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ENCONTRO DAS “VELHAS GUARDAS” DO AVES E DO TIRSENSE NA INAUGURAÇÃO DO POLIDESPORTIVO MUNICIPAL

II Jornadas Eurico de Melo: Juventude partidárias andam
sem prestígio e sem peso eleitoral.

“Não me peçam para
defender aquilo
com que não concordo”

O membro do Conselho Nacional do PSD, Passos Coelho,  de-
fendeu em Santo Tirso que os políticos devem ser mais directos
com o eleitorado e não terem medo de dizer o que pensam.
No mesmo encontro, o jurista Carlos Amorim afirmou que as
estruturas políticas de juventude andam sem prestígio. | PÁGINA 9 O
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Semana Bíblica na
paróquia de Vila das Aves
Entre 13 e 22 de Março, a paró-
quia de Vila das Aves vai levar a
cabo, em colaboração com as Ir-
mãs Paulinas, do Porto, uma Sema-
na Bíblica que, segundo a organi-
zação “pretende ser uma marca na
vivência cristã desta comunidade”.

Os paroquianos já receberam  uma
carta-convite para participar neste
evento, que tem como tema e
‘slogan’ a passagem bíblica da Carta
de S. Paulo aos Colossenses: “A Pa-
lavra de Cristo habite em vós abun-
dantemente” (Col 3,16). | PÁGINA 3

Suplemento alusivo à

freguesia de Água

Longa com esta edição
Em Riba d’Ave
minhocas ocupam-
se do nosso lixo
Milhões de minhocas irão traba-
lhar dia e noite para tratar mil e 500
toneladas de lixos urbanos por ano.
É o que se espera que aconteça
na unidade de vermicomposta-
gem de resíduos indiferenciados,
inaugurada a 3 de Março. | PÁG 21
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ENTRE MARGENS
FICHA DE ASSINATURA

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

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

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

PREÇO ASSINATURA ANUALNACIONAL:

14 EUROS
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O Entre Margens prossegue a sua
“rusga” pelas freguesias do concelho
de Santo Tirso, desta feita com um
novo Suplemento sobre Água Longa,
em terras do Vale do Leça. Para quem
tem os pés mais radicados no Vale
dos Aves é mais um contributo im-
portante para conhecer e dar a co-
nhecer a realidade diversa e diferen-
ciada desta vertente do concelho
tirsense que se projeta para as imedi-
ações das terras da Maia e de Paços,
quase a encravar-se na área metro-
politana do Porto, muito embora man-
tenha todas as marcas de uma ame-
nidade campesina, a começar pelo
“espelho de água” do próprio nome.
Talvez até nem venha a ser tão “lon-
ga” assim a pervivência destes traços
do passado quando o progresso ron-
da e realidades como autoestradas,
“resorts” e novos empreendimentos
industriais buscam aí a sua implanta-
ção. Ao menos, que um feliz equilí-
brio entre estes dois binómios possa
favorecer os “agualonguenses” e a
qualidade de vida que lhes deseja-
mos e ao concelho de modo geral.

É nesta linha de ideias que muito
nos surpreendeu a “revelação”, mais
uma vez inédita contra todos os ce-
nários realistas que conhecemos de
há quase uma década de crise no
Vale do Ave e muito antes das crises
que ultimamente nos caíram em cima.
Revelou-nos o semanário Sol, em edi-
ção de 21 de Fevereiro, um estudo
de especialistas do INTEC (Instituto
de Tecnologia Comportamental) que,
de entre 20 concelhos estudados,
coloca o concelho de Santo Tirso em
4º lugar no domínio de um “impre-
ciso” conceito sociológico de Felici-
dade de Vida e nos 10 melhores em
termos de Acessibilidades e Transpor-
tes. Ora, independentemente da
perspetiva crítica com que se aborde
a forma como estes estudos foram
feitos e dos critérios e processos que

Diversidade, Verdade e Regulação
na Imprensa Local

levaram estes investigadores a tais
conclusões, coisa que não pretende-
mos nem infirmar nem confirmar, o
que nos move a falar do assunto é,
neste momento, a forma pouco séria
e atabalhoada como as “trombetas da
publicidade mais caseira” propiciaram
a divulgação deste estudo. Senão ve-
jamos: O Jornal de Santo Thyrso alu-
de pela primeira vez a tal estudo numa
notícia publicada na página 4 da sua
edição de 27 de Fevereiro, enciman-
do-a com os seguintes títulos: “Qua-
lidade de Vida em Portugal - Santo
Tirso no semanário Sol e entre os me-
lhores municípios para viver”; termina
a notícia dizendo: “Neste contexto,
apraz-nos saber que o concelho de
Santo Tirso figura nos lugares cimei-
ros nos domínios da Felicidade (4º)
e das Acessibilidades e Transportes
(5º). A Câmara Municipal fica a
aguardar com serenidade os novos
dados, que serão publicados nas pró-
ximas três edições do semanário Sol.
(Ver página 5)”.

Deduz-se das palavras da notícia
que a Câmara Municipal terá colabo-
rado neste estudo com indicadores
que lhe foram solicitados e que aposta
forte naturalmente nos seus resulta-
dos para aferir da qualidade de vida
das populações que aqui vivem mas,
sobretudo, para certificar e validar a
orientação das suas políticas e como
tal a publicitar. Ora acontece que esta
primeira amostra do estudo, claramen-
te “elogiosa” (“a Câmara fica a aguar-
dar com serenidade os novos dados”)
veio publicada efetivamente na pági-
na 5 do Jornal de Santo Thyrso, sem
qualquer demarcação ou referência
de que se tratava de publicidade insti-
tucional, logo encomendada e paga
pela Câmara de Santo Tirso, e, pior
ainda, sem menção alguma na pági-
na dos seus autores e da publicação
em que veio; quem a ler isoladamen-
te julgará que foi um presente dos
deuses. Era legítimo que também o
Entre Margens recebesse tal estudo

para publicação e, aliás, contávamos
com ele “como de pão para a boca”,
mas é óbvio que o trataríamos com
as devidas cautelas, com as regras e
procedimentos que a lei recomenda
e exige. Mas vai sendo natural, por
estes lados, considerar a publicidade
institucional e a sua distribuição como
“favores” que se dispensa aos ami-
gos, aos que têm critérios editoriais
mais achegados ao centro do poder
e daí que já nem das aparências se
cuide, de um e do outro lado!

Importa dizer, para terminar, que
procedimentos destes foram corajo-
samente diagnosticados e verberados
em reunião que o Conselho Regula-
dor da Entidade Reguladora para a
Comunicação Social promoveu no
passado dia 27 de Fevereiro no Por-
to com os diretores dos Órgãos de
Comunicação Social e que está a pro-
mover por todo o País. A Entidade
Reguladora teve uma postura verda-
deiramente institucional e pedagógi-
ca ao apelar para o cumprimento es-
crupuloso de regras deontológicas
como o direito de resposta, o rigor in-
formativo, a publicidade comercial e
institucional, ou seja para uma auto-
regulação assumida interna e respon-
savelmente dentro de cada redação.
Mas, talvez que, quem mais precisas-
se de ouvir o que lá foi dito, prefira
acomodar-se aos bastidores do po-
der e das influências dominantes e a
órgãos tutelares mais caseiros! ||||||

Vai sendo natural, por
estes lados, considerar a
publicidade institucional
e a sua distribuição como
“favores” que se dispensa
aos amigos, aos que têm
critérios editoriais
mais achegados ao centro
do poder e daí que já nem
das aparências se cui-
de, de um e do outro lado!

No Carnaval desculpa-se muita
coisa e até é comum dizer-se que
“ninguém leva a mal”, mas tama-
nha gralha não tem perdão. Foi o
que aconteceu na página 11 do
anterior número do Entre Mar-
gens, publicado a 25 de Feverei-
ro. O texto que acompanha a re-
portagem fotográfica do Carnaval
de Negrelos surge com o título
“Receita de ‘tarde de grila elitoral’
no maior cortejo de carnaval do
concelho”. Já não bastava termos
trocado o ‘t’ pelo ‘d’ que ainda
tínhamos de ‘comer’ uma letra
duas palavras à frente. O título
correcto seria: “Receita de ‘tarte
de grila eleitoral’ no maior corte-
jo de carnaval do concelho”. Aos
leitores deste Jornal aqui fica o
pedido de desculpas por esta gra-
lha imperdoável.

Com esta edição do Entre Margens
procedemos à publicação de mais
um suplemento dedicado às fre-
guesias do concelho de Santo
Tirso, desta vez sobre Água Lon-
ga. O próximo suplemento de fre-
guesias, a publicar no início de
Abril, será alusivo a Vila das Aves,
por ocasião das suas festas.

UM TÍTULO DE GRALHAS
NA EDIÇÃO ANTERIOR
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José Luís Ferreira candidata-se à Junta de Freguesia de S. Martinho do Campo pelo PS
Um pouco a conta-gotas, vão-se conhecendo os candidatos às próximas eleições autarquicas. O mais recente dá pelo nome de José Luís
Ferreira e é o candidato socialista à Junta de Freguesia de S. Martinho do Campo. Em entrevista concedida na semana passada ao Jornal
Notícas do Vale, o candidato do PS diz que quer “garantir a união e o diálogo entre os campenses e o município tirsense” e que vai apostar em
intervenções de fundo em áreas como a Juventude, a Rede Viária, o Movimento associativo e a Terceira Idade.

Funerária das Aves
Alves da Costa

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

Serviço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanente

Electricidade Auto
Mecânica geral

Tacógrafos
Limitadores de velocidade

Alarmes
Auto-rádios

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

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

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE QUALIFICAÇÃO
DE INSTALADOR DE TACÓGRAFOS Nº 101.25.04.6.052
CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE QUALIFICAÇÃO
DE INSTALADOR DE LIMITADORES DE VELOCIDADE Nº 101.99.04.6.053

Semana Bíblica na paróquia de Vila das
Aves começa na próxima sexta-feira
COM ESTA INICIATIVA ORGANIZADA PELA  PARÓQUIA DE VILA DAS AVES E AS IRMÃS PAULINAS, DO PORTO, PRETENDE-SE
MARCAR A VIVÊNCIA CRISTÃ DESTA COMUNIDADE. A SEMANA BÍBLICA PROLONGA-SE ATÉ 22 DE MARÇO

A propósito dos dois mil
anos do nascimento de
S. Paulo, o Papa Bento XVI
convidou a Igreja a cele-
brar o “Ano Paulino”, de
28 de Junho de 2008 a 29
de Junho de 2009, como
Ano Santo. Em Vila das
Aves a data celebra-se a
partir do dia 13 de Março.

Entre 13 e 22 de Março, a paróquia
de Vila das Aves vai levar a cabo, em
colaboração com as Irmãs Paulinas,
do Porto, uma Semana Bíblica que, se-
gundo a organização “pretende ser
uma marca na vivência cristã desta
comunidade”

Todos os paroquianos receberam
nos últimos dias uma carta-convite
para participar neste evento, elabora-
da pelo pároco local, P.e Fernando
Azevedo Abreu, pelas Irmãs Paulinas
e pela equipa coordenadora desta Se-
mana Bíblica composta por cerca de
três dezenas de paroquianos, chegan-
do depois a casa dos avenses o progra-
ma detalhado e completo da iniciativa.

Tendo como tema e ‘slogan’ a pas-
sagem bíblica da Carta de S. Paulo aos
Colossenses: “A Palavra de Cristo ha-
bite em vós abundantemente” (Col
3,16), a equipa coordenadora já pe-
diu aos avenses, na carta-convite,
“para que saibam deixar tudo a fim
de participarem na Semana Bíblica, que
poderá ser, não só uma vivência do
Ano Jubilar dos dois mil anos do nas-
cimento de São Paulo, mas também
uma marca indelével no primeiro ano
do triénio dedicado à Palavra de Deus
na Arquidiocese de Braga”.

Quanto ao programa, reserva para
todos os dias, à excepção dos dois
Domingos, às 21h00, na Igreja Ma-
triz de Vila das Aves, as principais ce-
lebrações. Logo na abertura, a orga-
nização detaca a Vigília de Oração
“Vinde Espírito Santo”, ao passo que
para o dia seguinte, sábado, 14 de
Março, destaca-se a realização do
Terço Bíblico Missionário.

A freguesia das Aves foi dividida em
cinco grandes zonas, sendo que cada
uma vai representar um Continente,
adoptando também uma cor específi-
ca. Às 20 horas, cada zona deverá
iniciar um cortejo rumo à Igreja Ma-
triz, onde, pelas 21horas, todos con-
fluem para uma celebração conjunta.

No mesmo dia, mas antes, pelas
18 horas, acontece a primeira Euca-
ristia com Entronização Solene da Bí-
blia. O mesmo acontecerá nas Euca-
ristias do dia seguinte, às 8h30 e às
11h15.

Ao longo da semana, todos os
dias, pelas 21 horas, haverá Celebra-
ções Bíblicas na Igreja Matriz, ao pas-
so que o período da manhã será
dedicado para encontros nas esco-
las e para as Irmãs Paulinas visitar os
doentes. Os dois sábados reservam
ainda encontros com as crianças e
os adolescentes da catequese.

A partir de Domingo, 15 de Mar-
ço, até sábado, dia 21, da parte da
tarde, serão realizados Encontros Bí-
blicos em casa de alguns paroquia-
nos. Estas realizações pretendem ser
espaços privilegiados de oração bí-
blica, esperando-se que alguns deles
perdurem e reúnam periodicamente
tendo a Palavra de Deus como princi-
pal razão para tal. Ao todo serão pro-
movidos 20 encontros do género.

O encerramento dos dez dias de-
dicados à Bíblia em Vila das Aves
acontecerá no Domingo, 22 de Mar-
ço, pelas 10h30, com a Eucaristia de
Encerramento com Desfile Bíblico.

De referir que no hall do Salão Pa-
roquial haverá uma exposição e venda
de livros e Bíblias aberta todos os dias,
antes e depois das celebrações. |||||

Acidente junto
ao Salão
paroquial de
Vila das Aves

Causou grande comoção em Vila
das Aves e sobretudo no contexto
da paróquia o atropelamento no
último sábado de Fevereiro, pelas
10 horas da manhã de uma jovem
da catequese. A menina Francisca
Pedrosa acabava de sair do carro
do avó que estacionara já depois
da curva do Salão Paroquial na R.
Pe. Joaquim Carlos de Lemos, ten-
do atravessado a correr para o ou-
tro lado fora ainda da passadeira,
sendo colhida por um automobi-
lista que, segundo testemunhos
ouvidos, viria em marcha lenta, mas
que não conseguiu evitar o emba-
te. Prontamente socorrida, a meni-
na, foi transportada pelos bombei-
ros para o hospital de Vila Nova
de Famalicão tendo-lhe sido diag-
nosticado fractura da tíbia e do
perónio da perna esquerda. Ao fim
de dois dias de hospitalização jus-
tamente no dia em que fazia 11 anos,
regressou a casa onde continuará
a sua recuperação no mínimo pelo
período de um mês.

Importa realçar, para lá, ainda
das consequências não tão gravo-
sas deste acidente, a preocupação
da opinião pública pela situação
caótica do trânsito nas imediações
do Patronato, sobretudo dos Sá-
bados à tarde com a afluência ao
Patronato, catequese, actividades,
casamentos, etc.

Não é fácil, reconhece-se, re-
solver tais constrangimentos mas
as autoridades deveriam começar
a encarar medidas para melhorar
e moderar a circulação neste local
onde o risco para as crianças, so-
bretudo, é enorme. ||||| LAFLAFLAFLAFLAF

MENINA ATROPELADA
DIRIGIA-SE PARA A
CATEQUESE. ACIDENTE
OCORREU NA MANHÃ DO
DIA 28 DE FEVEREIRO
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Na aldeia também há gays
SÃO IGUAIS A TODOS OS OUTROS, MAS MORAM NA ALDEIA ONDE AS CONVICÇÕES INSTITUÍDAS IMPERAM.
TENTAM GERIR A VIDA AMOROSA DE FORMA DISCRETA, ESCONDENDO A ORIENTAÇÃO SEXUAL PARA PROTEGER A FAMÍLIA,
OS AMIGOS, AS PESSOAS MAIS PRÓXIMAS, E VIVEM UMA VIDA OMISSA.

||||| TEXTO: CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA     SOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHO*****
ILUSTRAÇÃO: ANDRÉANDRÉANDRÉANDRÉANDRÉ     MMMMMARARARARARQUESQUESQUESQUESQUES

Não falamos aqui das belas, bem su-
cessivas e sexualmente satisfeitas me-
ninas lésbicas da Letra L; não falamos
dos extrovertidos e descomplexados
Will e Jack da premiada série Will &
Grace; mais ainda, não falamos nem
vemos as inesquecíveis excentricida-
des gays dos filmes de Almodôvar.
Isso é quase tudo produto de argu-
mentos bem ficcionados e produzi-
dos. Quase tudo, porque em tudo o
que é ficção há sempre um apêndice
que a liga ao mundo real que lhe ser-
ve de inspiração. Em qualquer lugar
existem homens que gostam de mu-

lheres, homens que gostam de homens,
mulheres que gostam de mulheres, ho-
mens que querem ser mulheres, existe
de tudo e nos lugares mais imprová-
veis. O mundo gay é também global.

Na maior parte das vezes, é-se le-
vado a associar os gays e as lésbicas
às grandes metrópoles e às grandes
capitais como o Porto e Lisboa são
exemplo, no caso nacional, esquecen-
do-se que nas aldeias e vilas mais ou
menos pequenas e obsoletas existem
homossexuais iguais a todos aque-
les que se movem nas grandes cida-
des, mas num contexto mais fechado,
mais improvável, mais inadaptado a
uma diferença que se dilui mais
facialmente num ambiente urbano.

Nestes lugares os gays têm que pen-
sar não só na família, mas também
na família da família, nos vizinhos que
os conhecem desde pequenos, têm,
no fundo, que viver em segredo. Li-
dam com os preconceitos, com as frus-
trações, com os amores e desamores
escondidos e pouco passíveis de se-
rem partilhados; têm que disfarçar
desejos, os mais improváveis engates
e tantas outras coisas que são ine-
rentes a uma só afirmação: sou gay.
“Não minto, mas omito. E omitir a
minha homossexualidade é omitir
possíveis namorados, é omitir todas
as questões que tenham a ver com o
assunto, é, no fundo, anular essa parte
da minha existência perante os que

pessoas até podem pensar que sou
gay, mas o meu comportamento ‘tran-
quiliza’ os que não encaram a ‘coisa’
da melhor forma, uma vez que, apa-
rentemente, não tenho namorados,
não desfilo em paradas gay…é como
se fosse assexuado. Cumpro, no fun-
do (e assumo a cobardia) aquele pa-
pel meio tolo que a igreja gosta de
confinar aos homossexuais”.

Tal como Mário, muitos outros pas-
sam pelo mesmo com a agravante de
nos meios mais pequenos não existi-
rem espaços de convívio à semelhança
do que há nas grandes cidades. É o
caso de Bruno, que viveu a maior parte
da sua vida numa aldeia. Aos 32
anos, depois de muitas hesitações,
mudou-se para Barcelona: “a minha
vida em Portugal era um mundo de
faz de conta. Tinha uma boa vida fa-
miliar, mas a minha vida pessoal era
nula. Em Portugal eu tinha uma ho-
mossexualidade reprimida por vários
motivos: familiar, mas principalmente
social. Em Barcelona não te classifi-
cam segundo com quem tu vais para
a cama. ‘Dá igual’ se vais para cama
com um rapaz, com uma rapariga...ou

me são mais próximos”. Revela Mário
(nome fictício, como todos os referi-
dos neste texto), estudante de 25
anos, que gere a vida profissional tal
como gere a pessoal: com discrição.
“Em termos sociais, a minha homos-
sexualidade não existe. Ou seja, as

Ricardo defende que a
atitude das pessoas “não
tem nada a ver” com o
facto destas “serem mais
‘atrasadas’ nas aldeias,
acho é que não estão
habituadas a lidar
com a diferença. É só isso”.
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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

os dois. Cada um é como é”.
“De uma forma geral acho que sim,

mas não é regra”, responde Joana
quando lhe perguntamos se uma re-
lação entre duas mulheres é mais bem
aceite que uma relação entre dois ho-
mens. Francisca completa a ideia: “é
menos chocante para as pessoas ver
duas mulheres andarem abraça-das,
por exemplo!” ainda que, ressalve, “as
pessoas, nos meios pequenos, conhe-
cem-se praticamente todas e surgem
comentários. No meu caso” – conti-
nua -  “meti na cabeça o seguinte, ‘quem
quiser falar, fala, quem não quiser, não
fala’”. Parece simples, mas a afirmação
da identidade sexual, na generalida-
de, só acontece junto de quem se con-
fia plenamente e nem sempre a famí-
lia vem em primeiro lugar: “assumi sim,
para algumas pessoas (família e não
família). A todas as pessoas que con-
fiei este assunto, nunca tive nenhum
tipo de problema e apenas me disse-
ram para ser feliz. Mas é claro que
tive muitos problemas familiares, não
por me ter assumido, mas por de cer-
ta forma desconfiarem do que se es-
tava a passar”, diz-nos Francisca.

Mas nem todos os gays e lésbicas,
mesmo vivendo em meios mais pe-
quenos, escondem aquilo que são.
Desde muito cedo que Ricardo, ago-
ra com 18 anos e a terminar o curso
de cabeleireiro, se sentia diferente.
Começou por se assumir através da
imagem: a maquilhagem, a roupa exu-
berante, as pochetes, as purpurinas,
os saltos altos: “foi um passo difícil,
mas não foi uma coisa pensada, foi
uma resolução que veio de dentro.
No início quis mudar a imagem, e isso
foi um choque para as pessoas. Foi
muito estranho, principalmente por-
que comecei logo a ouvir bocas, mas
agora é na boa, não é nada que eu
não aguente. Pior foi para os meus
pais. Para eles, sim, foi muito compli-
cado, porque as pessoas começaram
a olhá-los de lado e a comentar que
eles tinham um filho assim e assado”.
Apesar de ter assumido muito jovem
a sua orientação sexual, revelando
uma imagem que rompia com a nor-
malidade da aldeia, Ricardo defende
que a atitude das pessoas “não tem
nada a ver” com o facto destas “serem
mais ‘atrasadas’ nas aldeias, acho é
que não estão habituadas a lidar com
a diferença. É só isso”. Opinião seme-
lhante tem Joana: “existe de tudo, pes-
soas que ‘percebem’ perfeitamente e
aceitam, e o oposto. É o 8 ou 80. Pen-
so que isto acontece em quase todos
os lados, embora nas grandes cida-
des possa ser um pouco diferente, mas
continua a haver grande preconceito”.

CASAMENTO HOMOSSEXUAL
Situação que poderia ser atenuada
com a aprovação da Lei do casamen-

to civil homossexual. Pelo menos, as-
sim pensa Mário: “vedando o acesso
dos gays ao casamento o Estado está
a ser homofóbico, e, mais grave ain-
da, tendo recentemente tido uma opor-
tunidade para o não ser, optou por
perpetuar este estado de coisas. Diz-
se sobre muitos assuntos que ‘Portu-
gal não está preparado’, mas não se
faz nada para mudar a situação. Mu-
dar a Lei seria um bom princípio para
país se ir preparando”. Já para Luís,
recepcionista de 26 anos, casar com
o namorado de longa data seria um
passo lógico, mas adivinha a reacção
das pessoas: “morando num meio pe-
queno, as pessoas ainda acreditam
na filosofia da igreja, por isso, acham
logo que é pecado, que não é cor-
recto”. Mário complementa a ideia:
“este é um assunto minado à partida,
pois não se compreende que de cada
vez que se fale em casamento gay se
vá logo pedir a opinião dos padres
quando na realidade eles não têm
nada a ver com o assunto, porque não
falamos aqui de casamento religioso,
falamos sim de direitos fundamen-
tais que o Estado tem por obrigação
acautelar”. Joana concorda: “sou a
favor, embora perceba que certas coi-
sas sejam ‘confusas’ para certas e de-
terminadas pessoas que iriam pensar
que isso seria uma ofensa”. E mesmo
tendo consciência desse facto, Joana
vai mais longe na reivindicação de
direitos: “é claro que também deveria
ser possível a casais homossexuais”
responde quando a questionamos so-
bre a adopção. Posição reforçada por
Francisca: “plenamente de acordo” -
acrescentando ainda - “compreendo
que todas as crianças tenham direito
a ter uma mãe e um pai, mas penso
que isso não é condição obrigatória
e fundamental para que esta cresça
bem e feliz. Sabemos que existem
muitas crianças que, mesmo vivendo
num meio familiar dito ‘normal’, não
vivem bem” e é este tipo de situações,
complementa Mário a ideia, que de-
vem ser combatidas e “não impedir
que uma criança tenha dois pais ou
duas mães”. Francisca não deixa de
reconhecer que uma criança estando
numa situação destas tenha “alguns
problemas dentro, por exemplo, do
seu meio escolar” até porque, se este
é um assunto “complicado para os
adultos, ainda mais será para uma
criança. Mesmo assim”, conclui, “nada
impediria a sua felicidade”.

O casamento civil homossexual e,
por acréscimo, a adopção são temas
que estão na ordem do dia e, contra-
riamente ao que se possa pensar, ain-
da que digam respeito a uma mino-
ria, essa mesma minoria está presen-
te nas pequenas aldeias, nas vilas e
em todos os lugares onde existam pes-
soas. ||||| COM JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

O assunto não divide apenas os que es-
tão contra ou a favor. De forma simplista
pode dizer-se que existem os que dizem
“sim, claramente”, os que dizem “sim, mas
chamem-lhe outra coisa”, e os que dizem
“não, definitivamente”. Quando o Entre
Margens iniciou o trabalho de campo que
levaria à reportagem que hoje se pública
nestas páginas, a Assembleia da Repúbli-
ca preparava-se para debater duas propos-
tas subscritas pelo Bloco de Esquerda e
Os Verdes de legalização do casamento
entre pessoas do mesmo sexo. Quis a
maioria socialista – à custa da disciplina
de voto imposta pelo próprio partido – que
ambas fossem chumbadas. O primeiro-mi-
nistro referira na altura – 10 de Outubro
do ano passado - que o casamento de
homossexuais não estava “na agenda po-
lítica nem do Governo nem do Partido
Socialista”. Argumentos que alguns enten-
deram como uma contradição face ao com-
promisso inscrito na moção que elegeu
José Sócrates para a liderança do PS em
Novembro de 2007. Através desta, o ac-
tual primeiro-ministro propunha-se a “re-
mover as discriminações que restam, na
ordem jurídica e social portuguesa, de-
signadamente as fundadas no sexo e na
orientação sexual”.

Em meados de Janeiro deste ano, con-
tudo, o mesmo José Sócrates trouxe o as-
sunto para a ordem do dia aquan-do da
apresentação da moção “A Força da Mu-
dança” que entretanto levou ao congres-
so do PS de final de Fevereiro. O secretá-
rio-geral do PS indicou que a consagra-
ção dos direitos de uma minoria social
representará a vitória de toda a sociedade
portuguesa, porque se traduzirá em mais
tolerância e dignidade individual. “Este é
o momento para que o PS, no seu con-
gresso nacional, afirme a sua vontade de
propor à sociedade portuguesa o direito
ao casamento civil para pessoas do mes-
mo sexo”, declarou o actual primeiro-mi-
nistro. Concluindo que se trata de “elimi-
nar uma discriminação histórica, que não
honra nenhuma sociedade aberta”.

O casamento civil homossexual passa,
assim, e em definitivo, a estar na ordem
do dia e, acima de tudo na agenda políti-
ca. E surgem, nesta altura, e com maior
veemência as vozes contra à consagração
do casamento civil entre pessoas do mes-
mo sexo. A Igreja Católica tem-se desta-
cado nesse protesto ao defender que “do
ponto de vista da concepção religiosa ca-
tólica, não pode ter o mínimo fundamen-
to o casamento homossexual”. Em mea-

Casamento civil homossexual
marca agenda política

dos de Fevereiro, por ocasião de um en-
contro de bispos portugueses, Manuel
Morujão secretário da Conferência Epis-
copal Portuguesa dizia que “a sociedade
não consegue ser ninguém sem as traves
mestras que são o casamento e a família”,
sublinhando por outro lado, uma dura
reprovação da legalização do casamento
entre pessoas do mesmo sexo, porque “vai
dividir os portugueses”, mas também por-
que “há outras prioridades” com as quais
os políticos se deviam ocupar.

Não é esse o entendimento, contudo,
dos grupos de homossexuais católicos, sen-
do disso exemplo o Rumos Novos – Grupo
Homossexual Católico que em manifesto
divulgado em Maio do ano passado já
afirmava “que o amor entre duas pessoas
do mesmo sexo não é despersonalizante,
nem um desvio ou imaturidade afectiva”,
defendendo por isso “o casamento homos-
sexual como manifestação de um sacra-
mento do amor de Deus pela humanidade”

Nos espectro político, à direita o posi-
cionamento está mais próximo do “não” e
o inverso à esquerda. Mas há excepções:
Teresa Caeiro, deputada do CDS-PP, e mem-
bro da direcção de Paulo Portas é mani-
festamente a favor do casamento civil ho-
mossexual. No PSD, Pedro Passos Coelho
(que no último Sábado esteve em Santo
Tirso) também já se manifestou nesse sen-
tido. Por outro lado, Matilde Sousa Franco
do PS está claramente contra à legalização
do casamento homossexual. Pelo meio, há
os que defendem a criação de um estatu-
to com os mesmos direitos do casamento
civil, mas com outro nome para a união
homossexual, pelo que há de simbólico
no “casamento”. Ideia rejeitada pela co-
munidade gay, e a argumentação vai no
mesmo sentido: “o casamento sim, mas
com outro nome é inadmissível porque
institui uma situação de primeira e uma
situação de segunda. Essa diferença insti-
tuiria a impossibilidade de os gays e as
lésbicas, por o serem, acederem a um sím-
bolo de reconhecimento importante na
nossa sociedade (goste-se ou não dele)”,
escreve o antropólogo e activista gay Miguel
Vale de Almeida no seu blog.

O assunto, esteve e continuará na ordem
do dia e, como o comprova a reportagem
publicada nesta edição, com relevância lo-
cal, por isso, será interessante antes de
mais perceber se nas disputas eleitorais que
se avizinham, a questão será ou não aflorada
pelos responsáveis políticos do município,
ou mesmo através dos órgãos do poder
local. ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Todos os nomes indica-
dos nesta reportagem são
fictícios. Os depoimentos
foram recolhidos junto
de gays e lésbicas resi-
dentes no concelho de
Santo Tirso (nomeada-
mente nas freguesias de
Vila das Aves, Roriz e S.
Tomé de Negrelos) e na
vizinha freguesia de Bair-
ro (Vila Nova de Famali-
cão). Apenas um depoi-
mento foi conseguido
junto de alguém embora
não residindo no conce-
lho de Santo Tirso ou vi-
zinho por razões pesso-
ais e profissionais conhe-
ce bem a realidade local.

Natural de Braga, André
Marques é Licenciado em
Artes Plásticas (Pintura)
pela Faculdade de Belas-
artes da Universidade do
Porto. Tem desenvolvido
diferentes trabalhados de
ilustração, nomeadamen-
te para publicações in-
fanto-juvenis, de que é
exemplo o livro “Pedri-
nho, o gordinho” de Fe-
dra Santos (2003), e tam-
bém para manuais esco-
lares. Do seu currículo
fazem ainda parte diver-
sas colaborações no âm-
bito do cinema de anima-
ção, tendo trabalhado com
realizadores como Abi
Feijó e Regina Pessoa.
Esta é a segunda colabo-
ração de André Marques
com o jornal Entre Mar-
gens; a primeira aconte-
ceu em Março de 2007
com as ilustrações do Su-
plemento sobre Vila das
Aves que integra a edição
366 deste jornal, de 28
de Março de 2007. |||||||||||||||||||||||||
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Primeiro Encontro Nacional de Casas
Abrigo na Misericórdia de Santo Tirso
Na sequência da estratégia de inter-
venção do III Plano Nacional Contra
a Violência Doméstica, a Comissão
para a Cidadania e Igualdade de Gé-
nero (CIG) tem vindo a organizar en-
contros parcelares entre as equipas
técnicas das Casas Abrigo existentes
em Portugal Continental e Regiões Au-
tónomas. Estes encontros, organiza-
dos desde 2007, assumiram este ano
uma dimensão mais ambiciosa, tra-
tando-se do primeiro encontro naci-
onal, sendo a região norte designa-
da para a realização da iniciativa.

Nesse sentido, no passado dia 18
de Fevereiro, decorreu no Auditório
do Centro Engº. Eurico de Melo, em

ENCONTRO TEVE COMO OBJECTIVO AVALIAR AS NECESSIDADES DAS CASAS ABRIGO

Integrado nas comemorações do seu
15º aniversário, a Associação de So-
lidariedade e Acção Social de Santo
Tirso (ASAS), no âmbito da sua inter-
venção junto de Crianças e Jovens
em risco está a organizar o 3º Encon-
tro sobre Maus-Tratos, Parentali-dade
e Intervenção Psicossocial e Jurídica
que irá realizar-se nos dias 13 e 14
de Março, no Fórum da Maia.

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; Ân-
gela Maia, Carla Machado, Graça Pe-
reira, Isabel Soares, João Lopes, Rui
Abrunhosa da Universidade do Mi-

Asas promove encontro sobre maus-
tratos no próximo fim-de-semana
3º ENCONTRO SOBRE MAUS-TRATOS,  NO FÓRUM DA MAIA NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO

nho; Catarina Ribeiro, Maria Raul
Xavier, Pedro Dias da Universidade
Católica Portuguesa; Madalena Alar-
cão, Ana Melo e Filomena Gaspar
da Faculdade de Psicologia e Ciênci-
as da Educação da Universidade de
Coimbra; Orlanda Cruz da Faculda-
de de Psicologia e Ciências da Edu-
cação da Universidade do Porto, en-
tre outros. Pretende-se debater sobre
metodologias de intervenção nas áre-
as da família e da infância e juventu-
de, bem como reflectir acerca do pa-
pel dos técnicos sociais e das institui-
ções de suporte 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-
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 realizados três Work-
shops com as temáticas: “Perturbações
da Vinculação”; “Crimes Familiares” e
“Mediação Familiar”. Para mais infor-
mações, poderá contactar o número
252830830 ou através do endere-
ço electrónico geral@asassts.com. ||||||

Santo Tirso, o primeiro Encontro Na-
cional que contou com a colabora-
ção da Santa Casa da Misericórdia
local na organização logística e na
cedência de espaços, igualmente ne-
cessários para a realização de quatro
workshops. A sessão de abertura con-
tou com as presenças de Edmundo
Martinho, presidente do Instituto da
Segurança Social, Elza Pais, presidente
da Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género, Castro Fernan-
des, presidente da Câmara Munici-
pal de Santo Tirso e Alberto Macha-
do Ferreira, provedor da Misericórdia
de Santo Tirso.

Essencialmente dirigido a equipas

técnicas das Casas Abrigo de todo o
território nacional, este encontro teve
como principais objectivos avaliar as
necessidades das Casas Abrigo ao
nível da prática profissional das equi-
pas técnicas; partilhar experiências e
promover a articulação interinstitu-
cional com vista ao aperfeiçoamento
de respostas na resolução de proble-
mas relacionados com a violência;
identificar problemas/lacunas ao ní-
vel da orientação e supervisão das
práticas e reflectir sobre as competên-
cias facilitadoras de uma adequada
intervenção bem como sobre as es-
tratégias de liderança e de gestão de
equipas. ||||||| MISERICÓRDIAMISERICÓRDIAMISERICÓRDIAMISERICÓRDIAMISERICÓRDIA     SSSSSANTANTANTANTANTOOOOO     TIRSOTIRSOTIRSOTIRSOTIRSO
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Foi perante uma sala discreta que a
Associação de Pais da EB1 da Lage
em Vilarinho promoveu um encon-
tro entre pais, crianças e público em
geral com o professor Benardino
Silva (ao centro, na imagem). A sede
da Junta de freguesia de Vilarinho
foi o local escolhido para uma pales-
tra de cariz humanitário e social que
mais se assemelhou a um encontro
de amigos num sábado à noite.

Subordinada ao tema “Caminhos
alternativos para um outro mundo
possível” a palestra iniciou-se com
Jorge Coelho, presidente da Asso-
ciação de Pais, a dizer que “numa
aldeia é muito complicado fazer uma
iniciativa deste género. Mas o pro-
blema é sempre dos outros que não
estão cá, nós estamos a fazer a nos-
sa parte.”

Esta é uma iniciativa com pou-
cos precedentes no ambiente das
associações de pais, uma vez que
as actividades costumam ser mais
voltadas para dentro tal como refe-

Vilarinho debateu
“Cooperação e
desenvolvimento”
PALESTRA PROMOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB1
DA LAGE, EM VILARINHO, TROUXE A DEBATE ASSUNTOS
DE CARIZ HUMANITÁRIO E SOCIAL.

riu Georgina Santos, em represen-
tação da Câmara Municipal de Santo
Tirso: “cada vez mais as associações
de pais abrem-se para a comunida-
de, e isso é muito importante.”

Mas foi Bernardino Silva quem
trouxe ao encontro o cerne da ques-
tão. Professor Destacado do Ensino
Secundário, Coordenador OIKOS do
Norte de Portugal, Presidente da
Comissão Justiça e Paz de Braga e
Membro de Portugal na COMECE
(União Europeia) para as Jornadas
Europeias iniciou a sua intervenção
a explicar que se tem “dedicado nos
últimos 4 anos à cooperação e de-
senvolvimento, principalmente na
área da educação e saúde”. Neste
sentido Bernardino Silva apresentou
quatro caminhos alternativos para
“ver como podemos ajudar”. Num
périplo por números quer represen-
tam a pobreza, a fome, etc, por leis,
conceitos e exemplos alarmantes e
altamente actuais como o vírus do
HIV/Sida, impacto ambiental, entre
outros assuntos da actualidade, o
professor mostrou a realidade dos
factos e possíveis caminhos para
alterar essa mesma realidade.

Resta assinalar que a Associa-
ção de Pais, vai continuar a promo-
ver encontros e palestras com te-
mas de interesse local sempre aber-
tos ao público em geral. ||||||

[ESTA INICIATIVA INICIOU-SE COM UM
ATRASO DE 20 MINUTOS]

A sede da Junta de freguesia
de Vilarinho foi o local
escolhido para uma pales-
tra de cariz humanitário e
social que mais se asseme-
lhou a um encontro de ami-
gos num sábado à noite.
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Centro Escolar de S.
Bento da Batalha
fica pronto em
Fevereiro de 2010
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Mais um Centro Escolar que avança,
neste caso o de S. Bento da Batalha
como resultado da ampliação e be-
neficiação daquele estabelecimento de
ensino de Santo Tirso. As obras inici-
aram-se há duas semanas, coincidin-
do com a cerimónia de apresentação
do projecto de beneficiação da esco-
la, realizada no dia 12 de Fevereiro no
salão nobre da Câmara Municipal.

As obras em causa estão orçadas
em mais de 660 mil euros, e vão
permitir triplicar a área funcional do
edifício escolar existente, dos actuais
389 metros quadrados de área de
construção passara para 935 metros
quadrados. O Centro Escolar de S.
Bento da Batalha deverá ficar pronto
em Fevereiro do próximo ano. “Não
temos nenhuma marca eleitoral para
concluir a obra”, referiu o presidente
da Câmara de Santo Tirso fazendo
votos para que a obra fique, acima de
tudo, bem feita. Castro Fernandes acre-
dita que a requalificação da escola
vai levar a que mais alunos venham
a frequentar aquele estabelecimento
de ensino como a ajudar a requalificar
a própria área envolvente.

Localizada numa das mais impor-
tantes zonas da cidade, esta escola
alberga 66 alunos, distribuídos pelo
pré-escolar (25) e pelo Ensino Bási-

NOVA ESCOLA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE
SANTO TIRSO, VAI CUSTAR 655 MIL EUROS. ÁREA
FUNCIONAL IRÁ TRIPLICAR

co do 1º Ciclo (41). A empreitada de
construção inclui a beneficiação do
edifício existente e a sua ampliação,
passando a dispor de seis salas de
aula, duas salas de docentes, um es-
paço polivalente, uma cozinha, uma
biblioteca, instalações sanitárias, bal-
neários e um recinto desportivo no
exterior. Uma das principais alterações
vai resultar da construção de um cor-
redor/recreio coberto com ligação a
todas as áreas da escola.

Estas obras vão implicar um pro-
cesso complicado para alunos, pais e
professores, uma vez que vão decor-
rer em tempo de aulas. Na sessão de
apresentação do projecto à comuni-
dade, o presidente da Câmara cha-
mou a atenção para este facto, ape-
lando à compreensão de todos.

O novo Centro Escolar de S. Ben-
to da Batalha integra o grupo dos seis
novos centros a construir no conce-
lho, de acordo com o que preconiza
a carta educativa: S. Miguel do Couto
(em conclusão), Costa-Roriz (já arran-
cou), Sequeirô, Arcozelo - Água Lon-
ga (já abriu concurso público), e EBI
de S. Tomé de Negrelos (vai ser posta
a concurso). A construção destes seis
novos centros escolares vai custar mais
de 10 milhões de euros. ||||||

[ESTA INICIATIVA COMEÇOU COM UM ATRA-
SO DE 17 MINUTOS]

NO FINAL DA APRESENTAÇÃO DO PROJECTO DO CENTRO ESCOLAR DA COSTA, CASTRO
FERNANDES, PRESIDENTE DA AUTARQUIA, REFERIU QUE DENTRO DE UM ANO A OBRA
ESTARÁ CONCLUÍDA MUITO EMBORA REFERISSE QUE “NÃO VAI ANDAR A CORRER, VAI
ACABAR BEM-FEITA NA ALTURA QUE TIVER QUE ACABAR”.
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Na tarde do passado sábado decor-
reu, no salão nobre Junta de Fre-
guesia de Roriz, a apresentação do
novo Centro Escolar da Costa. Nes-
ta sessão, estiveram presentes Cas-
tro Fernandes, presidente da Câma-
ra Municipal de Santo Tirso, a verea-
dora da educação, Ana Maria Fer-
reira, o presidente da junta local, Jorge
Leal, a professora da actual Escola
da Costa, Professora Corália, o pre-
sidente do Agrupamento Vertical de
S. Martinho do Campo, Queijo Bar-
bosa, e o arquitecto responsável pela
obra, Jorge Rodrigues.

O presidente da junta local, Jor-
ge Leal, no inicio da apresentação,
referiu que o novo centro escolar é
“uma obra emblemática e pioneira na
freguesia e que vai colmatar as ne-
cessidades escolares há muito exis-
tentes em Roriz”.

Na mesma ordem de ideias, o pre-
sidente do conselho executivo do
Agrupamento Vertical de S. Martinho,
Queijo Barbosa, mostrou grande sa-
tisfação com esta apresentação e sa-
lientou a necessidade de uma “casa
nova para a Escola da Costa” e con-

tinuou referindo que “Roriz, está a
dar fortes passos de desenvolvimento
e progresso que justificam este novo
Centro Escolar”. Mencionou ainda
que as exigências do ensino levam
à criação de melhores condições
para os alunos, para os professores
e pessoal auxiliar e que esta nova
infra-estrutura irá dar excelentes con-
dições ao ensino.

Este novo Centro Escolar, que se
situa na Quinta de S. João, vai con-
tar, segundo o presidente da autar-
quia tirsense, Castro Fernandes, com
financiamentos a nível da Comuni-
dade Europeia, do Governo e da
própria autarquia. Castro Fernandes,
salientou que a obra já foi adjudicada
por 988 mil euros e que as obras
de terraplanagem já se tinham tam-
bém iniciado.

O novo Centro Escola da Costa,
apresentado pelo arquitecto respon-
sável, Jorge Rodrigues, vai dispor de
apensas um piso, o que vai permitir
uma maior mobilidade e segurança
às crianças que o vão frequentar. Na
zona nascente do edifício ficarão si-
tuadas três salas, duas para a pré-
primária, e outra destinada a sala de
apoio, isto no que concerne à infân-

cia. No que diz respeito à escola
básica, dispõem de quatro salas, uma
biblioteca e um polivalente, na zona
poente da estrutura.

A escola contempla também um
espaço para a secretária, uma sala
para a associação de pais, uma sala
de professores. Como áreas de apoio
dispõem de uma cantina, um refeitó-
rio e um alpendre. Todo o edifício esta-
rá dotado de climatização conforme
as novas exigências governamentais.

No logradouro da escola os alu-
nos da pré-primária e os da escola
básica poderão contar com equipa-
mentos adequados às idades e em
espaços distintos.

No final da apresentação Castro
Fernandes, referiu que depois da
apresentação feita o que vão querer
é ver a obra feita”. Nas suas previ-
sões, dentro de um ano os alunos
de Roriz poderão iniciar as suas ac-
tividades lectivas no novo Centro
Escolar embora tenha referido que
“não vamos andar a correr, a obra
vai acabar bem-feita e na altura que
tiver que acabar”. ||||||||

[ESTA INICIATIVA COMEÇOU COM UM
ATRASO DE 24 MINUTOS]

Obras do Centro Escolar de Roriz
já começaram e vão custar
cerca de um milhão de euros
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Liga de Amigos
realizou encontro
com os núcleos
de freguesia

|||||| TEXTO:     VITVITVITVITVITOROROROROR     LEMLEMLEMLEMLEMOSOSOSOSOS

Cumprindo o seu plano de activida-
des, a Liga dos Amigos do Hospital
de Santo Tirso promoveu no passa-
do dia 21 de Fevereiro, um encon-
tro/jantar convívio com os núcleos de
freguesia de Santo Tirso e Trofa.

Estes encontros têm como objecti-
vo dar a conhecer as actividades da
liga, o investimento e o contributo dos
sócios e beneméritos e ainda dar a
oportunidade aos núcleos para apre-
sentarem sugestões e transmitir as difi-
culdades encontradas ao longo do ano.

Como vem sendo hábito, o presi-
dente da Liga dá as boas-vindas pro-
tocolares para de seguida fazer uma
retrospectiva do dinheiro, equipamen-

INICIATIVA REALIZOU-SE NO DIA 21 DE FEVEREIRO E TEVE
COMO OBJECTIVO DAR A CONHECER AS ACTIVIDADES DA
LIGA E OUVIR AS SUGESTÕES DOS NÚCLEOS DE FREGUESIA

RUA DA POUSADA, FREGUESIA DE LAMELAS, SANTO TIRSO

Na freguesia de Lamelas, os am-
bientalistas não teriam razões de
queixas. O respeito pela árvore
acima de tudo, nem que a mes-
ma tenha de ficar no meio da es-
trada. Pelo que se pode observar,
na Rua da Pousada é isso mesmo
o que aconte.

Os automobilistas que se man-
tenham em alerta, é que depois
de um curva fechada, uma árvore
de porte razoável surge intocável
a dividir a estrada ao meio. Por
onde passar?...depende do veícu-
lo em que se circula, mas nem
num mini se aconselha a circular
pela direita. O Entre Margens ten-
tou saber das razões desta situa-
ção mas até ao fecho desta edi-
ção, não foi possivel estabelecer
ligação com a Junta de Freguesia.

Fica ainda a curiosidade: o re-
mate da pavimentação, em para-
lelo, da referida via é feito com pos-
tes de iluminação de cimento. |||||

to e material que a LAHST ofereceu
ao hospital para modernizar ou aju-
dar a viabilizar serviços, sempre em
prol dos utentes.

Foram vezes sem conta que a
LAHST transformou serviços “tristes”
ou necessitados em serviços afectivos
e activos com resultados satisfatórios
a raiar o excelente. Dos que andam
por dentro desta associação, não há
ninguém que não se lembre de um
ou outro caso de intervenção da liga
nomeadamente na compra de equi-
pamento, material ou acessórios para
ajudar o hospital a equipar um ou
outro serviço.

Por vezes um pequeno acessório
pode alterar uma grande estrutura.
Desde sempre, esse foi o lema da liga

de amigos e foi nessa base que o
presidente da desta instituição, Fer-
nando Marques, orientou o seu dis-
curso, referindo-se à mais-valia que a
liga dá àquela unidade hospitalar.

Após o discurso do presidente, a
palavra foi “entregue” aos Núcleos,
para que aqueles que representam os
cerca de dez mil sócios da LAHST
pudessem sugerir ou criticar as for-
mas e acções desenvolvidas ou pedir
qualquer esclarecimento à direcção ali
presente.

Entre muitas, merece aqui salien-
tar duas intervenções. Uma referente
à forma como alguém descreveu a
acção da LAHST na sociedade de
hoje: “… sabendo que tudo que se

faz é política e sabendo também que
esta associação é apolítica, o que a
LAHST está a fazer é reconhecidamen-
te uma política pura. A política mais
pura da humanidade. A política de
saúde, de solidariedade, de coope-
ração, de apoio e de auxílio. Tudo
em prol de um utente, o utente do
Hospital Conde de S. Bento”.

Outra, é a confusão existente ou

a falta de informação no que diz res-
peito aos serviços de patologias e ci-
rurgias, nomeadamente quais as que
são ministradas no hospital de Santo
Tirso e as ministradas em Famalicão.
A esta o Presidente da LAHST, Fernan-
do Marques prontificou-se a fazer o
“levantamento” de cada unidade e
depois fará chegar essa informação a
todos os sócios através dos Núcleos
de Freguesia.

O convívio terminou com Fernando
Marques a oferecer a todos os pre-
sentes um saco com umas pequenas
lembranças entre as quais a revista
da LAHST que se aconselha a sua lei-
tura, não só pela qualidade, mas tam-
bém pelos temas seleccionados. |||||

Foram várias as vezes que
a Liga de Amigos do Hos-
pital de S. Tirso transfor-
mou serviços “tristes” ou
necessitados em
serviços afectivos e activos
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Porque anda Carlos Abreu Coe-
lho furioso com o PSD? O jurista e
professor universitário antes de
responder, “pintou o cenário”: “te-
mos um governo que falhou pra-
ticamente em todas as reformas
que anunciou”, que tem questões
“seríssimas de honorabilidade do
seu primeiro-ministro” por resol-
ver e… que controla a comunica-
ção social como há muito não se
via. Perante isto, o “PSD devia ser
alternativa e o PSD não tem sido
alternativa. Todos os dias os seus
dirigentes me convencem em não
votar no partido”, referiu Calor
Amorim. Mais, conclui: “a actual
liderança do PSD quer ofertar a
próxima vitória ao PS”. ||||||     JACJACJACJACJAC

||||| TEXTO E FOTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

“Se eu vir que puseram uma casca de
banana à Dr. Manuela Ferreira Leite,
eu vou lá e retiro-a, mas não me pe-
çam para subscrever aquilo que des-
conheço ou defender aquilo com que
não concordo”. Foram praticamente
estas as últimas palavras proferidas
por Pedro Passos Coelho em Santo
Tirso na II edição das Jornadas Eurico
de Melo promovidas pela JSD local,
sobre o tema “os jovens e a política”.
E embora, nada disto pareça estar re-
lacionado com o assunto em debate,
o certo que é o ex-presidente da Co-
missão Política nacional da JSD e ac-
tual membro do Conselho Nacional
do PSD mais não quis do que subli-
nhar a necessidade dos políticos se-
rem “mais directos” com o eleitorado
e “dizerem o que querem sem ter medo
da discordância”. Porque o contrário
significa um cada vez maior afasta-
mento das pessoas da política, facto
que esteve em debate nestas jorna-
das realizadas no dia 7 de Março, e
em particular da parte dos mais jovens.

O actual líder da JSD, Pedro Rodri-
gues, abriu o debate para dizer que
os jovens “estão afastados dos parti-
dos políticos, mas não da política” pois
entende que a actual geração está
muito disponível para se bater por cau-
sas e ideias que lhe dizem respeito, o
que talvez o façam é através de ou-
tros meios. “Todos os estudos dizem
que os jovens portugueses são os que
estão mais presentes na blogosfera. E
isto não é uma forma de fazer políti-
ca? Eu acho que sim”, afirmou Pedro
Rodrigues que classificou a força da
juventude como “dinâmica” e de “mu-
dança”. Mas o líder da JSD teve de
abandonar o debate logo após a sua
intervenção e por isso não ouviu Car-
los Abreu Amorim, jurista e profes-
sor universitário a dizer o que muitos
já haviam suspeitado, ou seja, que “as
organizações de juventude partidári-
as não têm prestigio”.

Segundo Carlos Amorim – um in-
dependente zangado, furioso mesmo,
com o PSD – “as estruturas de juven-
tude copiaram os vícios organizacio-
nais dos partidos” e como tal come-
çaram também a perder o contacto

Juventudes partidárias andam sem
prestígio e sem peso eleitoral

com aquilo que são as actuais referên-
cias dos mais jovens. “Há falta de pres-
tígio e falta de consideração” para com
as estruturas políticas de juventude e
em relação aos políticos em geral e
Carlos Amorim duvida que a situa-
ção se altere. E por uma razão muito
simples: “há quem tenha a ganhar
com o afastamento das pessoas da
política. Quanto menos pessoas a cha-
tearem, melhor!”. E a visão pessimista
de Carlos Abreu Amorim leva-o mes-
mo a concluir que “ou os partidos
mudam, ou as pessoas concluem que
podem passar bem sem eles”.

Hoje a adesão a um partido polí-
tico deriva mais de uma atitude raci-
onal, o que não acontecia no passa-
do. É pelo menos esta a ideia de Pas-
sos Coelho: “quando o fiz, fi-lo de
forma emocional, mais idealista” e tal-
vez por isso as estruturas políticas de

juventude tiveram um força que hoje
se perdeu. “A JSD tinha um força muito
grande no PSD” e, foi determinante
para as vitórias de Cavaco Silva. Mas
o cenário mudou e hoje “eleitoral-
mente as Jotas pesam menos que a
terceira idade”.

Já na parte final do debate, Passos
Coelho afirmou que é necessário que
os “partidos encontrem outras formas
de comunicar com a sociedade” e
referiu ainda a necessidade destes
contarem com os independentes; “pre-
cisam de verdadeiros independentes
e não de dissidentes”, ressalvou.

Moderado por João Abreu, o de-
bate acabaria com o candidato à pre-
sidência da Câmara de Santo Tirso –
ou “o próximo presidente da Câma-
ra”, como a ele se referiram por diver-
sas vezes – a enumerar aquilo que os
jovens exigem de um político: “conhe-
cimento, credibilidade, responsabilida-
de, criatividade e ousadia”. Mas tam-
bém a lembrar as dificuldades que mui-
tas vezes têm em fazerem-se ouvir, e em
particular no concelho: “os jovens ou-
vem em casa os pais a dizer ‘não te
metas na política pois vou precisar de
um licença do senhor presidente da
Câmara”, exemplificou João Abreu. ||||||

[ESTA INICIATIVA INICIOU-SE COM UM
ATRASO DE 24 MINUTOS]

II JORNADAS EURICO DE MELO PROMOVIDAS PELA JSD DE SANTO TIRSO E REALIZADAS NO DIA 7 DE MARÇO ÚLTIMO,
CONTOU COM AS PRESENÇAS DE PEDRO PASSOS COELHO, CARLOS ABREU AMORIM E PEDRO RODRIGUES

Em jeito de brincadeira, o PSD de
Santo Tirso diz que no concelho
“há quase um outdoor por Maga-
lhães, ou um Magalhães por
outdoor”, mas nas escolas os com-
putadores “estão a chegar muito
devagar” e por isso nem todos os
alunos que pediram o portátil já o
têm. Neste contexto, perguntam os
sociais-democratas: “a educação, é,
afinal, ou não uma prioridade?”.

“Para não criar uma situação de
desigualdade, alguns estabelecimen-
tos de ensino estão a optar por não
entregar os Magalhães aos alunos
ou então não permitem que sejam
levados para as aulas. E isso acon-
tece em algumas das escolas do
concelho de Santo Tirso, como por
exemplo na Escola Conde de São
Bento e na escola básica da Pal-
meira, entre outras”, conta o PSD,
fazendo eco, através de comuni-
cado de imprensa, da sual interven-
ção na última Assembleia Munici-
pal, realizada a 25 de Fevereiro.

A situação “tem gerado proble-
mas graves nas escolas” e neste
contexto, quis saber o PSD, se o
presidente da Câmara – que criti-
cam por ter gasto “alguns milha-
res de euros para afirmar que San-
to Tirso foi pioneiro na entrega do
Magalhães” está ou não preocu-
pado com a situação.

No mesmo comunicado, o PSD
puxa para a actualidade a inter-
venção feita numa sessão anterior
da Assembleia Municipal da pre-
sidente da Junta de Guimarei, que
de forma “meticulosamente porme-
norizada, referiu euro por euro, os
milhões que a Câmara gastou ao
longo dos anos” na educação. Mas
“será que a senhora presidente da
Junta de Guimarei considerou nos
milhões que referiu, os valores que
os Pais dos alunos da Escola de
Guimarei, desembolsaram para
terem um parque infantil? questio-
na o PSD. O partido diz ainda que
a presidente de Junta se esqueceu
de referir “as escolas com infiltra-
ções, as escolas que não tem canti-
na ou utilizam a cozinha como can-
tina, as escolas degradadas, as esco-
las que não têm condições de con-
forto, as escolas que não têm par-
que infantil, as escolas que não têm
recreio coberto” entre outras. ||||||

PSD questiona
autarquia sobre
o Magalhães
COMPUTADORES CHEGAM
A CONTA-GOTAS

PORQUE ESTÁ O JURISTA
CARLOS AMORIM
ZANGADO COM O PSD

Segundo Carlos Amorim
“as estruturas de juventu-
de copiaram os vícios
organizacionais dos par-
tidos” e como tal começa-
ram também a perder o
contacto com aquilo que
são as actuais referências
dos mais jovens

PEDRO PASSOS COELHO, À DIREITA, COM JOÃO ABREU, O CANDIDATO À CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO DO PSD
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A feira de vestuário, acessórios, calça-
do e artigos para o lar decorreu duran-
te o fim-de-semana no Mercado Muni-
cipal, mas só com sorte é que alguém
fora da cidade de Santo Tirso soube
do evento.

Colocar comerciantes num local
estratégico para vender os seus pro-
dutos a custo reduzido é possivel-
mente uns dos grandes booms do
comércio. Só a palavra stock induz-
nos, imediatamente, para uma série
de outras palavras que entram facil-
mente no seu campo semântico, tais
como: saldos, liquidação, reduções e
outras semelhantes que, nesta altura,
nos sabem a “mel”. Ora deste “mel”
só alguns provaram no StockTirso, que
durante o passado fim-de-semana
ocupou uma pequena parcela do Mer-
cado Municipal de Santo Tirso. Na

“Desemprego
continua a aumentar
no concelho” diz PSD

Na última assembleia municipal a
bancada do PSD apontou o dedo
ao presidente da câmara e relançou
o debate em torno do “desempre-
go” e do muito badalado “Call
Center” da Portugal telecom.

O PSD relembrou que a execu-
ção da obra para instalação do Call
Center em Santo Tirso está progra-
mada para Setembro de 2009
quando tinha sido anunciado para
Junho. Ainda em relação a este as-
sunto, o PSD acusou o presidente
da Câmara de se apropriar da se-
lecção e recrutamento de possíveis
trabalhadores para o Call Center.
Para tal fez notar que havia um pro-
tocolo rubricado com a PT que di-
zia que esta instituição se propo-
nha a recorrer à Bolsa de Emprego
do Instituto de Emprego e Forma-
ção Profissional para satisfazer as
suas necessidades de recursos hu-
manos, mas a câmara municipal re-
solveu “chamar a si o processo, pas-
sando a ideia que também aqui a
‘famosa cunhazita’ irá funcionar”,
acusaram os sociais-democratas.

Anexado ao tema Call Center, a
oposição criticou ainda a Câmara
de “gastar milhares de euros do
erário público”, mas o “desemprego
continua a aumentar”. Para argu-
mentar o PSD socorreu-se de estu-
dos da Marktest e do IEFP, cuja con-
tabilidade final aponta para um to-
tal de seis mil e 514 desemprega-
dos em Santo Tirso, ou seja, quase

mais mil desempregados que no ano
de 2008, onde o número era de
cinco mil e 567. “Perante este cená-
rio os senhores limitam-se a ace-
nar com a PT, que como se sabe, não
vai envolver mais que 400 tirsenses,
o que significa um impacto de ape-
nas sete por cento sobre o volume
de desemprego registado no IEFP, e
não de 25 por cento como afir-
mou o Sr. Presidente da Câmara”.

O PSD relembrou e lamentou ain-
da que quando José Sócrates visi-
tou Santo Tirso em Agosto passado
“não referiu qualquer medida de
promoção do emprego e de comba-
te ao desemprego no Vale do Ave”
e que tão pouco viu “o sr. Presiden-
te da Câmara a aproveitar a oca-
sião para junto do primeiro-minis-
tro, reivindicar a adopção e medi-
das de excepção para Santo Tirso.”

A intervenção da oposição ter-
minou com a descrição da visita de
trabalho feita pelo PSD pela fregue-
sia de Santo Tirso, onde detectaram
vários problemas nomeadamente o
estado das zonas industriais (Pou-
pa e Várzea), os maus acessos, cons-
truções inacabadas entre outros
problemas. |||||||

PSD ACUSA PRESIDENTE DA CÂMARA EM ASSEMBLEIA
MUNICIPAL AO RELANÇAR OS TEMAS “DESEMPREGO” E
“CALL CENTER”

O PSD  lamentou que quan-
do José Sócrates visitou

Santo Tirso não tenha
referido qualquer medida
de promoção do emprego

Produtos mais baratos num
StockTirso pouco divulgado

verdade só por mero acaso é que se
saberia que estava a decorrer a 2ª
Edição do StockTirso feira de vestuá-
rio, acessórios, calçado e artigos para
o lar. Não fosse o boca-à-boca, pou-
cas pessoas fora da cidade (e mesmo
esses!) sabiam que havia uma feira
deste tipo a decorrer.

A ideia é, e há que dizê-lo sem
grandes preâmbulos, muito interes-
sante, até porque pode ajudar muitas
lojas e empresas a escoar muito do
material que vão acumulando ao lon-
go do ano, e porque pode também
ser um motor para muitas delas se
promoverem e realizarem algum di-
nheiro com produtos que, normal-
mente, não rentabilizariam. Mas a ver-
dade é que o StockTirso teve pouca ou
quase nenhum publicidade, as ban-
cadas com material para vender po-
deriam ser o dobro ou o triplo, dado o
espaço do Mercado Municipal e

dado o número de empresas e lojas
que existem no concelho que só por
sim poderiam encher todo o espaço
disponível sem grande logística. As-
sim, em vez de dar uma “vista de olhos
às modas” em 10 minutos, os visitan-
tes estariam uma ou duas horas num
local onde habitualmente não estão
(o Mercado Municipal é cada vez
menos visitado) e estariam em con-
tacto com lojas e empresas onde ha-
bitualmente não compram.

Se o StockTirso teve 3.000 visitan-
tes (?) poderia ter tido o triplo se fos-
se mais publicitado e se tivesse mais
lojistas e empresários a participar. É uma
boa ideia que precisa de ser tratada
como isso mesmo: boa ideia. Espera-
se uma 3ª edição mais bem limada
para que os que ficaram tristes por
não terem ido, tenham para o próxi-
mo ano a oportunidade de provar
do “mel” que o StockTirso promete. |||||||

UMA INICIATIVA DA CENTROTIRSO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUS-
TRIAL DE SANTO TIRSO. ORGANIZAÇÃO CONTABILIZOU MAIS DE 3 MIL VISITANTES

Associação do Infantário de Vila das Aves
CONVOCATÓRIA

Para cumprimento do disposto no nº 2 do art. 25º e da Alínea(a) do Artº 26º dos estatutos desta
Associação, tenho a honra de convocar a Assembleia Geral que terá lugar na sede do infantário
no dia 26 de Março de 2009, pelas 21 horas, com a seguinte ordem de trabalhos.

Ponto único - apresentação das contas de gerência.

O presidente da Mesa da Assembleia-geral
António Alberto Silva Castro

Se à hora marcada não estiver presente a maioria dos associados, a Assembleia Funcionará trinta minutos depois
com qualquer número de associados presentes conforme prevê o nº2 do artigo 22º.

foto: Centrotirso
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O programa do XVI Festival Internaci-
onal de Guitarra de Santo Tirso
2009 foi oficialmente apresentado,
no salão nobre da Câmara Munici-
pal de Santo Tirso. Alexandre Reis e
Óscar Flecha, directores artísticos do
certame, apresentaram o cartaz e, con-
trariamente aos anos precedentes em
que o festival esteve mais voltado para
as bandas, este ano “ há uma preo-
cupação de nos focalizar mais nos
solistas de guitarra e nas novas ex-
pressões”. Alexandre Reis relembrou
ainda a singularidade de um festival
deste tipo, uma vez que “há muito
poucos festivais de guitarra, ou talvez
mais nenhum, que tenha este historial
de continuidade.”

Do dia 9 ao dia 30 Maio, Santo
Tirso abre alas a nomes conceitua-
dos da música como: Tommy Emmanuel
(Austrália), Adam Falura (Polónia),
Bob Zabek (Áustria), Aniello Desiderio
(Itália), Álvaro Pierri (Uruguai) e os
irmãos Sérgio & Odair Assad (Bra-
sil). Portugal está representado este

Apresentado cartaz do XVI Festival Internacional de Guitarra

De 9 a 30 Maio as guitarras
trinam em Santo Tirso
ESTE ANO O FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA PRIVILEGIA OS SOLISTAS DE GUITARRA E TRAZ VÁRIAS VERTENTES DA
GUITARRA DA MÚSICA CLÁSSICA À ÉTNICA NÃO FALTA O ROCK E MÚSICA ERUDITA.

ano pelo Duo Pourquoi Pas. O festival
terá ainda um curso e um workshop
gratuitos ministrados por Aniello
Desiderio e Adam Falura respectiva-
mente, no Museu Municipal Abade
Pedrosa, Santo Tirso. Ainda que nas
palavras de Alexandre Reis seja “cada
vez se mais difícil não repetir artistas”,
a condição imposta pela organização
é manter a qualidade: “o festival privi-
legia a qualidade dos músicos e tam-
bém a qualidade cultural.” – explica -
“Com orçamentos mais altos ou mais
baixos o festival primou sempre pela
qualidade.” Acrescentou ainda que
“hoje em dia a cultura vive muito do
facilitismo e neste festival há uma pre-
ocupação com aquilo que se faz de
melhor no mundo, independente-
mente do que é mediático ou não.”
Apesar de se tratar de um evento que
foge dos parâmetros normais de um
festival de música, devido a especi-
ficidade da privilegiar a guitarra, a
verdade é que “o nosso público tem

aumentado” assegura o director ar-
tístico, desmitificando o factor elitista
muitas vezes associado a este certa-
me. “Isto não é feito para elites nem
para pessoas isoladas do mundo.
Aquilo que a organização propõe ao
público são todas as vertentes da
guitarra desde o clássico ao rock, ét-
nico, etc e temos tido uma grande
variedade.”

No final Óscar Flecha apresentou
um por um os artistas convidados
com uma breve explicação sobre o
percurso dos músicos. O Festival In-
ternacional de Guitarra é patrocina-
do pela Câmara Municipal de Santo
Tirso, e Júlia Godinho, vereadora da
cultura, assume que “é um esforço
enorme fazer este festival, isto repre-
senta um esforço económico muito
grande para a câmara, uma vez que
não temos apoios nenhuns.” Quan-
to ao futuro e à continuidade do fes-
tival a vereadora explica que a câma-
ra “quer continuar a fazer este festi-
val, mas não é fácil numa autarquia
pequena como Santo Tirso fazer isto

e durante 16 anos tivemos aqui os
melhores guitarristas do mundo!”

Todos os pormenores do festival
podem ser consultados através no
sítio oficial do festival no endereço elec-
trónico www.festivaldeguitarra.org. ||||||

[ESTA INICIATIVA INICIOU-SE COM UM
ATRASO DE 31 MINUTOS]

“Com orçamentos mais
altos ou mais baixos
o festival primou sempre
pela qualidade”, afirmou
Alexandre Reis

Apresentação Pública da monografia Carvalho Correia
“O Mosteiro de Santo Tirso de 978 a 1588” é o tema da tese de doutoramento do
Padre Francisco Carvalho Correia. No próximo dia 17 de Março, o trabalho será

apresentado no salão nobre da Câmara Municipal de Santo Tirso, às 21h30.

COMPRA-SE
OURO USADO

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

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

ABERTO AO SÁBADO TODO O DIA
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A Escola Secundária D. Afonso Hen-
riques uma vez mais aderiu ao Con-
curso Nacional de Leitura, dinami-
zado pelo Plano Nacional de Leitu-
ra. Na primeira fase, que decorreu
nas escolas, foram apurados os alu-
nos Jéssica Costa do 10º H (ao
centro na imagem); Tatiana Bessa do
10º H (à esquerda) e João Paulo
Ribeiro do 11º H para a fase Distrital.

No dia 2 de Março os mesmos
deslocaram-se à Biblioteca Almeida
Garrett, no Porto. Nesta prova, os
alunos tiveram que responder a per-
guntas sobre os livros “Cão como
nós” de Manuel Alegre, “A avóde-
zanove e o segredo do soviético” de

Aluna da Secundária
das Aves apurada para a
Prova Final, na RTP
CONCURSO NACIONAL DE LEITURA

Na noite do passado domingo, dia
em que se celebrou o Dia Internaci-
onal da Mulher, o Grupo de Teatro
Amador de Santo Tirso “Os Quatro
ventos”, levou à cena, no átrio da
Câmara Municipal a peça “Se eu
soubesse que ia ser assim…”. A peça
cuja direcção artística e encenação
coube a Pedro Ribeiro relatava vári-
os aspectos da vida da mulher na
sociedade contemporânea. As vári-
as personagens em palco expressa-
ram de uma forma bem elucidativa
à vida da mulher na sociedade ac-
tual mas fazendo uma retrospectiva
à educação que foram tendo. Os
problemas da vida quotidiana da
mulher uns fúteis, outros bem preo-
cupantes, como o sustento dos fi-
lhos, foram sendo abordados as-

A. M. Pires Cabral é o poeta a
homenagear na edição deste
ano de A Poesia Está na Rua

Depois José Tolentino Mendonça,
António Manuel Pires Cabral é o po-
eta a homenagear na sexta edição da
iniciativa “A Poesia está na Rua” que
decorre em Santo Tirso até ao dia 21
de Março. A cerimónia terá lugar no
dia 20 deste mês no salão nobre da
Câmara Municipal.

A. M. Pires Cabral, que nasceu em
Chacim, Macedo de Cavaleiros, em
1941, é licenciado em Filologia
Germânica e professor do ensino se-
cundário em Vila Real e assessor cul-
tural da Câmara de Vila Real, tendo
coordenado importantes e regulares
acções culturais patrocinadas pela
autarquia. Tornou-se conhecido ao
ganhar o Prémio Círculo de Leitores
de 1983 com o romance “Sancirilo”.
É um escritor cuja matéria literária se
centra essencialmente na ruralidade.
Recentemente foi galardoado com o
Prémio D. Diniz, atribuído pela Fun-
dação da Casa de Mateus pelos seus
livros de poesia “Douro: Pizzicato e
Chula” e “Que Comboio é Este”.

A homenagem a Pires Cabral é um
dos momentos altos do programa de
“A Poesia Está na Rua” que tem este
ano como tema “Pano Pramangas”, nu-
ma espécie de “homenagem ao sec-
tor têxtil”. A iniciativa entra agora nos
últimos dias, havendo a destacar a reali-
zação, desde logo, da “série de mini-
espectáculos” programados para a an-
tiga cadeia de Santo Tirso. A organi-
zação deposita grandes expectativas
nesta iniciativa sem no entanto levan-
tar grandes pontas do véu. Promete,

INICIATIVA PROLONGA-SE ATÉ AO PRÓXIMO DIA 21 DE MARÇO E HAVERÁ POESIA NA
ANTIGA CADEIA DE SANTO TIRSO

acima de tudo, muitas surpresas. O
evento decorre no referido local en-
tre as 10 e as 16 horas, na próxima
sexta-feira, dia 13.

Até ao final de “A Poesia Está na
Rua” muito há ainda para ver e sentir,
ou mesmo degustar, como na Ceia
Poética que se realiza no dia 20 de
Março a partir das 23 horas no Club
Thyrsense, sem esquecer as habituais
24 horas de Poesia, com início mar-
cado para as meia-noite do dia 21. |||||||

A homenagem a Pires
Cabral é um dos momen-
tos altos do programa de
“A Poesia Está na Rua”
que tem este ano como
tema “Pano Pramangas”,
numa espécie de “ho-
menagem ao sector têxtil”

A Câmara Municipal da Trofa orga-
niza, durante o primeiro semestre de
2009, o VIII Concurso Nacional Li-
terário da Trofa – Conto Infantil, Prémio
Matilde Rosa Araújo destinado a pro-
mover o conto dedicado às crianças.

O Concurso irá decorrer durante
o primeiro semestre de 2009 e tem
como objectivo de divulgar autores

VIII Concurso Nacional Literário da
Trofa - Conto Infantil já começou

portugueses amadores, fomentando
a escrita criativa e a valorização da
expressão literária.

A da Trofa promove este concur-
so, que visa também a criação e con-
solidação de hábitos de leitura e es-
crita, bem como valorizar a cultura do
concelho. O trabalho vencedor será
posteriormente publicado pela Câma-

ra da Trofa e oferecido aos mais no-
vos no dia Mundial da Criança. A
autarquia realiza anualmente, nos
meses de Abril e Maio, o encontro
lusófono de literatura infanto-juvenil,
outra iniciativa que visa incutir o gos-
to pela leitura e pela escrita junto dos
mais jovens, valorizando a cultura e
o gosto pela leitura. |||||

Dia da Mulher celebrado
com peça de teatro

sim como as conquistas de inde-
pendência da mulher ao longo do
século XX.

Esta apresentação, cuja duração
foi de cerca de 75 minutos contou
com a interpretação de Bruno San-
tos, Catarina Leite, Hélder Silva, Mar-
lene Meireles, Marta Costa, Orlanda
Barros, Pedro Teixeira e Rita Neto.

“Se eu soubesse que ia ser
assim…”para além de comemorar o
Dia da Mulher estava também inte-
grada do programa a “Poesia Está
na Rua”, da responsabilidade da
Câmara Municipal de Santo Tirso,
que fez distribuir pelas mulheres
presentes no iniciativa uma recor-
dação do Dia da Mulher e cujo
conteúdo se referia a várias mulhe-
res ilustres da nossa história. |||||

Ondjaki e “A balada da praia dos
cães” de José Cardoso Pires. Os alu-
nos começaram por responder a
uma prova escrita, da qual resultou
o apuramento da aluna Tatiana Bes-
sa, para uma prova oral que decor-
reu, no mesmo local, no dia 4.

A aluna Tatiana Bessa demons-
trou conhecimentos literários e com-
petências comunicativas que lhe pos-
sibilitaram o apuramento para a Fi-
nal Nacional, a realizar em Maio,
na RTP, em Lisboa.

A Escola Secundária D. Afonso
Henriques orgulha-se da sua parti-
cipação. Parabéns! ||||||| A COORDENADO-
RA DA BIB. ESCOLAR / C. R. E., ISABELISABELISABELISABELISABEL     COSMECOSMECOSMECOSMECOSME



Portas automaticas de vidro
Grades de enrolar

Portas seccionadas
Portas em PVC

Portas corta-fogo
Portas de segurança

Automatismos para todos os tipos de portas
EDIFICIO DA TORRE, 1º ANDAR, SALA 9, VILA DAS AVES

ortodontia

implantologia

radiologia digital

tel. 252 941 621

clínica médico-dentária
de Vila das Aves
dr. josé filipe seixas | médico dentista
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Mini-campo Desportivo em S. Martinho do Campo
No dia 20 de Fevereiro, a Câmara Municipal de Santo Tirso assinou um protocolo com o Instituto do Desporto de Portugal e com a Federação Portuguesa de
Futebol para a instalação de um mini-mampo desportivo na freguesia de S. Martinho do Campo.
Esta nova infra-estrutura desportiva é dotada de um relvado sintético, com as dimensões aproximadas de 22X12 metros e vai permitir a prática informal de
futebol, andebol, ginástica e basquetebol. O mini-campo desportivo será instalado no Conjunto Habitacional de S. Martinho do Campo a pensar na
promoção da actividade desportiva infanto-juvenil e na generalização da prática do exercício físico nesta importante zona habitacional.

||||| TEXTO: SÍLSÍLSÍLSÍLSÍLVIAVIAVIAVIAVIA     SOSOSOSOSOARESARESARESARESARES

A tarefa antevia-se difícil. O Aves
rumava ao reduto do conjunto algar-
vio, que estava na segunda posição e
não podia perder pontos para não
descolar do líder Santa Clara. Ainda
assim, estava consciente que se que-
ria continuar a alimentar o sonho da
subida uma vitória diante dos pupi-
los do ex-internacional Jorge Costa
era fundamental, sobretudo depois do
empate caseiro diante do Portimo-
nense, na ronda anterior.

Mas essa “proibição” de perder
pontos acabou por limitar a actuação
dos avenses, que enfrentaram uma
Olhanense a jogar em sua casa, pe-
rante a sua massa associativa e em
busca do triunfo consecutivo. E assim
o conseguiu. Assumiu as “despesas”
da partida desde o primeiro minuto
e esteve sempre muito perigosa junto
da baliza defendida de Rui Faria. Foi
assim aos 5 e 10 minutos e por pou-
co não foi inaugurado o marcador

Desportivo perde em Olhão e está mais longe da subida de Divisão

Derrota hipoteca aspirações
do Desportivo das Aves
O AVES PODE TER HIPOTECADO, NO ÚLTIMO DOMINGO, AS POUCAS ASPIRAÇÕES QUE LHE
RESTAVAM DE LUTAR PELA SUBIDA DE DIVISÃO. DEPOIS DO EMPATE FRENTE AO PORTIMO-
NENSE (0-0), OS AVENSES RUMARAM A OLHÃO E PERDERAM POR DOIS GOLOS SEM
RESPOSTA E AINDA PERDERAM RICARDO NASCIMENTO, QUE VIU O VERMELHO DIRECTO. Apesar da saída do treinador, ao

que tudo indica por motivos pesso-
ais, a equipa feminina do Sequeirô,
que já tem substituto, segue segura
na liderança do Campeonato Con-
celhio de futsal de Santo Tirso e no
passado sábado somou mais uma
vitória rumo à conquista do título

A equipa de juniores do Desportivo
das Aves vai jogar a fase final de
acesso à I Divisão Nacional, enquan-
to os juvenis A estão na luta pelo
acesso à fase final depois da golea-
da imposta ao Trofense por 4-0. E
as boas notícias na formação avense
não ficam por aqui, já que os
juniores B venceram a série 5. Já os
iniciados garantiram a manutenção
nos nacionais do escalão principal,
enquanto a equipa B lutam pelo
acesso à I Divisão da AF Porto. Em
situação dramática está o conjunto
dos infantis, que lutam desalmada-
mente pela manutenção na I Divi-
são. Em destaque, ainda, estão as

Campeonato Concelhio ao rubro no masculino
e no feminino

Sequeirô-Tarrio
em jogo de
título no Juncal

ao golear o Areal por 9-1. Na segun-
da posição segue o Tarrio (venceu
o Ringe, por 5-2) mas já com oito
pontos a menos. Por isso, a partida
do próximo fim-de-semana pode
simbolizar o encomendar de faixas
da equipa “azul”. As duas forma-
ções vão medir forças no próximo
sábado, pelas 19h00, no campo do
Juncal, casa emprestada do Sequeirô.

NEGRELOS LÍDER
Na prova masculina, na vertente de
futebol de 11, e apesar da paragem
para a disputa do Inter-Municipal,
a Associação Recreativa de Negrelos
segue na primeira posição, com mais
um ponto do que o Guimarei (40)
e mais quatro do que o terceiro clas-
sificado, ABCD. O destaque da ron-
da 19 foi, por isso, para o ARCA
que ascendeu à quarta posição de-
pois de “bater” o adversário directo
Rebordões pela margem mínima. |||||||

Juniores avenses na fase final

I Divisão é o objectivo
escolinhas que em 18 jogos dispu-
tados somam apenas uma derrota.

JESUÍTAS COM “SCORE”
 IRREPREENSÍVEL
Quem também teve um fim-de-se-
mana produtivo foram as camadas
jovens do Tirsense. A única derro-
ta aconteceu com os estreantes de
futebol de 7, já que em escolas fute-
bol de 11 a vitória sorriu, por 6-0,
na recepção ao Rio Tinto. Importan-
te foi também a vitória dos juniores,
que triunfaram, por 1-0, na recep-
ção ao Paços de Ferreira. Já em inici-
ados, os jesuítas levaram a melhor
frente ao Gondomar, por 2-1. ||||||

por intermédio de Messi. Pouco de-
pois o mesmo jogador esteve muito
perto do golo, mas o guardião do
Aves defendeu o forte remate e Ukra
na recarga atirou por cima. O Despor-
tivo, por seu turno, jogava muito re-
cuado, sem conseguir sair para o ata-
que e muito menos criar perigo junto
da baliza adversária. Ainda antes do
intervalo, Toy falhou de forma incrí-
vel o “tento” inaugural, quando esta-
va isolado diante de Faria.

RICARDO NASCIMENTO EXPULSO
Se até então o Aves se tinha limitado
a defender e sem consistência para
concretizar o seu jogo, o segundo tem-
po trouxe uma atitude diferente. Os
pupilos de Henrique Nunes reentra-
ram mais afoitos e criaram muitas di-
ficuldades à equipa de Olhão, que
chegou a tremer o pior. Mas um lan-
ce de Ukra pouco passava dos 60
minutos serviu de aviso para o que
se viria, pouco tempo depois, a con-
cretizar: o golo. João Gonçalves cru-

zou e o “artilheiro” da Olhanense,
Djalmir abriu o activo cabeceando para
o fundo das redes. Esse foi o “clic”
necessário para assumirem de novo
as operações, que ficaram ainda mais
facilitadas com a infelicidade de
André Carvalho, que a tentar cortar a
bola acabou por a colocar na baliza
do seu companheiro Rui Faria. Se a
vida estava complicada para o Despor-
tivo pior ficou ainda antes dos 80’
com a expulsão do médio Ricardo
Nascimento. O ex-jogador do
Tro-fense reagiu de forma
intempestiva (pontapé) a
uma falta bastante dura de
Bruno Mestre. O árbitro de
Lisboa não vacilou e fez o
que mandam as leis mos-
trando o cartão vermelho
ao jogador. Se contra 11
estava difícil mudar o rumo dos
acontecimentos, pior ficou e daí até
ao apito final o domínio da Olhanen-
se foi por de mais evidente.

Com este resultado, o Aves des-
ceu para a 11.ª posição, somando 27
pontos, os mesmos que o Freamunde.
Por seu turno, a Olhanense recupe-
rou o primeiro lugar não só porque
venceu, mas porque beneficiou da der-
rota do Santa Clara frente ao Gil Vicen-
te. Na próxima jornada (23), o Despor-
tivo recebe a “aflita” Oliveirense (15.º,
com 19 pontos) no seu estádio. ||||||

PORTIMONENSE 2 - CONDOMAR 2

SANTA CLARA 0 - GIL VICENTE 2

U. LEIRIA 4 - ESTORIL 2

FREAMUNDE 0 - SP COVILHÃ 0
BEIRA-MAR 1 VIZELA 1

OLIVEIRENSE 2 - BOAVISTA 0

GIL VICENTE - GONDOMAR

ESTORIL - SANTA CLARA

FEIRENSE 1 - VARZIM 2

VIZELA - FERAMUNDE
VARZIM - BEIRA-MAR
BOAVISTA-FEIREMSE
CD AVES - OLIVEIRENSE

SP. COVILHÃ - U. LEIRIA

RESULTADOS - 21ª JORNADA CLASSIFICAÇÃO P J

1 - OLHANENSE 39 21

2 - ST CLARA 38 21

3 - FEIRENSE 33 21

4 - U. LEIRIA 32 21
5 - ESTORIL 31 21

7 - SP COVILHÃ 31 21

9 - BEIRA-MAR 28 21

10 - FREAMUNDE 27 21

11 - CD AVES 27 21

6 - GIL VICENTE 31 21

29

13 - PORTIMONENSE 24 21

16 - GONDOMAR

21 2114 - BOAVISTA

19 2115 - OLIVEIRENSE
15 21

12 - VIZELA 26 21

218 - VARZIM

 JO
RN

AD
A 

22

OLHANENSE - PORTIMONENSE

OLHANENSE 2 - CD AVES 0
A “proibição” de perder pon-

tos acabou por limitar a ac-
tuação do Aves, que

enfrentarou uma Olhanense
a jogar em sua casa, perante
a sua massa associativa e em
busca do triunfo consecutivo



DESPORTO 11 DE MARÇO DE 2009 | ENTRE MARGENS | PÁGINA 14

Estreia na fase final aquém do desejado

Tirsense derrotado em
Moreira de Cónegos
UM GOLO SOLITÁRIO, AINDA NO PRIMEIRO TEMPO, DE PEDRO SILVA, DITOU A DERROTA
DO TIRSENSE NA PRIMEIRA JORNADA DA FASE DE SUBIDA DA II DIVISÃO NACIONAL, SÉRIE
A. UMA EXIBIÇÃO AQUÉM DAS EXPECTATIVAS COMPLICOU AS CONTAS DOS JESUÍTAS, QUE
RECEBEM DOMINGO O PONTASSOLENSE.
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FOTO: VVVVVASCOASCOASCOASCOASCO     OLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRA

Tal como na temporada anterior, o FC
Tirsense estreou-se da pior forma na
fase final da II Divisão Nacional. A
equipa jesuíta, que está no grupo que
vai lutar pela ascensão à Liga Vitalis,
rumou a Moreira de Cónegos na ron-
da inaugural e regressou a casa com
uma derrota, pela margem mínima.

Era quase fundamental entrar com
o pé direito nesta fase da prova e o
conjunto de Quim Machado não es-
condeu a responsabilidade. Entrou em
campo em igualdade pontual (meta-
de dos pontos conquistados na pri-
meira fase) com o vizinho Moreirense
mas não se encontrou ao longo dos
90 minutos. Ao contrário da forma-
ção de Nicolau Vaqueiro, os tirsenses
entraram defensivos e sem grande
arcaboiço ofensivo. Isso significou en-
tregar o “ouro ao bandido” e os da
casa aceitaram com toda a naturalida-
de. Que o diga Wegno, que à passa-
gem dos cinco minutos viu Sérgio efec-
tuar uma excelente defesa após o forte
e colocado cabeceamento. O Tirsense
abanou e tentou reagir, apesar das
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A equipa de Vila Nova de Gaia,
que desde o início assumiu querer
o título distrital, estava a quatro pon-
tos do Mindelo, conjunto que ti-
nha ganho no reduto das gaienses
na primeira volta. Os outros pontos
perdidos haviam acontecido no re-
duto das estreantes no escalão prin-
cipal Fluvial Portuense. Mas a se-
gunda volta virou a história. Na jor-
nada 21, o Avintenses defrontou
as vilacondenses no seu Pavilhão e
não conquistaram uma goleada por
alguma falta de sorte. A vitória, por
3-1, deixou bem expressa a ambi-
ção das gaienses e o Mindelo per-
dia o seu primeiro jogo. Receava-se
a reacção, até porque nada se ti-
nha alterado no topo da classifica-
ção. Mas eis que a surpresa veio de
Lordelo. A equipa da jesuíta Carla
Maia, ainda que desfalcada, soube
sofrer e deu uma excelente lição
de humildade de entrega, que cul-
minou com o empate a duas bo-
las. Na bancada estava grande par-
te da equipa do Avintenses, que não
conseguiu contar o entusiasmo e
vibrou com o empate. Isso signifi-
cou que o Restauradores estava na
liderança da prova e, apesar de ter
os mesmos pontos, que o Mindelo
tem vantagem no confronto direc-
to. A equipa de Manuel Graça que
vinha fazendo um campeonato
irrepreensível pode ter hipotecado
o tão ambicionado título distrital
quando faltam apenas disputar qua-
tro partidas.

Quem também segue no bom
caminho e tem vindo a fazer uma
segunda volta a superar, talvez, al-
gumas expectativas é a equipa do
Aves. A formação comandada por
Estela Torres suou mas conquistou
mais três importantes pontos. Desta
feita, em Paços de Ferreira, frente ao
conjunto dos Jovens Unidos, equi-
pa já condenada à descida, por 4-
3. Este resultado permitiu às aven-
ses ascenderem ao quinto lugar, di-
vidindo os 34 pontos com a Ju-
ventude de Malta, que saiu derro-

Campeonato Distrital de futsal feminino está ao
rubro

Avintenses de Dani
e Sofia assumem
liderança
O FIM-DE-SEMANA PASSADO FOI DE ROER UNHAS ATÉ AO
APITO FINAL EM VÁRIOS CAMPOS. A QUATRO JORNADAS
DO FIM, O CAMPEONATO FEMININO SOFREU UMA
REVIRAVOLTA ENORME E ISSO SIGNIFICA QUE HÁ NOVO
LÍDER: RESTAURADORES AVINTENSES ONDE ACTUAM AS
JOVENS DANI E SOFIA, NATURAIS DE VILA DAS AVES.

tada do confronto com o Arreiga-
da, por 4-2.

Em situação tremida continua o
S. Mamede. A equipa de Simão Pedro
está na corda bamba mas este fim-
de-semana pode contar com três
preciosos pontos ao ver as suas
pupilas derrotarem pela margem
mínima o Rio Febros. Um golo soli-
tário de Sónia bastou para respirar
um pouco de alívio, um sufoco que
se vai manter até final. A quatro jor-
nadas do fim três equipas lutam pela
permanência mas uma seguirá o
caminho da II Divisão. O calendá-
rio das mamedenses é o mais com-
plicado mas reina a esperança e a
promessa de muita entrega e dedi-
cação para as finais que faltam.

Na II Divisão, o estreante Rebor-
dões soma e segue e o objectivo da
subida está casa vez mais perto. A
última vitória, frente ao Ancêde (2-
1) foi mais um indicador desse fac-
to. Mais modesto segue o S. Salva-
dor, que domingo saiu derrotado
da recepção ao Alto Avilhó, por 4-2.

Por fim, em juniores femininos,
as avenses empataram a duas bo-
las no terreno do Paredes.

AVENSES MASCULINOS NO PÓDIO
Se no feminino tudo corre de fei-
ção ao Desportivo, o mesmo se pode
dizer em relação ao conjunto mas-
culino, que disputa a Divisão de
Honra da AF Porto. Os avenses se-
guem seguros no pódio, apesar de
no passado sábado terem empata-
do no reduto da Escola de Gon-
domar a quatro bolas. O Desportivo,
contudo, que na ronda anterior ti-
nha vencido os Leões da Lapa (3-
1) beneficiou das duas derrotas
consecutivas do Lever, que desceu
para a quarta posição. Quando fal-
tam nove jornadas para o fim da
prova as emoções estão ao rubro e
o Aves pode estar a um pequeno
passo de subir do escalão Nacional.

Entretanto, em juniores A, o S.
Salvador, que milita na Série 2 da II
Divisão foi empatar ao campo do
terceiro classificado, Foz, a duas
bolas. Já Desportivo perdeu no re-
duto do Bairro do Outeiro, quarto
classificado, por 3-2. Em juvenis,
importante vitória conquistou o S.
Salvador na recepção à Juv. Desp.
Gondomar, por 4-2, que actua na I
Divisão. ||||||

A equipa da jesuíta Carla
Maia, ainda que desfalcada,
soube sofrer e deu uma exce-
lente lição de humildade

dificuldades. Consegui-o já perto dos
20’, mas sem materializar em golo.
Certo é que os cónegos mantiveram
o pé no acelerador e assumiram o
domínio no encontro. Isso acabou tra-
duzido no golo solitário de Pedro Sil-
va, numa falha da defesa jesuíta. Após
a marcação de um livre, a bola sobra
para Pedro Silva, que agradeceu a
desatenção e inaugurou o marcador
antes do intervalo.

SEGUNDO TEMPO SEM ALTERAÇÕES
Com plena noção de que o Tirsense
não estava a conseguir impor o seu
jogo, Quim Machado deixou o mé-
dio Pedro Pinto no balneário e lan-
çou o avançado Hugo Oliveira na
partida. Com mais um homem direc-
cionado para o ataque e menos um
no centro de terreno, exigiu-se ainda
mais aos tirsenses, que criaram algu-
mas oportunidades sem que nenhu-
ma se tenha concretizado, nem tão
pouco de perigo relevante. O adver-

sário, e “rival”, por seu turno, controla-
va sem grandes dificuldades as ope-
rações. O tempo ia passando e o ner-
vosismo começava a não ser disfar-
çado pelos forasteiros, enquanto a “tur-
ma” do Moreirense, apesar do resul-
tado tremido, mostrava-se mais seguro.

O apito final suou e a tristeza e
desilusão invadiu o rosto de todos
os jesuítas, que recordaram a forma
como o Tirsense entrou na fase final
na época transacta. Agora é hora de
apontar baterias já para a próxima jor-
nada, com a recepção ao Pontassolen-
se, antes da deslocação ao reduto do
líder Chaves, que já soma mais seis
pontos. Recorde-se, entretanto, que o
conjunto madeirense vem de um em-
pate caseiro frente à equipa B do
Marítimo e a precisar de vencer, tam-
bém, para continuar a acalentar a es-
perança da subida, tal como o conjun-
to de Santo Tirso. Vencer é, portanto,
a palavra de ordem no balneário dos
pupilos de Quim Machado. ||||||

Classificação: 1 Chaves, 25; 2
Moreirense, 22; 3 Tirsense, 19;
4 Marítimo B, 18; 5 Pontassolense,
18; 6 Valdevez, 17

Moreirense 1-0 Tirsense
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Acordos com as seguintes entidades: ARS; ADSE; SAMS; SAMS Qua-
dros; SAMS / SIB; CGD (Caixa Geral Depósitos); Médis; Multicare.

Laboratório de Análises Clínicas Mesquita & Damião, Ldª

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

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

PONTE – S. TOMÉ DE NEGRELOS | TELEFONE 252 942 253
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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O passado dia 28 de Fevereiro vai
ficar na história de Santo Tirso em
mais uma página escrita em prol do
desporto local. Contando com a pre-
sença do presidente da edilidade je-
suíta, Castro Fernandes, os populares
aderiram à chamada e rumaram ao
novo campo sintético, junto do Pavi-
lhão Municipal.

Antes do início da partida que co-
locou frente a frente antigos jogado-

Infra-estrutura está tutelada pela autarquia mas disponível a todos

Polidesportivo inclui futebol, ténis e basquetebol
NOVO ESPAÇO DESPORTIVO CONTEMPLA UM SINTÉTICO DIRECCIONADO PARA O FUTEBOL DE 7, DOIS CAMPOS DE TÉNIS E AINDA UM CAMPO DE
BASQUETEBOL. A ISSO SE JUNTAM ESPAÇOS DE LAZER QUE PROPORCIONAM OUTRAS PRÁTICAS DESPORTIVAS. TUDO JUNTO AO PAVILHÃO MUNICIPAL.

res dos dois maiores clubes da cida-
de – Aves e Tirsense – o edil mostrou-
se “satisfeito com a obra concluída” e
lembrou «tratar-se da infra-estrutura
que faltava ao complexo desportivo
municipal», acrescentando ainda que
actualmente «quer o pavilhão, quer a
piscina municipal têm mais de 2500
utilizadores por mês» e o novo espa-
ço vai estar “disponível a todos os
munícipes e de uma forma sistemati-
zada e organizada ou até de uma
forma espontânea e informal”.

Recorde-se que o novo sintético, que

vai ser gerido pelo pelouro do des-
porto da Câmara Municipal, está aber-
to diariamente entre as 09h00 e as
23h00 algo só possível devido à ilu-
minação existente e dispõe de uma
área a rondar os 55 metros por 35.
Ou seja, está vocacionado, essencial-
mente, para a vertente de futebol de
sete, ainda que outras modalidades
possam tirar outra contrapartida.

O novo espaço desportivo, custe-
ado em 1, 4 milhões de euro, aco-
moda ainda dois campos de ténis e
um campo de basquetebol, sendo que

ambos são vedados. Tudo isto sem
esquecer a respectiva bancada, que
contempla cerca de 400 lugares sen-
tados, mas também espaços de lazer
em que os utentes vão poder, caso
queiram, exibir os seus dotes em pa-
tins, skates e bicicletas.

AVES VENCE TIRSENSE EM “VELHAS
GUARDAS”
Para abrilhanta ainda mais a festa, as
“velhas guardas” do Desportivo das
Aves e do FC Tirsense realizaram um
jogo amigável que animou a assistên-

cia. O resultado acabou por ser o me-
nos importante. Sob o apito de Paulo
Paraty, ex-árbitro internacional, os aven-
ses alinharam com Alexande, Cam-
pos, Vítinha, Neves, Vítor Manuel, Mar-
coni, Miguel Sérgio, Vieira, Rui Alberto,
Filipe e Pedro Barny. Do lado dos je-
suítas recordamos em acção Mota,
Quim Machado, Eusébio, Paredão, Cae-
tano, Abreu, Elias, Nini e Tozé. |||||

O novo espaço desportivo
de Santo Tirso, custou
1, 4 milhões de euros.
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André Carneiro Costa tem seis
anos, frequenta o 1º ano da Escola
da Ponte e começa a alimentar a
paixão de vir a ser um grande cam-
peão de xadrez, ou não tivesse sido
sagrado campeão de federados de
sub 8, no passado dia 25 de Feve-
reiro no apuramento distrital do
Porto para praticantes no seu es-
calão etário. O André Costa prati-
ca esta modalidade integrado no
Núcleo de xadrez da Associação de
Pais e Encarregados de Educação
da Escola da Ponte - Pontex, jun-
tamente com outros colegas e al-
guns encarregados de educação.
Iniciou a prática da modalidade em
casa com os seus pais, aos quais se
orgulha de ter já ganho algumas
partidas, mas foi só a partir de Ou-
tubro que, integrado naquele Nú-
cleo e sob o comando do profes-
sor Paulo Topa e com treinos to-
das as 3ª e 6ª feiras, veio a ganhar
a ginástica mental necessária para
se lançar na competição em que pa-
rece sentir-se já como peixe na
água.

Ao abordá-lo em sua casa o de-
safio inicial que lhe lancei de que
vinha para jogarmos uma partida
foi prontamente acolhido com um

Tudo começou como uma pequena
brincadeira, nos idos de 2005, sob
a forma de actividade de apoio ao
estudo. Mais tarde, já em 2007/
2008, a escola formou um grupo de
Desporto Escolar nesta modalidade,
realizou o primeiro Torneio dos In-
tervalos (actividade interna dirigida ex-
clusivamente a alunos), o I Pontex (ac-
tividade interna destinada à comuni-
dade escolar) e os I’s Nocturnos (ac-
tividade aberta a jogadores federados
e não federados). Assim, a necessi-
dade de se formar um clube federado
fundamenta-se em inúmeros motivos:
o número de praticantes, que excede,
neste momento, os 20 jogadores
federados, o gosto pela modalidade
e crescente força de jogo dos jovens
jogadores (a imensa maioria) e de
alguns adultos.

A actividade externa, no âmbito do
Desporto Escolar, é relativamente re-
duzida, resumindo-se a 3 encontros
na fase local, um na fase regional e
este ano, pela primeira vez, um nacio-
nal. No entanto, as possibilidades do
desporto federado são muito mais
numerosas.

O Pontex tem participado em inú-
meros torneios na área da Associa-
ção de Xadrez do Porto e, pontual-
mente, em actividades da Associação
de Xadrez do Distrito de Braga.

Alguns resultados começam a sur-
gir. Assim, um jogador sénior conse-
guiu o apuramento para o Distrital
Absoluto, no IV Torneio Arte da
Guerra, organizado pelo Núcleo de
Xadrez de Santo Tirso; nos escalões
dedicados a jovens, os resultados têm-
se mostrado mais promissores: o clu-
be tem conseguido alguns lugares no

NO DIA 3 DE NOVEMBRO DE 2008, DEU ENTRADA NA
ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DO PORTO O PEDIDO DE REGISTO
DO NÚCLEO DE XADREZ DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA DA PONTE –
PONTEX. ESTE CLUBE SURGIU COMO RESPOSTA AO
AUMENTO DA ACTIVIDADE ESCAQUISTA DENTRO DA ESCOLA
DA PONTE.

Clube de Xadrez
da Escola da Ponte
na Associação
de Xadrez do Porto

pódio do Torneio das Colectividades,
organizado pela AXP, e apurou um
jogador para o Distrital de Jovens em
Sub-08, que, na passada quarta-feira,
se tornou campeão distrital. Este últi-
mo resultado assume ainda maior re-
levância se tivermos em conta que o
jogador em questão, André Costa,
ainda tem 6 anos.

Relativamente aos torneios orga-
nizados pelo Pontex, salienta-se em
termos de actividade interna: o II Tor-
neio dos Intervalos (já terminado), o
III Torneio dos Intervalos (a decorrer
e que, pela primeira vez, é disputado
por equipas, estando inscritos mais
de 60 alunos) e o II Pontex (já dispu-
tado); em termos de actividade
federada, destaca-se: o I Torneio do
Caracol - a decorrer, sendo a Prelimi-
nar F de apuramento para o Distrital
Absoluto -, contando com o patrocí-
nio da Urbantex – Texteis, Lda.; o I
Torneio Noites de Caissa na Ponte,
que será disputado entre 6 e 11 de
Abril, contando com o patrocínio da
APR – Sistemas Informáticos.

O Pontex espera que este último
torneio seja muito participado e que
o disputem alguns jogadores com
uma força de jogo bastante elevada.
Apesar de se encontrar associado à
Escola da Ponte, o Pontex encontra-se
aberto a todos os jogadores que gos-
tem desta modalidade e que preten-
dam ter actividade federada. ||||||

brilho no olhar e que só não pros-
seguimos porque fatalmente teria
que reconhecer que “não sei mais
do que um miúdo de seis anos”.
Da conversa que tivemos soubemos
que o seu ídolo é justamente o in-
diano Anand que disse não conhe-
cer pessoalmente mas que muito
gostaria de ver um dia jogar. Sobre
as razões pelas quais gostava do
xadrez disse-nos que “o ajuda a
pensar melhor e que o diverte mui-
to”. Falamos sobre o significado
histórico dessas figurinhas que
manipula sobre o tabuleiro, reco-
nhecendo que muito teria ainda
que pesquisar e que talvez o vies-
se a fazer para o jornalinho da sua
escola para o qual já está a prepa-
rar uma notícia sobre os campeo-
natos em que está a participar.

Quanto aos seus objectivos pró-
ximos, o André está a preparar-se
apaixonadamente para a sua par-
ticipação no Campeonato Nacional
de Jovens praticantes na categoria,
que se vai realizar no Algarve em
Portimão, entre 28 de Março e 2
de Abril próximos. Prometemos
que iríamos estar atentos a esta
campanha e desejámos-lhe a me-
lhor preparação e o melhor êxito.

ANDRÉ CARNEIRO COSTA,
CAMPEÃO DISTRITAL DE SUB 8

O Pontex tem participado em
torneios na área da Associa-
ção de Xadrez do Porto e em

actividades da Associação de
Xadrez do Distrito de Braga

ATLETA TERMINA FINAL
DOS 3000 METROS NA
SEGUNDA POSIÇÃO

A jovem natural de Santo Tirso
conquistou no passado domin-
go mais uma medalha para a
sua vitrina ao terminar na segun-
da posição a final dos 3000
metros nos Europeus de pista
coberta, que terminou no domin-
go em Turim.

Sara Moreira terminou a pro-
va com o tempo de 8:48.18 mi-
nutos, marca que constitui novo
recorde pessoal, atrás da turca
Almitu Bekele Degfa e à frente
da irlandesa Mary Culler. Mais
para trás ficarm as outras lusas
Jéssica Augusto e Inês Montei-
ro. Esta foi a primeira medalha
em competições deste calibre, um
prémio mais do que justo para
a atleta do Maratona, que no
final não cabia em si de conten-
te e mal conseguia comentar a
proeza: «Estava à espera de uma
final bem mais forte e, como tal,
não esperava acelerar da forma
como o consegui. Estou satisfei-
ta, mas bastante surpreendida.
Acho que ainda não reflecti so-
bre o feito que consegui e estou
bastante feliz».

A fundista confessou que du-
rante a noite tinha sonhado com
uma medalha e dedicou o tri-
unfo ao namorado e treinador
Pedro Ribeiro, tal como à família
e aos amigos. Não esquecendo
ainda o clube que representa,
que lhe permitiu preparar a com-
petição, tal como vai acontecer
«para o Mundial de Berlim». Na
próxima semana, a jesuíta deve
estar presente no Nacional de
corta-mato, que vai decorrer em
Castelo Branco.

Por fim, recorde-se que Sara
Moreira não foi a única a fazer
a festa em solo italiano, já que o
sportinguista Rui Silva deu con-
tinuidade à sua postura e termi-
nou no primeiro lugar na final
masculina de 1500 metros pon-
do um travão em quatro anos
de jejum e várias lesões pelo
meio. ||||| SÍLSÍLSÍLSÍLSÍLVIAVIAVIAVIAVIA     SOSOSOSOSOARESARESARESARESARES

Atleta de Santo Tirso
brilha em Turim

Sara Moreira
conquista
prata
no Europeu
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Numa organização conjunta da As-
sociação de Atletismo de Vila Real e
da Zona Norte, realizaram-se no pas-
sado dia 21 de Fevereiro, nos terre-
nos da Fraga d´Almotilia (RI 13) em
Vila Real, os campeonatos Regionais
da Associação de Atletismo do Por-
to e das Associações da Região do
Norte. O Clube Desportivo de S. Sal-
vador do Campo obteve dois pódios;
o segundo lugar no campeonato
Distrital do Porto e o terceiro lugar
no campeonato Regional da Zona
Norte. Com este Campeonato Regi-
onal de corta-mato longo, termina
assim a época de corta-mato em ter-
mos distritais e de zona, seguindo-
se agora os Campeonatos Nacionais.
O balanço do clube de S. Salvador
nestes três meses é notável: em De-
zembro sagrou-se Campeão Regio-
nal do corta-mato dos “8”; em Janei-
ro, vice-campeão de corta-mato cur-
to; e em Fevereiro, vice-campeão de
corta-mato longo e conquista o ter-
ceiro lugar da Zona Norte.

Classificação dos atletas do CDSSC
no Campeonato do Norte: 11º -
Manuel Gomes, 18º – Domingos
Pontes, 19º – Abílio Costa, 22º –
André Correia, 23º – Carlos Costa,
24º – Zeferino Neto, 39º – Aníbal
Oliveira e 40º Pedro Pedrosa. Clas-
sificação Colectiva: 3º Lugar para o
CDS Salvador do Campo.

1º CORTA-MATO MORÁVIA -
MOREIRENSE FUTEBOL CLUBE

A Morávia e o Moreirense Fute-
bol Clube organizaram uma prova
de corta-mato. Esta competição de-
correu numa quinta situada junto da
igreja de Moreira de Cónegos, no dia
28 de Fevereiro (ver imagem).

O Clube Desportivo de S. Salva-
dor do Campo participou com vári-
os atletas, e o resultado dificilmente
seria melhor: conquistou oito pódios!
Na prova de seniores masculinos,
este clube alinhou com oito atletas,
que obtiveram outros tantos primei-
ros lugares. Esta prova serviu de tes-
te a alguns atletas do clube salva-
dorense, tendo em vista os campeo-
natos nacionais a realizar neste mês
de Março, nomeadamente o campe-
onato nacional de corta-mato longo

que se realiza no dia 15, em Castelo
Branco, e o campeonato nacional de
corta-mato curto, no dia 21, na Fi-
gueira da Foz. Para os dois campeo-
natos o S. Salvador do Campo está
apurado e é evidente que vai estar
presente.

Classificações do 1º corta-mato
do Moreirense FC: Iniciados mascu-
linos, 2º Nuno Costa. Veteranos 1 –
1º Manuel Costa. Veteranos 2 – 2º
Abílio Sousa. Seniores Masculinos –
1º Carlos Costa; 2º André Correia;
3º Domingos Pontes; 4º Abílio Cos-
ta; 5º Rogério Costa; 6º Zeferino Neto
e 7º Pedro Pedrosa. Por equipas: 2ª
Equipa no escalão de veteranos e
1ª equipa em seniores masculinos

CAMPEONATO NACIONAL DE
ESTRADA EM MIRANDELA
A bonita cidade de Mirandela foi
palco da edição desta época do Cam-
peonato Nacional de Estrada (18/

01). O CDSSC esteve presente tendo
obtido um honroso sétimo lugar por
equipas, levando uma vez mais o
nome da terra e do concelho de
Santo Tirso a desfilar na mais “alta-
roda” do atletismo nacional. Esta
equipa competiu lado a lado, com
equipas profissionais. Um sétimo lu-
gar para uma equipa composta por
atletas que diariamente trabalham oito
horas ou mais nas suas actividades
profissionais e que nem por isso
deixam de treinar todos os dias (al-
guns treinam às seis horas da ma-
nhã, havendo casos de atletas a trei-
nar depois das 22 horas!) é um
brilharete digno de registo.

Classificação dos atletas do
CDSSC: 42º - Manuel Gomes; 48º
- Domingos Pontes; 51º - Carlos
Costa; 58º - André Correia; 63º -
Manuel Costa; 82º - Rogério Costa
e 169º – Francisco Neto. Por equi-
pas. 7º CDS Salvador do Campo. ||||||

Clube de S. Salvador do Campo
não larga os lugares de pódio
ATLETISMO: DOIS LUGARES NO PÓDIO PARA O CLUBE DE S. SALVADOR DO CAMPO NO
CAMPEONATO DO NORTE DE CORTA-MATO CDS SALVADOR DO CAMPO NO PÓDIO

...e sobem ao pódio no
pavilhão de Paredes

Karatecas avenses
conquistaram oito
lugares de pódio em
Castelo de Paiva
TAÇA CENTRO PORTUGUES DE KARATE - INFANTIS A
JUVENIS, DISPUTADA A 28 DE FEVEREIRO

O Centro Português de Karate e o
clube local organizaram uma taça de
karate para os escalões de infantis,
iniciados e juvenis. A prova decorreu
no pavilhão municipal de Castelo de
Paiva no dia 28 de Fevereiro.

Os dois primeiros escalões dispu-
taram apenas provas de katas e os
outros kata e kumite, estando em com-
petição cerca de 300 atletas de clu-
bes do Norte e Sul do país.

O Karate Shotokan Vila das Aves
obteve os seguintes pódios: nos In-
fantis, Érica Machado ficou em segun-
do lugar lugar katas; em Inciados, Ana
Guimarães obteve o primeiro lugar

katas e João Moreira o terceiro lugar
katas masculino; em Juvenis, André
Guimarães alcançou a segunda po-
sição lugar kumite (-40kg),
João Ferreira o tereciro lugar (- 55kg),
Leonardo Barbosa o primeiro lugar
kumite (+60kg) e o terceiro lugar
katas e, finalmente, Miguel Martins o
segundo lugar kumite (+60kg).

Regista-se assim um bom desem-
penho por parte destes jovens
karatecas avenses, revelando grande
qualidade nas provas e uma notória
vontade de vencer. A prova teve um
bom nível técnico e organizativo, de-
correndo tudo com normalidade. ||||||

Realizou-se no passado dia 21 de
Fevereiro, no Pavilhão Rota dos Mó-
veis, em Lordelo (Paredes), o sétimo
de karate organizado pelo Nucleo
Portugues de Karate. Esta prova con-
tou com a participação de mais de
600 atletas de clubes de todo país e
de todos estilos de karate. Realiza-
ram-se provas de katas em todos es-
calões e provas de kumite para os
atletas com mais de 12 anos.

O Karate Shotokan Vila das Aves
esteve representado por vários  atle-

tas, obtendo os seguintes resultados:
em Juvenis, Leonardo Barbosa alcan-
çou o segundo kumite; em Cadetes,
Filipa Fernandes o primeiro lugar kumi-
te, Rui Almeida o terceiro lugar kumite
e Emanuel  Fernandes o terceiro lu-
gar katas; em Seniores, Tiago Lima clas-
sificou-se na terceira posição katas.

Estiveram em competição os me-
lhores karatecas do país. O torneio
revelou-se de grande nível, estando
em competição os melhores karatecas
do país. |||||

VII TORNEIO DO NÚCLEO PORTUGUÊS DE KARATE
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Ver José Sócrates apelar à moral na política é tão convincente quanto a defesa da
monogamia por parte de Cicciolina. A intervenção do secretário-geral do PS na abertura do
congresso do passado fim-de-semana, onde se auto-investiu de grande paladino da “decência
na nossa vida democrática”, ultrapassa todos os limites da cara de pau.
João Miguel Tavares, in Diário de Notícias, edição de 3 de Março de 2009

Por aquilo que me é dado a enten-
der, o que resta desta profunda cri-
se do capitalismo, é nem mais nem
menos um grande vazio, desâni-
mo e resignação das pessoas, pe-
rante todos os atropelos e indigni-
dades que são cometidos pelo po-
der público e privado, em nome da
crise. É sabido, que a tão falada cri-
se e sobretudo a sua propaganda,
é de facto, o instrumento mais vali-
oso e apropriado para o poder
melhor subverter os valores e di-
reitos de uma sociedade. Não será
por acaso, que vemos grandes em-
presários aproveitarem-se impune-
mente da crise, para despedir tra-
balhadores a seu belo prazer.

Nunca depois do 25 de Abril
se viu tanta injustiça junta, pratica-
da pelo poder como agora. Veja-
se, a aprovação do recente Código
de Trabalho, que vai a partir de
agora funcionar como um instru-
mento ao serviço de uma maior
exploração dos trabalhadores, o
mais caricato é que este novo Có-
digo de Trabalho aparece pelas
mãos do Partido Socialista como um
embuste, de forma matreira para
combater a crise (dizem), ou seja,
os trabalhadores vão ser mais uma
vez castigados como se fossem eles
os autores e culpados desta crise,
enquanto os verdadeiros culpados

ESPERANÇA E
CONFIANÇA

Naquele ministerial recanto, havia
dezenas de zelosas funcionárias ba-
tendo teclas de computador, em me-
sas atafulhadas de relatórios e inuti-
lidades afins. Perguntei a uma delas
para que serviam tantas resmas de pa-
pel, quais os efeitos práticos daquela
canseira. A funcionária disse-me es-
tar a coligir os dados de um inquéri-
to recebido das escolas. Quis saber o
que iria mudar para melhor nas es-
colas, que pudesse ser atribuído àque-
la intensa azáfama burocrática. Fitou-
me com o sobrolho carregado: Isso eu
não sei. Limito-me a cumprir ordens. De-
pois de ser assinado pelos meus superio-
res, o meu relatório vai para cima...”

“Para cima? Para onde? – insisti. A
funcionária quedou-se, semblante car-
regado, e mais não disse.

Apercebi-me de que todos aqueles
técnicos eram professores. E eu, que
estava crente de que trabalho de escri-
tório é coisa de amanuense e que
professor é aquele que se forma para
trabalhar com alunos e com alunos
trabalha!... Saí da reunião reflectindo:
num tempo em que tanto se fala de
avaliação de desempenho dos profes-

Avaliação de desempenho

pavoneiam-se nos chiques salões
perfumados da burguesia com a
conivência, pelos vistos, da justiça
e do governo. Coitados dos ricos,
que têm perdido tanto dinheiro nas
bolsas ou casinos.

É por demais conhecido e fre-
quente ouvir as pessoas dizerem:
Votar para quê? São todos iguais!
Na verdade, se repararmos melhor
não será bem assim. Para aqueles
que se sentem enganados ou de-
fraudados com as práticas políticas
dos partidos que levaram este país
à presente situação de penúria, res-
ta-lhes, não o desânimo e resigna-
ção, mas sim, a busca de novas
soluções ou opções existentes no
panorama partidário, porque não
basta lamentar-nos e continuarmos
a usar as velhas receitas que já pro-
varam não dar resultados. Se que-
remos a mudança efectiva de vida,
temos de votar o nosso descon-
tentamento nas urnas, caso contrá-
rio, teremos mais o mesmo. O úni-
co momento em que o povo é cha-
mado a decidir, é nas urnas eleito-
rais, fora disso, o povo não é ouvi-
do nem achado para coisíssima ne-
nhuma, por isso, o voto é de facto
um acto e uma decisão muito im-
portante, que deverá ser praticado
não de ânimo leve, mas, com muita
lucidez e espírito de solidariedade,
que se traduza num melhor futuro
para todos nós.

Por exemplo: Tem sido prática
corrente em anos de eleições
autárquicas, assistirmos ao apare-
cimento de candidaturas fictícias
mais ou menos encomendadas,
com promessas mediáticas de ilu-
sões, que apenas tem por objectivo
e finalidade subverter o resultado
final, favorecendo o poder instala-
do em Santo Tirso. A presente e
grave situação, não se compadece
destas práticas políticas ditas inde-
pendentes, encapotadas, que ape-
nas, servem para desacreditar ain-
da mais a democracia e dividir, para
alguém continuar a reinar. |||||||

BEJA TRINDADE
http//caoraivosoviladasaves.blogspot.com

sores, que avaliação poderá ser feita
relativamente a professores sem alunos?
E veio à memória um outro episódio.

Houve um tempo em que a lei pre-
via que, em casos extraordinários, a
avaliação dos professores fosse con-
templada com uma “menção de méri-
to extraordinário” e, consequentemen-
te, os professores fossem recompen-
sados com um reforço de salário. Os
professores da Ponte – já nesse tempo
com o seu projecto reconhecido como
de elevada qualidade – foram convi-
dados a requerer a benesse. Diziam-
nos ser um “acto de justiça, o mínimo
que poderia ser feito em reconheci-
mento pelo trabalho realizado pela
escola”. Enviámos a candidatura e a
resposta chegou peremptória: “o re-
conhecimento de mérito só pode ser
atribuído a título individual”.

Recusámos a candidatura indivi-
dual. Ou todos, ou nenhum, porque
um projecto de escola é um acto co-
lectivo. A candidatura foi indeferida.
O júri recusou avaliar colectivamente
os professores da Ponte, mas muitos
pedagogos de gabinete foram indivi-
dualmente avaliados, receberam men-
ção de mérito extraordinário, subiram
na carreira (docente!), alcançaram es-
calões de salário superior.

Recentemente, um ex-Ministro da
Educação queixava-se de que os seus
directores-gerais não tinham as es-
colas entre as suas preocupações e
que alguns deles eram de muito in-

ferior qualidade. Mas, já em 1978,
quando integrei uma equipa de profes-
sores a quem competiu apresentar um
projecto a um alto responsável de um
departamento do Ministério da Edu-
cação, eu fizera idêntica descoberta.
Não levámos muito tempo para com-
preender que o nosso interlocutor na-
da entendia de... educação. Tínhamos
perdido tempo numa longa viagem e
gasto o nosso dinheiro em vão.

A avaliação de desempenho não
deveria começar “por cima” (pressu-
posta a hierarquia)? Como são avali-
ados os funcionários que alimentam
a pesada máquina ministerial? Como
avaliar professores desperdiçados em
funções administrativas? Que conceito
de docência prevalece nos meandros
da avaliação de desempenho? Que
critérios presidem à avaliação de quem
não age como professor?

O meu amigo Rui Canário dizia
que aprender a aprender com a ex-
periência só é possível a partir da crí-
tica e da ruptura com essa experiên-
cia, mas não parece ser essa a regra.
Não aprendemos com a experiência
e mantemos práticas absurdas. A arte
de educar alunos continua a ser des-
valorizada relativamente ao exercício
de funções burocráticas. Ser director
de um arquivo morto, numa qualquer
repartição, continua sendo pecuniaria-
mente mais compensador do que
exercer a profissão de professor, numa
sala de aula. ||||||||

JOSÉ PACHECO

O único momento em que o
povo é chamado a decidir, é
nas urnas, fora disso, o
povo não é ouvido nem
achado para coisíssima
nenhuma, por isso, o voto é
um acto muito importante
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PRIMEIRO
Maré negra ou tsunami? Como lhe
queiramos chamar. É o que se ouve
nas noticias diárias, a economia a afun-
dar-se com o arrastamento de multi-
dões de pessoas a perder o seu ga-
nha-pão. A globalização a que nos
levaram os senhores que mandam no
mundo, afinal não é aquela tão apre-
goada de mais oportunidades para
todos, a que os mercados responde-
riam devidamente, se regulando per
si. Engano absoluto, o que aconteceu
foi um desastre à escala mundial, com
países perto do colapso, e é verem os
mesmos que sempre diabolizaram as
nacionalizações como uma medida
marxista, logo ultrapassada, virem ago-
ra correr para o guarda-chuva do Esta-
do. Sempre cantaram com menos esta-
do que o que era preciso era o estado
delegar/privatizar tudo, que a inicia-
tiva privada trataria do resto. Tratou co-
mo se viu, antes de mais da sua vidi-
nha, e agora os nossos impostos estão
a servir, para acudir a tudo o que se

Maré Negra possa imaginar. Afinal até havia di-
nheiro, como se vê. Marx tinha razão.

Ainda assim, nas notícias que hoje
nos chegam, alguns bancos apresen-
tam resultados que fazem inveja a
qualquer empresa. Se não vejamos: em
2008 o BCP ganhou 201 milhões
de euros. O Santander Totta até au-
mentou os lucros para 517 milhões.
O BES 402 milhões. O BPI 150 mi-
lhões, só para falar nos resultados
conhecidos até agora. A pergunta é:
que raio de crise é esta?! Não será
qualquer coisa mais?! Não será que
alguém nos anda a vender coisa ruim?!

Assim como os atentados em 11
de Setembro serviu como uma luva
para levar a curso uma cruzada de
invasões, supostamente anti-terroris-
tas. Da mesma forma, com esta situa-
ção económica e financeira, está a
servir aqueles que detêm o dinheiro,
para imporem ao mundo a sua visão.
E o engraçado é que por muito que
se procure em todos os meios de
comunicação, não houve nenhuma
noticia que falasse se qualquer incên-
dio a nível global, que tenha queima-
do o dinheiro e a pergunta que se
impõe é: cadê o cacau?!

SEGUNDO
Estamos em ano eleitoral e como de
costume se descobre mais uma vez
que o partido Socialista é de esquer-
da!... É já recorrente que sempre que
cheira votos, lá vem a camisa verme-
lha. E o extraordinário é que, a avali-
ar pelas sondagens, esta ideia lá faz

o seu caminho discutindo-se apenas
se terá ou não a maioria absoluta. Exis-
te um ditado bem português que diz:
“quanto mais me bates, mais gosto de
ti”. Parece um paradoxo mas é assim
mesmo. O “povão” gosta que lhe ma-
lhem. 35 anos depois do 25, a ma-
lhação é o que tem dado, fazer o quê?
Repito aqui a frase que escrevi há uns
tempos: Levanta-te meu povo não é
tarde, agora que o mar canta e o sol
arde. |||||| ABELABELABELABELABEL     RRRRRODRIGUESODRIGUESODRIGUESODRIGUESODRIGUES     DDDDDAAAAA     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

Caros e Caras Avenses,
Os partidos não podem furtar-se
às responsabilidades que assumem
com os eleitores. O PSD assumiu as
suas. Ao longo dos últimos 4 anos
foram dezenas as visitas que o PSD
acompanhado pelos membros da
Junta e da Assembleia de Fregue-
sia fizeram à Vila das Aves. Estive-
mos com a Junta na defesa da Fi-
nanças, mas não vimos daqueles
que hoje resolveram emergir, qual-
quer acto ou palavra para defender
o que tanto custou a conquistar. Es-
tivemos com a Junta reivindicando
a construção do Cemitério, que tei-
mava em não sair da gaveta, na rei-
vindicação da ligação de Paradela
a Cense, na questão da EN 511, na
reivindicação da promessa com mais
de 20 anos de requalificação da
Quinta do Verdeal, na questão do
largo da Tojela, na questão do Mer-
cado. Dissemos presente aos Aven-
ses. Também nestas questões, im-
portantes para a vida dos Avenses,
nada se ouviu, principalmente da-
queles que hoje dizem que fazem
tudo pela Vila das Aves, uma ques-
tão se coloca, por onde andaram
nos últimos anos???

Fieis aos compromissos assumi-
dos com os Avenses, durante os
últimos 4 anos, e ano após ano, o
PSD apresentou propostas para bai-
xar a taxa de IMI (Imposto Munici-
pal sobre Imóveis), e pressionou a
Câmara para baixar os coeficientes
de localização. Os Avenses sabem
que os coeficientes aplicados na Vila
das Aves são injustos e penalizam
fortemente as famílias e empresas da
Freguesia, e contribuem para afas-
tar os investidores. A tudo isto, a Câ-
mara fez ouvidos de mercador. Mas
também nesta matéria se questiona,
onde estavam aqueles que dizem
defender os Avenses??? Porque é
que nunca quiseram trabalhar com
a Junta, com o PSD e com os Aven-
ses, na defesa destas causas???

É por isso com estupefacção, que
assistimos ao hipotético movimen-
to independente que diz represen-
tar um grupo de Avenses, que numa
acção cirurgicamente concertada,
lançou a candidatura do Senhor Jo-
aquim Pereira, que apesar de ser
militante do PSD, aparece “rotula-
do” como independente!!! Os Aven-
ces sabem muito bem que este mo-
vimento não é genuíno, e que

foi concertado à mesa do café com
o patrocínio do Senhor Drº Rui Ri-
beiro, responsável pelo PS das Aves
e com Engº Castro Fernandes, Pre-
sidente da Câmara e do PS. Os
Avenses sabem que este movimen-
to tem um único objectivo, confun-
dir e dividir os Avences.

Refere o porta da voz do hipoté-
tico movimento “…que não é pela
via do conflito e pela defesa intran-
sigente das cores partidárias…”. Es-
queceu-se no entanto, que a “doen-
ça” que tem afectado as relações
entre o Presidente da Câmara e os
Presidentes da Junta de Vila das Aves,
é já uma “doença” antiga, e que
afectou as relações com os Presiden-
tes de Junta que antecederam Carlos
Valente. Quem não se lembra dos
conflitos do Engº Castro Fernandes
com o ainda socialista Engº Aníbal
Moreira? (que bateu com a porta) e
com o Engº Américo Luís? Quem
não se lembra dos conflitos com o
Profº José Pacheco?

Reconheça-se em nome da verda-
de, que os conflitos com os diferen-
tes executivos das Aves, ficam a de-
ver-se única e exclusivamente ao fac-
to de qualquer dos Presidentes, cada
um à sua maneira, defenderem de
forma intransigente os interesses de
Vila das Aves. Esta, Caros Avenses,
é a verdade que todos conhecem, mas
que alguns procuram branquear. To-
dos sabem onde está a “doença”, e
também sabem como erradicá-la.

Quanto ao Senhor Joaquim Pe-
reira, enquanto cidadão, assiste-lhe
todo o direito de pretender ser can-
didato à Junta de Freguesia. Os Aven-
ses não se deixam enganar, e sa-
bem muito bem que o Senhor Joa-
quim Pereira foi eleito em 2001 nas
listas do PSD à Junta de Freguesia
liderada por Carlos Valente. Os Aven-
ses também sabem, que apesar de
integrar o Executivo, o Senhor Joa-
quim Pereira, mesmo contra a opinião
de todos os membros da Junta, en-
tendeu demitir-se, e desde então,
não mais participou em qualquer
actividade patrocinada ou promo-
vida pela Junta e/ou pelo PSD.

Temos a certeza que os Avenses
saberão fazer o seu julgamento, e
não deixarão de “penalizar” aque-
les que tudo fazem, para se perpe-
tuarem no poder, onde estão à 27
anos. |||||| O PRESIDENTE DA CPS DE SANTO

TIRSO, ALIRIOALIRIOALIRIOALIRIOALIRIO     CANCELESCANCELESCANCELESCANCELESCANCELES

Carta Aberta aos
Avenses

Pedido de publicação

A associação com os parcos recur-
sos humanos e monetários que tem,
é-lhe impossível, acorrer a todas as
necessidade de Cense.

Assim estamos inteiramente dis-
poníveis para receber, não só opini-
ões, sugestões, mas, que haja uma
aproximação de população de Cence,
para melhorar os recursos humanos
deste local.

Quem quiser comparecer e traba-
lhar com a associação pode compa-
recer, pois esta direcção reúne todos
os meses.

Mais informações sobre as reuni-
ões, contactar qualquer elemento da
associação de Santo António de
Cence. |||||| AMÉLIA MENDES

Associação de
Santo António
de Cense

Cartas ao Director

Existe um ditado bem portu-
guês que diz: “quanto mais
me bates, mais gosto de ti”.
(...) O “povão” gosta que lhe
malhem. 35 anos depois do
25, a malhação é o
que tem dado, fazer o quê?

AUTO ELÉCTRICA AVENSE, LDª
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O alargamento do edifício constitui a
última fase das obras de moderniza-
ção daquele que será o Centro Es-
colar de Delães (para já oficialmente
designado por Escola Básica do 1º
Ciclo de Loureiro), que totalizam um
investimento municipal de 535 mil
euros, incluindo a aquisição do ter-
reno (100 mil euros) e a primeira
fase da reabilitação do edifício com a
colocação de revestimento, pintura
das paredes interiores e exteriores e
substituição da rede eléctrica. “Com
estas obras de modernização e am-
pliação transformamos uma escola
antiga e sem condições num centro
escolar de qualidade, moderno e com
excelentes condições de ensino para
as crianças de Delães”, afirmou Armin-
do Costa, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Famalicão. Também o presi-
dente da Junta de Freguesia de

Começaram as obras de alargamento
do Centro Escolar de Delães
ARRANCARAM AS OBRAS DE ALARGAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE
DELÃES, EM VILA NOVA DE FAMALICÃO QUE, ENTRE OUTRAS VALÊNCIAS, PREVÊ A CRIAÇÃO
DE UM REFEITÓRIO, UM PARQUE INFANTIL E UMA ZONA DESPORTIVA. A OBRA NO VALOR
DE 360 MIL EUROS TERÁ UM PRAZO DE EXECUÇÃO DE NOVE MESES.

Iniciadas no final de 2006, o Ci-
clo de Conferências “Guimarães -
Pensar a Sul” tinham ainda muito a
debater. Temas como a “Saúde” e a
“Centralidade e Urbanismo” cons-
tavam já da lista dos assuntos a dis-
cutir em iniciativas futuras, no en-
tanto, e face aos desenvolvimentos
que ocorreram nos últimos meses,
com a candidatura do vereador
municipal Vítor Ferreira à presidên-
cia da Câmara Municipal de Gui-
marães, pelo PSD, a organização
decidiu por unanimidade suspen-
der o referido Ciclo de Conferênci-
as “Guimarães - Pensar a Sul”. “Por
uma questão de coerência, e ape-
sar do comportamento do verea-
dor Vítor Ferreira ter sido sempre
correcto e exemplar” entendeu a or-
ganização, da qual fazia parte o re-
ferido vereador e agora candidato
Vítor Ferreira, suspender o Ciclo de
Conferências.

Com a organização da Associa-
ção de Reformados de Lordelo, da
Instituição Prof. Luiz Machado – Cul-
tura e Recreio, da Associação
Morávia, da Fundação Romeninga,
de Paulo Renato e do vereador
municipal Vítor Ferreira em Novem-
bro de 2006 surgiu o Ciclo de
Conferências “Guimarães – Pensar
a Sul” com o objectivo de abrir um
espaço para a discussão e apresen-
tação de ideias, que pudessem con-
tribuir para ultrapassar ou pelo me-
nos atenuar o forte impacto da ac-
tual crise económica e social. Ao
mesmo tempo, pretendeu a organi-
zação criar as condições de diálo-

Ciclo de conferências
Guimarães - Pensar
a Sul chegou ao fim
CANDIDATURA DO VEREADOR MUNICPAL VÍTOR
FERREIRA À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE GUIMARÃES,
PELO PSD LEVA ORGANIZAÇÃO A PÔR TERMO AO CICLO
DE CONFERÊNCIAS, DO QUAL O VEREADOR ERA
TAMBÉM MEMBRO DA ORGANIZAÇÃO

go que permitissem a racionaliza-
ção dos recursos necessários à
construção de um futuro mais equi-
librado, sustentado e que garantis-
se mais qualidade de vida às popu-
lações. Associado a esta acção, le-
varam-se a cabo um conjunto de
iniciativas de carácter cultural, re-
creativo e desportivo, organizadas
em colaboração com várias institui-
ções da área Sul do concelho.

Entre os temas em discussão
estiveram, refere a organização em
comunicado de imprensa,  a “Edu-
cação”, a “Inovação” e o “Emprego
e Desenvolvimento Económico”. No
que se refere às restantes activida-
des, a iniciativa “Festejar, Aprenden-
do Abril” levou à Escola EB2,3 de
Moreira de Cónegos a história re-
cente de Portugal com exposições e
conferências e terminou com um
festival folclórico. Mais recentemente,
o Torneio de Futsal “Guimarães -
Pensar a Sul” juntou 80 atletas re-
partidos por 8 escolas de 5 fregue-
sias. As EB1 Aula Conde de S
Martinho do Conde, EB1 Agras de
Gandarela, EB1 Monte de Guardi-
zela, EB1 Ancide, EB1 Outeirinho
e EB1 Vermis de Moreira de Cóne-
gos e EB1 Alto e EB1 Carreiro de
Lordelo encheram de cor e alegria
o Pavilhão Municipal de Lordelo. |||||

Delães, Manuel Silva, lembrou as
obras de requalificação realizadas na
escola, que “melhoraram significativa-
mente as condições de conforto e
bem-estar das crianças”, assinalando
ainda a importância da construção do
refeitório, que “vai permitir que as cri-
anças façam a sua refeição no recin-
to da escola”.

De acordo com o projecto de alar-
gamento do Centro Escolar de Delães,
prevê-se a criação de novas valências
na zona adjacente à escola, nomea-
damente um refeitório, copa, despen-
sa, vestiários, instalações sanitárias e
uma sala de professores, para além
de um recreio coberto, um parque
infantil e uma zona polidesportiva.

Localizada numa zona central da
freguesia, a escola beneficia ainda da
requalificação da Avenida Albino
Marques (estrada de ligação Famalicão-

Riba de Ave que atravessa a freguesia
de Delães). Fazendo a ligação entre
vários pontos estratégicos da fregue-
sia, esta via está a ser alvo de me-
lhoramentos diversos, nomeadamente
no que diz respeito à criação e alar-
gamento de passeios, baías de estaci-
onamento, colocação de sinalização
rodoviária, mobiliário urbano e subs-
tituição da iluminação. Para Armindo
Costa, esta obra, que implica um in-
vestimento municipal na ordem dos
225 mil euros, “vai melhorar as con-
dições de segurança das crianças que
frequentam a escola”, para além de
permitir “um maior fluxo e ordenamen-
to do trânsito”. “Com a requalificação
da escola e melhoramento desta via
envolvente, a freguesia de Delães ga-
nha uma imagem de modernidade e
mais qualidade de vida”, acrescentou
Armindo Costa. ||||| FONTE: CMMMMM     FFFFFAMAMAMAMAMALICÃALICÃALICÃALICÃALICÃOOOOO

Entre os temas em discus-
são estiveram neste Ciclo

a “Educação”, a “Inovação”
e o “Emprego e De-

senvolvimento Económico”

Festival de cinema de Famalicão arranca a 14 de Março
Mais de cem filmes em exibição durante nove dias. Vai ser assim o Festival Internacional de Cinema e Vídeo de Vila Nova de
Famalicão, Famafest’2009, que arranca no próximo dia 14 de Março e decorre até dia 22. A maratona cinematográfica
decorre em quatro salas do concelho (nos dois auditórios da Casa das Artes, na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
e no Centro de Estudos Camilianos, em S. Miguel de Seide) . A concurso estarão 30 filmes oriundos de países como a Itália,
Canadá, Alemanha, Bulgária, EUA, Áustria e Espanha, sendo, no entanto, a grande maioria proveniente de França e Portugal.
Toda a programação em: www.famafest.org
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Em Riba d’Ave, milhões de minhocas irão
trabalhar dia e noite para tratar mil e 500
toneladas de lixos urbanos por ano, o
que corresponde aos resíduos gerados
por quatro mil habitantes. É pelo menos
o que se espera que aconteça na uni-
dade de vermicompostagem de resídu-
os indiferenciados, inaugurada no pas-
sado dia 3 de Março, e anunciada como
a primeira unidade do género a ser inau-
gurada em todo o mundo.

Esta infra-estrutura ambiental é gerida
pela Associação de Município do Vale
do Ave e integrando três novas valên-
cias, nomeadamente uma plataforma de
triagem, uma nova linha de triagem de
resíduos de embalagens e a unidade
de vermicompostagem. O investimento
total ascende aos 18 milhões de euros,
aprovado pela Comissão Europeia e fi-
nanciado a 81 por cento pelo Fundo
de Coesão.

Embora a dita “cultura de minhocas”
já existir há mais de vinte anos para
transformação de matéria orgânica -
como esterco de pecuárias, lamas das
estações de tratamento de águas resi-
duais e resíduos de indústrias agro-ali-
mentares - em húmus que pode ser usa-
do como adubo, a unidade de Riba de
Ave, da Amave é a primeira do mundo

A espécie de verme utilizada na
unidade de Riba D’ave é a ‘ver-
melha californiana’, uma espécie
capaz de suportar as condições
agressivas dos resíduos”. Num
espaço construído para receber
as minhocas, os resíduos domés-
ticos são ”transformados” em
húmus. O húmus será depois ven-
dido pela Amave como fertilizan-
te para hortas e jardins. ||||||

Em Riba d’Ave milhares de minhocas
ocupam-se do nosso lixo
AMAVE INAUGUROU NA SEMANA PASSADA A PRIMEIRA UNIDADE NO MUNDO DE VERMICOMPOSTAGEM DE RESÍDUOS
INDIFERENCIADOS. INVESTIMENTO TOTAL ASCENDE AOS 18 MILHÕES DE EUROS

onde as minhocas são lançadas aos
lixos indiferenciados, incluindo car-
tão, papel, plásticos, metal.

Segundo explicou ao diário “Pú-
blico”, João Completo, da empresa
portuguesa Lavoisier, responsável pela
tecnologia utilizada nesta unidade,
o processo passa por duas fases. Pri-
meiro, os resíduos sólidos urbanos
indiferenciados são tratados para se-
rem homogeneizados, para serem
higienizados - eliminando os agentes
patogénicos que possam existir - e para
retirar os cheiros. Estes processos
demoram entre duas a três semanas,
período durante o qual é aumenta-
da a temperatura dos resíduos para
65º. “Aqui aparecem as primeiras
bactérias que fazem uma primeira
digestão da matéria”, explica aquele
responsável. “Depois lançamos as
minhocas que demoram entre duas
a três semanas para digerirem os re-
síduos e transformarem o lixo em
húmus, ou seja, as suas fezes”.

Os resíduos que as minhocas
não consigam digerir, como os sa-
cos de plástico, são limpos de todos
os restos de comida e sujidade e
ficam prontos para serem enviados
para as várias fileiras de reciclagem.

Rui Berkemeier, do Grupo de Re-
síduos da Quercus (Associação Na-
cional de Conservação da Nature-
za) - que dá apoio técnico ao pro-
jecto -, deu conta ao mesmo diário
que “para tratar uma tonelada de
resíduos urbanos são necessários
meio milhão de minhocas. Estes ani-
mais podem digerir metade do seu
peso por dia. A taxa de recuperação

através da vermicompostagem é su-
perior a 80 por cento, acrescenta”.

Por sua vez, António Magalhães,
presidente da Câmara Municipal de
Guimarães e da associação de mu-
nicípios sublinha a mais valia deste
sistema em termos económicos: “o
baixo custo deste tipo de tratamento
do lixo vai permitir diminuir a tarifa
cobrada pela recolha e tratamento
de resíduos urbanos já a partir de Ou-
tubro”, anunciou o autarca. A Quercus,
de resto, já considerou a vermicom-
postagem como a “melhor solução”
para o tratamento de lixo. Acredita-
mos que a vermicomposta-gem de
resíduos urbanos vai ser decisiva para
se atingirem altas taxas de reciclagem
com baixos custos e vamos sensibili-
zar o Ministério do Ambiente para
viabilizar todos os projectos que sur-
girem com esta tecnologia”, referiu
Pedro Carteiro, membro da referida
associação ambientalista.

Depois de Riba de Ave a empresa
dona da patente, vai construir mais
duas unidades de vermicomposta-
gem: uma em S. Miguel, nos Açores,
e outra em Beja, devendo esta última
inaugurar em Julho deste ano. |||||| JACJACJACJACJAC
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AS MINHOCAS

A Águas do Ave vai iniciar a cur-
to prazo, a empreitada de execu-
ção dos interceptores de Este -
Guisande (prolongamento), Aves,
Taipas, S. Torcato, Mogege e Cor-
tinhas ao concorrente Rodrigues
& Camacho – Construções, S.A..

As infra-estruturas de drena-
gem a instalar têm como objectivo,
a recolha e o encaminhamento pa-
ra tratamento, dos efluentes do-
mésticos e industriais, gerados
nas freguesias de Caldelas, S. Tor-
cato e Ronfe, do Município de Gui-
marães e nas freguesias de Moge-
ge, Joane e Arnoso (Santa Eulália
e Santa Maria), do Município de
Vila Nova de Famalicão.

O valor total desta obra, que
conta com a instalação de 6.992
metros de tubagem, é de  494 mil
e 658 euros, tendo um prazo de
execução de 180 dias.

Esta empreitada é co-financia-
da em 53% pelo Fundo de Coe-
são da União Europeia que visa
contribuir para a redução das dis-
paridades sociais e económicas en-
tre os cidadãos desta região. |||||||

Águas do Ave
adjudica
execução de
novos
interceptores
PARA SERVIR OS MUNICÍ-
PIOS DE GUIMARÃES,
VILA NOVA DE FAMALICÃO
E SANTO TIRSO

No dia 2 de Março foi assinado
um acordo de cooperação entre
o Município de Guimarães e a
Direcção-Geral dos Assuntos Con-
sulares e Comunidades Portugue-
sas, que estabeleceu a criação, na
cidade de Guimarães, de um Ga-
binete de Apoio ao Emigrante
(GAE). Na cerimónia estiveram pre-
sentes o autarca municipal de Gui-
marães, António Magalhães, o Em-
baixador José Manuel Costa Arsé-
nio e ainda o Secretário de Estado
das Comunidades Portuguesas,
António Braga. |||||

Guimarães vai ter
Gabinte de Apoio
ao Emigrante



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

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

SEGUNDA  QUINZENA MARÇO:SEGUNDA  QUINZENA MARÇO:SEGUNDA  QUINZENA MARÇO:SEGUNDA  QUINZENA MARÇO:SEGUNDA  QUINZENA MARÇO:

VIRGEM 23/8 A 22/9

BALANÇA 23/9 A 22/10

Certo dia, estava um alentejano a esborrachar
um caracol com o pé, quando foi surpreendi-
do pela tia Almerinda.
- Olha lá seu ordinário, tás tu fazendo mal ó
bicho que na te fez mal nenhum!!!
- Ai não que na fez?
O sacana anda a perseguir-me há três dias!

Tive êxito na vida. Agora tento fazer da minha
vida um êxito.||||| BRIGITTE BARDOT, ACTRIZ FRANCESA)  

Sardinhas na Telha

Ingredientes:
16 sardinhas, 1,5 dl de azeite, 3 dentes de alho, 1
chávena de farinha de milho
sal
Esborracham-se os alhos e introduzem-se no
azeite. Deixam-se ficar assim durante algum
tempo. Amanham-se e lavam-se as sardinhas.
Temperam-se com sal. Têm-se as telhas de
barro vermelho não vidrado (à antiga portu-
guesa). Untam-se generosamente as telhas com
o azeite, esfregando-as com os alhos. Devem
ficar bem impregnadas de azeite. Passam-se as
sardinhas pelo o mesmo azeite e depois pela
a farinha de milho. Colocam-se nas telhas as
sardinhas desencontradas, isto é, rabos com
cabeças. Levam-se a assar no forno e servem-
se nas próprias telhas. Acompanham com ba-
tatas a murro e cebolas assadas com a pele,
peladas e regadas com um fio de azeite.

Carta Dominante: O Louco, que sig-
nifica Excentricidade.  Amor: No que
se refere ao amor, seja responsável.
Não faça alguém sofrer pela sua falta
de atenção. Saúde: Tendência para a
distracção. Tenha mais cuidados con-
sigo e com a sua saúde. Dinheiro:
Apesar de não dar muita importân-
cia aos bens materiais, esforce-se por
conseguir um aumento de salário. Se
mostrar empenho verá que consegue.
Número da Sorte: 22

Carta Dominante: 7 de Copas, que
significa Sonhos Premonitórios. Amor:
Surpreenda o seu amor com uma vi-
agem que vos permitirá partilhar mai-
or intimidade. Está a fazer falta à vos-
sa relação uma maior convivência a
dois, sem interferência de outras pes-
soas. Saúde: Cuide da sua alimenta-
ção. Deve aumentar a ingestão de fru-
tas e de legumes para não sofrer de
carências vitamínicas. Dinheiro: Reco-
nheça o seu verdadeiro valor. Não
permita que o subvalorizem nem que
abusem da sua boa vontade. Núme-
ro da Sorte: 43

Carta Dominante: A Torre, que signi-
fica Convicções Erradas, Colapso.
Amor: O seu par poderá exigir-lhe
mais atenção. Procure ser um pouco
mais carinhoso. Por vezes está tão
embrenhado nos seus próprios pro-
jectos que se esquece de quem tanto
lhe quer. Saúde: Tendência para as
alergias. Previna-se antecipadamente.
Dinheiro: Poderá ter de reajustar a sua
forma de trabalhar. Elabore uma es-
tratégia que lhe permita adaptar-se às
novas realidades da sua empresa.
Número da Sorte: 16

Carta Dominante: Valete de Copas, que
significa Lealdade, Reflexão. Amor:
Poderá sentir necessidade de fazer um
balanço da sua relação amorosa e
perceber que afinal não valeu a pena
ter lutado tanto. Procure acima de tudo
a sua felicidade, seja com quem for.
Saúde: Pense mais em si e cuide da
sua saúde. Não descure as idas ao
ginásio. Dinheiro: Período protegido
profissionalmente. Apresente os seus
projectos com segurança. Número da
Sorte: 43

Carta Dominante: 3 de Espadas, que
significa Amizade, Equilíbrio. Amor: A
sua cara-metade vai dar-lhe provas do
amor que tem por si. Vai sentir-se
muito feliz, aproveite este período de
romance e amor. Saúde: Poderão sur-

gir alguns problemas relacionados
com a coluna. Procure corrigir a sua
postura. Dinheiro: Faça valer os seus
pontos de vista de uma forma civili-
zada. Não exija fazer prevalecer a sua
opinião, saiba ouvir. Número da Sor-
te: 58

Carta Dominante: Ás de Espadas, que
significa Sucesso. Amor: Poderá co-
nhecer alguém que o fará pôr em
causa a sua actual relação amorosa.
Pense bem nas consequências dos
seus actos antes de se lançar de ca-
beça na paixão. Saúde: Durante este
período a tendência é para que tudo
corra bem no domínio físico. Mante-
nha essa boa forma. Dinheiro: Defina
os seus projectos e ponha-os em prá-
tica. O sucesso financeiro está favo-
recido, por isso não tenha medo de
arriscar. Número da Sorte: 51

Carta Dominante: A Papisa, que signi-
fica Estabilidade, Estudo e Mistério.
Amor: Poderá conhecer alguém que
o deixará completamente apaixona-
do. Avance com prudência, procure
conhecer melhor a pessoa antes de
se envolver. Saúde: Evite alimentos
demasiado salgados. A sua tensão
arterial anda muito alta. Dinheiro: Pe-
ríodo de estabilidade financeira, con-
tudo guarde algum dinheiro porque
pode vir a precisar. Número da Sorte:
2

Carta Dominante: Rainha de Ouros,

que significa Ambição, Poder. Amor:
Esteja atento ao seu coração e siga a
sua intuição. Não fuja do amor, ele
vai correr atrás de si. Saúde: Durante
esta quinzena estará mais susceptível
a sofrer pequenos acidentes domés-
ticos. Acautele-se. Dinheiro: Boas
oportunidades para iniciar um negó-
cio na área do turismo. Número da
Sorte: 77

Carta Dominante: 6 de Copas, que
significa Nostalgia. Amor: Poderá sen-
tir-se um pouco melancólico e com
saudades de um amor que o marcou
muito no passado. Seja mais optimis-
ta e concentre-se no que o presente
lhe está a oferecer. Saúde: Período
agitado e esgotante. Procure descan-
sar mais. Dinheiro: Esteja atento à sua
conta bancária e faça os possíveis por
controlar os gastos. Não estará com
uma boa capacidade de gestão, por
isso peça ajuda nesse sentido a al-
guém da sua confiança. Número da
Sorte: 42

Carta Dominante: O Mágico, que sig-
nifica Habilidade. Amor: Não se isole
nem se feche dentro de si mesmo.
Abra as portas do seu coração ao
amor. Mostre a pessoa maravilhosa
que é, e pode fazer alguém muito fe-
liz. Saúde: Tendência para o desgaste
físico. Durma as horas necessárias que
garantam o descanso do seu orga-
nismo. Dinheiro: Estabilidade finan-
ceira. Aproveite para fazer algumas
compras ou investir em melhoramen-
tos para a sua casa. Número da Sorte:
1

Carta Dominante: 8 de Ouros, que
significa Esforço Pessoal. Amor: Preo-
cupe-se mais com o bem-estar da sua
família. Esteja mais presente. Saúde:
O bom humor e o optimismo pauta-
rão a sua vida. Dinheiro: Viverá um
momento de prosperidade, no entan-
to procure não emprestar dinheiro a
alguém em quem não confie plena-
mente, oiça a sua intuição. Número
da Sorte: 72

pensamento

Carta Dominante: Rainha de Espadas,
que significa Melancolia, Separação.
Amor: Uma separação forçada pode-
rá fazer com que sinta falta do cari-
nho e conforto da sua família. Procu-
re ser mais auto-confiante e seguro
de si mesmo. Saúde: As suas energi-
as estarão um pouco enfraquecidas.
Não faça esforços desnecessários.
Dinheiro: Poderá receber um convite
para chefiar um departamento. Pense
bem se pretende tamanha responsa-
bilidade. Número da Sorte: 63
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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 Março foi o nosso estimado assi-
nante, Armindo José C. Melo Maia, residen-
te no Lugar de Ferreiros, em Ribeirão.

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     a feliz contem-
plada nesta 1ª saída  de Março foi a nossa
estimada assinante, Maria Amélia Pacheco
Oliveira, residente no Lg Francisco M. Gui-
marães, 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 23 | ENTRE MARGENS | 11 DE MARÇO 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

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

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

PROCURAPROCURAPROCURAPROCURAPROCURA
Trabalho como empregada doméstica ou para tomar conta de

crianças e idosos (de seg. a sex.). Contactar: 915 275 339

PRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SE
Pessoa interna (dia e noite) para cozinhar e trabalhos domésticos

para casa com uma senhora só. Contactar: 252 942 487

CASATIR - CENTRO DE ACÇÃO
SOCIAL DE ACOLHIMENTO
À TERCEIRA IDADE DE RORIZ

CONVOCATÓRIA

Abílio Fontes Martins, Presidente da Mesa da Assembleia
Geral , vem, nos termos do artigo 29.º, dos Estatutos do
Casatir, convocar os Associados para a Assembleia
Geral que se realizará no dia 22 de Março, pela 09.00
horas, na sede, sito na Rua de S. Pedro, nº 137 - Roriz,
com a seguinte Ordem de Trabalhos.

1. Leitura das Actas das últimas Assembleias - Gerais
Ordinárias;

2. Apreciação e votação do relatório de actividades e con-
tas do Exercício de 2008;

3. Outros assuntos de interesse;

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

O presidente da Mesa da Assembleia-geral
Abílio Fontes Martins

CONVO CATÓRIA

Maria Ondina da Silva Neto, Dra., Presidente da Mesa da
Assembleia Geral da União Desportiva e Social de Roriz,
nos termos do n.º 1 do Artigo 30º e no sentido de dar
cumprimento ao estipulado na alínea b) do n.º 2 do Arti-
go 29º dos Estatutos da União Desportiva e Social de
Roriz, convoco todos os Associados para uma Assem-
bleia Geral Ordinária da União Desportiva e Social de
Roriz, a realizar no próximo dia 15 de Março de 2009,
pelas 8,30 horas, na sede desta Instituição, sita na Rua
José Rodrigues de Castro, em Roriz, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1. Discussão e votação do Relatório e Contas da Ge-
rência do ano de 2008;
2. Proposta de adesão à União Distrital das IPSS;
3. Informar a situação do Processo do Campo de Futebol;
 (parecer jurídico, elaborado pela CCDR-Norte)
4. Outros assuntos de interesse para a Associação,

OBS: Nos termos do disposto no n.º 1 do Artigo 31º dos Estatu-
tos, se à hora marcada não estiver mais de metade dos associ-
ados com direito a voto, reunirá uma hora depois com qualquer
número de presentes.

Roriz, 21 de Fevereiro de 2009
O Presidente da Assembleia Geral
da União Desportiva e Social de Roriz
Dra. Ondina Neto

UNIÃO DESPORTIVA E
SOCIAL DE RORIZ
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