de
venda, alguns imóveis apresentam
também ofertas adicionais significa-
tivas como: oferta de um segundo
apartamento, oferta de lugares de ga-
ragem ou arrecadações.

A iniciativa tem vindo a crescer
de ano para ano tanto em adesão
dos proprietários como em procura
por parte do mercado, com um cres-
cimento no número de imóveis em
saldo de 4 mil na última campanha
para 5.900 em 2009 (um aumen-
to de cerca de 47 por cento).

Outra novidade é a parceria que
a RE/MAX estabeleceu com a Caixa

Geral de Depósitos que seleccionou
500 imóveis para fazer uma pré-ava-
liação bancária a custo zero.

Esta é a terceira campanha de sal-
dos lançada pela RE/MAX em Portu-
gal. A acção prolonga-se até dia 28
de Fevereiro e os preços de saldos
aplicam-se a todos os contratos pro-
messa realizados até essa data. Os
imóveis em saldo podem ser consul-
tados nas agências RE/MAX ou atra-
vés do site da marca em www.remax.pt.

“Os saldos são uma excelente
oportunidade para quem procura
comprar ou arrendar casa pois o mer-
cado está em baixa e os saldos vêm
acentuar a quebra de preços crian-
do uma oportunidade única de tem-
po limitado”, refere Manuel Alvarez,
Presidente Executivo da RE/MAX Por-
tugal, que acrescenta: “para os pro-
prietários esta é uma excelente oca-
sião de venda pois permite que o
processo seja mais rápido e para
quem quer comprar a redução do
valor dos imóveis facilita a obtenção
de crédito bancário.”

HISTORIAL DE SUCESSO
A RE/MAX é a maior rede imobiliá-
ria a actuar em Portugal com 220
agências em todo o país e mais de
3.000 mediadores associados. Fun-
dada em Denver, no Colorado (EUA),
em 1973, a RE/MAX é a maior rede

internacional de franchising imobili-
ário a operar em mais de 65 países,
através de mais de 7 mil agências e
cerca de 115 mil agentes associados.

A RE/MAX Portugal foi criada no
ano 2000 e desde 2001 ocupa o
1.º lugar do ranking de franchising
do IIF – Instituto de Informação em
Franchising para o sector imobiliário.

Em 2007, foi distinguida como
Melhor Franchising de Serviços e
Melhor Franchising no mercado pelo
IIF. Este 2008 alcançou, pelo segun-
do ano consecutivo, o segundo lu-
gar no ranking das Melhores Em-
presas para Trabalhar em Portugal,
num estudo da consultora Heidrick
& Struggles, e foi eleita, também pela
segunda vez, Marca de Excelência.
A RE/MAX Portugal é única empre-
sa do grupo RE/MAX, a nível mun-
dial, a integrar o ranking Great Place
to Work em 2008. |||||

A par do abaixamento do
preço de venda, alguns
imóveis apresentam
também ofertas adicio-
nais significativas como:
oferta de um segundo
apartamento e oferta
de lugares de garagem

CERCA DE SEIS MIL IMÓVEIS VÃO ESTAR EM SALDO ATÉ AO FINAL DO MÊS DE FEVEREIRO

Associação Tuna  Musical de
Rebordões

CONVOCATÓRIA

Nos termos da alínea a) nº. 1 do art.º 15º dos Estatutos,
convoco a Assembleia Geral da Associação Tuna Musical
de Rebordões, a reunir em sessão ordinária no dia 7 de
Fevereiro do ano de 2009, pelas 20.30 horas, na sua sede
social, sita na Rua das Cerejeiras, nº. 12, Lugar de
Carreiró, Vila de Rebordões, com a seguinte “Ordem de
Trabalhos”:

1. Votação e Aprovação do Relatório e Contas do
Exercício de 2008;

2. Votação e Aprovação do Orçamento e Plano de
Actividades para o ano de 2009;

3. Outros assuntos de interesse para a colectividade.

Se à hora marcada não estiverem presentes metade dos
associados, a Assembleia funcionará com qualquer número
de sócios meia hora depois da fixada.

Rebordões, 2008.12.12
O Presidente da Assembleia Geral,
Carlos Alberto Maia da Silva

Centro de Acção Social de
Acolhimento à Terceira Idade de
Roriz

CONVOCATÓRIA
Assembleia-geral ordinária

Abílio Fontes Martins, presidente da mesa, vem, no termo
do artigo 18º dos Estatutos do Casatir, convocar os associ-
ados para a assembleia-geral que se realiza no dia 18 de
Janeiro de 2009, pelas 10h00, na sede, sita na Rua de S.
Pedro, nº 137, em Roriz, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

1. Tomada de posse dos corpos sociais para o triénio
2009-2011.

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

Roriz, 30 de Dezembro de 2008

O Presidente da Mesa da Assembleia-geral
Abílio Fontes Martins

Leia, assine e divulgue
Jornal Entre Margens

próxima edição nas
bancas a 28 de Janeiro
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