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Primeiro de Maio radical
em Vila das Aves

Com a participação de duas cen-
tenas de atletas realizou-se no dia
1 de Maio em Vila das Aves, e sem
que praticamente ninguém con-
tasse, uma actividade de “Down
Hill Urbano” promovida pela City

Bike com o apoio da Associação
de Ciclismo do Minho. O êxito
da prova realizada na freguesia po-
derá ter aberto uma página para a
continuidade da iniciativa no ca-
lendário da modalidade. Pág. 16

Depois da remodelação de finais
dos anos 80, as Termas das Cal-
das da Saúde impuseram-se como
“o primeiro balneário da era mo-
derna”. De “umas termas típicas do
termalismo do final do século pas-

Autarcas e investidores ainda não despertaram
para o potencial que as Termas representam
ALVO DE UMA PROFUNDA REMODELAÇÃO, AS TERMAS DAS CALDAS DA SAÚDE ANSEIAM AINDA, 15 ANOS DEPOIS, QUE
AUTARCAS E INVESTIDORES LOCAIS DESCUBRAM O POTENCIAL DO TERMALISMO E APOSTEM NESTA ÁREA PARA
DESENVOLVER AS CAPACIDDES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO. SUPLEMENTO AREIAS

sado” passou a região a ter uma
termalismo de referência. Mas 15
anos depois, a comunidade local,
autarcas e investidores, ainda não
despertaram para o potencial que
as Termas das Caldas da Saúde re-

presentam. Falta oferta hoteleira, fal-
tam respostas ao nível da restau-
ração e todo um conjunto de
mais valias comercias e culturais
que poderiam ajudar a atrair mais
público. SUPLEMENTO, PÁG. VIII

Hélder Pimenta e António
Freitas na estrada. Pag. 17

Rallye Santo Thyrso Convida

Avenses em
destaque na
prova de
Santo Tirso

Equipamentos
sociais para
Rebordões
e S. Martinho
do Campo
Lar de Idosos e Centros de
Dia em Rebordões e S.
Martinho do Campo.
Numa semana, as duas
obras foram consignadas
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Na edição anterior deste jornal, na
página 8 foi dado destaque à atleta
Ana Rita Monteiro, uma das
medalhadas do 25 de Abril, dizen-
do-se no texto que “é natural de Vila
das Aves”. Trata-se de uma atleta da
associação A Negrelense, filha do
Mestre de Karate daquela instituição
mas natural de Roriz; “o seu a seu dono”.
Este lapso é, no entanto, da responsabi-
lidade da Câmara de Santo Tirso que
assim nos fez chegar a informação.

Faleceu no passado dia 11 do cor-
rente, com 93 anos de idade, no
mosteiro das Irmãs de S. José de
Cluny em Nogueiró, Braga, a Irmã
Maria da Conceição Azevedo Men-
des de Carvalho (Irmã Gonzaga). Esta
religiosa que passou parte da sua vida

Informamos os nossos leitores que segundo edital da Direcção
Geral de Veterinária se irá proceder à vacinação anti-rábica e de
identificação electrónica, no concelho de Santo Tirso nos seguin-
tes horários e locais:

Roriz - dia 16 Maio/15h00 - Junta de Freguesia
S. Mamede Negrelos - 16 de Maio/17h00 - Casa dos Velhos
S. Salvador do Campo - 16 Maio/18h00 - Junta de Freguesia
Água Longa - 23 Maio/15h00 - Junto à Igreja
Agrela - 23 Maio/17h00 - Junto à Igreja
Santo Tirso (S. Bartolomeu) - 26 Maio/11h30 - junto à Igreja de S.
Bartolomeu
Santo Tirso (restantes lugares) - 26 Maio/14h30 - Mercado Municipal
Vilarinho - 30 Maio/15h30 - Junta de Freguesia
Vila das Aves - 30 Maio/17h30 - junto à Igreja
Reguenga - 4 Junho/14h30 - junto à Igreja
Refojos - 4 Junho/15h30 - Junto à Igreja
S. Cristina do Couto - 6 Junho/15h00 - junto à Igreja
S. Miguel do Couto - 6 Junho/16h30 - junto ao Depósito
S. Tiago da Carreira - 6 Junho/17h30 - junto à Igreja
Monte Córdova (Couto e Passos) - 13 Junho/9h30 - Alminhas de
Passos
Monte Córdova (Casais e Pereiras) - 13 Junho/10h30 - junto ao
Cemitério
Monte Córdova (Cabanas e Hortal) - 13 Junho/11h30 - junto à Ca-
pela Santa Cruz
Monte Córdova (Redundo) - 13 Junho/12h30 - Largo de Redundo
S. Tomé Negrelos - 13 Junho/15h30 - Campo da EBI
S. Martinho Campo - 13 Junho/17h30 - Junta de Freguesia
Lamelas - 18 Junho/14h30 – junto à Igreja
S. Paio Guimarei - 18 Junho/15h30 - junto à Picaria
Palmeira - 20 Junho/9h30 - junto à Igreja
Sequeirô - 20 Junho/10h30 - Junta de Freguesia
Lama - 20 Junho/11h30 - Junta de Freguesia
Rebordões (Ribas e lugares próximos) - 20 Junho/15h30 - junto à
Escola Primária
Rebordões (restantes lugares) - 20 Junho/17h30 - Junta de Fre-
guesia
Burgães (Abelha e lugares próximos) - 27 Junho/15h30 - Abelha
Burgães (Lage e restantes lugares) 27 Junho/17h. - Lugar da Lage
Areias - 11 Julho/10h30 - junto à Igreja

Os caninos que, por qualquer motivo justificado não sejam apre-
sentados nos locais de concentração acima indicados podem ser
ainda vacinados mediante a cobrança da taxa N e identificados
electronicamente mediante a cobrança da taxa única todos as ter-
ças-feiras, pelas 14h30, junto ao Mercado Municipal de Santo Tirso.

Vacinação anti-rábica

Também na edição anterior ocorrem
dois lapsos que não podemos deixar
sem correcção. Assim na página 17 a
primeira foto refere-se ao jogo dos
Juniores que deveria ter sido inserida
na página seguinte onde também er-
radamente foi inserida uma foto com
a equipa do Feirense que deveria ter
sido dos juniores.
Aos visados e a todos os leitores e
assinantes deste jornal, apresentamos
as nossas desculpas.
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A ASAS levou a cabo no 2º trimes-
tre lectivo, através do CAFAP – Centro
de Apoio Familiar e Aconselhamen-
to Parental, sessões de Sensibilização
destinada a pais, professores e outros
agentes educativos de crianças e jo-
vens do concelho de Santo Tirso.

Esta iniciativa contou com a pre-

SESSÕES DE SENSIBILIZAÇÃO NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE SANTO TIRSO

Semana da acção social termina esta xexta-feira com teatro no Cine-Aves
O grupo de teatro amador de Monte Córdova sobe ao palco do Cine-Aves, em Vila das Aves, na próxima sexta-feira para a apresentação de “Casa de
Pais”. Com este espectáculo -  marcada para as 21h00 – dá-se por concluída a Semana da Acção Social, promovida pela Câmara de Santo Tirso.
A semana abriu na última segunda-feira, com uma divulgação pública das actividades promovidas no âmbito da acção social concelhia. No que toca
ao tema da deficiência e em articulação com a Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente, realizam-se ao longo desta semana acções de
sensibilização, dirigidas a pais e técnicos, sobre nutrição e sexualidade na deficiência.

sença de técnicos que se têm dedi-
cado ao estudo sobre as áreas da
Infância, Juventude e Família, nome-
adamente, Lurdes Veríssimo da Uni-
versidade Católica do Porto, João Lo-
pes da Universidade do Minho e Sara
Barros do Centro Hospitalar Médio
Ave. As Sessões decorreram nos
Agrupamentos de Escolas S. Rosendo,
Agrela e S. Martinho do Campo.

Os temas abordados nas Sessões
foram: ”A Violência nas Escolas”,
”Como Educar o meu Filho?” e “O
papel dos Mass Media no Desen-
volvimento das Crianças”. Estes cons-
tituem temas actuais e de grande pre-
ocupação, aspecto espelhado pelo
número de participantes envolvidos
na iniciativa, cerca de 220 pessoas.

As próximas sessões desta inicia-
tiva realizam-se na EB 2,3 d‘Agrela
no dia 15 de Maio e na Junta de
Vilarinho no dia 29 de Maio. ||||||

Faleceu em Braga Irmã Gonzaga
nas missões em Angola era a filha
mais velha dos nove filhos de Luís
Gonzaga Mendes de Carvalho e
Balbina Carvalho de Azevedo, irmã
dos ainda sobrevivos, srs. Manuel de
Azevedo Mendes de Carvalho, D.
Maria Irene Azevedo Mendes de Car-

valho, da drª Júlia Azevedo Mendes
de Carvalho (irmã teresiana), rev º pe.
Joaquim Mendes de Carvalho e engº
Luís Gonzaga Azevedo Carvalho. A
Missa de 7º dia realiza-se no Con-
vento da Visitação (Aves), na próxima
segunda-feira, 18 de Maio, pelas 8h00.

FUNERAL REALIZOU-SE NA MANHÃ DE ONTEM, TERÇA-FEIRA

O PSD já fez as suas escolhas quan-
to aos candidatos às juntas de fre-
guesia de Agrela e Água Longa. No
primeiro caso, e sem grandes sur-
presas, a opção recaiu em Paulo Ben-
to, actual tesoureiro da Junta de Fre-
guesia. Para a freguesia de Água
Longa o escolhido foi Ângelo Vi-

nhas, mais conhecido por enfermei-
ro Vinhas.

Para Alirio Canceles, presidente
da Comissão Política Concelhia do
PSD, a opção por Paulo Bento resulta
de um processo de renovação, que
visa emprestar aos próximos quatro
anos ainda mais dinâmica. Em rela-

ção à candidatura de Ângelo Vinhas,
Canceles diz que esta é de grande
importância, pelo resultado que se
verificou em 2005, onde o PSD fi-
cou a escassos 44 votos de con-
quistar a Junta e ganhou para a Câ-
mara, acreditando que este ano con-
quistará a Junta de Freguesia. |||||

PSD já escolheu candidatos às juntas
de freguesia de Agrela e Água Longa
PAULO BENTO CANDIDATA-SE POR AGRELA E ÂNGELO VINHAS POR ÁGUA LONGA

Sessões de Sensibilização destinadas a
pais chegam a Agrela e Vilarinho

“A Violência nas Esco-
las”, “Como Educar o meu
Filho?” e “O papel dos
Mass Media no Desenvol-
vimento das Crianças”
são os temas abordados
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Tem de prazo de construção 730
dias e não deverá demorar muito
para começarem as obras. O auto
de consignação foi assinado a 28
de Abril, ou seja, dois anos depois
de a Associação de Solidariedade
Social de S. Tiago de Rebordões
(Asstir) ter apresentado uma candi-
datura ao Programa de Alargamen-
to da Rede de Equipamentos Sociais
de forma a concretizar o seu objecti-
vo: construir um equipamento social
com creche, centro de dia e lar de
idosos na freguesia de Rebordões.
Também há dois anos, a referida as-
sociação dava a conhecer o edifício
que começará a ser construído em
breve e que já recebeu a designação
de “Caminhar”.

O caminho feito até ao momen-

NUMA SEMANA, DOIS AUTOS DE CONSIGNAÇÃO ASSINADOS REFERENTES A DOIS EQUIPAMENTOS DA MESMA NATUREZA.
NA FREGUESIA DE REBORDÕES DEVERÃO AVANÇAR EM BREVE AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM EQUIPAMENTO SOCIAL
COM AS VALÊNCIAS DE LAR, CENTRO DE DIA E CRECHE E O MESMO DEVERÁ ACONTECER EM S. MARTINHO DO CAMPO.

Novos equipamentos sociais para
Rebordões e S. Martinho do Campo

Está a decorrer mais uma edição do
concurso para a eleição da Rainha e
Princesa do Vinho Verde. A iniciativa
da Câmara Municipal de Santo Tirso
pretende promover e divulgar o con-
celho e os seus vinhos, conferindo-
lhes uma maior projecção e visibili-
dade nacional e internacional. As can-
didaturas terminam a 31 de Maio.
Mas no vinho, já há prémios para os
vitivinicultores.

Já são conhecidos os premiados
do Concurso Concelhio de Vinho
Verde Engarrafado e da Produção.
Esta iniciativa é promovida pela Câ-
mara Municipal e decorre a par do
festival gastronómico que anima San-
to Tirso durante vários dias. O júri -
composto por Maria Teresa Mota, da
Confraria dos Vinhos Verdes, Carlos
Alberto Almeida Bastos, da Coope-
rativa Agrícola, Américo Miranda de
Araújo, representante dos Escanções
de Portugal e José Carneiro da Costa
Oliveira, representante da Produção
e Comércio - apreciou várias deze-
nas de vinhos, atribuindo um diplo-
ma e um troféu, por categoria, aos
três primeiros classificados.

No grupo de Vitivinicultores Engar-
rafadores receberam o primeiro pré-
mio: Escola Profissional Agrícola Con-
de S. Bento (Branco); Quinta do Lago
(Espadeiro); e Quinta de Covas (Tin-
to). Na categoria de Vitivinicultores Pro-
dutores, os primeiros classificados fo-
ram: Rosa Maria de Sousa Barbosa de
Frada Gouveia (Branco); Albino Silva
Ribeiro (Espadeiro); e João Maria de
Freitas Lima Ribeiro (Tinto) [Ver lista
completa dos premiados em baixo].

Depois da eleição dos vinhos, será
a vez de se eleger a Rainha e a Prin-
cesa do Vinho Verde, a quem compe-
tirá representar o município de Santo
Tirso nos eventos promocionais, no
país ou no estrangeiro, nomeadamen-
te nas Festas das Vindimas das cida-
des de Gross-Umstadt, na Alemanha,
e Saint Peray, em França. Ao concur-
so, cujas inscrições terminam a 31 de
Maio, podem candidatar-se todas as
jovens solteiras, residentes no conce-
lho de Santo Tirso, com idades com-
preendidas entre os 18 e 25 anos. As
candidaturas poderão ser feitas di-
rectamente na Câmara, nos serviços da
Divisão da Cultura (Biblioteca Muni-
cipal) e nos Serviços de Turismo. |||||||

Aberto concurso
para a eleição
da Rainha
do vinho Verde
ATÉ DIA 31 DE MAIO

to, esse, tem-se revelado mais longo
do que o desejado, por isso mesmo,
mais importante se torna o actual mo-
mento para a Asstir que, em 2007
previa que a obra estivesse concluída
no final deste ano. Para o presidente
da associação, Vitor Maurício, o ac-
tual momento representa o “corolário
de muitos anos de esforço e traba-
lho” não deixando de recorrer à aju-
da divina para que a obra, agora,
avance, de facto: “que Deus nos aju-
de a conseguir fazer esta obra como
nós queremos”.

O equipamento em causa vai cus-
tar um milhão e 950 mil euros e vai
disponibilizar à população de Rebor-
dões, uma creche, centro de dia, lar
de idosos e serviço de apoio domici-
liário. Pelas contas da associação re-
bordoense, 33 crianças vão poder
utilizar a creche, e o mesmo número
de utentes terá o lar de idosos. O
apoio domiciliário chegará a 60 pes-
soas, tantas quantas as que poderão
usufruir do centro de dia. A constru-

ção do edifício ficará a cargo da em-
presa SILVIL – Construções Silva Lopes.

Segundo Castro Fernandes, pre-
sidente da Câmara de Santo Tirso,
este será “o maior equipamento so-
cial” a realizar na freguesia de Rebor-
dões. A obra terá uma comparticipa-
ção financeiramente da parte da autar-
quia, sendo esta a prova “do traba-
lho positivo” realizado pela Asstir nos
últimos anos. Castro Fernandes – que
se mostrou surpreendido com o nú-
mero de rebordoenses que não qui-
seram deixar de assistir à cerimónia
do auto de consignação - deu ainda
garantias de que a mesma continua-
rá a ter a colaboração da Câmara.

LAR E CENTRO DE DIA EM S.
MARTINHO DO CAMPO
Um dia mais tarde, novo auto de
consignação foi assinado relativo a
um equipamento da mesma nature-
za. Desta vez, em causa está a cons-
trução do Lar de 3ª Idade e Centro
de Dia da Associação de Solidarie-

dade Social (AS) de S. Martinho do
Campo. Em causa está um investi-
mento de cerca de um milhão e du-
zentos mil euros, apoiado pelo go-
verno em 544 mil euros e na cedên-
cia de terreno e em 100 mil euros
pela Câmara Municipal. Este novo
equipamento vai servir um total de
83 utentes (30 em Centro de Dia,
30 em Apoio Domiciliário e 23 em
Lar Residencial).

Recorde-se que em Novembro
passado, o presidente do Conselho
Directivo do Instituto da Segurança
Social, Edmundo Martinho, deslo-
cou-se à sede da AS, onde, em nome
do Secretário de Estado da Seguran-
ça Social, procedeu à assinatura de
um protocolo, através do qual o Go-
verno formaliza o referido apoio fi-
nanceiro, que representa 60 por cen-
to do investimento global, dando ga-
rantias ainda de que, “mal entre em
funcionamento”, o mesmo passará a
integrar a “Rede Nacional de Equi-
pamentos Sociais”. ||||||

Para Vitor Maurício, o
actual momento representa
o “corolário de muitos
anos de esforço e trabalho”

Lar de Idosos e Centros de Dia em Rebordões e S. Martinho do Campo

PROJECTO DO EDÍFICIO DA ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE REBORDÕES
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Recolha selectiva de lixos

Carlos Alberto Pereira, Chefe Nacional do CNE, falou no Conselho Pastoral Paroquial

||||| TEXTO: CELSO CAMPOS

O mais recente santo português, S.
Nuno Álvares Pereira, foi o tema do
encontro de formação pastoral que
marcou a última reunião do Conse-
lho Pastoral Paroquial de Vila das Aves,
realizada na noite do passado sába-
do, 9 de Maio. O pároco, Padre Fer-
nando Abreu, não quis que a canoni-
zação do Condestável passasse ao
lado da paróquia e convidou Carlos
Alberto Pereira, Chefe Nacional do
Corpo Nacional de Escutas, para abor-
dar esta figura histórica, santificada
no passado dia 26 de Abril, em
Roma, pelo Papa Bento XVI.

“S. Nuno viveu intensamente o seu
tempo e com um espírito cristão que
deixou marcas”, evidenciou, já no fi-
nal da sua intervenção, Carlos Alberto
Pereira. Fazendo a ponte para os cris-
tãos dos dias de hoje, acentuou que
“o mesmo devemos nós ter em conta,
pois quer o que fazemos, quer o que
não fazemos, deixa marcas”.

Nuno Álvares Pereira viveu, no seu
tempo (1360/1431), um clima de cri-
se, não apenas social e económica,
com guerras e a peste, mas também
de valores. Algo que levou o chefe
do CNE a referir que “o tempo dele é
o nosso tempo, mas com duas agra-
vantes que é o crescente individualis-

mo e relativismo”. Carlos Alberto Pe-
reira deteve-se aqui e evidenciou a
“preocupação com o eu” nos dias de
hoje bem como a tendência de “tudo
relativizar. É tudo mais ou menos”, dis-
se, exemplificando com o facto de ser
cada vez mais usual ouvir expressões
como: ‘sou católico, mas tenho a mi-
nha fé por isso não frequento a igreja’.

Nesta linha, Carlos Alberto Perei-
ra enalteceu o exemplo de S. Nuno,
como homem Santo que “cultivou o
sentido da fidelidade e da honra”,
demonstrando ainda o seu heroísmo
“não pelas vitórias militares que al-
cançou, mas por defender as ideias
que tinha”. O militar e Condestável
acabou, a certa altura da sua vida,
por desfazer-se de todos os seus bens
– era o homem mais rico do reinado
de D. João I – para se tornar frade e
dedicar a sua vida a matar a fome
aos pobres e pedintes. Foi “despren-
dido” pois mesmo enquanto militar
nunca reclamou para si as vitórias que
alcançou e acabou por “colocar tudo
o que tinha ao serviço dos pobres”.
“Ele vestiu-se de monge para deixar
de ser o herói dos homens e passar
a ser o herói dos carenciados”, vin-
cou o chefe do CNE, no auditório
do salão paroquial de Vila das Aves,
onde decorreu a reunião. De resto,
os pobres foram, logo no seu tempo,

“os primeiros a aclamá-lo como San-
to”, embora a beatificação tenha acon-
tecido apenas em 1918, com Bento
XV, sendo outro Bento, o XVI, a
canonizá-lo quase cem anos depois,
em 26 de Abril passado.

Os conselheiros avenses manifes-
taram depois o apreço e até a surpre-
sa pela qualidade da conferência, afir-
mando, a maioria deles, desconhe-
cer a maior parte dos aspectos da vida
de S. Nuno ligados à sua fé, uma vez
que até agora apenas a sua vida mi-
litar e o seu papel na História de Por-
tugal eram valorizados.

Em sinal de agradecimento, o pá-
roco pediu ao Chefe do CNE de Vila
das Aves, Joaquim Sérgio, que entre-
gasse uma lembrança de S. Paulo (ten-
do em conta o Ano Paulino que vive-
mos) a Carlos Alberto Pereira, na pes-
soa da sua esposa, D. Arminda Ma-
ria. O Chefe do CNE retribuiu entre-
gando ao Padre Fernando Abreu um
exemplar do Novo Testamento, em
formato de bolso, que o CNE acaba
de editar.

Em jeito de encerramento, o páro-
co avense exortou os conselheiros
presentes, ligados aos grupos e mo-
vimentos da paróquia, para que neles
façam eco da conferência de Carlos
Alberto Pereira sobre a figura de S.
Nuno. ||||||

Vila das Aves conhece
S. Nuno Álvares Pereira
PÁROCO DE VILA DAS AVES NÃO QUIS QUE A CANONIZAÇÃO DE NUNO ÁLVARES PEREIRA
PASSASSE AO LADO E CONVIDOU CARLOS ALBERTO PEREIRA, CHEFE NACIONAL DO CORPO
NACIONAL DE ESCUTAS, PARA ABORDAR ESTA FIGURA HISTÓRICA

Segundo dados revelados pela au-
tarquia tirsense, em 2008 o conce-
lho encaminhou mais de dois mi-
lhões e 300 mil toneladas de resí-
duos de embalagens usadas de
papel/cartão, plástico/metal e vidro
para serem recicladas. Este número
reflecte um crescimento de 16,73
por cento face ao ano transacto, sen-
do o melhor resultado obtido des-
de a implementação da recolha se-
lectiva no concelho, iniciada em
Outubro de 2000. E com vista a
acompanhar este crescimento a Câ-
mara Municipal vai distribuir mais
35 Ecopontos pelo concelho.

Estão actualmente à disposição
dos munícipes um ecoponto por
cada 414 habitantes. Com a insta-
lação de mais 35 Ecopontos o mes-
mo rácio passará para um Ecoponto
por cada 345 habitantes. O rácio

Câmara de Santo Tirso
vai aumentar em 35 o
número de Ecopontos

de um Ecoponto por cada 300
habitantes será atingido ainda até
final deste ano com a instalação de
mais equipamentos para a recolha
selectiva no âmbito de uma candi-
datura ao fundo de coesão. Preten-
de-se que um maior número possí-
vel de munícipes esteja servido por
estes equipamentos.

Com a instalação de mais Eco-
pontos o município procura asse-
gurar a ampliação e optimização da
rede deste tipo de equipamentos de
modo a receber e encaminhar para
reciclagem uma parte cada vez mai-
or dos resíduos actualmente reco-
lhidos de forma indiferenciada. Pre-
tende-se assim, promover um rápi-
do crescimento dos níveis de recicla-
gem no concelho para níveis próxi-
mos dos estabelecidos a nível co-
munitário. |||||

DE 2007 PARA 2008 CRESCEU CERCA DE 17 POR CENTO A
RECOLHA DE LIXO EM SANTO TIRSO. ACTUALMENTE
EXISTE UM ECOPONTO POR 414 HABITANTES
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Telefone | Fax 252 941 134 - Ataínde - 4815 Lordelo GMR - Gumarães

GONÇALVES & LILIANA, LDA
Estamparia têxtil 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

Uma forma de coação política com fins eleitoralistas

Desde o início deste mês que a fre-
guesia de Vila das Aves entrou em
obras profundas. É indiscutível o
benefício que estas melhorias pro-
porcionam nas ligações entre dife-
rentes lugares da Vila.

O mérito destas obras, apesar de
evidente, não representa, nem mais
nem menos, que a concretização de
anseios da população local, sistema-
ticamente, adiados pelo poder polí-
tico dominante instalado há já qua-
se três décadas no nosso município.
Por isso, também não espanta que a
oportunidade temporal para a sua
concretização seja a mesma de sem-
pre: todas as obras em simultâneo, e
em período pré-eleitoral!

Esta estratégia que, repetidamen-
te, em período pré-eleitoral é utili-
zada como “foguetório político” com
o intuito de render votos a curto pra-
zo acentua, ainda mais, o descrédito
que atravessamos. Esta forma de ac-
tuar já começou a cair em desuso, no
Concelho de Santo Tirso ainda não!

Ao persistir neste estratagema de
coação politica para atingir objecti-
vos eleitoralistas, a Câmara Munici-
pal de Santo Tirso “suspendeu para
obras” a segunda maior freguesia do
seu Concelho.

Por força dos constrangimentos
na circulação pedonal e rodoviária
que decorrem das obras em execu-
ção, ao mesmo tempo em várias arté-
rias principais, os comerciantes de-
sesperam, acumulando, ainda mais,
prejuízos, e a população residente
está sujeita a transtornos desneces-
sários, caso fosse tida devidamente
em consideração.

Mas, as dificuldades não ficam por
aqui.

Para os que chegam de fora da terra
a circulação em Vila das Aves é como

Pontos de Vista
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO - 27 ABRIL DE 2009

Câmara de Santo Tirso
“suspendeu para
obras” a Vila das Aves

JOSÉ MANUEL MACHADO*

um jogo de monopólio, o menor aca-
so fá-los regressar “à casa de parti-
da”. Verdadeiramente apanhados
numa teia de desvios, completamen-
te omissos de informação sobre as
principais direcções a seguir, ficam
“prisioneiros” num circuito vicioso
por ruas sem capacidade para supor-
tar tamanho fluxo de tráfego.

Por tudo isto, solicitei, com a maior
urgência, à Câmara Municipal a im-
plantação das seguintes medidas:

- Informação nos cruzamentos e en-
troncamentos que se deparam nos
desvios forçados, com a indicação das
direcções rumo aos principais desti-
nos a atingir a partir do interior da
localidade (ex’s: Bairro, Riba d’Ave,
Famalicão, Guimarães, etc. …).

- Orientação para os destinos a al-
guns locais de referência da Vila (ex’s:
Tojela, Fontainhas, Cense, Igreja,
Correios, Bombeiros, Junta de Fre-
guesia, Centro de Saúde, Centro Cul-
tural, Estabelecimentos de Ensino,
Estádio, etc. …).

Dada a necessidade extrema deste
contributo para as condições de cir-
culação, estou certo do pronto e
melhor acolhimento junto da Câma-
ra Municipal de Santo Tirso.

A necessidade das obras é evidente,
mas todas ao mesmo tempo em vári-
as artérias contíguas, sem sinaliza-
ção e orientação adequadas, é inad-
missível! |||| * DEPUTADO NA ASSEMBLEIA MU-
NICIPAL ELEITO NA LISTA DO PPD/PSD

Esta estratégia que, repeti-
damente, em período pré-

eleitoral é utilizada como
“foguetório político” com o

intuito de render votos a
curto prazo acentua, ainda

mais, o descrédito que
atravessamos. Esta forma

de actuar já começou a cair
em desuso, no Concelho

de Santo Tirso ainda não!
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O cruzamento das ruas de Lubazim
com a nova José Moreira Garcia tor-
nou-se, de repente, num ponto bem
problemático e perigoso, sobretudo

Cruzamento da Rua de Lubazim com a nova Rua
José Moreira Garcia

Uma encruzilhada
difícil e perigosa
FALTAM PASSADEIRAS, SINAIS DE APROXIMAÇÃO DE CRUZA-
MENTO, DE PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO E PASSEIOS

a partir do momento em que o trân-
sito dentro das Aves foi desviado,
devido às obras na Avenida Silva
Araújo e muito dele se passou a fa-
zer por ali.

Daí não admira que o sítio deva

ser olhado com proximidade e mui-
ta atenção por quem tem responsa-
bilidades no assunto.

Desde já se notam algumas fal-
tas: de passadeiras para peões, de
sinais de aproximação de cruzamen-
to, de proibição de estacionamento
e de passeios que protejam os pe-
ões. Para além disso, deste intensifi-
car de tráfico vão resultar inevitavel-
mente estragos tanto no piso como
nos passeios existentes que deverão
ser registados e anulados.

UMA RUA NOVA CHEIA DE
“MAZELAS”
Recentemente inaugurada com pom-
pa e circunstância, a rua José Moreira
Garcia apresenta já inúmeras maze-
las e teme-se que, com o inesperado
aumento do tráfico automóvel, elas
se agravem e outras apareçam muito
rapidamente.

Fala-se de um corre-corre para que
a rua fosse inaugurada em data pre-
cisa (por exemplo, estavam lá os pos-
tes mas não corria neles a energia
eléctrica) o que, desde logo, fez pres-
sagiar problemas futuros.

Para uma rua que se queria mo-
derna (houve quem lhe chamasse
mesmo avenida), são demasiadas as
imperfeições e os moradores e usu-
frutuários da mesma, acham que
deveriam e poderiam ter sido me-
lhor contemplados.

Entre as queixas, apontam-se o es-
tilo dos postes eléctricos, a colocação
(má) dos ecopontos, a falta de pas-
sadeiras e de sinalização convenien-
te, as irregularidades (perigosas) dos
passeios que, mais uma vez, serviram
os interesses dos privados mas esqu-
eceram o do público transeunte.

Enfim, e como também por lá se
ouve dizer, parece ter sido mais uma
“obra de circunstância” feita a pensar
no ciclo eleitoral que se aproxima. |||||

Uma Unidade Móvel de Sensibiliza-
ção Ambiental – que dá pelo nome
de Cidadómetro – vai percorrer até
meados de Junho boa parte das esco-
las do município de Santo Tirso. Esta
“intervenção” promovida pela Câmara
de Santo Tirso em parceria com a
SUMA (Serviços Urbanos e Meio
Ambiente S. A.) é composta por acti-
vidades de exploração sensorial, cujas
temáticas incidem sobre as políticas
de redução, reutilização, reciclagem,

cidadania activa e limpeza urbana.
Contemplando jogos lúdico-pe-

dagógicos de interior e exterior que
possibilitam a aquisição de habilida-
des físicas e cognitivas, este espaço
está, por isso, vocacionado para as
crianças de faixas etárias mais jovens.

Esta iniciativa irá decorrer até 18
de Junho, contemplando todos os alu-
nos do 1º ciclo das escolas de ensi-
no oficial do concelho, perfazendo
um somatório aproximado de duas

mil e 900 crianças. A Unidade Mó-
vel deslocar-se-á a algumas escolas,
sendo que os alunos  das restantes
escolas deslocar-se-ão em transpor-
te cedido pela Câmara Municipal.

No final da sessão de exploração
do Cidadómetro, ir-se-á proceder à
entrega a cada criança de um Livro
“Eco_rabiscas” composto por fichas
lúdico - pedagógicas que reforça as
temáticas trabalhadas na Unidade
Móvel de Sensibilização. |||||

Uma Unidade Móvel de Sensibilização
Ambiental percorre escolas do concelho
INICIATIVA JÁ ESTÁ NO TERRENO E PROLONGA-SE ATÉ MEADOS DE JUNHO

Cidadómetro nas escolas do primeiro ciclo
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Cerca de meia centena de mu-
lheres ficou a conhecer, em
primeira-mão, o conjunto de
medidas de apoio à família
proposto por João Abreu, o
candidato à presidência da Câ-
mara de Santo Tirso pelo PSD

O Cartão de Família Nu-
merosa é uma das dez medi-
das propostas pelo candidato
e “destina-se a apoiar todos
os agregados familiares com
três ou mais filhos, residentes
no concelho de Santo Tirso,
com descontos na áreas da
edução, saúde, actividade de
desporto e lazer, transportes,
taxas municipais”. Na área da
educação, por exemplo, João
Abreu “propõe-se criar uma Bol-
sa anual para ajuda na com-
pra de material escolar aos fi-
lhos que frequentem os jar-
dins-de-infância e escolas do
1º ciclo do ensino básico”

Estas e outras medidas fo-
ram apresentadas a 2 de Maio
durante um Jantar evocativo
do Dia da Mãe. Neste jantar,
fizeram também intervenções:
o presidente da Comissão Po-
lítica Concelhia do PSD, Alírio
Canceles, que apresentou o
conjunto de inquietações e o
quadro de problemas que San-
to Tirso atravessa; Irene Almei-

Há umas gerações atrás ha-
via uma espécie, hoje quase
extinta, de pessoas, que se
vestiam de negro com xailes
pelos ombros e lenços na ca-
beça cuja função era velar de-
funtos e por eles carpir má-
goas. Chamavam-se as carpi-
deiras.

Entretidas em amena cava-
queira, sempre que alguém
chegava perto do defunto de-
satavam em gritos lancinantes
e as lágrimas, essas, corriam,
abundantes, em suas faces, re-
flexo de uma dor profunda,
normalmente proporcional ao
pagamento que mais tarde
lhes seria feito.

Hoje ainda podemos en-
contrar ecos desse pranto, ou-
trora tão popular. Há diferen-
ças, é certo. Hoje já não se
vestem de preto mas de cor-
res garridas, e já não usam
xailes ou lenços mas antes t-
shirts e bonés com grafismos
sugestivos.

Mas isto é apenas o aces-
sório, o essencial não mudou,
ou seja, choram da mesma
maneira, profissionalmente.
Choram mesmo não conhe-
cendo bem o defunto. Cho-
ram, mesmo que em vida te-
nham dito cobras e lagartos
a seu respeito. Mas choram.
E carpem as mágoas, como
sempre fizeram, muito profis-
sionalmente.

Para estas carpideiras pro-
fissionais dos nossos dias tu-
do está mal, tudo está defun-
to. E tudo merece abundan-
tes lágrimas, que é como quem
diz, abundantes cartazes.

E choram, e gritam em con-
vulsões. E como dói ouvir os
seus gritos. Sobretudo porque
sabemos serem meras ence-
nações, ensaiadas vezes sem
conta, repetidas à exaustão,
preparadas meticulosamente,
apenas para impressionar
quem passa.

Mas tudo não passa dis-
so mesmo, de uma encena-
ção, de uma peça de teatro,
bem ensaiada, talvez, mas com
uma história pobre, repetida,
sem qualquer interesse.

As acusações repetem-se,
as mentiras desfiam-se, a male-

As Carpideiras

Opinião. Texto dos Deputados Municipais
eleitos pelas listas do PS - Santo Tirso

dicência reina. E tudo é mau, e
em tudo diminuem a nossa
terra, em tudo encontram de-
feitos.

Por este andar, um destes
dias ainda vamos ver por aí
um cartaz gigantesco, num
local vistoso, a dizer que, se-
gundo um estudo qualquer,
os nossos deliciosos pastéis
Jesuítas são os terceiros pio-
res pasteis Lusos ou que há
255 licores mais baratos que
o nosso Licor de Singeverga
ou ainda que 215 pastelarias
fizeram bolachas melhores
que as do Mosteiro de Roriz.

E teima-se em não ver, em
não querer ver. E teima-se em
dizer mal, teima-se em des-
truir, teima-se em menospre-
zar. Há quem chame a isto a
política de terra queimada. Lá
saberão porquê.

Qualquer forasteiro que vi-
site o nosso concelho e veja
os cartazes, perdão, as lágri-
mas das carpideiras locais dirá
que somos defuntos, que já
não existimos e que só exis-
tem ruínas, vestígios do pas-
sado. Seremos então uma es-
pécie de estação arqueológi-
ca, um Monte Padrão, natu-
ralmente cheia de defeitos e
certamente no nº 306 entre
308 municípios, claro, como
não poderia deixar de ser…

Mas, a verdade, é que tudo
isso não passa de ficção e a
realidade desmente, categori-
camente, toda esta campanha
negra.

Estamos vivos, bem vivos,
prontos para os desafios que
nos esperam, num mundo de
constantes mudanças, prontos
para continuar a trabalhar, a
fazer e a apoiar quem faz, e por
isso desprezamos as carpidei-
ras, quais aves de mau agoiro.
Arredem, assim, aqui não têm
lugar, nunca. |||| TEXTEXTEXTEXTEXTTTTTOOOOO     DOSDOSDOSDOSDOS     DEDEDEDEDE-----
PUTPUTPUTPUTPUTADOSADOSADOSADOSADOS     MUNICIPMUNICIPMUNICIPMUNICIPMUNICIPAISAISAISAISAIS     ELEITELEITELEITELEITELEITOSOSOSOSOS     PEPEPEPEPE-----
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Por este andar, ainda
vamos ver por aí um
cartaz gigantesco, a
dizer que os pastéis

Jesuítas são os tercei-
ros piores pasteis lusos

da Costa, que desafiou as mu-
lheres a participarem na vida
social e política;, e a psicóloga
Ângela Escada, que fez uma
breve explanação das vanta-
gens da mudança da vida de
cada pessoa.

Designado por “Profam”, o
Programa Municipal de Apoio
à Família apresentado pelo
candidato à presidência da
Câmara Municipal João Abreu,
contém uma dezena de medi-
das, dirigidas a vários grupos
populacionais, dos jovens aos
idosos e outros dependentes,
das famílias numerosas às mu-
lheres em situação crónica de
desemprego, das crianças às
famílias carenciadas.

Este pacote de medidas pri-
vilegia algumas áreas de actu-
ação, que vão da saúde (cui-
dados primários) à educação,
dos transportes ao abasteci-
mento de bens e serviços es-
senciais, dos serviços munici-
pais à habitação, do investi-
mento ao consumo.

Durante o seu discurso,
João Abreu acentuou a necessi-
dade de mudança: “nas pró-
ximas eleições a opção não é
entre mudar e não mudar, é
entre mudar ou mudar”. E con-
tinuou, afirmando que o “con-

celho de Santo Tirso precisa
de inverter a pirâmide da auto
estima, sendo urgente a inver-
são emocional do concelho”.
Apontou alguns caminhos en-
tre os quais a necessidade de
“fixar, atrair ou colaborar com
os nossos mais jovens talen-
tos”, e “investir no combate à
desagregação familiar por ra-
zões de desemprego”, entre
outros.

Em jeito de conclusão, João
Abreu, afirmou ainda que
“mais que ter uma Câmara rica
ou privilegiar alguns grupos
da população, sempre os mes-
mos, temos de lutar por um
concelho rico, mesmo que isso
implique um custo social de
investimento nas pessoas”.
Questionado sobre o volume
financeiro dos apoios apre-
sentados, João Abreu apon-
tou um caminho: “tudo passa

por estabelecer prioridades”.

AS MEDIDAS DE APOIO
Para além do Cartão de Fa-
mília Numerosa destaque ain-
da para outras medidas apre-
sentadas por João Abreu, en-
tre as quais: o Banco Amigo
(Banco de Voluntariado e Do-
ação de Bens às famílias ca-
renciadas);  o Domus-Oficina
(apoiar  os idosos e munícipes
com mobilidade reduzida em
pequenas reparações ao do-
micílio, nomeadamente ao ní-
vel de canalização, electricida-
de, serralharia e intervenções
consideradas de pequena bri-
colage); a UMS – Unidade Mó-
vel de Saúde (que visa garan-
tir uma vida mais segura e fa-
cilitada para idosos, pessoas
com mobilidade reduzida e
população em geral; Arrenda-
mento Jovem (lançamento da
Bolsa Municipal de arrenda-
mento  com o objectivo de fi-
xar e atrair Jovens, e Casais Jo-
vens; e, entre outras a media
Famílias Empreendedoras (in-
cubação domiciliária de acti-
vidades relacionadas com la-
vores, bordados, culinária, do-
çaria, pequenos negócios agrí-
colas e transformação de pro-
dutos da terra e artesanato). |||||

Candidato do PSD apresentou
dez medidas de apoio à família
O CARTÃO DE FAMÍLIA NUMEROSA É UMA DAS MEDIDAS AVANÇADAS POR JOÃO ABREU. CANDIDATO À
CÂMARA MUNICIPAL PELO PSD DIZ QUE O CONCELHO TEM DE MUDAR

Eleições autárquicas 2009

Para João Abreu mais
importante “que ter
uma Câmara rica ou
privilegiar alguns
grupos da população,
sempre os mesmos,
temos de lutar
por um concelho rico”
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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

A Câmara de Santo Tirso e a ACIST
(Associação Comercial e Industrial do
Concelho de Santo Tirso) assinaram
um protocolo de colaboração, no âm-
bito da acção C do MODCOM – Sis-
tema de Incentivos à Modernização
do Comércio e Projectos de Promo-
ção e Animação Comercial para o ano
de 2009.

Este protocolo possibilitará a apre-
sentação de uma candidatura que
contemplará as seguintes acções: cam-
panha de apresentação e divulgação
do projecto; comemoração do Dia
dos Namorados, Dia dos Avós, Sema-
na do Ambiente, Semana da Juventu-
de, Downhill Urbano, Feira do Bem-
Estar, Encantáguas e do Natal aos Reis.

Segundo revela o gabinete de co-
municação, este protocolo, aprovado
em reunião de câmara, “está funda-
mentada no sucesso alcançado an-
teriormente com os protocolos assi-
nados entre a Câmara e a ACIST, no-

No âmbito da criação de um Cluster
das Indústrias Criativas no Norte de
Portugal, apoiado pelo Programa Ope-
ra-cional Factores de Competitivi-dade
do QREN, foi constituída em 2008 a
ADDICT - Agência para o Desenvol-
vimento das Indústrias Criativas, enti-
dade que ficará responsável pelas acti-
vidades de dinamização do Cluster e à
qual a Câmara de Santo Tirso aderiu.

A ADDICT tem como missão con-
tribuir para que a região Norte se tor-
ne na Região Criativa de Portugal e
tem como principal objectivo fomen-
tar o empreendedorismo, transforman-
do a criatividade em negócio.

O Sector das indústrias criativas tem
vindo a crescer a elevado ritmo, re-
presentando já 3,4 por cento do co-

Santo Tirso na
ADDICT
DESENVOLVIMENTO DAS
INDÚSTRIAS CRIATIVAS

Câmara e Acist
unem esforços
PROTOCOLO PARA AJUDAR A
MODERNIZAR O COMÉRCIO

INSCRIÇÕES PARA O OTL
ATÉ DIA 12 DE JUNHO
A exemplo de anos anteriores, a Câ-
mara Municipal irá realizar o progra-
ma de ocupação de tempos livres,
durante as férias de Verão, destinado
a jovens residentes no concelho.

O programa será dividido em dois
grupos: O primeiro – Férias Activas –
para jovens dos 12 aos 15 anos de
idade, decorrerá durante o mês de
Julho, com actividades diversificadas.
Estas serão desenvolvidas em dois
pólos – Santo Tirso e Vila das Aves. A
autarquia assegurará a contratação de
monitores para as diversas activida-
des (desporto, cinema, passeios pe-
destres, formação cívica e ambiental,
entre outros). Os interessados deve-
rão efectuar a sua inscrição no Pavi-
lhão Desportivo Municipal ou no
Centro Cultural das Aves.

O segundo grupo – Oj – Ocupa-
ção Jovem – irá abranger os jovens dos
16 aos 25 anos de idade, durante
os meses de Julho e Agosto. Este pro-
grama direcciona-se para uma das se-
guintes actividades/projectos: preven-
ção de incêndios; apoio a idosos, cri-
anças e deficientes; colónias de féri-
as de associações de solidariedade
social ou de Juntas de Freguesias; apoio
aos serviços/actividades da Câmara
Municipal (turismo, feira de artesa-

Ocupação dos
tempos livres

Na reunião do passado dia 22 de
Abril, a Câmara Municipal deliberou
subsídios no valor de 156 mil euros.
As entidades contempladas foram,
essencialmente, juntas de freguesias
mas também associações culturais e
desportivas, nomeadamente: o Fute-
bol Clube de Rebordões cujo subsí-
dio se destina à execução de um muro
de suporte de terras no recinto
desportivo; o Grupo Columbófilo
Azas de Água Longa destinado à
conclusão da sede.

Quantos às Juntas de Freguesia,
receberam subsídio a de: Monte
Córdova (para construção de sanitá-
rios em Valinhas); a de S. Tomé de
Negrelos (para rectificação do troço
da Travessa das Mimosas); a Junta de
Areias (para a reconstrução do muro
de suporte da Estrada Municipal);
Junta de Santo Tirso (para execução

Concelho | Notícias breves nato, cultura, etc.). Neste programa, as
inscrições serão efectuadas nos se-
guintes locais: Posto do Turismo, Divi-
são de Acção Social, Biblioteca Mu-
nicipal, Pavilhão Desportivo Munici-
pal, Centro Cultural de Vila das Aves
e na carrinha net.sobre_rod@s. O pe-
ríodo de inscrições decorre até 12
de Junho. Os formulários para as ins-
crições, encontram-se ainda disponí-
veis em www.cm-stirso.pt.. ||||||

Subsídios para
as Juntas locais

da rede de drenagem de águas resi-
duais); Junta da Reguenga (para exe-
cução de drenos na Rua Visconde de
Cantim); Junta de S. Miguel do Couto
(para beneficiação da Trav. da Paz);
Junta de Lamelas (para pavimentação
da Rua do Cabo); e Junta de Roriz (para
construção de um muro de suporte
na Travessa da Quinta de Além). |||||

meadamente no âmbito do Programa
URBCOM e MODCOM, no âmbito
dos quais as iniciativas promocionais
de animação e promoção comercial
surtiram um enorme sucesso na dina-
mização do comércio local, que se
pretende continuar a apoiar”. |||||

mércio a nível mundial e é conside-
rado decisivo para a competitividade
da economia nacional no contexto
de uma economia globalizada assen-
te cada vez mais no conhecimento,
na criatividade e na inovação.

Assumindo a importância que es-
tas Indústrias poderão representar na
dinamização e revitalização económi-
ca do Concelho, associado à existên-
cia de um Plano de requalificação e
regeneração urbana, a autarquia de-
cidiu efectuar uma aposta estratégica
no desenvolvimento deste sector no
município. Estão já em curso diversos
projectos de dinamização destas in-
dústrias no concelho, nomeadamen-
te na área da revalorização da Fábri-
ca do Teles e em articulação com a ac-
tividade do Centro de Incubação. ||||||

CERCA DE 156 MIL EUROS
EM SUBSÍDIOS

Em reunião de câmara foi aprovada
a desafectação do domínio público
municipal de uma parcela de terreno
com a área de dois mil e 571 metros
quadrados, sita na Rua do Picoto, em
Santo Tirso, destinada à construção
de uma esquadra, tipo B, para a PSP. A
referida parcela confronta a Norte com
a Rua Dr. Augusto Cardoso, a Sul com
terreno do domínio público do mu-
nicípio, a Nascente com Herdeiros de
Carlos Pereira Cruz Cardoso e a Po-
ente com a Rua do Picoto. |||||

Terreno para
esquadra PSP
TERRENO COM MAIS DE 2
MIL METROS QUADRADOS

A celebração do Dia dos
Namorados, Dia dos Avós,
Semana do Ambiente e
da Juventude, são algu-
mas das acções previstas

entreMARGENS
entremargens@mail.telepac.pt
próxima edição nas bancas a 27 de Maio
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Na manhã do último domingo, Ama-
deu Silva tomou posse como coman-
dante dos Bombeiros Voluntários Tir-
senses. E a julgar pela elogios feitos
pelo autarca de Santo Tirso, a corpora-
ção não poderia estar em melhores
mãos. “Amadeu Silva é um homem
sério, disciplinado, organizado. É um
homem capaz e honesto”, afirmou
Castro Fernandes no final da cerimó-
nia de tomada de posse dos elemen-
tos do Comando dos Amarelos do
qual faz parte, para além de Amadeu
Silva, o adjunto Gilberto Carneiro e
o segundo-comandante Agostinho
Dias. Todos “homens da casa”, for-
mados à “imagem da corporação”.

Na sua curta intervenção, o novo
comandante mostrou-se orgulhoso
de estar à frente dos bombeiros ama-
relos em relação aos quais afirmou:
“são diferentes, sabem estar e sabem
corresponder quando as pessoas pre-
cisam”. E como prova da qualidade
dos voluntários, Amadeu Silva deu
conta dos constantes “assaltos” (no
bom sentido) de que a cor-poração é
alvo por parte de vários instituições.
“Batem-nos à porta o INEM, batem-nos

Novo corpo de comando na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Tirsenses

Amadeu Silva tomou posse como
comandante dos Amarelos
CERIMÓNIA DE TOMADA DE POSSE REALIZOU-SE NO DIA 10 DE MAIO NO QUARTEL DOS “AMARELOS”. PRESIDENTE DA
DIRECÇÃO FALOU DOS CONSTRANGIMENTOS FINANCEIROS DAS ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS E REVELOU QUE 70 POR
CENTO DAS RECEITAS DOS “AMARELOS” PROVÊM DA ACTIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELA ASSOCIAÇÃO

à porta os Sapadores do Porto” e até
mesmo o Aeroporto Sá Carneiro. “Te-
nho lá cerca de 20 homens. Até já
pensei em propor à direcção que es-
tabeleça uma parceria com o aero-
porto ao nível da segurança”, referiu
meio a brincar Amadeu Silva dando
conta da qualidade dos bombeiros
que não param de ser requisitados
por diferentes instituições mas que
“também fazem falta” à corporação
tirsense.

O comando agora constituído re-
sulta de uma “decisão participada de
todo o corpo activo”, conforme afir-
mou Carlos Oliveira, presidente da
direcção da Associação Humanitária
dos Tirsenses, para quem os “três ho-
mens” que agora tomaram posse re-
presentam bem o sentido de unida-
de da corporação. Carlos Oliveira diz
mesmo que “não é difícil alterar o co-
mando” nos amarelos.

Difícil é, no entanto, fazer face aos
constrangimentos financeiros e mais
ainda numa região com graves pro-
blemas económicos e onde “já não
há mecenato”. Lamenta, também
Carlos Oliveira que mesmo assim “as
pessoas do exterior pensem que as
associações humanitárias são extre-

mamente subsidiadas”. No caso dos
Amarelos, deu conta o mesmo res-
ponsável, 70 por cento das suas re-
ceitas “são fruto da actividade empre-
sarial desenvolvida nesta casa”. Por
outro lado, referiu ainda, 20 a 25
por cento dos serviços prestados “são
feitos de forma gratuita”. Ou seja a
corporação assume as despesas
quando quem precisa não tem mani-
festamente dinheiro para os pagar.

Ficou por conta do presidente da
Câmara de Santo Tirso a última inter-
venção da manhã que, para além dos
elogios feitos ao novo comandante,
deu conta de que está em andamen-
to a criação das Equipas de Interven-
ção Permanente. De resto e até ao fi-
nal de 2009 o governo criará 200
equipas, resultantes da congregação
de esforços entre a Autoridade Na-
cional de Protecção Civil, as Câmaras
Municipais e as Associações Huma-
nitárias de Bombeiros. Foi nesse qua-
dro que foi publicada a Portaria n.º

1358/2007, de 15 de Outubro, que
regulamenta a organização e a activi-
dade futura destas equipas que se-
rão constituídas, cada uma, por cinco
bombeiros com a missão de proce-
der ao combate de incêndios e o
socorro às populações em casos de
acidentes e catástrofes. Estas equipas
serão financiadas pela Autoridade
Nacional de Protecção Civil e as Câ-
maras Municipais. ||||||

As corporações dos bombeiros
voluntários do concelho vão re-
ceber, cada uma, 11 mil euros de
subsídio anual. A este valor deve-
rá ser somado os dezasseis mil e
quinhentos euros atribuídos tam-
bém em reunião de câmara a cada
uma, para aquisição de material
e equipamento logístico, no âm-
bito das comemorações do Dia
Municipal do Bombeiro, a cele-
brar no próximo sábado, 16 de
Maio numa organização dos Bom-
beiros Vermelhos.

O presidente da Câmara, Cas-
tro Fernandes, justifica este apoio
tendo em conta os fins beneme-
rentes e humanitários prossegui-
dos pelas associações de bombei-
ros, a necessidade em dotá-las dos
meios indispensáveis à consecu-
ção dos objectivos altruístas para
que foram criadas.

Castro Fernandes considerou
as respectivas direcções merece-
doras da confiança da câmara,
pois, nas suas palavras, sempre
souberam honrar os fins das as-
sociações que dirigem: Associa-
ção Humanitária dos Bombeiros
Voluntários Tirsenses; Associação
Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Santo Tirso, Associ-
ação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Vila das Aves. O
autarca reafirmou que estas as-
sociações prestam serviços rele-
vantes à comunidade e actuam de
forma a dignificar a função social
do bombeiro. ||||||

16 DE MAIO: DIA MUNICIPAL
DO BOMBEIRO

Fundo de 500
mil euros
para ajudar
empresas de
menor
dimensão
MUNICÍPIO DE SANTO
TIRSO TEM UMA
PARTICIPAÇÃO DE 100 MIL
EUROS NESTE FUNDO

Inserido no conjunto de medidas
de combate à crise propostas pela
Câmara de Santo Tirso e no âmbi-
to do Eixo III do Programa FINICIA,
foi aprovada a criação do Fundo
FINICIA Santo Tirso, com o qual
se pretende estimular e orientar
investimentos a realizar por Micro
e Pequenas Empresas existentes ou
em fase de criação no município,
com actividade ou projecto empre-
sarial de relevância local, preven-
do um financiamento até ao mon-
tante de 45 mil euros.

O Programa FINICIA é uma ini-
ciativa do IAPMEI cujo objectivo é
o de facilitar às empresas de me-
nor dimensão o acesso ao finan-
ciamento ao investimento em con-
dições preferenciais. O montante
inicial do fundo é de 500 mil eu-
ros, garantindo o Município de
Santo Tirso, uma participação de
100 mil euros. Os projectos apro-
vados terão um financiamento
máximo de 45 mil euros, sendo
20 por cento de subsídio reembol-
sável sem juros, concedido pelo
município tendo em conta o inte-
resse do projecto para o concelho
e os restantes 80 por cento de
crédito concedido por uma insti-

tuição bancária a uma taxa de juro
preferencial.

O programa ficará brevemente
operacional com a celebração do
protocolo de constituição da par-
ceria que irá gerir o fundo e que
integrará, além do Município, o
IAPMEI, a Norgarante, uma insti-
tuição bancária a seleccionar e a
Incubadora de Santo Tirso, que fi-
cará responsável pela coordena-
ção das tarefas inerentes à Gestão
do Fundo FINICIA Santo Tirso. |||||

Os projectos aprovados
terão um financiamento
máximo de 45 mil euros

Para Amadeu Silva, os
bombeiros Amarelos “sa-
bem corresponder quando
as pessoas precisam”

O COMANDANTE AMADEU SILVA NO HABITUAL DESFILE DE CORPORAÇÃO, APÓS A TOMADA DE POSSE
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Instrumentistas de Itália, Áustria e
Uruguai no Festival de Guitarra

O Duo Pourquoi Pas, constituído por
Raquel Lima (flauta) e Augusto
Pacheco é o “grupo que se segue”
no Festival Internacional de Guitar-
ra de Santo Tirso, cuja XVI edição
arrancou no último sábado com o
concerto do guitarrista australiano
Tommy Emmanuel. Nos próximos
dias, e depois da presença portu-
guesa no certame, far-se-ão ouvir
em Santo Tirso o italiano Aniello
Desiderio, o austríaco Bob Zabek e
o uruguaio Álvaro Pierri. O término
do festival chegará com o final de
Maio e as actuações do polaco
Adam Fulara e da dupla brasileira
Sérgio & Odair Assad.

Formado em 1999, o duo cons-
tituído por Raquel Lima e Augusto
Pacheco (ambos licenciados pela
Escola Superior de Música do Porto
e com Pós-graduações realizadas em
Londres e Paris, respectivamente) tem
desenvolvido uma actividade regu-
lar, apresentando-se em diversas
salas do país, com um reportório que
abrange vários períodos da Histó-
ria da música. Em 2007, gravou o
primeiro CD que inclui duas obras
escritas para o próprio duo pelos
compositores Eduardo Patriarca
(“Baktum”) e Fabio Gorodski (“Short
story and something else”). O Duo
Pourquoi Pas apresenta-se na próxi-
ma sexta-feira (15 de Maio), no
auditório da Biblioteca Municipal, às
21h30. O mesmo espaço acolhe,
no dia seguinte o italiano Aniello
Desiderio, considerado menino-pro-
dígio pela crítica especializada.

Aniello Desiderio (Nápoles, 1971)
iniciou os seus estudos de guitarra
aos seis anos e aos oito dá o seu
primeiro concerto. Entre as décadas
de 1980 e 1990 obteve dezoito
primeiros prémios em concursos na-
cionais e internacionais e, em 1989,

A 23 DE MAIO, O FESTIVAL DE GUITARRA “CHEGA” A VILA DAS AVES COM O CONCERTO DE ÁLVARO PIERRI, MAS ANTES
HÁ MUITO PARA OUVIR EM SANTO TIRSO. A EDIÇÃO DESTE ANO DO FESTIVAL INICIOU-SE NO ÚLTIMO SÁBADO COM O
CONCERTO DO GUITARRISTA AUSTRALIANO TOMMY EMMANUEL E PROSSEGUE COM O DUO POURQUOI PAS

Dia Mundial do Livro e dos
Direitos de Autor

A Sociedade Portuguesa de Autores
(SPA) através da Delegação Regional do
Porto, ofereceu à Biblioteca Municipal
um conjunto de livros, CD’s e diverso
material didáctico. Esta oferta aconteceu
no âmbito das comemorações do Dia
Mundial do Livro e dos Direitos de Au-
tor com o objectivo de promover o gos-
to pelo livro e pela leitura, bem como
para divulgar autores portugueses e in-
centivar a leitura das suas obras.

O Dia Mundial do Livro e dos Direi-
tos de Autor é comemorado desde 1996,
por decisão da UNESCO, a 23 de Abril,
dado tratar-se de uma data simbólica
para a literatura já que neste dia, em
1616, faleceram importantes escritores
como Cerbantes, Shakespeare e Garcila-
so de La Vega. A Câmara de Santo Tirso
assinalou esta data e, juntamente com
a SPA, enriqueceu o acervo cultural da
Biblioteca Municipal. A iniciativa visou
“aprofundar os laços de cooperação com
o poder local, que é aquele que mais
perto se encontra das populações e tam-
bém o que mais tem contribuído para
dinamizar a vida cultural portuguesa atra-
vés de iniciativas muito participadas e
de grande criatividade, que vão da mú-
sica à literatura, passando pelo teatro e
pelas artes plásticas, entre outras”, refe-
riu o delegado Regional do Porto da SPA,
Carlos Nunes, na cerimónia de entrega
de livro, CD’s e materiais didácticos.

A SPA tem como finalidade zelar pe-
los interesses dos autores que repre-
senta. O Direito de Autor é a contrapar-
tida económica da utilização por tercei-
ros das obras literárias e artísticas, e é,
na prática, o salário dos autores. Por isso,
esta acção pretendeu, também, contri-
buir para sensibilizar diferentes públi-
cos para as questões relacionadas com
o Direito de Autor. |||||||

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE
SANTO TIRSO ENRIQUECEU
ACERVO CULTURAL

SPA fez oferta
de livros e CD’s
à Biblioteca
Municipal

Festival Internacional de Guitarra

iniciou a sua carreira internacional
no Festival Internacional de Volos
(Grécia), realizando apresentações
como solista nas mais prestigiadas
salas de todo o mundo. Em 1996
fez a sua estreia em Nova Iorque,
na Manhattan School of Music.
Desiderio é fundador do agrupa-
mento “Passione Napoletana”, no
qual participam Gennaro e Gaetano
Desiderio, bem como de “Tango con
Passion”, do qual fazem parte o fa-
moso bandoneonista uruguaio
Rómulo Larrea e a cantora argenti-
na Verónica Larc.

Outros sons chegam-nos a 22
de Maio pelo austríaco Bob Zabek,
com concerto marcado para as
21h30 no auditório Eng. Eurico de
Melo a 22 de Maio (21h30).
Zabek começou a tocar a guitarra
aos doze anos, inspirado inicialmen-
te pelos clássicos do blues, bem
como de bandas de rock como
Guns´n Roses, e de Jimi Hendrix.
Inspiração que se mantém, tocando
principalmente blues e rock, por ve-
zes em combinação com a técnica
de “8-finger tapping”, mas sem
descurar uma visão abrangente da
peça musical.

A 23 de Maio regressam os
clássicos pela mão de Álvaro Pierri
que se apresenta no Centro Cultu-
ral de Vila das Aves (21h30). Acla-
mado internacionalmente pela sua
fascinante personalidade musical,
Álvaro Pierri é dotado de um talen-
to excepcional, recebendo desde cedo
numerosos prémios e galardões. Fez
digressões na Europa, América do
Norte e do Sul, bem como no Ja-
pão, Coreia e China. Muito activo
no campo da música contemporâ-
nea, estreou obras de Leo Brouwer,
Guido Santórsola, Jacques Hétu, Abel
Carlevaro entre muitos outros. |||||| OS GUITARRISTAS ANIELLO DESIDERIO (EM CIMA) E ÁLVARO PIERRI

Exposição Comemorativa do bicentenário da resistência às invasões francesas
Prossegue até ao final do mês de Maio, no Museu Municipal Abade Pedrosa, em Santo Tirso, a exposição
comemorativa do bicentenário da resistência às invasões francesas. A resistência popular às Invasões Francesas
e a defesa da Ponte de Negrelos são as duas principais temáticas abordadas nesta exposição.
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No passado dia 26 de Abril a sede
da Associação Tuna Musical de
Rebordões realizou mais uma Festa
da Primavera. Recebeu todos os que
por ela têm um especial carinho, nes-
ta festa cheia de cor, música, canta-
res, alegria e dança. Por volta das
15:30 horas, a Tuna começou a sua
actuação, de seguida foi a vez da Es-
cola de Música mostrar o seu talen-
to. Realizou-se depois a actuação de
um recém-formado grupo, mas com
caras já bem acarinhadas da associa-
ção – o grupo “5 Sentidos”. Este co-
lectivo formou-se para animar a ex-
posição de pintura realizada recente-
mente, mas face ao sucesso, foi con-
vidado a actuar novamente. O suces-
so repetiu-se. Por último actuou a tur-
ma de dança da associação que en-
cantou os presentes com os seus
movimentos ritmados.

Presentes, como convidados, esti-
ve Alfredo Lima Alves, em represen-
tação da Junta de Freguesia de
Rebordões, o Padre Celestino Félix e
Júlia Godinho, vereadora da cultura
da Câmara Municipal de Santo Tirso.
Todos salientaram o talento dos en-
volvidos nas actividades, assim como
a magnífica festa realizada. De salien-

Música, cor e alegria na
Festa da Primavera

Associação Tuna Musical de Rebordões

PASSEIO A MIRANDELA

tar a grande adesão de todos os só-
cios e amigos da tuna em geral que
encheram por completo o auditório.

AULAS DE PINTURA
Estão abertas as inscrições na sede
da Associação Tuna Musical de
Rebordões para Aulas de Pintura. As
aulas custam 35 euros para adultos
e 30 euros para as crianças, por mês
e, inclui todo o material necessário
para as aulas. O horário das aulas
será combinado entre os inscritos,
havendo duas possibilidades de ho-
rário, às terças-feiras a partir das 20
horas; e/ou aos sábados das 16 ho-
ras às 18 horas. |||||| EMEMEMEMEMAAAAA     RIBEIRRIBEIRRIBEIRRIBEIRRIBEIROOOOO

A Direcção da Associação Tuna
Musical de Rebordões vai reali-
zar, no dia 14 de Junho, o seu
habitual Passeio/Convívio, com
destino a Mirandela. Os interes-
sados em participar, sócios, fami-
liares e amigos deverão contactar
os seguintes responsáveis: Manu-
el Pedreira (252 942 634); Antó-
nio Meireles (252 872 641); Albi-
no Mendes (252 852 459); Fran-
cisco Salgado (252 874 843). ||||||

CASA CHEIA PARA ASSISTIR À ACTUAÇÃO DE DIFERENTES
GRUPOS NA HABITUAL FESTA DA PRIMAVERA DA TUNA

Biblioteca Municipal desafia mais
novos a criar histórias e livros

Até ao próximo dia 16 de Maio, a
Biblioteca Municipal de Santo Tirso
vais desafiar os mais novos a cria-
rem um livro. A iniciativa integrada
no projecto Scriptorium Móvel, é
constituída por um conjunto de ate-
liês e acções de formação destina-
das ao público infanto-juvenil e adul-
to. Promovido pela autarquia, este pro-
jecto está inserido na programação
da Direcção Geral do Livro e das
Bibliotecas e é articulado com o Pla-
no Nacional de Leitura.

A iniciativa é constituído por três
acções distintas, uma das quais diri-
gidas aos alunos dos 5 aos 12 anos.
“Scriptorium Móvel – Gabinetes para
manufactura de livros” tem o forma-
to de um jogo que permite a criação
de histórias e livros a partir da visita

dos participantes a 12 gabinetes te-
máticos. No interior de cada gabine-
te, e através de diferentes técnicas e
de estímulos visuais, os participantes
constroem os componentes funda-
mentais de uma história, que poste-
riormente organizam e montam na
criação de um livro novo e único.
Personagens, lugares e acontecimen-
tos são alguns dos temas da con-
cepção plástica do interior destes 12
gabinetes que inspiram e provocam
a criação de uma narrativa.

Outra das vertentes do projecto
incide sobre a “Criação Livreira. Ac-
ções de Formação”, destinada a pro-
fessores, educadores, técnicos de bi-
blioteca e outros mediadores de leitu-
ra, em que o tema é a Criação e Ma-
nufactura de Livros, através de diferen-

tes técnicas e modelos, com o objec-
tivo de proporcionar aos participan-
tes ferramentas e métodos que se
podem pôr em prática noutros con-
textos educativos, de forma a multi-
plicar e difundir instrumentos meto-
dológicos para a promoção do livro
e da leitura.

Por fim, existe ainda o «Scriptorium
Móvel – sessão para pais e filhos».
Salientando a importância da leitura
em família, entre adultos e crianças,
como factor determinante da apren-
dizagem da leitura e do desenvolvi-
mento da literacia, decorrerá no dia
16 de Maio, sábado, pelas 14h30,
uma sessão para que os pais se pos-
sam deslocar à Biblioteca Municipal
e desenvolvam um ateliê de leitura
com os seus filhos. ||||||

INICIATIVA PROMOVIDA PELA AUTARQUIA TIRSENSE INSERIDA NA PROGRAMAÇÃO DA
DIRECÇÃO GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS

Projecto Scriptorium Móvel

A partir do próximo dia 18 de Maio
tem inicio no Centro Cultural de Vila
das Aves mais um “Workshop de Pin-
tura e Desenho orientado pela pin-
tora Emília Carvalho. Esta inicativa
prolonga-se até dia 12 de Junho, re-
alizando-se um total de oito sessões
no horário compreendido entre as
10h00 e as 13 horas.

Com este workshop, de iniciação
às artes plásticas e de participação
gratuita, “pretende-se dar a conhe-
cer algumas técnicas básicas de de-
senho e pintura e, acima de tudo,
promover um debate de ideias e de

diferentes sensibilidades através dos
quais se vão descobrindo diferentes
saberes”.

Com um limite máximo de 15 par-
ticipantes, o workshop dirige-se a pú-
blico de todas as idades. As inscri-
ções são realizadas através de ficha
de inscrição, disponível no Centro
Cultural de Vila das Aves.

Licenciada em pintura / escultura
(1978) pela Escola Superior de Be-
las Artes do Porto, Emília Carvalho, a
formadora deste workshop, exerce a
actividade docente de desenho no
ensino superior desde 1982. Des-

de 1996 que desenvolve um traba-
lho de produção artística no seu
ateliê, “Espaço Arte”.

EDUCAÇÃO PELA ARTE
No mesmo espaço, inaugurou esta
segunda-feira a exposição “Educação
pela Are” que reúne trabalhos de
pintura, desenho e escultura realiza-
dos pelos alunos 7º, 8º e 9º anos
da Escola EB 2/3 de Vila das Aves.
Esta exposição estará patente até dia
29 deste mês e pode ser visitada no
horário de funcionamento do Cen-
tro Cultural de Vila das Aves. ||||||

Workshop de Pintura e desenho no
Centro Cultural de Vila das Aves
INICIATIVA REALIZA-SE ENTRE 18 DE MAIO E 12 DE JUNHO. INCRIÇÃO GRATUITA
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A equipa júnior do Desportivo das
Aves já garantiu presença na I Divi-
são Nacional na próxima época. Os
avenses, que, contudo, não vão dis-
putar o título de campeões do esca-
lão secundário, conquistaram o ob-
jectivo da temporada.

O feito foi conquistado na 5.ª jor-
nada em Paços de Ferreira, depois de
um empate a uma bola. Tratando-se
da segunda volta, os pupilos avenses
estavam automaticamente apurados
para o escalão principal já que tinham
vantagem no confronto directo. Na
última ronda, porém, o conjunto do
Desportivo perdeu no reduto do pri-
meiro classificado, Feirense, por 4-2.

Esta é, portanto, uma época mui-

Empate em Paços de Ferreira permitiu a festa para o Desportivo

Juniores do Aves sobem à I Divisão Nacional
OS JUNIORES DO DESPORTIVO DAS AVES VAI DISPUTAR A I DIVISÃO NACIONAL DO RESPECTIVO ESCALÃO. A EQUIPA AVENSE, QUE NA ÚLTIMA JORNADA
PERDEU EM SANTA MARIA DA FEIRA, JÁ TINHA ASSEGURADO PRESENÇA NO ESCALÃO PRINCIPAL AO CONQUISTAR UM EMPATE (1-1) EM PAÇOS DE
FERREIRA. MAIS LONGE DA SUBIDA ESTÃO OS JUVENIS.

to bem conseguida para o Aves com
as suas camadas jovens, a excepção foi
mesmo a tristeza da descida dos in-
fantis. A época caminha para o fim, mas
a formação avense tem vindo a conquis-
tar excelentes resultados e a demons-
trar no terreno o bom trabalho desem-
penhado quer pelos seus jogadores co-
mo pelas respectivas equipas técnicas.

JUVENIS PERDEM
Entretanto, no escalão de juvenis, po-
dem ter sido hipotecadas as hipóteses
de subida ao Nacional, já que o
Desportivo perdeu diante do FC
Tirsense, por 2-1, numa partida a contar
para a terceira jornada do Campeo-
nato Distrital da AF Porto. Com este
resultado e após disputadas três jor-
nadas, o Aves está na última posição
com apenas um ponto. Na próxima

jornada, o Desportivo das Aves ruma
ao reduto do Salgueiros, enquanto
os jesuítas viajam até Vila de Conde
para medir forças com o Rio Aves.

Em iniciados, na prova de apura-
mento de campeão da II Divisão, os
avenses foram goleados pelo Progres-
so, por quatro golos sem resposta nu-
ma partida em que a equipa forastei-
ra nunca encontrou o rumo das suas
capacidades. Na prova-extra de inici-
ados da AF Porto, designada Taça José
Bacelar, o Aves rumou ao campo do
Guimarei e triunfou frente ao vizinho
Tirsense pela margem mínima.

CANDAL DERROTA JESUÍTAS
Entretanto, na I Divisão distrital, os
juniores tirsenses perderam na recep-
ção ao Candal na última ronda, an-
tes da deslocação à Trofa, em partida

que assinala o arranque da segunda
volta. O sonho ainda é possível, mas
a segunda volta tem que ser superior,
já que até ao momento a equipa ori-
entada por Edgar soma apenas a con-
quista de três pontos.

Ainda no que diz respeito aos je-
suítas, o conjunto de iniciados ruma
ao terreno do Rio Ave, no domingo,
pelas 10h00. No escalão de escolas,
em futebol de 11, vai disputar-se a
última jornada com a recepção ao
Folgosa, pelas 09h30, em Lamelas.
Já em futebol de 7, a equipa jesuíta
também vai medir forças com o Pare-
des, encerrando a participação na
prova dos 11.ºs classificados. Recor-
de-se que até ao momento a equipa
estreante venceu as três partidas dis-
putadas tendo marcado 20 golos e
apenas sofrido dois. ||||||

O feito foi conquistado na
5.ª jornada em Paços de
Ferreira, depois de um
empate. Tratando-se da
segunda volta, os pupilos
avenses estavam automa-
ticamente apurados para
o escalão principal já que
tinham vantagem
no confronto directo

Aos 18 anos avense Luís Mendes brilha no meio-fundo
«A minha primeira prova, era eu infantil de segundo ano, foi o corta-mato regional da Associação do Porto, em
Paredes.  Já não me lembra o dia ao certo, mas foi a primeira prova “ a sério”. Nunca tinha corrido com
tanta gente, não tinha treinos e a classificação final se não me falha a memória foi entre os 25 primeiros.
Foi um dia diferente e que eu vi o que era um pouco o atletismo». Entrevista na página 13
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Arrancou no passado domingo o I
Torneio de futsal designado “Taça
Sara Martins” uma prova em home-
nagem à malograda atleta dos
avenses, que perdeu a vida num
acidente de viação. A prova conta
com a presença de 10 equipas, di-
vididas em dois grupos, e vai de-
correr até ao próximo dia 14 de
Junho, no Pavilhão do Desportivo.
Assim, no Grupo A estão as equi-
pas do Gualtar, Rebordões, Escola
de Gondomar, Futsal United, assim
como as anfitriãs. O Grupo  vai ser
disputado pelo conjunto do
Alfenense, S. Mamede, Vitória de
Guimarães, Jovens Unidos e ainda
as Maltinhas.

Na ronda inaugural, o jogo de
abertura pôs a formação de Estela
Torres frente às bracarenses do
Gualtar e o resultado terminou com
a derrota das avenses, por 3-2. Uma
partida marcada por alguns erros de
arbitragem, que penalizou em exces-
so a formação da casa. No outro
encontro do grupo A, as gondoma-
renses sentiram grandes dificulda-
des em levar a melhor diante do
conjunto de Rebordões, que fez o
primeiro teste para a próxima tem-
porada, já que vai disputar a Divi-
são principal do futsal feminino. Um
golo solitário de Ana “Capoeira”

I Torneio de futsal feminino em homenagem à atleta

Taça Sara Martins
arranca

Derrota com Gondomar

Avenses adiam manutenção
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O Aves continua a “tremer” em dema-
sia nos jogos em casa. Perante a sua
masa associativa, o conjunto avense
voltou a não conseguir festejar a vi-
tória e assegurar, de uma vez por to-
das a manutenção na Liga Vitalis.

No passado domingo, os avenses
receberam no seu estádio o aflito
Gondomar e acabaram derrotados
pela margem mínima e com uma exi-
bição muito fraca. Apesar de terem
sofrido um golo cedo, os pupilos de
Henrique Nunes não apresentaram
argumentos para alcançarem o em-
pate. O conjunto de Gondomar foi
sempre mais forte durante quase todo
o encontro, enquanto os locais tive-
ram exibição para esquecer.

Na próxima jornada, a penúltima
do Campeonato, o Aves viaja até Bar-
celos para medir forças com o Gil

OLHANENSE 1 - ST. CLARA 0

OLIVEIRENSE 2 - U. LEIRIA 1

CD AVES 0 - GONDOMAR 1
VARZIM 0 - ESTORIL 3
BOAVISTA 0 - GIL VICENTE 1

BEIRA-MAR 0 - PORTIMONENSE 0

VIZELA - PORTOMONENSE

SP. COVILHÃ - VARZIM

VIZELA 1 - SO. COVILHÃ 0

GIL VICENTE - CD AVES
GONDOMAR - OLHANENSE
ST. CLARA - OLIVEIRENSE
U. LEIRIA - FEIRENSE

ESTORIL - BOAVISTA

JORNADA 28 CLASSIFICAÇÃO P J

1 - OLHANENSE 52 28

2 - STA CLARA 49 28

3 - U. LEIRIA 48 26

4 - ESTORIL 41 26
5 - FEIRENSE 39 26

7 - FREAMUNDE 37 26

9 - SP COVILHÃ 36 26

10 - BEIRA-MAR 35 26

11 - CD AVES 35 26

6 - VARZIM 38 26

37

13 - PORTIMONENSE 33 26

16 - BOAVISTA

31 2614 - OLIVEIRENSE

29 2615 - GONDOMAR
29 26

12 - VIZELA 33 26

268 - GIL VICENTE

 JO
RN

AD
A 

29

FREAMUNDE - BEIRA-MAR

FEIRENSE 1 - FREAMUNDE 5

Jesuítas terminam com goleada
A equipa do FC Tirsense terminou a
fase de subida da Série A da II Divi-
são Nacional impondo-se frente ao
conjunto B do Marítimo, por 3-1, com
golos de Flávio Igor, Hugo Oliveira e
Fonseca. Na classificação geral nada
foi alterado, sendo que o Chaves vai
agora lutar por um lugar na Liga Vitalis

com o Penafiel. O Moreirense foi se-
gundo seguido dos jesuítas, enquan-
to Marítimo B, Pontassolense e
Valdevez seguem-lhe na tabela.

Certa, até ao momento, continua
a continuidade de Quim Machado à
frente dos destinos da equipa na pró-
xima temporada. ||||||

Vicente. Recorde-se que os avenses
estão na 11.ª posição, com 35 pon-
tos, menos dois do que os minhotos,
que ocupam a oitava posição na ta-
bela classificativa. |||||

Os pupilos de Henrique
Nunes não apresentaram
argumentos para alcança-
rem o empate.

Golos de Flávio Igor, Hugo
Oliveira e Fonseca no
embate com o Marítimo B

SÉRIE A DA II DIVISÃO NACIONAL: TIRSENSE VENCE MARÍTIMO B POR 3-1

deu os três pontos à formação de
Gondomar. O S. Mamede, por seu
turno, esteve a perder por 2-0, mas
terminou o encontro vencendo por
4-2, enquanto o Vitória de Guima-
rães levou a melhor frente aos Jo-
vens Unidos, por 3-0.

REBORDÕES SOBE À I DIVISÃO
Em festa está a estreante equipa da
Associação Recreativa de Rebordões,
que já assegurou a subida ao esca-
lão principal de futsal feminino.
Apesar da derrota na última jorna-
da diante do Penamaior, e quando
ainda faltam disputar duas rondas,
as rebordoenses já festejaram a su-
bida. Na próxima ronda, o Rebordões
vai medir forças com o Baguim do
Monte, enquanto o S. Salvador, que
perdeu na deslocação ao Munici-
pal de Valbom com os Briosos
Valboenses (também subiram) por
3-1, descansam. ||||||

AVES SOFRE NOVA DERROTA
No Campeonato Distrital da Divisão
de Honra, a equipa masculina do
Desportivo das Aves voltou a per-
der, desta feita em casa na recep-
ção ao Atlético do Carvalhido, por
2-1. Na próxima ronda, o Despor-
tivo das Aves, que está na terceira
posição, ruma ao reduto dos aflitos
Ases de Leça, numa partida que en-
cerra a prova. ||||||

Assembleia inconclusiva
e com nova data
De nada adiantou a Assembleia
Geral marcada para o passado dia
8, já que no final apenas se obteve
outra data para reunir. O fundamen-
to do encontro era encontrar uma
nova direcção para o clube avense,
dada a pouca probabilidade de con-
tinuidade do presidente João Freitas
à frente dos destinos do clube. E,
mais uma vez, ninguém apareceu
para assumir os destinos do clube,
que assim se viu forçado a marcar
nova data: 29 de Maio.

Apesar do excelente percurso
que a formação assumiu esta tem-

porada, colmatada com a subida his-
tórica dos juniores à I Divisão Na-
cional, certo é que ninguém até ao
momento deu o passo necessário:
candidatar-se à presidência.

A juntar às inconclusões ressal-
ta ainda a fraca adesão dos sócios
à Assembleia Geral, daí o apelo do
presidente da mesa, Narciso Olivei-
ra, tal como do presidente, mas tam-
bém dos restantes elementos que
têm levado o Clube Desportivo das
Aves a bom porto, tais como Antó-
nio Freitas, Nuno Almeida e Joa-
quim Pereira. ||||| SÍLVIA SOARES

Presidente João Freitas volta a afirmar
indisponibilidade
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Começou a carreira no Centro de
Atletismo de Santo Tirso, onde este-
ve até 2004, tendo optado então
pelas cores do Clube Desportivo São
Salvador do Campo, até 2007. De lá
para cá rumou ao Núcleo de Atletis-
mo de Joane onde se encontra actu-
almente. Enquanto melhora as notas
frequentando o 12.ª ano, o seu gran-
de sonho passa por representar a
Selecção Nacional. O corredor de
meio-fundo elege o título nacional
de juvenis, conquista na temporada
de 2005/2006. E fazendo jus à sua
humildade agradece «aos meus pais,
ao padrinho» e aos treinadores
«Abílio Costa [anterior] e ao profes-
sor João Campos [actual]» por «tudo
o que o têm ajudado» para manter
viva a «chama do atletismo».

O Entre Margens esteve à fala com
o jovem atleta e dá-lhe um pouco do
seu percurso e revela-lhe alguns “se-
gredos”.

O que o levou a escolheres o atletis-
mo como modalidade de eleição?
Iniciei a minha carreira por intermé-
dio do meu padrinho, que também é
atleta, agora do Clube Desportivo São
Salvador do Campo. Um dia ele “con-
vidou-me” para ir fazer um treino com
ele. No final disse-me que eu tinha
capacidades para a modalidade e foi
aí que ingressei, passado algum tem-
po, no CAST [Clube de Atletismo de
Santo Tirso]. Todavia, já tinha feito os
corta-matos escolares e vencido a esse
nível, tal como no concelhio o que
também chamou a atenção desse
mesmo clube. Nessa altura, decidi não
aceitar a proposta, pois tinha uma
ideia errada do que é o atletismo.

Em que vertente (fundo/meio-fun-
do?) se estreou em competição?
A minha primeira prova, era eu in-
fantil de segundo ano, foi o corta-
mato regional da Associação do Por-
to, em Paredes.

Já não me lembra o dia ao certo,
mas foi a primeira prova “a sério”.
Nunca tinha corrido com tanta gen-
te, não tinha treinos e a classificação
final se não me falha a memória foi
entre os 25 primeiros. Foi um dia
diferente e que eu vi o que era um

Aos 18 anos avense Luís Mendes brilha no meio-fundo

Sonho é chegar à Selecção Nacional
LUÍS MENDES TEM 18 ANOS E É NATURAL DE VILA DAS AVES. UM CONVITE DO PADRINHO LEVOU-O A ENVEREDAR PELO
ATLETISMO E EM BOA HORA O FEZ, JÁ QUE O SEU PERCURSO, E AINDA COMO JÚNIOR, TEM SIDO EXEMPLAR.
ACTUALMENTE É TREINADO POR UM DOS MAIS CARISMÁTICOS TÉCNICOS NACIONAIS: PROFESSOR JOÃO CAMPOS.

pouco o atletismo. Actualmente, sou
atleta de meio-fundo.

No curriculum consta alguma chama-
da à Selecção Nacional?
Infelizmente ainda não consegui con-
cretizar esse sonho. Quando pensa-
va em ir, foi há bem pouco tempo
(depois de ficar em segundo lugar
no Campeonato Nacional de corta-
mato, em Castelo Branco, mas, apesar
de estar muito confiante (normalmen-
te levam dois juniores) apenas leva-
ram o vencedor. Ainda assim não
desisti desse sonho, que também é
um objectivo.

Quais foram as últimas provas em
que participou e quais os lugares al-
cançados?
Com o final da época de inverno
(Corta-Matos), vêm as provas de es-
trada e de pista. Por isso, neste último
mês já realizei algumas provas de
estrada: Grande Prémio da JUNI, em
Guimarães, que venci, tal como o Gran-
de Prémio da Páscoa, em São Salva-
dor do Campo. Na Milha Urbana de
Vila Praia de Âncora ta,bém fui primei-
ro, o mesmo acontecendo na Milha
Urbana do Alvarinho, em Melgaço.

Qual é o melhor momento que viveu
até hoje?
Sem dúvida, quando fui campeão
nacional de juvenis, na distância de
3000 metros, prova que se disputou
no Luso, a 17 de Junho de 2006.
Foi um momento inesquecível.

Qual é o seu maior sonho?
O maior sonho passa por represen-
tar a Selecção Nacional e um dia ir
aos Jogos Olímpicos. Creio que são
os pontos mais altos da carreira de
qualquer atleta.

Qual a carga horária dos teus treinos?

Treino duas vezes por dia e isso “rou-
ba-me” bastante tempo, já que por mé-
dia são três horas dedicadas a essa
etapa. Nos intervalos há lugar a pou-
co mas passam por estar com os ami-
gos, jogar computador e estudar um
pouco.

É treinado pelo João Campos. Ter um
técnico tão carismático aumenta a
responsabilidade?
Surgiu este ano por influência do meu
padrinho que me levou até ele. Au-
menta um pouco, talvez por ser um
dos melhores técnicos a nível nacio-
nal, e por ter excelentes atletas a seu
cargo.

Neste momento está a trabalhar para
que competição?
Estou a treinar para tentar a obten-
ção de minímos na distância de
5000 metros para o Europeu de
Juniores de pista.

Os apoios necessários são consegui-
dos com a facilidade desejada?
Infelizmente não. O atletismo tem
muito poucos apoios. Deve ser das
modalidades em Portugal com menos
apoios.

Que comentário lhe merece ser o
júnior mais «falado » do Joane?
Muito sinceramente não me consi-
dero o junior mais “falado” do Joane,
até porque tenho colegas de equipa
que também são bons atletas.

Qual é a sua maior ambição?
Ser atleta profissional e representar um
maior clube, como o Sporting ou
Maratona.

Apesar de ser uma das modalidades
que mais títulos dá a Portugal, o atle-
tismo continua com um elevado nú-
mero de atletas  mas com poucos apoi-
os, quer distritais, quer nacionais. O
que é necessário fazer para mudar
essa atitude?
O atletismo devia de ser mais divul-
gado. No nosso país é só o futebol,
infelizmente. O que é mau pois per-
dem-se muitos bons atletas por
existerem poucos incentivos para os
jovens.

Recentemente foi convidado, enqua-
drado no plano de actividades do
sector de meio-fundo e fundo da
FPA, a participar no XVII Crosse de
Itálica, conquistando o quarto lugar.
Que comentário lhe merece essa pro-
va e esse resultado?
Não estava à espera. Antes da prova
estava um pouco nervoso, confesso,
mas no final fiquei contente e triste
ao mesmo tempo pois o pódio estava
ali tao perto. Contudo, foi uma expe-
riência bastante agradável. |||||

“Fui campeão nacional de
juvenis, na distância de
3000 metros, a 17 de
Junho de 2006. Foi um
momento inesquecível”.

“No nosso país é só o fute-
bol, infelizmente”. EM AMBAS AS FOTOS, LUÍS MENDES EM PRIMEIRO PLANO
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Torneio das Aves: Pinheirinhos de Ringe

ORGANIZAÇÃO ULTIMA PREPARATIVOS E QUER REPETIR SUCESSO DAS ANTERIORES EDIÇÕES

Associação de Ringe traz 600 crianças
a torneio de escolinhas
||||| TEXTO: CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS
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Cerca de 600 crianças vão dar um
colorido diferente ao Estádio do Clu-
be Desportivo das Aves no próximo
dia 7 de Junho. Trata-se da quarta
edição do Torneio de Escolinhas de
Vila das Aves organizado pela As-
sociação de Moradores do Comple-
xo Habitacional de Ringe (AMCHR).
A apresentação oficial da prova vai
decorrer no próximo dia 30 de Maio
no salão polivalente da associação,
no âmbito do I Colóquio subordina-
do ao tema “Formação à competi-
ção/Torneio da AMCH Ringe - Vila
das Aves” (ver notícia nesta página).

Este torneio tem sido unanime-
mente apontado como um exem-
plo no género, tornando-se num dia
especial para as centenas de crian-
ças/atletas que nele participa, divi-
didas pelos escalões mini, pré-es-
colas e escolas, ou seja, crianças
entre os 5 e os 11 anos. “Mais do
que competir interessa viver com as
crianças a festa do futebol”, anunci-
am repetidamente os organizado-
res, tornando-se já numa espécie
de ‘slogan’ ou imagem de marca.

Além do número de crianças
que participam há outros números
e dados que falam por si quanto à
grandiosidade e importância deste

A Associação de Moradores do Comple-
xo Habitacional de Ringe (AMCHR) vai
organizar, pela primeira vez, um colóquio
sobre futebol, no âmbito do IV Torneio de
Escolinhas de Vila das Aves.

Sob o tema, “Formação à competição/
Torneio da AMCH Ringe – Vila das Aves”,
o encontro vai decorrer na tarde do pró-
ximo dia 30 de Maio, Sábado, no poliva-
lente da AMCHR. O evento contempla
ainda a cerimónia de apresentação oficial
do IV Torneio das Aves, que de resto acon-
tece logo na abertura do colóquio.

De acordo com o programa já elabo-
rado a recepção ocorre a partir das 14h30,
estando aprazada para meia hora depois
a sessão de abertura com a apresentação
do torneio que terá lugar no Domingo, 7
de Junho, no estádio do Clube Desportivo
das Aves.

Para esta sessão estão convidados o
presidente da AMCHR, Joaquim Faria;
Adílio Pinheiro, coordenador técnico da
AMCHR; Bernardino Silva, coordenador
da Oikos – Norte; Carlos Fernandes, pre-
sidente da Junta de Freguesia de Vila das
Aves; José Pedro Machado, vereador do
Desporto do município de Santo Tirso e
Castro Fernandes, o presidente da Câma-
ra Municipal de Santo Tirso.

Após esta sessão tem lugar o primeiro
painel moderado pelo jornalista, Celso
Campos, tendo como oradores: Vítor Ma-
nuel, técnico da AMCHR e ex-jogador pro-
fissional de futebol; Rui Areal, coordena-
dor do departamento de futebol de for-
mação do SC Freamunde e João Grosso,
coordenador técnico do CD Aves.

Cerca das 16h45 acontece uma pau-
sa para café, estando previsto iniciar-se o
segundo painel pela 17h30, com mode-
ração de Marco Aurélio, jornalista da
SporTV. Aqui usarão da palavra, Jorge
Sousa, árbitro de futebol de primeira cate-
goria; Rui Pacheco, coordenador técnico
da Escola Futebol Hernâni Gonçalves e
José Neto, regente da cadeira de Futebol
do Instituto Superior da Maia (ISMAI).

O encerramento do colóquio está pre-
visto para as 19h30 com a entrega de di-
plomas aos participantes. Refira-se que as
inscrições para este colóquio estão aber-
tas podendo o formulário ser descarrega-
do do sítio do torneio na internet (http://
torneiodasaves.no.sapo.pt), enviando de
seguida por correio electrónico para o en-
dereço torneiodasaves2009@gmail.com
ou directamente na sede da AMCHR, me-
diante preenchimento da respectiva ficha
de inscrição. ||||| CCCCCCCCCC

Ocasião serve para a
apresentação oficial do torneio

Colóquio sobre
formação no
futebol no dia 30

torneio. Os 600 atletas represen-
tam mais de três dezenas de clu-
bes, entre os quais alguns grandes
do futebol português, como o Benfi-
ca, o FC Porto, o Vitória de Guima-
rães, o Leixões ou o Trofense, sem
esquecer o Desportivo das Aves ou
o Boavista. Além de outros clubes,

algumas das mais credenciadas es-
colas de futebol do país, como a
Bragafut, a Fair Play ou a Hernâni
Gonçalves fazem questão de estar
presentes no torneio.

Os anfitriões da festa são, justa-
mente, os atletas da escola de fute-
bol da AMCHR, os Pinheirinhos de
Ringe, que tanta fama tem granjea-
do por esse país fora, orientado por
Adílio Pinheiro, o técnico e pai deste
torneio de futebol.

Esta festa tem mais uma vez uma
presença internacional e, este ano,
é de peso com a participação da

academia de futebol do Celta de
Vigo (Galiza – Espanha).

Ao todo, os clubes participantes
devem apresentar cerca de meia cen-
tena de equipas, divididas pelos três
escalões, o que perfaz, em apenas
um dia, das 09 às 18 horas, um to-
tal de 120 jogos, com o relvado do
estádio dividido em seis recintos,
com as medidas adaptadas a cada
escalão. Todas informações sobre
o torneio, clubes participantes, ca-
lendário de jogos e outras curiosi-
dades estão disponíveis no sítio da
internet, no endereço http://torneio
dasaves.no.sapo.pt.

A logística do torneio é igual-
mente impressionante contando com
a colaboração de 120 voluntários,
além do núcleo duro da organiza-
ção. Servem-se ainda cerca de 1.700
lanches (de manhã e de tarde) e
mais de 900 almoços. Outro as-
pecto peculiar é que tendo em con-
ta o número de pessoas que nesse
dia vem a Vila das Aves, toda a fre-
guesia, nomeadamente ao nível de
empresas, instituições e associações,
se vê envolvida, de alguma forma,
na organização do torneio. Este é,
por isso, um evento que mobiliza
toda a sociedade civil desta terra, o
que merece desde já o agradeci-
mento público do presidente da
Associação de Moradores do Com-

plexo Habitacional de Ringe, Joa-
quim Faria.

Agradecimento especial mere-
cem também, desde já, as entida-
des patrocinadoras do evento, que
asseguram o alicerce financeiro ne-
cessário para a sua realização, uma
vez que a AMCHR, como pequena
e humilde associação que é, não
poderia nunca, apenas com os seus
meios, levar a bom porto um torneio
desta envergadura. Aqui merece
referência particular a Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, que este ano
é a entidade patrocinadora oficial
do evento, na pessoa do seu presi-
dente, Castro Fernandes, bem como
na pessoa do vereador do Despor-
to, José Pedro Machado. Relevo es-
pecial merece ainda o Clube Despor-
tivo das Aves que sempre tem cedi-
do as suas instalações, revelando
uma colaboração imprescindível
para o evento. Nota ainda para os
outros parceiros institucionais, a Junta
de Freguesia de Vila das Aves e o
Instituto Português da Juventude.

Esta festa, bem como todo o tra-
balho da AMCHR, tem servido ain-
da para dignificar a imagem do bair-
ro social onde está sedeada e onde
desenvolve a sua acção, outrora co-
notado com fenómenos de exclu-
são social que, felizmente, faz cada
vez mais parte do passado. |||||

Este torneio tem sido
apontado como
um exemplo no género
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1 - O torneio de escolinhas da Asso-
ciação de Moradores do Complexo
Habitacional de Ringe tem muita im-
portância para o Concelho de Santo
Tirso e para a Vila das Aves em parti-
cular. A sua dimensão e âmbito são
bem o reflexo da sua importância a
nível nacional, já que envolve escoli-
nhas de todo o país.

2 - A Câmara Municipal de Santo Tirso
apoia este importante evento despor-
tivo dada a sua expressão, como se
referiu na anterior resposta, e porque
envolve um nível etário extremamen-
te importante, para o desenvolvimen-
to desportivo global das crianças. Por
outro lado a Associação de Morado-

1 - Que importância tem para Vila das Aves e para Santo Tirso a organização de um torneio de escolinhas da dimensão que
possui o da Associação de Ringe? 2 - Qual a razão do apoio da Câmara / Junta de Freguesia a este evento? 3 - Como vê o papel
que a escola de futebol “Os Pinheirinhos de Ringe” está a desempenhar na dinamização do bairro social de Ringe?

perguntas a Castro Fernandes e Carlos
Fernandes sobre o Torneio das Aves3

CASTRO FERNANDES, PRESIDENTE
DA CÂMARA DE SANTO TIRSO

“Não é por acaso
que se fala, pelo
país todo,
dos Pinheirinhos
de Ringe”

res do Complexo Habitacional de Rin-
ge e o seu Presidente, Joaquim Faria,
tem tido um trabalho meritório nesta
área. Acresce que, ao nível desportivo,
a grande referência do C.D.Aves,
Adílio Pinheiro, é mais uma forte ra-
zão para o apoio concedido. Não é
por acaso que tanto se fala, pelo país
todo, dos “Pinheirinhos de Ringe”…

3 - A escola “Os Pinheirinhos de Rin-
ge” tem desenvolvido um trabalho que
em muito ultrapassa a área desportiva.
O envolvimento crescente da comu-
nidade, o envolvimento do bairro, a
participação activa da Câmara Muni-
cipal, do Instituto de Habitação e
Requalificação Urbana, a participação

de vários cidadãos que decidiram dar
o melhor de si à Associação e à Es-
cola são o exemplo do que deve ser
feito em prol do futuro. O dinamis-
mo que está a ser imposto com o
apoio dos mecenas, nomeadamente
o Sr. Joaquim Ferreira de Abreu, cer-
tamente que irão trazer resultados
positivos para todos. ||||||  

1 - Quem assistiu às edições anterio-
res do Torneio de Escolinhas organi-
zado pela Associação de Moradores
de Ringe, pode testemunhar a gran-
deza e a importância deste evento. Se
tudo correr ao nível dos anos anteri-
ores, é, sem dúvida, o maior encon-
tro de futebol de escolinhas do con-
celho de Santo Tirso. Certo que este
grande torneio de futebol jovem é, à
partida, outro grande sucesso, quero,

CARLOS FERNANDES, PRESIDENTE DA
JUNTA DE VILA DAS AVES

“Um dia
memorável para
a Vila das Aves”

desde já, dar uma palavra de agrade-
cimento ao Presidente da Associação
de Moradores de Ringe, Joaquim Fa-
ria, ao Adílio Pinheiro e toda a sua
equipa, pela brilhante iniciativa que
consagra às centenas de jovens par-
ticipantes um dia muito especial que,
com certeza, não esquecerão nunca.
É, por tudo isso, um dia memorável
para a Vila das Aves.

2 - A Junta de Freguesia sempre que
é contactada para apoiar qualquer
evento das associações de Vila das
Aves, sempre tem cooperado. De uma
forma ou de outra, temos feito um
enorme esforço para poder corres-
ponder às muitas solicitações. São
públicos os parcos recursos da Junta
de Freguesia. Mas, mesmo assim, sem
grande margem financeira, tentamos
sempre dar o contributo possível para
que esses mesmos eventos tenham
sucesso e possam contribuir para que
as associações organizadoras consi-
gam atingir os seus objectivos. Ao
atingirem os seus propósitos, as as-
sociações saem engrandecidas e, em
simultâneo, a Vila das Aves.

3 - Quem não se lembra da origem

problemática do Complexo Habitacio-
nal de Ringe? Hoje, está à vista de
todos que a realidade é bem diferen-
te. Obviamente, foram muitos os agen-
tes que ajudaram a esta transforma-
ção. Mas, com toda a certeza que o
desporto foi um dos factores que aju-
dou à mudança. Conhecendo eu a
dinâmica, o carácter e a determina-
ção do Homem que deu o nome aos
“Pinheirinhos de Ringe”, sei que mais
importante que ganhar ou perder num
jogo de futebol, está a formação. E,
neste campo, o “Pinheirinho” Adílio
é, só por si, o melhor testemunho de
vida que os mais novos podem apre-
ender na escola de futebol dos
“Pinheirinhos de Ringe”. |||||

“A dimensão e âmbito do
torneio são bem o reflexo
da sua importância”

“O ‘Pinheirinho’ Adílio é,
só por si, o melhor
testemunho de vida”
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Ar condicionado
Ventilação
Aspiração Central
Sonorização Profissional
Som Ambiente
Telecomunicações
Sistemas de detecção de Incêndios
CCTV Vigilância / Alarmes
Satélites (sistema digital)
Automatismos
Material eléctrico
Iluminação

Primeiro de Maio Radical em Vila das Aves

||||| TEXTO: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES
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Vila das Aves, quase sem o contar, vi-
veu um 1º de Maio muito diferente
do habitual devido a um Campeona-
to de “Downhill” (à letra, “descer a
montanha” em bicicleta, só que em
ambiente de cidade). Tratou-se de um
acontecimento “radical”, fruto de uma
organização que contou, em termos
operacionais, com a iniciativa da “City
Bike”de Delães com o seu proprietá-
rio à cabeça, Hélder Oliveira e um
“staff” de colaboradores alguns dos
quais de Vila das Aves, com o apoio
logístico da Junta de Freguesia e dos
Bombeiros Voluntários de Vila das
Aves e com diversos patrocínios das
firmas Marina Almeida Seguros, Trans-
portes Freitas, CGD de Santo Tirso e
da loja de bicicletas City Bike de Delães.

O trajeto da prova, previsto para
um tempo médio de 1 minuto e 40
segundos, com ponto de partida ao
cimo da rua do Centro de Saúde e
término do outro lado da estação,
conforme o plano e as fotos docu-

Após a realização das duas man-
gas, Américo Nogueira sagrou-se
vencedor na categoria de elites,
tendo Pedro Fernandes sido se-
gundo e João Carlos Rodri-
gues terceiro. A prova de femini-
nos foi ganha por Eleni Diakaki,
a de juniores André Filipe Rodri-
gues e a de cadetes por João Ri-
beiro. Ricardo Soares foi o me-
lhor em Veteranos A e Joaquim
Dias em Veteranos B, enquanto
Pedro Miguel Amorim venceu a
competição extra. Os interessa-
dos podem consultar todas as
classificações em www.acm.pt ||||||

mentam, aproveitando o declive acen-
tuado das ruas e os obstáculos natu-
rais como escadarias e rampas, assim
como de rampas artificiais idealiza-
das e montadas pela organização para
dar ainda mais espetacularidade à ini-
ciativa, era estimulante para os “faná-
ticos” da modalidade que cedo come-
çaram a afluir para uma manhã de trei-
nos. Só que, com os praticantes, vie-
ram famílias e montaram as suas “ten-
das” de apoio um pouco por todo o
lado onde se preparavam refeições e
se estimulavam os atletas que vieram
um pouco de todo o país. Inscreve-
ram-se cerca de 200 atletas, de entre
os quais duas concorrentes gregas que
fizeram a prova para treinarem para o
campeonato internacional que se vai
realizar em Fafe.

Pela tarde, com a cronometragem a
cargo da Associação de Ciclismo do
Minho, procedeu-se então ao de-sen-
rolar da prova num ambiente de gran-
de competitividade, com os concorren-
tes a saírem individualmente espaça-
dos apenas de alguns minutos até
praticamente ao fim da tarde. Talvez

porque se não contasse com tantos
participantes, registaram-se alguns lap-
sos e reclamações no momento de
apurar as classificações e de atribuir
os respetivos prémios, facto que a or-
ganização regista e de que pede des-
culpa mas que lhe não poderá ser
imputado diretamente.

Os aspetos relativos à disciplina
de trânsito e à segurança estiveram
naturalmente a cargo da GNR que
teve que restringir o acesso ao perí-
metro da prova, provocando natural-
mente alguns constrangimentos; no
entanto, a organização teve antecipa-
damente o cuidado de enviar aos
moradores que se situavam neste
perímetro cartas de aviso. Quanto à
segurança ao longo do trajeto, o
“staff” da organização manteve em to-
das as zonas mais arriscadas da pro-
va “estafetas” com apitos sonoros a
alertar para a aproximação dos con-
correntes. Luís Lima, um dos homens
da organização com quem o Entre
Margens falou, mostrou um enorme
entusiasmo pelo êxito da iniciativa,
dizendo-se “convicto, pelo que ouviu

dos muitos concorrentes, de que foi
uma prova muito elogiada, que as
vantagens que veio trazer ao comér-
cio da zona superam em muito algu-
mas contrariedades” e que, em termos
de segurança, “como sempre, neste
tipo de provas, o civismo do público
deixa um pouco a desejar ao não res-
peitarem as barreiras e as delimita-
ções, reagindo aos reparos que ele-
mentos da organização lhes fazem.
Quanto a acidentes, para além de al-
gumas quedas sempre habituais neste
género de provas radicais, apenas um
dos concorrentes partiu dois pulsos”.

Interrogado acerca da pouca in-
formação e menor mediatização, acres-
centou que “fundamentalmente foi
feita à base de cartazes que, admite,
não terão tido o melhor chamariz e a
melhor identificação do tipo de inici-
ativa para quem não conhece a mo-
dalidade”. Disse ainda “que as televi-
sões que andaram por Santo Tirso
devido ao Rally e à Feira das Tasqui-
nhas mostraram alguma curiosidade
pela prova mas nem da Câmara, que
naturalmente teve interferência no

1º Down-Hill Urbano - Vila das Aves

COM A PARTICIPAÇÃO DE DUAS CENTENAS DE ATLETAS REALIZOU-SE NO DIA 1 DE MAIO, EM VILA DAS AVES, UMA ACTIVIDADE DE DOWN HILL URBANO
(DHU) PROMOVIDA PELA CITY BIKE COM O APOIO DA ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO MINHO.

deferimento (tardio!) da autorização
para a realização da prova, tiveram
informação de que, de facto, esta prova
estava a decorrer. Mas, em conclu-
são, Luís Lima está convencido de que,
com tal êxito, Vila das Aves poderá
ter aberto uma página para a conti-
nuidade da iniciativa no calendário
da modalidade. |||||

CLASSIFICAÇÕES
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Karaté

|||||| TEXTO: NUNONUNONUNONUNONUNO     CASCASCASCASCASTRTRTRTRTROOOOO

As estradas do Concelho re-
ceberam no passado dia 2 de
Maio mais uma edição do
Rallye Santo Thyrso Convida.
Pontuável para o Regional de
Ralis Norte e aberto a outras
viaturas, na denominada Pro-
va Extra, o rali organizado pe-
los homens da Demoporto
contou com mais de cinquen-
ta pilotos onde se destacam
os avenses António Freitas e
Hélder Pimenta.

Integrados no pelotão ex-
tra, Hélder Pimenta e António
Freitas aproveitaram o rali à
porta de casa para rodar com
as suas máquinas numa espé-
cie de teste para o Rali V. N. de
Cerveira, esse sim, importante
para as aspirações dos dois
pilotos. Ainda a adaptar-se ao
novo Renault 5 Turbo, adqui-
rido ao vizelense José Sousa,
o actual campeão em título dos
Clássicos, Hélder Pimenta rea-
lizou uma prova bastante inte-
ressante tendo terminado na
quarta posição da geral, um
pouco à frente de António
Freitas que foi o quinto classi-
ficado. Para o jovem piloto de
Vila das Aves que este ano vai
disputar todo o Campeonato
de Clássicos Ralis, este foi “um
bom teste para verificar se al-
gumas das alterações que fi-
zemos no carro poderão me-
lhorar a minha prestação na
próxima prova”, disse no final
o piloto do Ford Escort RS que
mostrou-se satisfeito com o tra-
balho desenvolvido.

Em termos de vencedores,
Miguel Barroso e Paulo Silva
travaram uma interessante luta
pela vitória entres os concor-
rentes do Regional Norte, com
vantagem final para o piloto
do VW Golf que venceu com
uma margem de apenas dois
segundos. Júlio Bastos ficou
no lugar mais baixo do pódio
e, sem nunca ter conseguido
acompanhar os pilotos da fren-
te, aproveitou para dar um gran-
de festival de condução, com
algumas «atravessadelas» de le-
var o público ao delírio. Ainda

Ana Monteiro vice-campeã

Sete pódios conquistados
no Torneio 25 de Abril
IX TORNEIO DE KARATE 25 DE ABRIL, IV INTER-
NACIONAL. KARATECAS AVENSES COM 5 VITÓRIAS

O Clube Karate da Maia orga-
nizou o seu IX torneio de
kara-te IV internacional, deno-
minado torneio 25 de Abril,
que teve lugar no pavilhão de
Corim em Aguas Santas - Maia,
nos dias 25 e 26 de Abril. Em
prova estiveram cerca de 900
atletas de todos escalões etários
oriundos de cinco países.

Os karatecas de Vila das
Aves tiveram todos um bom
desempenho, mesmo aqueles
que não conseguiram subir ao
pódio. Foram os seguintes os
resultados: em kumite Cadetes,
Ana Pinto ficou em 1º lugar
(menos de 54kg), vencendo de
forma categórica a final que dis-
putou com uma atleta Holan-

No passado dia 18 de Março
decorreu o Campeonato Na-
cional na categoria de infantis
a juvenis e, mais uma vez, a
Negrelense esteve presente,
desta vez com o atleta Miguel
Alves. Este não alcançou o
pódio mas portou-se muito
bem, sendo de salientar que
ainda tem pouco tempo de trei-
no e daí precisar de ganhar
mais maturidade, não deixan-
do de ser uma boa promessa.

Mais recentemente, a 25 e
26 de Abril, a Negrelense es-
teve presente no Torneio In-
ternacional do CKMaia, que
englobou as provas de Infan-
tis a Seniores. A Negrelense

esteve presente com os seguin-
tes atletas: Jessica Moreira, Erica
Moreira, Fernando Teixeira,
Rute Barbosa, Bruno Fernandes,
Hélder Monteiro, Joana Cos-
ta, Ana Machado, Rita Martins,
João Ferreira, Miguel Alves,
Afonso Ferreira, Tiago Martins,
Stephanie Cerqueira, Júlio Co-
elho, Ana Monteiro. Estiveram
muito bem todos os atletas e
foram bem competitivos, perden-
do, no entanto, quase todos
para os apuramentos dos lu-
gares do pódio. Ana Montei-
ro, contudo, defrontou todas
as suas diversas adversárias,
qualificando-se em 2ºlugar em
Katas Seniores Feminino. ||||||

KARATECA DA NEGRELENSE FAZ EXCELENTE
EXIBIÇÃO NO INTERNACIONAL DO CK MAIA

desa; Filipa Fernandes também
1º lugar (mais 54kg), perden-
do esta época apenas um com-
bate no primeiro torneio, de-
pois foi sempre a vencer. Ema-
nuel Fernandes, por sua vez, fi-
cou em 3º lugar (menos 63kg).
Em Seniores, Jorge Machado
venceu em kumite (em menos
75kg) e na categoria Open, fez
uma prova irrepreen-sível. Foi
o atleta do torneio, com toda
a gente presente no pavilhão
a incentivar e a aplaudi-lo.

Na prova de katas Inicia-
dos, Ana Guimarães venceu
o estilo Shotokan e ficou em
2º lugar de todos estilos, de-
monstrando todo o seu valor
e categoria nos katas. ||||||

Rallye Santo Thyrso Convida

Avenses em destaque
HÉLDER PIMENTA E ANTÓNIO FREITAS APROVEITARAM O RALI À PORTA DE CASA PARA RODAR COM
AS SUAS MÁQUINAS NUMA ESPÉCIE DE TESTE PARA O RALI V. N. DE CERVEIRA

no Regional nota também para
a prestação da equipa tirsense
Gil e Mário Costa que coloca-
ram o seu Citroën Ax na déci-
ma terceira posição da geral.

No rali reservado aos ex-
tra-campeonato Mex Macha-
do dos Santos não sentiu mui-
tos problemas em vencer, na
primeira vez que o Porsche
997 GT3 rodou nas estradas
do concelho.

ARMINDO ARAÚJO ESTEVE
PRESENTE
O actual líder do P-WRC (Cam-
peonato do Mundo de Ralis
– Produção), também marcou
presença no Rallye de Santo
Thyrso mas com a missão de
conduzir a viatura com o nú-
mero zero que tem como mis-
são verificar se estão reunidas
todas as condições de segu-
rança. Acompanhado pelo Pre-
sidente da Câmara Municipal,

o piloto de Rebordões apro-
veitou para brindar o publico e
“retribuir o apoio que os tirsen-
ses me têm dado desde que
iniciei a minha carreira”. Pelo
terceiro ano consecutivo, Ar-
mindo Araújo aproveitou a
prova de casa para não perder
ritmo competitivo, já que, de-
pois da vitória no Rali de Portu-
gal, só no final do mês de Maio
regressará à competição, no
Rali da Sardenha em Itália. ||||||

O rali organizado
pelos homens da De-
moporto contou com
mais de cinquenta
pilotos onde se
destacam os avenses
António Freitas
e Hélder Pimenta.
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Talvez José Sócrates, que é um político sem ideologia, mas arguto e decidido, tenha percebido o que
agora as sondagens mostram (...): o Bloco de Esquerda sobe de forma aparentemente sólida e com
uma força suficiente para ser ele, e apenas ele, o partido que garante a possibilidade de somar uma
maioria parlamentar que sustente um Governo.
RAFAEL BARBOSA, IN JORNAL DE NOTÍCIAS, 03 DE MAIO DE 20009

ESPERANÇA E
CONFIANÇA

Há “políticos pobres que ao fim de
uns anos estão milionários”, como
disse Maria José Morgado num jor-
nal. E a Clara Ferreira Alves foi bem
mais incisiva: “Não admira que num
país assim, cavalgaduras cheguem ao
topo, usem dinheiros públicos (for-
tunas escandalosas) para se promo-
verem pessoalmente face a um pú-
blico acrítico, burro e embrutecido
(...) Gente assim mal formada vai acei-
tar tudo e o país será o pátio de re-
creio dos mafiosos. Portugal tem um
défice de responsabilidade civil, crimi-
nal e moral muito maior do que o seu
défice financeiro, e nenhum portu-
guês se preocupa com isso, apesar
de pagar os custos da morosidade,
do secretismo, do encobrimento, do
compadrio e da corrupção. Os por-
tugueses, na sua infinita e pacata de-
sordem existencial, acham tudo “nor-
mal” e encolhem os ombros.

Bastará olhar à nossa volta. E não
é preciso olhar para muito longe... A
desconfiança e a suspeita grassam.
Por vezes, até é possível reunir indí-
cios ou provas de corrupção. Mas
sem consequências. Os processos
acabam arquivados, ou nem chegam
ao tribunal. Os suspeitos quedam
ricos e impunes, chegam até a ser
considerados beneméritos, são ho-
menageados e recebem medalhas...

Conheço políticos que, antes de
alcançar as cadeiras do poder, eram
pobres ou possuíam poucos bens
materiais. Hoje, estão multimilioná-
rios. Acumulam fortunas e, sem ces-
sar, adquirem propriedades e até
compram pessoas!...

Vemos o erário público ser dilapi-
dado em projectos inúteis. Vemos o
nosso dinheiro desperdiçado em
obras não-prioritárias para a popu-

O enriquecimento
dos políticos

Nunca será de mais dizer que o nosso
planeta, apesar de muitas e bonitas
intenções relativas ao combate do mau
ambiente, continua numa dinâmica
crescente os índices de poluição.

Como sabemos, esta intensa po-
luição do ambiente acaba por ter in-
terferências directas em termos glo-
bais, nomeadamente nas nossas vi-
das no que concerne à saúde, com o
aparecimento de epidemias, alergias
e intoxicações de vária ordem, que
poderão ser fatais para o ser huma-
no, como se tem verificado com o apa-
recimento das diversas gripes como
a actual gripe suína no México, que
infelizmente já provocou a morte de
seres humanos, assim como, o resul-
tado de graves alterações climáticas,
como de resto, se tem visto os efeitos,
através de furacões, tsunamis, degelo
dos glaciares, tudo isto, graças ao aque-
cimento global do nosso planeta pro-
vocado pela poluição atmosférica.

Ora, é bom de ver e está ao nosso
alcance fazer uma reflexão sobre as
origens desta crescente poluição, o
contributo que nós como cidadãos
do mundo possamos ter neste con-
texto global.

Será que temos nós contribuído,
para tornar este mundo mais limpo,
ou antes, contribuído para o tornar
mais sujo? Será que, estamos sensibi-
lizados para proceder à selecção dos
nossos resíduos domésticos?

Será que, recorremos habitualmen-
te aos ecopontos para que os nossos
resíduos sejam devidamente encami-
nhados para reciclagem?

Sim, porque o combate à poluição,
começa exactamente por nós cidadãos
no nosso dia-a-dia.

Estou a lembrar-me sobretudo no
verão, quando as pessoas se deslo-

cam e muito bem, para locais de lazer,
com o seu farnel como forma saudá-
vel de convívio familiar na ocupação
dos seus tempos livres, e na retirada
do local deixam antever uma falta de
civismo notável, com um verdadeiro
cenário deplorável, lamentável de su-
jidade, papeis, restos de comida, etc.

Muito embora, reconheça que pes-
soas há e já são muitas, que se preocu-
pam em deixar o seu lugar devidamen-
te limpo conforme o encontraram.

Tudo isto, para além, daqueles que
infelizmente tem por hábito depositar
lixo doméstico a granel em determi-
nados locais da nossa terra, autênti-
cas lixeiras e vazadouros de mons-
tros, assim como, velhos frigoríficos,
colchões, pneus, bidões de plástico,
baldes, latas enfim uma panóplia de
entulho restos de obras, etc, etc.

 Isto para dizer: Das duas uma,
ou estas pessoas desconhecem que
existe uma recolha gratuita destes
grandes objectos, realizada pelos ser-
viços camarários, basta fazer um sim-
ples telefonema, ou então, o que será
mais grave, trata-se de pessoas sem o
mínimo de civismo e respeito para com
a maioria dos seus concidadãos, que
não serão obrigados a suportar o lixo
dos outros, pelo que a nosso ver es-
tas situações, seriam facilmente com-
batidas com coimas expressivas e não
como actualmente acontece, coimas
de valores irrisórios, em que o crime
acaba por compensar. 

Outra das graves poluições a des-
tacar, é sem dúvida, a poluição dos
nossos rios, que como sabem, acabam
por contaminar os oceanos e toda a
sua fauna, capaz de interferir na nos-
sa cadeia alimentar através do peixe
que consumimos, que poderá, muito
bem, ser a causa directa do apareci-
mento das recorrentes intoxicações
alimentares.

Tenho a esperança, que caminha-
mos para uma maior consciencializa-
ção, dos malefícios da poluição e da
necessidade de agirmos em confor-
midade, com a preservação do nosso
meio ambiente. |||||

BEJA TRINDADE
http//caoraivosoviladasaves.blogspot.com

lação, mas que enchem os bolsos
de empreiteiros e políticos. Vemos
serem soltos os fumos da corrup-
ção... Mas, num país de brandos cos-
tumes, habitado por um povo apáti-
co, as suspeitas raramente geram con-
sequências. Os inquéritos e as inves-
tigações são arquivados. Até na Vila
das Aves o tempo e o esquecimento
arrefeceram a memória colectiva.

Apesar de serem contemplados
com chorudos ordenados – demasi-
ado elevados para a sua utilidade
social – não acredito que os titula-
res de cargos políticos possam ficar
ricos somente por via do salário que
recebem.

Num artigo, Fernando Dacosta diz-
nos que, quando cumpria o seu se-
gundo mandato, Ramalho Eanes viu
ser-lhe apresentada pelo Governo
uma lei especialmente congeminada
contra si. O texto da lei impedia que
o vencimento do Chefe do Estado
fosse «acumulado com quaisquer pen-
sões de reforma ou de sobrevivên-
cia» públicas que viesse a receber.
Eanes promulgou a lei, deixando de
auferir a aposentação de militar para
a qual descontara durante toda a car-
reira. Mais tarde, os tribunais orde-
naram que lhe fossem pagas as im-

portâncias não pagas durante catorze
anos, com retroactivos, num total de
um milhão e trezentos mil euros.
Eanes decidiu prescindir do benefí-
cio e não aceitou o dinheiro.

Dacosta comenta: “Num país do-
brado à pedincha, ao suborno, à cor-
rupção, ao embuste, à traficância, à
ganância, o acto do antigo Presidente
ganha repercussões salvíficas da nos-
sa corrompida, pervertida ética. Com
a sua atitude, Eanes preservou um
nível de dignidade decisivo para con-
tinuarmos a respeitar-nos, a acredi-
tar-nos, condição imprescindível ao
futuro dos que persistem em ser de-
centes”

A deputada Ana Gomes lançou
um sério aviso: enquanto não tiver-
mos a coragem de criar meios para
combater a corrupção, continuará a
pairar a suspeita sobre todos, para
desgraça da República. E acrescen-
tou: é “urgente a adopção de medi-
das para que a democracia não con-
tinue envenenada pela suspeita de
que a maioria da classe política é
corrupta”. No seu entender, será fun-
damental a adopção de medidas
legislativas que impeçam o crime de
enriquecimento ilícito, porque, por
exemplo, “um político que adquira
bens em desconformidade com as
suas declarações fiscais de rendi-
mentos tem de provar que o fez com
dinheiro limpo”.

Bem prega Frei Tomás... |||||

Os portugueses, na sua
infinita e pacata
desordem existencial,
acham tudo “normal” e
encolhem os ombros.

JOSÉ PACHECO



OPINIÃO
PÁGINA 19 | ENTRE MARGENS | 13 DE MAIO DE 2009

ortodontia

implantologia

radiologia digital

tel. 252 941 621

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

Cartas ao Director

Santo Tirso - a cidade das es-
culturas, o museu ao ar livre -
não tem  um espaço cultural.
O paradoxo deve fazer reflec-
tir. Nas últimas semanas, fica-
mos a saber que o Cine-Tea-
tro de Vila das  Aves fechou as
portas. De propriedade priva-
da, o espaço era pouco fre-
quentado e o empresário que
o explorava cansou-se de per-
der dinheiro e de não ver apoi-
os públicos.

Em Santo Tirso-cidade, o
Cine-Teatro continua à espe-
ra de um papel mais digno. Os
taipais ali permanecem, es-
condendo uma fachada que já
foi um dos nossos ex-libris. O
teatro Eduardo Brazão, no
Parque D.  Maria II, permane-
ce em ruínas, como há déca-
das - sem qualquer  esperan-
ça de ver melhores dias. O
Museu Abade Pedrosa mantém
alguma actividade, embora
sem a visibilidade que talvez
merecesse.

A cultura não parece ser
um parente pobre em Santo
Tirso. O problema é que as
apostas e os investimentos em
acções culturais não têm a cor-
respondente aposta e investi-
mento nas infra-estruturas. As
esculturas ao ar livre, o festi-
val internacional da guitarra,
a poesia na rua, e muitas ou-

A vez da Cultura
tras acções são, do ponto de
vista cultural, de enaltecer.
Mas todo esse esforço finan-
ceiro devia também ser cana-
lizado para a construção/rea-
bilitação de espaços culturais
em Santo Tirso. Espaços que
dessem oportunidades aos jo-
vens artistas do nosso conce-
lho de exprimir todas as suas
potencialidades.

Santo Tirso precisa de um
espaço cultural multiusos. Há
na cidade e no concelho uma
enorme energia artística a ex-
plodir, na música, no teatro,
na poesia, nas artes, em suma.
É preciso dar a esses jovens
condições de melhor aperfei-
çoarem o seu dom cultural. E
é preciso proporcionar à co-
munidade tirsense locais dig-
nos para que esses espectácu-
los possam ser apreciados.

A pouca distância, em
Famalicão, a realidade é bem
diferente. Para melhor. A Casa
das Artes, a Casa-Museu Cami-
lo Castelo Branco, os diversos
espaços museológicos têm
despertado a atenção dos cir-
cuitos internacionais. Artistas
de renome internacional, na
música, no teatro, no cinema,
têm este concelho vizinho
como paragem obrigatória.
Santo Tirso precisa de dar
esse salto. Copiar o que se faz
bem não é pecado. |||||

PEDRO FONSECA*
pm-fonseca@sapo.pt

Ao ler os comentários sobre as melho-
rias acima referidas vindas a público nes-
te jornal, da autoria do sr. Vitor Lemos,
causou-me bastante espanto, pois, jul-
guei que algo de novo se estaria a efec-
tivar, relacionado com a mais antiga ma-
queta que a Câmara tivera e tem exposta
sobre o grande projecto da Quinta de
Gião que, necessariamente há muito
carece de ser terminado…

Ora o que acontece, e isso sim, foi
apenas como em anos passados, uma
máquina andou por lá a limpar os silva-
dos muito densos e outros, para evitar
eventuais incêndios em dias mais quen-
tes de Verão.

Penso que teria cabimento como se
consta na maqueta presente na Bibliote-
ca Municipal, iniciar o arranjo final da-
quele espaço de lazer, começando por o
emparedar da “lagoa principal”, aprovei-
tando toda a pedra dispersa pelo rio, -
mesmo a que se encontra a montante
da Ponte do Arco - para evitar que as
correntes a venha a desmoronar.

Marcar os respectivos caminhos em
terra batida e entubar os veios de água
que correm das nascentes a montante
da quinta para o rio. Quanto ao restan-
te e, como temos bons técnicos, pois, em
face da referida maqueta podem orde-

nar facilmente tudo, aplanar o terreno
com os relevos necessários, eliminarem
parte do arvoredo que se encontram mais
adensados, plantarem outras árvores re-
comendadas para o local, e tudo o mais
conveniente, para que se concretize o
embelezamento dos espaços em ques-
tão. Isso sim…

A expropriação da Quinta de Gião,
numa primeira fase, para se construir a
Escola D. Dinis, e noutra, para se levar a
cabo o projecto de Gião, foi sem dúvida
para Santo Tirso, um dos grandes feitos
levados a cabo pela Câmara Municipal (...)

Gostaria de salientar que a doação
da casa dos Moinhos e Lagares de azei-
te feita pela Câmara à Associação do San-
guinhedo, foi a forma mais correcta para
que aquela casa, que data de antes da
nacionalidade portuguesa, se tornasse
num local cativante e de convívio agradá-
vel, pois se assim não fosse, hoje não
veríamos lá uma só pedra, tal como acon-
tecera na velha Casa de Gião, No entan-
to, talvez por razões financeiras, as pare-
des da parte do lagar não se reconstru-
íram, e podem ruir, o que será uma pena…

Devo recordar que já em1978, na
Grande Ponte Velha (ou seja, em toda a
sua área geográfica), apenas se conta-
vam duas tílias, como árvores do domí-
nio público ou municipal. Daí que, numa
reunião da Assembleia Municipal de 01-
06-97 se deliberara: recomendar à Câ-
mara, que p’ra “Grande Ponte Velha” seja
criada uma zona verde, de lazer, onde
também seja inserido um parque infantil.

Porém, mais tarde, aquando da apre-
sentação da maqueta onde se confirma-
va o Projecto da Quinta de Gião, eu
lembrei em simples quadra de crítica cons-

trutiva, dedicada ao amigo conhecido Zé
da Rita, morador na Ponte Velha, em que
se lia: como o Conde, ou igual / O Parque que
não se fez! / Ó gentes da Ponte Velha, / Não o
percais desta vez…

Obviamente que neste particular, va-
lorizar aquele espaço é uma necessida-
de local muito antiga. Esperemos que o
seu alerta, sr. Vitor Lemos, não obstante
passar dum equívoco, porque apenas se
tratou de uma mera operação de limpe-
za, possa encontrar eco na pessoa do Sr.
Vereador Freitas (...)

Em relação ao Parque da Rabada, devo
confessar que se trata dum parque de
luxo. Luxo, porque é composto com um
arvoredo muito cuidado e singularmen-
te rico, que lhe confere uma beleza mui-
to apreciada… Creio ter lido algures, que
este Parque da Rabada, pelo sue valor glo-
bal, até já está indicado para ser incluído
na rota dos parques do Grande Porto. (...)

Mas uma coisa, não pode prejudicar
a outra, ou seja, com pouco dinheiro
em Gião também se pode e deve fazer
muito. Se o que está projectado para os
lados do Sanguinhedo, que defendemos
há muitos anos, como o demonstram as
afirmações citadas quer em 197 como
em 1993, e agora também o suscitado
pelo Sr. Vitor Lemos, pois sendo um de-
sejo, passou a ser uma reivindicação a
sua concretização por parte da Câmara,
já que aquela expropriação no tocante
aos espaços de lazer se destinavam e
destinam a serem fruídos pelas gentes
da grande Ponte Velha, dos demais lu-
gares vizinhos e não só.

Com poucos euros, evitam-se novas
limpezas, e como tal, também se pode in-
vestir muito nas pessoas… ||||| JOAQUIMJOAQUIMJOAQUIMJOAQUIMJOAQUIM     SÁSÁSÁSÁSÁ

Acontece em
Santo Tirso
A Câmara parece que, final-
mente, se “virou” para
os lados do Sanguinhedo.

As apostas em acções
culturais não têm a

correspondente aposta
e investimento

nas infra-estruturas.



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

Passos de Camilo em exposição
Até dia 30 de Maio, continua patente na Casa de Camilo, em Seide, Famalicão, um conjunto de 12 telas com
referências a algumas das localidades com maior importância e significado na vida e na obra do
romancista  Camilo Castelo Branco, nomeadamente Lisboa, Vila Real, Porto, Coimbra, Braga, Terras de
Basto, Póvoa de Varzim, Vila Nova de Famalicão e Seide. Esta exposição pode ser visitada de terça a sexta
no horário 10h.-17h30 e aos sábados e domingos das 10h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h30.

Centros Novas Oportunidades
do Vale do Ave unem esforços

A criação de uma Plataforma Tecnoló-
gica acessível a todos os Centro de
Novas Oportunidades (CNO) é um
dos objectivos a levar a cabo pelo
Fórum CNO, criado em finais de Abril,
em Guimarães.

O Fórum CNO agrupa 15 Cen-
tros de Novas Oportunidades de ou-
tras tantas instituições do Vale do Ave.
A homologação do protocolo de cri-
ação deste fórum realizou-se no dia
24 de Abril em cerimónia realizada
no pólo da Universidade do Minho,
em Guimarães, e na presença do
Ministro do Trabalho e da Solidarie-
dade Social, Vieira da Silva.

A Plataforma Tecnológica acessí-

CRIADO FÓRUM CNO QUE AGRUPA 15 CENTROS DE NOVAS OPORTUNIDADES DE OUTRAS
TANTAS INSTITUIÇÕES DO VALE DO AVE

Vale do Ave: Fórum CNO

vel a todos os CNO’s e a todos os
adultos que os frequentam ou já fre-
quentaram tem por objectivo consti-
tuir-se como um meio de formação e
de informação, incentivando a apren-
dizagem ao longo da vida e promo-
vendo a empregabilidade e o empre-
endedorismo.

Aderiram a este Fórum 15 CNO’
s as seguintes instituições: Câmara de
Santo Tirso, Associação de Municípi-
os do Vale do Ave, Escola Secundá-
ria Caldas das Taipas, Sol do Ave,
ADCL, CITEX, ADRAVE, Associação
Empresarial de Fafe, Cabeceiras de
Basto e Celorico de Basto, Escola Se-
cundária de Fafe, Mútua de Basto,

Escola Secundária Francisco de Ho-
landa, Escola Secundária Camilo Cas-
telo Branco, Escola Secundária Padre
Benjamim Salgado, Escola EB2/3 Gil
Vicente e Escola Secundária Martins
Sarmento.

Integram ainda esta parceria três
entidades de apoio técnico: o Depar-
tamento de Sistemas de Informação
da Universidade do Minho, o Cen-
tro de Computação Gráfica de Gui-
marães e a Régie Cooperativa VARD
2015 – Vale do Ave Digital.

O Fórum CNO’s do Vale do Ave
será coordenador por uma Comissão
Executiva que responderá perante o
plenário das entidades aderentes. |||||||

Foram recentemente realizadas al-
gumas obras que muito vieram bene-
ficiar algumas ruas da freguesia de
Lordelo (município de Guimarães),
designadamente as ruas de Gainde
e de Lubazim.

Infelizmente, nas freguesias, nem

A Câmara Municipal de Vizela pro-
move amanhã (dia 14 de Maio),
uma conferência subordinada ao
tema “Empreendedorismo – Incenti-
vo à criação de emprego”. Esta inici-
ativa terá lugar no auditório dos Bom-
beiros Voluntários de Vizela, a partir
das 15h00.

Analisando a actual situação do
emprego a nível nacional e a dificul-
dade de ingressar no mundo labo-
ral, a presente conferência tem como
objectivos dar a conhecer à popula-
ção vizelense e da região, suportes
de apoio para fazer frente à conjun-

Município de Vizela

Vizela promove debate
sobre empreendorismo
A PARTIR DAS 15 HORAS NO AUDITÓRIO DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE VIZELA

tura económica e social, através da
criação do seu próprio emprego.

Neste contexto, a conferência
contará com a presença dos seguin-
tes oradores: Instituto de Emprego e
Formação Profissional (nome a con-
firmar); Miguel Canedo, da ANJE -
Associação Nacional de Jovens Em-
presários; Augusto Ferreira da Tec-
Minho – Ass. Universidade - Empre-
sa para o Desenvolvimento; e Fátima
Tavares do Centro de Desenvolvimen-
to Empresarial do Norte do IAPMEI
(Instituto de Apoio às Médias e Pe-
quenas Empresas e à Inovação). ||||||

Melhoramentos em
arruamentos

Lordelo (Guimarães)

sempre se faz tudo como devia ser.
Neste caso, mantiveram-se alguns
condicionalismos que estreitam as
vias e não permitem a construção
de passeios condignos.

Apesar de tudo estas obras são be-
néficas e devem ser referenciadas. ||||||

RUAS DE GAINDE E DE LUBAZIM BENEFICIADAS

Estão abertas as candidaturas para a
prestação de trabalho temporário no
Scorpio - Parque de Animação Aquá-
tica de Guimarães, que funcionará de
Junho a Setembro. Pretende-se con-
tratar nadadores/salvadores e moni-
tores (recepção, portaria, vigilância).

Os requisitos são os seguintes:

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA TRABALHO TEMPORÁRIO NO SCORPIO
maiores de 18 anos, responsabilida-
de, disponibilidade, bom relaciona-
mento, línguas (factor preferencial),
Curso de Socorrismo/Primeiros So-
corros (factor preferencial).

As candidaturas (curriculum com
fotografia e ficha de candidatura)
deverão ser entregues, até à próxima

sexta-feira, 15 de Maio, no Comple-
xo de Piscinas de Guimarães (Ala-
meda dos Desportos, Candoso S.
Tiago, 4835-235 Guimarães, Tele-
fone: 253 423 200 / Fax: 253 423
209 – Email: piscinas@tempolivre.pt).
Na candidatura deverá ser indicada
a disponibilidade. |||||

Nadadores/salvadores precisam-se
Guimarães

VALE DO AVE 13 DE MAIO DE 2009 | ENTRE MARGENS | PÁGINA 20



VALE DO AVE
PÁGINA 21 | ENTRE MARGENS | 13 DE MAIO DE 2009

Santo Tirso

A Câmara Municipal de Famalicão, cele-
brou, na passada segunda-feira, um con-
junto de protocolos que permitem adqui-
rir uma área de terreno superior a 200
mil metros quadrados, correspondendo
a cerca de dois terços dos terrenos previs-
tos para o futuro parque da cidade. Esta
aquisição já foi aprovada pela Câmara e
pela Assembleia Municipal. Para assina-
lar a compra, nos terrenos do parque, na
freguesia de Antas (entre o centro da cida-
de e a variante nascente), foi feita a plan-
tação simbólica de árvores, dando assim
início a um plano de reflorestação do

A Câmara de Santo Tirso ade-
riu à criação do “Sistema Multi-
municipal de Triagem, Recolha,
Valorização e Tratamento de
Resíduos Sólidos Urbanos do
Norte Central”, bem como à
constituição da sociedade con-
cessionária da respectiva explo-
ração e gestão – a Empresa
“Resinorte – Valorização e Tra-
tamento de Resíduos Sólidos,
SA” e à celebração de um “Con-
trato de Entrega e Recepção de
Resíduos Sólidos Urbanos”, com
a referida empresa . A criação
do novo sistema irá proporci-
onar a obtenção de sinergias
com reflexo positivo nas tarifas
e na sustentabilidade econó-
mica e financeira do conjunto.

Esta decisão é fundamen-
tada no facto de que um dos
objectivos do Plano Estratégi-
co para os Resíduos Sólidos
Urbanos para 2007-2016 pas-
sar pela fusão dos sistemas de
Gestão dos Resíduos, permi-
tindo uma optimização da ges-

tão de resíduos com inerentes
ganhos de escala, em benefí-
cio dos utentes e ainda, de
forma a salvaguardar os inte-
resses do município, no pro-
cesso de gestão do SIRVA –
Sistema Intermunicipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos, que
tem vindo a ser gerido, no
âmbito da AMAVE, através de
um Contrato de Concessão
que termina no dia 1 de Ou-
tubro do corrente ano.

A sociedade anónima a
constituir resultará da fusão das
sociedades Rebat -Valorização
e Tratamento de Resíduos Só-
lidos do Baixo Tâmega, S.A.;
Resat - Valorização e Tratamen-
to de Resíduos Sólidos S.A. e
Residouro - Valorização e Tra-
tamento de Resíduos Sólidos
S.A., concessionárias dos sis-
temas que irão ser substituídos
pelo diploma a publicar e da
participação como accionistas,
da Amave e dos novos muni-
cípios utilizadores. ||||||

EM CAUSA ESTÁ O “SISTEMA MULTIMUNICIPAL
DE TRIAGEM, RECOLHA, VALORIZAÇÃO E
TRATAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS DO NORTE CENTRAL”

Autarquia aderiu à
sociedade Resinorte

espaço, que é atravessado pelo rio Pelhe.
Os protocolos, celebrados com o Cen-

tro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do
Vestuário de Portugal (Citeve) e com a
empresa Tempreduc, Lda, permitem que a
autarquia obtenha cerca de 21 hectares
de terreno, que representam cerca de dois
terços do espaço total. Neste âmbito, a
Câmara Municipal irá comprar parte des-
ses terrenos por um montante de 310
mil euros, sendo que uma parte será fi-
nanciada mediante contrapartidas urba-
nísticas, o que implicará uma revisão do
Plano Director Municipal, que está a de-

correr, no âmbito dos acordos estabele-
cidos com a autarquia.

A Câmara Famalicão está agora em
condições de avançar com os primeiros
trabalhos com vista à criação do parque
da cidade. Ao mesmo tempo, a autarquia
está em condições de avançar com a
construção dos arruamentos que vão
infra-estruturar as acessibilidades ao par-
que. Para Armindo Costa, “estão lançadas
as sementes para a concretização deste
grande projecto que irá transformar Vila
Nova de Famalicão num exemplo de de-
senvolvimento e qualidade de vida”. |||||

Câmara de Famalicão adquire terrenos
para o futuro Parque da Cidade
PARQUE DA CIDADE TERÁ CERCA DE 300 MIL METROS QUADRADOS DE ÁREA VERDE

Vila Nova de Famalicão



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

SEGUNDA QUINZENA  DE MAIO:SEGUNDA QUINZENA  DE MAIO:SEGUNDA QUINZENA  DE MAIO:SEGUNDA QUINZENA  DE MAIO:SEGUNDA QUINZENA  DE MAIO:

VIRGEM 23/8 A 22/9

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Cristiano Machado - Comércio de Tintas, Lda.
Rua 25 de Abril, nº 337
4795-023 Vila das Aves
Tel/Fax: 252 941 105 - TLM: 919 696 844
E-mail: cristianomachado@cinaves.com

www.cinaves.com

Empoleirado numa escada comprida, um doi-
do pinta uma parede do manicómio e outro
serve de ajudante, segurando a escada ao
pintor.
A certa altura diz o ajudante para o pintor:
- Agarra-te bem à trincha que eu vou mudar
a escada….

Ingredientes (para 15 pessoas): 1250 Kg de arroz; 350
g de carne de vaca; meia galinha; 500 g de costela de
porco (entrecosto);  2 ossos frescos de suão (espinhaço);
500 g de carnes ensanguentadas pertencentes à colada
do porco; 1 lombelo (lombo escuro); 1 chouriço de
carne; 2,5 dl de sangue de porco; 1 ramo de salsa; 1
casco de cebola; um quarto de folha de louro; 2 cebo-
las; 3 dl de azeite; sal; pimenta
Cozem-se as carnes em água abundante com
a salsa, o casco de cebola, o louro e o sal.
À parte, prepara-se um refogado pouco puxa-
do com a cebola picada, o azeite, salsa e lou-
ro. Rega-se com um pouco da água em que
as carnes cozeram e deixa-se ferver.
Quando a calda estiver bem apurada e tem-
perada, introduz-se o arroz. A calda deve ter
cerca de três vezes o volume do arroz. Reser-
va-se a restante para acrescentar se for ne-
cessário. A meio da cozedura do arroz, jun-
ta-se o sangue e as carnes, que entretanto se
desfiaram (com excepção das da colada).
Mexe-se muito bem e deixa-se acabar de co-
zer. Serve-se o arroz assim que estiver pronto,
enfeitado com as carnes da colada cortadas
em bocados e algumas carnes desfiadas que
se reservaram para o efeito.

Carta Dominante: 5 de Ouros, que signifi-
ca Perda/ Falha. Amor: Dedique-se verda-
deiramente às suas amizades. Aprenda a
escrever novas páginas no livro da sua vida!
Saúde: Procure relaxar e meditar mais, de
forma a reencontrar a sua estabilidade emo-
cional. Dinheiro: Planifique a sua vida pro-
fissional para que possa ser mais organiza-
do e rentabilizar o seu trabalho. Número
da Sorte: 69. Horóscopo Diário Ligue já!
760 30 10 11

Carta Dominante: 3 de Paus, que significa
Domínio. Amor: É possível que passe mo-
mentos agradáveis na companhia de um
amigo muito chegado. Saúde: Respeite o
horário das refeições e evite alimentos pe-
sados. Dinheiro: Durante este período vai
estar sob uma enorme tensão, pois as exi-
gências vão ser muitas e o seu tempo é
muito apertado. A Vida espera por si. Viva-
a! Número da Sorte: 25. Horóscopo Diário
Ligue já! 760 30 10 12

Carta Dominante: 10 de Paus, que significa
Sucessos Temporários. Amor: Poderá sen-
tir-se um pouco confuso em relação aos
seus sentimentos. Saúde: Seja moderado:
não abuse da sua resistência física. Dinhei-
ro: Um colega de trabalho pode deixá-lo
numa situação muito complicada perante
o seu chefe. A força e a humildade cami-
nham de mãos dadas! Número da Sorte: 32.
Horóscopo Diário Ligue já! 760 30 10 13

CARANGUEJO 21/6 A 21/7

Carta Dominante: 4 de Espadas, que signi-
fica Inquietação. Amor: Deixe-se de inse-
guranças e receios infundados e invista na
conquista do seu amor. A força do Bem
transforma a vida! Saúde: Pratique mais exer-
cício físico, o seu coração agradece-lhe.
Dinheiro: Todo o trabalho que tem vindo a
realizar vai, finalmente, ser reconhecido.
Número da Sorte: 54. Horóscopo Diário
Ligue já! 760 30 10 14

Carta Dominante: 7 de Copas, que signifi-
ca Sonhos Premonitórios. Amor: Quem
sabe proteger-se das emoções negativas
aprende a construir um futuro risonho! Saú-
de: Cuidado com as mudanças de tempe-
ratura. Dinheiro: A sua excelente capacida-
de de aprendizagem facilitará a sua ascen-
são profissional. Número da Sorte: 43. Ho-
róscopo Diário Ligue já! 760 30 10 15

Carta Dominante: O Louco, que significa
Excentricidade. Amor: Actue de forma tran-
quila e harmoniosa, evitando conflitos e
mal-entendidos com as pessoas que mais
ama. Uma personalidade forte sabe ser su-
ave e leve como uma pena! Saúde: Possí-
veis dores musculares. Faça massagens que
o ajudem a relaxar. Dinheiro: Procure pou-
par algum dinheiro. Número da Sorte: 22.
Horóscopo Diário Ligue já! 760 30 10 16

BALANÇA 23/9 A 22/10

Carta Dominante: Valete de Ouros, que sig-
nifica Reflexão. Amor: Esteja atento, um

Carta Dominante: 4 de Paus, que significa
Ocasião Inesperada. Amor: As emoções
encontram-se sobreva-lorizadas. Não so-
fra por antecipação, porque assim não vi-
verá as alegrias e felicidades de cada mo-
mento que passa. Saúde: Tendência para
distúrbios gastrointestinais. Dinheiro: Dei-
xe o orgulho de lado e peça ajuda a um
colega que o poderá ajudar a finalizar uma
tarefa importante. Número da Sorte: 26.
Horóscopo Diário Ligue já! 760 30 10 18

Carta Dominante: A Imperatriz, que signi-
fica Realização. Amor: Seja corajoso e con-
fesse ao mundo aquele amor antigo que é
segredo há tanto tempo. Viva o presente
com confiança! Saúde: Agasalhe-se bem.
Proteja-se para evitar uma possível gripe.
Dinheiro: Procure não delegar nos outros
tarefas que lhe foram atribuídas a si. Seja
responsável. Número da Sorte: 3. Horós-
copo Diário Ligue já! 760 30 10 19

Carta Dominante: Dama de Espadas, que
significa Melancolia, Separação. Amor:
Evite definir projectos isoladamente, pois
o seu par tem uma opinião a dar. Saúde: Vá
ao médico e faça uma consulta de rotina.
Valorize mais o seu bem-estar. Dinheiro: A
sua vida profissional tende a melhorar sig-
nificativamente. Número da Sorte: 63. Ho-
róscopo Diário Ligue já! 760 30 10 20

Carta Dominante: 6 de Copas, que signifi-
ca Nostalgia. Amor: Se perceber que a sua
relação amorosa não está a corresponder
às suas expectativas tenha uma conversa
com o seu par. Saúde: Que a leveza de
espírito seja uma constante na sua vida!
Dinheiro: Um colega ambicioso não olha-
rá a meios para conseguir alcançar uma
posição de destaque dentro da empresa
onde trabalham. Número da Sorte: 42.
Horóscopo Diário Ligue já! 760 30 10 21

Carta Dominante: 9 de Ouros, que signifi-
ca Prudência. Amor: Um pequeno mal-
entendido pode fazer com que aja injusta-
mente com o seu par. Preocupe-se com
aquilo que você pensa sobre si próprio,
faça uma limpeza interior. Saúde: Poderá
sentir algumas náuseas e dores de cabeça.
Dinheiro: Tenha muito cuidado pois du-
rante esta quinzena a tendência é para a
distracção e a dispersão. Número da Sorte: 73.
Horóscopo Diário Ligue já! 760 30 10 22

novo amor poderá surgir a qualquer mo-
mento e não o pode deixar fugir! Sonhar é
o maior tesouro! Saúde: Pratique um des-
porto que lhe permita relaxar e tonificar os
seus músculos. Dinheiro: Seja responsável
e esteja presente em todos os compromis-
sos da sua empresa. Número da Sorte: 75.
Horóscopo Diário Ligue já! 760 30 10 17

Arroz de Sarrabulho
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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 Maio foi o nosso estimado assi-
nante, José Maria Mendes, residente na Rua
António Sérgio, em Riba d’Ave

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

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o feliz contem-
plado nesta 1ª saída  de  Maio foi o nosso
estimado assinante, Manuel Idalino Faria
Freitas, residente na Rua dos Comb. de Ul-
tramar, em Lordelo.

Restaurante Estrela do Monte
Lugar da Barca - Monte

Telf: 252 982 607

Restaurante Sobreiro
Avª Silva Pereira - 4765 Bairro

Telf.s: 252 905 910

GANHE UM ALMOÇO
PARA DUAS PESSOAS
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José Miguel Torres

Massagista
Recuperação Física

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

PROCURAPROCURAPROCURAPROCURAPROCURA
Trabalho de carpintaria

Contactar: 916 741 892

PROCURAPROCURAPROCURAPROCURAPROCURA
(part-time(part-time(part-time(part-time(part-time)))))

MANHÃS OU TARDES
- limpezas -

Contactar: 968 991 162

Empresa de Construção Civil/Metalomecânica
em Moreira de Cónegos - Guimarães

PRECISAPRECISAPRECISAPRECISAPRECISA
CHAPEIRCHAPEIRCHAPEIRCHAPEIRCHAPEIRO DE CONSO DE CONSO DE CONSO DE CONSO DE CONSTRUÇÃTRUÇÃTRUÇÃTRUÇÃTRUÇÃO CIVILO CIVILO CIVILO CIVILO CIVIL

(montagem de fachadas)(montagem de fachadas)(montagem de fachadas)(montagem de fachadas)(montagem de fachadas)

Perfil: experiência no desempenho da activida-
de; espírito de trabalho em equipa

Contactar: 253 560 230 ou para seguinte morada:
Rua de Vila Moure, nº 101 – Moreira de Cónegos –

Apartado 60 4816 – 908 Lordelo

ave@remax.pt www.remax.pt

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

AMI 5347 252 860 400

PROCURA TRABALHOPROCURA TRABALHOPROCURA TRABALHOPROCURA TRABALHOPROCURA TRABALHO
Qualquer serviço doméstico ou

tomar conta de criaçnas ou idosos
Contactar: 915 275 339

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

AGRADECIMENTO

A família participa, neste momento doloroso, o falecimento do seu
ente querido. Fernando José Torrinha Martins faleceu em Espanha
onde se encontra radicado há vários anos.

02-05-2009

Fernando José Torrinha Martins
(Fernando Espanhol)

MORADIAMORADIAMORADIAMORADIAMORADIA - SANTO TIRSOSANTO TIRSOSANTO TIRSOSANTO TIRSOSANTO TIRSO - centro da cidade, para restauro

MORADIA – REBORDÕESMORADIA – REBORDÕESMORADIA – REBORDÕESMORADIA – REBORDÕESMORADIA – REBORDÕES - para restauro

MORADIA - STª CRISTINA DO COUTOMORADIA - STª CRISTINA DO COUTOMORADIA - STª CRISTINA DO COUTOMORADIA - STª CRISTINA DO COUTOMORADIA - STª CRISTINA DO COUTO - T5, 460m2, lote c/ 5.000m2

T2 – SANTO TIRSOT2 – SANTO TIRSOT2 – SANTO TIRSOT2 – SANTO TIRSOT2 – SANTO TIRSO - centro da cidade, totalmente remodelado

T2 - TROFAT2 - TROFAT2 - TROFAT2 - TROFAT2 - TROFA - novo, frente ao Pingo Doce

T3 – COBERTURAT3 – COBERTURAT3 – COBERTURAT3 – COBERTURAT3 – COBERTURA - suite, garagem fechada, totalmente remodelado

T3 DUPLEX - REGUENGA - T3 DUPLEX - REGUENGA - T3 DUPLEX - REGUENGA - T3 DUPLEX - REGUENGA - T3 DUPLEX - REGUENGA - novo, ampla sala, varandas

T3 - SANTO TIRSOT3 - SANTO TIRSOT3 - SANTO TIRSOT3 - SANTO TIRSOT3 - SANTO TIRSO - centro da cidade

T4 –T4 –T4 –T4 –T4 – SANTO TIRSOSANTO TIRSOSANTO TIRSOSANTO TIRSOSANTO TIRSO – centro da cidade

T2 DUPLEX, T3 TRIPLEX, LOJAS – “CASAS DO AT2 DUPLEX, T3 TRIPLEX, LOJAS – “CASAS DO AT2 DUPLEX, T3 TRIPLEX, LOJAS – “CASAS DO AT2 DUPLEX, T3 TRIPLEX, LOJAS – “CASAS DO AT2 DUPLEX, T3 TRIPLEX, LOJAS – “CASAS DO AVE” - VE” - VE” - VE” - VE” - estação C.F. Santo Tirso

LOJA - LOJA - LOJA - LOJA - LOJA - Reguenga

ESCRITÓRIO - SANTO TIRSO - ESCRITÓRIO - SANTO TIRSO - ESCRITÓRIO - SANTO TIRSO - ESCRITÓRIO - SANTO TIRSO - ESCRITÓRIO - SANTO TIRSO - P/ arrendar, centro da cidade

QUINTINHA – SANTO TIRSOQUINTINHA – SANTO TIRSOQUINTINHA – SANTO TIRSOQUINTINHA – SANTO TIRSOQUINTINHA – SANTO TIRSO - 3.000m2, a 2 minutos do centro da cidade

TERRENO – REFOJOS - TERRENO – REFOJOS - TERRENO – REFOJOS - TERRENO – REFOJOS - TERRENO – REFOJOS - lote c/ 1.200m2

TERRENO – PAÇOS FERREIRATERRENO – PAÇOS FERREIRATERRENO – PAÇOS FERREIRATERRENO – PAÇOS FERREIRATERRENO – PAÇOS FERREIRA  - Lote c/ 3.000m2

TERRENO – MONTE CÓRDOVTERRENO – MONTE CÓRDOVTERRENO – MONTE CÓRDOVTERRENO – MONTE CÓRDOVTERRENO – MONTE CÓRDOVAAAAA  - Lote c/ 20.158m2, p/ construção

TERRENO - GUIMAREITERRENO - GUIMAREITERRENO - GUIMAREITERRENO - GUIMAREITERRENO - GUIMAREI - Lote c/ 4.087m2, p/ construção

PRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SE
COCOCOCOCOMISSIONISMISSIONISMISSIONISMISSIONISMISSIONISTTTTTAS(M/F)AS(M/F)AS(M/F)AS(M/F)AS(M/F)

Oferecemos: formação e apoio; elevado
sistema; comissões

Produtos de grande consumo
Contacto: 922 131 675

Em Maio de 2006, Carina Oliveira –
Médica Dentista, com a cooperação de
uma equipa jovem e determinada inau-
gurou a Carident – clínica médica e
dentária, uma clínica feita a pensar
em si. Hoje, a comemorar o 3º Aniver-
sário, esta clínica tem ao seu dispor
uma equipa de médicos qualificada,
que conta com aparelhos de avançada
tecnologia possibilitando assim um di-
agnóstico e plano de tratamento ade-
quados.

As especialidades existentes e os res-
pectivos profissionais são: medicina
dentária com a drª Carina Oliveira -
direcção clínica – onde pode realizar
branqueamento dentário a laser,  ci-
rurgia oral, dentisteria e estética dentária,
entre outros tratamentos; implan-
tologia com a dra Mª João Fecha, e
ortodontia com a dra Susana Silva.

 A nível de podologia conta com a
drª Raquel Gomes com a qual pode
realizar tratamentos de micoses (pé de
atleta), queratopatias (calosidades),
onicocriptose (unha encravada),
onicogrifose (unha engrossada),  en-

Desde o passado dia 30 de Abril que a
população de Vila das Aves tem ao seu
dispor mais um estabelecimento co-
mercial na área da alimentar. Trata-se
do Talho do Sérgio situado na Largo da
Mariana, cujo proprietário, Sérgio Pe-
reira, ex-funcionário do extinto Talho
da Tojela, fez uma aposta de valoriza-
ção tanto no sector comercial como no
âmbito particular, tendo em conta os
tempos de crise que se vivem, referindo
que “as coisas devem ser feitas e pensadas
com consciências para se alcançar êxito”.

No Talho do Sérgio, para além de
carnes frescas e fumadas e diversos con-
gelados, encontra também bom preço,

simpatia e principalmente qualidade.
Estás são aliás as palavras slogan

do estabelecimento que para além de
um espaço interior agradável usufrui
também de um arruamento com bons
espaços para estacionamento e faz en-
tregas ao domicílio.

O Talho do Sérgio funciona de terça
a sexta das 8 às 12 horas e 30 e das 14 às
19 horas, aos sábados das 7 às 13 horas.
Encerra ao domingo e segunda. Às sextas
e sábados podem também contar com a
simpatia de Manuel Saldanha, cola-
borador já conhecido dos tempos em
que naquele mesmo lugar funcionou
o Talho da Tojela. |||||

Vila das Aves conta com mais
um estabelecimento comercial:
o Talho do Sérgio

tre outros.
Tem ainda as especialidades de psi-

cologia, com as drªs Carla Ferreira e
Sílvia Costa, terapia da fala com a drª
Sara Oliveira e fisioterapia com a drª
Rosário Martins.

Como novidade, neste terceiro ano
de actividade, a Carident conta com a
colaboração do dr. José Cardoso em me-
dicina geral e familiar às quartas-fei-
ras a partir das 18 horas e aos sábados
das 9 às 13 horas.

Actualmente, a Carident possui pro-
tocolo com os Serviços Sociais da Caixa
Geral de Depósitos, com o Clube
Desportivo das Aves e com a MEA clíni-
ca – clínica médica e estética das Aves.
Em medicina dentária também traba-
lha com a Direcção Geral de Saúde
com os cheques-dentista para grávi-
das, idosos, crianças e jovens.

Pode visitar a Carident de segunda
a sexta das 9 às 12h30 e das 14h30 às
19 horas e aos sábados das 9 às 13
horas onde e efectuar um rastreio
dentário e podológico gratuito nas co-
memorações do terceiro aniversário.

Carident comemora
hoje 3º aniversário

O “nosso” comércio
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