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JOSÉ SÓCRATES DEPOIS DE DUAS INAUGURAÇÕES EM SANTO TIRSO

É este o valor (em euros), que a Junta de Freguesia de
Vila das Aves tem de pagar pelo Amieiro Galego
A proposta de compra foi aceite,
20 por cento do valor em causa
está pago e a Junta de Vila das
Aves bem se pode congratular
pelo feito. Mas ainda há muito a
fazer. É que o montante em cau-
sa ascende aos 75 mil e 555 eu-
ros, ou seja o valor da proposta
de compra do Amieiro Galego
apresentado pela Junta local. A
Associação Humanitária dos

AUTARQUICAS 09

Movimento de
Joaquim Pereira
nega apoio político-
partidário

Gabriel Freitas, número dois da lista
de Joaquim Pereira, não quis dei-
xar margens para dúvidas. “Fala-se
que este movimento foi criado para
servir um partido. É mentira e quem
disser o contrário mente”. Segun-
do o mesmo responsável, “não há
nenhuma cor política” a “coman-
dar” os seus destinos. Página 11

UNIR PARA CRESCER

“Valente é o
presidente que todas
as freguesias
gostariam de ter”
PPD/PSD

No âmbito da apresentação da
candidatura de Carlos Valente a
mais um mandato à frente dos
destinos da Junta de Vila das Aves,
e dos nomes que compõem a sua
lista, o candidato do PSD come-
çou por falar de “liberdade” e “de-
mocracia”, deixando recados à es-
querda. Página 9

PS de Vila das Aves tem a lista
de “melhor qualidade”

De acordo com Rui Ribeiro, secre-
tário coordenador da secção de
Vila das Aves, sejam os primeiros
ou os últimos da lista a ocupar os
lugares destinados ao seu partido
na Assembleia de Freguesia, “o PS
e Vila das Aves ficam perfeitamente
bem servidos”. Página 10

PARTIDO SOCIALISTA

Bombeiros Voluntários de Vila das
Aves também tentou ficar com o
Amieiro Galego, mas o montante
proposto não superou o valor
apresentado pela junta.
Para concretizar a compra, a Junta
de Vila das Aves conta com a aju-
da da Câmara Municipal de San-
to Tirso que já garantiu a atribui-
ção de um subsídio no valor de
dez mil euros (e reconheceu tam-

bém o interesse público munici-
pal à nascente do Amieiro Gale-
go e à actividade termal) e de
pouco mais de nove mil e 300
euros referentes ao pedido de
empréstimo aprovado por unani-
midade na Assembleia de Fregue-
sia. Mas não chega, e por isso, o
mais provável é que os avenses
sejam agora chamados a contri-
buir para esta causa. Página 3
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Desejo tornar-me assinante do
Jornal Entre Margens
a partir de ...... / ...... / ......

PREÇO ASSINATURA ANUALNACIONAL:

14 EUROS

O Jornal Entre Margens, por oca-
sião do falecimento do senhor
Artur Marques de Oliveira, direc-
tor do Jornal de Santo Thyrso,
exprime do colectivo deste seu
homólogo e bem assim à família
enlutada, um sensibilizado tes-
temunho de apreço pela perso-
nalidade do saudoso director e
sinceras condolências pelo seu
falecimento.

A próxima edição do Jornal En-
tre Margens estará nas bancas no
dia 30 de Setembro. Até lá, acom-
panhe-nos em jornal-entre-
margens.blogspot.com |||||

CONDOLÊNCIAS
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“Imos começar polo final. Mamá, case cen-
tenária, miraba unha película sobre un
autor que ela coñecia perfectamente. Vese
o autor na sua casa, en Paris, rodeado
de libros na sua biblioteca, que desem-
peña tamén funcións de cuarto de
traballo. A ventá dá ao pátio dunha esco-
la. Séntese o barullo do recreo. Dísenos
durante un cuarto de século o autor exer-
ceu a profesión de profesor e que escolleu
este piso que dá a dous pátios de recreo.
Vén ser coma se un ferroviário, ao chegarlle
o retiro, vivise na parte de arriba dunha
estación de tren…”

Assim começa Daniel Pennac (DP) um
dos seus últimos livros, numa tradu-
ção para Galego aparecida recente-
mente que tive o grato prazer de ler
nesta língua maneirinha e tão próxi-
ma que não resisti a transcrever na
convicção de que os leitores não te-
rão dificuldade alguma em compre-
ender neste seu prólogo que mais pa-
rece um epílogo. Conhecia já este
pedagogo, autor de obras pioneiras
“Como um romance” e outras mas só
agora, ao ler este “quase romance”,
me dou conta da sua saga de profes-
sor com particular apetência para ori-
entar os “cábulas” do sistema, os fra-

Mágoas da Escola
cassados da escola, depois de ele pró-
prio ter carregado na sua infância e
adolescência com o estigma de ser
considerado um mau aluno, conde-
nado à “burrimia”, embora filho da
burguesia do funcionalismo público,
como diz, “criado numa família cari-
nhosa, sem conflitos, rodeado de
adultos responsáveis que me ajuda-
vam a fazer os deveres”.

Na verdade, “Mal de Escola”, na
sua versão em galego teve a sua 1ª
edição em Setembro de 2008 em
Edicions Xerais de Galícia de Vigo
(curiosamente foi impresso por Rainho
e Neves,ldª S. João de Ver - Vila da
Feira - Portugal) foi para mim um acon-
tecimento feliz por várias  razões:

primeiro, pelo tema em si, pela emer-
gência dos problemas escolares,
vivenciados de forma tão sadia e com-
prometida por alguém que deu o li-
tro pela regeneração do ambiente
escolar e da dignificação da “profis-
são” docente e que, mesmo retirado
após um quarto de século de docên-
cia, continua ficcional e jubilosamente
a arejar as gerações mais novas de
docentes, de alunos e de encarrega-
dos de educação e a acautelá-las
contra uma certa ideia de pessimis-
mo e de fatalidade que nos induz a

pensar que no reino escolar tudo vai
de mal a pior; DP como que parte
desse “mundo irremediavelmente per-
dido” que parece ser o cancro de to-
do o mal escolar que são os que rejei-
tam a escola, para uma mobilização
da autoestima fazendo-nos sair do
círculo vicioso, do pensamento mágico
que “como nos contos de fadas, nos
torna prisioneiros dum presente per-
pétuo” para nos fazer emergir àqui-lo
que ele chama o presente de encar-
nação; “ninguém comeu para sempre
a maçã da nulidade”, por isso, DP reco-
menda uma espécie de “gramática da
fantasia” que, nas mãos de docentes,
responsáveis e discentes, faça desper-
tar os “maus alunos” do encantamen-
to em que se atolaram ou os atola-
ram para a fantasia de uma realidade
cada dia mais prestimosa; e os truques
que nos sugere DP não se compade-
cem com as dicotomias entranhadas
da nova escola contra a velha escola;

em segundo lugar, porque tendo
acedido à categoria dos “reformados
do ensino” me reencontrei comigo mes-
mo, ao ler esta novela, com as muitas
classes e alunos com quem convivi
ao longo de mais de trinta anos, com
vícios e virtudes do meu desempe-
nho docente, na mesmíssima situação

de DP com a convicção de que não me
quedarei a ver passar os comboios;

em terceiro lugar, porque tendo pas-
sado este primeiro ano de “jubilado”
a traduzir um romance francês dum
escritor das montanhas dos Vosges
que me deixou “angustiado” pelo
enredo narrativo, estilístico e linguís-
tico a que me obrigou, encontrei nes-
ta leitura a voluptuosidade das águas
calmas e pouco profundas das rias
onde nadei sem complexos, prome-
tendo a mim mesmo que iria oferecer
os meus préstimos a uma editora
portuguesa que quisesse investir na
tradução deste livro que, tanto quan-
to me parecia ou não estava atento,
ainda não tinha sido traduzido para
português.

Porém esta ilusão não durou mui-
to já que, percorrendo a internet, logo
deparei com a  notícia de que a sua
tradução se tornara já uma realidade
e que “Mágoas da Escola”, assim é o
seu título em português, fora editada
pela Porto Editora em Abril do pre-
sente ano. Ainda bem, por um lado,
porque o livro foi prémio Renaudot
2007 e pode ser lido como um ro-
mance por educadores e educandos
aquilo que é a expressão verídica da
escola dos nossos dias. ||||||
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Junta apresenta estudo previo da Quinta dos Pinheiros
Na próxima sexta-feira, dia 18 de Setembro, a Junta de Freguesia de Vila das Aves vai proceder à apresentação do estudo prévio da Quinta dos
Pinheiros. Depois da conquista do terreno por parte da Junta, no culminar de um longo processo que a opôs a Geraldo Garcia, e depois da
realização das últimas Festas da Vila, mais um passo é dado na revitalização daquele espaço. A junta dá assim a conhecer os projectos que tem
para o local, numa cerimónia marcada para as 21 horas da próxima sexta, no salão nobre da Junta de Freguesia.

A compra do Amieiro Galego domi-
nou parte da última Assembleia de
Freguesia, realizada a 5 de Setembro.
Dominou e, ao mesmo tempo, permi-
tiu que PSD e PS respondessem a uma
só voz. Ambas as bancadas aprova-
ram o pedido de empréstimo propos-
to pelo executivo e ambas se congra-
tularam com o subsídio de dez mil
euros deliberado pela Câmara Mu-
nicipal. “Estamos uma vez mais a fa-
zer história. Congratulo-me pela de-
cisão da Câmara Municipal, e do pre-
sidente da Câmara, de estar ao lado
de Vila das Aves neste processo”, afir-
mou o deputado José Manuel Ma-
chado (PSD). Helena Miguel (PS) ar-
gumentou pela sua bancada: “estare-
mos sempre de acordo com a aquisi-
ção de tudo o que possa beneficiar
Vila das Aves”. Mesmo estando em
causa apenas o pedido de emprésti-
mo, Helena Miguel foi mais longe afir-
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A proposta de compra foi aceite, 20
por cento do valor em causa está pago
e a Junta de Vila das Aves bem se
pode congratular pelo feito. Mas ain-
da há muito a fazer. É que o montan-
te em causa ascende aos 75 mil e
555 euros, ou seja o valor da pro-
posta de compra do Amieiro Galego
apresentado pela Junta de Vila das
Aves; o mais alto das três propostas
tornadas públicas na última quarta-
feira, 10 de Setembro, no tribunal de
Vila Nova de Famalicão (ver edição
anterior deste jornal)

“Acho que o que nós [Junta] fize-
mos hoje [10 de Setembro] teria de
ser obrigatoriamente a postura de
qualquer Junta de Freguesia, fosse ela
PSD ou PS”, afirmou ao Entre Margens
o presidente da Junta local, Carlos
Valente.

Na última Assembleia de Fregue-
sia, levada a cabo a 5 de Setembro
(ver texto nesta página), foi aprovada
por unanimidade a realização de um
pedido de empréstimo bancário a so-
licitar pela junta, no valor de pouco
mais de nove mil e 300 euros (o
valor máximo permitido por Lei, cor-
respondente a dez por cento do Fun-
do de Financiamento de Freguesia do
ano transacto). Na mesma data, a Câ-

Junta de Vila das Aves assegura compra de
Amieiro Galego por mais de 75 mil euros

mara Municipal de Santo Tirso ga-
rantia, via fax, a atribuição para este
fim de um subsídio de dez mil euros
pelo que, de imediato a proposta a
apresentar - em carta fechada - pela
Junta de Freguesia poderia chegar a
cerca de 20 mil euros. Contudo, se
assim fosse, o Amieiro Galego, nesta
altura estaria nas mãos da Associa-
ção Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Vila das Aves que apre-
sentou uma proposta de compra de
cerca de 40 mil euros. Carlos Valen-
te estranha: “fiquei surpreendido de
ver os Bombeiros a fazer concorrên-
cia à Junta de Freguesia”.

O direito de compra foi ainda exer-
cido por um particular que propôs fa-
zê-lo com cerca de 13 mil euros, pelo
que, neste processo, levou a melhor,
e tendo em conta os valores apresen-
tados, a Junta de Freguesia. Agora
pode-se dizer que o poderia ter feito
por menos, é um facto, contudo, e ten-
do em conta os termos e condições
da venda do imóvel - com a apresen-
tação da proposta a ter de ser feita
em carta fechada – não restava à jun-
ta local outra coisa que não arriscar
um valor. E o valor proposto, segundo
referiu Carlos Valente, teve em conta
os preços praticados no mercado.

Quer isto dizer que parte consi-
derável do montante a pagar pelo

Amieiro Galego terá de ser conse-
guido junto do povo de Vila das Aves.
Carlos Valente adianta que será feito
um pedido de reforço de subsídio à
Câmara Municipal e que, tal como já
havia anunciado, será realizada uma
subscrição pública para que os avenses
possam contribuir para esta compra.
Ofertas nesse sentido já existem, re-
velou o presidente da Junta que re-
meteu para mais tarde a apresenta-
ção de uma outra proposta de
angariação de verba que poderá aju-
dar a conseguir-se o valor pretendi-
do, bem como permitir “algum desa-
fogo para a tesouraria da Junta”.

Com as eleições autárquicas a me-
nos de um mês, o assunto pode tran-
sitar para as mãos do próximo presi-
dente de Junta. “Se me mantiver como
presidente, resolvo o problema”, caso
contrário, o próximo autarca “terá de
assumir esta responsabilidade”, diz
Carlos Valente. Mas até lá, e desde
que para isso tenha autorização, a
Junta deverá proceder de imediato a
uma limpeza do local. “Uma vez que
temos já algum direito sobre o Amieiro
Galego, vamos pedir autorização ao
administrador da massa falida [da
“Sampaio, Ferreira & Cª, Ld.a, empre-
sa proprietária do imóvel] para fazer
uma primeira limpeza daquilo”, con-
clui o presidente da Junta. |||||||

mando que concordaria também que
a população pudesse contribuir para
a compra do Amieiro Galego. A de-
putada socialista disponibilizou ain-
da o valor das suas senhas de pre-
sença para esta causa, exemplo que
foi seguido pela bancada do PSD.

Tratando-se da última sessão do
actual mandato, a Assembleia de Fre-
guesia do dia 5 de Setembro foi tam-
bém de balanço. E aí as coisas diver-
giram. Rui Batista (PSD) lembrou as
propostas feitas pelo seu partido, des-
de a alteração do regimento da pró-

pria Assembleia de Freguesia, à pro-
posta de aquisição de terreno junto
à Casa do Sol, passando pela reco-
mendação do nome da presidente da
Assembleia de Freguesia para inte-
grar o órgão executivo do Centro
Cultural, lamentando neste ponto que
a mesma até ao momento não tenha
sido “nem tida nem achada” nas de-
cisões daquele órgão. Os deputados
do PS, por sua vez “assumiram humil-
demente o estatuto de oposição”, dis-
se-o Helena Miguel que deixou tam-
bém o seguinte lamento: “sentimos
muitas vezes que a nossa presença aqui
não é desejada”. A mesma responsá-
vel entende que foram ditas coisas na
assembleia que denotam um “espíri-
to antidemocrático”. Na sua opinião,
o PSD parece entender que para exis-
tir democracia basta um partido e se
os deputados do PS marcarem presen-
ça, então, “pelo menos que estejam

calados”. Helena Miguel lembrou tam-
bém que as intervenções dos deputa-
dos do PS eram logo merecedoras de
“reparos”, parecendo que “na bancada
do PSD estava alguém escalado para
contestar” as opiniões da oposição.

José Manuel Machado (PSD) ou-
viu aquilo a que chamou de “queixu-
mes” e fez as contas: no balanço de
final de mandato o seu partido apre-
sentou nove propostas e o PS nenhu-
ma. “Nove a zero. Foram poucas [as
propostas], mas nove a zero é um re-
sultado histórico nos dias de hoje”.

Do PSD, manifestou-se ainda
Adão Alves para congratular o presi-
dente da Junta pela “enorme capaci-
dade de luta” demonstrada, fazendo-
o de “forma gratuita”, e também
Felisbela Freitas pelo seu trabalho
“nem sempre compreendido” como
presidente da Assembleia de Fregue-
sia. Na sua opinião, Felisbela Freitas

foi “competente, isenta, imparcial e
justa”, classificando, por outro lado,
de “profundamente injustas” as críti-
cas que lhe são feitas. Adão Alves
dei-xou ainda, a terminar, uma rei-
vindicação: “Vila das Aves tem o di-
reito de exigir um presidente de Jun-
ta a tempo inteiro”. ||||| JACJACJACJACJAC

71
número de pessoas presentes
na última sessão da
Assembleia de Freguesia de
Vila das Aves (5 Set.09)

Unanimidade em final de mandato autárquico
OS ÂNIMOS ESTIVERAM PACIFICIOS NA ÚLTIMA SESSÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES, (5 DE SETEMEBRO DE 2009) E QUASE TUDO
O QUE HAVIA A APROVAR FOI-O POR UNANIMIDADE. MAS SEGUNDO O PS, O MANDATO QUE TERMINA PRIMA POR ATITUDES ANTIDEMOCRÁTICAS

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS DE VILA DAS AVES TENTOU COMPRAR AMIEIRO GALEGO POR CERCA DE 40 MIL EUROS
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Sócrates diz que “só o Serviço Nacional de Saúde
pode garantir igual acesso aos cuidados médicos”

No decorrer da cerimónia de inau-
guração foram assinados proto-
colos com o Instituto de Emergên-
cia Médica (INEM) com o objectivo
da instalação no Centro Hospita-
lar do Médio Ave de uma Viatura
Médica de Emergência e Reanima-
ção. Esta VMER transportará uma
equipa constituída por um médi-
co e um enfermeiro devidamente
equipada para garantir o supor-
te avançado de vida e abordagem
a qualquer politraumatizado. Foi
também assinado um protocolo
com o Instituto Português de On-
cologia (IPO) do Porto que esta-
belece uma nova forma de associ-
ação/colaboração entre as duas
entidades (CHMA e IPO) com o
objectivo de conciliar e potenciar
todos os meios técnicos e huma-
nos no tratamento de doentes de
foro oncológico. Os dois proto-
colos, depois de assinados, foram
devidamente homologados pela
Ministra da Saúde, Ana Jorge.
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Nem os três quartos de hora de atra-
so do primeiro-ministro fizeram com
que a população regressasse à sua
rotina diária. Centenas de pessoas
mantiveram-se à entrada da unidade
de Santo Tirso do Centro Hospitalar
do Médio Ave até à chegada de José
Sócrates que, a 31 de Agosto, proce-
deu à inauguração oficial da nova
urgência do antigo Hospital Conde
S. Bento. E como sempre, a recepção
foi calorosa quanto baste. Num prag-
matismo pouco usual, uma das mui-
tas mulheres presentes não escondia
ao que vinha: “dar dois beijos no
Sócrates”, porque, na sua apreciação,
o primeiro-ministro é um “gajo novo”
e “bem parecido”.

Três quartos horas antes, ou seja,
com a pontualidade que se exige a
qualquer um e mais ainda a um mem-
bro do governo, a Ministra da Saúde,
Ana Jorge, chegava ao centro hospi-

PRIMEIRO-MINISTRO JOSÉ SÓCRATES E ANA JORGE, MINISTRA DA SAÚDE NA INAUGURAÇÃO DA NOVA URGÊNCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SANTO TIRSO
DO CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE, A 31 DE AGOSTO. SÓCRATES VOLTOU A TER UMA RECEPÇÃO CALOROSA NO MUNICÍPIO

PROTOCOLOS COM O INEM
E COM O IPO (PORTO)

talar acompanhada do secretário de
Estado da Saúde, Manuel Pizarro. Não
foram os únicos responsáveis do go-
verno e da saúde em particular, mas
já seriam os suficientes para a inau-
guração da Urgência Básica do Cen-
tro Hospitalar onde foram investidos
mais de um milhão de euros na re-
qualificação funcional, ambiental e
arquitectónica das antigas instalações
- tanto no que se refere ao espaço
físico (agora com mais de 600 me-
tros quadrados de área útil) como ao
nível dos equipamentos.

“Esta nova urgência nasce de uma
reforma” levada a cabo com o propó-
sito de “melhorar o nosso serviço Na-
cional de saúde”. Disse-o José Sócra-
tes em Santo Tirso sem esquecer a
contestação que então se fez ouvir.
“Fizemos muitas reformas, e uma de-
las foi nos serviços de urgência; lem-
bram-se certamente da contestação,
mas agora que a obra esta feita as
pessoas percebam que deveríamos ter

feito o que fizemos”. Para o primeiro-
ministro, o “Serviço Nacional de Saú-
de (SNS) é importante de mais para
não ter a ambição da melhoria, do
progresso” e classificou a igualdade
no acesso à saúde como “uma das
aspirações mais nobres da socieda-
de”. “Nos queremos que todos os por-
tugueses tenham igual tratamento,
igual acesso à saúde. E isto conse-
gue-se apenas com um Serviço Naci-
onal de Saúde, não se consegue de
outra forma”, sentenciou Sócrates e,
concluiu, “que prazer para um líder
Europeu, como eu, poder olhar para
os Estados Unidos da América, que
não tem um serviço nacinal de saú-
de, e vê-los a lutar por esse serviço”.

Para o presidente da Câmara de
Santo Tirso, a nova urgência “é uma
obra de engenharia notável” e para
além disso constitui uma das respos-
tas do actual governo às preocupa-
ções dos tirsenses em termos de saú-
de. “A população está hoje muito bem

servida”, mas, lembrou “há muitos mais
investimentos a fazer”, referindo-se por
exemplo às extensões de saúde de S.
Martinho do Campo e Areias. “Que-
remos que a saúde pública seja igual
à privada”, referiu ainda Castro Fer-
nandes que, no então, não ficou sem
resposta. “Senhor presidente, deixe
que discorde de si. Os serviços públi-
cos são melhores que serviços priva-
dos” diria momentos depois a Minis-
tra da Saúde, Ana Jorge, que recusou
a ideia de que a “saúde é uma des-
pesa”, mas sim “um investimento”.

Honrado com a segunda visita do
primeiro-ministro em tão pouco tem-

po ao Centro Hospitalar do Médio
Ave, José Maria Dias, presidente do
Conselho de Administração adian-
tou que com a reabertura das urgên-
cias de Santo Tirso está concluído “um
ciclo de inaugurações de novas es-
truturas indispensáveis para a popu-
lação da nossa região”, levadas a cabo
quer na unidade de santo Tirso quer
na de Famalicão. O mesmo respon-
sável aproveitou a ocasião para dar
conta da assinatura de um acordo
de cooperação com o Hospital Ma-
galhães Lemos, que suporte o novo
serviço de Saúde Mental do Centro
Hospitalar, já em fase de instalação.
Para além disso, anunciou que em 2010
será construído na Unidade de San-
to Tirso “um novo edifício para uma
unidade de convalescença integrada
na rede de cuidados continuados,
para um serviço de medicina física e
reabilitação e para novos internamen-
tos de especialidades num investimen-
to de cinco milhões de euros”. ||||||

“Queremos que todos os
portugueses tenham igual
tratamento, igual acesso
à saúde. E isto consegue-
se apenas com um Serviço
Nacional de Saúde”
JOSÉ SÓCRATES, PRIMEIRO-MINISTRO

Rua Stº Honorato, nº 47 - R/C  - 4795-114 Vila das Aves
Telefone 252875021/22 - Fax 252875023 -

duoventila@sapo.pt

Ar condicionado
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Sonorização Profissional
Som Ambiente
Telecomunicações
Sistemas de detecção de Incêndios
CCTV Vigilância / Alarmes
Satélites (sistema digital)
Automatismos
Material eléctrico
Iluminação

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
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O secretário de Estado da Saúde,
Manuel Pizarro, homologou na se-
mana passada, em Santo Tirso, dois
contratos-programa para a construção
das novas unidades de saúde de
Areias e S. Martinho do Campo. O
investimento em causa, ascende aos
2,1 milhões de euros.

Os contratos-programa foram as-
sinados, no caso de Areias, entre o
município de Santo Tirso (que cede
o terreno) a ON 2 - Programa Ope-
ra-cional da Região Norte (que
comparticipará a obra em 70 por cen-
to) e a Administração Regional de Saú-
de (ARS) do Norte (que comparticipa-
rá os restantes 30 por cento da obra)
e, no caso de S. Martinho do Campo,
entre o município de Santo Tirso (que
cede o terreno) e a ARS-Norte (que
construirá o edifício com verbas do
PIDDAC - Ministério da Saúde).

Segundo dá conta a autarquia de
Santo Tirso em comunicado de im-
prensa, em resultado de um estudo
global feito pela Câmara sobre a rede
de cuidados de saúde no concelho,
verificou-se a necessidade da cons-
trução de duas novas Unidades de
Saúde, nomeadamente em Areias
(servindo as populações de Areias,

Novas extensões de Saúde para S.
Martinho do Campo e Areias
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE HOMOLOGOU NA SEMANA PASSADA OS CONTRATOS-
PROGRAMA PARA A CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE AREIAS E DE S. MARTINHO
DO CAMPO. EM CAUSA ESTÁ UM INVESTIMENTO DE MAIS DE 2,1 MILHÕES DE EUROS

Palmeira, Lama e Sequeirô) e em S. Mar-
tinho do Campo (para servir as po-
pulações de S. Martinho do Cam-
po, S. Salvador do Campo, Vilarinho,
Roriz e S. Mamede de Negrelos).

As novas extensões de saúde de
Areias e S. Martinho do Campo (que
custaram, cada uma, mais de um mi-
lhão de euros) vão substituir as actu-
ais extensões de saúde instaladas em
edifícios desadequados à prestação
de cuidados de saúde e com graves

problemas de salubridade. A cons-
trução destas duas infra-estruturas
permite também, dar resposta mais
adequada às necessidades de saúde
da população, designadamente nas
áreas de intervenção de base comu-
nitária (cuidados domiciliários, edu-
cação para a saúde e promoção da
saúde…) e nas áreas de atendimento.

No caso da nova Unidade de Saú-
de de S. Martinho do Campo, o pro-
grama funcional foi elaborado para
uma população estimada de 18 mil,
quando a população da área abran-
gi-da pela Unidade de Saúde é de
14 mil e 918 habitantes, das fregue-
sias de S. Martinho do Campo, S. Sal-
vador do Campo, Vilarinho, Roriz e S.
Mamede de Negrelos, corresponden-
do a estimativa à evolução demográ-
fica para os próximos 20 anos.

No caso da nova Unidade de Saú-
de de Areias, o programa funcional
foi elaborado para uma população es-
timada de 10 mil, sendo a popula-
ção da área abrangida de 6 mil e
989 habitantes, das freguesias de Pal-
meira, Areias, Lama e Sequeirô, cor-
res-pondendo a estimativa à evolu-
ção demográfica para as próximas
duas décadas. ||||||

Segundo Castro Fernan-
des, com os projectos
prontos e financiamento
garantido, “será possível
arrancar brevemente com
a abertura do concurso
para a construção das
novas unidades de saúde”

EXTENSÃO DE SAÚDE DE AREIAS

A EP-Estradas de Portugal, S. A., já
deu início aos estudos geológicos
(verificação das características dos
terrenos) que antecedem o arran-
que das obras de construção da
Nova Rotunda Desnivelada junto
ao Nó da Variante à EN 105, em
Santo Tirso (junto à Ponte de Fráde-
gas). Em causa está um investimen-
to de quase dois milhões de euros.

A informação é avançada pelo
gabinete de imprensa da Câmara
Municipal, reafirmando que já se
iniciaram as sondagens para aná-
lise das características dos terrenos
com vista aos trabalhos de escava-
ção e fundações das obras de arte
(viaduto) da futura rotunda desni-
velada.

Ainda segundo a mesma fonte,
“esta obra é uma reivindicação an-
tiga da Câmara Municipal de Santo
Tirso pois desde há muito que o en-

troncamento existente na zona dos
semáforos junto ao Ribeiro do Ma-
tadouro, na Ponte de Frádegas, em
Santo Tirso, deixou de ter capaci-
dade para responder em condições
de conforto e segurança ao gran-
de volume de tráfego aí existente”.

No seguimento de “intensas ne-
gociações entre a Câmara Munici-
pal de Santo Tirso e a “Estradas de
Portugal (EP)” – a quem cabe, por
concessão, financiar, explorar e re-
qualificar as vias que integram a
Rede Rodoviária Nacional, como é
o caso da Estrada Nacional 105 – a
solução encontrada passa pela
construção no local de uma rotun-
da desnivelada, ou seja, na parte
superior a variante em viaduto e
na parte inferior a rotunda desni-
velada com acessos à variante, à
Estrada Nacional 105 e à cidade
de Santo Tirso”. |||||

Construção de rotunda
desnivelada na saída
para Guimarães
pode estar para breve
CONSTRUÇÃO DA NOVA ROTUNDA DESNIVELADA JUNTO
AO NÓ DA VARIANTE À EN 105, EM SANTO TIRSO
(JUNTO À PONTE DE FRÁDEGAS) VAI IMPLICAR UM
INVESTIMENTO DE QUASE DOIS MILHÕES DE EUROS.
ESTRADAS DE PORTUGAL DEU INÍCIO A ESTUDOS
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Já lhe deram alguns nomes, mas de
acordo com o comunicado de im-
prensa divulgado pela Portugal Tele-
com, o edifício responde pela desig-
nação de Centro de Relacionamento
com Clientes. O de Santo Tirso foi
inaugurado no dia 31 de Agosto, na
presença do primeiro-ministro, José
Sócrates. Ou seja, um ano depois de
ter sido anunciado este investimento
de cinco milhões de euros que deve-
rá permitir a criação de mil e 200
novos postos de trabalho. Pelo me-
nos até ao final do ano, a PT espera
contar já com 800 trabalhadores.

Segundo José Sócrates, este novo
centro da PT é mais um exemplo da
forma como “se resolvem os proble-
mas do país”, ou seja, “com iniciativa
e aceitando correr riscos”. Para o pri-
meiro-ministro não é com “pessimis-
mo” que se criam postos de trabalho,
mas antes com “ambição e determi-
nação”. Para fazer face ao problema
do desemprego, Sócrates defendeu
em Santo Tirso, o dever do Estado de
“proteger os desempregados”, o “de-

O Centro de Relacionamento da
PT tem uma área de implantação
de três mil e 225 metros quadra-
dos, distribuídos por três pisos
contemplando para além da prin-
cipal área de trabalho, cinco sa-
las de formação, uma zona de re-
feições, cafetaria e descanso. O
edifício esta infra-estruturado
com sistemas de gestão de aten-
dimento técnico especializado
Meo, TMN e negócios empresari-
ais. Terá 500 posições de atendi-
mento que podem vir a acolher
mil e 200 postos de trabalho (de-
pendendo do tipo de turnos es-
colhidos), estando actualmente
em formação 140 operadores. O
novo centro tem um horário de
funcionamento das 08h00 até à
01h00, sete dias por semana. ||||||

ver de incentivar o investimento pri-
vado”, mas também “o dever de fazer
mais investimento público”. O primei-
ro-ministro foi mais longe, ao dizer
que “é uma obrigação política e tam-
bém uma obrigação moral para to-
dos os Estados do mundo fazer nes-
te momento mais investimento”.

Público ou privado, Castro Fernan-
des quer mais investimento no muni-
cípio. “O concelho de Santo Tirso está
aberto, tem condições únicas e está
bem localizado. Seremos, certamente,
um dos melhores locais para se in-
vestir em Portugal”, referiu o presidente
da Câmara. Em relação ao investimen-
to da PT, o autarca desdobrou-se em
agradecimentos, nomeadamente a
José Sócrates, pelo apoio prestado
neste processo, e a Zeinal Bava, presi-
dente da Comissão Executiva da PT
por “ter acreditado em Santo Tirso”.
Castro Fernandes agradeceu à PT o
facto de ter assumido com o conce-
lho de Santo Tirso “um compromisso
de longa duração”, tanto mais que,
adiantou, “optou pela compra do ter-
reno” levando-o a acreditar que a em-
presa está interessada em se manter

por Santo Tirso “por muitos anos”.
“Trazer para o concelho de Santo Tirso
empresas como esta foi uma honra”,
acrescentou ainda o autarca que não
deixou ainda de se referir à descren-
ça de alguns perante o investimento
da PT: “ainda a obra não estava inici-
ada e já lhe auguravam um curto tem-
po de duração”.

Zeinal Bava, por sua vez, explicou
que o Centro de Relacionamento com
Clientes de Santo Tirso não é um
mero “contact center”, porque repre-
senta um “investimento na sofistica-
ção dos contactos da PT com os cli-
entes”. E adiantou que a estratégia
de descentralizar os centros de aten-
dimento está relacionada com essa
evolução na qualidade dos serviços
porque, ao contrário do que aconte-
ce nos grandes centros urbanos, “nas
zonas do interior os centros têm me-
nores níveis de rotação” dos funcio-
nários. “Aqui temos mão-de-obra boa,
qualificada, que olha para isto como
uma tarefa que quer fazer a médio e
longo prazo. E nestes centros investi-
mos muito na mão-de-obra”, desta-
cou Zeinal Bava, da PT. |||||||

Autarca de Santo Tirso diz-se honrado
com investimento da Portugal Telecom
UM ANO DEPOIS DE ANUNCIADO, AÍ ESTÁ O CENTRO DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES QUE A PORTUGAL TELECOM
DECIDIU CONSTRUIR EM SANTO TIRSO. MIL E 200 POSTOS DE TRABALHO É O NÚMERO DE POSTOS DE TRABALHO A
CRIAR. O PRIMEIRO-MINISTRO, JOSÉ SÓCRATES, PRESIDIU À INAUGURAÇÃO E ELOGIOU A CAPACIDADE DE RISCO DA PT

DAS 8H00 À UMA DA MANHÃ,
SETE DIAS POR SEMANA

No dia 22 de Agosto, no Parque
D. Maria II, teve lugar a 16ª edi-
ção do Concurso Concelhio de
Melão “Casca de Carvalho”, cer-
tame que é promovido anualmen-
te pela Câmara Municipal de San-
to Tirso com o objectivo de in-
centivar a produção, melhorar a
qualidade e promover comercial-
mente este produto da terra, ge-
nuíno da região de Entre Douro
e Minho.

Participaram neste evento
gastronómico de Santo Tirso 26
produtores agrícolas do Conce-
lho de Santo Tirso, tendo saído
premiados os seguintes concor-
rentes: com o primeiro prémio, Ar-
mando Martins da Costa (Santa
Cristina do Couto); com o segun-
do prémio, Serafim Andrade dos
Santos (Lamelas); e com o tercei-
ro prémio, Manuel Andrade dos
Santos (Refojos). |||||||

À semelhança dos anos anterio-
res, a Casa do Povo Rio Vizela deu
início, no último domingo, à sua
Festas das Vindimas, estando agen-
dadas para o próximo fim-de-se-
mana o grosso das actividades.

Deste modo, a iniciativa arran-
cou no dia 13, com a realização
de uma corrida de cavalos, no
lugar de Outeiro, e é retomada
no dia 19, com a actuação da Es-
cola de Música e Dança da Casa
do Povo do Rio Vizela, a partir das
20h30. No domingo, dia 20, a
partir das 15h30, há cortejo de
carros de bois (desde a Igreja Pa-
roquial com destino à sede do
grupo, em S. Tomé de Negrelos)
e, meia hora depois, actuam o
Grupo Etnográfico das Aves e o
Rancho Etnográfico Santa Maria
de Negrelos (de Roriz). ||||||

Festa das
Vindimas pros-
seguem este
fim-de-semana
INICIATIVA DA CASA DO
POVO RIO VIZELA, DE
S. TOMÉ DE NEGRELOS

Premiados do Concurso
Concelhio de Melão
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Unir Para Crescer

“Existem milhares e milhares de estações em
Portugal e as mais antigas com um valor patri-
monial muito grande, mas não é possível ter-
mos uma entidade central [Refer] a gerir es-
tes milhares de estações com a atenção que
elas merecem, principalmente estações que têm
pouca procura. Estas estações têm de ter uma
gestão de proximidade e por isso desafiei os
presidentes de Câmara e a Refer a fazerem
parcerias para a gestão e desenvolvimento das
estações ferroviárias. Há pouco, o vereador
de Famalicão referia-se a um protocolo de su-
cesso estabelecido em Lousada para a ocupa-
ção pela Junta de Freguesia daquela estação
e é a própria Junta que garante o seu funciona-
mento, que garante até a venda de bilhetes. E
é este tipo de parcerias que têm de ser feitas.

Não é um problema de sobredimensiona-
mento das estações pois elas têm de existir e
têm que existir com lavabos, bilheteiras…, no
entanto, só por si a actividade ferroviária não
justifica nem rentabiliza essas instalações e
por isso temos de estabelecer sinergias. Não
podemos é deixar de construir estações”. |||||

Refer comparticipa adaptação ao trânsito
pedonal da ponte ferroviária de Caniços
MAIS DE 250 MIL EUROS É O MONTANTE DISPONIBILIZADO PELA REFER PARA A REQUALIFICAÇÃO DA PONTE FERROVIÁRIA DE CANIÇOS, DESACTIVADA
DESDE 2003 NA SEQUÊNCIA DA REQUALIFICAÇÃO DA LINHA DE GUIMARÃES. AS CÂMARAS DE FAMALICÃO E SANTO TIRSO VÃO TER AGORA QUE
METER MÃOS À OBRA, FICANDO TAMBÉM RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DA VELHA TRAVESSIA QUE LIGA AS FREGUESIAS DE BAIRRO E VILA DAS AVES

||||| TEXTO:     JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Custou, mas foi. Foram precisos mais
de seis anos para que as autarquias
de Famalicão, Santo Tirso e a Rede
Ferroviária Nacional (Refer) se enten-
dessem sobre o que fazer com a ve-
lha ponte de caniços. Tempo mais do
que suficiente para que a travessia se
degradasse, ao ponto de fazer com
que o presidente da Junta de Vila das
Aves viesse a público alertar para os
perigos de segurança que a mesma
representa para os que a continuam
a utilizar como travessia pedonal. Em
Junho deste ano, Carlos Valente pu-
nha as coisas nestes termos: ou se
requalifica a ponte ou então tem que
se proceder ao seu encerramento.

Na altura, a Refer, confrontada pe-
lo Entre Margens, dava conta que o
custo com a adaptação da antiga pon-
te ferroviária ao trânsito pedonal, bem
como a sua manutenção, caberia “co-
mo não pode deixar de ser” aos “res-
pectivos beneficiários”, mas dois me-
ses depois, a mesma empresa decide
comparticipar a empreitada em 252
mil euros. É pelo menos o que esti-
pula o protocolo de colaboração assi-
nado no passado dia 4 de Setembro
pelas autarquias de Santo Tirso, Fama-
licão e a Refer, homologado pela Secr-
etária de Estado dos Transportes. Ana
Paula Vitorino, de resto, e uma vez
alertada pelo autarca de Santo Tirso,
terá tido um papel decisivo na resolu-
ção deste “problema” que, como afir-
mou a própria “já não se podia arras-
tar por mais tempo”. Em causa está,

Segundo Ana Paula Vitorino, a
parceria agora estabelecida en-
tre as autarquias de Famalicão,
Santo Tirso e a Refer é o início de
“outras parcerias necessárias pa-
ra o desenvolvimento de toda esta
região”. Em causa está, por exem-
plo a nova ligação Porto-Vigo
descrita pela secretária de Esta-
do como “uma espécie de auto-es-
trada ferroviária” que terá maior
cabimento se estabelecidas ou-
tras ligações. “Complementar-
mente temos de ter outras linhas
ferroviárias e também ligações ro-
doviárias a alimentar esse siste-
ma”, referiu a mesma responsável.

Como se explica que
uma estação como a
de Vila das Aves,
inaugurada há mais
de cinco anos,
permaneça fechada?

segundo a mesma responsável “uma
responsabilidade social da Refer re-
lativamente à preservação do patrimó-
nio”. Trata-se de “uma ponte de 1884
que faz parte do nosso património
de engenharia e que tem de ser pre-
servada e com este protocolo garan-
timos que ela será preservada”, afir-
mou a secretária de Estado.

O protocolo assinado entre as três
entidades prevê, desta forma, a exe-
cução de obras de adaptação da pon-
te ao trânsito pedonal, disponibilizan-
do a Refer o projecto de adaptação
desenvolvido para o efeito. As obras,
que incluem a criação dos respectivos
acessos à ponte, serão executadas
pelas câmaras de Santo Tirso e de
Famalicão; autarquias que ficam ain-
da com a responsabilidade de cobrir
os custos com a manutenção daque-
la travessia. E para que tudo isto seja
possível, a velha ponte de caniços será
cedida às duas câmaras municipais.

Já depois de assinado o protoco-
lo entre as partes, a secretária de Es-
tado sublinhou a “capacidade de en-
tendimento” das entidades envolvi-
das neste processo afirmando que é
com este “tipo de parcerias entre as
administrações central e local” que se
consegue “preservar o nosso patrimó-
nio e história” e promover a “quali-
dade de vida das nossas populações”.

“Foi um processo muito comple-
xo”, lembrou por sua vez o presiden-
te da Câmara de Santo Tirso. “Houve
demoras na sua resolução” mas, re-
velou Castro Fernandes, “graças à me-
diação da Secretaria de Estado dos

Transportes e à boa cooperação en-
tre as duas autarquias foi possível che-
gar “a este excelente acordo” que vai
permitir “mais segurança e melhor mo-
bilidade às nossas populações”.

Também Armindo Costa, presiden-
te da Câmara de Famalicão, eviden-
ciou o entendimento entre as partes:
a assinatura deste protocolo “é um
bom exemplo de cooperação institu-
cional entre os municípios e a Refer”.
Segundo o mesmo responsável, a
solução encontrada vai permitir “criar
uma infra-estrutura pedonal amiga do
ambiente e amiga do bem-estar da
população, tendo em conta que esta
estrutura poderá agora ser utilizada
pelas pessoas que diariamente neces-
sitam de atravessar entre a freguesia
de Bairro e Vila das Aves”. ||||||

LIGAÇÃO PORTO-VIGO

A resposta de Ana Paula
Vitorino, secretária de Estado
dos Transportes
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Entre as várias inaugurações já leva-
das a cabo ou previstas para os pró-
ximos tempos, destaque para a da Rua
25 de Abril, em Vila das Aves, reali-
zada em pleno Verão.

Segundo refere a autarquia em
nota de imprensa, centenas de aven-
ses marcaram presença na manhã de
22 de Agosto no Largo Francisco
Machado Guimarães para testemu-
nharem as obras de requalificação
realizadas no local e a inauguração
da Rua 25 de Abril, num investimen-
to camarário de meio milhão de euros.

Para Castro Fernandes, em causa
está “uma obra emblemática” subli-
nhando o “belíssimo trabalho de re-
qualificação urbana” ali realizado, ou
seja, numa das zonas “mais centrais
da vila”. Para o presidente da Câmara
de Santo Tirso este “trabalho de re-

Rua 25 de Abril com “cara
nova” desde meados de Agosto
EM PLENO VERÃO, A CÂMARA MUNICIPAL PROCEDEU À INAUGURAÇÃO, EM VILA DAS AVES,
DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA 25 DE ABRIL E DO LARGO FRANCISCO MACHADO GUIMARÃES

Na próxima quinta-feira, dia 17 de
Setembro, decorre a partir das 18 ho-
ras, no átrio dos Paços do Concelho,
a cerimónia do 5º Aniversário do
Centro Novas Oportunidades (CNO)
da Câmara Municipal de Santo Tirso.
Durante a cerimónia serão entregues
mais 327 certificados (257 de equiva-

lência ao básico e 70 ao secundário)
a outros tantos formandos adultos.

O CNO da Câmara de Santo Tirso
– a funcionar nas antigas instalações
da Biblioteca Municipal, junto ao Par-
que D. Maria II – aceita inscrições de
jovens e adultos, com idade superior
a 18 anos, com ou sem actividade

profissional, interessados em validar
e certificar os seus conhecimentos aos
níveis do 4º, 6º, 9º ou 12º anos de
escolaridade. Desde a sua abertura,
em Agosto de 2004, o CNO de San-
to Tirso já contou com a inscrição de
4.719 adultos, 1.442 dos quais já obti-
veram os respectivos certificados. ||||||

Centro Novas Oportunidades de
Santo Tirso assinala 5º aniversário
NA CERIMÓNIA, A REALIZAR QUINTA-FEIRA, SERÃO ENTREGUES 327 CERTEFICADOS

qualificação urbana” dá continuida-
de ao que “já foi feito na zona da
Igreja, junto à rotunda de S. Miguel e
nas zonas da Manguela e Tojela”,
referindo-se às obras em curso na
Avenida Silva Araújo. E rematou di-
zendo que procura  “sempre fazer o
melhor por Vila das Aves”.

Ainda segundo a mesma fonte, a
intervenção feita no âmbito desta
empreitada – um investimento cama-
rário na ordem dos 500 mil euros –
destinou-se a requalificar esta via de
Vila das Aves, melhorando as suas
condições de mobilidade quer ao
nível dos peões como dos automobi-
listas. Os circuitos pedonais merece-
ram especial atenção quer através da
escolha de materiais, quer nos pa-
drões estéticos usados, que se cen-
traram no “equilibro entre a sobrie-

dade e a solenidade que o granito
sabe proporcionar”.

No âmbito desta intervenção, foi
realizada também a remodelação do
Largo Francisco Machado Guimarães,
transformando-o, no entender da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, “num
dos melhores espaços naturais de Vila
das Aves”. A requalificação deste Lar-
go contemplou a criação de um es-
paço relvado (servido com um siste-
ma de rega automática) que funcio-
nará como zona de estar. Este espa-
ço comportará um banco corrido for-
rado a placagem de granito serrado
com 2,5cm de espessura que funcio-
nará também como murete. De referir
ainda que foi feita a reformulação da
iluminação pública através da substi-
tuição do equipamento então existen-
te por outro mais moderno. ||||||

No último sábado, prosseguiram as
inaugurações camarárias, desta vez
na freguesia de Monte Córdova, e
em concreto a requalificação da es-
trada “Couto Valinhas”.

Nesta nova via de Monte Cór-
dova foram investidos pela Câmara
Municipal de Santo Tirso cerca de
200 mil euros, em resultado das
obras de requalificação que incluí-
ram trabalhos de terraplanagem, dre-
nagem de águas pluviais, pavimen-
tação a betuminoso e sinalização
de segurança. No âmbito desta em-
preitada foi também reforçada a ilu-
minação pública da Rua das Bou-
çainhas, com a colocação de mais
17 novas iluminárias.

Na cerimónia de inauguração –
que contou com a presença de cen-
tenas de cordovenses – a primeira
pessoa a intervir foi o presidente
da Junta de Freguesia de Monte
Córdova, Manuel Leal, que come-
çou por “agradecer ao presidente
da Câmara Municipal” mais esta “im-
portante obra para Monte Córdova”,
adiantando que a data da inaugu-
ração “da nova via” também não
podia acontecer em melhor altura
já que, referiu “estamos a festejar
as Festas de Nª Sª de Valinhas”.

Também o presidente da Câma-
ra Municipal de Santo Tirso, Castro
Fernandes, - que se fez acompanhar

neste acto inaugural pela vereadora
Ana Maria Ferreira, pelo vereador
José Pedro Machado e por vários
técnicos camarários – fez questão de
se congratular com o facto da obra
se ter inaugurado na véspera de
Nª Sª de Valinhas, “em cuja procis-
são eu participo todos os anos”,
disse. Sobre a nova estrada, o autar-
ca acrescentou que a obra está, de
facto, “muito bonita e diferente”,
porque, declarou “foi feita de raiz,
sem remendos” pelo que vai cons-
tituir “uma verdadeira via alternati-
va à estrada municipal existente,
permitindo ligar mais rapidamente
os lugares de Valinhas (Monte
Córdova de cima) e o de Couto
(Monte Córdova de baixo)”.

Depois de enumerar várias obras
já concluídas ou em curso na fre-
guesia de Monte Córdova (nome-
adamente a construção do Centro
Interpretativo do Monte Padrão, a
recuperação da Escola de Redun-
do, a remodelação total da Escola
de Cabanas, a ampliação do cemi-
tério e a Ligação de Redundo a
Cabanas), Castro Fernandes foi ca-
tegórico ao afirmar que os seus
“compromissos com Monte Córdo-
va estão todos a ser cumpridos”
pelo que espera, concluiu, “que os
Cordovenses continuem a confiar
naqueles que fazem obra”. ||||||

Compromissos
com Monte
Córdova “estão a
ser cumpridos”

entreMARGENS
entremargens@mail.telepac.pt

próxima edição nas bancas a 30 de Setembro

CASTRO FERNANDES ESTEVE NO ÚLTIMO SÁBADO EM
MONTE CÓRDOVA PARA A INAUGURAÇÃO DA ESTRADA
“COUTO A VALINHAS”, “UMA VERDADEIRA VIA
ALTERNATIVA À ESTRADA MUNICIPAL EXISTENTE,
PERMITINDO LIGAR MAIS RAPIDAMENTE OS LUGARES
DE VALINHAS E O DE COUTO



ABÍLIO GODINHO - FUNERÁRIA - UNIPESSOAL, LDA
Agência Funerária Abílio Godinho

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

Auto Fúnebres de luxo para todo o país e estrangeiro

AUTÁRQUICAS 2009PÁGINA 9 | ENTRE MARGENS | 16 DE SETEMBRO DE 2009

“Carlos Valente é o presidente de Junta que todas as
freguesias gostariam de ter, goste-se ou não do estilo”

||||| TEXTO: JOSÉ ALVES DE CARVALHO

Um dos principais assuntos da políti-
ca nacional – o da asfixia democráti-
ca – afinal também parece vir a dar
muito que falar no combate eleitoral
autárquico que se vai travando no con-
celho de Santo Tirso. No âmbito da
apresentação da candidatura de Carlos
Valente a mais um mandato à frente
dos destinos da Junta de Vila das Aves,
e dos nomes que compõem a sua
lista, o candidato começou precisa-
mente por falar de “liberdade” e “demo-
cracia”, deixando recados à esquerda.

“Estou convicto de que a atitude
de quem vai estar à frente da nossa
Câmara Municipal - que espero seja
o Dr. João Abreu -, terá uma postura
francamente mais descentralizadora e
democrática, acabando com o trata-
mento de menoridade institucional em
relação às Juntas de Freguesia”, afir-
mou Valente, que classificou depois de
“inaceitável” e “vergonhosa” a afirma-
ção do candidato do PS à Junta de
Freguesia, Luís Lopes, que prometeu
“devolver a democracia a Vila das Aves”.
Terá ele, questionou o candidato so-
cial-democrata “guardado a democra-
cia em sua casa? Ou em que fregue-
sia terá vivido nos últimos tempos?”

Na de Vila das Aves, a oposição
PS, não raras vezes, classificou de pou-
co democrática a postura do executi-
vo e da Assembleia de Freguesia, no-
meadamente da sua actual presiden-
te, Felisbela Freitas. O entendimento
do PSD é outro, naturalmente, e por
isso o convite para integrar a lista à
Assembleia foi renovado. Mas Felis-
bela Freitas faz parte dos nomes que
deixam de integrar a lista do PSD, a
par de, por exemplo, Joaquim Carnei-
ro e Clara Freitas que, ainda assim,

ÓSCAR FERREIRA, CLÁUDIA SOUSA, JOSÉ PATRÍCIO, HENRIQUETA ALVES E AMÉRICO LUÍS SÃO ALGUNS DOS NOMES QUE CONSTAM DA LISTA CANDIDATA DO
PSD À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES. A SUA APRESENTAÇÃO PÚBLICA DECORREU NO CINE-AVES, NO PASSADO DIA 10 DE SETEMBRO.

não deixaram de estar ao lado de
Carlos Valente na noite da passada
quinta-feira, no âmbito da cerimónia
da apresentação pública da sua can-
didatura. Mantêm-se, por sua vez, os
de Elisabete Faria, Adílio Pinheiro,
Manuel Monteiro, Rui Batista e, entre
outros o de José Manuel Machado.
Entre as caras novas, destaque desde
logo para o segundo da lista, o en-
genheiro de 49 anos, Óscar Ferreira,
ao qual se junta os nomes de Cláu-
dia Sousa (técnica administrativa), os
dos professores José Patrício e de
Henriqueta Alves, o de Américo Luís,
engenheiro de 59 anos e antigo pre-
sidente de Junta, e ainda o da jovem

por sua vez João Abreu. “Na Câmara
Municipal têm feito tudo para que o
Carlos saia, mas nós vamos dar uma
resposta com determinação”, disse
ainda o candidato do PSD à presi-
dência da autarquia tirsense. Paulo
Ferreira, por sua vez, recordou o epi-
sódio do nome da Estação Ferroviá-
ria: “essa reivindicação só foi conse-
guida porque era o Carlos Valente
que estava à frente da Junta de Fre-
guesia. O que eu tive de o aturar nessa
altura”, desabafou o candidato.

De postura e estilo falou ainda João
Abreu. Não é promessa que conste
dos cartazes de campanha, mas é por
aí que o candidato quer mudar caso

Rafaela Torres, entre outros. Gente de
todas as idades e de “todos os luga-
res” com que Carlos Valente se orgu-
lha de contar para o próximo man-
dato autárquico, dizendo-se convicto
da vitoria do PSD no próximo dia 11
de Outubro.

E “ele merece-o”. É pelo menos esta
a convicção de João Abreu, o candi-
dato à Câmara do PSD e de Paulo
Ferreira, candidato à Assembleia
Municipal. “Carlos Valente é o presi-
dente de Junta que todas as fregue-
sias gostariam de ter, goste-se ou não
do estilo”, afirmou Paulo Ferreira. Vo-
tar em Carlos Valente é votar na “co-
ragem” e na “determinação” defendeu

vença as eleições. “O que é preciso
mudar na Câmara não são os mó-
veis ou o logótipo, é preciso é mudar
o estilo. É preciso que o presidente
de Câmara saiba ouvir” até porque,
adiantou “uma grande parte dos as-
suntos são resolvidos ouvindo as pes-
soas” e a actual câmara, segundo João
Abreu “não ouve, é autista”.

No final da sua intervenção, e de-
pois de apresentar alguns dos tópi-
cos do seu programa eleitoral, João
Abreu manifestou o desejo de o dis-
cutir publicamente com os seus ad-
versários mas, lamentou que tal não
seja possível por não existirem “pro-
gramas alternativos”. ||||||

“Mal seria que passados
três décadas, [a Câmara]
nada tivesse feito de bom.
Mas acho que é chegada a
hora de se fazer
o termo de comparação”
PAULO FERREIRA, CANDIDATO DO PSD
À ASSEMBLEIA MUNICPAL DE S.TIRSO

“Ele [Carlos Valente]
substituiu-se ao presiden-
te da Câmara em duas
decisões [Amieiro Galego
e Quinta dos Pinheiros].
Era mais sensato se fos-
sem tomadas por
uma Câmara Municipal”
JOÃO ABREU, CANDIDATO DO PSD À
CÂMARA DE SANTO TIRSO

“Sabiam que o Presidente
da Câmara efectuou
uma visita de trabalho a
uma das 24 filhas do
concelho sem a Junta
saber e, mais grave, não
ser convidada. Pergunto,
onde está a democracia?”
CARLOS VALENTE, CANDIDATO DO PSD À
JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES

“Só no ano 2008 a Câmara
Municipal gastou um
milhão e 300 mil euros
dos nossos impostos
nessas campanhas
[outdoors e revistas]”.
CARLOS VALENTE, CANDIDATO DO PSD À
JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES

Em Santo Tirso, as atenções cen-
tram-se nas eleições autárquicas
de 11 de Outubro, mas antes o
país escolhe o próximo primeiro-
ministro. Em ambos os casos, a
votação será feita feita na sede da
Junta. O executivo garante con-
dições especiais para os que têm
dificuldades de mobilidade.

A votos, na sede da
Junta de Freguesia
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Se o PS ganhar em Vila das Aves as
próximas eleições autárquicas, são
estas as pessoas com que Luís Lopes
– o candidato a presidente da Junta –
conta para o seu executivo: Bernardi-
no Certo, técnico de higiene e segu-
rança; Sílvia Carneiro, socióloga; Joa-
quim Fernandes, mestre de Karaté; e
Rui Ribeiro, gestor empresarial. À fren-
te da Assembleia de Freguesia estará
Helena Miguel, directora da escola
secundária D. Afonso Henriques e
actual deputada do PS no mesmo ór-
gão autárquico.

No fundo da lista encontramos os
empresários António Freitas e Antó-
nio Castro, a funcionária administra-
tiva, Sónia Almeida, o médico Lino
Lagoa e ainda António Fernandes, re-

“A nossa lista é a de melhor qualidade”
EM CONFERÊNCIA DE IMPRENSA O PS DEU A CONHECER A LISTA CANDIDATA A VILA DAS AVES E RESERVOU PARA MAIS
TARDE A APRESENTAÇÃO DO SEU PROGRAMA ELEITORAL. O CANDIDATO SOCIALISTA À JUNTA DE FREGUESIA,
LUÍS LOPES, NO ENTANTO, DEIXOU NO AR ALGUNS DOS ASSUNTOS QUE DEVERÃO CONSTAR DESSE PROGRAMA

formado. Ou seja, e de acordo com
Rui Ribeiro, secretário coordenador da
secção de Vila das Aves do PS, sejam
os primeiros ou os últimos da lista a
ocupar os lugares destinados ao seu
partido na Assembleia de Freguesia,
“o PS e Vila das Aves ficam perfeita-
mente bem servidos”. Consideração
feita quando questionado sobre a
polémica de há quatro anos, por cau-
sa da desistência de alguns eleitos
do partido socialista na hora de as-
sumir o cargo de deputados na As-
sembleia de Freguesia e que tantas
criticas valeu ao partido vindas, so-
bretudo, do PSD. Castro Fernandes,
presidente da comissão política, diz
no entanto que os sociais-democra-
tas não tem legitimidade para fazer
tais reparos é que, pelas suas contas
“da anterior lista do PSD, pelo menos

oito pessoas a abandonaram” ao lon-
go do mandato, o que, sublinha, “é
estranho”:  “como podem, por isso,
criticar-nos porque um ou outro de-
putado não tomou posse”. Mas este
“abandono” tem para Castro Fernan-
des uma explicação: “o candidato dois
em um [Carlos Valente], como pen-
sou que ganhava a Câmara, estava a
contar dar o lugar ao número dois
[David Adães], mas como isso não
aconteceu, o castelo desmoronou”.

Já sobre a actual lista candidatada
do PS, Castro Fernandes não tem du-
vidas: é “excepcional”. “De longe a
nossa lista é a que tem melhor quali-
dade”. Para o presidente da concelhia
a lista candidata a Vila das Aves tem
“pessoas com grande capacidade po-
lítica”, referindo-se a Rui Ribeiro (tam-
bém candidato a numero dois da

Assembleia municipal), outras com tra-
balho feito na área da acção social
(referindo-se a Sílvia Carneiro), ou-
tras ainda ligadas ao desporto, de que
o mestre de karate Joaquim Fernandes
é exemplo sendo que “o toque mais
forte deste grupo” é dado pelas pes-
soas ligadas à educação, nomeada-
mente Helena Miguel e também Rui
Sousa, director do Agrupamento de
escolas do Ave. A liderar o grupo,
está uma pessoa de “estilo dialogante,
moderado. Uma pessoa que não pro-
cura os problemas, antes as soluções”;
é assim Luís Lopes, no entender de
Castro Fernandes que não se cansa
também de dizer que esta foi uma
escolha unânime do seu partido.

Ainda não foi desta que o pro-
grama do PS foi apresentado mas fi-
cou pelo menos esclarecido que o

mesmo está a ser pensado em con-
junto com o programa do partido à
Câmara Municipal. Ainda assim, Luís
Lopes adiantou algumas das suas
preocupações que deverão estar re-
flectidas nesse mesmo programa elei-
toral: desde logo a necessidade de
se preceder à limpeza e arranjo da
Quinta do Verdeal e a necessidade
de se criar um parque infantil no lotea-
mento das Fontainhas. O candidato
do PS falou ainda da necessidade de
melhorar a sinalização e referiu-se
ainda ao Amieiro Galego: “vai ser
outra zona de investimento”. A men-
sagem do PS, essa chegará sobretudo
no contacto porta-a-porta. Castro Fer-
nandes voltou a sublinhar que o seu
partido não vai entrar em campanhas
faraónicas, revelando-se por outro
lado, perplexo com a campanha do
PSD. Com os “outdoors a rodar qua-
se todos os das”, o mesmo responsá-
vel não percebe “como é que se con-
segue gastar tanto dinheiro” e lem-
bra que há montantes definidos por
Lei para se gastar em campanha. “Al-
guma coisa anda no ar”. ||||||

O assunto promete voltar a domi-
nar estas eleições e prende-se com
esta dúvida: quem “incendeia” o
clima de conflito entre a Junta das
Aves e a Câmara Municipal? Va-
lente recusa responsabilidades
neste “cartório”, Castro Fernandes
faz o mesmo: “nunca me viram a
entrar em confronto com o presi-
dente da Junta”. Mas diz mais:
“nem sequer me queixei [dele] à
Polícia Judiciária e como se sabe
o contrário já aconteceu”.  O pre-
sidente da concelhia do PS lem-
bra o processo referente à insta-
lação do Pingo Doce na freguesia
questionando-se sobre o valor
que a Junta terá pago a José Sá
Fernandes, o advogado contrata-
do pelo executivo para “embar-
gar a obra do Pingo Doce”, ques-
tionando-se ainda sobre o por-
quê de a Junta não ter feito o mes-
mo em relação à instalação do
Intermarché. ||||||

QUEM CONFRONTA QUEM?

“Nunca farei como o pre-
sidente da Junta que cri-
ticava fortemente o
presidente da Câmara na
Assembleia de Freguesia
e não o fazia na
Assembleia Municipal”
LUÍS LOPES, CANDIDATO DO PS À JUNTA
DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES

“[A Junta de Freguesia]
hostilizou empresário,
associações e instituições.
Eu sei bem da perseguição
de que fui alvo”
RUI RIBEIRO, SECRETÁRIO COORDENADOR
DA SECÇÃO DO PS DE VILA DAS AVES

“O candidato ‘dois em
um’ [Carlos Valente],
como pensava que ia
ganhar a Câmara Munici-
pal, estava a contar dar o
lugar ao número dois
(David Adães). Como isso
não aocnteceu,
o ‘castelo demoronou’”
CASTRO FERNANDES, PRESIDENTE DA
CONCELHIA DO PS E CANDIDATO À CMST

“Nunca vi a mudar tanto
‘outdoor’ do mesmo
partido [PSD]
CASTRO FERNANDES, PRESIDENTE DA
CONCELHIA DO PS E CANDIDATO À CMST

O Vandalismo
No Domingo, Vila das Aves ama-
nheceu com um outdoor do andi-
dato Luís Lopes vandalizado. O
PS, que apresentou queixa à GNR,
já repudiou o sucedido e “lamen-
ta que existam forças políticas que
não saibam conviver em demo-
cracia”.Rui Ribeiro, secretário co-
ordenador da secção de Vila das
Aves, questiona-se o porque do
acto e o porquê de só os outdoors
socialistas sofrerem vandalismo?
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O “compromisso” é com Vila das Aves,
mas não falta quem “cole” o movi-
mento Unir Para Crescer, liderado por
Joaquim Pereira a determinada “cor
política”. A “coisa” é posta nestes ter-
mos pelos responsáveis do próprio
movimento independente candidato
à junta de Freguesia, que não con-
tornam, desta forma, a acusação que
lhes é feita, mas rejeitam-na liminar-
mente.

O advogado Gabriel Freitas, nú-
mero dois da lista de Joaquim Pereira,
candidato à presidência da Assem-
bleia de Freguesia, não quis deixar
margens para dúvidas. “Fala-se que
este movimento foi criado para servir
um partido. É mentira e quem disser
o contrário mente”. Segundo o mes-
mo responsável, “não há nenhuma
cor política” a “comandar” os seus des-
tinos. Nesta luta pelo poder na Junta
de Vila das Aves, fazem-no “como
homens livres”. De “tricas político-par-
tidárias” foi a freguesia já o suficien-
temente “avassalada” pelo que, diz
ainda Gabriel Freitas “chegou a hora
de dizer basta”. Como? Através deste
movimento que, afirma ainda o mes-
mo responsável, terá força negocial e
capacidade de diálogo suficientes para
lidar com quer que venha a ganhar a
Câmara de Santo Tirso.

“Não vamos lavar roupa suja, mas
sim apresentar ideias e projectos”, di-
ria depois Joaquim Pereira, convicto
de que será um “bom presidente”. “Sei
que com a nossa lista, Vila das Aves
terá muito a ganhar”, afirmou, garan-
tindo que o manifesto de intenções –
apresentado na noite da passada sex-
ta-feira – é “para cumprir”. Joaquim Pe-

reira defende que é preciso valorizar
e proteger o associativismo e apostar
em áreas como a educação, a cultura
e o desporto. Dois públicos-alvo sur-
gem à cabeça do manifesto eleitoral
do movimento Unir Para Crescer: os
jovens e os idosos, o que se compre-
ende já que na opinião dos seus res-
ponsáveis “nesta terra nada aconte-
ce” a pensar quer nuns, quer noutros.

O movimento liderado pelo anti-
go presidente do Desportivo das Aves
(com o seu actual cargo de presiden-
te adjunto do mesmo clube em
suspenso em virtude desta candida-
tura) quer que o Centro Cultural de
Vila das Aves seja uma “âncora” da

cultura pelo que defende que no
mesmo espaço venham a ser leccio-
nadas aulas de música, de dança e
de outras formas de expressão artís-
tica. O mesmo responsável acredita
ainda que, sem ser necessário “obras
megalómanas” é possível que a po-
pulação de Vila das Aves possa usu-
fruir da Quinta do Verdeal, defenden-
do para o mesmo espaço a constru-
ção de um parque infantil. A recém
conquista da Quinta dos Pinheiros
também não foi esquecida pelo mo-
vimento Unir Para Crescer que diz ser
urgente a apresentação de um pro-
jecto para o local que “recolha amplo
consenso na sociedade avense”. De-

Movimento Unir Para Crescer nega existência de
qualquer “cor política a comandar o seu destino”

pois de “tantos anos de luta por este
espaço, os avenses não se podem
agora render à mediocridade de o
deixar destinado a uma festa anual”.

Das propostas destinados para os
mais velhos, destaque para a inten-
ção do movimento de protocolar com
a Câmara Municipal a instalação de
um núcleo local da Universidade
Sénior Tirsense. Para além disso, é
objectivo do movimento de Joaquim
Pereira, “desenvolver um programa de
mobilidade sénior” de forma a pro-
porcionar aos idosos mais caren-
ciados ajuda nas suas deslocações.

Depois de Joaquim Pereira e de
Gabriel Freitas, Sara Catarina de Oli-

veira e Silva (professora), Sérgio Gon-
çalves (engenheiro Civil) e Maria
Ernestina Sousa (directora escolar) são
os nomes que se seguem na lista
candidata à Junta de Vila das Aves.
Como mandatário, Joaquim Pereira
escolheu o professor José Nogueira
que fez votos para que se acabe com
as “polémicas entre a Câmara Muni-
cipal e a Junta de Freguesia”. É que
na sua opinião, “com tricas e quezílias
não há progresso”. Mais, “não há
quem aguente!”. Joaquim Pereira pa-
rece concordar: “não se esqueçam que
perder tempo com o que não tem in-
teresse priva-nos de fazer aquilo que
realmente interessa”. |||||||

CANDIDATURA DE JOAQUIM PEREIRA À JUNTA DE FREGUESIA (ATRAVES DO MOVIMENTO INDEPENDENTE UNIR PARA CRESCER) QUER PROTOCOLAR COM
A CÂMARA DE SANTO TIRSO A CRIAÇÃO DE UM NÚCLEO EM VILA DAS AVES DA UNIVERSIDADE SÉNIOR TIRSENSE

“Não se esqueçam que per-
der tempo com o que não
tem interesse priva-nos
de fazer aquilo
que realmente interessa”
JOAQUIM PEREIRA, CANDIDATO
INDEPENDENTE À JUNTA DE VILA DAS AVES

“O próximo dia 11 de Ou-
tubro pode ser histórico
para Vila das Aves. Pela
primeira vez, um movi-
mento de cidadãos livres
e independente ousou
combater os partidos
políticos hoje instalados”
GABRIEL FREITAS, CANDIDATO INDEPEN-
DENTE À ASSEMBLEIA DE VILA DAS AVES

“[Espero que se acabem
com as polémicas entre a
Câmara Municipal e a
Junta de Freguesia. Com
tricas e quezílias não há
progresso.
Não há quem aguente”
JOSÉ NOGUEIRA, MANDATÁRIO
DA CANDIDATURA DE JOAQUIM PEREIRA

“Após tantos anos de luta
por este espaço [Quinta
dos Pinheiros], os avenses
não se podem agora
render à mediocridade de
o deixar destinado a uma
festa anual”
MANIFESTO ELEITORAL DO MOVIMENTO UNIR
PARA CRESCER DE JOAQUIM PEREIRA

Há quatro anos, o PSD venceu as
eleições para a Junt a das Aves com
58,7% dos votos, seguido do PS
com 34,5% e o PCP com 4,7%.
Mesmo que não ganhe as eleições
de 11 de Outubro, o movimento
Unir Para Crescer deverá causar
mexidas no elenco  de deputados
da Assembleia de Freguesia.

Movimento deverá
mudar a face da AF
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Prémios de Mérito
Escolar para 35
alunos do concelho

Os prémios só serão entregues no
dia 24 de Setembro, em cerimónia
pública a realizar no átrio da Câ-
mara Municpal, a partir das 18 ho-
ras, mas a esta altura já são conhe-
cidos os alunos distinguidos com
os Prémio de Mérito Escolar.

Este ano serão entregues prémios
no valor global de nove mil e 750
euros, distribuídos por 35 alunos
do concelho. Referentes ao ano lec-
tivo 2008/2009 estes Prémios de
Mérito Escolar vão contemplar sete
alunos do 6º Ano, 11 do 9º, seis do
10º, cinco do 11º e seis do 12º ano.

Em, Santo Tirso, a atribuição dos
Prémios de Mérito Escolar está sus-
tentada no Regulamento Municipal
criado para o efeito pela Câmara
Municipal em 3 de Dezembro de
1992 e homologado pela Assem-
bleia Municipal em 30 de Dezem-
bro desse mesmo ano. Segundo o
regulamento cabe exclusivamente a
cada Estabelecimento de Ensino
seleccionar o melhor aluno de cada
ano (em função da classificação
média final), pertencendo também
ao Conselho Directivo de cada es-
cola informar a Câmara Municipal
dos alunos contemplados.

DO 6º ANO DE ESCOLARIDADE, SÃO OS
SEGUINTES OS ALUNOS PREMIADOS
(150 EUROS, CADA): Maria João Neto
Almeida (Colégio de Lourdes);
Maria João Marques da Silva (Colé-
gio St.ª Teresa de Jesus); Jorge Gon-
çalves Azevedo (EB 2/3 de S. Rosen-
do); Filipa Daniela Mendes de Sousa
(EBI S. Martinho do Campo); Francis-
ca Fontes Fernandes (EB 2/3 de Vila
das Aves); Cristina Lírio Ferreira (EB
2/3 de Agrela); e Ana Isabel do
Vale Fernandes (Instituto Nun’Alvres).

DO 9º ANO DE ESCOLARIDADE, SÃO OS
SEGUINTES OS ALUNOS PREMIADOS
(250 EUROS, CADA): Rute Gabriela
Deveza Silva Moreira (Colégio de
Lourdes); Cristina Ferreira Flores
Martins (Colégio St.ª Teresa de Je-
sus); Márcia Filipa dos Santos Teixei-

ra (EB 2/3 de S. Rosendo); Diogo
José Martins Lopes (EBI de S. Mar-
tinho do Campo); Ana Sofia Moreira
de Freitas (EB 2/3 de Vila das Aves);
Maria Inês Gondar Graça Martins
(Instituto Nun’Alvres); Catarina So-
fia Neves Graça Nogueira Pinto
Gonçalves (Esc. Sec. Tomaz Pelayo);
Sofia Manuela Dias Moreira (Esco-
la Sec. D. Dinis); Maria Inês Barbosa
Costa (EB 2/3 de Agrela (Joana
Daniela da Silva Moura (Esc. Prof.
Agrícola C.S. Bento); e Maria Cristina
Dias de Sousa (Esc. Prof. Serviços
Cidenai).

DO 10º ANO DE ESCOLARIDADE, SÃO
OS SEGUINTES OS ALUNOS PREMIADOS
(300 EUROS, CADA): Ana Rita Salda-
nha Ramos (Instituto Nun’ Alvres);
Guilherme Moreira Aresta (Escola
Sec. Tomaz Pelayo); Cristina Sofia Fer-
reira Carneiro (Esc. Sec. D. Dinis); Ana
Guilhermina Morais Gonçalves
Baptista de Oliveira (Esc. Sec. D. Afon-
so Henriques); Diana Elisabete da
Silva Pereira (Esc. Prof. Agrícola C. S.
Bento); e Liliana Rute Martins An-
drade Esc. Prof. Serviços Cidenai).

DO 11º ANO DE ESCOLARIDADE, SÃO
OS SEGUINTES OS ALUNOS PREMIADOS
(350 EUROS, CADA): Ana Luísa Le-
mos Silva (Instituto Nun’Alvres); Rosa-
na Pereira Dias (Esc. Sec. Tomaz Pelayo);
Ariana Raquel Carvalho da Silva (Esc.
Sec. D. Dinis); Pedro Miguel Macha-
do Leal (Escola Sec. D. Afonso Hen-
riques); e Patrícia Raquel Alves Mo-
reira (Esc. Prof. Serviços Cidenai).

DO 12º ANO DE ESCOLARIDADE, SÃO
OS SEGUINTES OS ALUNOS PREMIADOS
(400 EUROS, CADA): Catarina Maria
Rego Moreira (Instituto Nun’Alvres);
José Rafael Fernandes Andrade (Esc.
Sec. Tomaz Pelayo); Susana Filipa Ma-
chado Guimarães (Esc. Sec. D. Di-
nis); Vânia Patrícia Coelho Pacheco (Esc.
Sec. D. Afonso Henriques); Bibiana
Marli Reis Sousa (Esc. Prof. Agrícola
C.S. Bento); e Daniela Leonor Pinto
Matos (Esc. Prof. Serviços Cidenai). ||||||

CERIMÓNIA PÚBLICA DE ENTREGA DE PRÉMIOS ESTÁ
MARCADA PARA AS 18 HORAS DO DIA 24 DE SETEMBRO,
NO ÁTRIO DA CÂMARA MUNICIPAL. SELECÇÃO
DOS MELHORES ALUNOS É FEITA PELAS ESCOLAS

A comunidade escolar da D. Afonso
Henriques celebrou no passado dia
11 a Festa do Diploma com a entrega
de diplomas de fim de curso a todos
os alunos que terminaram o 12º ano,
aos alunos do Centro de Novas Opor-
tunidades com valência de 12º, 9º e
6ºanos, bem como aos alunos do
curso profissional de Pastelaria equi-
valente ao 9º ano. Foram ainda en-
tregues os Diplomas de Mérito e
prémios pecuniários no valor de 500
euros aos dois alunos com notas mais
elevadas no 12º ano, respetivamente
Vânia Pacheco e Ricardo Ferreira.

Escola Secundária D. Afonso
Henriques premiou alunos
FESTA DO DIPLOMA DA ESCOLA SECUNDÁRIA D. AFONSO HENRIQUES REALIZOU-SE NO
CENTRO CULTURAL. DURANTE A CERIMÓNIA, ESCOLA DE VILA DAS AVES DISTINGUIU OS
ALUNOS DO 12º ANO COM MELHORES NOTAS

Esta sessão que decorreu no Cen-
tro Cultural de Vila das Aves, na sala
polivalente, começou com uma figu-
ração cénica baseada na pseudo-len-
da imaginada pelo saudoso dr. Quei-
roz no Jornal das Aves segundo a
qual o fundador da nacionalidade
terá nascido na Bouça do Rex em S.
Miguel das Aves, o preciso local em
que foi construída esta escola que
acabou por tê-lo como patrono. O
narrador assumiu o texto da dita len-
da para evocar alguns dos momen-
tos marcantes da vida e da entro-
nização de Afonso Henriques como

primeiro rei; a figuração em que alu-
nos, auxiliares e docentes com sinais
e trajes representativos do clero, da
nobreza e povo representaram e hon-
raram o 9º centenário do nascimen-
to do seu patrono, foi bem con-se-
guida; e não podia faltar a cena do
parto real durante a caçada de dona
Teresa por terras de Entre-os Aves,
cena expedita e bem -humorada. Pena
foi que o ruído de fundo das con-
versas que ninguém procurou mode-
rar tivesse inquinado as condições
acústicas da sala, apesar da instala-
ção sonora. |||||||| LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

No passado dia 2 de Setembro, a
Câmara Municipal de Santo Tirso en-
tregou os primeiros 67 certificados
de formação em Tecnologias de In-
formação e Comunicação, no âmbito
do projecto “Net sobre Rodas” de-
senvolvido no ãmbito do programa
Territórios_In – Incluir e Incentivar, pro-
movido pelo Programa Contratos Lo-
cais de Desenvolvimento Social.

Durante a cerimónia – que contou
com a presença do Presidente da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, Cas-
tro fernandes, e a vereadora do pe-
louro de Acção Social, Julia Godinho
– foram contemplados com um certifi-

cado de formação crianças, jovens e
adultos residentes nos conjuntos ha-
bitacionais de gestão municipal do
concelho, envolvendo munícipes com
idades entre os 7 e os 70 anos. Até
ao final do ano, prevê-se a certificação
de mais 33 tirsenses e para 2010, o
objectivo é certificar 100 pessoas.

O programa “Net sobre Rodas”
arrancou em Santo Tirso em Feverei-
ro deste ano. O objectivo é promover
a inclusão social dos cidadãos atra-
vés de metodologias fundadas em pro-
cessos participados e de parcerias, me-
diante o desenvolvimento de activi-
dades com carácter multidimensional.

Entre os eixos existentes, esta iniciati-
va insere-se no quarto eixo, que se
centra na Informação e acessibilida-
des e cujos objectivos são facilitar o
acesso às Tecnologias de Informação
e Comunicação; dinamizar activida-
des de forma a motivar e envolver a
população para a necessidade de
adquirir conhecimentos ao nível das
novas tecnologias, privilegiando a in-
tervenção em territórios marcados por
baixos níveis de escolaridade e por
insuficiências socioeconómicas e o
contacto com crianças e jovens em
idade escolar bem como a popula-
ção idosa. |||||||

Entregues 67 certificados de formação no
âmbito do projecto Net sobre Rodas
O PROGRAMA É DESENVOLVIDO EM DE SANTO TIRSO DESDE FEVEREIRO DESTE ANO



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
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Qualida-
d e
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Margarida Soares Cardoso é, com o
lançamento do seu primeiro livro de
poesia e com 22 anos quase feitos,
uma das mais jovens autoras e pro-
missoras poetisas no mercado edito-
rial, ao ousar publicar com a chance-
la da Papiro Editora o título “Meta-
morfoses”. O lançamento da edição
ocorreu no passado sábado, 5 de Se-
tembro no Auditório Eurico de Melo,
com Ana Lemos, a coordenadora edi-
torial, a apresentar o livro e José
Frederico Soares, tradutor do Conse-
lho Europeu e tio da Margarida a
realizar por assim dizer a primeira lei-
tura e apreciação estética para um
público constituído essencialmente
por familiares, colegas e amigos que
deste modo quiseram estimular a jo-
vem, adquirir em primeira mão a obra
e naturalmente assinalar com dedi-
catória o evento.

Enquanto vizinho da Margarida,
foi com grande surpresa que recebi a
notícia da publicação muito embora
tenha a dizer que não é de todo es-
tranho porquanto a Margarida, há dez
anos atrás, surpreendia a vizinhança
ao bater-nos à porta a divulgar um
pequeno jornal de que era editora e
redactora e incentivando outras crian-
ças vizinhas a colaborar. Sabíamos da
sua inclinação para as artes e para a

Aos 22 anos, jovem natural de
Vila das Aves lança livro de poesia

música em particular e com tais afini-
dades não é difícil prever uma sensi-
bilidade refinada, “larva a transformar-
se em borboleta e a rondar o períme-
tro de um verso” que “Metamorfoses”
supõe como processo poético, por
entre todas as resistências da comu-
nicação e da linguagem, por entre
alardes de ostentação, recuos de pu-
dor e ambiguidades de fingimento.

Divulgado o evento, resta calar e
dar a ler este primeiro”voo “da Mar-
garida que, no dizer da sua coorde-
nadora editorial que pela precocida-
de a aproximou de Rimbaud, “a for-
ma como escreve indicia uma maturi-
dade pouco vulgar”. Resta-me calar e
dar a apreciar aos leitores este frag-
mento iniciático:

A Descoberta
Porque hoje e só hoje sou animal
Porque hoje e só hoje fui gaivota

e voei
Porque hoje e só hoje estive atenta
Porque hoje e só hoje vi,
Com olhos de ver
Porque vi e senti e acordei…
Desse sonho mistério
Dessa apatia nula
Desse sofrimento sem razão
Porque hoje e só hoje descobri:
Sou livre!

“Metamorfoses”,
Margarida Soares Cardoso

MARGARIDA SOARES CARDOSO LANÇA, AOS 22 ANOS, O SEU PRIMEIRO LIVRO DE POESIA, COM O TÍTULO
“METAMORFOSES”. O LANÇAMENTO DA EDIÇÃO OCORREU NO PASSADO SÁBADO, 5 DE SETEMBRO NO AUDITÓRIO EURICO
DE MELO, EM SANTO TIRSO, E NA PRESENÇA DOS SEUS FAMILIARES E AMIGOS

Para assinalar o seu 4º aniversá-
rio, o Centro Cultural Vila Flor,
em Guimarães, inaugura no dia
17 de Setembro, quinta-feira, o
Ciclo Cantar a Alma, com a apre-
sentação ao vivo do disco “Amar
Amália”. Com produção de Nuno
Gonçalves, “Amália Hoje” reúne
três vozes distintas: Fernando Ri-
beiro dos “Moonspell”, Paulo Pra-
ça dos “Plaza” e Sónia Tavares dos
“The Gift”. Neste projecto, as can-
ções eternizadas na voz de Amá-
lia Rodrigues são recuperadas e
vestidas com uma roupagem pop
e actual. O espectáculo tem início
às 22 horas e os bilhetes custam
entre 7,50 e os 10 euros.

O Ciclo Cantar a Alma pros-
segue depois com a actuação de
Maria Berasarte (dia 19), cantora
espanhola que se apaixonou pela
canção de Lisboa e que apresen-
ta no Vila Flor o seu álbum de
estreia “Todas Las Horas Son
Viejas”; segundo a crítica um dos
melhores discos de fado grava-
dos por uma voz estrangeira. A
26 de 26 de Setembro será a vez
de se ouvir a mais recente revela-
ção do fado, Carminho que apre-
senta o seu álbuim de estreia.
Aclamado pela crítica, “Fado” en-
trou directamente para o 2º lu-
gar do top nacional de álbuns,
na semana em que foi editado.
Do alinhamento fazem parte fa-
dos que acompanharam Carmi-
nho ao longo da sua vida, fados
tradicionais com novas letras e até
duas composições da autoria da
própria fadista, “Palavras Dadas” e
“Nunca é Silêncio Vão”. |||||

Vila Flor celebra
4º aniversário

O que tem (novamente) a vagina para nos dizer?
No distrito do Porto, a peça “Monólogos da Vagina” estreou-se a 19 de Abril de 2002…em Vila das Aves. A iniciativa, promovida pela
Associação Avense (por falar nisso, por onde anda a actual direcção, se é que existe) levou centenas de avenses, e não só, ao Cine-Ave para
ver o que a actriz Guida Maria tinha para nos dizer sobre vaginas. E tinha muito. Quase nove anos depois, Guida Maria (na foto) regressa
com “os monólogos…” aos palcos nacionais, mas desta vez acompanhada das actrizes São José Correia e Ana Brito e Cunha.
Para os que não querem perder a oportunidade, aqui ficam algumas datas de apresentação da peça a Norte: dia 26 de Setembro, no Teatro
Circo, em Braga (22horas) e nos dias 6 e 7 de Novembro na Casa das Artes de Famalicão.
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As festas em honra do padroeiro de
Vila das Aves iniciam-se já no próxi-
mo fim-de-semana, mas o ponto alto
destas festividades acontece a 27 de
Setembro, ou seja, no dia em que os
portugueses são chamados a eleger
o próximo governo. Somam-se, por
isso, dois protestos para o povo sair
à rua.

Até lá, é preciso seguir atentamente
o programa das festas, organizado
pela Associação de S. Miguel Arcan-
jo. Na próxima sexta-feira, por exem-
plo, o público é chamado ao Patronato
de Vila das Aves, onde terá lugar um
Arraial Minhoto a partir das 20h30.
A organização garante os habituais
petiscos (grelhados, papas de sarrabu-

Procissão das Festas de S. Miguel
concorre com ida às urnas

AS FESTAS DE S. MIGUEL ARCANJO INICIAM-SE NO PRÓXIMO FIM-DE-SEMANA E TERMINAM
A 29 DESTE MÊS. NA TARDE DO DIA 27, REALIZA A TRADICIONAL PROCISSÃO COM ANDORES

lho…) e bom vinho, convidando ain-
da aos participantes a assistir à actu-
ação do Grupo Coral da Associação
de Reformados de Vila das Aves
(Arva). O arraial prossegue na noite
de sábado, dia 19, desta vez com o
Grupo Musical Charanga, sendo ape-
nas interrompido para a habitual en-
trega de prémios aos vencedores do
concurso de quadras populares a S.
Miguel Arcanjo, que terá lugar no
auditório do Edifício do Patronato, às
20h30.

Nos dias 24 e 25 de Setembro,
as festividades assumem um carácter
essencialmente religioso, com a reali-
zação de confissões e a abertura do
sagrado Lausperene (sexta, às 20h30),
voltando a animação musical no sá-
bado, dia 26. Neste dia, o Grupo de
Zés P’reiras de Monte Córdova vão
percorrer as ruas da freguesia. Pelas
19 horas realiza-se o encerramento
do Lausperene com missa solene,
cantada pelo Grupo Coral de Vila
das Aves. A partir das 21 horas, o já
habitual Sarau Cultural, animado este
ano pelo Grupo Musical “Nunca é
Tarde e pelo grupo “Onda Média”.

No Domingo, dia 27, destaque
para a grandiosa procissão com
andores, que terá o seguinte itinerá-

rio: saída da Igreja, segue em di-
recção ao largo da Tojela, entre

na Rua D. Eva, segue pela Rua
João Bento Padilha, Rua da
Visitação, Rua de S. Miguel re-

gressando depois à Igreja. No final,
animação musical assegurada pela
Banda de Música de Riba de Ave.

A concluir as festividades deste
ano, destaque ainda para a Eucaristia
cantada pelo Grupo Coral de Vila
das Aves, a celebrar na às 19 horas
de treça-feira, dia 29 de Setembro,
precisamente o dia de S. Miguel. ||||||

A habitual entrega de prémios
aos vencedores do concurso de
quadras a S. Miguel realiza-se

já no próximo sábado, dia 19, a
partir das 20h0 no auditório do

patronato de Vila das Aves

IMAGEM DE S. MIGUEL, COLOCADA NA ROTUNDA COM O MESMO NOME, DE VILA DAS AVES

A Câmara de Santo Tirso apresentou
uma candidatura de projecto que pre-
tende assegurar a
preservação do Fun-
do Local com recur-
so à digitalização da
documentação bibliográfica.

As bibliotecas municipais assumem
um papel essencial na valorização,
promoção, preservação e difusão do
património documental do município,
nomeadamente, através da constitui-
ção de um Fundo Local que contri-
bua para o reforço e estímulo da iden-
tidade cultural da região. Com a apre-
sentação desta candidatura, a Câma-
ra de Santo Tirso pretende assegurar
a preservação do Fundo Local proce-
dendo à digitalização da documen-
tação bibliográfica que constitui este
fundo, dando-se prioridade aos do-
cumentos cujo estado de conserva-
ção exige uma intervenção urgente
sob pena destes se perderem definiti-
vamente.

A digitalização e indexação do
Fundo Local permitirão uma maior di-
vulgação da cultura local, facilitando
o acesso a documentos que de outra
forma estarão inacessíveis, ou muito
condicionados, à maioria da popula-
ção. A informação será disponibili-
zada sob a forma de bases de dados
ou através da pesquisa on-line.

Numa primeira fase proceder-se-á
à digitalização de documentos per-
tencentes ao núcleo de periódicos,
nomeadamente: Jornal de Santo
Thyrso, Semana Thyrsense, Santo Tirso
- Boletim Cultural e Livros de Actas
da Câmara Municipal.

O investimento previsto nesta can-
didatura integra-se num conjunto de
acções previstas no Programa Territo-
rial de Desenvolvimento – 2007-
2013 da Área Metropolitana do Por-
to (AMP). A Biblioteca integra a Rede
de Bibliotecas Escolares e tem proto-
colo no âmbito do Plano Nacional de
Leitura onde desenvolve o projecto a
Ler+ em colaboração com escola EBI
de S. Martinho do Campo. Está igual-
mente em curso o Projecto de Leitura
Sénior que se encontra dirigido aos
utentes dos Lares e Centros de Dia do
Concelho, para o qual foi apresenta-
da candidatura à Gulbenkian. ||||||

Câmara de Santo
Tirso apresentou
candidatura para
preservar
Fundo Local
OBJECTIVO PASSA PELA DIGI-
TALIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

empresas&negócios
Dê um lugar de destaque à sua empresa!
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No seguimento das actuações do
guitarrista Pedro Madaleno (Feverei-
ro), do baterista João Lencastre (Abril)
e do pianista Rui Caetano (Junho) a
segunda edição deste ciclo, promovi-
do pela Câmara Municipal de Santo
Tirso volta a receber Demian Cabaud.
O contrabaixista será acompanhado
neste concerto por Jure Pukl (no sa-
xofone) e Marcos Cavaleiro (na bate-
ria). Neste espectáculo serão interpre-
tadas algumas composições originais
entre incursões pela improvisação.

Demian Cabaud nasceu em Bue-
nos Aires, Argentina, em Dezembro
de 1977. Iniciou os seus estudos mu-
sicais em 1996 no Instituto Tecnoló-
gico de Musica Contemporânea
(Buenos Aires) onde completou o
curso de Música Popular Americana
em 1999. Em 2000 começou a es-
tudar contrabaixo com Hernan Merlo
e, no ano seguinte, com o maestro
Miguel Angel Villaroel, 1º contrabaixo
da Orquestra Filarmónica de Buenos
Aires. É, no entanto, neste ano que
recebe uma bolsa de estudo da
Berklee College of Music, Boston, EUA,
onde obteve o seu Diploma em Profes-
sional Music em 2003.

A sua experiência como contra-
baixista inclui actuações em diferen-
tes festivais de jazz realizados na Eu-
ropa e nos Estados Unidos. A residir
em Lisboa desde 2004, Demian
Cabaud é membro da Orquestra de
Jazz de Matosinhos e é colaborador
habitual da cantora Maria João. Parti-
cipou na gravação de vários discos e,

DEPOIS DA REALIZAÇÃO, NO ÚLTIMO SÁBADO, DO WORKSHOP SOBRE A HISTÓRIA DE JAZZ, O SEGUNDO CICLO DE JAZZ DO
CENTRO CULTURAL DE VILA DAS AVES PROSSEGUE ESTA SEXTA-FEIRA (DIA 18 DE SETEMBRO, ÀS 21H30) COM O CONCERTO
DO CONTRABAIXISTA ARGENTINO DEMIAN CABAUD, ACOMPANHADO PELOS MÚSICOS JURE PUKL E MARCOS CAVALEIRO.

Também no Centro Cultural de Vila
das Aves, mas a partir do dia 21 de
Setembro, estará patente ao público a
exposição “Uma Carta Coreográfica”.
Organiza pela Direcção-Geral das
Artes, no âmbito do Programa Terri-
tório Artes do Ministério da Cultura,
esta exposição ficará patente naquele
espaço até 16 de Outubro de 2009.
Concebida pela coreógrafa Madalena
Vitorino, “Uma Carta Coreográfica”
integra pinturas, desenhos e sobretu-

Contrabaixista Demian Cabaud regressa
ao Ciclo de Jazz do Centro Cultural

como líder, editou em 2008 o CD
“Naranja”. O seu segundo álbum sai-
rá ainda este ano.

No concerto a realizar no Centro
Cultural, Demian Cabaud é acompa-
nhado pelos músicos Jure Pukl e Mar-
cos Cavaleiro. Saxofonista esloveno
actualmente a residir em Viena, Jure
Pukl realizou os seus estudos entre a
capital austríaca e Boston, nos Esta-
dos Unidos da América. Tocou já com
grandes nomes do jazz, entre os quais
Maceo Parker e Jeremy Pelt, entre mui-
tos outros. Baterista nascido na Suíça,
Marcos Cavaleiro reside actualmente
no Porto e faz parte da Orquestra de
Jazz de Matosinhos. Colabora habi-
tualmente com artistas do panorama
nacional e internacional como, Lee
Konitz, Joe Lovano, Chris Cheek, Mark
Turner, Bernardo Sasseti, Mario Lagi-
nha, André Fernan-des, entre outros.

CICLO DE JAZZ
Programado por José Carlos Santos,
o Ciclo de Jazz teve início em 2008,
com o concerto da cantora Sofia Ribei-
ro e o contrabaixista Gui Duvignau.
No âmbito desta iniciativa passaram
também pelo palco do Centro Cultu-
ral de Vila das Aves no ano passado,
o quinteto do contrabaixista galego
Xacobe Martínez Antelo e o Quarte-
to de Demian Cabaud. A Segunda
edição do Ciclo de Jazz iniciou-se em
Fevereiro deste ano com a actuação
do guitarrista Pedro Madaleno, seguin-
do-se os concertos de João Lencastre
Group e de Rui Caetano Trio. |||||

do fotografias de conceituados fotó-
grafos portugueses e estrangeiros atra-
vés dos quais apresenta “momentos-
chave” e “consensuais do grande atlas
que compõe a fascinante história do
homem na sua necessidade de dan-
ça”. Segundo Madalena Vitorino, esta
exposição desenvolve-se “em duas
estações intituladas ‘O corpo como
adivinha’ e ‘A dança como fábula’”,
constituindo, acima de tudo, um estí-
mulo para o exercício de diferentes

actividades através das quais se pro-
cura o entrosamento entre o quotidi-
ano dos cidadãos e as artes”.

Esta exposição integrou este ano
uma “Acção de Grande Envolvimento
Nacional”, promovida pelo Ministé-
rio da Cultura, no âmbito das Come-
morações do Dia Mundial da Dança.
A Direcção-Geral das Artes em arti-
culação com os municípios que inte-
gram o Programa Território Artes (en-
tre os quais Santo Tirso) . ||||||

Olhar a dança para lá do óbvio
EXPOSIÇÃO “UMA CARTA COREOGRÁFICA”, NO CENTRO CULTURAL DE 21 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO

No auditório da Biblioteca Muni-
cipal de Santo Tirso, decorreu no
dia 10 de Setembro a apresenta-
ção do livro Meninos de Ninguém,
primeiro livro, da jornalista Ana
Cristina Pereira, que desde 1999
se tem dedicado sobretudo às te-
máticas da exclusão social como a
pobreza, os tráficos, as dependên-
cias, as piores formas de trabalho
infantil, a delinquência juvenil, a
violência intra-familiar, a reclusão,
as migrações e as minorias.

Presentes na apresentação es-
tiveram a vereadora de acção so-
cial, Júlia Godinho, o presidente
da Rede Europeia Antipobreza, pa-
dre Jardim Moreira, que revelou
já ter sido pároco em Santo Tirso,
entre 1966/68, a autora, Ana Cris-
tina Pereira, e no público diversas
individualidades tirsenses ligadas
à acção social.

A vereadora da acção social,
Júlia Godinho, considerou que
este livro vem “alertar-nos e cha-
mar-nos a atenção” para as pro-
blemáticas infantis e juvenis e sali-
entou o “excelente trabalho” que
tem vindo a ser desenvolvido no
concelho neste âmbito.

O padre Jardim Moreira consi-
dera que este livro pretende ser
um “abanão para aqueles que an-
dam mais alheados da realidade”
e que por mais que se possa não
acreditar “este livro revela a reali-
dade nua e crua”. E, nesse senti-
do, considera que a autora, Ana
Cristina Pereira é uma pessoa “mui-
to realista” e, acima de tudo, “apai-
xonada pelas vítimas da injustiça”.

A autora destacou que a “voz
principal destas histórias é sempre
a voz das crianças” e espera que
através do livro consiga chamar à
realidade as outras pessoas por-
que considera que “estes meninos
são meninos de ninguém e gosta-
ria que eles fossem meninos de
todos porque todos somos respon-
sáveis e podemos contribuir”.

Tendo em conta a importância
dos conteúdos a Câmara vai tra-
tar de fazer com que a obra esteja
disponível em todas as bibliotecas
das escolas do concelho. |||||||

“Meninos de
Ninguém”
apresentado em
Santo Tirso
LIVRO “MENINOS DE
NINGUÉM”, PRETENDE
SER “A VOZ DAS CRIANÇAS”
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Aves afastado da Taça de Portugal
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O Desportivo das Aves voltou a cair
cedo na Taça de Portugal. A equipa
comandada por Micael Sequeira per-
deu no último domingo diante do
Vila Meã, uma equipa que milita dois
escalões abaixo do conjunto de San-
to Tirso. Apesar da diferença Divisões,
a verdade é que a formação de
Amarante foi quase sempre superior
aos forasteiros e justificou a passa-
gem para a terceira eliminatória da
prova rainha portuguesa.

Apesar de inicialmente ter dado a

AO CONTRÁRIO DO QUE ERA ESPERADO, O DESPORTIVO DAS AVES FOI ELIMINADO DA TAÇA DE PORTUGAL PELO VILA MEÃ. A EQUIPA DE MICAEL
SEQUEIRA PERDEU POR 2-0 E AINDA VIU JÚLIO CÉSAR SER EXPULSO NO SEGUNDO TEMPO. DEPOIS DE TRÊS EMPATES NA LIGA VITALIS EIS O «BALDE DE
ÁGUA FRIA», ANTES DA RECEPÇÃO AO PENAFIEL.

Vila Meã (III Divisão) vence por 2-0

sensação de que queria assumir as
despesas da partida, a verdade é que
o Aves não conseguia chegar com
perigo à baliza adversária e os casei-
ros foram-se apercebendo disso e ex-
ploraram a ansiedade do Desportivo,
que acabaria por sofrer o primeiro golo
ainda antes do intervalo, por inter-
médio de Igor. Chico cruzou da direi-
ta e Igor, de cabeça, atirou a contar.

EXPULSÃO DE JÚLIO CÉSAR COMPLICA
Com a derrota a não fazer parte dos
planos dos avenses e com 45 minu-
tos pela frente para recuperar do pre-
juízo, o técnico Micael Sequeira alte-

rou a estratégia e alargou a frente de
ataque. Com isso, os seus pupilos
pressionaram mais o adversário mas
nunca com a objectividade pretendi-
da, sobretudo porque continuavam
sem conseguir chegar junto da bali-
za do Vila Meã. Estes, por seu turno,
mantinham-se seguros, quer por es-
tarem na frente do marcador, quer
porque se conseguiam libertar com
facilidade das ameaças avenses. Com
o fim do tempo regulamentar a apro-
ximar-se e já reduziu a 10 devido à
expulsão de Júlio César (duplo ama-
relo), o Aves jogou mais com o cora-
ção e isso acabou reflectivo no se-

Pedro Pereira, Ricardo Nascimento,
Luisinho e João Silva (Uederson, 51).

TÉCNICO E A TARDE “NEGATIVA”
No final da partida, o treinador aven-
se não escondeu a tristeza que lhe ia
na alma pela eliminação. Admitiu que
o Aves esteve em dia não e felicitou
a equipa vencedora: “Parabéns ao Vila
Meã. As coisas não correram como
queríamos. Temos que aprender com
estes jogos e tirar ilações para o futu-
ro, pois vínhamos de boas exibições.
Fomos infelizes no primeiro golo, mas
não reagimos, como o deveríamos ter
feito. Foi um dia negativo”. ||||||

gundo e último golo do adversário,
por Jonas. Marcador: 1-0, Igor, 44
minutos.2-0, Jonas, 86.

O Desportivo das Aves alinhou da
seguinte forma: Rui Faria, Leandro,
Tiago Valente, Henrique, Pedro Ge-
raldo (Vítor Hugo, 70), Júlio César,
André Carvalho (Diego Mourão, 51),

Apesar da diferença
Divisões, a verdade é que
a formação de Amarante
foi quase sempre superior
aos forasteiros

Piscina do GCST já reabriu para a nova Época 2009/2010Piscina do GCST já reabriu para a nova Época 2009/2010Piscina do GCST já reabriu para a nova Época 2009/2010Piscina do GCST já reabriu para a nova Época 2009/2010Piscina do GCST já reabriu para a nova Época 2009/2010
O Ginásio Clube de Santo Tirso reabriu a sua Piscina no passado dia 1 de Setembro para esta nova Época 2009/2010, que durará até ao dia 31 de Julho de 2010. Após ter fechado durante oO Ginásio Clube de Santo Tirso reabriu a sua Piscina no passado dia 1 de Setembro para esta nova Época 2009/2010, que durará até ao dia 31 de Julho de 2010. Após ter fechado durante oO Ginásio Clube de Santo Tirso reabriu a sua Piscina no passado dia 1 de Setembro para esta nova Época 2009/2010, que durará até ao dia 31 de Julho de 2010. Após ter fechado durante oO Ginásio Clube de Santo Tirso reabriu a sua Piscina no passado dia 1 de Setembro para esta nova Época 2009/2010, que durará até ao dia 31 de Julho de 2010. Após ter fechado durante oO Ginásio Clube de Santo Tirso reabriu a sua Piscina no passado dia 1 de Setembro para esta nova Época 2009/2010, que durará até ao dia 31 de Julho de 2010. Após ter fechado durante o
mês de Agosto para algumas intervenções de manutenção e melhoria, a Piscina reabre, desta forma, com melhores condições para todos os utentes, continuando a oferecer a toda amês de Agosto para algumas intervenções de manutenção e melhoria, a Piscina reabre, desta forma, com melhores condições para todos os utentes, continuando a oferecer a toda amês de Agosto para algumas intervenções de manutenção e melhoria, a Piscina reabre, desta forma, com melhores condições para todos os utentes, continuando a oferecer a toda amês de Agosto para algumas intervenções de manutenção e melhoria, a Piscina reabre, desta forma, com melhores condições para todos os utentes, continuando a oferecer a toda amês de Agosto para algumas intervenções de manutenção e melhoria, a Piscina reabre, desta forma, com melhores condições para todos os utentes, continuando a oferecer a toda a
população aulas de Natação, Hidroginástica, Step Aquático, Geriátrica e Natação para Bébés, com a já habitual elevada qualidade de ensino.população aulas de Natação, Hidroginástica, Step Aquático, Geriátrica e Natação para Bébés, com a já habitual elevada qualidade de ensino.população aulas de Natação, Hidroginástica, Step Aquático, Geriátrica e Natação para Bébés, com a já habitual elevada qualidade de ensino.população aulas de Natação, Hidroginástica, Step Aquático, Geriátrica e Natação para Bébés, com a já habitual elevada qualidade de ensino.população aulas de Natação, Hidroginástica, Step Aquático, Geriátrica e Natação para Bébés, com a já habitual elevada qualidade de ensino.
TTTTTodas as informações relativas a horários, preçários, regulamentos e outras informações úteis podem ser consultadas no site da Natação do GCST em http://gcstnatacao.worodas as informações relativas a horários, preçários, regulamentos e outras informações úteis podem ser consultadas no site da Natação do GCST em http://gcstnatacao.worodas as informações relativas a horários, preçários, regulamentos e outras informações úteis podem ser consultadas no site da Natação do GCST em http://gcstnatacao.worodas as informações relativas a horários, preçários, regulamentos e outras informações úteis podem ser consultadas no site da Natação do GCST em http://gcstnatacao.worodas as informações relativas a horários, preçários, regulamentos e outras informações úteis podem ser consultadas no site da Natação do GCST em http://gcstnatacao.wordpress.comdpress.comdpress.comdpress.comdpress.com
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Entretanto, antes da disputa da elimi-
natória da Taça de Portugal, o Aves já
disputou três partidas na Liga Vitalis,
somando igual número de empates.
A vitória parece, assim, tardar mas é
já esperada na próxima ronda,
marcada para domingo na recepção
ao Penafiel, equipa promovida esta
temporada ao escalão secundário.

Se na primeira jornada o conjun-
to avense se deslocou a Freamunde
e não conseguiu melhor do que um
nulo, apesar de ter sido a melhor
equipa em campo, a verdade é que
na segunda partida recebeu no seu
reduto outro estreante na Vitalis –
Desportivo de Chaves. Esteve a mi-
nutos de conquistar os primeiros três
pontos, com o jovem João Silva em
destaque (marcou o 2-1), mas ao cair
do pano um golaço de Castanheira
voltou a adiar a festa do Desportivo,
que não foi, por isso, além do empa-

te. Na semana que antecedeu a para-
gem, o Aves rumou ao reduto do vi-
zinho Trofense e só nos minutos fi-
nais chegou à igualdade (2-2). Isto
depois de ter sofrido dois golos nos
primeiros 10 minutos. Foi uma parti-
da em que os pupilos de Micael
Sequeira tiveram que saber sofrer mas
em que nunca baixaram os braços,
tendo, assim, alcançado com mérito
o empate ao minuto 81 através de
uma grande penalidade convertida
por Vinicius. Isto depois de João Silva
ter marcado o primeiro «tento».

Domingo anseia-se a primeira vi-
tória em Vila das Aves diante do
Penafiel, que também ainda não con-
seguiu vencer neste arranque de tem-
porada. O técnico dos avenses tem
que, não só recuperar a equipa da
surpreendente derrota em Vila Meã,
como motivá-la para a recepção aos
penafinelenses. |||||||

Aves recebe
domingo Penafiel

Depois de três jogos e igual número de empates

TROFENSE 2 - AVES 2

AVES 2 - CHAVES 2

FREAMUNDE 0 - AVES 0
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DECORAÇÕES

Pavilhão de Rebordões acolheu prova de futsal
|||||| TEXTO: SÍLSÍLSÍLSÍLSÍLVIAVIAVIAVIAVIA     SOSOSOSOSOARESARESARESARESARES

O FC Tirsense estreou-se da me-
lhor forma na Taça de Portugal. De-
pois de ter ficado isento na primei-
ra eliminatória, a equipa de Quim
Machado recebeu e venceu, no
Estádio Abel Alves de Figueiredo,
o Oliveira do Douro por 4-1, com
golos de Roberto (2) e Correia (2).
Frente a um adversário do escalão
inferior, os jesuítas deixaram óptimas
indicações dias antes de se estrea-
rem no Campeonato Nacional da II
Divisão frente ao Boavista. Recor-
de-se que este jogo foi adiado para
hoje a pedido do conjunto axadre-
zado, que esteve até ao último dia
para ter o aval definitivo de que iria
participar no escalão secundário em
virtude os vários problemas finan-
ceiros que abalam o conjunto por-
tuense. O jogo vai ter início às 18
horas, no Estádio do Bessa.

No domingo, por seu turno, os
jesuítas recebem o Lousada, em par-
tida a contar para a segunda jorna-

Depois de golearem o Oliveira do Douro e seguirem
em frente na Taça

FC Tirsense joga
hoje no Bessa
A PEDIDO DO BOAVISTA, O TIRSENSE ADIOU A PRIMEIRA
JORNADA DA II DIVISÃO DA ZONA NORTE PARA ESTA
TARDE, COM A DESLOCAÇÃO AO ESTÁDIO DO BESSA,
PELAS 18H30. E MOTIVAÇÃO É O QUE NÃO FALTA À EQUIPA
JESUÍTA PARA O ARRANQUE DEPOIS DA VITÓRIA SEGURA
FRENTE AO OLIVEIRA DO DOURO EM JOGO REFERENTE
À TAÇA DE PORTUGAL.

da da Zona Norte, que este ano conta
com a participação de 16 equipas.

RODRIGO RUMOU AO MARINHAS
Por motivos profissionais, o médio
Rodrigo, rumou ao Marinhas (Es-
posende). Recorde-se que o joga-
dor tinha sido contratado ao Fão
no início da época, tendo sido in-
clusive apresentado oficialmente
aos associados.

INFANTIS ESTREIAM-SE COM VITÓRIA
Não podia ter começado da me-
lhor forma a estreia dos infantis do
FC Tirsense no Campeonato Distrital
da I Divisão. Na deslocação a Ama-
rante, os mais novos triunfaram por
3-1, com golos de Duarte e João
(2). Menos sorte teve o conjunto
dos juniores que perderam pela
margem mínima na recepção ao
Valonguense.

Em iniciados, os jesuítas ruma-
ram a Lordelo e triunfaram por 1-0
diante do Aliados. Já os juvenis per-
deram em Paredes por 1-0. |||||
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Decorreu no passado domingo, o se-
gundo Torneio Cidade de Santo Tirso,
em futsal. A segunda edição do even-
to aconteceu no Pavilhão de Rebor-
dões e contou com a presença de vá-
rias equipas locais: CD Aves, AST, Casa
do Benfica de Santo Tirso, Grupo Jo-
vens Ponte, GD Vale do Ave e Areal.

A equipa de Frederico Magalhães
ergueu o troféu mais desejado de-
pois de ter somado nos quatros jo-
gos disputados igual número de vi-
tórias. No segundo lugar terminou a
formação do AST, enquanto os Jovens
da Ponte ocuparam o último lugar do
pódio, deixando a quarta posição pa-
ra o Grupo Desportivo de Vale do Ave.

Recorde-se que esta temporada o
Negrelos vai disputar a I Divisão
Distrital da AF Porto (série 2) e a apre-
sentação ao sócios está agendada
para o próximo dia 25 frente ao con-

junto do Rio Ave (II Divisão Nacio-
nal). Esta temporada acompanham a
«turma» negrelense os directores
Carlos Martins e Lino Coutinho, as-
sim como o treinador-adjunto Tónio.
Já o massagista é Lininho. Eis ainda o
plantel às ordens do mister que se
mantém - guarda-redes: Matos, Sócra-
tes (ex- Leões Citânia) e Pedro; Joga-
dores de Campo: Tiago Cunha, Pitico,
Zé Manel, Carlos, Pardeijo, Buita, Brites
(ex-junior FC Piratas Creixomil), Tiago
Antunes, João, Faria (ex-Grupo Jovens
Ponte) e Hélder Pereira.

ARC AREIAS PERDE COM
ALFENENSE
No dia anterior, no mesmo palco,
apresentou-se a equipa feminina de
futsal da Associação Recreativa e
Cultural de Areias, que esta época se
vai estrear na II Divisão Distrital da
AF Porto. A equipa, sob o comando
de Carla Maia e coadjuvada por Síl-
via Ferreira, foi apadrinhada pelo Alfe-
nense, conjunto experiente do esca-
lão principal e perdeu por quatro golos
sem resposta. Um ensaio menos con-
seguido de uma formação jovem e
que deixou clara a inexperiência de
competição federada. O plantel ain-
da não se encontra fechado, sendo,
contudo, ponto assente que dele cons-
tam as seguintes atletas: Taty e Patrícia

(guarda-redes); Caxina, Pituxa, Pité, Fili-
pa, Andreia, Joana (capitã), Joka, An-
drade, Eva (sub-capitã), Soneka, Lu e
Rita. À experiência está a treinar a jo-
vem Lena, que nunca praticou a mo-
dalidade.

No próximo sábado, dia 19 de
Setembro, a formação de Areias vai
estar de novo presente no Pavilhão
de Rebordões, desta feita para a apre-
sentação aos sócios do Rebordões,
que nesta temporada vai actuar na I
Divisão. A partida tem hora marcada
para as 19h30.

AVES APRESENTA-SE SÁBADO
Já a trabalhar estão, também, todos
os escalões de futsal do Desportivo,
sendo que a apresentação aos sóci-
os está marcada para o próximo sá-
bado, no Pavilhão avense. Até ao fe-
cho da nossa edição apenas conse-
guimos apurar o conjunto com quem
vai medir forças a equipa de Estela
Torres: Vilamaiorense (AF Aveiro).

MARLISE E SUCA NO S. MAMEDE
Depois das saídas de Sandra, Joani-
nha e Susana, a equipa de Simão Pe-
dro, que a convite da AF Porto vai
manter-se no escalão principal de
futsal feminino, tem já confirmadas as
contratações de Marlise e Suca (ex-
Desportivo das Aves). |||||||

O Negrelos vai disputar a I
Divisão Distrital da AF Porto
(série 2) e a apresentação
ao sócios está agendada
para o próximo dia 25
frente ao conjunto do Rio
Ave (II Divisão Nacional).

Negrelos vence II Torneio
Cidade de Santo Tirso
CD AVES, AST, CASA DO BENFICA DE SANTO TIRSO, GRUPO JOVENS PONTE, GD VALE DO AVE
E AREAL FORAM AS EQUIPAS LOCAIS PARTICIPANTES NESTE TORNEIO

PORMENOR DO PAVILHÃO DE REBORDÕES (IMAGEM DE ARQUIVO)
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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

Prova contempla 13 especiais em 115 quilómetros

|||||| TEXTO: SÍLSÍLSÍLSÍLSÍLVIAVIAVIAVIAVIA     SOSOSOSOSOARESARESARESARESARES

Ainda que a decisão esteja depen-
dente da FIA, foi em delírio que
Armindo Araújo foi recebido no ae-
roporto de Lisboa, horas depois de
se ter sagrado campeão do mundo
de ralis de produção. O piloto, natu-
ral de Santo Tirso, que fez dupla com
Miguel Ramalho não escondeu a sur-
presa com tamanha euforia e entre
família, amigos, patrocinadores e ad-
miradores lá conseguiu tecer algumas
palavras: “Foi uma enorme surpresa e
estou muito contente com esta recep-
ção. É um orgulho trazer este título
para Portugal, pois acredito que a de-
cisão da FIA vai ser a de confirmar a
nossa vitória. É muito bom ter aqui
tanta gente à nossa espera. Tenho
também a sensação de dever cumpri-
do, pois o projecto que apresentámos
foi a três anos e conseguimos nesse
período conquistar o título”

Mas essa é uma sensação que já
faz parte, para já, do passado. O cam-
peão mundial (título conquistado na
Austrália) prepara-se para alinhar no
Rali Centro de Portugal, sexta ronda
do Campeonato de Portugal de Ralis.

SOFREU E AINDA NÃO RESPIRA TOTALMENTE DE ALÍVIO, MAS A VERDADE É QUE ARMINDO
ARAÚJO NÃO ACREDITA QUE A FIA VOLTE ATRÁS NA DECISÃO E ISSO LHE RETIRE O TÍTULO
DE CAMPEÃO DO MUNDO DE RALIS DE PRODUÇÃO. ENQUANTO ESPERA, CONTINUA A
FESTEJAR O TÍTULO E PREPARA-SE JÁ PARA VOLTAR À ACÇÃO NO RALI CENTRO DE PORTU-
GAL, ONDE VAI ESTREAR O SEU MITSUBISHI LANCER EVO X.

Campeão Armindo Araújo
estreia Mitsubishi Lancer Evo X

A prova, organizada pelo Clube Au-
tomóvel do Centro, vai servir para o
piloto jesuíta estrear em competição
o Mitsubishi Lancer Evo X. Recorde-
se que a corrida vai manter a etapa
nocturna, mas no dia seguinte terá
especiais novas, já nque centra a «ve-
locidade» na Marinha Grande e em
S. Pedro de Moel, deixando a zona
de Pedrógão Grande e Figueiró dos
Vinhos. Tudo num total de 115 qui-
lómetros e 13 especiais.

Apesar de não se encontrar ins-
crito no CPR, Armindo Araújo dei-
xou claro o propósito da participa-
ção: “Vamos participar com um carro
e uma equipa, RMC, que não conhe-
cemos, pelo que tudo será novidade

e não podemos traçar objectivos
desportivos. Queremos aproveitar
para ficar a conhecer o carro da me-
lhor forma possível e a possibilidade
de isso acontecer em Portugal permi-
te-nos também dar retorno aos nos-
sos patrocinadores”.

E acrescentou: “Esta é igualmente
uma forma de festejar o título mundi-
al com os nossos adeptos, que muito
nos apoiam ao longo da temporada
e que poucas hipóteses têm de estar
connosco e de nos ver competir ao
vivo. Espero poder dar um bom es-
pectáculo e que eles desfrutem ao
máximo esta oportunidade, num rali
normalmente muito rápido e que este
ano terá muitas novidades”. |||||

Cândido Barbosa e
João Rôlo assinalam
Dia Mundial
do Linfoma

O Parque Cidade, no Porto, é palco,
no próximo domingo, pelas 10h00,
da iniciativa Pedalar Contra o Linfo-
ma, um passeio de bicicleta organi-
zado pela Associação Portuguesa
de Leucemias e Linfomas (APLL) em
parceria com a Roche, destinado a
assinalar o Dia Mundial do Linfoma,
comemorado a 15 de Setembro.

A iniciativa conta a participação
do campeão da Taça de Portugal, o
ciclista Cândido Barbosa, que apa-
drinha este passeio e lidera o pelo-
tão solidário pelas ruas do Porto,
vestindo a camisola “Pedalar Con-
tra o Linfoma” oficial, desenhada
pelo estilista João Rôlo. A pedalar
contra o linfoma estarão também o
secretário de Estado da Saúde, Ma-
nuel Pizarro, o presidente da Câ-
mara Municipal do Porto, Rui Rio, o
presidente do Conselho de Admi-
nistração e o Director Clínico do
IPO do Porto, Laranja Pontes e Ma-

A PEDALAR CONTRA O LINFOMA CONTA COM A
PARTICIPAÇÃO DE DIVERSAS ENTIDADES LIGADAS À
SAÚDE E À POLÍTICA

chado Lopes, a directora do Centro
de Histocompatibilidade do Norte,
Helena Alves, o presidente do Con-
selho de Administração do Hospi-
tal da Boavista, António Bissaia
Barreto, e a estilista Katty Xiomara,
entre outras personalidades.

Os interessados em “pedalar
contra o linfoma” devem inscrever-
se por SMS, conforme indicado no
site da associação www.apll.org. As
primeiras 500 inscrições, no valor
de 35 euros, terão direito a bicicle-
ta, capacete, uma t-shirt desenhada
pelo estilista João Rolo e um kit lan-
che. Os participantes que deseja-
rem levar a sua própria bicicleta, po-
derão fazer a inscrição por 5 euros,
tendo direito a receber a t-shirt e o
kit lanche. Os fundos angariados
revertem para a Associação Portu-
guesa das Leucemias e Linfomas.
Para mais informações e/ou inscri-
ções contacte o 91 051 11 64. ||||||

CANDIDO BARBOSA
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O presidente da câmara disse aos jor-
nais que a escola que irá construir em
São Tomé “vai marcar as gerações futu-
ras”. Sem dúvida! Uma escola construída
sobre péssimos exemplos dados por
políticos sem escrúpulos marcará futu-
ras gerações. E os alunos da Ponte, que
vão ser prejudicados pelos caprichos e
habilidades desses políticos, também
irão “ficar marcados”, privados de con-
dições de estudo a que tinham direito,
mas que lhes foram roubadas.

Segundo dá conta o presidente da
câmara, em causa está um investimento
total de mais de sete milhões de euros
– há algum tempo atrás, eram cinco
milhões; resta saber quanto nos custa-
rá, no final da obra – mas, com muito
menos dinheiro, seria possível cons-
truir instalações mais adequadas a um
verdadeiro projecto educativo. Mas isso
é algo que São Tomé não tem. E o pro-
jecto educacional que deu origem à
construção do novo edifício foi trocado
por um capricho megalómano de um
presidente. O prejuízo para a Escola da
Ponte e para a educação do nosso con-
celho será imenso.

Diz o autarca que “a nova escola
vai integrar o Pré-escolar, o 1º Ciclo
Ensino Básico, o 2º e 3º ciclos do Ensi-
no Básico e, ainda, a Escola da Ponte
de Vila das Aves”. O presidente manda
e o povo obedece, não é? Que se desen-
gane! Nem toda a gente lhe diz amem.
Pelo que sei, a Escola da Ponte decidiu
não ir para São Tomé. O presidente
terá de mudar de discurso, para não
deturpar (mais uma vez) a realidade. Não
lhe basta ter alterado o nome da esco-
la, para satisfazer clientelas políticas?

O PS, o José Sócrates, a ministra da
Educação, o ministro das Finanças e o
Secretário de Estado da Educação es-
tarão convictos de que os alunos da
Ponte irão para o novo edifício? Se al-
guém lhes deu essa informação, men-
tiu. Terão conhecimento das invenções
do presidente da câmara? Não quero

A farsa

Somos pouco competitivos porque há mais de três décadas que, nas escolas espanholas, se desvaloriza a competição,
a ambição de ser o melhor ou, no mínimo, de ser cada dia um pouco melhor. (...) Se o sistema educativo não
promover o espírito empreendedor e de aventura, o amor ao risco, é normal que a maior parte dos nossos
estudantes aspirem a ser funcionários públicos ou a trabalhar numa empresa ou entidade que ofereça o sonho da
segurança máxima. MIGUEL ÁNGEL BELLOSO, JORNAL “i”, 14 DE SETEMBRO DE 2009

Em menos de uma geração, Santo Tir-
so perdeu cerca de (20) mil postos de
trabalho têxteis, e passou de um con-
celho pujante industrialmente, a um
Concelho desindustrializado e pobre.

Há causas objectivas e subjectivas
de desenvolvimento, que poderiam
para aqui ser chamadas para enqua-
drar o que a seguir se vai afirmar,
pois trata-se de assunto por demais
conhecido, estou a falar só do subsec-
tor têxtil algodoeiro, e sobre ele te-
rem sido feitas imensas propostas para
a sua reestruturação e modernização,
e ter sido gasta imensa tinta.

O Sindicato Têxtil e a CDU lutaram
incansavelmente contra os despedi-
mentos ilegais, contra o encerramen-
to ilegal de empresas, e reivindicaram
medidas de apoio para o sector. A CDU
esteve sempre na frente desta luta nas
empresas, na Assembleia da Republica
e no Parlamento Europeu, defendeu
afincadamente propostas que se fos-
sem aprovadas, tinham minorado dras-
ticamente o desemprego neste sector
produtivo, particularmente no nosso
concelho, como a comunicação social
concelhia divulgou das conclusões do
debate realizada em S. Martinho do
Campo, há um ano, com a participa-
ção da deputada do parlamento Eu-
ropeu Ilda Figueiredo, com os traba-
lhadores das fábricas encerradas.

O PSD nunca esteve nesta luta, é
normal. O PS nunca esteve nesta luta,
 é normal. A Câmara (PS) nunca es-
teve nesta luta, é normal. Mas não
pode ser normal. As estatísticas não
enganam, os números oficiais sobre
o desemprego em Santo Tirso tam-
bém não, as únicas vezes que a Câ-
mara (PS) participou nesta luta, foi para
combater os números divulgados, o
fecho das empresas e o desemprego
que deveria combater não combateu.

Em 1986, o subsector têxtil algo-
doeiro em Santo Tirso, tinha trinta e
duas (32) empresas e o subsector do
vestuário tinha nove (9). Até cerca
de finais da década de noventa só o
subsector têxtil algodoeiro ainda em-

pregava vinte mil (20 mil) trabalha-
dores. Só este subsector tinha doze
(12) empresas no Concelho (com as
actuais fronteiras), que empregava
cada uma, mais de quinhentos (500)
trabalhadores.

Foram roubados milhões de escu-
dos e milhões de euros destinados
às reestruturações, modernização do
sector e formação profissional, que não
foram feitas, não foram pagos milhões
de escudos e milhões de euros aos
trabalhadores e á segurança social.

Entretanto a reestruturação e mo-
dernização do sector, a aposta nas
marcas e na moda, a distribuição, a
especialização nos têxteis técnicos e
funcionais, apenas se fizeram no pa-
pel, e os milhões apenas  serviram
para enriquecer alguns, despedir os
trabalhadores e fechar as  empresas.

Até há cerca de um mês restava
apenas uma empresa com mais de
500 trabalhadores, a E.I. - Fábrica do
Arco, com o despedimento de mais
cento e vinte (120) trabalhadores, não
resta uma única empresa no conce-
lho desta envergadura, porque J.M.A,
que há cerca de um ano  empregava
na sua totalidade mil (1000) traba-
lhadores, está em vias de extinção,
presentemente tem cerca de trezen-
tos (300) trabalhadores.

Tratava-se de uma empresa tecni-
camente bem apetrechada, pertencen-
te a um forte grupo financeiro, que
vai escandalosamente desaparecer,
sem que os diversos poderes interve-
nham. Estamos perante ilegalidades
monstruosas, foram “criminosamen-
te” violados todos os princípios e leis:
os direitos humanos, o contrato  co-
lectivo, o código do Trabalho e a
Constituição da República.

Com a derrocada do sector, os
principais centros industriais como: S.
Martinho do Campo, Vila das Aves e
Santo Tirso ficaram no desemprego e
 na miséria. Perderam-se cerca de vinte
mil postos de trabalho têxteis, venceu
a incompetência, a ilegalidade e a
corrupção. |||||| MNMNMNMNMN GOUVEIA

Ganhou a incompetência
e a corrupção,
perdeu a Vila das Aves

acreditar que tenham. E, quando os alu-
nos da Ponte ficarem sem instalações, o
que irá fazer o ministério? Punir os auto-
res da farsa?

Reagem às diatribes do presidente
alguns políticos sérios (ainda os temos,
felizmente), entre os quais alguns depu-
tados, que não se deixaram enganar.
Entre esses, um deputado socialista, que
se apercebeu da farsa montada pela câ-
mara (não citarei o nome do deputado,
para não o expor, mas poderei fazê-lo,
se houver ensejo de um debate público
na presença do presidente da câmara).
Esse deputado – verdadeiramente soci-
alista, porque não se deixa intimidar –
comunicou a verdade dos factos ao
Ministério da Educação. Cito alguns
excertos de uma carta que recebi desse
deputado: “Sei que há muros que se
levantam… Que há muita mesquinhez,
interesses obscuros e prepotência no
meio disto tudo, e José, há também uma
coisa que eu pensava que já tinha de-
saparecido em três décadas de Demo-
cracia e que me dói na alma admitir de
um Governo que se diz socialista: medo!”

O ministério esquiva-se e a DREN
comporta-se como Pilatos. Permite que
um correligionário político fale o que
lhe apetece e até se faz representar em
actos públicos, nos quais a mentira é
passada para os jornais. É duro ver
deformar aquilo que se ama. Por isso,
não posso ficar calado perante o rou-
bo de que a Ponte está a ser vítima.

O presidente da câmara referiu nu-
ma entrevista que a construção da esco-
la vai “responder aos que juraram que
[esta obra] não se ia fazer”. Gostaria
que o candidato e ainda presidente
me dissesse, pessoalmente, durante a
campanha eleitoral, quem jurou que a
obra não se iria fazer.

Como eu gostaria de poder discutir
em público a construção da nova es-
cola! Infelizmente, não acredito que isso
seja possível. O candidato nada res-
ponde, cria fantasmas. Para que um
debate público fosse possível, seria ne-
cessário que o candidato tivesse cora-
gem e apresentasse argumentos. Mas
argumentos é coisa que ele não tem,
porque apenas joga com insinuações. E
sobre coragem estamos conversados –
quantas vezes lhe dirigi convite para
debate público? Já perdi a conta. |||||||

JOSÉ PACHECO
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. MEDICINA DENTÁRIA - Dr. Miguel Ângelo Gouveia. ORTODONTIA - Dr. Abilio Melo. NUTRIÇÃO - Drª Sónia Mendes. PSICOLOGIA - Drª Sílvia Carneiro
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INFLEXÕES
|||||| OPINIÃO: CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

FÉRIAS Após quase dois meses vol-
to ao convívio dos leitores do En-
tre Margens, após o período de
Verão e de férias. Espero que as
tenham tido e as tenham aprovei-
tado bem. Não esqueço os desem-
pregados que se encontram numa
situação de “férias” forçadas. Lem-
bro também aqueles que oportu-
nisticamente continuam em férias
(desempregados) por vontade
própria e que recusam sistemati-
camente propostas de emprego
porque é mais conveniente passar
o dia no café e viver à custa do
Estado (ou seja de todos nós). Es-
ses lembro-os não para os saudar
mas para acordarem. Quando o
subsídio acabar pode ser que se
acabem as ofertas. Enfim... Bom
regresso a todos.

ELEIÇÕES 1 E mal regressamos de
férias eis que somos engolidos no
turbilhão político do momento.
São legislativas, são autárquicas,
são cartazes, são arruadas, são
inaugurações, são obras, obras,
obras e mais obras, tudo em con-
tra-relógio para capitalizar o voto,
esse gesto simples da esferográfi-
ca, esse momento que condiciona
as nossas vidas nos quatro anos
seguintes. Não voltarei ao conví-
vio dos leitores antes das legisla-
tivas e, penso, também das autár-
quicas. Não vou fazer um apelo ao
voto neste ou naquele partido ou
movimento. Nunca o fiz e não o
faço. Prezo a minha independên-
cia. Sempre critiquei poder e opo-
sição, sem distinção, sempre de
acordo com a minha consciência e
com a liberdade que os meus an-
tepassados lutaram por alcançar a
25 de Abril de 1974 e da qual sou
herdeiro.

ELEIÇÕES 2 Apesar de escrever no
arranque da campanha para as

Venho, por este meio, solicitar a V.ª
Exc.ª a publicação do presente escla-
recimento público que julgo pertinen-
te proceder neste momento em que
o meu nome tem surgido associado
a publicações anónimas na chamada
blogosfera.

Não sou adepto nem simpatizan-
te de blogs e embora reconheça que
a Internet, quando bem utilizada, é
uma ferramenta útil de trabalho nos
dias de hoje, não deixa de ser verda-
de que também aqui existe muito lixo
tóxico.

Os ventos são, sem dúvida, de mu-
dança. A informática é hoje uma área
que se procura dominar à imagem da
imprensa escrita, o que pode ferir de
morte as potencialidades da multimé-
dia. Da mesma forma, o anonimato
do papel lançado para a via pública
tende a ser substituído pelo sentido
obscuro e maléfico empregue por al-
gumas mentes brilhantes na tecnologia.

Como é evidente, à maioria da po-
pulação de Vila das Aves e do con-
celho de Santo Tirso, este novo-
riquismo intelectivo perpassa comple-
tamente despercebido, e portanto, a
imagem de “Santo António com o
menino” poderá despertar imensa cu-
riosidade mas está praticamente ina-
cessível, o mesmo acontecendo com
as dezenas de comentários forjados

Esclarecimento
Público

envolvendo o meu nome, neste e
noutros blogs.

Todavia, penso chegada a altura
de prestar o presente esclarecimento
público neste jornal, uma vez que o
blog “cão raivoso” é Avense, e pelo
facto de ter sido um amigo de Vila
das Aves a chamar a atenção para o
conteúdo do blog que, segundo o
próprio, tem originado algumas reac-
ções na praça pública.

Na verdade, não sou pessoa de
perder muito tempo com a Internet, e
muito menos a ler opiniões e comen-
tários. Gosto preferencialmente de
escrever de forma manuscrita, manu-
sear papéis e livros, e privilegio sem-
pre o contacto pessoal, o diálogo.

Espero, pois, que os autores dos
comentários acerca da minha pessoa
e dos impropérios cobardes a mim
dirigidos via Internet, possam ler esta
carta ao director, e ficarem devida-
mente esclarecidos. Não sou autor de
nenhum texto colocado nos blogs, e

muito menos tenho tecido conside-
rações políticas em público sobre as-
suntos relacionados com as eleições
autárquicas que se aproximam.

Na verdade, tenho-me mantido à
margem das questões político-parti-
dárias, remetido ao silêncio, por mui-
to que isso possa incomodar quem
pensava que iria seguir o caminho
escolhido por outros em anteriores
campanhas eleitorais.

A decisão de não participar na
vida política activa do PS foi minha,
comunicada em sede própria, em fren-
te das pessoas que quiseram estar
presentes. Não importa absolutamente
nada aos Avenses o que acho do
candidato do PS ou de outra força
qualquer, das listas ou dos projectos
que apresentam para os próximos 4
anos. Por isso, devo dizer-lhes que
neste momento estou sereno e tran-
quilo, tenho a plena consciência de
que nada tenho a provar, sou um tra-
balhador por natureza, e tenho ou-
tras prioridades na vida. Por isso es-
pero que agora apontem as baterias
para outras direcções, porque o meu
projecto é a família e a minha ambi-
ção é cumprir os objectivos que te-
nho traçados para o meu futuro pro-
fissional.

No dia das eleições creiam que
votarei em consciência nos candida-
tos que entendo serem os melhores
para gerir o futuro da minha terra e
do meu concelho. Um Abraço Ami-
go, ||||||     NESNESNESNESNESTTTTTOROROROROR     BORBORBORBORBORGESGESGESGESGES

“A decisão de não partici-
par na vida política
activa do PS foi minha,
comunicada em sede pró-
pria, em frente das pesso-
as que quiseram estar
presentes. Não importa
absolutamente nada aos
Avenses o que
acho do candidato do PS”

Cartas ao director

legislativas e ainda antes do arran-
que da campanha autárquica
aponto desde já um lamento. Ao
nível autárquico e ao nível da nos-
sa terra – Vila das Aves – apenas vi
até hoje cartazes, nada mais. Po-
derá ser defeito meu mas ainda não
vi uma proposta, uma ideia, nada
ou quase nada para a nossa vila
(perdoe-me quem já tem trabalho
apresentado e eu ainda não con-
segui a respectiva informação).
Tenho a esperança de que até às
eleições venhamos a conhecer as
propostas e ideias de cada parti-
do e movimento. Como sempre fiz,
volto a apelar ao voto. Vote em
quem acredita vir a melhor repre-
sentar o país ou a sua terra e mes-
mo que não acredite em nenhum
dos candidatos ou partidos vote,
nem que seja em branco. Essa é a
melhor forma de protestar quan-
to à qualidade (ou a falta dela)
das candidaturas.

AMIEIRO GALEGO Mal vi a notícia
em dois blogues locais, também a
decidi partilhar no meu. A compra
do Amieiro Galego pela Junta de
Freguesia de Vila das Aves. Entre-
tanto já foi comentado, inclusivé,
no meu blog, que a aquisição foi
expressa numa promessa de com-
pra e venda no valor de 75 mil
euros, montante que se transfor-
mará em dívida da autarquia. Não
me quero alongar sobre a questão
financeira sem conhecer pormeno-
res. Quero, no entanto, registar a
importância que essa compra tem
para os avenses, embora tenha
dúvidas quanto à sua rentabilida-
de, tal é a degradação do espaço.
Ninguém tenha a pretensão de ter
ali uma galinha dos ovos de ouro.
Basta ver Vizela, terra desde sem-
pre ligada ao termalismo, com
nome na praça, com boas estrutu-
ras criadas e que há anos tem as
suas termas fechadas, por haver
pouca procura. A reflectir.

AMIEIRO GALEGO



CARNEIRO 21/3 A 20/4

TOURO 21/4 A 20/5
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CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/1

AQUÁRIO 21/1 A 19/2

PEIXES 20/2 A 20/3

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

LEÃO 22/7 A 22/8

VIRGEM 23/8 A 22/9

CARANGUEJO 21/6 A 21/7

BALANÇA 23/9 A 22/10

GÉMEOS 21/5 A 20/6

SEGUNDA QUINZENA   SETEMBROSEGUNDA QUINZENA   SETEMBROSEGUNDA QUINZENA   SETEMBROSEGUNDA QUINZENA   SETEMBROSEGUNDA QUINZENA   SETEMBRO

Carta Dominante: 4 de Espadas, que
significa Inquietação, agitação. Amor:
Poderá sofrer uma grande desilusão
com alguém que lhe é muito próxi-
mo. O pensamento positivo é o me-
lhor remédio para qualquer mal! Saú-
de: Faça algum tipo de exercício de
relaxamento. Dinheiro: Não se dis-
traia. Número da Sorte: 54.

Carta Dominante: 7 de Copas, que
significa Sonhos Premonitórios. Amor:
Não seja tão impulsivo, só tem a per-
der com isso. Se quer ser verdadeira-
mente vitorioso, vença-se a si próprio!
Saúde: Cuide do seu aspecto físico.
Dinheiro: Não pense que o dinheiro
estica, se não for você a controlar-se,
ele não se controla sozinho. Núme-
ro da Sorte: 43

Carta Dominante: A Temperança, que
significa Equilíbrio. Amor: Se não con-
trolar as suas emoções poderá sofrer
com isso. Utilize a sua força de von-
tade conscienciosamente e de modo
sábio. Saúde: Dê atenção aos seus
dentes. Dinheiro: Período favorável.
Número da Sorte: 14.

Carta Dominante: 4 de Ouros, que
significa Projectos. Amor: Alguém que
lhe é muito especial vai preparar-lhe
uma surpresa. Cultive a alegria no seu
coração e ela dar-lhe-á frutos de Paz.
Saúde: Não pense que Deus está
muito longe, ele está dentro de si.
Dinheiro: Cuide mais do seu bolso
pois se não for você a cuidar nin-
guém cuidará. Número da Sorte: 68.

Carta Dominante: 8 de Copas, que
significa Concretização, Felicidade.

Carta Dominante: Valete de Paus, que
significa Amigo, Notícias Inesperadas.
Amor: Seja prudente na forma como
fala com quem gosta, pois às vezes
quando não pensamos naquilo que
dizemos ferimos sem querer as pes-
soas de quem mais gostamos. Saúde:
O pensamento positivo é o melhor
remédio para qualquer doença! A
saúde é o espelho da nossa alma,
nunca se esqueça disso. Dinheiro: A
sua vida financeira está a passar por
um período negativo, mas não se pre-
ocupe, pois a tendência é para me-
lhorar. Número da Sorte: 33

Carta Dominante: Ás de Espadas, que
significa Sucesso. Amor: Estará muito
carente, procure ser mais optimista
quanto ao seu futuro sentimental. A
esperança é uma energia da sua per-
sonalidade. Desenvolva-a! Saúde: Ten-
dência para alguns problemas diges-
tivos. Dinheiro: Período positivo para
colocar projectos em marcha. Núme-
ro da Sorte: 51

Carta Dominante: 8 de Espadas, que
significa Crueldade. Amor: Sentir-se-
á um pouco sozinho no mundo, mas
não é bem assim, afinal tem tanta gente
que gosta de si. Permita-se a si pró-
prio a visão da alegria e sinta-a diari-
amente. Saúde: Poderá ter algumas do-
res de ouvidos. Dinheiro: Não desis-
ta de lutar, pois a vida nem sempre
nos sorri quando queremos, e o seu
projecto terá tempo de vingar e dar
lucros. Número da Sorte: 58

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Carta Dominante: 3 de Paus, que sig-
nifica Iniciativa. Amor: Procure ser mais
extrovertido, só tem a ganhar com isso.
Cultive o relacionamento interpessoal
e verá que obterá benefícios. Saúde:
Possíveis dores nas articulações. Di-
nheiro: Esta é uma óptima altura para
tentar reduzir os seus gastos. Núme-
ro da Sorte: 25

Carta Dominante: O Julgamento, que
significa Novo Ciclo de Vida. Amor:
Alguém para quem você é muito im-
portante vai dar-lhe um bom conse-
lho. Que a clareza de espírito esteja
sempre consigo! Saúde: Tendência
para dores musculares. Dinheiro: pos-
sível aumento. Número da Sorte: 20

Carta Dominante: 9 de Paus, que sig-
nifica Força na Adversidade. Amor:
A sua capacidade de entrega e sen-
sualidade estarão melhores do que
habitualmente. A força do Bem
transforma a vida. Que o amor esteja
sempre no seu coração! Saúde: Sentir-
se-á muito dinâmico e com de força de
vontade. Dinheiro: Será ajudado na sua
profissão. Número da Sorte: 31

Carta Dominante: A Torre, que signi-
fica Convicções Erradas, Colapso.
Amor: Poderá apaixonar-se ou aumen-
tar o seu interesse por alguém. Dê tem-
po ao tempo e acredite que é possí-
vel ser feliz. Saúde: Tenha muito cui-
dado com a sua alimentação. Dinhei-
ro: Os seus negócios têm a possibilida-
de de dar certos. Número da Sorte: 16

Próxima edição nas bancas a 30 de Setembro
entremargens@mail.telepac.pt

entreMARGENS
20º ANIVERSÁRIO
DE FALECIMENTO

Albano Gonçalves Beja
1 de Outubro de 2009

Pai, já lá vão 20 anos que partiste
mas ficarás para sempre dentro do
nosso coração.

Da tua filha Maria José e
neto Danilo

Amor: Não deixe que terceiros se in-
trometam na sua relação afectiva. Siga
a sua intuição, siga o caminho do
amor! Saúde: Dê mais atenção à sua
saúde, pois na verdade mente sã,
corpo são. Dinheiro: Período pouco
favorável a grandes investimentos.
Número da Sorte: 44

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

A Junta e a Câmara
Deitam o lixo à minha beira
E nós estamos a pagar lixo
Fazem tudo de qualquer maneira.

Fazem o estrume debaixo dos
castanheiros
Só para ninguém vir às castanhas
Mas o povo que lá vem
Vê que só tem artes e manhas.

Não vale a pena discutir
Continua tudo igual
Porque não há vergonha
Começam-se todos a rir.

Não temos cá delegado de saúde
Já fui ao Porto e a Braga
Não tomam nenhuma atitude
Isto é tudo uma praga.

So no Parque da Rabada
Ainda querem fazer uma ponte
Não tem estação à bera
E como que aquilo seja um hori-
zonte.

Fui eu da origem disto
Para a estação ser feita aqui
Louvado nosso senhor Jesus Cristo
Como gente tão porca nuca vi.

Por causa destes maus cheiros
É que as doenças aparecem
Havia de acontecer aos lixeiros
Que é o que eles merecem

||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ABERTINAABERTINAABERTINAABERTINAABERTINA     FERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRA

Lixos
e
mau
cheiro
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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

receita

sudoko

||||| COLABORAÇÃOCOLABORAÇÃOCOLABORAÇÃOCOLABORAÇÃOCOLABORAÇÃO     DEDEDEDEDE     JPJPJPJPJP

anedota

PROCURA TRABALHOPROCURA TRABALHOPROCURA TRABALHOPROCURA TRABALHOPROCURA TRABALHO
Qualquer serviço doméstico ou

tomar conta de crianças ou idosos
Contactar: 915 275 339

PRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SE
de oficial electricista da zona de

Vila das Aves ou arredores, c/ carta
de condução.

Contactar: 915 009 636

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 Setembro foi o nosso estimado
assinante,  José Adelino C. Lopes Machado,
residente na Alam. Narciso Ferreira, em Riba
d’Ave.

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

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o feliz contem-
plado nesta1ª saída  de  Setembro foi o nosso
estimado assinante, José Mendes de Freitas,
residente na Rua Alto de Sobrado, 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

PROCURA TRABALHOPROCURA TRABALHOPROCURA TRABALHOPROCURA TRABALHOPROCURA TRABALHO
a tomar conta de crianças e pessoas

idosas (c/ experiência)
Contactar: 965417029

pensamento

(solução no próximo número)

PRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SE
Pessoa interna (dia e noite) para
cozinhar e trabalhos domésticos
para casa com uma senhora só.

Contactar: 252 942 487

PROCURAPROCURAPROCURAPROCURAPROCURA
Trabalho de carpintaria

Contactar: 916 741 892

entreMARGENS
visite-nos em:
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A Junta de Freguesia de

Vila das Aves informa que

as mesas de voto dos pró-

ximos actos eleitorais dos

dias 27 de Setembro e 11

de Outubro irão funcionar

no edificio sede da Junta de

Freguesia, sita na Avenida

4 de Abril de 1955, nº 251.

Um alentejano diz a outro:
- Afinal, compadri... Porqué q’arrancou
dois dentes no mesmo dia?
- Ora... É que o dentista não tinha
troco de 100 euros...

Era uma vez um homem tão poupa-
do, tão poupado, que um dia encon-
trou um penso rápido na rua e fez
um corte no dedo para o aproveitar.

Não corra atrás das borboletas; plan-
te uma flor em seu jardim e todas as
borboletas virão até ela. ||||| D. ELHERS 

Ingredientes: 2 dl d natas para culinária,
600 grs. de lulas limpas, 1 cebola grande
descascada e picada, 1 dente de alho des-
cascado e picado, 2 dl de caldo de peixe, 1
c. de sobremesa de farinha de trigo, 1 c. de
chá de raspa da casca de laranja, 1 c. de
sopa de salsa fresca picada, sal q.b. e pi-
menta preta moída na altura q.b.

Corte as lulas em anéis. Derreta a
manteiga e acrescente a cebola e o
alho picados. Deixe refogar por dois
minutos. Adicione as lulas ao refo-
gado e deixe cozinhar por um minu-
to. Acrescente a raspa da laranja, mexa
e deixe por mais um minuto. Polvilhe
com a farinha e mexa com uma co-
lher de pau. Regue com o caldo de
peixe e deixe levantar fervura. Deixe
cozinhar, tapado até que as lulas es-
tejam macias. Tempere de sal. Acres-
cente as natas para culinária e aque-
ça bem. Adicione a salsa picada. Sirva
com puré de batata.

Lulas com Natas

Solução do número anterior

Certifico narrativamente para efei-
tos de publicação que por escritura
de hoje exarada de fls. 8, do livro de
escrituras diversas n.º 118-G, deste
cartório a cargo da Notária, Lic. Mar-
garida Maria Nunes Correia Pinto
Regueiro, foi lavrada uma escritura de
justificação notarial em que foi
justificante:

Artur CarneirArtur CarneirArtur CarneirArtur CarneirArtur Carneiro Mo Mo Mo Mo Maiaaiaaiaaiaaia, NIF 102
043 264, viúvo, natural da fregue-
sia de Rebordões deste concelho,
onde reside na Quinta do Souto.

Foi dito que ele é dono, com ex-
clusão de outrem, dos seguintes pré-
dios, situados na freguesia de
Rebordões, concelho de Santo Tirso,
omissos na Conservatória do Registo
Predial desse concelho:

UM: Prédio rústico, sito no Lugar
de Cimo de Vila, eucaliptal e mato,
com a área de trinta e cinco mil me-
tros quadrados, a confrontar de nor-
te com Ermelinda Martins Mendes,
sul com limite da freguesia, nascente
com Herdeiros de José Moreira e
poente com Ermelinda Martins Dias,
inscrito na respectiva matriz sob o ar-
tigo 835, com o valor patrimonial e
atribuído de 201,50Euros.

DOIS: Prédio rústico, sito no Lugar
de Pindelo, pinhal, com a área de sete
mil metros quadrados, a confrontar
de norte com Manuel Ferreira Silva
Fonseca, sul com caminho, nascente
com Alberto Ferreira Lemos e poente
com Alexandrina Sampaio, inscrito na
respectiva matriz sob o artigo 682,
com o valor patrimonial e atribuído
de 59,12Euros.

TRÊS: Prédio rústico, sito no Lugar
de Loureiro, cultura e ramada, com a
área de oito mil e quinhentos metros
quadrados, a confrontar de norte com
Manuel Ferreira Silva Araújo, sul com
caminho, nascente com caminho e
Manuel Fonseca e poente com cami-
nho, inscrito na respectiva matriz sob
o artigo 962, com o valor patrimonial
e atribuído de 181,96Euros.

QUATRO: Prédio rústico, sito no
Lugar de Cimo de Vila, pastagem e
ramada, com a área de quatro mil e
quinhentos metros quadrados, a con-
frontar de norte com Abílio Gomes
Costa, sul com caminho, nascente com

Herdeiros de José Moreira e poente
com caminho, inscrito na respectiva
matriz sob o artigo 876, com o valor pa-
trimonial e atribuído de 137,91Euros.

CINCO: Prédio urbano, sito no
Lugar de Cimo de Vila, com a área
coberta de vinte metros quadrados,
moinho, a confrontar de norte com
Alfredo Carneiro, sul, nascente e po-
ente com António Gomes, inscrito na
respectiva matriz sob o artigo 327, com
o valor patrimonial e atribuído de
316,93 Euros.

SEIS: Prédio urbano, destinado á
habitação, sito no Lugar de Cimo de
Vila, com a área coberta de cento e
oito metros quadrados, a confrontar
de norte com o próprio, sul e poente
com caminho público e nascente com
José Moreira, inscrito na respectiva
matriz sob o artigo 343, com o valor
patrimonial e atribuído de 2.708,50
Euros.

Que o seu representado, adquiriu
a posse destes prédios há mais de
vinte anos, em mil novecentos e cin-
quenta e três, por sucessão verbal,
nunca formalizada, pelo que não é
detentor de qualquer título formal que
legitime o seu domínio, razão pela qual
se encontra impossibilitado de compro-
var a aquisição pelos meios normais.

Que desde então sempre os tem
usufruído, colhendo lenha, roçando
mato, cultivando e colhendo frutos
dos rústicos e habitando e fazendo
obras de conservação e reparação
nos urbanos, gozando todas as utili-
dades por eles proporcionadas, com
ânimo de quem exerce direito pró-
prio, pagando os respectivos impos-
tos, fazendo-o de boa-fé por ignorar
lesar direito alheio, pacificamente por-
que sem violência, contínua e publi-
camente, à vista de eventuais interes-
sados e de toda a gente e sem opo-
sição de ninguém, sendo reconheci-
do como seu dono por todos.

Que, dadas as características de
tal posse, adquiriu a propriedade dos
referidos prédios por usucapião.

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL,
O QUE CERTIFICO.

Cartório Notarial de Margarida Correia
Pinto Regueiro, 4 de Setembro de dois mil
e nove.

JUSTIFICAÇÃO

AVISO
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