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Castro Fernandes é
candidato à Câmara
de Santo Tirso
AUTÁRQUICAS: ESTÁ TOMADA A DECISÃO E O PS GARANTE
QUE FOI POR UNANIMIDADE: CASTRO FERNANDES JUNTA-
SE A JOÃO ABREU (PSD) NA CORRIDA À CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO TIRSO. JOSÉ GRAÇA GARANTE QUE TAMBÉM
VAI SER CANDIDATO E A CDU E O CDS PROMETEM
PARA BREVE REVELAR OS SEUS CABEÇAS-DE-LISTA | PÁG. 5

Manuel Monteiro vence
eleições na CoopRoriz
À segunda tentativa, Manuel
Monteiro venceu as últimas elei-
ções na Cooperativa Electrica de
Roriz. A diferença foi de apenas

dez votos, mas a suficiente para
por fim ao “reinado” de seis man-
datos de José Bento Gomes. En-
trevista na página 8

Festas da Vila na Quinta dos
Pinheiros para deixar
lugar vago ao Intermarché
A instalação de uma grande su-
perfície da marca Intermarché volta
à ordem do dia, embora as fontes
oficiais até ao momento nada di-
gam. Certo é que a Junta de Vila
das Aves, ao contrário dos anos

anteriores, vai transferir o local das
próximas Festas da Vila para a Quin-
ta dos Pinheiros já que o local terá
que estar disponível para a implan-
tação do edifício onde vai arran-
car superfície comercial. | PÁG. 3

“Quem tem
mais uma vez
de pagar a
crise, é o povo”

A deputada do PCP, Ilda
Figueiredo, em
S. Martinho do Campo

A poesia junta-se à
actividade têxtil
edá este ano
“pano pramangas”
A poesia está na rua...até 21 de Março

Arranque do call
center da PT
marcado pela
troca de
argumentos
entre PS e PSD
Os trabalhos iniciaram-se a 2 de
Fevereiro mas o PSD que esteve
no terreno nesse dia pouco ou
nada viu e criticou o facto. PS, por
sua vez, lamentou o caso e acu-
sou o PSD de prestar um mau ser-
viço a Santo Tirso. | Pág. 7

CICLO DE JAZZ

Considerado como um dos
mais importantes guitarristas do
jazz nacional, Pedro Madaleno
apresenta-se no próximo sába-
do (14 de Fevereiro) em Vila
das Aves para mais um concer-
to integrado no Ciclo de Jazz
do Centro Cultural. | Pag. 9

Falta um ponto à equipa jesuíta para
assegurar um lugar na luta pela su-
bida. A vitória diante do Caniçal foi
um passo importantíssimo face a
um objectivo elevado mas não im-
possível. Na próxima jornada há mais
uma viagem à Madeira para medir
forças com o Ribeira Brava. | Pág. 15

Falta um ponto ao
FC Tirsense para
lutar pela subida

Karatecas avenses
conquistam dois
títulos regionais

Próxima edição do
Jornal Entre
Margens nas bancas
dia 25 de Fevereiro

www.jornal-entre-
margens@blogspot.com
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|||||| EDITORIAL: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

O fluxo de notícias que incessante-
mente nos reportam encerramentos
de empresas à escala global mas sem-
pre com incidências nacionais , regi-
onais e locais e os consequentes dra-
mas sociais resultantes não pode
deixar de nos entediar e de criar mes-
mo uma atmosfera de filme negro. Faz-
me pensar no ambiente do filme de
Hitchcock, “Os Pássaros”,  em que gai-
votas quase insignificantes se vão
adensando como numa nuvem sufo-
cante e, movidas por um impulso
gregário destrutivo, se projetam so-
bre personagens humanas (e natu-
ralmente sobre os espetadores que
somos) cada vez mais vulneráveis pe-
rante a iminência da voracidade vam-
piresca, como se se tratasse de um
pesadelo insuportável. É óbvio que a
haver nesta metáfora presas e vítimas
são, em primeira mão, os trabalhado-
res que perdem os seus empregos,
os que não sabem se acabarão por
perdê-los a prazo, mas é também todo
o tecido empresarial e a economia

Um Filme negro à Hitchcock
real que sofrem os refluxos deste cli-
ma de insegurança e de ameaça que
paira no ar. Também ninguém duvida
que as “gaivotas” vorazes são o re-
sultado de um capitalismo “volátil” que
passeou as suas mais-valias e velei-
dades por paraísos fiscais com rendi-
mentos especulativos fora de qualquer
conceito de riqueza socialmente repro-
dutiva e que, na hora de as ver esfu-
marem-se, ainda pede tornas e in-
demnizações aos estados descapitali-
zados, às empresas lesadas e aos con-
tribuintes de modo geral.

Oxalá a realidade esteja aquém do
que parece virtual e que as respostas
globais que da América e da União
Europeia foram desencadeadas para
ajudar a ultrapassar a crise que, di-
zem-nos, na melhor das hipóteses po-
de bem durar os próximos dois anos
na sua pior expressão, tenham res-
postas sérias e coordenadas na micro-
realidade que o nosso país representa
em tal conjuntura. Assim se clarifique
também o panorama político que, nes-
te final de legislatura, não augura na-
da de bom e muito menos uma von-

Os nossos políticos têm
que ser e parecer sérios e
exercer o poder sem
sobranceria e
autoritarismo submeten-
do-se ao escrutínio per-
manente dos seus actos
e das suas políticas numa
lógica democrática.

tade de superar antagonismos e dis-
paridades rotundas quanto à forma
de as várias forças políticas adotarem
medidas e remédios para os piores
sintomas da crise e, bem assim, alicer-
çarem uma plataforma plural para a
recuperação da nossa economia e da
confiança nacional, naturalmente afe-
tada e diminuída!

Os nossos políticos têm que saber
mostrar-se acima de qualquer suspei-
ção, têm que ser e parecer sérios e
exercer o poder sem sobranceria e
autoritarismo submetendo-se ao es-
crutínio permanente dos seus actos
e das suas políticas numa lógica de-
mocrática que passa por dentro dos
seus próprios apoiantes e respetivos
fóruns de intervenção mas também e
sobretudo pelos locais onde a opo-
sição, através do confronto de ideias
e da divergência pode gerar consen-
sos plurais talvez até mais válidos do
que o unanimismo. Acho que os ci-
dadãos devem escrutinar com vigilân-
cia crítica e por esta perspetiva os pró-
ximos actos eleitorais e os protago-
nistas que a eles se vão submeter.

O que entretanto vamos vendo
neste final de legislatura que teve uma
maioria folgada no Parlamento, não
augura nada de bom para a confian-
ça que o País precisa para enfrentar
os tempos difíceis em que nos encon-
tramos. Não é muito abonatório ou-
vir o principal opositor dizer que o
primeiro-ministro que nos governa e
que vai voltar a candidatar-se “é o
coveiro da Pátria”. Como também o não
é, ver o ministro dos Assuntos Parla-
mentares, responsável, portanto, pe-
las relações entre o governo e o par-
lamento, pronunciar discursos “trauli-
teiros”, como dizer que o que gosta

“é de “malhar na oposição”. Não é de
modo algum de boa saúde democrá-
tica que o partido maioritário que se
prepara para pedir uma nova maioria
seja, aquilo que dele diz um militante
distinto e descontente (e nisto, ele
como outros, revelam uma frontalida-
de saudável em democracia mesmo
quando esconjurados!) “ O PS, como
partido político da liberdade e do
debate político e das ideias novas para
Portugal, já não existe e o que há são
sedes sem vida, militantes que olham
a competição e a concorrência com
medo, a quem permanentemente é
incutida a ideia de que divergir e cri-
ticar é traição ao PS e bênção para os
adversários políticos. “Quem se mete
com o PS leva, fez escola no PS…”  (1)

Será que é com este adensar do
medo e do unanimismo na política
que poderemos sair da fragilidade es-
trutural da nossa situação económi-
ca e afugentar as “aves agoirentas da
desgraça” que se abateram sobre o
nosso mundo? |||||

1. CARTA ABERTA A AUGUSTO SANTOS SILVA E MANUEL
ALEGRE, DE HENRIQUE NETO, PÚBLICO DE 7.2.09
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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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A instalação de uma grande super-
fície da marca Intermarché que tão
propalada foi há dois anos a esta parte,
parece estar novamente na ordem
do dia, embora até ao momento as
fontes oficiais por nós contactadas
nada tenham adiantado.

Certo é que a Junta de Freguesia
de Vila das Aves, ao contrário dos
anos anteriores, vai transferir o local
das próximas Festas da Vila para a
Quinta dos Pinheiros já que o local
habitualmente cedido pelo seu pro-
prietário no centro da Tojela terá que
estar disponível para a implantação
do(s) edifício(s) onde vai arrancar a
grande ou média superfície comer-
cial. Indicações de que isso irá real-
mente avançar são também as dili-
gências feitas na EB 2/3 de Vila das
Aves e junto de proprietários de
apartamentos para alugar por famíli-

UMA (PEQUENA) PORTA
ABERTA À CRISE QUE SE VAI
SENTINDO

Um pequeno número ainda de pes-
soas disponíveis para responder a si-
tuações de carência constituiu-se
numa Associação de Solidariedade
que pretende designar-se por AS
(Aves Solidária) e que, de momento,
vai “fazendo ninho” numa sala da
antiga junta de freguesia.

Para já, estes voluntários recolhe-
ram uma quantidade significativa de
roupas e agasalhos, prontos a ser dis-
pensados a quem, de viva voz, ou atra-
vés de outras pessoas ou entidades
venham a requerê-las em situação de
justificada carência.

Estes voluntários encontram-se às
terças-feiras de tarde na sala do lado
direito - frente do edifício da antiga
Junta de Freguesia e têm naturalmen-
te o apoio da Junta de Freguesia atra-
vés da qual podem ser também
contactados.

Está nos seus objectivos acolher
boas vontades e outros voluntários
dispostos a colaborar em situações
correntes de prestação de pequenos
serviços de apoio a carências materi-
ais: agasalhos, pequenas ajudas do-
mésticas e até eventuais cuidados a
pessoas doentes. Estão na disposição
de se constituírem oficialmente em as-
sociação civil com estatutos próprios,
logo que possível, e disponíveis para
colaborar em espírito de serviço e
entreajuda. ||||||

Vila das Aves
solidária

as que nos próximos meses se des-
locarão para esta freguesia para tra-
balharem ou dirigirem este novo es-
tabelecimento comercial.

Mas pouco mais se sabe e não
parece que algo esteja a ser prepara-
do pelas autoridades competentes
para atenuar, corrigir ou suprir
condicionalismos de acesso e de flu-
xo viário já por demais complexos
naquela centralidade.

No inicio da semana passada, o
Entre Margens solicitou junto do ga-
binete de comunicação do grupo Os
Mosqueteiros, detentor da insígnia
Intermarché, informações relativas à
instalação desta superfície comercial
em Vila das Aves, nomeadamente o
valor do investimento em causa, os
postos de trabalho a criar e as data
de inicio e conclusão da obra mas
até ao fecho desta edição não obti-
vemos qualquer resposta.

Recorde-se que a Comissão Mu-

nicipal de Autorização de Instalações
de Grandes Superfícies aprovou a
13 de Junho de 2007 a instalação
no centro da freguesia do Intermar-
ché, apesar da oposição da Associ-
ação Comercial de Santo Tirso. Na
altura, a associação classificou de “im-
prudente e catastrófica a instalação
de mais uma superfície comercial”,
visto que, pouco tempo antes havia
sido aprovada a instalação de uma
loja Pingo Doce em S. Martinho do
Campo que, no entanto, ainda não
se levou a cabo.

Seja como for, e a concretizar-se
este investimento em Vila das Aves,
a freguesia passará a estar dotada

com três superfícies comerciais; Lidl,
Pingo Doce e Intermarché, pratica-
mente lado a lado com o E.Leclerc
de Lordelo.

O GRUPO MOSQUETEIROS
Os Mosqueteiros é o único grupo a
actuar no mercado da distribuição
que é dirigido directamente pelos pró-
prios membros. O Grupo agrega um
conjunto de empresários indepen-
dentes, designados Aderentes, que
são donos e responsáveis, na ínte-
gra, pela gestão de cada ponto de
venda. Os Mosqueteiros opera em Por-
tugal através de seis insígnias: Inter-
marché e Écomarché, supermercados
especialistas em produtos frescos;
Bricomarché nas áreas do bricolage,
jardinagem, decoração e materiais de
construção; Stationmarché, centros-
automóvel; Vêti de vestuário; e Netto
a insígnia hard-discount dos Mos-
queteiros. ||||| *COM: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     AAAAA.....     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Festas da Vila na Quinta dos Pinheiros
para deixar lugar vago ao Intermarché
GRUPO OS MOSQUETEIROS NÃO CONFIRMA NEM DESMENTE MAS NÃO FALTAM INDICADORES DE QUE A INSTALAÇÃO DO
INTERMARCHÉ SERÁ FEITA AO LONGO DO ANO NO CENTRO DE VILA DAS AVES

A Junta local, ao contrá-
rio dos anos anteriores,
vai transferir o local das
Festas da Vila para
a Quinta dos Pinheiros

Prémio para quem comprar no “nosso comércio”
A ACIST em parceria com a a CENTROTIRSO – Associação para a Promoção de Santo Tirso e a Câmara Municipal vai realizar um Sorteio
de duas Massagens de Relaxameto Geral com Óleo de Champagne no River SPA do Monte Prado Hotel & SPA em Melgaço, entre todos aqueles
que fizerem as suas compras nas Lojas do “Nosso Comércio” no mês de Fevereiro. 
A operação de apuramento dos contemplados far-se-á na sede da ACIST pelas 18 horas e 30 minutos do dia 2 de Março de 2009 com a pre-
sença do Presidente de direcção, Luís Ferreira. Esta iniciativa têm como objectivo incentivar o consumo em Santo Tirso e promover o “Nosso
Comércio”, contando ainda com o apoio do Modcom, do Ministério da Economia e Inovação e do Prime.
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GONÇALVES & LILIANA, LDA
Estamparia têxtil

NOVA ROTUNDA DESNIVELADA NA SAÍDA PARA GUIMARÃES
(EN 105). REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA JUNTO À PONTE DE
FRÁDEGAS VAI CUSTAR CERCA DE DOIS MILHÕES DE EUROS

No entroncamento existente na vari-
ante à Estrada Nacional 105, na zona
dos semáforos junto à Ponte de Frá-
degas, em Santo Tirso vai ser cons-
truída uma rotunda desnivelada. Esta
foi a solução encontrada pela Estra-
das de Portugal e a Câmara de San-
to Tirso que celebraram para o efeito
um protocolo devendo a obra em cau-
sa custar quase dois milhões de euros.

O entroncamento existente na va-

riante à EN 105, e que se afigura
como uma das principais entradas
na cidade de Santo Tirso “não tem
capacidade para responder em con-
dições de conforto e segurança ao
grande volume de tráfego aí existente,
pelo que urge avançar para a sua re-
modelação”, refere a Câmara Muni-
cipal em comunicado de imprensa.

Trata-se, de resto, de “uma reivin-
dicação antiga da Câmara Munici-

pal de Santo Tirso que, desde a cria-
ção das variantes vem alertando as
entidades da tutela para a necessi-
dade de obras de desnivelamento
no referido nó”.

Segundo a mesma fonte, a solu-
ção encontrada pela Câmara e pela
Estradas de Portugal (EP), - a quem
cabe, por concessão, financiar, explo-
rar e requalificar as vias que inte-
gram a Rede Rodoviária Nacional,
como é o caso da EN 105 – passa
pela construção no local de uma ro-
tunda desnivelada, ou seja, na parte
superior a variante em viaduto e na
parte inferior a rotunda desnivelada
com acessos à variante, à Estrada Na-
cional 105 e à cidade de Santo Tirso.

A opção pela construção de uma
rotunda desnivelada começa a ser
muito utilizada em situações urba-
nas porque possui características que
permitem uma boa integração pai-
sagística. Neste caso, este aspecto é
muito relevante porque o local onde
será construída a nova rotunda pos-
sui qualidades ambientais assinal-
áveis, nota a autarquia.

Segundo o protocolo assinado, a
EP encarregar-se-á da execução in-
tegral da obra, ou seja, elaborará o
projecto, lançará a obra a concurso
e executará a empreitada, estando já
nesta altura em execução o projecto,
adjudicado ao gabinete projectista
Geestrada. Por sua vez, à Câmara
Municipal de Santo Tirso competirá
disponibilizar os terrenos necessári-
os à boa execução da obra.

Para a Câmara Municipal, a assi-
natura deste protocolo vem “assegu-
rar a resolução deste problema e
constitui um passo muito importante
para a melhoria da eficiência rodo-
viária da via e para a dignificação
desta importante entrada da cidade,
dotando-a de um enquadramento
mais adequado às excelentes quali-
dades paisagísticas locais”. |||||

A reposição definitiva do pavimento
na Estrada Nacional 105 só será feita
em Março. A informação é dada pela
Câmara de Santo Tirso que esclare-
ce que apesar da obra estar a ser fei-
ta sob coordenação dos Serviços Mu-
nicipalizados da autarquia, estes de-
senvolvem-se numa estrada nacional,
estando, por isso, sujeitos a imposi-
ções por parte do Estradas de Portu-
gal (EP) no que se refere à progra-
mação dos trabalhos e às condições
técnicas de execução dos mesmos,
bem como à apresentação de garan-

tias financeiras de execução das obras.
E entre as exigências  feitas pela

EP, esta a “obrigatoriedade de se proce-
der à repavimentação provisória das
zonas sujeitas a obras num perío-
do mínimo de dois meses já que só
após este período será  possível
proceder à reposição definitiva do  
pavimento. Período este que termina
no final do mês, pelo que “só a
partir  dessa altura é que será pos-
sível iniciar o processo de reposição 
definitiva do pavimento”.

Em comunicado, a autarquia ale-

ga tem feito tudo “para assegurar a
manutenção da camada provisória.
Todavia, face às intempéries que se
têm feito sentir e atendendo ao ní-
vel de tráfego a que esta via está
sujeita, tem-se assistido a uma mais
rápida e inevitável degradação do pa-
vimento provisório”. Refere ainda a
Câmara que tem sido feitas todas as
“diligências junto da empresa que es-
tá a executar as obras para assegu-
rar intervenções de fundo nas zonas
de pavimento mais degradadas sem
prejudicar em demasia a circulação”.

Nova rotunda à
entrada da cidade
de Santo Tirso

Reposição do pavimento da EN 105 em Março
CÂMARA GARANTE QUE TUDO TEM FEITO PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA CAMADA
PROVISÓRIA DO PAVIMENTO DA ESTRADA NACIONAL 105

Nos próximos dias 13 e 14 de Mar-
ço realiza-se no Fórum da Maia o 3º
Encontro sobre Maus-Tratos, Parenta-
lidade e Intervenção Psicossocial e Ju-
rídica. Trata-se de mais uma iniciativa
da Associação de Solidariedade e
Acção Social de Santo Tirso (ASAS),
levada a cabo no âmbito das come-
morações do seu 15º aniversário

Com este encontro, e com a ajuda
de vários técnicos e investigadores,
pretende-se debater sobre metodolo-
gias de intervenção nas áreas da fa-
mília e da infância e juventude, bem
como reflectir acerca do papel dos técni-
cos sociais e das instituições de supor-
te às crianças/jovens e suas famílias.

A Conferência integra temas como:
“Superior Interesse da Criança”; “Ética
na Protecção de Menores: Denúncia
e Sigilo”; ”Infância, Parentalidade e
Adopção”; “Investigação e Interven-
ção na Protecção de Crianças e Jo-

ASAS promove encontro
sobre Maus-tratos
DIAS 13 E 14 DE MARÇO NO FÓRUM DA MAIA

vens”; “Factores de Risco e Protecção
na Família”; “Intervir em Tempo Útil”;
“Aprendizagem em Sujeitos Negligen-
ciados ou Vitimas de Maus-Tratos”;
“Comunicação Social e Protecção de
Menores”; “Perícias, Pareceres Técnicos
e Decisões Judiciais”. Serão ainda re-
alizados 3 Workshops com as temáti-
cas: “Perturbações da Vinculação”; “Cri-
mes Familiares” e “Mediação Familiar”

Este evento contará com a presen-
ça dos mais prestigiados técnicos e
investigadores, entre os quais: Arman-
do Leandro da Comissão Nacional
de Crianças e Jovens em Perigo; Ânge-
la Maia, Carla Machado, Graça Pe-
reira, Isabel Soares, João Lopes, Rui
Abrunhosa da Universidade do Mi-
nho, entre muitos outros.

Para mais informações, os interes-
sados devem contactar o número 252
830 830 ou seguinte endereço elec-
trónico geral@asassts.com |||||||

Achamos que o mundo nos perten-
ce mas a verdade é que nós é que
pertencemos ao mundo. A adoles-
cência é uma fase que merece desta-
que tal como todas as outras que o
ser humano vivencia. O adolescente
deve sentir-se importante na sua so-
ciedade para que assim possa criar a
sua identidade pessoal e social.

No âmbito da disciplina de Área
de Projecto estamos a desenvolver um
programa que tem por base conhecer
os adolescentes da nossa comunida-
de escolar e estudar esta mesma fase.

No âmbito desta actividade reali-
zamos um inquérito a 6 turmas dis-
tribuídas pelos 10º, 11º e 12º anos
da escola. No total foram distribuídos
questionários a 61 adolescentes do
sexo feminino e a 55 do sexo mascu-
lino. O nosso inquérito era constituí-
do por 11 perguntas das quais iremos
dar destaque apenas a 4. A pergunta
3 do nosso projecto “Actualmente,
consideras-te feliz?” foi respondida
maioritariamente por todos os inqui-
ridos com um “Sim” exceptuando um
rapaz de 17 anos que afirmou “Não”.

Quando à pergunta 4 que era:
“Tens um projecto profissional para o
teu futuro” os inquiridos com idades
de 15, 17 e 18 anos estiveram dividi-

dos entre o “Sim” e o “Estou a pen-
sar”. Já os de 16 e 19 afirmaram ape-
nas “Estou a pensar”.

A pergunta 9 do nosso inquérito
intitulada “Já consumiste algum tipo de
droga” os questionados com idades
de 15 e 16 anos afirmam que “Nun-
ca” enquanto que os de 17 anos di-
zem que “Algumas vezes”. Quanto aos
adolescentes de 18 anos verificamos
um acentuado contraste na medida
em que os rapazes afirmam que “Sim”
e as raparigas “Não”. Os inquiridos
de 19 anos dão apenas a resposta
“Sim”. Finalmente a questão 10 que
era “Tens por hábito consumir álco-
ol?” os alunos de 15, 17 e 18 anos
responderam que “Às vezes” enquan-
to que os de 16 disseram que “Não”.
Já os de 19 afirmam que “Sim”.

De uma maneira geral, podemos
afirmar que à medida que avançamos
na idade os hábitos e mentalidades
se vão moldando e diferenciando. Foi
uma actividade enriquecedora quer
a nível pessoal quer a nível de grupo.
Que a adolescência seja vista sem-
pre como uma escada para o grande
palco da vida. |||||| TRABALHO DE ALBERTALBERTALBERTALBERTALBERTAAAAA
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“A Magia da Adolescência”
TRABALHO SOBRE A ADOLESCÊNCIA ELABORADO POR 3
ALUNAS DA SECUNDÁRIA DE VILA DAS AVES
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O nome de Castro Fernandes jun-
ta-se ao de João Abreu na corrida
à presidência da Câmara de Santo
Tirso, este último pelo PSD. Em aber-
to mantém-se a candidatura inde-
pendente de José Graça mas não
por muito tempo. Ao Entre Margens,
o actual presidente da Junta de Santo
Tirso garantiu que a sua candidatu-
ra vai mesmo avançar - o processo de
recolha de assinaturas está no fim -
e prometeu novidades para breve.

Uma candidatura de proximida-
de é o que podem esperar os tir-
senses do PSD. “Apesar de não ter-
mos ganho as pessoas acreditaram
em nós como alternativa e faz por
isso todo o sentindo que estejamos
novamente junto das pessoas”. De
resto, diz ainda João Abreu, “temos
tido uma presença muito regular em
todas as freguesias do concelho e
isto é algo que vamos manter mas
vamos também, certamente, encontrar
outras formas de passar a mensa-
gem à população”. O candidato so-
cialdemocrata fala inclusive “em mu-
dança no paradigma de fazer cam-
panha”, algo de que a população
se vai aperceber “a curto prazo”.

Para João Abreu há um conjun-
to de indicadores de vária ordem
que “ao contrário do que a Câmara
tem feito sentir, são claramente maus
para o concelho” e que, no fundo,
farão parte da mensagem que o PSD
quer fazer passar para o eleitorado.
O candidato alega que os tirsenses
perderam qualidade de vida, poder
de compra e se vêm abraços com o
desemprego num concelho que se
tem afastado nos últimos 27 anos
dos indicadores de desenvolvimento
dos municípios vizinhos. “Um con-
celho que tem dificuldade em ser
atractivo para fixar quem cá está e
para atrair jovens”.

O PSD assume-se claramente
como uma alternativa ao PS, dizen-
do João Abreu – quando questio-
nado sobre a possível candidatura
independente de José Graça – que
todas as candidaturas são “bem-vin-
das” se forem “claramente contra,
numa perspectiva de ser uma alter-
nativa ao actual poder socialista”.

Está confirmado, Castro Fernandes é o
candidato do PS à presidência da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso. A de-
cisão foi tomada a 29 de Janeiro em
reunião da concelhia socialista, con-
gregando o nome do actual autarca
tirsense a unanimidade dos votos. “Cas-
tro Fernandes obteve 40 votos dos 40
presentes e foi aclamado pela Comis-
são Política Concelhia do PS Santo Tirso,
como candidato à presidência da Câ-
mara Municipal”, escreve aquele orga-
nismo em nota de imprensa.

Segundo a mesma fonte, as razões
do apoio consensual foram expressas
numa proposta subscrita por muitos
militantes e quadros do concelho, des-
de autarcas, deputados e membros da
comissão política. Para o PS, e de acor-
do com a referida proposta, Castro
Fernandes é o nome “certo” para San-
to Tirso. “Forte, experiente e determi-
nado” são três das qualidades apon-
tadas ao candidato.

Determinação que, por exemplo, lhe
é reconhecida no caso Portugal Telecom:
“para além da gestão politica exercida
na Câmara, Castro Fernandes tem usa-
do a sua reconhecida determinação,
persistência e capacidade de influên-
cia, para que muitos investimentos se
instalem no concelho, o último dos
quais e o não menos disputado, será
o Call Center da PT”.

Castro Fernandes é visto ainda
como “o fiel executor da vontade de
todos os munícipes que apostam num
modelo de crescimento sustentado
para o concelho, conciliando desen-
volvimento económico, com bem-estar
social e qualidade do ambiente, tendo

PS aprova candidatura
de Castro Fernandes
à Câmara de Santo Tirso

sempre em mente uma referência que
muitos outros esquecem ‘primeiro es-
tão as pessoas’”.

Militante do PS desde 1986, Cas-
tro Fernandes candidatou-se pela pri-
meira vez à presidência da Câmara
Municipal em 2001, pouco tempo de-
pois de ter assumido a presidência da
autarquia no seguimento da saída, a
meio do mandato, de Joaquim Couto
para o Governo Civil do Porto. Voltou
a candidatar-se em 2005, surgindo
agora como o “candidato natural do
Partido Socialista”. Para a comissão po-
lítica “Castro Fernandes tem provas
dadas, de trabalho e de dedicação ao
concelho, tanto enquanto vereador, co-
mo vice-presidente e desde 1999,
como Presidente da Câmara Munici-
pal”, destacando-se na “defesa dos in-
teresses do concelho, tanto nos órgãos
autárquicos, como junto das institui-
ções, empresas e fóruns em que parti-
cipa, articulando igualmente com os in-
teresses e objectivos políticos mais
abrangentes”.

Para os tempos que se avizinham,
Castro Fernandes pode contar com a
ajuda da Juventude Socialista. A JS já
reiterou o seu apoio dizendo acreditar
na capacidade de Castro Fernandes
“para dar resposta ao actual momento
de enorme adversidade que atraves-
samos”. A JS acredita ainda que, “com
Castro Fernandes, a participação cívica
dos jovens sairá reforçada, assim como
a aposta em políticas direccionadas para
a juventude, com particular incidência
em questões como o emprego, habita-
ção, educação, formação profissional, cul-
tura, desporto, saúde e acção social”. |||||

Mais à direita e mais à esquerda
ainda não há candidatos nem à Câ-
mara Municipal nem às juntas de
freguesias, mas as próximas sema-
nadas devem trazer novidades. O
CDS conta revelar até ao final deste
mês qual o seu candidato à Câma-
ra de Santo Tirso, a CDU deverá
fazê-lo até Abril.

“Claramente assumimos que te-
remos candidato mas neste momen-
to ainda não há nenhum nome pa-
ra colocarmos, passo a expressão, na
corrida”, afirmou ao Entre Margens
José Alberto Ribeiro, em represen-
tação da concelhia da CDU de Santo
Tirso quando questionado sobre o
tema. “Nós pensamos que até Abril
teremos esse assunto perfeitamente
resolvido”. Segundo o mesmo re-
presentante, é também objectivo da
CDU apresentar candidatos a todas
as Juntas de Freguesia, mas não co-
loca de parte a hipótese de o parti-
do vir a apoiar eventuais candidatu-
ras independentes. Improvável é um
cenário de coligação para a Câma-
ra. “Eu diria que é altamente impro-
vável. Não vejo que a CDU se pos-
sa coligar com qualquer uma das
forças políticas que têm concorrido

e nem com o Partido Socialista tal
como ele está”, afirmou José Alberto
Ribeiro ao Entre Margens.

Na ordem de trabalhos da con-
celhia do CDS estão também as elei-
ções autárquicas, e os propósitos
são idênticos aos da CDU: entrar na
“corrida” à Câmara Municipal e apre-
sentar candidatos ao maior núme-
ro de freguesias. “De facto já esta-
mos a tratado do assunto. Ainda ti-
vemos ontem [5 de Fevereiro] uma
reunião da comissão política conce-
lhia para concretizar as ideias que
temos mas ainda não estão em pon-
to de se puder anunciar”, referiu ao
Entre Margens Fernando Ferreira,
líder da concelhia do CDS de Santo
Tirso. O mesmo responsável adian-
tou que ainda este mês será revela-
do o candidato pelo partido à Câ-
mara Municipal ou, o mais tardar, no
início de Março. E quanto a coliga-
ções, “tudo é possível” diz Fernando
Ferreira sem se alongar muito mais
sobre o tema. O mesmo responsá-
vel adianta ainda que é propósito
do partido apresentar candidatos
no maior número de freguesias. “Po-
de acontecer que numa freguesia
ou noutra possa surgir uma candi-
datura independente que seja con-
ciliável com os princípios da candi-
datura à Câmara e se assim for po-
deremos prescindir de apresentar
uma candidatura pelo CDS”, mas o
objectivo, conclui, é fazer todos os
possíveis para apresentar “candida-
turas em todas as freguesias”. ||||||

José Graça garante candidatura
independente e junta-se aos nomes
de João Abreu e Castro Fernandes
CDU E CDS VÃO ENTRAR NA CORRIDA À CAMARA MUNICIPAL. ATÉ ABRIL NOMES DOS
CANDIDATOS JÁ DEVEM SER CONHECIDOS

PARTIDO SOCIALISTA ENTENDE QUE CASTRO FERNANDES É O
CANDIDATO NATURAL À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Para João Abreu (PSD)
Santo Tirso é um conce-
lho que tem dificuldade
em ser atractivo para
fixar quem está
cá e para atrair jovens”

JOÃO ABREU, CANDIDATO DO PSD ÀS ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 2009



ACTUALIDADE 11 FEVEREIRO DE 2009 | ENTRE MARGENS | PÁGINA 6

Funerária das Aves
Alves da Costa

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

Serviço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanente
ortodontia

implantologia

radiologia digital

tel. 252 941 621

clínica médico-dentária
de Vila das Aves
dr. josé filipe seixas | médico dentista

||||| TEXTO: CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA     SOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHO

Passava pouco das 15h00, hora para
a qual estava agendado o início do
“Encontro com trabalhadores têxteis
desempregados e com créditos do
concelho de Santo Tirso”, quando Ilda
Figueiredo, deputada do parlamen-
to Europeu, chegou à Junta de Fre-
guesia de S. Martinho do Campo. A
deputada do PCP que percorre as fre-
guesias inserida na campanha do
PCP denominada de “Sim é possível
uma vida melhor”, discursou peran-
te uma sala cheia de ‘camaradas’ so-
bre um dos principais problemas que
afectam a zona do Vale do Ave,  o
desemprego.

Ilda Figueiredo incluiu no seu dis-
curso críticas à forma como os su-
cessivos governos têm direccionado
as políticas do país. Da falta de in-
centivo à produção aos sucessivos
erros das políticas de direita, não se
esquecendo dos actuais problemas
e fraudes envolvendo bancos e ban-
queiros. Ilda Figueira aponta que

Pouco antes de Ilda Figueiredo che-
gar à Junta de Freguesia de S. Marti-
nho do Campo para o encontro com
os trabalhadores têxteis desemprega-
dos, o Entre Margens conversou Abí-
lio Martins militante do PCP e mem-
bro da Assembleia de Freguesia de
Vilarinho. É precisamente sobre a fre-
guesia e sobre a forma como Vilari-
nho tem vindo a ser conduzida pelo
actual executivo que Abílio Martins,
mais conhecido por Bilita, diz: “não
vou dizer que a actividade da junta
de freguesia de Vilarinho é totalmen-
te má. Algumas das obras feitas esta-
vam no programa do PCP. A junta tem
feito algumas coisas, mas não é como
o presidente da junta quer fazer crer!
Ele diz que fez uma obra por mês e
isso é totalmente mentira.” Para argu-
mentar o que afirma Bilita acrescenta
que “quem visitar Vilarinho sabe que
há muitas obras que estão prometi-
das há vários anos, até por outros exe-
cutivos, e este ainda promete a mes-
ma coisa! Há promessas de 20 ou
30 anos e ainda não foram concreti-
zadas”. Vai ainda mais longe ao afir-
mar que em muitos aspectos Vilarinho
ainda parece uma freguesia do tercei-
ro mundo apelando a às pessoas de
fora da freguesia e do concelho para
que a visitem e verem que “falta água,
falta saneamento”, e constatarem que
“os jovens saem de freguesia para mo-
rar noutros concelhos”, que “não há
actividades desportivas suficientes para
os jovens que têm que ir para os con-
celhos vizinhos” praticar desporto.

Mas uma das maiores preocupa-
ções de Bilita e do PCP de Vilarinhos

ABÍLIO MARTINS DO PCP DE VILARINHO APONTA O DEDO
AOS PROBLEMAS DA FREGUESIA E RELEMBRA QUE JÁ
ESTIVERAM A APENAS 35 VOTOS DE VENCER AS ELEIÇÕES
NAQUELA FREGUESIA DE SANTO TIRSO.

Na impossibilidade de o fazer
aquando do suplemento sobre
Vilarinho, o Entre Margens não
quis deixar de ouvir, agora, a opi-
nião de Abílio Martins; outra das
vozes da oposição na Assembleia
de Freguesia de Vilarinho.

“Há trabalhadores que
hoje passam fome”

são os trabalhadores desempregados.
“Há trabalhadores que hoje passam
fome, outros que são discriminados
nas empresas, estas empresas dizem,
que, por causa da crise, não podem
pagar os prémios de assiduidade,
outras quase que obrigam os traba-
lhadores a fazer acordos de rescisão
de contrato, as horas extras deixam
de ser pagas conforme manda a lei e,
por outro lado, obrigam os trabalha-
dores a trabalhar horas extras aos
sábados e aos domingos singelamen-
te. Para nós a crise é uma farsa”. Como
antigo membro do Sindicato Têxtil de
Santo Tirso, Bilita faz referência ao fac-
to de muitos trabalhadores o abor-
darem para tirar dúvidas sobre os seus
empregos e direitos: “temos feito um
trabalho de esclarecimento a todos
os níveis principalmente aos jovens,
aos reformados e aos trabalhadores
que estão no desemprego”. Pronto
para a luta, um dos principais “cha-
vões” do PCP, Bilita finaliza a relembrar
que “nós (PCP) já estivemos a 35 vo-
tos de ganhar as eleições em Vilarinho.
O povo de Vilarinho merece que al-
guém olhe por eles, e vêem em nós
alguém em quem podem confiar.” |||||
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NOTA DA RECÇÃO

SOB O MOTE DA CAMPANHA DO PCP “SIM É POSSÍVEL UMA VIDA MELHOR”, ILDA FIGUEI-
REDO FALOU EM S. MARTINHO DO CAMPO SOBRE A FALTA DE INCENTIVOS
À PRODUÇÃO, DA CRISE E DO CRESCENTE DESEMPREGO NA ZONA DO VALE DO AVE.

“quem sente a crise não são os ban-
queiros, pois quem tem mais uma vez
de a pagar [a crise], é o povo. Se há
dinheiro para os banqueiros também
tem que haver dinheiro para a pro-
dução”. A deputada relembrou as lu-
tas mais antigas: “conheço as empre-
sas de outros tempos, de outras lu-
tas: a Flor do Campo, a JMA. Sei do
que falam. Mas nós defendemos tam-
bém os pequenos e médios empre-
sários e denunciamos o uso da crise
para explorar os trabalhadores”. Ilda
Figueiredo aproveitou para relembrar
que “se tivéssemos mais lugares na
Assembleia da República as injusti-
ças podiam ser combatidas. Está nas
mãos dos trabalhadores dar a volta
a isto, seja através da luta ou do voto.
É urgente uma ruptura com esta polí-
tica e como o povo é quem mais orde-
na está na mão do povo a mudança”.

Antes do discurso da deputada,
o presidente da mesa deu a palavra
ao público. Um trabalhador da Flor
do Campo, de apenas 38 anos, foi
o primeiro a lamentar-se da situa-
ção em que os trabalhadores da
empresa se encontram. “Ficamos com
7 ou 8 meses de ordenados em atra-
so e só querem pagar 20 por cento
daquilo que merecemos”. De segui-
da Abílio Martins (ler entrevista) fa-

lou do caso Baiona, pois “os traba-
lhadores estão preocupados porque
não sabem onde param os milhões
da empresa”. Mas foi Adelino Mo-
reira (presidente da Junta de S. Mar-
tinho do Campo) que finalizou este
primeiro período de intervenções
falando não só como representante
dos campenses, mas também como
empresário: “como responsável des-
ta comunidade tenho sentido as
pessoas com muitas dificuldades, isto
é grave. Peço às pessoas que não te-
nham medo e que falem. As pesso-
as têm medo de falar, sabem que
quem fala está tramado, eu como já
estou tramado e estou…”. Adelino
Moreira diz que é necessário mudan-
ças nas políticas: “não vejo políticas
de fundo que nos leve a uma solu-
ção. Este país está na ruptura total”.
Para Jaime Toga, um dos oradores
da mesa e membro da Comissão
Política do Comité Central do PCP tem-
se “assistido ao discurso da crise para
justificar tudo, mas antes desta crise
já a JMA, por exemplo, tinha despe-
dido trabalhadores”. Jaime Toga lan-
çou ainda um desafio ao presidente
da Junta: “Sr. Presidente, desafio-o a
levar os milhares de trabalhadores
desempregados até Lisboa para se
juntarem à nossa manifestação”. |||||

“Quem tem mais uma vez
de pagar a crise, é o povo”

“Não vejo políticas de fundo
que nos leve a uma solução.
Este país está na ruptura
total” diz Adelino Moreira
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Uma vez que o Vale do Ave
tem cada vez mais jovens com
formação superior, mas mesmo
assim no desemprego, quise-
mos saber o que pensa Ilda
Figueiredo sobre um dos as-
suntos mais discutidos dos
últimos tempos: a Educação.

Tendo em conta que é depu-
tada do Parlamento Europeu,
acha que o Acordo de Bolo-
nha (que estipula que as licen-
ciaturas são apenas de 3 anos)
é muito mais uma medida
economicista que académica?
Estou inteiramente de acordo
com aquilo que afirma, e o re-
sultado já começa a ser claro,
com os nossos jovens a terem
que ficar com uma formação
inferior àquela que deveriam
ter. Depois, se querem uma for-
mação mais elevada, têm que
a pagar bem caro e como a
grande parte das nossas famí-
lias não têm condições para a
pagar, os nossos jovens aca-
bam por ser preteridos relati-
vamente a jovens de outros
países que têm formações mais
elevadas. Ou seja, esta ques-
tão de Bolonha significou um
ataque ao ensino público e à
educação a nível superior. A
generalidade dos nossos jo-
vens são oriundos de famílias
que têm menos recursos eco-
nómicos e estão a ser fortemen-
te atingidos por esta situação
e, claro, isto implica posteriores
dificuldades de acesso a um em-
prego com direitos, porque são
vítimas de toda esta situação.

Muitos licenciados, alguns
com mestrado e até doutora-
mento estão no desemprego,
muitos deles do Vale do Ave.
Na perspectiva comunista
como seria possível solucio-
nar este problema?
Desde há muito que temos de-
nunciado esta situação. Estive-
mos contra estas medidas quan-
do elas foram tomadas, muita

gente na altura não entendeu
e hoje começa-se a perceber,
pelas consequências, que afi-
nal tínhamos algumas razões.
Dissemos que era fundamen-
tal apostar na defesa da pro-
dução nacional, na indústria,
na agricultura, nas pescas, por-
que sem isso não há condições
para criar empregos com direi-
tos e para se desenvolver o país
e consequentemente para haver
empregos noutras áreas que são
conexas com a produção.

Os jovens estão a pagar uma
factura muito elevada pelos
erros do passado. Que futuro
nos espera?
O futuro terá de se fazer com
muita luta no sentido de uma
ruptura com estas políticas e
para pormos em prática uma
política de desenvolvimento e
progresso social que aposte na
produção nacional que apos-
te na nossa população, na nos-
sa juventude, nos nossos tra-
balhadores e que dignifique
quem trabalha, que apoie os
micro, os pequenos e médios
empresários e agricultores e
que assim se consiga sair des-
ta situação.

Os estudantes, não terão tam-
bém a sua cota parte de culpa.
A verdade é que as grandes
revoluções e clivagens nacio-
nais partiram de grupos estu-
dantis. Perdeu-se o factor ide-
ológico ou estão simplesmen-
te inertes e apáticos?
Os estudantes foram vítimas
desta situação. Quem contro-
la o poder político, também
controla a maioria da comuni-
cação social e controla o apa-
relho ideológico.

Há então falta de ideologia?
Há ideologia, mas é a do capi-
talismo e do salve-se quem
puder e portanto da desmoti-
vação para as lutas por uma
alternativa e por uma ruptura
com estas políticas de explora-
ção de quem trabalha. ||||||

CINCO PERGUNTAS A ILDA FIGUEIREDO

O futuro requer luta
e rupturas com
as actuais políticas

170 dias é quanto vai demorar a cons-
trução do Centro de Atendimento da
Portugal Telecom (PT) em Santo Tirso. A
obra foi consignada no final de Janeiro
e ficará localizada no centro da cidade
de Santo Tirso, junto ao Complexo
Desportivo Municipal.

“Com a assinatura do auto de con-
signação, que decorreu no passado dia
27 de Janeiro, nas instalações da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, está for-
malizado o arranque da construção do
novo Centro de Atendimento da Portu-
gal Telecom (PT) em Santo Tirso, que vai
criar 1200 novos postos de trabalho. O
prazo de construção do centro é de 170
dias de calendário”, refere a autarquia
tirsense em nota de imprensa.

Para presidente da Câmara, Castro
Fernandes, o arranque da construção
deste Centro de Atendimento é sinal de
que “os prazos estão a ser respeitados e
de que [o centro] estará concluído no
próximo verão, como afirmara o Presi-
dente da PT”.

O autarca adianta que “a PT deverá
avançar rapidamente com o processo de
selecção e recrutamento dos funcionári-
os”, dando ainda conta que “o Gabine-
te de Emprego da Câmara Municipal de
Santo Tirso abriu um espaço de pré-ins-
crição dos interessados, tendo até ao
momento registado cerca de 800 can-
didaturas”.

Entretanto, a dois de Fevereiro, ou seja
pouco depois de consignada esta obra,
os deputados do PSD eleitos pelo distri-
to do Porto estiveram no terreno mas o
que viram não os convenceu. “Hoje, por-
que está cá a comunicação social, há
meia dúzia de funcionários da câmara a
tentar limpar o terreno, mas é só uma
encenação para dar ideia de que se está

a fazer alguma coisa”, comentou o líder
parlamentar dos sociais-democratas, Pau-
lo Rangel. O deputado considerou, por
isso, que este é “o melhor exemplo do
completo fracasso das promessas e das
políticas de emprego do Governo” di-
zendo ainda que “choca que a concreti-
za-ção do call center esteja totalmente
parada, quando era essencial para a cri-
ação de emprego num distrito que tem
cerca de 25 por cento dos desemprega-
dos do país”.

As declarações de Paulo Rangel mere-
ceram de imediato o repudio da Câma-
ra Municipal que em comunicado de im-
prensa lamentou “que perante um facto
tão importante para o concelho – como
é a criação de 1200 postos de trabalho
- venha o presidente do Grupo Parlamen-
tar do PSD – com acrescidas responsabi-
lidades – tentar tirar partido político, afir-
mando o que não corresponde à verda-
de”. Para além disso, desmentiu o PSD
afirmando que se estava já a proceder
“à implantação da obra, com funcionári-
os da empresa adjudicatária a trabalhar
no terreno e a preparar a instalação do
estaleiro”.

O PS de Santo Tirso veio igualmente
a público acusar o PSD de “tentar criar
uma facto político falso, demonstrando
a sua preocupação, incompreensível para
os habitantes do concelho de Santo Tirso,
por serem criados 1200 postos de tra-
balho em Santo Tirso que, como é do
conhecimento geral, sempre foram pos-
tos em causa pelo PSD local e pelo presi-
dente do PSD Porto, Marco António
Costa, aquando do anúncio público em
Santo Tirso”. Os socialistas acusam ain-
da o PSD de “prestar um mau serviço a
Santo Tirso” e de “enganar os munícipes,
lançando mentiras para o ar com o fim

de tentarem desacreditar as iniciativas
mesmo privadas como é o caso da Por-
tugal Telecom”.

O presidente da concelhia do PSD,
Alirio Canceles, recusa as críticas e diz
que o partido socialista o que gostaria
era de “silenciar a oposição”. Os depu-
tados da Assembleia da Republica, re-
corda Alirio Canceles “vieram três vezes
neste mandato a Santo Tirso, e das ve-
zes que o fizeram, sempre manifestaram
grande preocupação pela situação do de-
semprego e pelo facto do concelho con-
tinuar a liderar o ranking do desempre-
go a nível nacional e de não ter sido
implementado por este governo qualquer
medida especial de promoção do em-
prego na zona do Vale do Ave”. E isto,
diz o presidente da concelhia do PSD,
“não é prestar um mau serviço” é o que
“os partidos da oposição têm por obri-
gação de fazer”

Canceles atribui grande importância
ao investimento da PT mas, pelas suas
contas, o mesmo não vai absorver mais
do que dez por cento dos desemprega-
dos do concelho. “Santo Tirso em De-
zembro de 2008 registava quase seis
mil desempregados. A maior parte deles
provem do sector têxtil, logo são pesso-
as com poucas competências escolares
e profissionais. O call center limita o aces-
so a pessoas, no mínimo, com o 12º
ano. Não acredito, por isso, que no que
respeita a Santo Tirso o número de pes-
soas que venham a ser empregues na PT
corresponda a mais dez por cento dos
desempregados. Ou sejam, continuare-
mos a liderar o desemprego e continua-
remos a ter problemas sociais graves,
porque não foram tomadas medidas atem-
padamente”, para minorar o desempre-
go proveniente do sector têxtil. ||||| JACJACJACJACJAC

Obra da PT arranca no terreno e gera
troca de argumentos entre PS e PSD
OS TRABALHOS INICIARAM-SE A 2 DE FEVEREIRO MAS O PSD QUE ESTEVE NO TERRENO
NESSE DIA POUCO OU NADA VIU E CRITICOU O FACTO. PS, POR SUA VEZ, LAMENTOU O SUCEDIDO
E ACUSOU O PSD DE PRESTAR UM MAU SERVIÇO A SANTO TIRSO
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Dez votos fizeram a diferença na Co-
operativa Eléctrica de Roriz. À segun-
da vez, Manuel Monteiro conquista
a presidência da CoopRoriz e coloca
um ponto final no mandato de José
Bento Gomes que se manteve na pre-
sidência da cooperativa durante seis
mandatos. A mudança chegou com
as eleições do passado domingo, 8
de Fevereiro

Quando se entra num processo des-
tes tem-se como objectivo a vitória,
mas, sinceramente, estava à espera
de o conseguir agora?
Estava à espera porque a receptividade
durante a campanha foi boa. Sincera-
mente não me passava outra coisa pela
cabeça que não fosse a vitória. Mas,
claro, tudo podia acontecer porque
os resultados foram bastante próxi-
mos, a diferença foi de dez votos.

Que razões o levaram a candidatar-
se à presidência da CoopRoriz?
Eu estive dentro daquela cooperativa
doze anos, juntamente com o actual
presidente e outras pessoas. Fui pre-
sidente do concelho fiscal e depois
passei para a direcção onde estive dois
mandatos seguidos e, nessa altura,
eu e outras pessoas tentamos fazer
alguma “oposição”, no sentido de “im-
por” os ideais do cooperativismo.
Queríamos uma cooperativa para to-
dos mas tal não foi possível devido a
variadíssimas situações. Quando se
está muito tempo no poder, normal-
mente há vícios que vão tomando con-
ta das pessoas e são difíceis de com-
bater. E nós lutamos sempre contra
esse vícios. Mas não foi possível fazê-
lo internamente, por isso, tive que me
demitir e começar a combate-los de
forma externa e que culminou com
este acto eleitoral.

A actual direcção promoveu uma au-
ditoria externa às contas e ao funci-
onamento da cooperativa; esta era
também uma das suas propostas.
Como esta esse processo e o que pre-
tende fazer, avançar com uma
auditora também ou aguardar pelos
resultados da que está em curso?

“Equacionamos parar durante algum
tempo com a telecontagem”
ENTREVISTA COM MANUEL MONTEIRO, ELEITO NO ÚLTIMO DOMINGO, PRESIDENTE DA DIRECÇÃO DA COOPRORIZ. O LÍDER DA LISTA B CONSEGUIU À
SEGUNDA VEZ, DERRUBAR A LISTA A, LIDERADA POR JOSÉ BENTO GOMES QUE SE MANTEVE NA DIRECÇÃO DA COOPERATIVA DURANTE SEIS MANDATOS

Exactamente. Se o nosso grupo de tra-
balho achar que o relatório não tra-
duz os verdadeiros problemas da co-
operativa, não tenho dúvidas nenhu-
mas que vamos promover uma audi-
tora, dependendo, no entanto, a rea-
lização dessa auditora da aprovação
dos sócios. E queremos que a assem-
bleia constitua uma comissão inde-
pendente no sentido de esta esco-
lher a empresa que fará essa auditora.
Queremos que não restem dúvidas e
que sejam, se os houver, postos a nu
todos os problemas mais ou menos
graves da cooperativa.

Ao avançar com essa proposta é por-
que tinha desconfianças. Que des-
confianças são essas?
Há uma série de problemas que é
preciso rectificar. Pretendemos mais
informação aos sócios, que as pró-
prias contas sejam apresentadas aos
sócios de forma mais clara. Depois
há um problema que esta a ser deba-
tido há quatro anos e que se prende
com a forma como a contabilidade
esta a ser feita. Não quero com isto
dizer que dentro da cooperativa há
desvios, o que está em causa é a trans-
parência dentro da cooperativa.

Para além da auditoria, o que pre-
tendem levar a cabo nos próximos
tempos?
Em termos de luz pública, há algo que
eu considero crucial fazer que é a
iluminação dos chamados becos, da-
queles pontos menos frequentados
que urge electrificar.

Ainda há muitos pontos desses?
Alguns, alguns.

Mesmo em Roriz?
Mesmo em Roriz, sítios onde não há
sequer linha eléctrica.

O que se estranha, quando falamos
de um cooperativa que foi pioneira
no processo de telecontagem?
Essa é outra das nossas batalhas. Nós
estamos de acordo com a teleconta-
gem mas não da forma como foi fei-
ta. Temos de ponderar o assunto e
equacionamos mesmo parar durante
algum tempo com a telecontagem. A

tão à frente das instituições. E digo
isto porque nestas eleições a nossa
lista foi vista como sendo uma lista
do PSD. Esta lista não tem nada a ver
com o PSD.

Mas posso perguntar se era uma lis-
ta alternativa ao PS, já que a actual
direcção é conotada com o partido
socialista?
Não, de forma alguma. Há gente na
lista B do PCP, do PS, do PSD… eu não
me preocupei em saber qual era a
filiação ou simpatia política das pes-
soas. A cooperativa para mim não tem
política.

São 1100, 1200 cooperadores; é vos-
so objectivo aumentar este número?
Segundo a informação que tenho, te-
mos à volta de 1900 consumidores,
e nós gostaríamos de ter, mesmo cor-
rendo o risco de ser utópico, 1900
sócios. Nós pretendemos fazer pro-
tocolos (de forma a ajudar os sócios
directa ou indirectamente), com empre-
sas ligadas ao ramo da electricidade, à
saúde… para que os cooperadores ao
recorrerem a esses serviços obtenham
desconto, tenham vantagens.

A proposta de limitação de manda-
tos é para avançar? A dois manda-
tos?
Na nossa proposta temos dois man-
datos, mas depende da Assembleia.
Se não forem dois, nunca acima de 3
mandatos. O ideal seria dois mas isso
será a Assembleia a decidir. É uma
proposta difícil de implantar pois isso
implica alteração dos estatutos. Mas
achamos que isso é essencial para a
cooperativa.

Os seis mandatos que José Bento
Gomes esteve à frente da CoopRoriz
foram, no seu entender,  prejudicais
para a cooperativa?
Foram muitos prejudiciais, em parti-
cular os últimos três mandatos.

Dizem que a energia fica cara em
Roriz, é verdade?
Não, não (risos). O preço da electri-
cidade em Roriz tem de estar de acor-
do com a tabela de preços que é pra-
ticada a nível nacional. ||||||

telecontagem absorveu verbas astro-
nómicas do nosso orçamento. Houve
ali uma pressa de gastar dinheiro. Nós
defendíamos uma coisa muito diferen-
te que era tão simples como isto: fa-
zer em determinada área uma experi-
ência piloto de telecontagem, pondo-
a aí a funcionar a 100 por cento, e só
estando tudo afinado avançaríamos
para o resto da rede. Não foi o que
aconteceu: avançou-se com a telecon-
tagem, acelerou-se o processo de colo-
cação de contadores mas ao nível das
infra-estruturas ficou tudo por fazer.

O seu opositor propôs a construção
de um pavilhão. Concorda com esta
ideia?
Nem pouco mais ou menos. Para mim
isso foi atirar areia para os olhos das
pessoas, até porque a cooperativa não
esta vocacionada para esse tipo de

iniciativas. Nós temos na nossa área
de distribuição, Roriz e S. Tomé de
Negrelos, imensa gente que podemos
apoiar e por isso não precisamos de
lançar nenhuma obra do género. Te-
mos lar de idosos e ranchos folclóri-
cos que podemos apoiar, as fábricas
da igreja… há várias instituições que
podemos apoiar. E queremos fazê-lo
de forma equitativa, canalizando ver-
bas sem olharmos às pessoas que es-

Para mim isso (proposta
de construção de Pavilhão
feita por Bento Gomes)
foi atirar areia para os
olhos das pessoas, até
porque a cooperativa não
esta vocacionada para
esse tipo de iniciativas
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ESPECTÁCULO PROMOVIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL REALIZA-SE NO DIA 14 DE FEVEREIRO ÀS 21H30. AINDA NESTE DIA,
TEM INÍCIO MAIS UM WORKSHOP DEDICADO À HISTÓRIA DO JAZZ

Considerado como um dos mais im-
portantes guitarristas do jazz nacio-
nal, Pedro Madaleno apresenta-se no
próximo sábado (14 de Fevereiro) em
Vila das Aves para mais um concerto
integrado no Ciclo de Jazz do Cen-
tro Cultural; iniciativa que se iniciou
em 2008, sob a orientação José
Carlos Santos, director do Festival de
Jazz de Braga.

O concerto de Pedro Madaleno
está marcado para as 21h30, com
entrada livre, apresentando-se o ins-
trumentista em Vila das Aves com
“Dissidentes”; um dos seus vários pro-
jectos onde se afirma não só como
guitarrista mas também como compo-
sitor. O concerto de Pedro Madaleno
acontece no dia em que no mesmo
espaço terá inicio mais uma edição
do workshop “A História do Jazz”. (ver
destaque)

Pedro Madaleno estudou na es-
cola de jazz do Hot Clube de Portu-
gal entre 1981 e 1985, vivendo nos
quatro anos seguintes a “uma inten-
sa experiência musical” nos Estados
Unidos onde foi Bolseiro na Berklee
School of Music (Boston) e na New
School of Social Research (Jazz Pro-
gram), em Nova Iorque. Nesta fase
estudou e tocou com grandes músi-
cos, como Lee Konitz, Jim Hall, John
Abercrombie e Karl Berger, para além
de ter estudado com John Scofield,
Ken Werner, Attila Zoller, Ted Dunbar,
Mark Helias e Hal Galper, entre ou-
tros. Ainda nos Estados Unidos estu-
dou intensivamente composição com
Aydin Esen, Ken Werner, Anthony
Davis e Karl Berger.

Com os seus projectos “Pedro Ma-
daleno Grupo”, “Pedro Madaleno Stan-
dards Trio”, “Underpressure”, “Art Van-
guard Trio”, “Earth Talk” e “Dissiden-
tes” tem actuado em concertos por todo
o país e marcado presença em prati-
camente todos os festivais de Jazz na-
cionais. Angola e China já tiveram

.

igualmente oportunidade de o ver e
ouvir ao vivo. Tem colaborado tam-
bém com alguns dos mais prestigiados
nomes do jazz nacional, como os ir-
mãos Moreira (Pedro, João e Bernar-
do), o saxofonista Carlos Martins e o
trompetista Laurent Filipe, entre outros.

Da sua discografia fazem partes os
álbuns: “Earth Talk” (Discáudio,
2002), “Easy Living” (2002), “The
Sound Of Places” (Clean Feed, 2005)
e “Underpressure” (Tone Of A Pitch,
2005), todos eles preenchidos por
composições da sua autoria.

No concerto a realizar no Centro
Cultural de Vila das Aves, Pedro Ma-
daleno apresenta-nos o seu novo
projecto «Dissidentes»; um trio irreve-
ren-te e vanguardista. “Dissidentes pro-
põe uma música imprevisível que co-
loca questões e se move num espa-
ço de reflexão sobre a relatividade e
ambiguidade das nossas acções como
artistas e seres humanos”. ||||||

Pedro Madaleno no Ciclo de Jazz do
Centro Cultural de Vila das Aves

A levar a cabo em duas sessões de
quatro horas (nos dias 14 e 21
de Fevereiro de 2009), o work-
shop “A História do Jazz” tem
como objectivo desenvolver o gos-
to pelo jazz dando a conhecer a
sua história e evolução: dos espi-
rituais negros às primeiras gra-
vações; dos seus vários movimen-
tos aos grandes instrumentistas e
intérpretes; do jazz de fusão à ac-
tualidade. Este curso, de acesso
gratuito, terá como formador José
Carlos Santos, director do Festi-
val de Jazz de Braga. ||||||

A HISTÓRIA DO JAZZ

O concerto de Pedro Mada-
leno acontece no dia em

terá inicio no Centro
Cultural um workshop de-
dicado à História do Jazz

Na semana de Carnaval, o Centro
Cultural de Vila das Aves promo-
ve o ateliê “Vamos Brincar às más-
caras”. Esta iniciativa, dedicada a
crianças com idades compreendi-
das entre os 6 e os 12 anos, rea-
liza-se nos dias 23, 25, 26 e 27
de Fevereiro, em sessões de duas
horas (entre as 14h30 e as 16h30),
e com o máximo de 15 participan-
tes por sessão. Com este ateliê pre-
tende-se contribuir para que os mais
novos aprendam, através da utili-
zação de materiais simples como
a cartolina e o gesso, técnicas de
desenho e construção de másca-
ras de Carnaval. Inscrições no Cen-
tro Cultural e nos estabelecimen-
tos de ensino da freguesia. ||||||

A 25 de Novembro de 1908, o
último Rei de Portugal, D. Manuel
II, realizava a sua primeira viagem
ao norte do país, visitando o Con-
celho de Santo Tirso e as suas
duas maiores fábricas têxteis: a Fá-
brica de Tecidos de Santo Tirso
(antiga Fábrica do Teles) e a Fábri-
ca do Rio Vizela. Do registo foto-
gráfico do acontecimento constam
cerca de 30 fotografias de grande
formato a preto e branco e alguns
estratos da imprensa local que
constituem a mostra agora em ex-
posição, no Museu Municipal
Abade Pedrosa, em Santo Tirso. A
exposição vai estar patente no
Museu Municipal Abade Pedrosa,
até ao dia 8 de Março de 2009.

Exposição
alusiva a
visita do Rei
D. Manuel II
a Santo Tirso
ATÉ 8 DE MARÇO NO
MUSEU MUNICIPAL ABADE
PEDROSA, SANTO TIRSO

Ateliê de Carnaval
no Centro
Cultural das Aves

Fujiya & Miyagi a 24 de Abril em Famalicão
O anúncio consta na edição do Público de 6 de Fevereiro último: os ingleses Fujiya & Miyagi apresentam-se no dia 24 de Abril na Casa das
Artes de Vila Nova de Famalicão. Mesmo não sendo a primeira vez que actuam em Portugal, esta não deixa de ser uma boa oportunidade
para ver ao vivo um dos mais criativos projectos musicais do momento. Sobre “Lightbulbs” (2008), o terceiro e mais recente álbum dos
Fujiya & Miyagi, escreve Pedro Portela (RUM) que se trata de um “disco que sabe associar com inteligência uma estética fundada no
passado e o recorte tecnológico do início do século XXI, numa postura criativa em estado de alerta aos novos sinais dos tempos digitais
que, sem ser espantosamente inovadora, atinge aqui um estado de requintada elaboração plástica”. (http://www.dominiodeuses.org/)
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A iniciativa começou por ser a “poe-
sia está na rua”, isto em 2004, no
ano seguinte o tema escolhido foi a
poesia e o surrealismo; em 2006 a
poesia fez bem à saúde e em 2007
deu-lhe fé. Em 2008 a poesia envol-
veu-se com os ofícios e em 2009 vai
criar “pano pramangas”, “como pala-
vras que se construem em teias que
se entrelaçam com os fios de poesia
para constituírem o tecido, o pano que
nos aconchega: os poemas”.

Foi evocando estas últimas pala-
vras que o presidente da Câmara
Municipal de Santo Tirso, Castro
Fernandes, iniciou a apresentação de
“A Poesia está na rua” que este ano
se vai dedicar à actividade têxtil.

A apresentação da iniciativa de-
correu na última segunda-feira, no
átrio da Câmara Municipal e contou
com a presença de muitos jovens em
representação das escolas do conce-
lho que iniciaram a cerimónia com
uma breve encenação e declamação
da poesia de Ramos Rosa.

A vereadora da cultura, Júlia
Godinho, fez uma breve retrospecti-
va de tudo o que irá decorrer entre
14 de Fevereiro e 21 de Março, dia
em que se realiza a sessão “24 horas
de poesia”, que vai ter como palco
principal as antigas instalações da
Fábrica do Teles.

Ao longo dos 36 dias de poesia
os interessados poderão desfrutar de
inaugurações, lançamento de livros,
sessões de poesia, exposições, cine-
ma, um concurso de máscaras entre
outros eventos organizados pela Câ-
mara Municipal ou por entidades e
associações que se disponibilizaram
para participar nesta iniciativa.

A finalizar as intervenções o co-
missário do evento, Alberto Serra, es-
clareceu o porquê do tema “pano
pramangas”, revelando que a “poesia
é uma indústria das mais complica-
das” e continuou dizendo que “o tra-
balho dos poeta deve ser quotidia-
no”, e continuou dizendo que “este
projecto de pano pramangas é uma
forma de homenagear os homens e
as mulheres que quotidianamente vão
fiando os fios, os sonhos e as vidas”.

“Pano pramangas”
é tema da sexta
edição de “A Poesia
Está na Rua”

Do programa, Alberto Serra sali-
entou o evento que vai decorrer na
antiga cadeia de Santo Tirso que, as-
segura, vai surpreender todos os visi-
tantes e a sessão das 24 horas de
poesia que se vai realizar nas instala-
ções da Fábrica do Teles. Segundo o
comissário de “A Poesia Está na Rua”
“esta antiga fábrica, mais do que uma
indústria era uma verdadeira comu-
nidade para todos os operários e ope-
rárias que ali trabalhavam”. E finali-
zou com um apelo “vamos todos en-
trar na linha de produção e tecer a
solidariedade, a amizade, a proximi-
dade com os outros”.

PROGRAMA | FEVEREIRO
SÁBADO 14 | 15H00-19H00 | PRAÇA
DO MUNICÍPIO
Dia dos Namorados - “pelos fios da teia”
Haverá poesia dita e poesia nos len-
ços dos namorados (oferta aos pares
enamorados que aceitem o desafio
de dizer poesia ao amado/a)

22H00-23H00 | BARES DA CIDADE
Acontece nos “bares da cidade” - Barmali,
Cor de Vino, Carpe Diem, Meia Co-
roa. Haverá poesia “dita baixinho,
quase em sussurro” para os pares que
aceitarem a oferta.

SEGUNDA 16 | 10H00-12H00 | FEIRA
SEMANAL
Acontece no mercado feira, e todas
as segundas feiras até ao encerramen-
to do evento, onde haverá poesia dita
e muitos retalhos para venda (pro-
moções poéticas)

TERÇA 17 | 17H00
Inauguração da nova Biblioteca

“Rosae”, na escola profissional Agrí-
cola Conde de S. Bento. A inaugura-
ção será com “pompa e circunstân-
cia” e o programa será da responsa-
bilidade da escola, de quem “sabe
tecer outras palavras”.

Neste mesmo dia inicia-se a mos-
tra “tecer o poema” e a exposição de
“flores”  que acontecem na Biblioteca
Municipal de Santo Tirso onde po-
derá apreciar rascunhos do poeta Eu-
génio de Andrade e “flores” do pintor
Emerenciado, que ilustrou o livro de
poesia “flores” de António Oliveira.

QUARTA 18
Inicia-se neste dia a “visita oficial” às
“áreas de serviço - abastecimento gra-
tuito de poesias e afins”. Acontece
no espaço das escolas participantes
no dia 18 e 25 de Fevereiro e nos
dias 3, 10 e 17 de Março.

SÁBADO 21 | 21H00 | PARQUE DA RABADA
Espectáculo de poesia e música “des-
fiando ofícios” que acontece no Par-
que Urbano da Rabada e é da res-
ponsabilidade da Associação dos
Amigos do Sanguinhedo.

SEGUNDA 23 | À NOITE
Concurso de máscaras “desmascaran-
do ofícios” , acontece em sítios da
cidade onde houver gente com más-
caras, os bares da cidade poderão ser
o sítio eleitos para o júri do concur-
so olhar com mais atenção, paras as
máscaras de inspiração nos poetas e
poetisas da nossa memória e de lei-
tura obrigatória; o stculterra vai aliar-
se à poesia e mostrar que o verde é
multicolor e rima com animação, di-
versão e folia. ||||||

COMEÇOU NA PASSADA SEGUNDA-FEIRA MAIS UMA EDIÇÃO
DE “A POESIA ESTÁ NA RUA” QUE ESTE ANO ANDARÁ À
SOLTA NA ANTIGA FÁBRICA DO TELES, NA FEIRA MUNICIPAL,
NA ANTIGA CADEIA DE SANTO TIRSO E NOS CAFÉS E BARES
DA CIDADE. ESTE ANO, O POETA HOMENAGEADO É A. M.
PIRES CABRAL. A INICIATIVA PROLONGA-SE ATÉ 21 DE MARÇO

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
VILARINHO

LANDIM - DELÃES

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

Certificação
Gestão da
Qualida-
d e
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Sexta jornada da Liga Intercalar: Hoje há jogo com o Feirense
Mais uma vez o Campeonato da Primavera da Liga Intercalar (Zona Norte) viu os jogos adiados. A excepção foi mesmo o jogo Gondomar-
Paços de Ferreira (0-0). O estado menos bom dos relvados pode ter estado na origem dos adiamentos, certo, porém, é que a justificação,
como é hábito, tarda sempre. Recorde-se que o Desportivo das Aves media forças com o Trofense, mas a partida, tal como as restantes,
também foi adiada para 4 de Março. Entretanto, para hoje, está marcada a 6.ª jornada com a recepção dos avenses ao Feirense.

|||||| TEXTO: SÍLSÍLSÍLSÍLSÍLVIAVIAVIAVIAVIA     SOSOSOSOSOARESARESARESARESARES

FOTO: VVVVVASCOASCOASCOASCOASCO     OLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRA

Depois de uma vitória segura na Co-
vilhã, com dois golos sem resposta, o
Desportivo das Aves esteve irreconhe-
cível na última ronda, em casa, diante
do Vizela. Os avenses não só perde-
ram como estiveram muitos furos aber-
tos daquilo a que nos têm vindo a
habituar esta temporada e no fim dos
90’ acabaram derrotados por 3-1
permitindo que o Vizela (adversário
directo na tabela classificativa) somas-
se a primeira vitória fora de portas.

A derrota, apesar de ter sabor
amargo, foi justa. Os avenses estive-
ram em tarde não e acabaram por so-
frer golos de forma muito infantil. Até
o guardião Rui Faria não teve uma tar-
de feliz, tendo sofrido um golo que nin-
guém esperava, após um remate bem
distante do “veterano” Quim Berto, já
o cronómetro assinalava o minuto 71’.

Antes disso, porém, o Vizela já do-
minava a partida. Os visitantes entra-
ram muito bem no encontro e deram
sequência à subida de rendimento
que têm vindo a adquirir nos últimos
jogos. Imprimiram maior velocidade
e com isso foram criando boas opor-

Tarde infeliz dita resultado final e ainda a lesão de Rui Miguel

Derrota caseira empurra Aves para o nono lugar
O DESPORTIVO DAS AVES VOLTOU A PERDER EM CASA, DESTA VEZ NO PASSADO DOMINGO DIANTE DE UM ADVERSÁRIO DIRECTO NA TABELA
CLASSIFICATIVA: VIZELA, POR 3-1. UMA DERROTA PESADA FACE AO QUE SE PASSOU DENTRO DAS QUATRO LINHAS E AINDA COM DUAS NOTAS A RETER:
LESÃO DO AVANÇADO RUI MIGUEL E AINDA A INFELICIDADE DE RUI FARIA.

FREAMUNDE 2 - ST CLARA 1

CD AVES 1 - VIZELA 3

BEIRA-MAR 2 - GONDOMAR 1
BOAVISTA 2 - VARZIM 0
FEIRENSE 2 - GIL VICENTE 1

OLIVEIRENSE 0 - ESTORIL 2

ST CLARA - U. LEIRIA
GONDOMAR - FREAMUNDE

OLHANENSE 1 - SP COVILHÃ 2

ESTORIL - FEIRENSE
SP. COVILHA - OLIVEIRENSE
VIZELA - OLHANENSE
VARZIM - CD AVES

GIL VICENTE - BEIRA-MAR

RESULTADOS - 17ª JORNADA CLASSIFICAÇÃO P J

1 - ST CLARA 31 17

2 - OLHANENSE 29 17

3 - FEIRENSE 28 17

4 - ESTORIL 27 17
5 - GIL VICENTE 26 17

7 - SP. COVILHÃ 25 17

9 - CD AVES 23 17

10 - VARZIM 22 17

11 - VIZELA 22 17

6 - LEIRIA 25 17

24

13 - FREAMUNDE 20 17

16 - OLIVEIRENSE

18 1714 - PORTIMONENSE

14 1715 - GONDOMAR
14 17

12 - BOAVISTA 21 17

178 - BEIRA-MAR
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BOAVISTA - PORTIMONENSE

POTIMONENSE 0 - U. LEIRIA 1

tunidades para se adiantarem no mar-
cador. Algo que aconteceu aos 16’,
por intermédio de Marques. O brasi-
leiro, recém-chegado a Vizela por em-
préstimo do Leixões, agradeceu uma
falha de Tiago Valente (não foi feliz
na estreia com a camisola do Despor-
tivo) e inaugurou o marcador. O con-
junto de Henrique Nunes, contudo,
não acusou o “tento” sofrido e partiu
em busca da igualdade. Criou várias
oportunidades para igualar a partida
mas faltou a pontaria afinada, mas
também a sorte, já que à meia hora
de jogo, o técnico dos avenses viu-se
forçado a mexer na equipa devido à
lesão de Rui Miguel, que tinha minu-
tos antes enviado uma bola ao ferro
da baliza defendida por Riça. Inconfor-
mado também antes do descanso
esteve o médio Ricardo Nascimento,
que puxou por várias vezes a força
ao pé mas sem êxito.

SAMI AINDA EMPATA
A pressão era alta. Não só pela der-

rota ao fim dos primeiros 45 minu-
tos, mas também porque assim o Aves
desperdiçava uma boa oportunidade
de se aproximar dos lugares cimei-
ros. Isto ainda sem saber que os pri-
meiros classificados (Santa Clara e
Olhanense) iam ser derrotados. O se-
gundo tempo foi, por isso, mais emo-
tivo e com o Desportivo em busca do
empate – conquistado por Sami, logo
aos 56’ -, mas à passagem do minu-
to 71’ veio o verdadeiro balde de água
fria em Vila das Aves. Um livre de
Quim Berto, bem distante da baliza,
que parecia não ter nada de preocu-
pante acabou dentro das redes de
Rui Faria, que ajudou a bola a entrar.
Um golo contra a corrente de jogo e
que acabou por abalar toda a estru-
tura avense. Se por um lado houve
clara falta de sorte – Luciano ainda
enviou uma bola à trave – a verdade
é que o Desportivo apenas se pode
queixar de si e das suas falhas pela
derrota caseira e já em período de
descontos viu Pires dilatar o marcador

DESPORTIVO DAS AVES RUI FARIA, SÉRGIO CAR-

VALHO, SÉRGIO NUNES, TIAGO VALENTE (ROMEU,

46’), PEDRO GERALDO, ANDRÉ CARVALHO, VINICIUS,

GOUVEIA, RUI MIGUEL (SAMI, 30’), RICARDO NAS-

CIMENTO (LUCIANO, 67’) E TORRES. TREINADOR:

HENRIQUE NUNES. VIZELA RIÇA, QUIM BERTO,

CLÁUDIO, HÉLDER SOUSA, NUNO AMARO, ANDRÉ

CUNHA, GUERRA, HÉLDER B. SOUSA (KATA, 81’),

MARQUES (PIRES, 72’), WILLIAMS, FELICIANO

(BAKERO, 50’). TREINADOR: PAULO ALVES. ÁRBI-

TRO: ANDRÉ GRALHA (AF SANTARÉM). JOGO DIS-

PUTADO NO ESTÁDIO DO CD AVES, EM VILA DAS

AVES. AO INTERVALO: 0-1. MARCADORES: MARQUES

(16’), SAMI (56’), QUIM BERTO (71’) E PIRES

(90+2’). CARTÕES AMARELOS: SÉRGIO NUNES

(55’), GUERRA (62’) E TORRES (88’).

e estabelecer o resultado final.
Com tantas falhas e desperdícios,

os avenses acabaram com o castigo
máximo e ainda perderam, bem cedo,
o melhor marcador da equipa, que
saiu lesionado.

Na próxima jornada, marcada

para domingo, os avenses têm mais
um “osso duro de roer” com a
deslocação à Póvoa de Varzim para
medir forças com mais um adversário
directo na luta pela manutenção, que
também vem de uma derrota (perdeu
no Bessa, por 2-0). ||||||

FICHA DO JOGO
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MACHADO & LOBÃO, LDA.

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

TECTOS FALSOS  |  DIVISÓRIAS  |
APLICAÇÕES EM GESSO  |

DECORAÇÕES

||||||| TEXTO: SÍLSÍLSÍLSÍLSÍLVIAVIAVIAVIAVIA     SOSOSOSOSOARESARESARESARESARES

A equipa feminina do Desportivo das
Aves, que milita na I Divisão da AF
Porto de futsal vendeu muito cara a
vitória do líder Mindelo, no passado
sábado. Aliás, a equipa de Vila de
Conde conseguiu apenas um golo
no reduto das avenses e as criticas à
arbitragem foram muito, sobretudo
com maior desvantagem para a equi-
pa da casa, que na ronda anterior
tinha conquistada uma importante e
justa vitória diante do Malta. As aven-
ses, que na próxima semana ruma ao
Pavilhão Fontes Pereira de Melo para
medir forças com o Invicta, estão, con-
tudo, seguras na sexta posição. No
topo da tabela, quem não larga do
pé do Mindelo é o Restauradores
Avintenses onde actuam as avenses
Dani e Sofia Vieira, que somaram a
15.ª vitória na prova frente à forma-
ção dos Jovens Unidos. Diferente
sorte, mas também atitude teve o Ali-
ados, que perdeu com o adversário
directo (Escola de Gondomar), por
3-1. Uma primeira parte desastrada
ditou o resultado e a perda do ter-
ceiro lugar. Na jornada 18, o Avinten-
ses recebe o Alfenense, enquanto a
“turma” de Carla Maia mede forças
com os Jovens Unidos.

Na II Divisão feminina, o S. Salva-
dor somou uma importante vitória no
reduto do Montiagra do Amial, por
1-0, enquanto o Rebordões, candida-
to assumido à subida foi surpreendi-
do em Rio Tinto diante do “lanterna
vermelha” Baguim do Monte pela mar-
gem mínima. Na próxima jornada
(13.ª), o S. Salvador recebe o Covelas
(17h00), enquanto o Rebordões me-
de forças com o Avilhó (19h00).

No escalão masculino, o Aves foi
surpreendido pelo Bom Pastor e aca-
bou goleado fora de portas por 6-1,
resultado que ditou o afastamento do
segundo lugar pelo Lever, que triun-
fou, somando agora mais um ponto
do que os avenses, que na próxima
jornada recebem o Arsenal Parada.

Dos resultados que conseguimos

Equipa de S. Tomé derrota Casa Benfica de Santo Tirso

Negrelos vence
dérbi local
APENAS O NEGRELOS SORRIU ESTE FIM-DE-SEMANA,
DEPOIS DE LEVAR A MELHOR FRENTE À CASA BENFICA DE
SANTO TIRSO, E SEGUE SEGURO NO TERCEIRO LUGAR DA
II DIVISÃO DISTRITAL DA AF PORTO. O AVES PERDEU, QUER
NO FEMININO, QUER NO MASCULINO.

LEVER 5 - LEÕES DA LAPA 3

PAREDES 7 - ESC. GONDOMAR 2

ARSENAL 4 - DESP. ORDEM 4

BOM PASTOR 6 - CD AVES 1
COHAEMATO 4 - BENFICA PAREDES 2

CARVALHIDO 0 - STº EUGÉNIO 4

ESC. GONDOMAR - LEÕES DA LAPA
DESP. ORDEM - PAREDES

ASES DE LEÇA 5 - STO ANTº GRIJÓ 3

BENFICA PARDES - BOM PASTOR
STº EUGÉNIO - ASES DE LEÇA
ST. ANT.º GRIJÓ - COHAEMATO
ROMANOS - CARVALHIDO

CD AVES - ARSENAL

RESULTADOS - SENIORES MASCULINOS
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JACA - LEVER

JACA 5 - ROMANOS 5

|||||| TEXTO: SÍLSÍLSÍLSÍLSÍLVIAVIAVIAVIAVIA     SOSOSOSOSOARESARESARESARESARES

O fim-de-semana passada não foi
mesmo benéfico para o Desportivo
das Aves. Se em seniores a derrota
com o Vizela expressou uma tarde
desastrada, a derrota caseira em
juniores (II Divisão, Série A) na re-
cepção ao Valdevez (6.º) ditou a
perda da liderança e pode ter hipo-
tecado drasticamente as hipóteses de
subida. E os avenses até se adianta-
ram cedo no marcador, logo no pri-
meiro minuto por intermédio de João
Silva, mas esse talvez tem sido o erro
e não o tónico desejado para um a
partida de consagração. O Desportivo
esteve muito inconstante e inseguro
permitindo que o adversário chegas-
se vezes a mais e com perigo à bali-
za defendida por Pizarro. E isso aca-

Jesuítas quase fazem o pleno
nas equipas de formaçãoainda apurar antes do fecho desta

página, destacamos a vitória do Ne-
grelos (II Divisão da AF Porto, Série
1) no dérbi local com a Casa Benfica
de Santo Tirso, por 2-0. A equipa de
S. Tomé continua segura nos lugares
cimeiros (3.º), enquanto a Casa Ben-
fica queda-se pela sexta posição, com
25 pontos. Na próxima ronda, os “ver-
melhos” recebem o Bairro do Outei-
ro, enquanto o Negrelos joga no ter-
reno do Avioso. |||||

J. UNIDOS 2 - REST. AVINTENSES 3

ESC. GONDOMAR 3 - ALIADOS LORDELO 1

CD AVES 0 - MINDELO 1
ARREIGADA 6 - FLUVIAL 3
RIO FEBROS - REBORDOSA

INVICTA 3 - J. MALTA 2

FLUVIAL - MINDELO
RIO FEBROS - ARREIGADA

ALFENENSE 1 - U. S. MAMEDE 1

R. AVINTENSES - ALFENENSE
ALIADOS - JOVENS UNIDOS
J. MALTA - ESCOLA GONDOMAR
INVICTA - CD AVES

U. S. MAMEDE - REBORDOSA

RESULTADOS - SENIORES FEMININOS
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A equipa feminina do Des-
portivo das Aves vendeu

muito cara a vitória do líder
Mindelo, no passado sábado

Derrota com Valdevez hipoteca primeiro lugar

Juniores fora da liderança
NÃO ESTAVA NAS CONTAS E A FESTA ESTAVA A POUCAS HORAS DE PODER EXPLODIR. A
VERDADE É QUE A DERROTA CASEIRA DIANTE DO VALDEVEZ ROUBOU A LIDERANÇA AOS
AVENSES, QUE ACUSARAM UM GOLO MADRUGADOR.

As camadas jovens do Tirsense jun-
taram-se ao bom resultado alcança-
do pela equipa sénior do clube e
apenas a equipa mais recente do
clube (escolas futebol de 7) não con-

seguiu triunfar. Isto porque os junio-
res receberam e golearam o Felguei-
ras, enquanto idêntico resultado
conquistaram os juvenis na recep-
ção aos gondomarenses do S. Pedro
da Cova. Em iniciados, os jesuítas
bateram o pé ao Rebordosa, en-
quanto os infantis golearam fora de
portas o Paços de Ferreira. Por fim, as
escolinhas, mas na vertente de fute-

bol de 11 levaram a melhor frente
ao Sousense. Eis os resultados com-
pletos - Juniores: FC Tirsense-
Felgueiras, 4-0; Juvenis: FC Tirsense-
S. Pedro da Cova, 4-1; Iniciados: FC
Tirsense-Rebordosa 2-0; Infantis:
Paços de Ferreira- FC Tirsense, 0-5;
Escolas futebol 11: FC Tirsense-
Sousense, 2-0; Escola futebol 7:
Rebordosa- FC Tirsense, 3-2. ||||||

Em iniciados, os jesuítas
bateram o pé ao Rebordosa
e os infantis golearam fora
de portas o P. de Ferreira

bou traduzido em golos mas para a
equipa dos Arcos. Com este resul-
tado, o Aves foi ultrapassado na ta-
bela pelo Varzim, que soma agora
mais um ponto quando faltam ape-
nas duas jornadas para o fim do
Campeonato. Isto quando o calen-
dário, teoricamente, é favorável à
equipa poveira. Na próxima ronda
ruma ao terreno do “lanterna ver-
melha”, Mirandela, enquanto os
avenses viajam até ao reduto do
Cerveira (9.º).

Desfecho igual mas em sinal de
vitória conquistaram os juvenis A que
rumaram à Maia e levaram a melhor
frente ao Pedrouços, por 1-2. Em juve-
nis B aconteceu a goleada. Os aven-
ses impuseram a sua supremacia fren-
te ao Lavrense e somaram três pon-
tos com seis golos sem resposta. Já

em iniciados A, o Desportivo perdeu
em casa com o Boavista, por dois go-
los sem resposta, enquanto em ini-
ciados B, a viagem até ao reduto do
vizinho Trofense acabou empatada
a um golo. Nova derrota sofreram os
infantis, desta feita pela margem mí-
nima no reduto do Paços de Ferrei-
ra. Por fim, mas bem importante, o esca-
lão de escolas recebeu e triunfou dian-
te do Gondomar, por 2-1. |||||||

Se em seniores a derrota
com o Vizela expressou

uma tarde desastrada, a
derrota caseira em ju-

niores (II divisão, serie A)
na recepção ao Valdevez

ditou a perda da liderança

A equipa feminina do Desportivo das Aves, quer sénior,
quer júnior está em fase de captações para a posição de
guarda-redes. As atletas interessadas podem compare-
cer, munidas de equipamento de treino, durante o mês
corrente às quintas-feiras aos seguintes locais -
juniores: 19h00, no Pavilhão da Escola Secundaria D.
Afonso Henriques; seniores: 20h30 - Pavilhão da Escola
Secundaria D. Afonso Henriques.

Captações de guarda-redesCaptações de guarda-redesCaptações de guarda-redesCaptações de guarda-redesCaptações de guarda-redes
para seniorespara seniorespara seniorespara seniorespara seniores
e  juniores femininose  juniores femininose  juniores femininose  juniores femininose  juniores femininos
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A cidade de Felgueiras no fim-de-
semana de 24 e 25 de Janeiro foi
palco do Festival dos 200 da cate-
goria de Infantis; prova na qual os
atletas do Ginásio Clube de Santo
Tirso tiveram uma participação de
muito bom nível.

De facto, foram alcançados 10
Recordes Pessoais em 10 provas in-
dividuais disputadas, num desem-
penho médio de 113 por cento.
Destaques naturais para o 1º lugar
nos 200m Costas e o 2º lugar nos
200m Livres alcançados pelo atle-
ta João Pedro Barroso, bem como
para o 4ª lugar nos 200m Estilos
e o 5º lugar nos 200m Livres al-
cançados pelo atleta Tiago Sobral
Coelho. Todos os outros atletas
(Ana Paula Araújo, Duarte Maga-
lhães Pinto e Sara Isabel Silva) tive-
ram melhorias muito significativas,
sendo apenas de lamentar a au-
sência do atleta Miguel Filipe Pinto,
por motivo de doença, pois segu-
ramente que também ele iria de-
monstrar estar com um desenvolvi-
mento muito positivo.

Os resultados completos da pro-

|||||| TEXTO: SÍLSÍLSÍLSÍLSÍLVIAVIAVIAVIAVIA     SOSOSOSOSOARESARESARESARESARES

FOTO: VVVVVASCOASCOASCOASCOASCO     OLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRA

Importante vitória somou, no passa-
do domingo, no seu reduto o
Tirsense. A equipa de Quim Macha-

VALDEVEZ 1 - VIANENSE 1

CHAVES 3 - RIBEIRA BRAVA 0

TIRSENSE 3 - CANIÇAL 1
RIBEIRÃO 0 - MOREIRENSE 3
PONTASSOLENSE 2 - Mª DA FONTE 2

VALDEVEZ - MIRANDELA
VIANENSE - CHAVES

MARÍTIMO B 0 - MIRANDELA 1

CANIÇAL - RIBEIRÃO
MOREIRENSE - PONTASSOLENSE
Mª DA FONTE - MARÍTIMO B

RIBEIRA BRAVA - TIRSENSE

RESULTADOS JORNADA 20 CLASSIFICAÇÃO P J

1 - CHAVES 38 20

2 - MARÍTIMO B 33 20

3 - TIRSENSE 32 20
4 - VALDEVEZ 32 20
5 - MOREIRENSE 31 20

7 - RIBEIRA BRAVA 28 20

9 - VIANENSE 21 20

10 - CANIÇAL 20 20

11 - Mª DA FONTE 16 20

6 - PONTASSOLENSE 30 20

26

12 - MIRANDELA 14 20

208 - RIBEIRÃO
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Importante vitória na recepção ao Caniçal

Falta um ponto para
lutar pela subida
FALTA UM PONTO À EQUIPA JESUÍTA PARA ASSEGURAR UM LUGAR NA LUTA PELA SUBIDA. A
VITÓRIA DIANTE DO CANIÇAL FOI UM PASSO IMPORTANTÍSSIMO FACE A UM OBJECTIVO
ELEVADO MAS NÃO IMPOSSÍVEL. NA PRÓXIMA JORNADA HÁ MAIS UMA VIAGEM À MADEIRA
PARA MEDIR FORÇAS COM O RIBEIRA BRAVA.

do levou a melhor na recepção aos
madeirenses do Caniçal e triunfou por
3-1. Ainda assim, os jesuítas estive-
ram a perder, já que sofreram um golo
ainda antes de terem completado os
primeiros 15 minutos do encontro.
A equipa reagiu e ainda antes do in-
tervalo chegou à vantagem. Fonseca
empatou e o “capitão” Marco Lou-
çano levou os tirsenses a sorrir para
o intervalo. No segundo tempo, os

FC TIRSENSE SÉRGIO, QUEIRÓS, PAULO SAMPAIO,

ZÉ MANUEL, SERGINHO, MARCO LOUÇANO, RICARDO

ROCHA, VILAÇA, PEDRO FONTES (BARROSO, 71’),

VITOR HUGO II (HUGO OLIVEIRA, 84’) E FONSECA

(FLÁVIO IGOR, 90’). TREINADOR: QUIM MACHADO.

CANIÇAL NUNO CARRAPATO, EDU, JOÃO FIDALGO

(VÍTOR CARDOSO, 46’), BRUNO COSTA, PAULINHO,

RUI MANUEL, ANDRÉ MOREIRA, BRUNO CARVALHO

(VALTER, 59’), WANDERSSON, ÁLVARO (AFONSECA,

59’) E RODRIGO. TREINADOR: LUÍS MIGUEL. ÁR-

BITRO: MANUEL SILVA (BRAGA). JOGO DISPUTADO

NO ESTÁDIO ABEL ALVES FIGUEIREDO, EM SANTO

TIRSO. AO INTERVALO: 2-1. MARCADORES: RODRI-

GO, FONSECA, MARCO LOUÇANO E PEDRO FONTES.

CARTÕES AMARELOS: ANDRÉ MOREIRA (17’),

SERGINHO (26’), PAULINHO (59’), PAULO QUEIRÓS

(74’) E BRUNO COSTA (76’).

jesuítas, sem jogarem de mais, foram
controlando a partida e com tranqui-
lidade chegaram ao terceiro golo, por
intermédio de Pedro Fontes.

Uma vitória justa e muito impor-
tante, na recta final desta primeira fase.
As aspirações do Tirsense continu-
am intactas e a equipa de Santo Tirso
apenas depende de si para seguir
para a fase seguinte no grupo que
vai lutar pela subida de divisão. ||||||

FICHA DO JOGO

Infantis do GCST em
excelente plano
no Festival dos 200

Entretanto, no fim-de-semana de 17
e 18 de Janeiro decorreu na Pisci-
na Municipal de Recarei (Paredes)
o Festival dos 200, pela primeira
vez destinado à categoria de Ab-
solutos (anteriormente não englo-
bava o escalão de Juvenis).

O Ginásio Clube de Santo Tirso
fez-se representar pelos seus 10
atletas da categoria, tendo tido uma
participação igualmente positiva

nesta prova que visa essencialmen-
te aferir o desenvolvimento da pre-
paração neste início de segundo
grande ciclo competitivo da época.
O desempenho médio dos atletas
do GCST foi de 104,1 por cento,
tendo sido alcançados pelos mes-
mos 12 novos Recordes Pessoais.

De destacar o 3º lugar na pro-
va dos 200m Estilos da atleta
Mariana Dias Almeida, que com o
tempo de 2:30,06 conseguiu mais
um Tempo de Acesso aos Campe-
onatos Nacionais de Juniores e
Seniores.

De 6 a 8 de Março decorrerão
na Póvoa de Varzim os Campeona-
tos Regionais de Juniores e Seniores,
próxima prova para estes atletas. ||||||

O desempenho médio dos
atletas do Ginásio Clube de
S. Tirso foi de 104,1 %,
tendo sido alcançados
12 novos Recordes Pessoais

FESTIVAL DOS 200 ABSOLUTOS: ATLETAS DO GINÁSIO
CLUBE DE SANTO TRISO SEMPRE A MELHORAR

Mariana Almeida terceira
classificada nos 200m Estilos

va e uma análise detalhada do de-
sempenho dos atletas do GCST po-
dem ser consultados no site http://
gcstnatacao.wordpress.com.

As próximas provas para estes
atletas Infantis decorrerão nos pró-
ximos dias 13, 14 e 15 de Feverei-
ro em Paços de Ferreira, e serão os
importantes Campeonatos Regionais.
A todos continuação de bons trei-
nos e muita garra para consegui-
rem os objectivos estabelecidos.

JOÃO BARROSO ALCANÇA 1º LUGAR NOS 200 M COSTAS

Natação

NOTA DA REDAÇÃO: IMAGEM REFERENTE AO JOGO DA JORNADA ANTERIOR ENTRE O MOREIRENSE E O TIRSENSE
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SUSPENSÃO DE TRÂNSITO NA RUA 25 DE ABRIL,
FREGUESIA DE VILA DAS AVES

Torna-se público que por motivo de realização da empreitada

“Beneficiação da Rua 25 de Abril e Largo Francisco Machado Gui-

marães – Vila das Aves“, o trânsito será interrompido, faseadamente,

na Rua 25 de Abril, durante um prazo global previsto de 180 dias:

- 1ª Fase: no trecho compreendido entre a Av. 4 de Abril de 1955 e o

Largo Dr. Braga da Cruz, com início a 16 de Fevereiro e pelo perí-

odo de 60 dias.

- 2 Fase: no trecho compreendido entre o Largo Francisco Macha-

do Guimarães e a Av. 4 de Abril de 1955, a iniciar após a conclusão

da 1ª Fase e pelo período de 120 dias.

Os trabalhos e os desvios serão devidamente sinalizados.

Para o efeito apelamos à compreensão e colaboração de todos.

Santo Tirso e Paços Municipais, ao 05 de Fevereiro de 2009

O PRESIDENTE,
Castro Fernandes

AVISO

Câmara Municipal de Santo Tirso

Num percurso duro e com
muita lama, realizado na cida-
de de Istambul, Turquia (01/
02), o Núcleo de Atletismo de
Joane foi o representante por-
tuguês na Taça dos Clubes

CAMPEONATO REGIONAL DE KARATE SENIORES 

No passado dia 31 de Janeiro a Associação
Negrelense de Karaté deslocou-se com os
mais pequeninos a Barcelos para a participa-
ção no 7º Torneio da cidade. Este torneio foi
dirigido para atletas dos 6 aos 15 anos e con-
tou com a participação de quase 200 atletas.

Os atletas destes escalões da Negrelense
não têm conseguido arrecadar grandes
prémios pelo que a associação procedeu al-
gumas alterações no sentido de criar mais
dinâmica e motivação nos treinos, e o resul-
tado está à vista, tendo em conta a prestação
no torneio de Barcelos. A Negrelense partici-
pou nesta prova com os seguintes atletas: Rute
Barbosa e Joana Costa no escalão de Infantil
feminino; Bruno Fernandes, Hélder Monteiro,
Ângelo Castro e Duarte Pinto no escalão In-
fantil masculino; Rita Martins e Ana Aradas
em Iniciados feminino; João Ferreira em Inici-
ado masculino; Henrique Pinto, Miguel Alves
e Tiago Ribeiro em Juvenil masculino; e por

Estrelinhas da Negrelense
voltam a brilhar

Karaté

fim Stephanie Cerqueira em Cadete feminino.
Este torneio consistiu nas provas de Kata

individual e equipa misto e em Kumite indivi-
dual e equipa misto. Contudo, apenas se re-
alizaram as provas de Kata por motivos de
horário, sendo adiadas as provas. A Negre-
lense na prova de Kata individual obteve um
3º Lugar, com Joana Costa; um 1º Lugar com
Duarte Pinto; um 2º Lugar com Ana Aradas;
outro 1º lugar ainda com João Ferreira; e um
3º Lugar com Miguel Alves.

Nas provas de Kata equipa obteve um
honroso 1º lugar no escalão Iniciado a equi-
pa de Rita Martins, João Ferreira e Duarte Pin-
to; e um 3º Lugar no escalão Juvenil com
Henrique Pinto, Tiago Ribeiro e Miguel Alves.

A Negrelense participou com 13 atletas
(dos quais 4 competiram pela primeira vez),
saldando-se francamente positiva esta parti-
cipação no torneio de Barcelos. |||||| ASSOCIAASSOCIAASSOCIAASSOCIAASSOCIA-----
ÇÃOÇÃOÇÃOÇÃOÇÃO     NEGRELENSENEGRELENSENEGRELENSENEGRELENSENEGRELENSE

Karatecas avenses conquistam
dois títulos regionais
Decorreu no pavilhão Rota dos Móveis, em
Lordelo, no passado sábado, o Campeonato
Regional de Karate Seniores cuja organiza-
ção este a cargo da Federação Nacional de
Karate Portugal.

Neste evento desportivo estiveram presen-
tes cerca de 160 karatecas da toda a região
norte no país e disputaram todos os estilos
de karate.

O Karate Shotokan Vila das Aves esteve
presente com sete atletas e conquistou os
seguintes resultados: Tiago Lima, campeão re-
gional katas, Leticia Costa, campeã regional

kumite (-55kg), Marina Azevedo, vice-cam-
peã regional kumite (-68kg), Jorge Macha-
do, 3º lugar kumite (-67kg) e João Meireles,
3º lugar kumite (-75kg). Dos restantes atle-
tas não foram ao pódio a Catarina Nunes e
o Miguel Lopes que se lesionou com gravi-
dade no joelho esquerdo quando vencia o
combate por 6-1.

Os resultados obtidos foram muito bons
para os karatecas avenses que conseguiram
assim o apuramento para o campeonato na-
cional que se vai realizar em Almeirim, no
dia 7 de Março. ||||||

Atletismo

Luis Mendes brilha na Taça dos
Clubes Campeões Europeus

Campeões Europeus de Cross
no escalão de juniores.

A nível de resultados, o
avense Luís Mendes foi o me-
lhor representante, alcançando
uma excelente 13ª posição. Luís

Mendes, já anteriormente se
tinha destacado em Espanha ao
classificar-se no 4º lugar do
prestigiado Cross ITÁLICA em
Sevilha (18/01). ||||| ANTANTANTANTANTÓNIOÓNIOÓNIOÓNIOÓNIO     SILSILSILSILSIL-----
VVVVV AAAAA

Próxima edição nas bancas a 25 de Fevereiro
entremargens@mail.telepac.pt

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

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

Terceira carta aos peixes
do Ave e do Vizela

Alguém, por amor de Deus, que tome a iniciativa de repensar o sistema de justiça de cima a baixo, que isto está a tomar dimensões
insustentáveis. O que se passou está à vista de todos: após as chatices de 2004, a investigação entrou alegremente em banho-maria até

os ingleses virem melgar com aquela carta rogatória, que colocou a polícia e o Ministério Público em cheque.
Vai daí, aplicou-se uma velha técnica: isto é muito aborrecido de tratar, o mais provável é não haver provas suficientes para incriminar,

porque é que não deixamos a comunicação social tratar disso? Assim foi. E assim vai continuar a ser. Até o País bater no fundo.
João Miguel Tavares, Diário de Notícias, edição de 3 de Fevereiro de 2009
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Esperança e
Confiança

Os consumidores de água da rede
pública foram surpreendidos por
uma carta, com a data de Dezembro
de 2008, enviada pela Indáqua a
notificar o pagamento de mais uma
dita “Taxa de Recursos Hídricos”
(TRH) e como se não bastasse, va-
mos pagá-la com efeitos retroacti-
vos a partir do dia 1 de Julho do
ano 2008, então, porque só agora
é aplicada? Ou seja, prometeram-
nos o fim das taxas de contadores
mas, logo de seguida, utilizaram um
truque, mudando-lhe o nome para
Taxa de Disponibilidade da Água.
Não só não acabaram com a taxa
dos contadores, como aplicaram ou-
tra taxa (TRH), através do Decreto-
Lei nº 97/2008 de 11 de Junho.

Trata-se, como é óbvio, de mais
uma cedência deste governo/Sócra-
tes, aos “lobies” das empresas priva-
das concessionárias do abasteci-
mento e tratamento de águas resi-
duais deste país.

Não basta a actual situação de
crise e penúria em que nos encon-
tramos, como ainda por cima so-
mos sobrecarregados com mais ta-
xas ou novos impostos a seu belo
prazer, numa verdadeira atitude de
quero posso e mando e ai daquele
que se recuse a pagar esta nova taxa,
porque será imediatamente amea-

São Paulo, Primeiro de Fevereiro de
2009,
Caros peixes,

Muitas vezes vos tenho prega-
do, de manhã e de tarde, de dia e
de noite, sempre com doutrina
muito clara, muito sólida, muito
verdadeira, e a que mais necessá-
ria e importante é a esta terra para
emenda e reforma dos vícios que
a corrompem. À semelhança do
que vim fazendo nas duas
missivas anteriores, quero hoje,
à imitação de Santo António, vol-
tar-me da terra ao mar, e já que
os homens se não aproveitam, pre-
gar aos peixes. O mar está tão per-
to que bem me ouvirão. Os de-
mais podem deixar o sermão, pois
não é para eles.

Enfim, que havemos de pregar
hoje aos peixes? Nunca pior audi-
tório. Ao menos têm os peixes duas
boas qualidades de ouvintes: ou-
vem e não falam. Uma só cousa
pudera desconsolar ao pregador,
que é serem gente os peixes que se
não há-de converter. Mas esta dor
é tão ordinária, que já pelo costu-
me quase se não sente. E a confi-
ar no que vem sendo habitual
por essas terras, os avenses
parece terem-se convertido a
outros credos.

Dizem-me os peixes deste
mar do sul que, além dos frios
e das chuvas, outros flagelos,
bem mais graves se abatem
sobre as gentes que por aí habi-
tam e labutam. Dizem-me os pei-
xes deste mar que as fábricas
fecham e a labuta não alcança
retribuição justa.

Os tubarões que vos domi-

nam vão dizer que o meu exór-
dio contém mentiras, no seu
habitual mal-dizer. Deixá-los!
Há muitos anos atrás, na inten-
ção de vos proteger, involunta-
riamente ajudei alguns tuba-
rões a montar o seu domínio.
Não há contrição nem penitên-
cia que me redima desse meu
erro. Mea culpa, irmãos peixes!
Resta esperar tempos em que
os veremos afastar-se das vos-
sas águas, sem mérito nem gló-
ria, deixando atrás de si o caos
que criaram. Se não, vejamos...

Eu nada entendo de eco-
nomia. Porém, peço que me
digais se serão verdadeiras as
tristes notícias que me chegam
pelos vossos primos, que vivem
nas águas dos mares tropicais.
Dizem-me esses peixes que, nos
últimos cinco anos, muitas fá-
bricas fecharam as portas no
território tirsense, condenando
ao desemprego milhares de
trabalhadores. Dizem-me que
várias fábricas da região abri-
ram falência, já não pagam sa-
lários, devem indemnizações.

Dizem-me haver mais de
cinco mil tirsenses desempre-
gados. Sofro só de imaginar o
espectro da fome a pairar so-
bre os seus lares. Quantas fa-
mílias lançadas na miséria!
Quantas privações! Mas o po-
vo que habita as vossas mar-

çado e chantageado com o corte
do fornecimento de água á sua ha-
bitação, estamos assim, perante uma
atitude de um autêntico “ferrete eco-
nómico”, imposto por “decretos-leis”
que saem como se costuma dizer
em catadupa, pela “porta do cava-
lo”, sem passar pela Assembleia da
República.

O abastecimento de água que te-
mos no nosso concelho, passou de
público a privado como é sabido,
ou seja, passou a água a ser um
negócio pegado, graças ao acordo
feito entre PS E PSD/CDS, na Assem-
bleia Municipal de Santo Tirso, com
a discordância da CDU, era sabido
que mais tarde ou mais cedo, estas
surpresas eram esperadas e para
aqueles que na devida altura con-
cordaram e apoiaram a privatização
do abastecimento de água, agora
que se limpem a este guardanapo e
outros que lhes seguirão.

Mas, desiludam-se os adeptos
das privatizações, os adeptos do capi-
talismo, que pelo andar da carrua-
gem, o tempo encarregar-se-á de de-
monstrar, como já está a verificar-se
a nível mundial, que as privatizações
têm os dias contados.

Há por ventura criaturas nossas
conhecidas, que nos procuram in-
cutir a ideia da cultura da resigna-
ção, da obediência e da fatalidade,
mas em democracia temos direito a
exercer a cidadania, temos direito á
indignação, á reclamação e ao pro-
testo, não devemos ficar apáticos,
passivos e indiferentes a estas atitu-
des prepotentes levadas á prática por
aqueles que nos desgovernam, que
antes de eleições, sejam elas, autár-
quicas ou da República, nos prome-
tem mundos e fundos e depois no
poder “cantam de galo” como se
fossem os donos do poleiro.

Mas, perante este atoleiro e este
enorme desastre em que nos mete-
ram, mesmo assim, apesar de tudo,
temos a esperança e confiança que
“sim é possível uma vida melhor!” |||||

BEJA TRINDADE
http//caoraivosoviladasaves.blogspot.com

gens parece alheio à desgraça
que o cerca. Parece não enten-
der o que nos disse o Sartre:
só nos restam duas escolhas: rebe-
lar-se ou resignar-se.

Aos desempregados nem é
permitido matar o tempo nas
margens do Ave e do Vizela,
pescando bogas e outros pei-
xes que, outrora, abundavam nas
vossas águas. No passado,
poderosos predadores nelas
lançaram ácidos, naftas, todo
o lixo que puderam. Impune-
mente, transformaram os rios
em cloacas fétidas. Onde ha-
via água cristalina, só vedes es-
tagnação e lodo. E ainda hoje,
a jusante das nossas terras,
predadores emboscam o escas-
so peixe miúdo que resiste ao
envenenamento das vossas
águas.

Como nos dizia Jorge de
Sena, mais um dos ilustres
emigrados, cuja grandeza de
alma não cabia na pequenez
pátria: o problema não é salvar
Portugal, é salvarmo-nos de Por-
tugal. Buscai, pois, a salvação.
Uma salvação colectiva, pois
ninguém creia que se salva so-
zinho. Para começar, usai o
pouco poder que ainda ten-
des para retirar o poder àque-
les que vêm transformando
uma terra que era fecunda
numa terra moribunda. Depois,
o mais se verá...

Ficai em paz! |||||

Não basta a actual situação de
crise e penúria em que nos
encontramos, como ainda por
cima somos sobrecarregados
com mais taxas ou novos im-
postos a seu belo prazer, numa
atitude de quero posso e mando

JOSÉ PACHECO

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
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Ainda está por perceber a real
dimensão da crise. Mais do
que os aspectos económico-
financeiros, é a vertente soci-
al que me preocupa e me faz
reflectir. Aqui, no coração do
Vale do Ave, a tragédia escon-
de-se e dissimula-se num cal-
do de cultura que, para já,
gera mais tristeza e desânimo
do que revolta. Mas é bom es-
tar alerta.

Num ano pesado em termos
eleitorais, o avolumar do de-
semprego vai ter uma influên-
cia decisiva nos resultados,
nomeadamente nas autárqui-
cas. Se, por um lado, é verdade
que não cabe às autarquias
responsabilidades directas na
resolução do problema, mas
sim ao Governo - está também
por apurar se o voto de pro-
testo ou indignação dos de-
sempregados e suas famílias,
para além de penalizar o Go-
verno pode ter efeitos colate-
rais e penalizar autarquias da
mesma cor.

No centro do furacão, é pa-
ra os responsáveis autárquicos
que esta massa humana de
desempregados se volta à pro-
cura de soluções. Estão mais
perto e são mais acessíveis.
Percebe-se, por isso, a preocu-
pação de muitos autarcas com
este flagelo. Em Santo Tirso, a
situação é das mais delicadas.

O call center da PT, anun-

Propor em vez
de criticar

ciado com pompa e circunstân-
cia, é um passo positivo no de-
sanuviar deste problema. Não
resolve tudo, nem nada que
se pareça, mas é um sinal. Fico,
assim, um pouco perturbado
quando vejo utilizar-se o de-
semprego e os desempregados
para se fazer chicana política.

A estratégia não deve ser a
de criticar eventuais atrasos
na criação do call center. O que
nos últimos dias foi protago-
nizado pelo líder parlamen-
tar do PSD, Paulo Rangel, em
visita a Santo Tirso, não aju-
da nada nem ajuda ninguém.

Tudo o que seja feito para
combater o desemprego é
bem-vindo, deve ser aplaudi-
do e defendido. Paulo Rangel
não fez isso e fez mal. Faria
bem melhor se tivesse trazido
uma mão-cheia de propostas
e projectos para ajudar tam-
bém a minorar a crise.

Propostas e projectos co-
mo a que ao longo dos últi-
mos anos fui avançando nas
páginas deste jornal e nas
páginas do “Jornal de Santo
Thyrso”: aposta em micro-em-
presas de artesanato local;
investimento em escola de
hotelaria e restauração; re-
qualificação das margens do
Ave; aposta no turismo, etc…

O tempo não é de crítica,
mas de propostas, de prefe-
rência inovadoras e arrojadas.
O combate eleitoral autárqui-
co que se avizinha deve apos-
tar num novo paradigma: me-
nos ataques pessoais e menos
chicana política, mais ideias e
propostas. Quem for pela pri-
meira opção arrisca-se a ficar
a falar sozinho. ||||||

PEDRO FONSECA*
pm-fonseca@sapo.pt

Esta Associação vem junto de vossa ex-
celência rogar que lhe seja permitido
prestar alguns esclarecimentos sobre o
artigo com o título: “telefonema à SIC
resolve problema que se arrastava há
cinco anos” publicado no vosso jornal.

O assunto tratado no artigo em cima
descrito já tinha sido objecto da nossa
atenção, porque em Dezembro passado
entregamos uma petição na Câmara
Municipal [nr: projecto anexado à carta
remetida ao Entre Margens] onde sensi-
bilizamos o sr. Presidente da Câmara para
este mesmo problema o qual mereceu a
total aprovação deste, comprometendo-
se de que o arranjo do poste seria exe-
cutado até ao fim de Janeiro corrente.

E como podemos constatar, o sr. pre-
sidente da Câmara dignou-se a resol-
ver o mais rápido possível o problema,
tal como tinha prometido, mesmo que,
para isso, a colocação do segundo pos-
te junto ao jardim de S. António ficasse
para uma altura mais adiante. O sr. pre-
sidente da Câmara, como sempre que a
Associação roga os seus bons ofícios,
avaliou a razoabilidade do nosso pedi-
do e deu o seu acordo dando ordem
para a sua execução rápida o que veio

Associação de
Santo António
de Cense
Esclarecimento

a acontecer. Como Vossa Excelência mui-
to bem escreveu no editorial do mesmo
jornal que não devem ser os presiden-
tes de Junta ou da Câmara Municipal a
andar no terreno como Diógenes de
lampião na mão, este papel cabe sim às
associações de moradores realizá-lo.

A Associação de S. António de Cen-
se foi criada para além de honrar e fes-
tejar o S. António, defender os interes-
ses dos habitantes de Cense, sócios ou
não, junto da Junta de Freguesia, da Câ-
mara Municipal e do Governo Civil,
como consta dos estatutos aprovados e
publicados no Diário da República.

Temos recebido a melhor colabora-
ção tanto do sr. presidente da Junta de
Freguesia como do sr. presidente da
Câmara que têm aceite todos os nossos
pedidos como se pode depreender da
requalificação da parte baixa da urbani-

zação do dr. António Pimenta, onde há
bem pouco tempo era um vazadouro de
imundices onde ratazanas se banquete-
avam e reproduziam, servindo de caça
para as corujas que pela noite dentro
arrepiavam os mais supersticiosos.

Houve residências acabadas de cons-
truir infestadas de ratos que só tinham
de atravessar as ruas da Paz, Sol e Bela
Vista, agora existe um jardim com ban-
cos e árvores em crescimento, um
oratório ao Santo António que é o en-
levo dos seus fiéis que recebe muitas
visitas e que se multiplicarão por muitos
mais com a abertura da ligação à Rua
de Paradela que recentemente foi
adjudicada, aí todos os avenses ficarão
a saber que zona poente de Vila das
Aves não acaba na Rua Silva Araújo de
Romão. ||||| A DIRECÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE

SANTO ANTÓNIO DE AENSE, AMÉLIAAMÉLIAAMÉLIAAMÉLIAAMÉLIA     MENDESMENDESMENDESMENDESMENDES

Cartas ao Director



A prática desportiva na idade Sénior em debate
A Universidade Sénior de Vila Nova de Famalicão (USF) promove amanha (12 de Fevereiro), pelas 15h00, na Casa das Artes , uma
palestra dedicada ao tema “A Prática Desportiva na Idade Sénior”, que contará com a presença da mestre em medicina desportiva,
Antonieta Dias. Saber quais os desportos mais adequados à idade sénior e os cuidados a ter para evitar lesões serão alguns dos
assuntos abordados na palestra, que segundo a presidente da USF, Fernanda Costa, tem como principal objectivo “despertar e motivar
os seniores para o exercício físico, mostrando-lhes que a actividade física melhora o seu estado de saúde, diminui a dependência, a
ociosidade, e favorece a socialização, aumentando a qualidade de vida”.
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Alguns instrumentistas de eleição apre-
sentaram-se no dia 24 de Janeiro na
Fundação Castro Alves para um con-
certo que, entre o reportório clássico e
o popular, se pautou pela excelência.

E, ao contrário do habitual, o con-
certo teve lugar não no auditório da
escola de música, mas antes no mu-
seu da Fundação Castro Alves até
porque a iniciativa teve como propó-
sito principal ajudar na divulgação do
referido museu.

Mais de 90 pessoas responderam

ao apelo e compareceram para o re-
cital de violino, violoncelo e piano
seguido de um jantar onde foi ainda
sorteado um exemplar dos bem ca-
racterísticos presépios feitos na esco-
la de cerâmica.

A violoncelista Sofia Gomes, a solo,
abriu o programa do recital com J. S.
Bach, seguindo-se a sonata “Kreutzer”
para piano e violino de Beethoven.
Ana Filipa Sousa ao piano e Miguel
Gomes na vila d’arco foram os intér-
pretes desta peça seguida atentamen-

Instrumentistas de
eleição em recital para
ajudar a promover
o museu da
Fundação Castro Alves
MAIS DE 90 PESSOAS JUNTARAM-SE NESTA INICIATIVA
REALIZADA EM FINAIS DE JANEIRO

te pelo público que não se fez roga-
do nos aplausos. O mesmo haveria
de acontecer com Cristina Abreu, no
violino, acompanhada por Marian
Pivka ao piano na interpretação da
sonata n.1 de Brahms. Na segunda
parte, o reportório clássico deu lugar
a temas bem conhecidos da genera-
lidade do público, desde o “If I were
a Rich Man” de Jerry Bock, do filme
“Violino no Telhado”, ao “Lullaby of
Birdland” de George Shearing pas-

sando pela “Garota de Ipanema” de
António Carlos Jobim e pelo “Liber-
tango” do mestre argentino Astor
Piazzolla.

Espaço cultural de referência de
São Pedro do Bairro (Famalicão), a Fun-
dação Castro Alves divide-se por dois
núcleos fundamentais: o musical e o
da cerâmica. Se o primeiro é já so-
bejamente conhecido, o segundo não
lhe fica atrás, ainda que continue a
denotar alguma falta de visibilidade.
Com um espaço expositivo de eleição,
nele se encontram as peças mais emble-
máticas levadas a cabo pelos “artesões
da casa” ou por outros que passan-
do pela escola de cerâmica da Funda-
ção acabaram por impor o seu nome
no mercado por contra própria. De qual-
quer das formas, em exposição estão
peças únicas pensadas e concebidas
com um cunho muito próprio e que,
ao longo dos anos, ajudou a criar
uma identidade que fez e faz escola.
A Fundação Castro Alves fica situa-
da na Rua Comendador Castro Alves,
em Bairro. As visitas ao museu po-
dem ser feitas de segunda a sexta no
horário compreendido entre as 10h00
e as 12h00 e as 14h00 e as 17
horas. Telefone: 252 931 053. (http:/
/www.fundacao-castro-alves.org/)

Cristina Abreu (natural
de Bairro e antiga aluna da
Fundação), Maria João
Matos, Miguel Gomes e
Sofia Gomes tocam
actualmente nas mais im-
portantes orquestras e
escolas de música do país

O espaço é o mesmo, mas pouco
restou da “decoração anos 80” da
velhinha e saudosa Starlight. Aberto
desde 12 de Dezembro do ano pas-
sado, o bar/discoteca 111 é mais um
espaço de diversão nocturna a abrir
em Vila das Aves, neste caso, irre-
mediavelmente ligado ao passado.
Nada que incomode Marco Martins,
muito pelo contrário. É certo que há
novos públicos a cativar para aquele
espaço, mas nada impede que os que
agora tem entre 30 e 40 anos, ou
mais, o frequentem também.

Entre 1983 e 1996, José da Silva
Martins manteve abertas as portas da
Starlight; uma bar/discoteca de refe-
rência na animação nocturna (e não
só) de Vila das Aves. Quase todos
passaram por lá, quase todos se fize-
ram à pista de dança nas noites de
sexta e sábado, mas também nas tar-
des de Domingo. Hoje, já (quase)
não se vai à discoteca aos domin-
gos à tarde, por isso, são as noites
de fim-de-semana a ditar as saídas
dos mais jovens. Marcos Martins, fi-
lho do antigo proprietário da disco-
teca avense conhece bem “as regras

Situado num dos lugares mais aprazí-
veis de Vilarinho, a Quinta Ruínas do
Cerrado, foi inaugurada em 2001 e
está preparada para todo o tipo de
eventos desde casamentos, comu-
nhões, baptizados aniversários, turis-
mo sénior e jantares de empresas. Em
2008, esta infra-estrutura hoteleira
recebeu o primeiro lugar na catego-
ria de Melhor Restaurante “Refeição
Gastronómica”, no Programa Turismo
Sénior 2007.

Actualmente o Ruínas do Cerrado
dispõem de quatro salas distintas, de-
signadas por: salão de festas, com
capacidade para 250 pessoas; a sala
“Galeria”, com capacidade para 120
pessoas; o restaurante regional, com
capacidade para 60 e o Museu do Pão,
com capacidade para 35 pessoas.

Para quem desejar visitar este res-
taurante regional poderá faze-lo de se-
gunda a domingo, usufruindo dos se-
guintes serviços: almoço executivo -
5eu-ros por pessoa. (de segunda a
sexta-feira); Menu Regional (almoço)
- 10 euros por pessoa. (de segunda
a sexta-feira); Menu à Ruínas (almo-
ço ou jantar) - 20 euros por pessoa

Para o dia de S. Valenteim, o espa-
ço de restaurante Maison Gourmet
apresenta-lhe um menu especial em
ambiente acolhedor num espaço am-
plo e moderno. O chefe recebe-o num

Menu especial de S. Valentim na
Quinta Ruínas do Cerrado

espaço com requinte e atendimento
personalizado oferecendo-lhe pratos
elaborados para um memorável dia
de S. Valentim.

Assim poderá apreciar nas entra-
das um polvo à Galega, salada à mai-
son, folhadinhos de salsicha, moelinhas,
amêijoas à Bulhão Pato, sopa fria de
melão e pataniscas de bacalhau. No
menu terá ao dispor uma sopa de
creme de maça e abóbora c/ crocante
de bacon. Como prato de peixe po-
derá optar por supremos de peixe à
florentina; desenjoativo, Lúcia-Lima.

No prato de carne poderá apreci-
ar lombo assado envolto de massa
folhada, barrada com especiarias acom-
panha c/ batata duquesa.  Para sobre-
mesas (servidas c/ piña colada): cre-
pes à maison, fondue de chocolate
c/ frutas, mousse de laranja, bolo de
noz recheada.

Para beber tem ao dispor champa-
nhe, Casal Garcia, Muralhas, Monte
Velho, vinhos da Casa, refrigerantes,
água. Para finalizar os digestivos, café,
aguardentes aromáticas e Brandy’s.

Se decidir visitar o Maison Gour-
met, no dia de S. Valentim terá que
disponibilizar de 35 euros por pes-
soas com serviço personalizado. |||||

PARA OUTRAS INFORMAÇÕES CONTACTA O TELEFONE E
FAX 253584713, O TELEMÓVEL 938440501 OU AINDA
SÍTIO DA INTERNET WWW.RUINASDOCERRADO.COM.

empresas&negócios
Uma espécie de segunda vida
para a saudosa Starlight
BAR/DISCOTECA 111 ABRIU EM VILA DAS AVES NO ESPAÇO
ONDE DURANTE ANOS A STARLIGHT FOI “REI E SENHORA”
DA ANIMAÇÃO NOCTURNA LOCAL

do jogo” e nesta espécie de segun-
da vida da Starlihgt – entretanto bap-
tizada de 111, em referência à sua
data de aniversário – para já a “fes-
ta” resume-se às noites de sexta e
sábado, entre as 23 e as 4 da ma-
nhã. Diz Marco Martins que a clien-
tela tem crescido de fim-de-semana
para fim-de-semana e que a grande
parte dos clientes têm entre os 18 e
os 30 anos. Ressalva, contudo, que
não faltam igualmente pessoas com
idades superiores, ou seja, os tais
que nos anos 80-90 passaram lá
muitas horas de diversão.

E é precisamente a pensar nos

antigos clientes da Starlight que to-
dos os meses (em geral, no segun-
do sábado) se realiza uma espécie
de noite revivalista na discoteca 111,
com a música a ficar-se pelas déca-
das de 80-90 do século passado.
A próxima realiza-se já no sábado,
14 de Fevereiro.

 Marcos Martins tem outros pla-
nos para aquele espaço, nomeada-
mente explorar a antiga parte de chur-
rascaria e levar a cabo um horário
mais abrangente, mas para já a aposta
recai nas noites de fim-de-semana.
Contra a corrente, optou por não
estabelecer consumo obrigatório,
mesmo que a oferta seja idêntica à
de outros espaços de diversão noc-
turna, onde os DJs convidados vão
ditando as “regras” da pista de dan-
ça, e em breve, também os MC.s. O
Bar/discoteca 111 fica situado na Tra-
vessa da Industria (s/ número), em
Vila das Aves. Em breve, todas as in-
formações estarão disponíveis no
sítio www.centoeonze.com ||||||



CARNEIRO 21/3 A 20/4

GÉMEOS 21/5 A 20/6

TOURO 21/4 A 20/5
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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

||||| COLABORAÇÃOCOLABORAÇÃOCOLABORAÇÃOCOLABORAÇÃOCOLABORAÇÃO     DEDEDEDEDE     JPJPJPJPJP

(soluções próximo número)

Solução do número anterior

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

CARANGUEJO 21/6 A 21/7

pensamento

Rua da Indústria, 24 - 4795-074 Vila das Aves
telefone 252 820 350 | fax 252 820 359
e-mail: narcisocoelho@sapo.pt

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

SEGUNDA  QUINZENA FEVEREIRO:SEGUNDA  QUINZENA FEVEREIRO:SEGUNDA  QUINZENA FEVEREIRO:SEGUNDA  QUINZENA FEVEREIRO:SEGUNDA  QUINZENA FEVEREIRO:

VIRGEM 23/8 A 22/9

BALANÇA 23/9 A 22/10

Carta Dominante: 10 de Paus, que significa
Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: Pode-
rá andar instável de paixão em paixão, sem
se decidir por ninguém. Saúde: Sentir-se-á
em forma. Dinheiro: Irá ter a oportunidade
de se envolver em vários projectos, onde
poderá alcançar os objectivos que tanto
deseja. A sua atenção está focalizada nos
interesses do grupo em que está inserido.
Número da Sorte: 32.

Carta Dominante: O Mundo, que significa
Fertilidade. Amor: Não tenha atitudes con-
traditórias. O campo sentimental sofrerá
oscilações. Neste período a sua vida sexual
estará em grande forma. Irá viver todos os
momentos especiais com muita intensida-
de. Saúde: Embora possam surgir peque-
nos problemas de saúde, não inspiram
grandes cuidados. Dinheiro: Os seus ob-
jectivos poderão ser alcançados nesta fase.
Número da Sorte: 21.

Carta Dominante: 10 de Copas, que signi-

Carta Dominante: O Louco, que significa
Excentricidade. Amor: Estará mais suscep-
tível e emocional. Poderá passar nesta fase
por mudanças repentinas de humor e com-
portamento, está hipersensível, nostálgico,
inquieto sem razão lógica aparente. Saúde:
Espere uma fase tranquila. Gozará de boa
saúde. Dinheiro: Não ceda a fantasias am-
biciosas. Mas como nem tudo é mau, este
é o momento indicado para estabelecer
um contacto importante. Número da Sor-
te: 22.

Carta Dominante: A Força, que significa
Força, Domínio. Amor: Partilhe os seus sen-
timentos com a pessoa amada, caso con-
trário, poderá entrar num período de con-
flito e ruptura. Saúde: Período tranquilo, sem
sobressaltos. Dinheiro: Os projectos com
sócios estão favorecidos. Irá estar ligado
agora ao estudo de coisas bastante impor-
tantes, para as quais vai precisar da ajuda
de alguém mais velho, com mais experiên-
cia. Número da Sorte: 11.

Carta Dominante: 7 de Paus, que significa

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa
Força, Coragem e Justiça. Amor: Caso este-
ja livre, poderá surgir brevemente a pessoa
que idealizou. Saúde: Procure ser mais
moderado. Aproveite esta fase para ir ao
cinema ou mesmo acabar aquele livro
que já anda a ler há uma eternidade. Di-
nheiro: Finanças prósperas. Aproveite
para comprar um presente para si. Nú-
mero da Sorte

Carta Dominante: Valete de Ouros, que
significa Reflexão, Novidades. Amor: Os
momentos de partilha e romance esta-
rão favorecidos. Saúde: Consulte o den-
tista. Dinheiro: Alguma distracção e des-
prendimento poderão conduzi-lo a gas-
tos excessivos. Não se deixe levar pelo
impulso, oiça o que a outra pessoa tem a
dizer, tudo pode não passar de um grande
mal entendido. Número da Sorte: 75.

Carta Dominante: 10 de Espadas, que sig-
nifica Dor, Depressão, Escuridão. Amor: Faça
uma introspecção e procure saber o que é
melhor para si neste momento. Saúde:
Probabilidade de se sentir esgotado físi-
ca e mentalmente. Abrande o seu ritmo
diário. Dinheiro: Período de estabilidade.
Vai estar dedicado de alma e coração à
sua vida profissional, o seu perfeccionismo
está em alta. Número da Sorte: 60.

Carta Dominante: 7 de Ouros, que signifi-
ca Trabalho. Amor: Clima de diálogo e
romance favoráveis nesta fase. Saúde: Pre-
ocupe-se mais com o seu físico. Pratique
exercício físico. Dinheiro: Reina a estabi-
lidade neste campo. Deve dedicar-se mais
ao trabalho para poder ter recompensas a
nível financeiro. Número da Sorte: 71.

Carta Dominante: 2 de Ouros, que signifi-
ca Dificuldade/ Indolência. Amor: Esque-
ça um pouco o trabalho e dê mais atenção
à sua família. Saúde: Poderá andar muito
tenso. Tente descansar mais, pois é disso
que mais necessita neste momento para se
sentir em forma. Dinheiro: Período positivo
e atractivo. Haverá uma subida do seu ren-
dimento mensal. Número da Sorte: 66.
Sente-se especialmente atraído pelo signo
Virgem mas as relações mais intensas serão
as que tiver com os signos de Escorpião e
Capricórnio. Tem dificuldade em relacio-
nar-se com os nativos de Carneiro e Leão.

Carta Dominante: Rei de Espadas, que sig-
nifica Poder, Autoridade. Amor: Estará muito
sentimental. Abra o coração, não receie falar
dos seus sentimentos com o seu compa-
nheiro. Saúde: Espera-o uma fase sem so-
bressaltos. Dinheiro: Não seja demasiado
ambicioso. Não seja demasiado impulsi-
vo ao demonstrar a sua insatisfação. Mos-
tre aos outros que também é capaz de ser
uma pessoa flexível. Número da Sorte: 64.

fica Felicidade. Amor: Favoreça o diálogo
com a pessoa amada para ultrapassar situ-
ações de insatisfação. Saúde: Esteja alerta a
situações que possam originar acidentes.
Evite o nervosismo e a precipitação. Mude
a sua imagem, e aproveite também para
reflectir um pouco sobre si mesmo e a sua
personalidade. Dinheiro: Fase favorável à
obtenção de resultados relativos a projec-
tos de longa data. Número da Sorte: 46.

Discussão, Negociação Difícil. Amor: Mo-
mentos de harmonia familiar e sentimen-
tal. Aproveite para retribuir todo o carinho
e atenção que tem recebido das pessoas
que ama. Saúde: Gozará de grande vitali-
dade neste período. Dinheiro: Época favo-
rável para negociações. Número da Sorte:
29.

Por que é que os Alentejanos se levantam de
madrugada?
É para estarem mais tempo sem fazerem nada.

O que é que os Alentejanos esperam depois
da seca?
Que as vacas dêem leite em pó.

Se de noite chorares por teres perdido o sol,
as lágrimas não te deixarão ver as estrelas. |||||
RRRRR. . . . . TTTTTAAAAAGOREGOREGOREGOREGORE

Ingredientes: 1 kg de lombo de porco, 1 c. de café
de sal, pimenta, 2 c. de sopa de óleo, 1 dl de uísque,
2 dl de caldo de carne, 1,5 dl de vinho branco, 2
cenouras, 2 laranjas
Retire todas as gorduras visíveis ao lombo e
esfregue-o com o sal e pimenta. Ate-o com
um guita à moda de paio. Num tacho aqueça
um pouco o óleo, introduza o lombo e dei-
xe-o alourar ligeiramente de todos os lados.
Regue-o com o uísque e deixe ferver e eva-
porar. Adicione o caldo de carne, o vinho
branco, as cenouras em palitos e o vidrado
das cascas das laranjas. Tape e deixe cozer
suavemente durante uma hora. Quando o
lombo estiver cozido, retire-o do tacho e con-
serve em sítio quente. Deixe reduzir um pou-
co o molho que ficou no tacho e junte o
sumo de uma laranja. Passe o molho por um
passador de rede calcando os elementos.
Corte o lombo em fatias e coloque-as sobre-
postas numa travessa. Regue-as com um pou-
co de molho e sirva o restante à parte numa
molheira. Enfeite com rodelas de laranja e
montinhos de agriões. À parte, sirva puré de
batata ou de maçã.

Lombo de Porco com Uísque e
Laranja
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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 Fevereiro foi o nosso estimado
assinante, Joaquim Machado da Costa, re-
sidente na Av. Silva Pereira, em Bairro.

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 Fevereiro foi o nosso
estimado assinante, Domingos Gonçalves
Melo, residente na Rua da Fábrica, nº 95,
em Vila das  Aves.

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

DIVERSOS
PÁGINA 19 | ENTRE MARGENS | 11 FEVEREIRO DE 2009

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

FALECIDOS EM VILA DAS AVES NO
MÊS DE JANEIRO
DIA 2 – José da Conceição Alves Pe-
reira, com 73 anos: Rua 25 de Abril.
DIA  3 – Augusto Fernandes da Silva,
com 100 anos; Lar da Tranquilidade.
DIA 5 – Ana da Cunha, com 82 anos;
Praça da Alegria.
DIA 7 - Manuel Pereira, com 70 anos;
Rua dos Aves.
DIA  9 – Aprigio Leite de Carvalho,
com 71 anos; Trav. Santo André.
DIA 13 – Alzira Fernandes Silva, 82
anos; Trav. Camilo Castelo Branco.
DIA 15 - Albano Correira Gomes, com
93 anos; Largo Dr. Braga da Cruz.
DIA  17 – Palmira Carneiro do Carmo
Sousa, 71 anos; Rua Infante D.
Henrique.
DIA 19 – Armindo Pereira Coelho, com
52 anos; Rua Santo André.
DIA 21 - Manuel da Costa Martins,
com 78 anos; Rua de Quintão.
DIA 21 - Albino Adilio Monteiro
Fernandes Lima, com 59 anos, Rua
D.Afonso Henriques.

FALECIDOS EM VILA DAS AVES NO
MÊS DE DEZEMBRO DE 2008
DIA 1 – Deolinda da Silva, com 81 anos;
Rua da Visitação.
DIA 3 – Tiago José Cruz Azevedo, com
19 anos; Travessa dos Aves.
DIA 6 – José Ferreira da Mota, com 78
anos, Rua da Barca.
DIA 9 – Domingos Silva Coelho, 58
anos; Rua Gen Humberto Delgado.
DIA 15 – Maria da Glória Santos
Brandão, com 87 anos; Rua da
Visitação.
DIA 16 – Laurinda Ferreira da Silva Cos-
ta, com  93 anos; Rua dos Correios.
DIA 28 – Maria de Lurdes Silva Vilela,
com 80 anos, Rua do Rio Ave.

ave@remax.pt www.remax.pt

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

AMI 5347 252 860 400

Duplex / Triplex - Santo Tirso
T2 duplex, T3 triplex e lojas

c/ aquecimento e aspiração central
construção e acabamentos de qualidade

garagens individuais

MORADIA DE SONHO
SANTA CRISTINA

Magnífica moradia com 3 pisos e área de 460m2

terreno anexo com 5.000m2

5 quartos (2 suites), escritório, lavandaria, estúdio-bar
garagem para 4 carros, piscina em betão

campo de jogos, lago e jardim, aquecimento central
 lareira na sala de estar com recuperador de calor

Próxima do acesso A3, a 15 min. do Porto.

EXCELENTE MORADIA
 MONTE CORDOVA

T4, 535m2, cave, R/C e andar, coz. mobilada
 boa construção, bons acabamentos

aquecimento central, pre-instalação ar condicionado
 sistema de rega automático, poço

QUINTINHA – SANTO TIRSO
área 3.000m2

com moradia para restauro a 2 minutos da cidade

2º ANIVERSÁRIO FALECIMENTO

A família agradece a todos quantos se dignaram a assistir à
missa do segundo aniverário, celebrada pelo seu eterno des-
canso, que se realizou no passado dia 4 de Fevereiro, pelas
18h30 na Igreja Matriz de Vila das Aves

 Abílio Godinho - Funerária Unipessoal, Lda

Jacinto de Sousa Oliveira

Se quer ingressar numa empresa sólida, inovadora e pertencer a uma vasta
equipa de excelentes profissionais na área de Vila Nova Famalicão

ADMITIMOS - 3 VENDEDORES (M/F)ADMITIMOS - 3 VENDEDORES (M/F)ADMITIMOS - 3 VENDEDORES (M/F)ADMITIMOS - 3 VENDEDORES (M/F)ADMITIMOS - 3 VENDEDORES (M/F)

PERFIL EXIGIDO: Idade entre os 25 e 50 anos, habilitações mínimas 9º ano,
sentido responsabilidade, dinamismo, iniciativa e ambição, capacidade
trabalho.OFERECEMOS: ordenado base, comissões acima da média, prémio
por objectivos, viatura serviço, nom ambiente de trabalho Acesso a outras
regalias da empresa. Tlm.: 922 131 675

FALECIDOS EM VILA DAS AVES NO
MÊS DE NOVEMBRO DE 2008
DIA 9 – Rodrigo Silva, com 92 anos;
Rua do Rioberto.
DIA 10 –  Maria dos Anjos Neto Go-
mes, com 68 anos; Rua da República.
DIA 20 –  Cacilda da Glória Azevedo
Ferreira, com 82 anos; Rua Abreu
Machado.
DIA 21 – Armando António Gomes
de Brito, 72 anos; Rua de Sobrado.
DIA 25 –  Laurinda Ribeiro de Sousa,
com 87 anos; Rua de Freixieiro.
DIA 29 –  Armandina Costa Ferreira,
com 91 anos; Lar da Tranquilidade.

FALECIDOS EM LORDELO
DIA 11  SET. – Franclim Fernandes Ma-
chado, com 66 anos, Rua de S. José.
DIA 15 SET. – Maria Helena Ferreira,
com 81 anos, Trav. do Areal.
DIA 26  SET. – Rosa Pereira, com 86
anos, Trav. do Caminho Largo.
DIA 28 SET. – Domingos Almeida Cos-
ta, com 85 anos, EN 105.
DIA 28  SET. – José Ribeiro Ferreira, com
50 anos, EN 105.
DIA 19 OUT. – Emilia da Glória Cardo-
so Carneiro Faria, com 81 anos, Rua
de Lubazim.
DIA 20 OUT. – João Machado Couto,
com 81 anos, Lugar do Monte.
DIA 7 NOV. – António de Freitas, com
80 anos, ARL.
DIA 7 NOV. – Rosa Maria Freitas
Monteiro, 59 anos, Rua do Cruzeiro.
DIA 17 NOV. – Manuel Silva Ribeiro, com
68 anos, Rua Paulo VI.
DIA 24 NOV. – Maria Belém Silva Pereira,
com 91 anos, Rua de Enxudres.
DIA 28 NOV. – Elvira Pereira Machado,
com 80 anos, faleceu em França.
OOOOO     ENTREENTREENTREENTREENTRE     MARGENSMARGENSMARGENSMARGENSMARGENS     ENVIAENVIAENVIAENVIAENVIA     ÀSÀSÀSÀSÀS     FAMÍLIASFAMÍLIASFAMÍLIASFAMÍLIASFAMÍLIAS     ENLUENLUENLUENLUENLU-----
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