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Castro Fernandes andou no dia 2
de Junho em visita de trabalho pela
freguesia de Vila das Aves. Sem a
presença dos elementos da Junta
de Freguesia, o presidente da Câ-
mara de Santo Tirso inteirou-se do
andamento das várias obras actu-
almente em curso e fez as contas:
estas representam mais de 4, 5 mi-
lhões de euros de investimento.

Castro Fernandes responde com obras aos que
dizem que não se faz nada em Vila das Abes

Junta de Vila das Aves já
criticou o facto de não ter
sido convidada para esta
visita acusando a Câmara
de “mais um atentado
à democracia. Página 3

João Abreu quer fazer
de Santo Tirso um
concelho onde “valha
a pena viver”
Quatro anos depois, o candidato
do PSD está agora mais acutilante
e critico em relação ao poder so-
cialista da Câmara Municipal de
Santo Tirso. Durante o jantar de

apresentação da sua candidatura
- que juntou mais de 500 pesso-
as - , João Abreu deu também a
conhecer o seu mandatário: o pro-
fessor Barros da Cunha. Pági. 6

Antigo Vereador candidata-se
à Junta de Santo Tirso
Orlando Moinhos é a escolha do PS para a Junta de
Freguesia de Santo Tirso. Página 7

58 %
DOS TIRSENSES NÃO
FORAM VOTAR
36,8 % ESCOLHERAM O PS E
30,3 % OPTARAM PELO PSD

600 crianças
fizeram hino
ao futebol
Torneio das Aves foi, de
novo, um sucesso.
Suplemento especial de
4 páginas com esta
edição do Entre Margens

João Freitas
mantém-se
do Desportivo
das Aves
Micael Sequeira é o novo
treinador do Aves. Pág. 14

Moradores
do lugar das
Carvalheiras
em
sobressalto
O ruído e a trepidação provoca-
dos por uma empresa situada na
travessa das Carvalheiras não dei-
xa os moradores daquela zona
dormirem descansados. Mas não
é tudo, naquele lugar de Vila das
Aves uma sucata localizada nas
proximidades de algumas habita-
ções não inspira confiança a quem
lá vive. Ainda recentemente te-
meu-se o pior com o incêndio ali
ocorrido. Página 9
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Cinco mil rolhas recolhidas em Vila das Aves para o Projecto Green Cork
Passado um mês do inicio da recolha das rolha de cortiça, em Vila das Aves, para o projecto Green Cork, os pioneiros de Vila das Aves dão conta que já
foram recolhidas cerca de cinco mil rolhas de cortiça, graças a população avense.
O projecto Green Cork continua em execução, contando sempre com a ajuda de todos. Este projecto tem como objectivo reciclar as rolhas de cortiça,
utilizando estas para isolamentos em vários sectores. Com os lucros deste projecto a Quercus compromete-se a plantar e cuidar de um milhão de árvores
em cinco anos; criar 100 novas reservas biológicas; cuidar de 2000 animais nos centros de recuperação; preservar 7 espécies ameaçadas de extinção;
proteger 50 hectares de zonas húmidas; restaurar 10km de rios e ribeiras; e internacionalizar o conceito de Condomínio da Terra.

Há hora de fecho desta edição o ve-
redicto em relação aos resultados na-
cionais era este: o PSD já cantava vi-
tória, com 32 por cento dos votos; o
PS reconhecia a derrota com 27 por
cento; o Bloco de Esquerda tinha
motivos de festa ao chegar aos 10,7
por cento; o PCP nem por isso, não
indo além dos 10,6 por cento e, fi-
nalmente, o CDS-PP a registar 8,4 por
cento com Nuno Melo a dizer que,
afinal o partido subiu, ao contrário do
que as sondagens disseram. E na re-
alidade, as sondagens disseram mui-
to nestas eleições, ainda que tenham
acertado pouco. Mas a grande vitó-
ria coube à abstenção: 62 por cento
do eleitorado marimbou-se comple-
tamente para estas eleições. Uma per-
centagem bem longe da média euro-
peia que se fica pelos 43 por cento.

Em Santo Tirso a abstenção foi um
pouco mais baixa, 58 por cento, mas
suficientemente capaz de envergonhar
qualquer democracia. O resultado,
esse, não envergonhou o PS, mas em
relação a 2004 a diferença é notó-
ria. Nestas eleições, os socialistas al-
cançaram em Santo Tirso 36,8 por
cento dos votos, contra os 54,4 por
cento de há cinco anos. O PSD che-
gou aos 30,4 por cento este ano, um
pouco menos do que os 31,3 por
cento conquistados em 2004, na al-

tura coligados com o CDS-PP. Mas na
realidade, em Santo Tirso quem pode
“cantar de galo” é o Bloco de Esquer-
da que passou de uma votação de
2,9 por cento em 2004 para 8,7 este
ano. Segue-se na “classificação” o CDS-
PP com 7,6 por cento e o PCP com 7
por cento, bem longe, também, dos
4,9 por cento alcançados em 2004.

Na freguesia sede do concelho, o
PSD levou a melhor com 32,2 por
cento, seguido do PS (32,1 por cen-
to), Bloco de Esquerda (11,3 por cen-
to), CDS-PP (9 por cento) e do PCP
(5,1 por cento). Em Vila das Aves a
vitória foi para o PS (35,7 por cento),
seguindo-se o PSD (29,6 por cento),
o Bloco de Esquerda (9,9 por cento),
o CDS-PP (7,5 por cento) e o PCP (6,8
por cento). A abstenção foi de 59
por cento. Resultados ainda na fre-
guesia de S. Martinho do Campo,
onde o PS também ganhou com 36,2
por cento, seguido do PSD com 29,1
por cento, do PCP com 10,9 por cen-
to, do CDS-PP com 7,4 por cento e,
por último, do Bloco de Esquerda com
6,8 por cento.

Voltando aos resultados nacionais,
e tendo em conta os resultados apu-
rados até às 23 horas de domingo,
o PSD conquistava 8 deputados, o PS
7 e os restantes partidos com 2 de-
putados cada. ||||||

PSD cantou vitória a
nível nacional, em
Santo Tirso PS continua
a levar a melhor

Eleições Europeias 2009

PS CONQUISTOU EM SANTO TIRSO 36,8 POR CENTO DOS
VOTOS, MAIS SEIS PONTOS PERCENTUAIS QUE O PSD.
AINDA ASSIM, UM RESULTADO LONGE DOS 54,4 POR CENTO
CONQUISTADO EM 2004. A ABSTENÇÃO, ESSA CONTINUA A
SER VERGONHOSA: 58 POR CENTO NÃO VOTARAM
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O Presidente da Câmara de Santo Tir-
so diz-se surpreendido com o que leu
na edição anterior deste jornal. Ou
seja, com as queixas e a descrença
dos comerciantes da Av. Comendador
Silva Araújo em relação ao cumpri-
mento do prazo de seis meses pre-
visto para as obras naquele arruamen-
to de Vila das Aves. “Eu tenho vindo
muitas vezes à obra e nunca me che-
gou nenhuma mensagem. Fiquei sur-
preendido com o que li no Jornal”,
referiu Castro Fernandes. E, talvez por
isso mesmo, o autarca, que esteve em
visita de trabalho à freguesia na pas-
sada semana (2 de Junho), aprovei-
tou a ocasião para dar conta do an-
damento desta e de outras obras. Cas-
tro Fernandes não se referiu ao pra-
zo de meio ano previsto para a re-
qualificação da avenida, mas garantiu
que dentro de um mês será possível
lançar a primeira camada de betumi-
noso com o propósito de tornar tran-
sitável o troço da avenida até à rotun-
da, abrangendo por isso toda a zona
comercial da via.

Castro Fernandes recusa ainda as
críticas de que os comerciantes não
foram avisados das obras com ante-
cedência: “toda a gente foi previamen-
te avisada. As pessoas sabiam que
ela ia a acontecer”, referiu compre-
endendo, por outro lado os trans-
tornos que inevitavelmente as obras
acabam por causar. “É lógico que isto
prejudica o comércio, mas é a con-
tradição entre aquilo que são as ne-
cessidades de requalificação urbana
e as necessidades dos comerciantes”.
Adiar estas obra seria para Castro
Fernandes “criar ali um problema” até

Esta visita tem por objectivo tranqui-
lizar os comerciantes da Avenida
Comendador Silva Araújo?
Eu tenho vindo muitas vezes à obra
e nunca me chegou nenhuma men-
sagem. Fiquei surpreendido com o
que li no Jornal. Primeiro, devo dizer
que toda a gente foi previamente avi-
sada. As pessoas sabiam que ela ia a
acontecer. Mas como é legítimo, as
obras em zonas comerciais tem estes
negativos – eu tive esse problema em
Santo Tirso. Mas se quisermos ter zo-
nas comercias altamente qualificadas
temos claramente de as melhorar.
Aquela avenida teve as últimas obras
há quase 25 anos, quando se alte-
rou o pavimento de cubos para asfal-
to. Por outro lado, ela precisava de infra-
estruturas e o que está ali a demorar
mais tempo são as infra-estruturas que
ficam escondidas. Tudo isto tinha de
ser feito e eu já o tinha anunciado.
Comecei por dizer, em finais de 2007,
que a obra ia ser feita, lancei-a a con-
curso em 2007, adjudiquei-a em
2008 e não a ia deixar de fazer, só
porque este ano é o fim do mandato.

Mas compreende que estando em
curso varias obras neste último ano
de mandato as pessoas as entendam
como obras eleitoralistas?
Nós somos avaliados no final de cada
mandato, temos de mostrar trabalho,
temos um prazo perante o qual temos
de mostrar esse trabalho. De facto há
uma meta que procuramos atingir.

Mas muitas das obras que visitei
hoje em Vila das Aves estão feitas, como
o conjunto habitacional. E isto é o que
interessa. Há ano e meio estive aqui,
isto estava ainda em grosso, e hoje
estão feitas 44 casas. Outra, a liga-
ção Paradela a Cense, eu hoje fiquei
maravilhado com o traçado da obra,
é um traçado fantástico que vai per-
mitir a continuidade da avenida e mais
ainda, vai-nos permitir integrar a tal
futura ponte; vou candidatá-la ao
QREN e se for aprovada vai ser feita.

A obra da Av. Silva Araújo, a liga-
ção Paralela a Cense e a Rua 25 de
Abril, só estas três obras já somam mui-
tas centenas de milhares de euros.
Estão aqui quase dois milhões de eu-
ros, sem contar com a habitação social.
É esta a resposta que eu dou a to-
dos aqueles que dizem que não se faz.

Não vimos nesta visita o presidente
da Junta de Vila das Aves, ele não foi
convidado a estar presente?
Esta é uma visita de trabalho, com téc-
nicos e um político. A imprensa foi
convidada para assistir. Não foi cha-
mado mais ninguém, não convidei
ninguém. Eu vim cá por iniciativa mi-
nha. Ainda recentemente, aquando
do aniversário da Vila, fiz aqui uma
visita oficial, e nessa altura convidei a
Junta e a população. Esta [de 2 de
Junho] é uma visita de trabalho. |||||||

CASTRO FERNANDES ANDOU NO DIA 2 DE JUNHO EM VISITA DE TRABALHO PELA FREGUESIA DE VILA DAS AVES. SEM A
PRESENÇA DOS ELEMENTOS DA JUNTA DE FREGUESIA, O PRESIDENTE DA CÂMARA INTEIROU-SE DO ANDAMENTO
DAS VÁRIAS OBRAS ACTUALMENTE EM CURSO E FEZ AS CONTAS: OBRAS REPRESENTAM MAIS DE 4, 5 MILHÕES DE EUROS

A Junta de Freguesia não foi con-
vidada a estar presente nesta vi-
sita de trabalho, facto que já mo-
tivou a emissão de um comunica-
do por parte do executivo local
onde este sublinha que a atitude
da Câmara de Santo Tirso é mais
um exemplo dos “atentados à de-
mocracia que, se vêm verificando
a instituições autárquicas demo-
craticamente eleitas”. A Junta das
Aves fala ainda em “falta de ética
institucional”, em “atitude prepo-
tente e antidemocrática” e em “to-
tal desrespeito pelos avenses”. |||||||

A resposta de Castro Fernandes aos que
dizem que “não se faz obra nas Aves”

porque a via há muito que necessi-
tava de obras de infra-estruturação.
Avaliada em 507 mil euros, esta em-
preitada contemplou, numa primeira
fase a execução das redes de abaste-
cimento de água, saneamento e
águas pluviais.

Acompanhado por diversos téc-
nicos camarários de diferentes depar-
tamentos, Castro Fernandes iniciou,
no entanto, esta visita pela Rua Dr.
Germano Pimenta; esta rua, junta-
mente com a de Nª Sª de Fátima,
encontra-se em obras de requali-
ficação, estando a empreitada orça-
da em cerca de 137 mil euros. A
obra inclui a execução de infra-es-
truturas e pavimentação das duas
vias. Posteriormente será feita a liga-
ção à Rua das Carvalheiras, numa
obra avaliada em mais 41 mil euros.

Em obras está também a Rua 25
de Abril e Castro Fernandes mos-
trou-se, no local, surpreendido com
o ritmo das mesmas. Orçadas em
524 mil euros, no primeiro troço já
se circula, avançando agora as máqui-

nas em direcção ao largo da Tojela.
Incontornável também, a primeira

fase da ligação da Avenida de Pa-
radela ao Lugar de Cense, numa em-
preitada avaliada em 243 mil euros.
De acordo com a autarquia, “trata-se
de uma verdadeira via estruturante
não só para a Vila das Aves como
poderá permitir uma muito melhor

ligação à vila de Rebordões, à EN
105 e a Santo Tirso, isto se avançar
a possibilidade de candidatar a obra
da nova ponte sobre o Rio Vizela ao
QREN (Quadro de Referência Estra-
tégico Nacional) 2013”. Ao QREN
será também candidata a segunda
fase desta ligação rodoviária, e só
mediante esse apoio é que a Câmara
avança com a segunda fase da obra.
“Se tivesse financiamento, garanto que
começava a obra [segunda fase] no
dia seguinte”. Ainda assim, e con-
cluída a primeira fase – terraplana-
gem e construção de muros – a via
será aberta ao público e, diz Castro
Fernandes, “as pessoas vão ficar ad-
miradas coma largura desta rua”.

A visita de trabalho continuou de-
pois: pela Rua do Rioberto (onde se
concluiu a execução da rede de dre-
nagem de águas pluviais que impli-
caram um investimento de 17 mil eu-
ros), pela Rua do Penedo (cuja pavi-
mentação custou cerca de seis mil
euros); Rua do Barroco e Travessa
de Santo André, cuja pavimentação
da via será feita em breve.

A visita de trabalho terminou no
prédio construído no lugar da Barca
no âmbito do Programa Municipal
de Realojamento e que se em contra
em fase de conclusão. Em causa está
um investimento de três milhões de
euros destinados ao alojamento de
44 famílias. O complexo habitacional
é constituído por dois edifícios – os
primeiros com painéis solares - se-
parados por uma pequena zona de
lazer. “Depois há quem diga que não
se faz obra na Vila das Aves ou que
as obras são eleitoralistas só porque
se fazem”, referiu o autarca de Santo
Tirso no final da visita. |||||||

O “DESRESPEITO”

“As pessoas
sabiam que
a obra ia
acontecer”

Três perguntas a Castro
Fernandes, P. Câmara

LIGAÇÃO PARADELA-CENSE

NA AVENIDA COMENDADOR SILVA ARAÚJO
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Assembleia de Freguesia de Vila das Aves, 6 de Junho de 2009

Em dia de reflexão, deputados do PS
fizeram “boicote aos microfones”
|||||| TEXTO E FOTO: LUDOLUDOLUDOLUDOLUDOVINAVINAVINAVINAVINA     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

Realizou-se no sábado passado uma
assembleia ordinária da junta de fre-
guesia de Vila das Aves com a seguin-
te ordem de trabalhos: informações
do executivo como primeiro ponto, a

análise das verbas transferidas pela
Câmara de Santo Tirso para a junta
das Aves no ponto dois, no três a
situação do processo de actualização
de registo das sepulturas e, no quar-
to e último ponto esteve em discus-
são a ponte pedonal de Caniços.

Antes de dar inicio aos trabalhos,
a presidente da mesa, Felisbela Freitas,
tendo em conta o facto de a assem-
bleia se realizar em véspera de elei-
ções europeias, esclareceu que foi
pedido um parecer à Comissão Naci-
onal de Eleições sobre o assunto,
sendo que esta comissão não levan-
tou qualquer impedimento à realiza-
ção desta reunião da assembleia em
vésperas de um acto eleitoral.

Felisbela Freitas, deu ainda conta
que na sequência da proposta apre-
sentada na última assembleia de fre-
guesia (relativamente a uma carta a
enviar ao presidente da Câmara de
Santo Tirso a solicitar o pagamento
dos cinco mil euros em falta referen-
tes ao subsídio deliberado para aju-
dar nos custos com o processo da
Quinta dos Pinheiros) que iria ser ela
mesma a enviar à Câmara Municipal
a referida carta. Relembre-se que ofí-
cio deveria ter sido elaborado em reu-
nião, acordada na passada assem-
bleia, e assinado pelos deputados do
Partido Socialista e do Partido Social-
democrata. Facto que não aconteceu
porque, e segundo Felisbela Freitas,
“os deputados do PS não se mostra-
ram disponíveis para a realização da
referida reunião”.

No período antes da ordem do dia
solicitaram a palavra quatro deputa-
dos, dois de cada bancada, respecti-
vamente a deputada Helena Miguel
e Bernardino Certo, pelo PS e José
Manuel Machado e Rui Batista, pelo
PSD. A deputada Helena Miguel pe-
diu esclarecimentos sobre quatro pon-
tos relacionados com a última assem-
bleia de freguesia numa carta que
entregou à presidente da assembleia.
Dos esclarecimentos pretendidos a de-
putado socialista gostaria de ver cla-
rificado o facto de não lhe ter sido
facultada a cópia da gravação da úl-
tima assembleia e de não lhe ter sido

dada a palavra como cidadã, após ter
abandonado a sessão como deputa-
da. Questionou também sobre a le-
galidade das votações da assembleia
após a saída dos deputados do PS
assim como da publicação no site da
junta de freguesia de excertos da acta
que ainda não tinha sido aprovada.
Estes esclarecimentos foram remetidos
pela presidente da mesa, Felisbela
Freitas, para a próxima sessão da
assembleia tendo em conta a com-
plexidade jurídica das respostas.

A intervenção do deputado Bernar-
dino Certo centrou-se em duas pala-
vras: protesto e lamento. Protesto, pelo
facto de a assembleia se realizar no
dia de reflexão nacional e lamento
pelo facto de o site da Junta de fregue-
sia que deveria ser, segundo o mes-
mo, “isento”, mas que se “encontra
ao dispor do Partido Social-democra-
ta”, lamentando que aí “sejam trans-
critos assuntos que ainda não tinham
sido aprovados”.

A finalizar a sua intervenção o de-
putado comunicou aos presentes que
a bancada do PS iria “fazer boicote
aos microfones” e que os deputados
socialistas iriam estar “religiosamente

Em sequência da Lei dos Poços e
tendo em conta a ausência de in-
formação para o público em ge-
ral, o deputado Rui Batista apre-
sentou uma proposta na assem-
bleia de freguesia no sentido de
a junta local criar um gabinete de
apoio ao preenchimento e regis-
to dos formulário relativos a essa
lei. A proposta foi aprovada ape-
nas com os votos dos deputados
do PSD pois os quatro deputados
do PS votaram contra.

A proposta apresentada não
foi, segundo José Manuel Macha-
do, elemento do PSD, “inédita”
mas sim “um colmatar de necessi-
dade num processo muito comple-
xo e burocrático”. Rui Batista, sa-
lientou, na sua declaração de
voto, que a proposta é uma forma
de “servir as pessoas” e concluiu
que é um “trabalho que a junta
pode fazer sem pedir subsídio à
Câmara”.

Na resposta a esta solicitação,
Carlos Valente mostrou-se recep-
tivo não deixando de referir que
a Câmara com certeza “também irá
ter postos para tratar deste assun-
to”. Sublinhou, no entanto, que a
Junta também irá ter um papel im-
portante neste âmbito até porque,
ironizou não se considera ape-
nas eleito “para passar atestados
de residência”.

A proposta de Rui Batista foi
também alvo de reflexão por par-
te de Adalberto Carneiro, no tem-
po destinado ao público, que re-
conheceu o seu desconhecimento
sobre o processo de legalização
dos poços e lamentou que “num
assunto tão importante, tão sim-
ples e tão honesto” como é o recen-
seamento dos poços, a assembleia
não tenha tido “unanimidade” e
“merecido a aprovação dos depu-
tados do Partido Socialista”. ||||||

Faz 2 Anos que o Executivo da Junta acompanhou pela primeira
e única vez, neste mandato, o Sr. Presidente da Câmara numa
visita de trabalho à Vila das Aves, a pedido do próprio.

A necessidade de assinatura do protocolo do Novo Cemitério,
impôs uma reunião de trabalho realizada na sede da Junta de
Freguesia que, terminou numa visita às obras então em curso.

Ficamos a saber que no passado dia 2 de Junho, Castro
Fernandes acompanhado por vários técnicos camarários de di-
ferentes departamentos e representantes da imprensa local, efec-
tuou uma visita de trabalho, durante a qual visitou o local onde
decorrem obras de beneficiação e requalificação.

Mais uma vez, a Junta de Freguesia não foi convidada. Através
da consulta do site da Câmara Municipal de Santo Tirso, tive-
mos conhecimento à posteriori desta “visita oficial”.

À recusa de fornecer e informar a Junta dos projectos e das
obras em andamento, acrescido do facto de não sermos ouvidos
atempadamente sobre os projectos da nossa terra, para poder-
mos responder às muitas solicitações, consideramos, falta de
ética institucional, uma atitude prepotente e anti-democrática e
sobretudo total desrespeito pelos Avenses

Assim, atendendo ao momento que se avizinha, e tendo em con-
ta o desabafo de Castro Fernandes “que as obras são elei-
toralistas só porque se fazem”, contamos que os Avenses sai-
bam responder a estes atentados à democracia que, se vêm ve-
rificando a Instituições Autárquicas democraticamente eleitas.

Vila das Aves 4 de Junho de 2009
O Executivo da Junta de Freguesia

COMUNICADO

calados, em dia de reflexão”. Nesse
momento todos os deputados do PS
colocaram em cima das suas secretá-
rias uma folha com os dizeres: “Dia de
Reflexão - antes das eleições”.

O deputado social-democrata José
Manuel Machado, salientou a sua
solidariedade à presidente da mesa,
Felisbela Freitas e ao seu colega de
bancada, Rui Batista, relativamente à
última assembleia e que a “versão da
verdade não deve ser temida mas sim
publicada”. Rui Batista, por sua vez,
direccionou a sua intervenção no pe-
ríodo antes da ordem do dia, para a
apresentação de uma proposta relati-
va à legalização dos poços e minas
de água (ver texto em destaque).

ORDEM DE TRABALHOS
Dado início à ordem de trabalhos, o
presidente da junta de Vila das Aves,
Carlos Valente, referiu que a junta
local está a cumprir as suas obriga-
ções relativamente ao cemitério novo,
o mesmo não acontecendo por parte
da Câmara Municipal e salientou o
facto de muitos avenses o questiona-
ram sobre as casas-de-banho, que
continuam em falta. Informou também
que o executivo avense continua sem
receber os cinco mil euros relativos à

LEGALIZAÇÃO DE POÇOS,
MINAS E NASCENTES

Carlos Valente relembrou
que todo o processo de
requalificação da via-fér-
rea previa a reconstrução
da ponte para uma via
pedonal tendo inclusive a
Refer lançado um con-
curso público para isso.

Nesta sessão, em vésperas
de eleições, os deputados
socialistas optaram por
estar “religiosamente ca-
lados, em dia de reflexão”.

PORQUE REALIZADA EM VÉSPERAS DE ELEIÇÕES EUROPEIAS, OS DEPUTADOS DO PS OPTARAM POR PERMANECER
PRATICAMENTE TODA A SESSÃO DA ASSEMBLEIA DE FRUGUESIA EM SILÊNCIO.

À ESQUERDA, OS DEPUTADOS DO PS COM O AVISO DE QUE ESTAVAM EM “DIA DE REFLEXÃO”

PUB
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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

Quinta dos Pinheiros e que é neces-
sário reflectir sobre os subsídios dis-
tribuídos “pelas 24 freguesias, ou ‘24
filhas’ como o senhor presidente da
Câmara gosta de dizer”. Neste ponto
o executivo fez distribuir pelos pre-
sentes um mapa onde se pode cons-
tatar as verbas atribuídas pela Câma-
ra Municipal às 24 freguesias do
concelho sendo que a Vila das Aves
recebeu, em 2008, dois vírgula oito
por cento do total atribuído pela Câ-
mara Municipal às “suas” freguesias.
O autarca local salientou também o
facto do Imposto Municipal de Imó-
veis (IMI) ter um coeficiente de loca-
lização em Vila das Aves de 1.3, igual
ao do centro da cidade de Santo Tir-
so o que provoca um valor fiscal muito
elevado à população avense, facto
que, lamenta, continua a ser ignora-
do pelo presidente da autarquia.

Ainda relacionado com as verbas
que a Câmara Municipal diz ter atri-
buído à junta das Aves, e publicadas
no boletim camarário “Comunicar”, o
executivo avense, distribuiu um outro
mapa onde se discrimina as verbas
atribuídas às associações avenses e
não à Junta de Freguesia de Vila das
Aves. Carlos Valente salientou o fac-
to de a junta não receber subsídios
por “razões políticas” e que “dá muito
jeito dizer que estou zangado com a
câmara”. Valente lamentou ainda que
o presidente da Câmara tenha feito
uma visita às obras a decorrer na fre-
guesia e que a Junta só tenha tido
conhecimento no dia seguinte, atra-
vés do site da autarquia municipal.

Quanto ao ponto número três da
ordem de trabalhos, o presidente do
executivo comunicou que a junta de
freguesia dispõe de onze sepulturas
no denominado cemitério velho e que
se vai sepultar por ordem de sector,
seguindo-se a ordem alfabética e por
número crescente.

No último ponto da ordem de tra-
balhos, relativo à ponte pedonal de
Caniços, Carlos Valente esclareceu que
a junta local tem vindo a insistir so-
bre a falta de segurança daquela tra-
vessia junto da Refer e da Câmara
Municipal. Carlos Valente relembrou
que todo o processo de requalificação
da via-férrea previa a reconstrução da

ponte para uma via pedonal tendo
inclusive a Refer lançado um concur-
so público para isso.

Sobre o assunto, a Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso fez chegar uma
carta ao executivo avense onde deu
conta da sua posição em relação à
Ponte de Caniços. Na missiva os res-
ponsáveis camarários para além de
lamentarem o “prolongamento no
tempo” referem a “sucessiva desres-
ponsabilização do processo por parte
da Refer” e a tentativa de “imputar os
encargos aos municípios” abrangidos
pela ponte (Santo Tirso e Famalicão),
e consideram que a Refer deve “as-
sumir a sua responsabilidade”, não po-
dendo, por isso, aceitar tal “conduta”.

De conduta falou também o de-
putado José Manuel Machado que
relembrou que a Refer teve uma “pos-
tura muito duvidosa e atentatória dos
interesses de Vila das Aves” e que foi
a primeira vez que ouviu a Câmara a
dizer alguma coisa de “bom senso”
relacionada com a linha férrea. Reco-
nheceu que o estado da ponte é bas-
tante perigoso para a passagem de
peões mas que o seu encerramento
também não é a solução tendo em
conta que, na sua opinião, uma
requalificação não ficaria assim tão
dispendiosa.

Das intervenções do público pre-
sente destaque para a de Luís Miguel
Barbosa e Alexandra Ferreira. O pri-
meiro mostrou-se muito “triste” com
a visita do presidente da Câmara Mu-
nicipal à Vila das Aves sem a presen-
ça do presidente da Junta, referindo
que “como simples cidadão acho que
isto não se faz” e reitero: “acompa-
nho as visitas do senhor presidente
nos jornais locais e em todas ele vai
acompanhado dos elementos da Junta
de Freguesia”. Ainda segundo Luís
Miguel  Barbosa “merecíamos por
parte dele (presidente da Câmara)
mais atenção”. Por sua vez, Alexandra
Ferreira revelou a sua insatisfação por
assistir a uma assembleia de fregue-
sia onde se vive uma “guerrilha cons-
tante” e referiu que os deputados fo-
ram eleitos pelo povo de Vila das Aves
e como tal têm o “dever de defender
os interesses da freguesia” apesar de
ser dia de reflexão. ||||||
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O Conselho Geral deste Agrupamen-
to, assim se chama o novo órgão de
cúpula dos Agrupamentos de Esco-
las, acaba de cumprir todas as dili-
gências conducentes à escolha do
primeiro Diretor que, segundo as no-
vas disposições legais, irá gerir o dia
a dia das escolas que o compõem
durante os próximos quatro anos.

Ao respetivo concurso de que foi
dado público conhecimento concor-
reram, um tanto ou quanto inespe-
radamente, quatro candidatos todos
da casa (há que dizer que a ele po-
deriam concorrer docentes não per-
tencentes aos quadros da escola) os
quais tiveram que apresentar as pro-
postas que os norteariam na gestão
e condução da vida do Agrupamen-
to, tendo para o efeito tido também
a oportunidade de comparecerem
perante os 21 membros eleitores da-
quele órgão para de viva voz se expli-
carem. Todos os concorrentes apre-
sentavam à partida um currículo de
experiência feita em cargos de ges-
tão ou de supervisão pedagógica,
condições relevantes para um bom
exercício do cargo, mas a opção que
se impôs, sem querer com isto me-
nosprezar os méritos ou deméritos
dos projetos apresentados, ditou de
certa forma a continuidade, já que
foi escolhido por larga maioria de
14 votos o docente Rui Vitor Morrão
Sousa, que desempenhou nos dois
mandatos anteriores funções de vice-
presidente do Conselho Diretivo; se-
guiu-se-lhe com 4 votos favoráveis
a docente Carolina Machado, e, com
1 voto cada, os docentes Maria Cla-
ra Freitas e João Carlos Carvalho.

Agrupamento elege
o seu Diretor

Rui Sousa
“Apresentei a minha candidatu-
ra ao cargo de Director por con-
siderar que posso dar o meu con-
tributo para o nosso Agrupamen-
to e porque gosto da gestão. Pau-
to-me pelo empenho, com uma
atitude de disponibilidade e cons-
tante entrega em tudo que faço.
Ao ter conhecimento dos resulta-
dos senti, principalmente, res-
ponsabilidade perante as pesso-
as que me elegeram, os colegas
que, como eu concorreram e pe-
rante toda a Comunidade Edu-
cativa.
Espero estar à altura do cargo
para que fui eleito e utilizando
terminologia futebolística “não
prometo títulos apenas traba-
lho”, tendo sempre bem presen-
te o princípio e o fim da existên-
cia da Escola, os alunos.
Agradeço a todos os que confi-
am no meu trabalho esperando
o empenho de todos para o su-
cesso do nosso Agrupamento.

Carolina Machado
“Registei com agrado a existên-
cia de várias candidaturas neste
processo concursal. Esta plurali-
dade afirmou vontades de inter-
venção na vida do Agrupamento,
numa fase em que grandes mu-
danças se operam.
Faço votos para que o director
agora eleito consiga mobilizar
todos os elementos da comuni-
dade educativa para encarar os
problemas, criando soluções, no
sentido de transformar o Agru-
pamento num espaço de compro-
misso, intervenção e construção.”

Agrupamento de Escolas do Ave

POR LARGA MAIORIA DE 14 VOTOS O DOCENTE RUI VITOR
MORRÃO SOUSA, FOI O ESCOLHIDO

Pedimos aos concorrentes em pre-
sença um breve comentário sobre
este processo de eleição e de indigi-
tação daquele que, a partir de agora,
terá na mão as rédeas de um ”po-
der” executivo fortemente (?) contro-
lado pela comunidade sócio-educa-
tiva, após longos anos de experiên-
cia democrática dos docentes e au-
xiliares na eleição do Conselho Di-
retivo da sua escola ou do seu agru-
pamento. Até ao fecho desta edição,
contudo, recebemos apenas os co-
mentários de Rui Sousa e Carolina
Machado (ver texto em destaque)

O Conselho Geral do Agrupa-
mento, para quem não sabe, é neste
caso constituído por um corpo de
representantes dos vários parceiros
escolares, previamente eleitos: 7 re-
presentantes dos docentes; 2 repre-
sentantes do pessoal auxiliar e ad-
ministrativo; 6 representantes dos en-
carregados de educação; a que se
somam, 3 representantes da(s) Autar-
quia(s), indigitados pela Câmara Mu-
nicipal, e três representantes da co-
munidade local convidados pelo
Conselho Geral que, nas presentes
circunstâncias, são o Lar Familiar da
Tranquilidade, a Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários de
Vila das Aves e o PACAR do Centro
Habitacional de Ringe. Nesta eleição,
por alguma razão de agenda, o últi-
mo destes representantes não pôde
tomar parte na eleição de tão impor-
tante figura escolar.

Aguarda-se para breve a homolo-
gação desta eleição e ao indigitado
caberá, nos trinta dias que se segui-
rão, a escolha de uma equipa de 4
docentes que o coadjuvarão na im-
portante missão de direção do Agru-

COMENTÁRIOS AO
PROCESSO

pamento para os próximos 4 anos.
Entretanto podemos também in-

formar que a Escola Secundária de
Vila das Aves elegeu já também o
seu Diretor, no caso uma diretora e
também numa linha de continuida-
de, só que aqui sem concorrentes, a
docente Helena Miguel. ||||||
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Rua Mestre Escola, nº 90 - VILA DAS AVES

QUATRO ANOS DEPOIS, O CANDIDATO DO PSD ESTÁ AGORA MAIS ACUTILANTE E CRITICO EM RELAÇÃO AO PODER SOCIALISTA DA CÂMARA DE SANTO
TIRSO. DURANTE O JANTAR DE APRESENTAÇÃO DA SUA CANDIDATURA, JOÃO ABREU ESCOLHEU O PROFESSOR BARROS DA CUNHA PARA SEU MANDATÁRIO

“É muito importante que os tir-
senses sejam de uma vez por to-
das felizes em Santo Tirso”. E, pa-
ra isso, há que apostar em João
Abreu para liderar os destinos do
município. Pelo menos assim acre-
dita o professor Barros da Cunha
que foi surpreendido com o con-
vite para ser mandatário da can-
didatura de Abreu. Segundo o can-
didato do PSD, Barros da Cunha
é um “verdadeiro independente”.
Professor de “muitas gerações de
tirsenses”, o mandatário da can-
didatura do PSD é ainda, segun-
do João Abreu, “um senhor rigo-
roso, respeitador e directo”. ||||||

BARROS DA CUNHA ESCO-
LHIDO PARA MANDATÁRIO

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

Antes de se juntar a outros tantos apoi-
antes do PSD, o líder da distrital do
Porto, Marco António Costa, abando-
nou o jantar de apresentação da can-
didatura de João Abreu à Câmara
Municipal de Santo Tirso deixando-
lhe o desafio: “da mesma forma que
nós vamos tratar do Couto em Gaia,
tu vais tratar do Castro em Santo Tirso”.

Daqui a alguns meses se verá se
João Abreu deu ou não conta do re-
cado. Seja como for, para já o candida-
to conta com o apoio “unânime” do
partido - segundo reafirmou Alirio
Canceles, presidente da concelhia
social-democrata - entrando assim, e
pela segunda vez, na corrida à presi-
dência da Câmara de Santo Tirso. E
se é um facto que o principal adver-
sário é o mesmo – Castro Fernandes
– já em relação a João Abreu a sensa-
ção que fica depois de o ouvir no jan-
tar de apresentação da sua candidatu-
ra (que reuniu mais de 500 pessoas)
- é a de que está diferente. No míni-
mo: mais directo, acutilante, mais criti-

co em relação ao poder socialista na
Câmara Municipal e mais capaz de
prender a atenção do público. A dife-
rença entre o seu discurso oficial – dis-
ponível no site de campanha - e os acres-
centos que foi fazendo no momento
de o proferir, são disso exemplo.

João Abreu – referenciado sempre
como o “próximo presidente da Câ-
mara de Santo Tirso” – mesmo não
querendo falar muito do passado, sem-
pre foi enumerando aquilo que o con-
celho não pode continuar a ser, ou
seja, um município “onde se constrói
polidesportivos sem balneários, onde
se constroem pavilhões sem medidas,
onde se constrói pontes que caem,
onde se derrubam prédios e onde se
criam dificuldades ao investimento.
Este não é seguramente um conce-
lho onde valha a pena viver”, senten-
ciou o candidato. E na sua opinião, é
por estas e por outras que as pessoas
e os investidores “fogem de Santo Tirso”.

O que se passa com a “incubado-
ra de empresas”, inaugurada em De-
zembro último é, segundo João Abreu,
disso exemplo: “está vazia, não tem

ninguém”. E, pior do que isso, é que
“há empresários e empreendedores
que querem incubar ali as suas em-
presas e estão há três meses à espera
de uma decisão dos seus responsá-
veis”. O candidato social-democrata
partilhou inclusive com os seus apoi-
antes, as preocupações que um inves-
tidor lhe havia transmitido há coisa
de dias. Queria este construir 60
apartamentos, um restaurante e uma
unidade hoteleira, mas da Câmara
Municipal até ao momento não obti-
vera nem “um sim nem um não”, ape-
nas o “silêncio”.

E é contra este tipo de situações e
esta “falta de diálogo” que João Abreu
diz querer lutar. O primeiro compro-
misso que o candidato quis “celebrar”
com os tirsenses passa precisamente
por aqui, ou, de acordo com as suas
palavras, por implementar a “cor do
diálogo” na autarquia municipal. De-
pois, na lista das prioridades, seguem-
se: o apoio às famílias carenciadas; a
implantação de políticas que atraiam
mais pessoas ao concelho; o apoio à
criação de micro-empresas; e, entre

outras, e no âmbito da educação, o
ensino superior. João Abreu renovou,
de resto, o compromisso que havia
feito há quatro anos e recordou o
que aconteceu após esse anuncio: “no
dia seguinte a Câmara reuniu com a
Universidade Moderna e prometeu

trazer o ensino superior para Santo
Tirso. Mas agora, onde está a Uni-
versidade Moderna, quantos de nós
puderam estudar na universidade?
Ninguém”. João Abreu quer fazer ain-
da fazer de Santo Tirso “a capital das
Crianças”.

AS SONDAGENS
“Da mesma forma que o Partido Soci-
alista tem as suas sondagens, nós te-
mos as nossas”. Ainda que sem reve-
lar o que dizem essas sondagens, João
Abreu sempre foi dando conta de que
a manutenção do esforço feito há
quatro anos pelo PSD e o reforço da
aposta junto de alguns grupos popu-
lacionais será o suficiente para ga-
rantir ao partido a vitória nas próxi-
mas autárquicas. E pelo meio, levan-
tou a questão: “depois de três sonda-
gens feitas - em Junho, Setembro e
Janeiro -  vocês acham que se o Parti-
do Socialista tivesse dez, oito, sete, um
ponto que fosse de vantagem sobre
o PSD, não as tinha divulgado já no
jornal de Santo Thyrso ou noutro jor-
nal qualquer deste concelho?”. |||||

João Abreu quer fazer de Santo Tirso um
concelho onde “valha a pena viver”

Apresentação da candidatura de João Abreu à Câmara de Santo Tirso
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Vila das Aves | email: enecontas@vodafone.pt

Contabilidade
IRS

Apoio ao contribuinte
Seguros

Consultoria fiscal e
financeira

GABINETE DE CONTABILIDADE

Manuel Fernando & Cândida Costa, Lda.

Entre Julho de 1998 e Novembro de
2004 foi vereador da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso. Actualmente,
Orlando Moinhos é mais um dos
candidatos revelados pelo Partido
Socialista às próximas eleições autár-
quicas. No caso, candidato à Junta
de Freguesia de Santo Tirso. Outra
das escolhas mais recentes do PS res-
ponde pelo nome de Elsa Mota, e
candidata-se à Junta de Freguesia de
Rebordões.

Segundo revela o PS em relação
ao candidato à freguesia sede do
concelho, Orlando Gaspar Moinhos
Costa “sempre apostou na sua for-
mação e prova disso são os cursos
que fez questão de terminar”, nome-
adamente o Curso Geral do Comér-
cio obtido na Escola Comercial e In-
dustrial de Santo Tirso e o Curso de
Contabilidade. A estes há ainda a
acrescentar as diversas formações na
área da gestão e contabilidade, e em
Auditora Bancária.

Com a profissão de Técnico Ofici-
al de Contas inscrito na Câmara dos
Técnicos Oficiais de Contas, actual-
mente a exercer funções de auditor
interno no Crédito Agrícola em San-
to Tirso, Orlando Moinhos trabalhou
também no Grémio da Lavoura de
Santo Tirso e na Cooperativa dos Agri-
cultores, entre outros. A “sua exposi-
ção pública deu-se”, contudo, “quan-
do assumiu o cargo de  vereador da
Câmara Municipal de Santo Tirso de
Julho de 1998 a Novembro de 2004,
com os pelouros dos Serviços Muni-
cipalizados de Água e Saneamento,
Cultura, Contra-Ordenações, Serviços
Urbanos e Taxas e Licenças.

EM relação à sua actividade cívi-
ca, o PS destaca-o como sócio dos

Bombeiros Voluntários Tirsenses e dos
de Santo Tirso, do Futebol Clube Tir-
sense e do Ginásio Clube de Santo
Tirso. É ainda membro fundador do
“Ginásio 61”, de que foi presidente,
tendo sido igualmente dirigente do
Ginásio Clube de Santo Tirso, insti-
tuição através da qual recebeu uma
medalha de mérito. Orlando Moi-
nhos foi ainda atleta de futebol dos
escalões Juvenil e Júnior do Futebol
Clube Tirsense e atleta de voleibol e
pesca desportiva do Ginásio Clube
de Santo Tirso.

Em relação a Elsa Mota Para Re-
bordões, o PS dá conta que esta foi
“uma escolha consensual” do parti-
do. O actual presidente de Junta, Ma-
nuel de Oliveira, eleito pelo PS, já ha-
via anunciado que não se iria recan-
didatar pelo o testemunho fica agora
nas mãos desta jovem rebordoense
que, segundo os socialistas, já deu
provas de trabalho pelo que “desen-
volveu na junta enquanto seu ele-
mento e, aliás, em toda a comunida-
de de Rebordões”. Por esse facto e
perante “o nome proposto por Ma-
nuel de Oliveira a reacção foi só uma:
apoio total”.

Elsa Mota é licenciada em Ciênci-
as Históricas, tem uma Especialização
em Ciências Documentais, pela Uni-
versidade Portucalense e um Curso
de Animação à Leitura. A candidata
é um elemento activo do grupo coral
e organista na Paróquia de S. Tiago
de Rebordões e membro efectivo da
Federação de Antigos Escuteiros –
Fraternidade Nun’Álvares.

Entretanto, está agendado para o
dia 19 de Junho o jantar de apresen-
tação da candidatura de Castro Fer-
nandes à Câmara Municipal de San-
to Tirso. Segundo informa o PS, o mes-
.mo terá lugar num pavilhão industri-
al em Fontisco. As inscrições podem
ser feitas até ao próximo dia 16 de
Junho (geral@ps-santotirso.net). ||||||

Antigo vereador
candidata-se à
Junta de Freguesia
de Santo Tirso

PS escolhe candidatos às juntas de freguesia de Santo
Tirso e Rebordões

O ANTIGO VEREADOR DA CÂMARA DE SANTO TIRSO,
ORLANDO MOINHOS, É O CANDIDATO DO PS À JUNTA DE
FREGUESIA DE SANTO TIRSO. DAS ESCOLHAS MAIS
RECENTES DOS SOCIALISTAS, DESTAQUE TAMBÉM PARA A
CANDIDATURA DE ELSA MOTA À JUNTA DE REBORDÕES

A escolha de Elsa Mota foi
“consensual”. O actual
presidente de Junta,
Manuel de Oliveira, eleito
pelo PS, já havia anuncia-
do que não se iria
recandidatar pelo o
testemunho fica agora
nas mãos desta jovem
rebordoense licenciada
em Ciências Históricas

“Os Jovens e a Política”, foi o tema
do debate que decorreu no audi-
tório do Centro Cultural de Vila das
Aves, no dia 28 de Maio, desenvol-
vido por três alunas da Escola Se-
cundária D. Afonso Henriques no
âmbito da disciplina de Área de
Projecto.

Na mesa de debate estiveram
representantes das juventudes par-
tidárias da distrital do Porto: pela
Juventude Socialista (JS) Diogo Sil-
va, da Juventude Social-democrata
(JSD) Carlos Pacheco, dos Jovens do
Bloco de Esquerda (JBE) Nuno
Moniz e Filipe Costa, e pela Juven-
tude Comunista Portuguesa (JCP). A
moderar o debate, o professor Amé-
rico Teixeira Moreira e Rita Coelho,
representante do grupo.

O discurso de abertura levado
a cabo por Rita Coelho levantou
algumas questões importantes, que
foram desenvolvidas ao longo do
debate, nomeadamente “o afasta-
mento dos jovens em relação à
política” (ou vice-versa!), e aquilo
que as várias juventudes ali repre-
sentadas têm feito para contrariar
essa tendência.

O elemento da JCP retratou um
pouco daquilo que foi feito pelo
seu partido, referindo-se, nomeada-
mente, ao 25 de Abril. Evidenciou
ainda, o estado do ensino no nos-
so país e o direito das pessoas co-
mo cidadãos livres. Tomou depois a

palavra  Carlos Pacheco, apoiando-se
na actualidade e na sua condição
de cidadão, falou no modo como
reage às propostas que lhe são
apresentadas e, na forma, que por
vezes, a sua consciência se sobre-
põe às ideologias do seu partido.

Nuno Moniz interveio de forma
sucinta, no entanto, abordou o es-
sencial no que diz respeito ao en-
sino em Portugal e aos vários movi-
mentos estudantis promovidos pelo
partido que representa.

Finalmente, Diogo Silva, tendo
em conta que representava a JS, “res-
pondeu” a provocações provenien-
tes de alguns membros da mesa,
referindo-se afincadamente aos ide-
ais políticos do seu partido.

Foi desenvolvida uma curta discus-
são, atendendo que o tempo era
pouco. Na plateia, os alunos convi-
dados da escola Secundária tiveram
a oportunidade de intervir no de-
bate, porém, demonstraram alguma
ignorância política na forma como
colocaram as questões que direccio-
naram, principalmente, a Filipe Costa.

Terminou-se o debate com uma
síntese feita pelo moderador daquilo
que foi dito por todos. Posto isto, as
alunas fizeram um balanço positivo
através das reacções dos colegas e
professores. Estas acham ainda que
este tema não é para esquecer. ||||||
O GRUPO DE TRABALHO: ANAANAANAANAANA     ABREUABREUABREUABREUABREU; ; ; ; ; RITRITRITRITRITAAAAA
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Alunos da Secundária
de Vila das Aves
promoveram debate
sobre a política
INICIATIVA LEVADA A CABO POR TRÊS ALUNAS JUNTOU
NA MESMA SESSÃO OS JOVENS REPRESENTANTES DOS
PRINCIPAIS PARTIDOS POLÍTICOS
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Para assinalar o dia 1 de Junho como
o Dia Municipal de Defesa da Flo-
resta Contra Incêndios, a Câmara de
Santo Tirso procedeu à apresenta-
ção publica do Dispositivo Municipal
(Meios) de Combate ao Fogos Flo-
restais para o corrente ano de 2009.

Na abertura da cerimónia – que
contou com a presença do Coronel
Teixeira Leite, comandante distrital das
Operações de Socorro e dos presi-
dentes e comandantes das três Cor-
porações de Bombeiros Voluntários
existentes no concelho, dos repre-
sentantes das Forças de Segurança
(PSP, GNR), do Comandante da Polí-
cia Municipal e de vários presiden-
tes de Junta de Freguesia – o presi-
dente da Câmara Municipal come-
çou por revelar que “os incêndios flo-
restais que assolaram o concelho na
passada semana” são a prova evidente
que “o esforço continuado de todos
nunca é demais para defender a Flo-
resta”. E acrescentou: “Prevenir deve
ser sempre a palavra de ordem”.

Castro Fernades lembrou ainda “as
medidas de planeamento integrado”
que têm sido tomadas no âmbito da
Comissão Municipal de Defesa da
Floresta (CMDF), “com vista à melhor
articulação dos recursos humanos e
meios disponíveis” no concelho para
as acções de vigilância, detecção, fis-
calização, primeira intervenção, com-
bate, rescaldo e vigilância pós rescal-

do. E fez saber que “desse trabalho
em conjunto entre todas as entidades”
têm surgido respostas adequadas e
resultados efectivos e animadores”,
exemplificando com o “núme-ro de
ocorrências registado em 2008 (120),
o mais baixo dos últimos treze anos”.

Para Castro Fernandes “a estreita
colaboração com a Autoridade Na-
cional de Protecção Civil e com a Au-
toridade Florestal Nacional em ma-
téria de Defesa da Floresta e de Pro-
tecção Civil em muito tem contribuí-
do para o reforço da operacionali-
dade municipal”. E adiantou “o nos-
so Plano Operacional Municipal
(POM) é actualizado anualmente”
com o contributo concertado de vá-
rias entidades.

O Comandante Distrital (do Por-
to) das Operações de Socorro, Co-
ronel Teixeira Leite, falou da directiva
distrital de Defesa da Floresta Con-
tra Incêndios, considerando-a “uma
plataforma estratégica” que é elabo-
rada para “ser capaz de responder
com eficácia às necessidades dos
cidadãos” porque nela está definida
não só “a estrutura de direcção, o
comando e os meios a disponibilizar”
como também estão regulados “a
coordenação institucional, a articu-
lação e a intervenção das organiza-
ções envolvidas nas operações de
defesa da floresta contra incêndios”.
Sobre o Plano Operacional Munici-
pal (POM) de Santo Tirso, Teixeira
Leite referiu-se a ele “como um bom
plano porque regularmente actuali-
zado ”, considerando Santo Tirso
“um bom exemplo até para os ou-

tros concelhos do distrito” na medi-
da em que já tem “o seu trabalho de
casa feito e bem feito”.

MEIOS DISPONIBILIZADOS
No Plano Operacional estão identi-
ficados os meios disponíveis no Mu-
nicípio, as Entidades envolvidas e
definidas as respectivas áreas de in-
tervenção. Assim, as entidades que
intervêm na vigilância e detecção de
incêndios para o corrente ano de
2009 são: a Equipa DFCI (defesa
da floresta contra incêndios) da Câ-
mara Municipal, a Equipa de Sapado-
res Florestais (protocolada entre a
Câmara Municipal e a Associação de
Silvicultores do Vale do Ave), as três
Corporações de Bombeiros, a GNR,
a PSP e a PM. Numa primeira fase de
prevenção são constituídas três bri-
gadas moto4 com recurso a pessoal
afecto às três corpo-rações dos bom-
beiros voluntários e duas viaturas
todo-o-terreno (com kit de primeira
intervenção) para a equipa de sapa-
dores florestais e para a equipa DFCI
da Câmara Municipal.

No final desta cerimónia foram
também apresentadas as Equipas de
Intervenção Permanente que tem
como missão assegurar, em perma-
nência (e não especificamente nesta
matéria de combate aos incêndios),
serviços de socorro às populações e
que resultaram de protocolo recen-
temente assinado entre cada Asso-
ciação Humanitária de Bombeiros, a
Autoridade Nacional de Protecção
Civil e a Câmara Municipal para a sua
constituição e funcionamento. |||||||

Câmara apresentou dispositivo
municipal de combate ao fogo
NO ÂMBITO DO DIA MUNICIPAL DA FLORESTA, AUTARQUIA DEU A CONHECER COM QUE
MEIOS CONTA PARA FAZER FACE AOS FOGOS FLORESTAIS, NUMA CERIMÓNIA DURANTE
A QUAL SE DERAM TAMBÉM A CONHECER AS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE

Para o presidente da Câma-
ra, “prevenir deve ser
sempre a palavra de ordem”

José Matos creditado pela
Escola de Bombeiros

Seguindo os passos de seu pai, José
Matos, desde muito novo tornou-se
bombeiro na Associação Humanitá-
ria de Santo Tirso, fazendo daquela
Agremiação a sua segunda casa. Não
sendo profissional, é no entanto um vo-
luntário fervoroso dedicando todo o tem-
po disponível à causa dos Bombeiros.

Aos poucos, e, sempre que a vida
lhe proporcionava, submeteu-se a tes-
tes e exames de avaliação para pro-
gredir até à categoria de subchefe,
categoria que actualmente exerce na-
quela Associação.

No inicio de 2009 e com a aber-
tura de Formadores ao exterior, José
Matos inscreveu-se na Escola Nacio-
nal de Bombeiros, delegação de S.
João da Madeira, onde frequentou o
curso de formação de formadores.

No passado dia 22 de Maio, com
a conclusão do curso, José Matos trou-
xe consigo o CAP passando assim a
estar creditado pela Escola Nacional
de Bombeiros a dar formação nas área
de Combate a Incêndios Florestais a
Equipas de Primeira Intervenção e
Cursos a Bombeiros que pretendam
progredir de categoria (de 3ª para 2ª,
de 2ª para 1ª e de 1ª para subchefe).

Como formador no Combate aos Fo-
gos Florestais, este bombeiro pode tam-
bém ajudar as autarquias na formação
das brigadas florestais. |||||| VITVITVITVITVITOROROROROR     LEMLEMLEMLEMLEMOSOSOSOSOS

JOSÉ MATOS, CREDITADO PELA ESCOLA NACIONAL DE
BOMBEIROS A DAR FORMAÇÃO NAS ÁREAS;

Casal atropelado na
freguesia de Vila das Aves

Mais um acidente de que tivemos
conhecimento na Vila das Aves pro-
va que nem nas passadeiras os pe-
ões podem circular em segurança, des-
ta feita, um casal foi apanhado por um
condutor destravado e que acusou
uma taxa de alcoolemia elevada, no
dia 2 deste mês, pouco passada das

CASAL ATRAVESSA A AVENIDA 4 DE ABRIL, NA PASSADEIRA,
QUANDO FOI VÍTIMA DE ATROPELAMENTO

oito da noite, quando faziam a sua
caminhada e atravessavam a passadei-
ra na Avenida 4 de Abril, nas Fontai-
nhas. Joaquim Monteiro e Rosa Cer-
to foram “abalroados” e tiveram que
ser tratados no hospital encontrando-
se já em sua casa, mas em recupera-
ção que poderá demorar meses. |||||||
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Se há coisa que os moradores da Tra-
vessa das Carvalheiras e da Rua Ger-
mano Pimenta não conseguem ter, é
descanso. Basta que se pare por al-
guns momentos nestas ruas de Vila
das Aves para que se perceba que algo
de estranho se passa. Mas os mora-
dores, esses, sabem bem o porquê de
se sentir uma trepidação constante mes-

Definitivamente, os moradores do lu-
gar das Carvalheiras andam em so-
bressalto. No passado dia 15 de Maio,
os Bombeiros de Vila das Aves foram
chamados a combater a um incêndio
que deflagrou numa sucata existente
naquela zona, paredes-meias com a
Avenida de Poldrães.

Durante o combate, ouviram-se
pequenos estrondos que os morado-
res identificaram como sendo de la-
tas de spray que se acumulam na
sucata. Os danos causados não fo-
ram graves – ainda que o incêndio
tenha deixado marcas numa das pro-
priedades vizinhas – mas não é por
isso que os moradores daquele lu-
gar vão dormir descansados. O peri-

Sucata nas Carvalheiras preocupa moradores
go permanece lá, com a sucata a dis-
tar não mais do que três metros das
habitações. Para além disso, no local
existe ainda um barracão em madei-
ra onde, dizem os moradores, se acu-
mulam ali cerca de 15 toneladas de
material facilmente inflamável.

Mas o incêndio de dia 15 é ape-
nas parte de um problema que já se
arrasta há cinco anos sem que nin-
guém até ao momento tenha tomado
quaisquer diligências para o resolver.
É que para além do perigo de fogo
que a sucata representa, a mesma
acaba por ser “território” fértil de con-
taminações de águas e para a propa-
gação de pragas. “Tudo isto é uma
cruz que já carrego há cinco anos. É o

meu rosário, o meu e o dos vizinhos”,
diz-nos uma moradora indignada
com toda esta situação e que a cada
momento se depara com ratazanas à
porta de casa. Já solicitou inclusive à
Câmara Municipal de Santo Tirso uma
desratização, mas sem efeito. E é pre-
cisamente junto da autarquia que tem
tentado fazer ouvir a sua voz mas para
já a situação mantém-se. “A Câmara
tem todos os meios para fazer algu-
ma coisa, mas não faz nada. Mas se
um dia a casa for pelo ar, manda logo
aqui a Protecção Civil e o delegado de
saúde para me passar a certidão de
óbito”, ironiza. Depois de cancelada
por duas vezes, no próximo dia 17
tenta mais uma reunião na autar-quia

mo debaixo dos nossos pés e de se
ouvir um barulho que, não sendo en-
surdecedor – longe disso – é persisten-
te e irritante. É com isto que têm de

viver todos os dias, e já lá vão seis anos.
A origem do ruído e da trepida-

ção está “ali ao lado”, na empresa
“Rompante & Dias” uma tecelagem
que, de acordo com os moradores,
tem a funcionar dia e noite mais de
duas dezenas de teares. Recentemente
terão chegado à empresa oito novos
teares de grande potência, facto que
agravou ainda mais a situação.

Os moradores daquela zona

noite foi um terror. Há uma da ma-
nhã saltei da cama e nunca mais con-
segui dormir”, diz-nos uma morado-
ra da Travessa das Carvalheiras, refe-
rindo-se à madrugada de 4 para 5
de Junho. A mesma conduz-nos para
o interior de sua casa onde são bem
visíveis algumas fissuras nas paredes
que, acredita, são a consequência da
trepidação a que a habitação está
constantemente sujeita.

Não é caso único naquela rua e
por isso, as queixas já deram corpo a
um abaixo-assinado enviado à Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, à Junta
de Freguesia de Vila das Aves, ao Pro-
vedor de Justiça e ao Ministério do
Ambiente. 37 pessoas assinaram-no
mas de pouco ou nada valeu. Só a
Junta de Freguesia se inteirou do caso
bem como um elemento da
Assembleia de Freguesia, o deputa-
do do PSD, Rui Miguel Baptista que já
visitou os moradores daquela rua por
três vezes. Sobre as restantes entida-
des, lamentam que nada tenham fei-
to e sublinham principalmente o “de-
sinteresse” da Câmara Municipal em
relação ao assunto.

Os administradores da empresa
conhecem bem as queixas dos mora-
dores e, segundo estes, um deles até
já lhes deu a razão. Ao máximo res-
ponsável da tecelagem, Joaquim
Moreira Dias, pediram por diversas
vezes que alterasse aquele estado de
coisas, mas para já sem efeito. Con-
tam que o mesmo tem outros espa-
ços disponíveis pelo que, bem pode-
ria deslocar para esses locais – até
porque mais distantes das habitações
– os referidos teares.

O Entre Margens tentou contactar
com a empresa Rompante & Dias, L.da,
mas até ao fecho desta edição tal não
se revelou possível. ||||||

Moradores do lugar das Carvalheiras
em sobressalto por causa de empresa

contactados pelo Entre Margens só
pedem uma coisa: que “se minimize
o barulho e a vibração”. “Nós não
queremos de maneira alguma que a
firma acabe”, diz-nos um deles, “que-
remos é que reduzam o ruído e a
trepidação ao mínimo possível”.

Mas para já, nada disto tem acon-
tecido. E se durante o dia já é com-
plicado “viver-se” naquele sobressal-
to, imagine-se durante a noite. “Esta

tirsense. Entretanto, já foi reunin-do
40 assinaturas para fazer chegar às
entidades responsáveis. ||||||| JACJACJACJACJAC

NA IMAGEM, UMA PEQUENÍSSIMA PARTE DA
SUCATA QUE SE ENCONTRA ACOMULADA,
PAREDES-MEIAS COM AS HABITAÇÕES DA ZONA

INCÊNDIO OCORRIDO NO DIA 15 DE MAIO COLOCOU AINDA MAIS EM ALERTA OS MORADORES DAQUELA ZONA DE VILA DAS AVES

“Nós não queremos de ma-
neira alguma que a firma
acabe, queremos é que re-
duzam o ruído e a trepi-
dação ao mínimo possível”

MORADORES DAS CARVALHEIRAS EM VILA DAS AVES HÁ MAIS DE CINCO ANOS QUE  TÊM DE VIVER COM A TREPIDAÇÃO E
RUIDO CONSTANTE PROVOCADO POR TECELAGEM INSTALADA NAQUELA ZONA
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Serviço de pediatria de
Santo Tirso fez 20 anos
|||||| TEXTO: VITVITVITVITVITOROROROROR     LEMLEMLEMLEMLEMOSOSOSOSOS

No dia mundial da criança o serviço
de Pediatria do Hospital Conde de S.
Bento comemorou 20 anos ao servi-
ço das populações de Santo Tirso e
Trofa. Foi precisamente no dia 1 de
Junho de 1989 que o director de
então do Hospital Conde de S. Bento
criou o Serviço.

Esse ano e seguintes, foram férteis
na criação de serviços importantes
para apoio aos utentes do Hospital,
entre os quais se destacam; Consul-
tas Externas, Urgência Cirúrgica e Ma-
ternidade.

Com a Criação do Centro Hospi-
talar Médio Ave, decretado pelo D.L.
nº 50-A de 28 de Fevereiro do mes-
mo ano, alguns Serviços do Hospital
Conde de S. Bento foram transferi-
dos para a unidade de Famalicão,
dando assim espaço para que outros

Freguesia de Refojos

Mais um cemitério inaugurado, des-
ta vez na freguesia de Refojos. A
cerimónia realizou-se a 24 de Maio
e foi presidida pelos máximos respon-
sáveis da Câmara Municipal e Junta
de Freguesia, respectivamente Castro
Fernandes e Carlos Monteiro. Esta obra
implicou um investimento camarário
de mais de 250 mil euros. A capaci-
dade deste novo cemitério é de 324
sepulturas e 66 ossários, para além
de 20 jazigos perpétuos.

No essencial, a empreitada con-
sistiu na execução de trabalhos de
pavimentação, de drenagem de águas
pluviais, de vedações e na constru-
ção de ossários, de um edifício para
instalações sanitárias e outro para
arrumos. Quanto à futura gestão, con-
servação, reparação e limpeza do
novo Cemitério de Refojos, a Câmara
de Santo Tirso já delegou – via proto-
colo – na Junta de Freguesia de Refojos

A OBRA IMPLICOU UM INVESTIMENTO CAMARÁRIO DE MAIS
DE 250 MIL EUROS E PARA ALÉM DAS 324 SEPULTURAS, TEM
AINDA 66 OSSÁRIOS E 20 JAZIGOS PERPÉTUOS.

Freguesia tem novo
cemitério com
mais de 300 sepulturas

serviços da unidade de Santo Tirso
se expandissem.

 Com o espaço deixado pela ma-
ternidade, possibilitou que na unida-
de de Santo Tirso fosse criado um
Hospital de Dia de pediatria. O Servi-
ço de Pediatria na unidade de Santo
Tirso tem mantido uma actividade
constante com todos os profissionais
a darem o melhor de si, tentando
diminuir todos os incómodos que um
internamento causa às crianças e seus
familiares.

Para ultrapassar toda a ansiedade e
perturbação dum internamento, o ser-
viço está decorado de acordo com as
circunstâncias, realizam-se algumas ac-
tividades lúdicas ministradas pela Edu-
cadora de Serviço e com o apoio da
Liga dos Amigos do Hospital de Santo
Tirso, a Pediatria foi equipada com o equi-
pamento necessário ao bem-estar das
crianças e seus acompanhantes. |||||

a gestão, conservação, reparação e
limpeza do novo espaço.

Assim, competirá à Junta de Fre-
guesia de Refojos a elaboração de
um regulamento que preveja, para
além da organização e funcionamen-
to dos serviços, do horário de funci-
onamento, da transmissão de jazigos
e sepulturas, que os terrenos respei-
tantes ao novo cemitério só podem
ser objecto de concessão de uso pri-
vativo para instalação de 20 jazigos
perpétuos, 66 ossários e 68 sepul-
turas perpétuas e 256 sepulturas tem-
porárias, pelo período de cinco anos.
Para além disso, as sepulturas só po-
derão ser concessionadas após a
ocorrência de óbito.

Para além de Refojos, também já
assinaram protocolos com a Câmara
Municipal de Santo Tirso, as fregue-
sias de Vilarinho, Vila das Aves, Car-
reira, Burgães e Sequeirô. |||||||

SERVIÇO FOI CRIADO A 1 DE JUNHO DE 1989

Acampamento comemorativo do 76º aniversário

|||||| TEXTO: CRISCRISCRISCRISCRISTINATINATINATINATINA     VVVVVALENTEALENTEALENTEALENTEALENTE

No fim-de-semana de 30 e 31 de
Maio, os escuteiros de Vila das Aves
realizaram o acampamento anual de
agrupamento. O tema intitulado “Nu-
n’Álvares Pereira”, com o imaginário
“De guerreiro a Santo”, pretendia pro-
mover a união e partilha de valores
e dar a conhecer a história do patro-
no do CNE, que foi recentemente
canonizado.

O início da manhã esteve desti-
nado à montagem de campo por parte
das secções. A abertura oficial de
campo teve lugar ao final da manha,
onde também se distribuiu as equi-
pas, denominadas de exércitos, para
as actividades. Estas iniciaram-se de-
pois do almoço. Cada exército era
representado por uma cor diferente
e tinha o nome das batalhas que
Nuno Álvares Pereira comandou, ou
seja, a equipa dos Atoleiros, Ceuta,
Valverde e Aljubarrota. A actividade,
intitulada “Caminho de Valores” con-
sistia em percorrer algumas ruas da
vila em direcção a postos estratégi-
cos, tendo sempre em conta os fei-
tos do Santo Condestável. Após as
actividades, teve lugar a investidura
do guerreiro onde as equipas, com

OS ESCUTEIROS DO AGRUPAMENTO DE VILA DAS AVES  JUNTARAM-SE PARA COMEMORAR
MAIS UM ANIVERSÁRIO, ALUSIVO A NUNO ÁLVARES PEREIRA

Nun’Álvares Pereira deu mote
para acampamento escutista

vestes apropriadas, eram investidas
pelo rei e seguiam para o Banquete
Real, num ambiente festivo, típico da
época medieval, que contou também
com a presença do assistente, Padre
Fernando Abreu. A festa continuou
com a realização do fogo de conse-
lho, participado, neste caso pelas sec-
ções, com direito a danças e até uma
serenata. Além disto, assistiu-se a um
vídeo que retratava a vida e obra de
Nun´’Álvares Pereira. Terminada a fes-
ta, era hora do merecido descanso.

No domingo de manha, após a
alvorada, iniciou-se mais um rol de
actividades, neste caso radicais, onde
todos os elementos tiveram a opor-
tunidade de experimentar escalada
e rappel. Após a hora do almoço, e
devido ao imenso calor que se fez
sentir, as actividades foram alteradas.
Com a participação dos familiares, os
elementos improvisaram com músi-
cas e peças divertidas, acabando por
se passar uma tarde animada e agra-
dável. Anunciou-se igualmente o
vencedor das actividades de sábado
à tarde, cabendo ao exército dos
Atoleiros a vitória, com 86 pontos,
seguindo-se o exército de Valverde
com 82 pontos, o exército de Ceuta
com 81 pontos, e o último classifica-

do ficou o exército de Aljubarrota
com 76 pontos. Posteriormente, fez-
se a desmontagem de campo e en-
cerrou-se mais um acampamento,
que nas palavras do chefe de agru-
pamento, Joaquim Sérgio, faz um ba-
lanço positivo “ foram dois dias es-
pectaculares, o tempo esteve óptimo
e fico feliz por saber que os miúdos
não vão cansados, mas motivados e
alegres, e que o acampamento será
tema de conversa na escola”.

Depois de terminado o acampa-
mento, os escuteiros tiveram a sua
participação no Encerramento do
Mês de Maria, cumprindo também a
sua reunião de piedade. ||||||
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ATÉ AS CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS AJUDARAM O 4º TORNEIO DE ESCOLINHAS DE VILA DAS
AVES, REALIZADO NO PASSADO DOMINGO

600 crianças fizeram
hino ao futebol
Ao longo de todo o dia, entre as 9 e as 18 horas, jogaram-se um total de 120
jogos, entre 30 clubes e escolas de futebol participantes.



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

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

9 DE JUNHO DE 2009 | ENTRE MARGENS | PÁGINA II4º TORNEIO ESCOLINHAS DE VILA DAS AVES

||||| TEXTO: CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

FOTOS: VVVVVASCOASCOASCOASCOASCO     OLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRA

Sob organização da Associação de
Moradores do Complexo Habitacio-
nal de Ringe (AMCHR), a prova con-
tou com cerca de 600 crianças, entre
os 5 e os 11 anos, divididas entre os
escalões de minis, pré-escolas e es-
colas.

Ao longo de todo o dia, entre as
9 e as 18 horas, jogaram-se um total
de 120 jogos, entre 30 clubes e es-
colas de futebol participantes, dividi-
dos em seis recintos com as medidas
adequadas a cada escalão.

No final, houve vencedores, mas
não vencidos, uma vez que todos os
clubes e participantes levaram para
casa troféus e pequenas lembranças.
A cada entrega de troféu, todos, num
hino ao futebol, gritavam “campeões”,
perante as bancadas que se foram en-
chendo ao longo do dia e que na ce-

MUITA COR, ALEGRIA, BOA DISPOSIÇÃO, MUITO DESPORTIVISMO E ALGUMA COMPETIÇÃO. ATÉ AS CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS AJUDARAM O 4º TORNEIO DE
ESCOLINHAS DE VILA DAS AVES, REALIZADO NO PASSADO DOMINGO, NAQUELA VILA DO CONCELHO DE SANTO TIRSO.

Torneio das Aves foi, de novo, um sucesso

600 crianças fizeram hino ao futebol

rimónia de encerramento ficaram lota-
das, com muito mais gente que em
muitos jogos oficiais ali disputados.

O público, constituído sobretudo
pelo pais das crianças, fazia com que
se ouvisse o grito “golo”, a cada pas-
so e em cada canto do estádio. Por
vezes eram os pais quem mais vibra-
va com as jogadas dos filhos.

“É um sonho tornado realidade e
todos os anos sinto uma grande
emoção neste dia”, revela Adílio Pi-
nheiro, que lidera a escola de futebol
dos Pinheirinhos de Ringe e é o pai
deste torneio. “Com esta festa do fu-
tebol estou a proporcionar a muitas
crianças aquilo que gostaria de ter
tido quando comecei a jogar futebol”.

Os jovens atletas vivem este dia
com tal intensidado que muitos nem
dormem na noite anterior. Presentes
estão grandes clubes e escolas de
futebol do país, como o Benfica, o FC
Porto, o Vitória de Guimarães, ou as

escolas de futebol Hernani Gonçal-
ves, Fair Play ou Braga Fut. Referência
especial merece ainda a presença e a
qualidade demonstrada do clube es-
panhol, Celta de Vigo. Mas clubes e
organizações mais pequenas como os
próprios anfitriões, Pinheirinhos de
Ringe, ou clubes como Sandinenses, o
União de Tomar, o Mirandela ou Ri-
beirão (presente na final de pré-es-
colas) e outros ganham emotividade
especial, pois os seus atletas podem,
num dia, jogar com adversários que
têm na camisola emblemas bem co-
nhecidos.

A opinião unânime é que, mais
uma vez, a organização esteve irrepre-
ensível, dando todas as condições aos
participantes, envolvendo nesta logís-
tica mais de 120 voluntários.

Desde logo Rui Águas, antigo joga-
dor de futebol e coordenador da pros-
pecção no Benfica, foi uma das presen-
ças notadas. “É um torneio excelen-

te”, porque “quando se junta desporto,
crianças e futebol, mais uma boa orga-
nização, temos um ambiente saudável”.

Na sua juventude, Rui Águas diz
nunca ter tido acesso a iniciativas do
género, considerando-as “importan-
tes”, recordando, no entanto, um  dos
seus jogos neste relvado, justamento
quando o Benfica defrontou o Despor-
tivo das Aves, na época 86/87.

“Toda a gente gostou. Foi bom ver
os miúdos a conviver”, anuncia, por
seu lado, José Maria Santos. O trei-
nador da Escola de Futebol Hernâni
Gonçalves salienta a “boa organiza-
ção”, destacando o rigor no cumpri-

mento dos horários dos jogos. Este
responsável não tem dúvidas, o Tor-
neio das Aves “é um dos melhores
em que participa a nossa escola”, por-
que tem representados alguns dos
mais importantes clubes nacionais.

Para Pedro Pereira, treinador dos minis
do Boavista, este evento “é bom para
as crianças. É um dia diferente para
eles e um bom dia de convívio”. Ele
destaca o facto de ser um torneio que
“tem desde os clubes maiores aos mais
pequenos, desde o Benfica ao Bola-
das”. “Gostamos de cá estar”, conclui.

Na hora do balanço, há agradeci-
mentos obrigatórios a fazer, nomea-
damente ao Desportivo das Aves, pela
cedência das instalações, e à Câmara
Municipal de Santo Tirso, patrocina-
dora principal do evento. Há depois
um conjunto considerável de outros
patrocinadores, além de outras insti-
tuições e pessoas particulares que aju-
dam na realização do torneio. |||||||

A opinião unânime é que,
mais uma vez, a organiza-
ção esteve irrepreensível,
dando todas as con-
dições aos participantes
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Mais uma vez, a Associação de
Moradores do Complexo Habita-
cional de Ringe faz um balanço
muito positivo da quarta edição do
Torneio das Aves. Diz que é gratifi-
cante ver crianças de clubes pe-
quenos a jogar contra outros de
grandes equipas. Joaquim Faria, o
seu presidente, diz que o torneio
“é o maior orgulho” da associação.

Qual o balanço desta iniciativa?
É um balanço positivo. O 4º tor-
neio teve a mesma qualidade das
edições anteriores e recomenda-
se. Para nós o que interessa é o bem
estar das crianças e dar um dia
diferente às crianças que, tenho a
certeza, o guardam na memória.

Qual o feed-back que teve dos clu-
bes participantes?
Uma reacção muito boa. Os que já
cá estiveram já sabem como é,
quanto aos estreantes ficam admi-
rados e perguntam como é possí-
vel fazer-se uma coisa com esta

OIKOS LEVA PARA CASA 400 EUROS

O Sport Lisboa e Benfica fez o pleno
na disputa das finais do 4º Torneio
das Aves, disputando-as nos três es-
calões, em escolas, pré-escolas e minis.
Ganhou duas e perdou uma para o
Vitória de Guimarães que reeditou a
vitória conseguida o ano passado, no
escalão de escolas.

O Benfica, por seu lado, ganhou
nos escalões de pré-escolas e de

Joaquim Faria, presidente da AMCH Ringe

“Este torneio é
o nosso maior
orgulho”

envergadura. É muito bom ver cri-
anças de clubes da região, da terra,
a jogar contra o Benfica ou o Porto.

As pessoas ficam admiradas por ser
uma associação de um bairro so-
cial a organizar um eventos destes?
Ainda há clubes e pessoas que
pensam que é o Desportivo das
Aves quem organiza. Não imagi-
nam que somos nós. Quando per-
cebem, interrogam-se novamente
sobre como é possível uma associ-
ação tão pequena fazer este tor-
neio que envolve 600 crianças e
uma logística impressionante.

O torneio é o maior ou um dos
maiores orgulhos da associação?
É o maior orgulho que temos, além
de ajudar a mudar as mentalida-
des das pessoas quanto ao bairro
de Ringe.

A quem interessa agradecer na
hora do balanço?
Ao Desportivo das Aves por aju-
dar a organizar e ceder as sjuas
instalações, à Câmara de Santo
Tirso, porque sempre tem apoiado
a associação em tudo o que preci-
sa, dentro das suas possibilidades.
Tenho ainda de agradecer aos
voluntários, aos restantes patroci-
nadores e a toda a gente que co-
labora. |||||| CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

“Para nós o que interessa
é o bem estar das crianças
e dar um dia diferente às
crianças que, tenho a
certeza, o guardam na
memória”.

JOAQUIM FARIA (À ESQEURDA) À CONVERSA COM RUI ÁGUAS
A campanha de solidariedade que
decorreu paralelamente ao torneio ren-

Benfica vence dois escalões, o Vitória um
minis. Nos mais pequenos, o jogo foi
um autêntico clássico do futebol na-
cional, uma vez que opôs águias e
dragões. O jogo foi muito disputado
e terminou empatado a uma bola sen-
do a decisão quanto ao vencedor con-
seguida através das grandes penali-
dades, para o lado dos encarnados.

Em pré-escolas, a final opôs o Ben-
fica ao Grupo Desportivo de Ribedirão

e aqui as águias não deram qualquer
hipóstese vencendo por um claro 9-2.

Muito disputado foi também o
desafio entre vitorianos e benfiquistas.
O jogo foi muito equilibrado e termi-
nou com um empate a três bolas. Mais
uma vez  foram os penaltis a decidir
e aqui, o guarda-redes da cidade
berço, mostrou-se inspirado e acabou
por ser o herói do jogo. |||||| CCCCCCCCCC

deu mais de 400 euros para a OIKOS,
uma organização não governamen-

tal portuguesa que trabalha em pro-
jectos de cooperação e desenvolvimen-
to em alguns países sub-desenvolvi-
dos de África e da América Latina.

Sob o lema “um euro faz a dife-
rença”, as pessoas ao chegar ao está-
dio viam voluntários equipados com
uma latinha, preparados para receber
um euro de cada um. O coordena-
dor Norte da Oikos, o avense Bernar-
dino Silva, recebeu, no final do tor-
neio o respectivo cheque, mostran-
do-se agradado com a experiência e
manifestando desejo de a repetir no
próximo ano. ||||||| CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS
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AGRADECIMENTOS
A Associação de Moradores do Com-
plexo Habitacional de Ringe, vem, nesta
altura, agradecer às muitas dezenas
de pessoas e entidades que são im-
prescindíveis à realização do IV Tor-
neio de Escolinhas de Vila das Aves.

Apoio e reforço imprescindível é
o da Câmara Municipal de Santo Tirso
que, na pessoa do seu presidente, Eng.
Castro Fernandes, e no vereador do
Desporto, Dr. José Pedro Machado, tem,
o torneio, dois amigos desde a primei-
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Quase todos os grandes jogadores
que conhecemos têm origem em con-
textos desfavorecidos, porque, muitas
vezes, só tinham a bola para brincar e
esta tornou-se uma extensão do seu
corpo. Hoje, isso não acontece. A cons-
tatação foi feita sábado, por dois espe-
cialistas em formação no futebol, Rui
Areal e João Grosso, respectivamen-
te responsáveis por estes departamen-
tos no SC Freamunde e no CD Aves.

A ideia foi defendida no I Coló-
quio sobre formação no futebol, sob
o tema “Da Formação à Competição”,
que decorreu na sede da Associação
de Moradores do Complexo Habita-
cional de Ringe (AMCHR), no âmbi-
to da apresentação do IV Torneio das
Aves, que decorre no Domingo, em
Vila das Aves.

Na linha da afirmação anterior, Rui
Areal e João Grosso, constatam que
as crianças têm um horário escolar
muito preenchido, depois explicações
e ainda os  jogos de computador. O
desporto, quando acontece, é só no
horário do treino. O chamado fute-
bol de rua “desapareceu”. O futebol
que criou o Figo, o Cristiano Ronaldo,
o Ronaldinho Gaúcho ou até o Eusé-
bio desapareceu.

Assim, é preciso devolver o fute-
bol a quem ele realmente pertence,
aos praticantes, defende João Gros-
so. Merecem crítica os pais que man-
dam os filhos para as academias, mes-
mo sem estes o quererem; os treina-
dores que seleccionam um atleta com
base “na sua altura e nos seus mús-
culos”, lembrando que se assim tives-
se acontecido com o argentino Messi,
hoje o mundo perderia um verdadei-
ro prodígio futebolístico. Os dirigen-
tes não foram poupados e a contra-
tação de miúdos pelos grandes clu-
bes, alguns sem completarem ainda
10 anos de idade. “São tratados co-
mo números e de jovens com quali-
dade, mas é certo que se aparece al-
guém melhor ainda, o primeiro é logo
descartado”, lembrou João Grosso.

Hoje os adultos “comandam tudo”
e não deixam os jovens jogadores
“decidir”. “Só se pensa em ganhar e
tudo com pressa. O que interessa são
os números, não a qualidade” e o
futebol “é contaminado” por este cli-
ma. João Grosso fala mesmo em “ví-
rus da pressa”.

“O talento não nasce, é fomenta-
do”, evidencia João Grosso, apontan-
do que o que deve ser feito “é criar

ra hora. A autarquia tirsense é, de res-
to, a patrocinadora principal do evento.

Especial referência merece ainda
o Clube Desportivo das Aves, na pes-
soa do seu presidente, João Freitas,
que gratuitamente cede as suas ins-
talações, não apenas o estádio, mas
também o seu pavilhão.

Também inestimável é a ajuda da
Junta de Freguesia de Vila das Aves,
na pessoa do seu presidente, Carlos
Valente, e do Instituto Português da

Juventude, na pessoa do seu delega-
do regional, o avense, Vítor Dias.

Há, no entanto, outras INSTITUIÇÕES
FUNDAMENTAIS para a realização deste
evento: Bombeiros Voluntários de Vila
das Aves; Escola EB 2/3 de Vila das
Aves; Lar Familiar da Tranquilidade;
GNR; Associação dos Reformados de
Vila das Aves; Equipa de futebol de
feminino da AMCHR; Associação do
Infantário de Vila das Aves.

AOS PATROCINADORES: Garland; Trans-
portes Freitas; Frutas e Legumes Miguel
e Manuel Moreira; Jorge Oculista; Res-
taurante S. Lourenço; Muito Jogo;
Panrico/Donuts; Casa dos Reclamos;
Sportzone; O meu gás; Douventila; JAT;
Madsport; Termolan; Remax - Jorge
Rebelo; Lismânia; Santa Casa Miseri-
córdia Riba d’Ave; Bricoaves; Tintas Paço
d’Além; Chipicao; Cromo estamparia
têxtil; Tricofer;  Ciberloja; Euroviagens;
Agência Valdemar; Quinito; Decoflor

Aos parceiros de IMPRENSA: Entre
Margens; Record; Jornal de Notícias.

A algumas PESSOAS: Francisco Mon-
teiro; Miguel Ângelo Pereira; Miguel
Abreu;  Miguel Martins; Jean Jacques;
Marcos Certo; Celso Campos; Aos
120 voluntários; Aos funcionários da
AMCHR, da Câmara Municipal e da
Junta de Freguesia.

A todos o nosso muito obrigado.

I Colóquio “Formação à Competição” decorreu em Vila das Aves

Venha de novo o futebol de rua
um bom ambiente para se jogar fute-
bol e sem pressas”.

“Temos de estimular o raciocínio
do jogador e não mostrar como se
faz”, mas não só. O jovem atleta deve
ter “liberdade de escolha“ sobre de-
terminado lance, defende Rui Areal.
Este professor entende que a forma-
ção deve ser multidisciplinar e proac-
tiva, envolvendo não apenas o trei-
nador, mas também o dirigente des-
portivo, a família e a própria escola.
Se todos trabalharem em conjunto
“conseguimos formação e competição
de excelência para ter jogadores de
excelência”, no fundo “criar futebol
com cabeça e o jogador com inteli-
gência, que sabe o que fazer, quan-
do, como e porquê fazer”. É que, como
apontou Rui Areal, no campo o joga-
dor está, em todo o momento, “a to-
mar decisões e tem de ser capaz de
encontrar a resposta certa para cada
situação táctica”.

ÁRBITRO JORGE SOUSA APONTA
NECESSIDADE URGENTE
“Se a vertente psicológica e mental do
jogador fosse trabalhada desde cedo
muitas das discussões que vemos
num jogo de futebol não existiriam”,
apontou, por seu lado, o árbitro Jor-
ge Sousa. Na primeira categoria há
oito anos, diz não entender como os
clubes “têm orçamentos de milhões e
não trabalham a vertente mental e
psicológica dos seus atletas”. Se tal
acontecer, o jogo é disputado com
motivação a 100%, com prazer e gos-
to, avança o árbitro, vincando que

sobretudo ao nível da formação a
criança deve ser incentivada a entrar
em capo “para divertir-se”.

Apesar de reconhecer que tem
havido uma evolução positiva, Jorge
Sousa diz haver atletas que “vêem no
árbitro um inimigo maior que o ad-
versário da outra equipa”. No entan-
to, este juiz diz que “se puder” passa
todo um jogo “na brincadeira com
os jogadores”. De resto, diz que na
sua acção de julgamento num jogo,
são vertentes fundamentais a quali-
dade técnica do árbitro, “que tem de
tomar centenas de decisões em 90
minutos, mais que muita gente numa
semana de trabalho, mas também a
mental. Sublinhou a importância des-
ta última, tendo em conta até a
mediatização da arbitragem. “Não
posso ter medo de falhar, tenho de ir
para o jogo de peito aberto”, disse.

Outro conferencista de peso nes-
te colóquio foi José Neto, regente da
cadeira de futebol no Instituto Supe-
rior da Maia. Bem ao seu estilo recu-
sou a mesa e o microfone e foi para
o meio da plateia falar da grande pai-
xão que tem pelo futebol, lamentan-
do que seja quem depende da mo-
dalidade quem “acaba por denegrir
este belo jogo”. José Neto vincou que
“ganhar não é tudo”, falando da sua
experiência com reclusos. Em 1978,
introduziu o futebol na prisão de Pa-
ços de Ferreira e aplicando as regras
do jogo “conseguiu-se preparar os
homens para olhar a vida de outra
maneira”. É por isso que diz ter orgu-
lho no facto de hoje, o desporto ser
algo presente em todas as cadeias,
pois “ajuda a ganhar um cidadão”. Fez
depois breves incursões em todos os
actores do futebol, destacando o pa-
pel essencial de cada um, desde o
jogador, ao técnico passando pelo
dirigente, o árbitro até ao adepto.

Referência ainda para a explana-
ção do modelo de formação que está
a ser desenvolvido pela Escola de
Futebol Hernâni Gonçalves, adaptan-
do-a à idade das crianças. “O início
deve começar com o futebol a ser
ensinado num espaço reduzido bali-
zas mais pequenas, menos jogado-
res, bola mais pequena e menos re-
gras”, sublinha Rui Pacheco, dando
com exemplo “disparatado” colocar um
miúdo de 8 anos a defender uma
baliza de adulto.

Já Vítor Manuel, ex-jogador pro-
fissional de futebol avense recordou
as diferenças entre a formação no seu
tempo e hoje, apontando que actual-
mente “a melhoria é evidente”, no-
meadamente com a preocupação dos
técnicos quanto ao percurso escolar
dos atletas. “No meu tempo, um trei-
nador era capaz de dizer para não
estudar para o teste e treinar, hoje
isso é impensável”, apontou. |||||||

Hoje os adultos “coman-
dam tudo” e não deixam
os jovens jogadores “deci-
dir”. “Só se pensa em
ganhar e tudo com pressa.
O que interessa são os
números, não a qua-
lidade”, diz João Grosso

Jorge Sousa lamenta que
existam atletas que
“vêem no árbitro um ini-
migo maior que o adver-
sário da outra equipa”

José Neto vincou que no
futebol “ganhar não é
tudo”, recordando a sua
experiência com reclusos

JOÃO GROSSO

JORGE SOUSA

JOSÉ NETO
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Funerária das Aves
Alves da Costa

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

Serviço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanente
ortodontia

implantologia

radiologia digital

tel. 252 941 621

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

GOVERNO DÁ PARECER FAVORÁVEL À QUINTA RENOVAÇÃO

Deliberações camarárias

Na reunião realizada no dia 20 de
Maio, a Câmara Municipal deliberou
atribuir à Delegação de Santo Tirso
da Cruz Vermelha Portuguesa um sub-
sídio, no montante global de 150 mil
euros, para apoiar a construção de
uma Lar Residencial para Deficientes.

Este apoio da autarquia represen-
ta 10 por cento do total a investir
(1,5 milhões de euros) neste novo
equipamento social que ficará aco-
plado ao Centro de Actividades Ocu-
pacionais e de Serviço de Apoio
Domiciliário da Cruz Vermelha.

De referir ainda que para a cons-
trução deste Lar, a Câmara Municipal

150 MIL EUROS PARA A CRUZ VERMELHA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM LAR RESIDENCIAL E
CERCA DE 65 MIL EUROS À ASSOCIAÇÃO DE AREIAS PARA APOIAR NA CONSTRUÇÃO DE LAR

Câmara atribui subsídios com vista a
construção de equipamentos sociais

Encontro intergeracional no
Gimnodesportivo de Rebordões

já havia doado à Delegação da Cruz
Vermelha de Santo Tirso um terreno
com cerca de 2 500 metros quadra-
dos de área, sito no Lugar da Ermida,
Freguesia de Santa Cristina do Couto.

Depois de concluído, o equipa-
mento alojará jovens e adultos com
deficiência de ambos os sexos, de
idade não inferior a 16 anos, que se
encontrem impedidos, temporária ou
definitivamente, de residir no seu
meio familiar.

Na mesma reunião, foi também
decidida a atribuição de cerca de 65
mil euros de subsídio à Associação
de Solidariedade Social de Areias,

para ajudar a financiar a ampliação
das instalações com vista à criação
de um Lar de Idosos. De igual forma,
representa o mesmo dez por cento
do total a investir (648 248 euros)
neste equipamento social que a As-
sociação “S. Tiago” de Areias candi-
datou ao Programa Operacional Po-
tencial Humano. O novo Lar de Ido-
sos vai ter capacidade para acolher
17 utentes, prestando-lhes, para além
de outros serviços, apoio médico e
de enfermagem. Os serviços presta-
dos por esta associação abrangem toda
a zona conhecida por Além-Rio (Arei-
as, Lama, Sequeirô e Palmeira). ||||||

Realizou-se no passado dia 29 de
Maio, e à semelhança de anos ante-
riores, um encontro inter geracional
promovido pelo Grupo de Jovens da
Ponte que aproveita também este en-
contro para comemorar o seu aniver-
sário.

Este ano o encontro que se reali-
zou pelo segundo ano consecutivo
no Pavilhão Gimnodesportivo de
Rebordões contou com a presença dos
idosos do Centro de Convívio de
Rebordões, dos Lares de Vila das Aves,
da Santa Casa da Misericórdia de San-
to Tirso, Santa Cristina do Couto e
de Roriz, e dos Centro de Dia de Vila-

rinho, S. Tomé de Negrelos e Areias.
No encontro esteve presente o

representante da Câmara Municipal
de Santo Tirso, na pessoa do verea-
dor do desporto, José Pedro Macha-
do, que salientou a importância des-
tes encontros principalmente por que
são “promovidos por gente jovem”, e
da Junta local, Elsa Mota, que no fi-
nal do encontro distribuiu uma pe-
quena lembrança aos participantes.

A iniciativa que se previa ser, se-
gundo informações divulgados pelo
Grupo de Jovens da Ponte, “de puro
divertimento e alegria com música e
actividades” não pode se descrita

como tal. Para além de ter começado
muito para além da hora prevista, o
som no Pavilhão Gimnodesportivo de
Rebordões não é uma mais-valia para
este tipo de encontro tendo em con-
ta que pouco ou nada se percebia
quando alguém falava ao microfone.
Este facto prejudicou também a actu-
ação do grupo convidado que em
colaboração com alguns idosos can-
taram ao desafio, o que poderia ter
gerado nos participantes deste encon-
tro intergeracional um maior interes-
se, facto que não aconteceu porque
poucos percebiam o que diziam. |||||||
LUDOLUDOLUDOLUDOLUDOVINAVINAVINAVINAVINA     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

A Câmara de Santo Tirso viu, pela
quinta vez consecutiva, o seu esta-
tuto renovado como entidade for-
madora, pelo Secretário de Estado
Adjunto e da Administração Local,
Eduardo Cabrita, após auditoria mi-
nistrada recentemente pelo Centro
de Estudos e Formação Autárquica.

Em face do parecer favorável des-
te organismo governamental foi atri-
buído por mais três anos, limite má-
ximo de atribuição, a acreditação
como entidade formadora à Câma-
ra Municipal de Santo Tirso nas se-
guintes áreas temáticas: Jardinagem,
Hortofloricultura e Arte Floral; Ce-
râmica; Pintura Cerâmica; Modela-
ção Cerâmica; Conservação e Res-
tauro de Azulejo; Conservação e
Restauro de Pintura e Mobiliário;
Tapeçaria; Confecção de Artigos de

Renda; Confecção de Artigos de
Bordados; Reabilitação Urbana – Es-
paços Verdes e Reabilitação Urbana
– Calcetaria e Cantaria.

Esta aposta formativa é um me-
canismo activo que se tem vindo a
consolidar nos diferentes programas
pró-emprego dinamizados pela
autarquia, através da utilização dos
fundos comunitários existentes para
o efeito e dos protocolos e parceri-
as desenvolvidos com várias insti-
tuições, nomeadamente com o Ins-
tituto do Emprego e Formação Pro-
fissional com vista à (re) integração
da população desempregada. |||||

“Manhãs na Quinta” voltam
à Torre dos Pequeninos
Está em curso, até ao final do mês
de Junho, mais uma edição das “Ma-
nhãs na Quinta” do “Colégio A
Torre dos Pequeninos”. Esta iniciati-
va proporciona a todos os alunos
do Jardim-de-infância uma manhã
por semana, na Quinta da Igreja,
da freguesia da Palmeira. Trata-se de
um espaço onde as crianças, para
além de encontrarem uma horta
para cultivo, um circuito de exercíci-
os físicos, uma vinha, muitos ani-
mais e um enorme espaço de brin-
cadeiras e descoberta, são promo-
vidas actividades, tais como: “A Vida
dos Animais”, “O Habitat dos Ani-
mais”, “O Trajecto da Água”, “Por on-
de voam as Aves”, “Os Sons da Na-
tureza”, entre outras.

Segundo o director executivo do
colégio, Dr. Amílcar Sousa, “Esta ini-

ciativa é uma mais valia inigualável
para o processo de crescimento dos
nossos alunos e um factor de dife-
renciação claro da nossa oferta edu-
cativa. Sem qualquer custo adicio-
nal, os nossos alunos têm ao seu
dispor, durante dois meses, uma quin-
ta com 10 hectares onde são convi-
dados a descobrir em cada recanto
uma experiência de liberdade e de
encontro com a Natureza. Ao mes-
mo tempo, permite que educadores
e educandos partilhem um espaço
informal (sem modelos pré-forma-
tados) de brincadeira e de ex-plora-
ção do ambiente rural. Trata-se de uma
experiência marcante na vida destas
crianças e muito valorizada pelos
pais. Neste colégio, a qualidade não
se anuncia, pratica-se em cada ges-
to, em cada actividade”, conclui. ||||||

Câmara renova estatuto
de formadora

Foi atribuído por mais três
anos a acreditação como

entidade formadora
à Câmara de Santo Tirso
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Trio do pianista Rui Caetano esta sexta-
feira no Centro Cultural de Vila das Aves

A partir de dia 15 de Junho, tam-
bém no Centro Cultural de Vila
das Aves, tem início mais um
Workshop de Pintura e Desenho.
Esta iniciativa, promovida pela
Câmara Municipal de Santo Tirso,
prolonga-se até dia 26 do mesmo
mês e realiza-se no horário com-
preendido entre as 10h00 e as
13 horas, ao longo de oito ses-
sões. Com este workshop de ini-
ciação às artes plásticas preten-
de-se dar a conhecer algumas téc-
nicas básicas de desenho e pintu-
ra e, acima de tudo, promover um
debate de ideias e de diferentes
sensibilidades através dos quais
se vão descobrindo diferentes sa-
beres. O workshop tem como for-
madora Emília Carvalho. Licenci-
ada em pintura / escultura (1978)
pela Escola Superior de Belas Ar-
tes do Porto, Emília Carvalho
exerce actividade docente de de-
senho no ensino superior desde
1982. Desde 1996 que desenvol-
ve um trabalho de produção ar-
tística no seu ateliê, “Espaço Arte”.

Entretanto a 29 de Junho ar-
rancam os Ateliês de Verão, atra-
vés dos quais os os mais novos
são convidados a partir à desco-
berta do Verão, através de um con-
junto de propostas de actividade
para umas férias bem passadas.
Esta iniciativa prolonga-se até dia
31 de Agosto de 2009 e dirige-se,
em especial, a crianças com ida-
des compreendidas entre os 6 e
os 12 anos. Os Ateliês de Verão
desenvolvem-se em sessões de
duas horas (14h30-16h30), es-
tando cada sessão aberta à parti-
cipação de um máximo de 15 cri-
anças. As inscrições nesta inicia-
tiva são realizadas através de fi-
cha de inscrição, disponível no
Centro Cultural de Vila das Aves.
A participação nos ateliês
é gratuita. ||||||

Na próxima sexta-feira realiza-se no
Centro Cultural de Vila das Aves mais
um concerto integrado no Segundo
Ciclo de Jazz, desta vez com o trio do
pianista Rui Caetano. Marcado para
as 21h30 e com entrada livre, este
concerto sucede as actuações do gui-
tarrista Pedro Madaleno (em Feverei-
ro último) e do baterista João Len-
castre (em Abril).

Em palco, Rui Caetano será acom-
panhado pelos músicos Bernardo
Moreira, no contrabaixo, e Marco
Franco, na bateria. Formação com a
qual o designado “Rui Caetano Trio”
gravou em 2008 o álbum “Reflexos”.

Compositor e pianista, Rui Caeta-

Segundo Ciclo de Jazz

CONCERTO DO RUI CAETANO TRIO, INTEGRADO NO CICLO DE JAZZ. DIA 12 DE JUNHO ÀS 21H30. ENTRADA LIVRE

no licenciou-se em 2001 no curso
de Jazz e Música Contemporânea, da
“New School University” em Nova
Iorque, onde estudou com músicos
como Hal Galper, Bruce Barth, Cecil
McBee, Joe Chambers, Chico Hamil-
ton e Armen Donelian.

Desde o seu regresso a Portugal tem
colaborado com inúmeros músicos
que fazem parte do panorama jazzís-
tico nacional e em 2008 editou o
primeiro CD como líder, “Reflexos”,
onde apresenta composições originais.

A sua música tem como objectivo
envolver o público na interacção que
é proporcionada aos três músicos pela
interpretação dos temas e seu desen-

volvimento através dos improvisos,
expondo assim de forma espontânea
a combinação das suas personalida-
des e emoções. É principalmente em
concerto que se encontram novas
soluções e se combinam novos ele-
mentos inerentes à passagem do tem-
po e às novas experiências vividas e
adquiridas no dia a dia.

CICLO DE JAZZ
Programado por José Carlos Santos,
a primeira edição do Ciclo de Jazz te-
ve início em 2008, com o concerto
da jovem revelação nacional do Jazz,
Sofia Ribeiro, e o contrabaixista Gui
Duvignau. No âmbito desta iniciativa

passaram também pelo palco do Cen-
tro Cultural de Vila das Aves em
2008 o quinteto do contrabaixista
galego Xacobe Martinez Antelo e o
Quarteto de Demian Cabaud, contra-
baixista natural de Buenos Aires mas
a residir actualmente em Portugal. A
segunda edição do Ciclo de Jazz ini-
ciou-se em Fevereiro deste ano com
a actuação do guitarrista Pedro Mada-
leno e continuou em Abril com a ac-
tuação do João Lencastre Group. De-
pois do concerto de Rui Caetano Trio,
o Ciclo de Jazz recebe o contrabaixista
Demian Cabaud a 18 de Setembro. ||||||

www.myspace.com/ruicaetano

OUTRAS ACTIVIDADES

“De Homem para Homem”, a 13 de Junho no Centro Cultural Vila Flor
Inspirado numa história verídica, “De Homem para Homem” atravessa cinquenta anos da História da Alemanha, entre os anos 30 e os
anos 80, e conduz-nos ao longo da vida de Ella, uma mulher de origem humilde que, para sobreviver, teve que mentir, traficar, matar,
prostituir-se, roubar, diluindo-se na perda da sua identidade e da sua dignidade humana. Neste espectáculo, Beatriz Batarda, actriz premi-
ada, tida por muitos como a melhor da sua geração, protagoniza aquele que foi provavelmente o maior desafio da sua carreira. “De Ho-
mem para Homem”, é apresentado no dia 13 de Junho no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, às 22 horas.

D.R.
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A freguesia de S. Martinho do Cam-
po celebra, a partir de amanhã, 10
de Junho, o 12º aniversário da sua
elevação a vila. Muita música, teatro
e desporto dão cor a uma festa que
se prolonga até dia 27 deste mês.

A abertura das festividades é as-
sinalada amanhã com uma sessão
de fogo e o hastear das bandeiras
pelas 9h. da manhã, seguindo-se
às 11 horas a inauguração de uma
escultura alusiva ao bicentenário
das Invasões Franceses e em parti-
cular à “resistência popular na de-
fesa da Ponte”. À tarde, a partir das
15 horas realiza-se a Jornada Inau-
gural de Espinho, que inclui a inau-
guração do piso sintético do Rin-
gue de Espinho, o Torneio Inter-
Escolas e a apresentação de uma
coreografia musical organizada pela
Escola Aldeia do Monte. No mes-
mo espaço, mas à noite (21h00)
haverá futsal feminino e um espec-
táculo de música e dança com os gru-
pos “As joaninhas” e “Corpo em
Movimento”.

Até dia 27 serão muitas as pro-
postas de animação, entre as quais
se destacam: no sábado, dia 13, a
animação ao ar livre (16h00) com
ginástica para todos a levar a cabo
no palco da Avenida; no mesmo
dia realiza-se o 52ª Festival de Fol-
clore, a partir das 21h30 (antece-
dido pelo desfile dos grupos con-
vidados) e que conta este ano com
as participações do Rancho Folcló-
rico Fazendeiros de Montemor-o-
Novo, Rancho Folclórico Os Cam-
poneses de S. Francisco (Alcochete),
Rancho Folclórico da Casa do Povo

Concerto a dois pianos com Nina
Schumann e Luis Magalhães

Telefone | Fax 252 941 134 - Ataínde - 4815 Lordelo GMR - Gumarães

GONÇALVES & LILIANA, LDA
Estamparia têxtil

Vila de S. Martinho
do Campo em festa
até 27 de Junho

Mosteiro da Visitação recebe visita das relíquias
de Santa Margarida Maria Alacoque

||||||| TEXTO: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Numa iniciativa conjunta do Lions
Clube de Santo Tirso e da ASAS, Nina
Schumann e Luis Magalhães fizeram
brilhar todo o seu virtuosismo, ele-
gância e generosidade em favor da
causa social do ASAS e em particular
da Casa do Sol em fase de conclu-
são. Efetivamente o Concrto para dois
pianos no Auditório Eurico de Melo
no passado dia 4 foi a revelação em
Santo Tirso de dois intérpretes de pri-
meira grandeza unidos na difícil e rara
carreira da interpretação pianística a
dois e pelos laços de casamento, ela
“sul-africana e imigrante em Portugal,
ele português e emigrante na África
do Sul”, tal como o Luís apresentou o
grupo “Two Pianists”.

O concerto foi também uma rara
oportunidade para a divulgação do
seu último trabalho discográfico, uma
curiosa seleção e cruzamento de tre-
chos musicais: em primeiro lugar va-

Inicia-se no Mosteiro da Visitação de
Vila das Aves, no próximo domingo,
dia 14, a visita das relíquias de Santa
Margarida Maria Alacoque, a men-
sageira do coração de Jesus.

As relíquias estarão expostas à
veneração dos fiéis nos próximos dias
14, 15 e 16 de Junho e o programa ini-
cia-se no próximo domingo, dia 14,
pelas vinte horas com a recepção das
relíquias no Mosteiro da Visitação. Pe-
las 20h. e durante uma hora realiza-se

a hora santa com os fiéis presentes.
No dia seguinte, segunda, o dia

inicia-se com missa e exposição das
relíquias pelas oito horas da manhã.
Entre as dez e onze da manhã con-
suma-se a hora santa com os fiéis pre-
sentes. Ao final da tarde, pelas 18h30
será concelebrada uma euca-rística
presidida pelo Reverendo Padre Dário
Pedroso. Pelas 21h, novamente a hora
santa com os fiéis presentes.

No último dia da visita das relí-

quias o programa é essencial o mes-
mo com a concelebração eucarística
presidida pelo Reverendo Padre Dário
Pedroso pelas oito horas da manhã e
a hora santa com os fiéis entre as
dez e as onze da manhã. A saída
das relíquias para Coimbra ocorre pelas
treze horas.

Durante estas cerimónias a Cape-
la do Mosteiro da Visitação estará
aberta excepcionalmente das sete da
manhã à meia-noite. ||||||

riações de Brahms sobre um tema de
Paganini opus 35 com arranjo para
dois pianos do romeno C. Silvestri ; o
mesmo tema retomado mais tarde
numa linguagem mais moderna pelo
polaco Witold Lutoslavski; a Suite nº
1, opus 15, do russo Anton Arensky
e, do mesmo compositor, um “sketch”
bem humorado, “Silhouettes” em que
se desenvolve musicalmente 5 per-
sonagens-tipo a partir do mesmo tema;
e, finalmente, do americano Aaron
Copland com arranjos de Leonard
Berstein para dois pianos “El Salon
México”, um tema divertidíssimo a
evocar um ambiente de western.

Para a “insustentável leveza” deste
concerto contribuiu, sem dúvida, a
temática eletiva que faz parte do tra-
balho discográfico (cuja venda na
ocasião revertia a meias para a causa
social já referida)o diálogo contrastan-
te “galante”, diríamos, entre ambos os
concertantes e, de forma determinante
também, a postura bem humorada,

pedagógica e jovial de Luis Maga-
lhães nos comentários com que an-
tecedia as peças tocadas a fazer lem-
brar o inesquecível maestro, aliás
referenciado, Leonard Berstein. A sen-
sação que ficou a pairar sobre o au-
ditório que quase encheu a magnífi-
ca sala  foi a de que a música clássica
com intérpretes assim deixa de ser a
“sensaboria” com que a recebemos
quando a comparamos com a música
ligeira e que, antes de se tornar “clás-
sica” como hoje a adjetivamos, era
nas condições em que foi produzida
divertida e próxima  das pessoas.

Parabéns aos promotores do con-
certo que trouxe até Santo Tirso esta
dupla, não esquecendo que Luís Ma-
galhães iniciou a sua carreira no
Centro de Cultura Musical das Cal-
das da Saúde com Eduardo Rocha e
Alexandre Reis, que é de Lousado,
filho do engº Luís Magalhães, diretor
artístico do coro de Lousado mas na-
tural de Vila das Aves. |||||||

CONCERTO A FAVOR DA ASAS E DA CASA DO SOLHUMAN

D.R.

A FREGUESIA ASSINALA OS SEUS 12 ANOS DE VILA COM
MUITA ANIMAÇÃO, MUSICA, DANÇA E DESPORTO

de Godim (Peso da Régua), Rancho
Folclórico “As Lavradeiras de Arco-
zelo” (Vila Nova de Gaia), Rancho
Regional das Lavradeiras de Car-
reço (Viana do Castelo) e o Grupo
Folclórico de S. Martinho Campo.

As festas retoma depois a 19  de
Junho destacando-se o desfile das
Marchas Populares “Os Infantis”
(16h00) e o musical com dramatiz-
ação alusiva à “resistência popular
na defesa da Ponte” a ter lugar na
Avenida das Tílias (21h30) e que
conta com as participações da Es-
cola de Música, Grupo Folclórico,
Grupo Coral Litúrgico, Associação
Campense de Karaté e CCL/GL.

A Cerimónia Comemorativa, pro-
priamente dita, do 12º Aniversário
da Elevação a Vila realiza-se no sá-
bado, dai 20 de Junho, a partir das
16h30 no Salão Nobre da Junta
de Freguesia, seguida de Missa
Solene na Igreja Paroquial (17h30)
com a participação do Grupo Co-
ral Santa Cecília. À noite, a partir
das 21h00, realizam-se as habitu-
ais marchas populares com a parti-
cipação do Moto Clube Campense,
CCL / GL, Escola Aldeia do Monte,
Escola de Entre-Estradas, Escola do
1º Ciclo E.B.I., Cedofeita / Pousada,
Assoc. de Pais Aldeia do Monte,
Assoc. Campense de Karaté, As
Joaninas, Alegria do Vale, Graco.

A encerrar as Festas de S. Marti-
nho do Campo, dia 27 de Junho,
realiza-se às 21h30 um Arraial Po-
pular na Travessa de Pousada onde
está prometida música, sardinha as-
sada, pão e vinho. A iniciativa tem
a participação do “Duo Lusosom”. ||||||
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Acabou o suspense e a preocupação
do Aves ficar à deriva sem Direcção.
O presidente João Freitas passou do
“nim” ao “sim” depois de tantas soli-
citações para que continuasse à fren-
te dos destinos do Desportivo. E o
dirigente máximo avense não só deu
essa alegria aos sócios como apresen-
tou o novo treinador para a equipa,
que estava órfã de técnico após a saída,
algo conturbada, de Henrique Nunes.
Falamos de Micael Sequeira, que ori-
entava o Atlético de Valdevez. O con-
trato foi rubricado para duas tempo-
radas, enquanto o novo mandato de
João Freitas, que convidou o mesmo
elenco para continuar, é de um ano.

Recorde-se que foi uma caminha-
da complicada até João Freitas permi-
tir a saída de fumo branco, sobretu-
do por sentir inicialmente a falta de
participação dos sócios, mas sobretu-
do o apoio das entidades avenses.

Ainda assim, e face ao cenário da
última Assembleia Geral, que teve uma
adesão em massa, e um apelo bas-
tante emotivo para que João Freitas
continuasse à frente ao clube, o diri-
gente cedeu dias mais tarde: «Apesar
da minha insistência, não foi possível
encontrar outra solução, pelo que,
também por uma questão de respon-
sabilidade, comuniquei ao presiden-
te da Assembleia Geral [Narciso Oli-
veira] que continuarei mais um ano»,
afirmou João Freitas.

ÉPOCA ARRANCA DIA 27
Agora todos os esforços estão centra-
dos na próxima época, em que o ar-

Micael Sequeira no comando técnico do Clube Desportivo das Aves

Presidente João Freitas fica e
apresenta treinador
JOÃO FREITAS VAI MESMO MANTER-SE À FRENTE DOS
DESTINOS DO DESPORTIVO DAS AVES NA PRÓXIMA
TEMPORADA E ATÉ JÁ APRESENTOU O NOVO TREINADOR:
MICAEL SEQUEIRA, QUE CONTA NO SEU CURRICULUM COM
PASSAGENS POR BRAGA E ATLÉTICO DE VALDEVEZ.

ranque está marcado para o próximo
dia 27 de Junho com os habituais
testes médicos e já com o acompa-
nhamento do técnico Micael Sequeira.
O jovem de 35 anos assume pela
primeira vez os destinos de uma equi-
pa da II Liga, depois de vários anos
ligado ao Sporting de Braga, entre os
comandos dos escalões jovens e a
equipa B. Depois disso teve uma pas-
sagem cheia de êxito pelo Atlético de
Valdevez, que de destaca a excelente
carreira realizada na Taça de Portugal,
tendo caído apenas diante do Naci-
onal da Madeira e após a marcação
de grandes penalidades. Um projec-
to abandonado pouco tempo depois
disso, devido às imensas dificuldades
financeiras que a equipa dos Arcos
atravessava e que levou a meses de
ordenados em atraso. Antes de assi-
nar pelo Desportivo das Aves, Micael
Sequeira esteve a um passo de rumar
a Moreira de Cónegos, mas o desa-
fio do Aves falou mais alto.

O “mister” que esteve uma década
ao serviço do clube da sua terra, Braga,
já assumiu publicamente que encara
o maior desafio da sua carreira com
muito «optimismo» e não escondeu o
desejo de «fazer história» no clube
de Vila das Aves. Adiantando ainda:
«Trata-se de um clube especial, com
um grande historial na Segunda liga
e também com passagens pela Primei-
ra, além de me oferecer estabilidade
financeiramente e sabe-se como, hoje
em dia, isso é importante”.

MANUTENÇÃO O QUANTO ANTES
Os trabalhos ainda não arrancaram
mas a meta principal dos Aves já está

traçada e o técnico não se inibe de a
assumir: «Queremos fazer um Campe-
onato tranquilo e com isso garantir a
manutenção o mais rápido possível».

Admite que a subida não faz par-
te dos planos, sobretudo porque exis-
tem equipas com um arcaboiço finan-
ceiro superior, mas não põe totalmente
de lado a hipótese: «A subida de di-
visão será para clubes com outros
argumentos financeiros, disse, mas se
se proporcionar, não descartaremos
a possibilidade». |||||||

«Apesar da minha insis-
tência, não foi possível
encontrar outra solução,
pelo que, também por
uma questão de responsa-
bilidade, comuniquei ao
presidente da AG que con-
tinuarei mais um
ano», afirmou João Freitas

Ginásio com
Férias
Desportivas

Decorreu nos passados dias 3, 4
e 6, no Pavilhão Desportivo Muni-
cipal, mais uma edição do Torneio
Municipal Gira-volei, uma iniciati-
va levada a cabo pela Câmara de
Santo Tirso, em colaboração com
a Associação de Voleibol do Por-
to. O evento, que estava inicialmen-
te previsto para finais de Maio, mas
que entretanto teve que ser adia-
do devido às condições atmosféri-
cas, obteve o sucesso pretendido,
numa actividade que contou com
as Escolas do Primeiro Ciclo do En-
sino Básico do Concelho de Santo
Tirso. Isto significa, assim, a presen-
ça de perto de 500 alunos. |||||| SSSSSSSSSS

Sucesso no
Gira-volei

O Ginásio Clube de Santo Tirso
leva a cabo a segunda edição das
Férias Desportivas, entre 29 e 31
de Julho, permitindo desta feita
que os mais jovens, em período
de férias escolares possam ter o
seu tempo ocupado com várias
actividades do seu interesse, que
podem variar entre o ténis (activi-
dade principal), voleibol, andebol,
futebol, basquetebol, piscina, cami-
nhada, entre outras.

A iniciativa está aberta a crian-
ças com idades entre os 5 e os
15 anos e podem decorrer em pe-
ríodos de uma a duas semanas, de
segunda a sexta-feira, entre as
09h00 e 17h00. Isto sem esque-
cer o limite de inscrições, que não
pode exceder os 20 participantes
por semana, sendo sempre acom-
panhados por um professor e/ou
um monitor. Os preços variam en-
tre os 130 euros para duas sema-
nas com almoço incluído e 40 eu-
ros, durante as manhãs ou tardes
de uma semana. As inscrições de-
vem ser efectuadas na secretaria
do clube, podendo ainda recolher
informações adicionais através do
telefone 252 853 311ou pelo e-
mail tenisginasiost@gmail.com. |||||

Sábado há Supertaça concelhia
Enquanto no sector masculino ARCA e Negrelos vão medir forças para conquistar a Supertaça de futebol de
11, a disputar no Estádio do Aves, no sector feminino de futsal, no mesmo dia (13), e à mesma hora
(16h00), as campeãs concelhias do Sequeirô medem forças com o seu grande rival Tarrio, vencedor da Taça.
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AUTO ELÉCTRICA AVENSE, LDª

Telefone/Fax - 252942195 - Rua 25 de Abril, 53 - 4795-023 A4795-023 A4795-023 A4795-023 A4795-023 AVESVESVESVESVES

Instalações de: Autorádios /
Alarmes / Ar Concidionado

Reparações Eléctricas em Automóveis

COMPRA-SE
OURO USADO

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

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

ABERTO AO SÁBADO TODO O DIA

A Associação Recreativa de S. Marti-
nho do Campo procedeu no último
sábado (6 de Junho) à apresentação
pública do projecto dos novos bal-
neários para o Campo de Jogos
Comendador Abílio Ferreira de Oli-
veira. Mas na realidade, o projecto
previsto ultrapassa em muito a edifi-
cação de uns novos balneários.

A intervenção a fazer-se junto à
bancada norte do referido campo de
jogos, vai contemplar a construção de
um edifício com zona de chegada,
secretaria de apoio, e espaços para o

|||||| TEXTO: SÍLSÍLSÍLSÍLSÍLVIAVIAVIAVIAVIA     SOSOSOSOSOARESARESARESARESARES

Definida que está a continuidade da
equipa técnica no FC Tirsense, que
vai continuar a ser liderada por Quim
Machado, a temporada 2009/2010
continua a ser tratada. Confirmadas
estão já as chegadas de dois jogado-
res provenientes do Fão. São eles o
médio Pedró e o avançado Rodrigo.

Quim Machado permanece no comando técnico

Pedró e Rodrigo
assinam
pelo Tirsense
O PLANTEL AINDA NÃO ESTÁ FECHADO MAS OS JESUÍTAS
TÊM ATÉ AO MOMENTO CONFIRMADAS 15 PERMANÊNCIAS E
DUAS CONTRATAÇÕES, AMBAS DO FÃO. AINDA EM “STAND-
BY” CONTINUA A CONTINUIDADE DE VILAÇA.

As emoções continuam ao rubro no
Torneio de futsal feminino “Sara
Martins”. No Grupo A, Gualtar e
Futsal United dividem a liderança,
enquanto no Grupo B Guimarães e
Maltinhas somam os mesmos pon-
tos. Em ambos os casos, as equipas
conquistaram sete pontos e adiaram
tudo para a última ronda, que arran-
ca hoje à noite num duelo que se
advinha muito interessante entre a
formação de Braga comandada por
Bruno e as ex-bicampeãs distritais de
Gondomar lideradas por Daniela.
Mas o segundo grupo também tem
agendado um confronto que muito
promete entre as vitorianas de Susa-
na Bravo e a equipa de Vila de Con-
de. O embate está marcado para as
19h00. A poucos dias da final –
próximo domingo – o evento orga-
nizado pelo Desportivo e que tem
sido um sucesso, continua com a
luta ao rubro.

Eis os resultados da quarta jornada:
Aves-AR Rebordões, 0-1; Esc. Gon-
domar-Futsal United, 1-2; Alfenense-
Vitória Guimarães, 1-1; Jovens Uni-
dos-As Maltinhas, 2-2; Descansa-
ram: Gualtar (Grupo A) e S. Mame-
de (Grupo B). Próxima ronda – dia
9: Gualtar-Esc. Gondomar, 21h00;
Dia 10: ARRebordões-Futsal United,
17h00;  S. Mamede-Jovens Unidos,
18h00; Vitória Guimarães-As Mal-
tinhas, 19h00; Descansam: Despor-
tivo das Aves (Grupo A) e Alfenense
(Grupo B). Dia 13: 1º Grupo A- 2º
Grupo B, 17h30; 1º Grupo B- 2º

GUALTAR E FUTSAL UNITED, VITÓRIA DE GUIMARÃES E
FUTSAL UNITED LIDERAM RESPECTIVAMENTE O GRUPO A
E B, COM OS MESMOS SETE PONTOS. ISTO QUANDO A
ÚLTIMA RONDA, QUE ARRANCA ESTA NOITE, TEM
AGENDADO UM CONFRONTO ENTRE A FORMAÇÃO
VIMARANENSE E VILACONDENSE.

Tudo empatado
no Torneio
“Sara Martins”

Última jornada pode revelar-se decisiva

Grupo A, 19h00. Dia 14:  Jogo 3º
e 4º lugar: Vencido 1º jogo-Venci-
do 2º jogo, 16h00; Final: Vencedor
1º jogo-Vencedor 2º jogo, 17h30.
Recordamos-lhe ainda a actual clas-
sificação: Grupo A – 1.º Gualtar, 7
pontos; 2.º Futsal United, 7; 3.º Esc.
Gondomar, 6; 4.º Rebordões, 3; 5.º
Aves, 0. Grupo B – 1.º Vitória de
Guimarães, 7; 2.º Maltinhas, 7; 3.º
Alfenense, 4; 4.º S. Mamede, 3; 5.º
Jovens Unidos, 1.

ARCA ESTREIA-SE NO FUTSAL
FEMININO
A Associação Recreativa e Cultural
de Areias (ARCA) já tem equipa de
futsal feminino. O projecto ainda está
um pouco no segredo dos deuses
mas os próximos dias poderão re-
velar todos os detalhes. Ainda as-
sim, ao que o Entre Margens conse-
guiu apurar junto de fonte segura
ligada ao processo é ponto assente
que na próxima temporada o ARCA
vai estar a disputar a II Divisão Distrital
da AF Porto. Da mesma forma, que
as jogadoras interessadas em abra-
çar este projecto podem mostrar o
seu valor e fazer parte da nova equi-
pa no dia 27 do mês corrente, en-
tre as 14h30 3 as 16h00, no Pavi-
lhão do INA, dia marcado para cap-
tações. |||||| SÍLSÍLSÍLSÍLSÍLVIAVIAVIAVIAVIA     SOSOSOSOSOARESARESARESARESARES

departamento de futebol e departa-
mento médico. No que diz respeito
aos balneários, propriamente ditos,
serão dois: um, mais pequeno desti-
nado às equipas visitantes; e um se-
gundo e maior destinado aos “joga-
dores da casa”. A banca Norte, por
sua vez, também será alvo de uma
profunda reestruturação. Em causa
estão obras no valor de 142 mil euros.

O presidente da Associação re-
creativa de S. Martinho do Campo diz
ter consciência de que a obra “é cara”,
mas diz também que a colectividade –

que no ano passado celebrou o seu
50º aniversário – precisa que os no-
vos balneários sejam feitos. Quanto
a garantias, deixou a penas esta: “tudo
faremos para que a colectividade
ande para a frente e com saúde”. Pelo
menos com o apoio da Câmara de
Santo Tirso podem contar, até por-
que Castro Fernandes deixou isso
bem claro durante a apresentação do
projecto. “Penso que vale a pena lutar
para que a obra seja uma realidade.
A Câmara não a vai pagar toda, mas
vai apoiar esta infra-estrutura”. |||||||

S. Martinho do Campo apresentou
projecto para novos balneários
OBRA VAI CUSTAR MAIS DE 140 MIL EUROS E CONTARÁ COM O APOIO DA CÂMARA MUNICIPAL

A eles se juntam o regresso do mé-
dio André Pinto, que vai realizar a
pré-temporada com a equipa, depois
de ter sido emprestado ao Cinfães
(III Divisão) na última época.

A poucos meses de completar 22
anos, o médio José Pedró (ex-Sta Maria
FC) ruma ao conjunto de Santo Tirso,
tal como o seu companheiro Jaime Ro-
drigo, de 28 anos. Os dois jogadores

Confirmadas as permanências dos
guardiões Pedro Albergaria, Sérgio e
Hélder, assim como dos defesas Pau-
lo Sampaio, Barroso e Queirós, junta-
mente com os médios Marco Lou-
çano, Hugo Cruz, André Pinto, Ricar-
do Rocha, Pedro Fontes, Fonseca e
Veloso, e os avançados Vítor Hugo I,
Manuel Luís e Correia, a dúvida per-
manece no que se refere a Vilaça. Ape-
sar do interesse manifestado pelos
jesuítas na continuidade do médio,
a verdade é que ainda não há acor-
do, ao que tudo indica devido a al-
gumas divergências financeiras.

Entretanto, o regresso está marca-
do para o dia 13 altura em que se
vão realizar os testes médicos, sendo
que o físico começa a ser tratado logo
de seguida.

FLÁVIO IGOR RUMA AO CHAVES
E a chegada de uns implica a saída
de outros. Um deles é Flávio Igor, que
deixa o conjunto jesuíta para abraçar
o projecto do Desportivo de Chaves,
que vai disputar a II Liga na próxima
época. Recorde-se que o jovem, que
foi formado pelo Futebol Clube do
Porto, ingressou no Tirsense empres-
tado pelo Vila Meã, e ruma agora ao
clube transmontano. |||||||

X Grande Prémio Internacional CTT
Vai decorrer no próximo dia 14, pelas 10h30, na Praça
25 de Abril, a partida da 4ª.etapa do X Grande Prémio
Internacional CTT, em ciclismo.

A poucos dias da final –
próximo domingo – o evento

tem sido um sucesso, con-
tinua com a luta ao rubro.
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O “rebentamento de 15 bombas” as-
sinalou o início da festa de aniversá-
rio da Associação Negrelense, que o
mesmo é dizer, 15 anos de Karaté na
freguesia de S. Mamede de Negrelos.
“Vamos agora fazer com que eles se
multipliquem por muitos mais”, refe-
rem os responsáveis da associação.
O aniversário foi assinalado no dia
24 de Maio, com um jantar, durante
o qual, os atletas, convidados e to-
dos quantos se juntaram à festa tive-
ram a oportunidade de assistir a uma
apresentação de slides e vídeos alu-
sivos à história desta colectividade.

No início “desta história” poucos
pensavam verdadeiramente que seria
possível chegar tão longe, tanto a ní-
vel regional, nacional, e até internaci-
onal. Tudo começou em 1994: José
Alberto Monteiro, actual mestre de
karate, com o propósito de criar um
grupo de karate em S. Mamede de
Negrelos, dirigiu-se ao já falecido pre-
sidente da Junta, José Luís Dias Bar-
bosa, com o objectivo de encontrar
um espaço adequado à prática da mo-
dalidade. Este, incapaz de virar costas
aos desafios e caracterizado por dar
tudo pela sua comunidade, logo se
disponibilizou a encontrar o tão de-
sejado espaço. Graças ao seu empe-
nhamento, foi possível encontrar uma
base de entendimento entre o então
Conselho Directivo das Escolas do
Olival, a Câmara Municipal de Santo
Tirso e a Junta de Freguesia de S. Ma-
mede de Negrelos, tendo ficado acor-
dado que seria cedido o polivalente
da escola do Olival para o desenvol-
vimento do karate. Foi então que a

S. Mamede de Negrelos
assinalou 15 anos de karate

Guinfões (Matosinhos) recebeu no dia 24 de Maio o Campeonato Nacional
da Liga Portuguesa de Karate Shotokan (ESKA). Este campeonato, organi-
zado pela Liga, decorreu com normalidade e em excelentes condições. A
Negrelense esteve presente com o mestre José Alberto como árbitro, Ricardo
Monteiro como treinador, com a atleta Stephanie Cerqueira que partici-
pou na prova de Kumite Cadetes e alcançou um bom 3ºlugar, e com a atleta
Ana Monteiro que participou nas provas de Katas e Kumite Juniores,
sagrando-se vice-campeã Nacional em Katas e Campeã Nacional em Kumite.

DUAS ATLETAS DA NEGRELENSE, TRÊS PÓDIOS

22 de Maio de 1994 se deu o primei-
ro treino de karate na freguesia de S.
Mamede de Negrelos.

Reunidas as condições básicas, é
então que surge um grupo forte de
pessoas com vontade suficiente para
levar o karate mais longe. Denomi-
naram-se inicialmente por Centro de
Karaté de S. Mamede de Negrelos. O
tempo foi passando e o karaté foi
dando passos seguros e cada vez mais
largos, afirmando-se no seu meio, mas
também na região e mesmo em ter-
mos nacionais e internacionais.

É então criada a 6 de Junho do
ano 2000 a Associação Recreativa
Cultural e Desportiva a Negrelense.
Fruto de trabalho árduo e continua-
do de variadas pessoas que desde o

primeiro momento quiseram dizer pre-
sente a um projecto que visava, não
só a fomentação do karate, mas tam-
bém a construção de novos elos de
relação entre os associados, os atle-
tas e de toda a comunidade.

Desde então não tem parado, ven-
cendo muitas etapas, conquistando
muitos pódios, adquirindo o respeito
da comunidade do karate, formando
novos valores, desenvolvendo novas
competências nos seus atletas, e prin-
cipalmente fazendo amigos.

Nesta caminhada vai a associação
contando com os apoios da Junta de
Freguesia de S. Mamede de Negrelos
e da Câmara Municipal de Santo Tirso,
nomeadamente com a cedência das
novas instalações. ||||||

Equipa avense em
Campeonato Europeu

Caminhada do Maio

Numa iniciativa promovida pela Câ-
mara de Santo Tirso realizou-se no
dia 23 de Maio a Caminhada do
Maio através de parte dos Percur-
sos PR 3 ST – Rio Leça e PR 5 ST –
Moinhos do Fojo, percorrendo as
áreas florestais e urbanas das fre-
guesias de Monte Córdova e S.
Tomé de Negrelos.

Participaram na iniciativa cerca de
100 pessoas, de diferentes idades
e de diversas localidades, tendo re-
alizado o percurso conforme o pre-
visto, desfrutando das belezas na-
turais e da paisagem agrícola e flo-
restal que ladeava os caminhos por
onde se passou.

Colocaram-se dois autocarros à
disposição das pessoas para a sua
deslocação de Santo Tirso para o
Monte de Nossa Senhora da As-
sunção, local de início da Caminha-
da, e da Igreja de S. Tomé de
Negrelos, final do percurso, para
Santo Tirso e para o Restaurante onde
os interessados foram apreciar os

tradicionais petiscos da Freguesia.
Durante a caminhada percorre-

ram-se os caminhos anteriormente
utilizados pelas populações, passan-
do por Cabanas, Pedreiras de
Bustelo, Castro de Santa Margarida
e Igreja de S. Tomé de Negrelos.

Segundo as observações dos par-
ticipantes, a actividade decorreu em
perfeita sintonia com o ambiente na-
tural, o tempo também se apresen-
tou em perfeitas condições, e o per-
curso foi agradável permitindo apre-
ciar a paisagem que se vislumbrava
dos pontos altos do percurso, per-
mitindo a todos a sua execução com
alguma facilidade.

Os objectivos de dinamizar as
pessoas para a prática de actividade
física e conhecer o nosso patrimó-
nio natural através da realização de
percursos que anteriormente as pes-
soas faziam para se deslocar entre
localidades, para os campos agríco-
las e para festas e romarias, foram
atingidos. |||||

CAMINHADA DO MAIO REALIZOU-SE A 23 DE MAIO. PR 3ST
E PR 5 ST – RIO LEÇA E MOINHOS DO FOJO

Caminhada por entre as
áreas florestais de
Monte Córdova e Negrelos

Em representação de Portugal, o Ka-
rate Shotokan Vila das Aves esteve
presente no VIII Campeonato Euro-
peu de Karate das Regiões, disputa-
do em Madrid.

A prova realizou-se no passado
dia 30 de Maio, no Palácio dos Des-
portos da capital espanhola, onde
a equipa avense, constituída pelos

karatecas Ricardo Rodrigues, Jorge
Machado e João Meireles, fez uma
boa exibição; começou por vencer
uma equipa da Ucránia por 3-0, sen-
do depois eliminada por uma equi-
pa da Macedónia com dois empa-
tes e duas derrotas. Ainda assim,
foi positiva esta participação, hon-
rando o país e toda a região. |||||

VII CAMPEONATO EUROPEU DE KARATE DAS REGIÕES
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DECORAÇÕES

JOSÉ PACHECO

Arménio Vieira é um homem simples, bem-humorado e um poeta de eleição. Lamento ser pouco lido, porque os seus livros (pou-
cos e difíceis de encontrar, como ‘O Eleito do Sol’ ou ‘No Inferno’) estão publicados de forma artesanal.
Nada fazia prever que ganhasse o Prémio Camões, mas o júri entendeu homenagear a literatura de Cabo Verde – compreende-se,
porque o país tem autores de primeira ordem (...). Durante anos, o Prémio Camões passeou-se pelos salões da ‘lusofonia’ sem
ter descoberto Cabo Verde. Muitas vezes limitou-se a fazer política e diplomacia; se voltar para a literatura não é mal nenhum.
FRANCISCO JOSÉ VIEGAS, CORREIO DA MANHÃ, 4 DE JUNHO DE 2009

José, porquê um dicionário de absur-
dos?

Respondi à minha amiga que tam-
bém publiquei um dicionário das
utopias. Mas ela não se deu por
satisfeita. Considera que eu exage-
ro. Demonstrei-lhe o contrário.

Juro que vi um outdoor publici-
tando os méritos de um colégio:
“Vem para o nosso colégio. Aqui, os últi-
mos serão sempre os outros” (o Hitler
não diria melhor...). E o absurdo do
analfabetismo funcional plasmado
num aviso manuscrito, afixado na
porta de um gabinete de um termi-
nal rodoviário: “Orario datendemento
Ar codisionado ligado Favor poribido
Brincar no telefone.”. Assim, tal e qual!

Num autocarro, atrás do assen-
to do motorista, como se aquilo que
é óbvio carecesse de explicação,
pude ler: “É proibido colocar os pés”.
Numa praça, vi um outdoor de du-
plo apelo: “Não jogue lixo no chão.
Não faça sexo”. Será mais um absur-
do, ou fará sentido?

Pude escutar a queixa de uma
diretora de escola: A sua filha foi mal
educada para uma professora. E a res-
posta da mãe: Deixe lá, minha senho-
ra! Eu também era assim na idade dela.
São crianças...

Um mocinho fez a primeira co-
munhão e recebeu de prenda três
telemóveis. Na semana imediata o
pai foi chamado à escola. Com um

Absurdos

A bipolarização política é sem dúvi-
da, um tema pertinente a destacar
neste ano de 2009 em que se reali-
zam, três actos eleitorais da maior
importância para o futuro da nossa
vida colectiva.

Ainda recentemente referi neste
mesmo espaço, um tema relacionado
com a busca de alternativas às estafa-
das políticas praticadas pelo PS/PSD
com ou sem o CDS, mas, pelo que ve-
rifico e a experiência me diz, as pesso-
as estão imunes, agarradas à sua clu-
bite partidária e dali não saem, de-
pois mais tarde ou mais cedo, vêm
queixar-se: “Que os partidos são to-
dos iguais, que ninguém vai para lá
fazer melhor” etc, etc.

A verdade é que, os eleitores não
têm dado sequer hipótese a outros
partidos à esquerda para mostrarem
o que valem, estou-me a referir
designadamente à CDU (Coligação
Democrática Unitária)

Como será possível, fazer a afir-
mação de que “são todos iguais” se
há 33 anos consecutivos votam sem-
pre nos mesmos, ou seja, no PS ora
no PSD com ou sem o CDS?

Naturalmente que esta dicotomia
entre o PS e PSD escolhida pelo elei-
torado tem a sua explicação e a sua
razão de ser.

Podem os mais precipitados de raci-
ocínio virem dizer: “As pessoas são
livres de votarem em quem entender”,
muito bem, contudo é minha convic-
ção que os eleitores menos atentos e
são a esmagadora maioria, sofrem in-
fluências da constante e sistemática má-
quina de propaganda lançada através
dos “mass media”, comunicação social,
do audiovisual, sondagens, etc, nor-
malmente e de uma maneira geral, do-

ESPERANÇA E
CONFIANÇA

minada por grupos económicos e finan-
ceiros com interesses políticos antagó-
nicos com as políticas de esquerda.

Vejam por exemplo: a sistemática e
descarada propaganda ao governo de
José Sócrates veiculada pelo JN (Jor-
nal de Notícias). Vejam a vergonhosa
manipulação do canal público RTP1,
com os programas “As Escolhas de
Marcelo Rebelo de Sousa (PSD) e as
Notas Soltas de António Vitorino (PS)
e as Conversas de Mário Soares”, mes-
mo apesar da Entidade Reguladora
da Comunicação (ERC) já ter chama-
do atenção para a falta de pluralismo
nestes programas, tudo continua co-
mo se nada de anormal acontecesse
em democracia.

Em democracia, estas condicionan-
tes tem um nome: MANIPULAÇÃO!!!

Como é possível designar este re-
gime de democrático, se na prática
existem dois partidos que se alternam
eternamente no poder, mais parecen-
do a extinta União Nacional e a Ala
Liberal, fingindo divergirem nas pe-
quenas questiúnculas, mas, no fun-
damental estão sempre de acordo
para nos tramar.

Viu-se a batota na promessa que
fizeram sobre o referendo ao Tratado
Europeu, que acabou por não se rea-
lizar e vêm agora os mesmos pedir o
voto dos portugueses. Viu-se como
eles estiveram de acordo, na aprova-

ção do novo Código do Trabalho, na
privatização da água, nos miseráveis
salários dos portugueses, na recusa
do alargamento dos subsídios de de-
semprego, na recusa do aumento das
pensões e reformas, etc… etc…

Então estes dois partidos PS e PSD
com o CDS como muleta, vêm ou não,
agora verter ou derramar lágrimas de
crocodilo pela crise instalada, quan-
do todos sabemos que foram eles e
são os verdadeiros obreiros e os do-
nos da crise que tanto apregoam.

Quem consentiu, na destruição do
nosso aparelho produtivo, na indús-
tria, na agricultura, nas pescas dando
lugar ao imenso desemprego que te-
mos, a troco de um pare de lentilhas
vindas de Bruxelas?  Afinal quem sem-
pre cedeu, apoiou e colaborou com
as políticas económicas e financeiras
europeias e se ver-gou aos interes-
ses da economia de mercado norte
americana, às aventuras militaristas e
belicistas de George W. Bush?

Quem apoiou e colaborou na in-
vasão do Iraque, do Afeganistão e
fechou os olhos à existência do cam-
po de concentração em Guantánamo,
onde eram praticados actos de tortu-
ra aos prisioneiros por aqueles que
se autoproclamam de “campeões” dos
direitos humanos e vêm agora, num
descarado oportunismo, dar falsos
vivas a Barak Obama. ||||||

telemóvel, o aluno havia filmado
uma cena comprometedora, dentro
da sala de aula. A reação do pai
completou o absurdo: Foi para isto
que me chamaram à escola? Tenho mais
que fazer!

Numa reportagem de televisão,
alunos atiravam objectos uns aos ou-
tros, empurravam a professora. O ab-
surdo da solidão dos professores.

Está nos jornais: “Serve-se bebidas
alcoólicas a adolescentes, nas festas de 15
anos, como parte de um ritual de inicia-
ção, com as devidas bençãos dos pais”.
Não espanta que professores se
queixem de ver adolescentes a dor-
mir sobre as carteiras, devido à
ingestão de alcoól e outras drogas,
na noite anterior.

Quando saía de uma escola de
ensino secundário, vi um receptá-
culo de lixo voar, impulsionado por
um pontapé dado por um jovem
boçal. Com os pés em cima das ca-
deiras e os traseiros sentados nas
mesas do refeitório, outros jovens
boçais riam da boçalidade do autor
da proeza. A porcaria era tanta, que
feria o olhar – manchas de refrige-
rante entornado, restos de batata frita
esmagados, o braço de uma cadei-
ra rasgado, outros quebrados. Os
professores que por ali passavam fin-
giam não ver.

Durante uma palestra, vi grande
parte do auditório envolvido em con-
versas paralelas. À minha volta, o
ruído era tal, que quase não conse-
guia escutar o orador. No final, o
chão ficou juncado de lixo. Era um
congresso de professores...

Diz-me, Mafalda, se não deveria
ter publicado um dicionário de ab-
surdos. Material é o que não falta,
infelizmente. E os exemplos que aqui
exponho nem sequer constam da
obra publicada.

A naturalização do absurdo é um
facto. O nosso tempo converteu-se
num imenso absurdo. E quem reage?
Estamos todos demasiado absorvi-
dos pelos nossos nadas quotidianos
e nem nos apercebemos dos absur-
dos que nos rodeiam, no nosso sis-
tema de relações. O absurdo talvez
seja mesmo não haver relação al-
guma – o absurdo da solidão. |||||||

Durante uma palestra, vi
grande parte do auditório
envolvido em conversas
paralelas. À minha volta, o
ruído era tal, que quase
não conseguia escutar o
orador. No final, o chão fi-
cou juncado de lixo. Era um
congresso de professores...

BEJA TRINDADE
http//caoraivosoviladasaves.blogspot.com



CARNEIRO 21/3 A 20/4

GÉMEOS 21/5 A 20/6

TOURO 21/4 A 20/5
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SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/1

AQUÁRIO 21/1 A 19/2

PEIXES 20/2 A 20/3

receita

sudoko

||||| COLABORAÇÃOCOLABORAÇÃOCOLABORAÇÃOCOLABORAÇÃOCOLABORAÇÃO     DEDEDEDEDE     JPJPJPJPJP

(soluções próximo número)

Solução do número anterior

TELEFONES ÚTEIS

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

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

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

BOMBEIROS
Aves 252820700
SANTOSANTOSANTOSANTOSANTO     TIRSOTIRSOTIRSOTIRSOTIRSO

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Tirso 252830400
Guimarães 253421200
Vª Nª Famalicão 252320900

INSTITUTO DO
EMPREGO

Santo Tirso 252858080
Guimarães 253423850
VªNª Famalicão .252501100

REPARTIÇÃO DE
FINANÇAS

Santo Tirso 252851383
Vª Nª Famalicão. 252372418
Guimarães 253413092

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

LAR FAMILIAR DA
TRANQUILIDADE

Aves 252942031

SOS SIDA..... 800201040

E N D E R E Ç O S

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

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

anedota

LEÃO 22/7 A 22/8

SEGUNDA QUINZENA  DE JUNHO:SEGUNDA QUINZENA  DE JUNHO:SEGUNDA QUINZENA  DE JUNHO:SEGUNDA QUINZENA  DE JUNHO:SEGUNDA QUINZENA  DE JUNHO:

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

BALANÇA 23/9 A 22/10

Carta Dominante: O Mágico, que sig-
nifica Habilidade. Amor: Dê mais aten-
ção ao seu par. Procure satisfazer os
seus desejos e fomente o romantis-
mo. Saúde: É possível que se sinta en-
fraquecido. É aconselhável que tire
umas férias. Dinheiro: Seja firme mas
justo. Procure avaliar todos os com-
portamentos de um subordinado an-
tes de adoptar uma atitude drástica.
Número da Sorte: 1. Horóscopo Diá-
rio Ligue já! 760 30 10 11

Carta Dominante: O Dependurado,
que significa Sacrifício. Amor: Faça os
possíveis por estar perto de um ami-
go muito querido. Não permita que
esta amizade acabe. Saúde: Proteja-se
do sol. Dinheiro: Inscreva-se num
curso interessante e que lhe dê boas
perspectivas de futuro. Número da
Sorte: 12. Horóscopo Diário Ligue já!
760 30 10 12

Carta Dominante: O Diabo, que sig-
nifica Energias Negativas. Amor: O seu
par poderá estar demasiado exigen-
te, o que fará com que se sinta irrita-
do. Saúde: Não abuse das gorduras
e consulte um especialista em
cardiologia de modo a prevenir futu-
ros problemas. Dinheiro: Evite gastos
supérfluos. Número da Sorte: 15.
Horóscopo Diário Ligue já! 760 30
10 13

Carta Dominante: 2 de Paus, que sig-
nifica Perda de Oportunidades. Amor:
Poderá ter uma acalorada discussão com
um familiar que fará com que cortem
relações durante algum tempo. Não
guarde rancor. Saúde: Sem grandes
dificuldades. Dinheiro: Período pouco
favorável. Número da Sorte: 24. Horós-
copo Diário Ligue já! 760 30 10 15

Carta Dominante: 3 de Paus, que sig-
nifica Iniciativa. Amor: Seja corajoso
e não tenha medo de assumir um
compromisso. Saúde: Regular. Dinhei-
ro: É possível que receba um convite
de trabalho muito aliciante. Número
da Sorte: 25. Horóscopo Diário Ligue
já! 760 30 10 16

Carta Dominante: 9 de Paus, que sig-
nifica Força na Adversidade. Amor:
Procure conversar com o seu par e

Carta Dominante: Cavaleiro de Paus,
que significa Viagem longa, Partida
Inesperada. Amor: Faça planos para
umas férias em família. Saúde: Evite
pegar em pesos e adopte uma postu-
ra correcta pois a humidade poderá
fazer com que sinta fortes dores na
coluna. Dinheiro: Com muito esforço
pessoal vai conseguir liquidar as dívi-
das. Número da Sorte: 34. Horósco-
po Diário Ligue já! 760 30 10 18

Carta Dominante: 4 de Copas, que
significa Desgosto. Amor: É necessá-
ria muita calma e paciência para con-
seguir superar os pequenos contra-
tempos. Saúde: Cuidado com as in-
fecções. Dinheiro: Finalmente poderá
conseguir um aumento. Número da
Sorte: 40. Horóscopo Diário Ligue já!
760 30 10 19

Carta Dominante: Ás de Copas, que
significa Principio do Amor, Grande
Alegria. Amor: Esteja atento aos si-
nais do Cupido pois é possível que
venha a conhecer o amor da sua vida.
Saúde: Altura indicada para deixar de
fumar. Dinheiro: Antes de tomar al-
guma decisão avalie as vantagens do
negócio que está prestes a fazer. Nú-
mero da Sorte: 37. Horóscopo Diário
Ligue já! 760 30 10 20

Carta Dominante: Rei de Paus, que sig-
nifica Força, Coragem e Justiça. Amor:
Poderá ter chegado o momento de
decidir mudar a sua vida. Tenha cora-
gem e arrisque. Saúde: Um familiar
muito próximo poderá sentir-se
adoentado. Acompanhe-o a uma con-
sulta médica. Dinheiro: Seja compe-
tente e não deixe escapar as oportu-
nidades. Número da Sorte: 36. Horós-
copo Diário Ligue já! 760 30 10 21

Carta Dominante: Rei de Copas, que
significa Poder de Concretização, Res-
peito. Amor: Imponha-se e não se
deixe intimidar pelas ameaças de uma
pessoa que pensava ser sua amiga.
Saúde: Consulte o seu médico para
diagnosticar a causa do seu mal-es-
tar. Dinheiro: Seja tolerante e compre-
ensivo com um novo colega de traba-
lho, ajude-o a adaptar-se. Número da
Sorte: 50. Horóscopo Diário Ligue já!
760 30 10 22

Uma loira liga para o 112 para participar um
assalto ao seu carro. Completamente histéri-
ca gritava:
- Roubaram-me o tablier, o volante, o travão,
até o acelerador levaram!
- Calma - diz a voz do outro lado - dentro
de 5 minutos estará aí um agente da PSP.
Ainda não tinham passado dois minutos, a
loira liga novamente e diz:
- Olhe, deixe estar! Afinal sentei-me no ban-
co de trás por engano...

Ingredientes: 400 g de filetes de bacalhau fresco
congelado, 2,5 dl de leite magro, 1 molho de espi-
nafres, 400 g de puré de batata, 1 c. de sopa de
margarina especial para cozinha, 1 c. de sopa de
farinha, 1 pitada de sal, pimenta, noz moscada, 1/
2 limão, 1 c. de sopa de pão ralado.
Coza o peixe no leite a ferver suavemente.
Prepare os espinafres e coza-os em água a
ferver. Escorra-os muito bem e pique-os gros-
seiramente. Num tabuleiro que possa ir à
mesa e ao forno, espalhe o puré de batata
numa camada. Por cima disponha os filetes
de bacalhau alternados com montinhos de
espinafres. Deite o leite em que o peixe co-
zeu numa caçarola pequena e junte-lhe a
margarina especial para cozinha, previamen-
te trabalhada com a farinha. Leve ao lume e,
mexendo, deixe cozer e espessar. Tempere
com o sal, pimenta e noz-moscada e, fora
do lume, junte o sumo do limão. Deite este
molho sobre o peixe e os espinafres. Polvi-
lhe com o pão ralado. Leve a gratinar em
forno bem quente.

CARANGUEJO 21/6 A 21/7

Carta Dominante: A Temperança, que
significa Equilíbrio. Amor: Evite dei-
xar-se abater por uma discussão fa-
miliar. Faça os possíveis por manter a
calma. Saúde: Tendência para a ansieda-
de. Dinheiro: É possível que não consi-
ga terminar um projecto dentro do pra-
zo estabelecido. Não desa-nime e es-
force-se por finalizá-lo o mais depressa
possível. Número da Sorte: 14. Horós-
copo Diário Ligue já! 760 30 10 14

esclarecer todos os assuntos que es-
tão a prejudicar a vossa relação. Saú-
de: Cuidado com os movimentos brus-
cos. Dinheiro: O sector financeiro está
protegido. Número da Sorte: 31. Ho-
róscopo Diário Ligue já! 760 30 10 17

Bacalhau à Florentina
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Nº 417 - 9 DE JUNHO DE 2009

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 Junho foi o nosso estimado assi-
nante, Luís César Fernandes Queirós, resi-
dente na Travessa da Agrela, em Santa Ma-
ria de Oliveira.

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

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     a feliz contem-
plada nesta 1ª saída  de  Junho foi a nossa
estimada assinante, Maria da Paz Ribeiro
da Costa, residente na Travessa da Ponte,
em Vila das Aves.

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: 910626444

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

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

ALUGA-E NO GERÊSALUGA-E NO GERÊSALUGA-E NO GERÊSALUGA-E NO GERÊSALUGA-E NO GERÊS
Casa para férias e
 fins-de-semana

Telm. 938836982
e.mail: casadapassagem@sapo.pt

PROCURA TRABALHOPROCURA TRABALHOPROCURA TRABALHOPROCURA TRABALHOPROCURA TRABALHO
como motorista de pesados (c/

experiência)
Contacto: 919302904

PROCURA TRABALHOPROCURA TRABALHOPROCURA TRABALHOPROCURA TRABALHOPROCURA TRABALHO
para tomar conta de crianças e
pessoas idosas (c/ experiência)

Contactar: 965417029

AGRADECIMENTO
e Missa de 30º dia

A família vem por este meio expressar a sua gratidão para com
todas as pessoas que se dignaram tomar parte no funeral e na
missa de 7º Dia, ou, de qualquer outro modo se associaram a
este momento de sentida dor.
Participa desde já, que a Missa de 30º Dia do seu falecimento
será celebrada, no dia 12 de Junho (sexta-feira), pelas 19.00
horas, na Igreja Paroquial de Vila das Aves.
Desde já, agradece a todos quantos se dignem assistir a esta
eucaristia em sua memória, e pela sua alma.

Matilde Rosa Carneiro
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