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ARS-Norte diz que Extensão de
Saúde não vai fechar, mas
a falta de médicos deve manter-se

Populares manifestaram-se contra
a falta de médicos na Extensão de
Saúde de Vila das Aves e alertados
pelo rumor de que a mesma iria

encerrar. A Administração Regio-
nal de Saúde do Norte diz que
extensão de saúde não vai fechar
portas, mas continua por garantir
a rápida substituição do médico
Francisco Costa.

Uma Escola para
dois projectos
educativos
se entenderem
Câmara Municipal de Santo Tirso
assinalou, na semana passada, o ar-
ranque da construção da Escola
Básica e Integrada de S. Tomé de
Negrelos / Escola da Ponte. Pág. 7

PMR de Santo
Tirso perto do fim
Depois da inauguração em Areias
de mais um conjunto habitacional,
construído no âmbito do Programa
Municipal de Realojamento, agora
é a vez do de Vila das Aves. Pág. 6

AUTÁRQUICAS 2009

As mil e 200
mulheres
do candidato do
PSD, João Abreu
João Abreu reuniu num jantar,
cerca de mil e 200 mulheres que
manifestaram o seu apoio ao
candidato social-democrata à
presidência da Câmara Munici-
pal de Santo Tirso. Contagem fi-
nal: dois mil e 400 beijos de boas
vindas, mais uns quantos de
despedida. Medo da gripe A?
“Neste momento, não tenho me-
do de nada”, diz o candidato à
Câmara Municipal. Pág. 9

Página 4

PROJECTO PARA O PARQUE DA QUINTA DOS PINHEIROS APRESENTADO PELA JUNTA DE VILA DAS AVES

Página 5
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ENTRE MARGENS
FICHA DE ASSINATURA

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

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

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

PREÇO ASSINATURA ANUALNACIONAL:

14 EUROS

Entrevistámos os candidatos à Câmara Municipal de Santo Tirso e em

final de conversa quisemos saber a quem os cabeças-de-lista dos

diferentes partidos apertariam a mão e a quem apertariam o pescoço?

As respostas a estas e e muitas outras perguntas chegam a 7 de Setembro

com o Entre Margens

EDIÇÃO ESPECIAL - ELEIÇÕES
AUTÁRQUICAS 2009,
DAQUI A UMA SEMANA

AUTÁRQUICAS 2009
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Prémio Municipal de Arquitectura para Vila das Aves
A primeira edição do Prémio Municipal de Arquitectura e Urbanismo criado pela Câmara Municipal de Santo Tirso premiou o mais recente complexo habitacional de Bom
Bom Nome (em Vila das Aves), da construtora Engiaves – Sociedade de Construção Civil, Lda., dos sócios António Luís Carvalho e Aníbal Moreira, a partir do projecto de
arquitectura de João Álvaro Rocha.  O prémio instituído pela autarquia (que tem o valor de cinco mil euros, a distribuir 50 por cento pelo autor, 30 por cento pelo
promotor e 20 por cento pelo construtor) – visa incentivar a qualidade arquitectónica dos projectos, enaltecendo os bons exemplos de construção, reconstrução, alteração
ou ampliação de imóveis, e ainda obras de qualificação de espaços exteriores de uso público.

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

duoventila@sapo.pt

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

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

A primeira e a mais irónica das con-
clusões a tirar das eleições legislativas
de domingo passado é que o partido
vencedor foi também o único que
perdeu votantes, face aos resultados
alcançados nas legislativas de 2005.
36,5 por cento foi a votação alcançada
pelo Partido Socialista, longe, por isso,
dos 45 por cento alcançados há qua-
tro anos e que permitiram a José
Sócrates governar em maioria até ago-
ra. Com as eleições de domingo, o
cenário muda e se o PSD, para já,
parece não fazer grande moça, já os
pequenos partidos não devem dar
descanso ao primeiro-ministro.

O PSD alcança agora os 29 por
cento da votação, contra os 28,7 por
cento alcançados em 2005, ou seja,
aumentou em número de votantes
mas, face às expectativas criadas, aca-
bou por ser o grande derrotado da
noite eleitoral. Vitorioso saiu o CDS-
PP de Paulo Portas que chegou, ao fim
de mais de duas dezenas de anos,
aos dois dígitos: de 7,3 por cento, em
2005, passou para os 10,4 por cen-
to. Por sua vez, o Bloco de Esquerda
não se conseguiu afirmar como a ter-
ceira força política, mas, ainda assim,
conheceu uma subida expressiva: pas-
sou dos 6,4 em 2005 para os 9,9
por cento. Menos expressiva foi a
votação alcançada pelo PCP que, no
entanto, praticamente duplicou a sua
votação face a 2005: 7,9 por cento,
alcançados no último domingo con-
tra os 3,7 por cento de há quatro.

A grande incógnita dos dias que
correm é a de se saber como vai go-
vernar José Sócrates o país. Para já, o
secretário-geral do PS diz que apenas
seguirá o seu programa eleitoral, sem
adiantar o que quer que seja sobre a
forma de o governar com a "estabili-
dade que esta legislatura merece". Para

Sócrates continua
vitorioso em Santo Tirso

já, e depois da indigitação seguem-
se reuniões com todos os outros par-
tidos com assento parlamentar, "como
julgo ser o dever do partido" sobre-
tudo sem maioria absoluta. "É cedo
para saber que soluções governativas
sairão das conversações" com os res-
tantes partidos políticos, referiu.

A VOTAÇÃO EM SANTO TIRSO
Se fosse em Santo Tirso, José Sócrates
não tinha muito com que se preocu-
par. A população local continua a
apostar no Partido Socialista por isso
não se estranha que o mesmo tenha
alcançado 48,1 por cento dos votos
no último domingo, contra, ainda
assim, os 54,7 por cento de 2005. O
PSD, por seu lado, aumentou a vota-
ção, passando dos 25,6 por cento
de há quatro anos para os actuais
28,1. No concelho, o Bloco de Es-
querda impõem-se, em definitivo,
como a terceira força política mais vo-
tada, alcançando agora os 8 por cen-
to, mais três pontos percentuais do
que há quatro anos, ainda que o par-
tido continue sem representação no
município. Por sua vez, o CDS-PP al-
cança os 7,1 por cento (há quatro anos
ficou-se nos 6,3 por cento) e a CDU
passa dos 4,2 para os 4,5 por cento.

O cenário praticamente repete-se
se considerar apenas a freguesia sede
do concelho com o PS a conquistar
43,7 por cento, o PSD, 30,3, o Bloco
de Esquerda 9,4, o CDSS-PP 9,1 e o
PCP 3,7 por cento. Em Vila das Aves,
o PS chegou aos 46,9 por cento e o
PSD aos 28,1 por cento. Já o Bloco
de Esquerda conquista 10,4 por cen-
to e o CDS-PP 6,3. O PCP atinge os
3,9 por cento.

Em alta, no município de Santo
Tirso, continua também a abstenção,
chegando aos 30 por cento. |||||

HÁ QUATRO ANOS, O PS ALCANÇAVA EM SANTO TIRSO 54,7 POR CENTO DOS VOTOS. AGORA,
A PERCENTAGEM NÃO É TÃO GRANDE, MAS JOSÉ SÓCRATES CONTINUA A MERECER O APOIO
DE 48,1 POR CENTO DOS TIRSENSES. EM SANTO TIRSO, BLOCO DE ESQUERA AFIRMA-SE
COMO A TERCEIRA FORÇA PARTIDÁRIA MAIS VOTADA
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Algumas dezenas de avenses concen-
traram-se em frente à Extensão de
Saúde de Vila das Aves, no passado
dia 17 de Setembro, em protesto con-
tra a falta de médicos. O problema já
não é de agora – na realidade, existe
desde que a extensão de saúde abriu
– mas nos últimos tempos, e de acor-
do com testemunhos ouvidos na oca-
sião, a situação têm-se agudizado. Beja
Trindade, do Movimento Cívico de
Vila das Aves (que juntamente com a
comissão de utentes promoveu esta
acção de protesto) conta que, mesmo
tendo médico de família, há quem
tenha de esperar quatro meses por
uma consulta. “Imagine-se agora quem
não têm?!”, desabafa, e continua: “obri-
gando-nos a ir para S. Tomé de Ne-
grelos, para as consultas de reforço….
Hoje é um médico, amanha é outro,
e para quem tem doenças crónicas é
complicado andar a saltar de médico
para médico”.

Abel Rodrigues, da comissão de

ARS-Norte diz que Extensão de Saúde não vai
fechar, mas a falta de médicos deve manter-se
POPULARES MANIFESTARAM-SE CONTRA A FALTA DE MÉDICOS NA EXTENSÃO DE SAÚDE DE VILA DAS AVES E ALERTADOS PELO RUMOR DE QUE A
MESMA IRIA ENCERRAR. ARS-NORTE DIZ QUE EXTENSÃO DE SAÚDE NÃO VAI FECHAR PORTAS

utentes junta-lhe outro factor de pre-
ocupação: “o rumor de que isto vai fe-
char e, como se costuma dizer, não há
fumo sem fogo”. ‘Isto’, é a extensão
de Vila das Aves que, como lembrou
o mesmo responsável, não foi fácil
de conquistar, parecendo agora que
se caminha em sentido contrário. Fon-
te da Administração Regional de Saú-
de do Norte adiantou no entanto ao
Entre Margens, que esses rumores
não têm qualquer fundamento, ga-
rantido que a “extensão de Saúde de
Vila das Aves não vai fechar portas”.

Por outro lado, Abel Rodrigues

mostrou-se consciente de que o pro-
blema da falta de médicos não se
resolve de um dia para o outro, mas
diz também que é necessário fazer
alguma coisa, antes que a situação se
agudize ainda mais.

Vai nesse sentido a moção apro-
vada na altura pelos populares pre-
sentes na manifestação, e através da
qual “exigem às entidades competen-
tes a imediata reposição de médicos”
de forma a responder com eficácia às
necessidades das pessoas. A preo-
cupação dos avenses, assim traduzida,
seguiu para o Ministério da Saúde,
para a Administração Regional de
Saúde do Norte, para a Câmara de
Santo Tirso e para a Junta de Fregue-
sia de Vila das Aves.

Carlos Valente, de resto, e dizen-
do-se a cumprir o seu dever, marcou
presença nesta manifestação. O pró-
prio confessou não ter médico de
família. O presidente da Junta classi-
ficou depois a situação de “insusten-
tável” e garantiu que a “junta fará o
que for necessário para que a exten-

são de saúde volte a funcionar nas
condições ideais”. Já para José Alberto
Ribeiro, do PCP de Santo Tirso, o que
se passa na extensão de saúde é mais
uma tentativa de “atirar as pessoas
para o privado”, mas, sublinhou “a
maioria não tem condições econó-
micas” para recorrer aos cuidados
médicos privados.

“ISTO TEM SIDO UM CAOS”
Os profissionais clínicos na Extensão
de Saúde de Vila das Aves nunca
foram em número suficiente (quatro),
agravando-se agora o problema com
a saída do médico Francisco Costa.
O seu pedido de exoneração che-
gou às mãos do director do Centro
de Saúde de Santo Tirso, Francisco
Pinheiro, na semana passada e, a esta
data, o pedido de substituição já de-
verá ter seguido para a Administra-
ção Regional de Saúde do Norte. Mas,
como se depreende das declarações
de Francisco Pinheiro ao Entre Mar-
gens, o processo não se advinha sim-
ples. “Infelizmente nós não podemos

fabricar médicos de um dia para o
outro, é um problema a nível nacio-
nal. Vamos fazendo com que as coi-
sas se resolvam, mas tudo isto demo-
ra o seu tempo”.

Com a saída de Francisco Costa
aumenta o já de si elevado número
de utentes sem médico de família. “Em
Negrelos [Aves e S. Martinho do Cam-
po] eu tinha cerca dez mil utentes a
descoberto, com a saída do Dr. Fran-
cisco passa para cerca de 12 mil”. O
recente “afastamento” de uma médi-
ca da Extensão de S. Martinho do
Campo complica ainda mais a situa-
ção. “Isto tem sido um caos”, desaba-
fa Francisco Pinheiro.

Uma das apostas do actual gover-
no para diminuir o número de utentes
sem médico de família passa pela cri-
ação de Unidades de Saúde Familiar,
mas, como sublinhou Francisco Pi-
nheiro, tal depende da vontade dos
médicos. Em tempos, os de Vila das
Aves demonstraram essa intenção,
mas até à data não se conhecem mais
desenvolvimentos deste processo. |||||

O número de médicos da
Extensão de Saúde de Vila
das Aves nunca foi o sufi-
ciente, mas o problema
agrava-se agora com a
saída de Francisco Costa.
Tendo em conta a falta de
médicos, a sua substi-
tuição não deverá ser facil
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A Junta de Freguesia de Vila das Aves
cumpriu o que terá sido uma das úl-
timas iniciativas deste mandato ao pro-
mover no passado dia 18 de Setem-
bro a apresentação pública de um es-
tudo prévio para a Quinta dos Pinhei-
ros encomendado a uma equipa de
jovens arquitetos paisagistas da Fa-
culdade de Ciências da Universida-
de do Porto.

Com uma audiência apesar de
tudo bem composta e interessada em
saber o que os autores deste estudo
propõem para esta área pública que
durante duas décadas ficou refém de
interesses antagónicos, esta sessão
teve na mesa o presidente da Junta
local, Carlos Valente, que apresentou
os autores do projecto, respetivamente,
a avense Marla Gomes, Daniela San-
tos e Ricardo Gomes os quais, de
forma bem apoiada em projeções, fo-

A proposta apresentada procu-
rou manter a organização dos
socalcos e respeitar a circulação
da água, mas adequando o espa-
ço para a criação de um parque
com condições de conforto e ca-
paz de corresponder às necessi-
dades da população, o que é
muito importante, dado que po-
derá vir a ser o primeiro equipa-
mento do género na freguesia.
Os princípios que orientaram a
concepção da nossa proposta fo-
ram os seguintes:

Propiciar condições de lazer pa-
ra toda a população, sendo que
o parque será acessível para to-
dos os cidadãos, incluindo os
com mobilidade reduzida.

Possuir a capacidade de alber-
gar eventos sazonais de interes-
se para a localidade, como as fes-
tas da vila e outros acontecimen-
tos ao ar livre. Por isto mesmo o
parque inclui um anfiteatro e
amplos relvados que podem ser
ocupados pelas estruturas das
festas da vila, enquanto estas es-
tiverem a decorrer.

Promover a prática do desporto
em contacto com a natureza, pro-
piciado pelos relvados nos quais
existirão um campo de jogos e
um parque infantil. Prevê-se ain-
da a inclusão de circuitos de ma-
nutenção em que, para além de
correr e andar de bicicleta, po-
derão ser usados equipamentos
próprios que promovam a boa
forma física da população.

A sustentabilidade e a promoção
dos valores ecológicos são tam-
bém orientações fundamentais
no projecto deste espaço verde,
que promoverá a biodiversidade
e continuidade ecológica da fre-
guesia. ||||||| OS ARQUITECTOS PAISAGIS-
TAS DDDDDANIELANIELANIELANIELANIELAAAAA     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA, , , , , MMMMMARLARLARLARLARLAAAAA     GOGOGOGOGOMESMESMESMESMES

EEEEE     RICARDORICARDORICARDORICARDORICARDO     GOMESGOMESGOMESGOMESGOMES

ram desvendando as propostas que,
em seu entender e tendo em vista as
caraterísticas, a localização e a geolo-
gia do terreno, permitirão fazer do
parque uma zona de lazer, de prática
desportiva, de contemplação da na-
tureza sem deixar de servir também
para eventos sazonais ao ar livre. (Ver
nesta página memória descritiva do
projecto concebido para a Quinta dos
Pinheiros, da autoria dos arquitectos
paisagistas Daniela Silva, Marla Go-
mes e Ricardo Gomes

Uma das intenções desta apresen-
tação consistia efetivamente em intera-
gir com os que virão a ser os seus po-
tenciais frequentadores e recolher
sugestões e críticas pertinentes para
a fase que se seguirá. Muitas pergun-
tas foram feitas pelos presentes ten-
do em vista o melhor esclarecimento
quanto à implementação deste pla-
no, mas as perguntas e sobretudo as
sugestões mais relevantes prendem-

campos e presas esta zona à zona do
Padilha, já para não falar nos carreiros
que permitiam que se circulasse de
Freixieiro à Barca e do Amieiro Gale-
go até Riba d’Ave à beira-rio, rede esta
que recuperada possibilitaria uma cir-
culação pedonal complementar. Fa-
lou-se ainda da já pensada ligação
rodoviária que vinda do centro da
vila junto ao Padilha melhoraria as
acessibilidades a esta zona. Faltou no
entanto a presença do presidente da
Câmara Municipal de Santo Tirso,
Castro Fernandes, que, apesar de con-
vidado comunicou não poder estar
presente por razões de agenda, para
possibilitar uma maior informação e
complementaridade. Como faltaram
outros líderes e prováveis futuros
autarcas provavelmente por razões de
campanha. A atual Junta de Fregue-
sia, no entanto, cumpriu a promessa e
apresentou o seu Estudo Prévio como
lhe competia. ||||||

se com a contextualização deste par-
que na zona ecológica do Ave e com
as acessibilidades ao centro da vila,
factores que deverão ser tidos em con-
ta e acautelados ao nível da formula-
ção do Plano Director Municipal
(PDM), ficando-se a saber, pelo me-
nos, que esta área está já inscrita neste
PDM como Zona de Equipamentos.

Um dos intervenientes, realçando
um aspecto caraterístico deste estudo
prévio que aponta para uma rede de
caminhos pedonais a implementar na
malha interna do futuro parque, ape-
lava a que se procurasse recuperar
uma rede de “caminhos de pé posto”
que antigamente ligavam através de

BREVE MEMÓRIA
DESCRITIVA

Um parque para responder às necessidades
da população de Vila das Aves
PROMOVIDA PELA JUNTA DE VILA DAS AVES, UMA EQUIPA DE ARQUITECTOS PAISAGISTAS PROCEDEU À APRESENTAÇÃO DO
ESTUDO PRÉVIO DO FUTURO PARQUE DA LAZER DA QUINTA DOS PINHEIROS. NA POSSE DA JUNTA LOCAL DESDE
O FINAL DO ANO PASSADO, A QUINTA DOS PINHEIROS PODERÁ PREENCHER A MAIOR DAS LACUNAS DA FREGUESIA

Plano Geral  -
Quinta dos Pinheiros

1. Área de recepção / bar
2. Lago
3. Anfiteatro
4. Parque infantil
5. Clareira nascente
6. Clareira poente (área
desportiva)

As caraterísticas, a locali-
zação e a geologia do
terreno permitirão fazer
do parque da Quinta dos
Pinheiros uma zona de la-
zer, de prática desportiva
e de contemplação da
natureza sem deixar de
servir também para even-
tos sazonais ao ar livre
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ortodontia
implantologia
radiologia digital
tel. 252 941 621

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

Pelas contas da Câmara de Santo
Tirso, 87 por cento do seu Programa
Municipal de Realojamento está con-
cluído. E isto numa altura em que aca-
ba de ser inaugurado o conjunto
habitacional de Areis (destinado a
24 familias carenciadas) e se prevê
para breve a inauguração do de Vila
das Aves.

A construção do conjunto habita-
cional de Areias implicou um investi-
mento camarário de 2,1 milhões de
euros, incluindo a construção dos
fogos propriamente dita (quatro de
tipologia T1, doze T2, seis T3 e duas
residências autónomas destinadas a
acolher, num processo pioneiro no
nosso país, seis pessoas portadoras
de deficiência sem qualquer retaguar-
da familiar) e a execução do novo
arruamento.

“Uma habitação condigna para
estas famílias carenciadas de Areias”
assim definiu o presidente da Junta

PRESIDENTE DA CÂMARA ENTREGOU MAIS 24 CASAS NOVAS EM AREIAS. CONJUNTO HABITA-
CIONAL DE AREIAS IMPLICOU UM INVESTIMENTO CAMARÁRIO DE 2, 1 MILHÕES DE EUROS

Programa Municipal de
Realojamento perto do fim

Depois de Areias, inaugura no próxi-
mo sábado o conjunto habitacional
construído em Vila das Aves no âm-
bito do Programa Municipal de Realo-
jamento. Ao todo, são 44 habitações,
de diferentes tipologias, distribuídas
por dois módulos, construídos no
lugar da Barca. A inauguração deste

PMR de Vila das Aves inaugura no próximo sábado
conjunto habitacional está marcada
para as 10h30 do próximo sábado,
dia 3 de Outubro. Uma hora depois,
inaugura, também na freguesia de Vila
das Aves, as obras de requalificação
da Avenida Silva Araújo.

Entretanto, amanhã, dia 1 de Ou-
tubro, o presidente da Câmara des-

loca-se a Vila das Aves para a inaugu-
ração do Parque Infantil do Jardim-
de-infância das Fontainhas. A cerimó-
nia está marcada para as 10h30, se-
guindo-se depois para uma visita à
EB 2/3 de Vila das Aves onde a autar-
quia procedeu à alteração de todo o
piso do Pavilhão Desportivo. |||||

de Freguesia de Areias, Germano Ro-
drigues, a entrega de casas novas por
parte da Câmara Municipal, numa ati-
tude que, no seu entender, é reflexo
da aposta da Câmara em áreas como
a a habitação e a exclusão social.

“Falar em Habitação [Social] é falar
de coisas reais, é cumprir um preceito
constitucional e uma conquista de
Abril, no que respeita ao direito que
todos temos a uma casa condigna”,
afirmou por sua vez Castro Fernandes.
O presidente da Câmara adiantou
depois que, no âmbito do Programa
Municipal de Realojamento já foram
entregues “406 habitações de um
total de 470 previstas” pelo que só
podia estar satisfeito, pois “cerca de
87 por cento do PMR já estar con-
cluído, num investimento de 25 mi-
lhões de euros e que permitiu acabar
com todas as barracas do concelho”.
O autarca de Santo Tirso lembrou
ainda que “só nos últimos anos fo-

ram investidos em habitação (PMR e
Contratos de Desenvolvimento da
Habitação) mais de 58 milhões de
euros de que resultou a construção
de mil e 200 novas habitações a cus-
tos controlados em todo o concelho.

A terminar, Castro Fernandes, avan-
çou com três novidades para a popu-
lação de areias, ou seja: a de que a
Câmara de Santo Tirso vai ajudar na
recuperação do Salão Paroquial; que
será lançada muito em breve a pri-
meira pedra da Capela Mortuária; e
que está, por dias, a abertura do con-
curso público para a construção da
nova Unidade de Saúde de Areias
(um milhão de euros). |||||

O presidente da Câmara
adiantou que, no âmbito do
PMR já foram etregues “406

habitações de um
total de 470 previstas”

A Câmara Municipal assinalou no
dia 17 de Setembro a passagem do
5º aniversário do seu Centro No-
vas Oportunidades (CNO) proce-
dendo igualmente à entrega de mais
387 certificados – 257 de nível bá-
sico, 68 de nível secundário e 62
de formações modulares certifica-
das (inglês, francês e informática).
Entre as congratulações aos forma-
dos, o presidente da Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso, Castro Fernan-
des, sublinhou a importância deste
projecto e do empenho de cada um.

“Hoje em dia, a aprendizagem faz-
se ao longo da vida e para toda a
vida”, referiu o autarca, incentivan-
do a continuidade da formação. “Se
muitos de vocês não tinham o 9º
ou 12º ano foi porque as vossas
famílias não tiveram as condições
para tal, e o primeiro repto que vos
faço é que não parem. Continuem.

Não fiquem por aqui. Muita gente
foi tirando o 9º ano, avançou para
o 12º e acabou licenciada”, adian-
tou ainda Castro Fernandes.

A cerimónia contou ainda com
a presença do Director-Adjunto da
Direcção Regional de Educação do
Norte, António Leite. “Se olharmos
à volta, neste município vemos vári-
as provas dadas, muitos exemplos
conseguidos”, afirmou o director-
adjunto. Depois de elogiar a inicia-
tiva implementada e desenvolvida
em Santo Tirso, António Leite refe-
riu que “hoje, mais de 900 mil pes-
soas em todo o país estão certifica-
das pois decidiram abraçar este pro-
jecto e avançar”.

Por sua vez, Ana Maria Ferreira,
vereadora da Educação e também
Directora do CNO, defendeu que a
“existência do CNO da Câmara
Municipal de Santo Tirso tem sido
pautada pelo rigor e pelo profissio-
nalismo”. E em relação aos diplo-
mas agora atribuídos, afirmou: “repre-
sentam o trabalho árduo de quem
tem que conciliar o trabalho com a
família”, pelo que, concluiu, “vale a
pena apostar nas pessoas e vale a
pena apostar no seu saber”. ||||||

Centro Novas Oportunidades
assinalou 5º aniversário
UM TOTAL DE 387 CERTIFICADOS FORAM ENTREGUES NO
ÂMBITO DO 5º ANIVERSÁRIO DO CENTRO DE
NOVAS OPORTUNIDADES DA CÂMARA DE SANTO TIRSO

Na última sexta-feira, 25 de Setem-
bro, foi inaugurada a Ponte Rodovi-
ária da Quebrada, na freguesia de
Santa Cristina do Couto.

Acompanhado pelos vereadores
Luís Freitas, Ana Maria Ferreira, Júlia
Godinho e José Pedro Machado, pe-
lo presidente da Junta de Freguesia
de S. Cristina do Couto, Jorge Go-
mes, e por vários técnicos cama-
rários, Castro Fernandes chegou ao
local eram cerca das 11h30, onde
o esperava mais de uma centena de
munícipes de S. Cristina do Couto.

Depois de descerrar a placa inau-
gural – que contou simbolicamente
com a presença da senhora mais
velha do local (96 anos) – o autarca
tirsense lembrou que “embora se
tratasse de uma prioridade” a obra
“demorou o que tinha que demo-

Inaugurada a Ponte da Quebrada
em Santa Cristina do Couto

rar” já que em primeiro lugar “hou-
ve que garantir a segurança dos
peões e dos automobilistas”. Por isso,
concluiu, é que optamos pela “utili-
zação de uma estrutura em betão
armado e pelo alargamento da via”
que fizeram com que “a obra ficasse
bonita e bem consolidada”. De refe-
rir que, decorrente das intempéries
registadas no Inverno, esta traves-
sia rodoviária sofreu danos irrepará-
veis que obrigaram, inclusive, a proi-
bir a circulação automóvel.

Nesse pressuposto, a solução de
reconstrução adoptada pela Câma-
ra Municipal passou pela utilização
do betão armado nas vigas e nas
lages que passaram a ser apoiadas
numa fundação em estacas, estando
assim garantida por muitos e muitos
anos a durabilidade da ponte. |||||||

OS TRABALHOS DE RECONSTRUÇÃO DA PONTE IMPLICA-
RAM UM INVESTIMENTO DE CERCA DE 200 MIL EUROS

“Hoje em dia, a aprendiza-
gem faz-se ao longo da vida
e para toda a vida”, referiu
o presidente da Câmara,
incentivando a continuida-
de da formação.
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A POPULAÇÃO DE NEGRELOS, E NÃO SÓ, JUNTOU-SE À CERIMÓNIA DE LANÇAMENTO DA
PRIMEIRA PEDRA DA ESCOLA BÁSICA E INTEGRADA DE S. TOMÉ DE NEGRELOS / ESCOLA DA
PONTE, PRESIDIDA POR CASTRO FERNANDES E MARGARIDA MOREIRA (DREN)

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

“O maior investimento público feito
em S. Tomé de Negrelos”, como lhe
chamou Henrique Pinheiro Macha-
do, ainda é futuro mas, tendo em conta
o já longo historial da EBI de S. Tomé
de Negrelos / Escola da Ponte, o ar-
ranque da obra – assinalado na pas-
sada sexta-feira – soa a vitória. “Hoje
[25 de Setembro] é um daqueles dias
em que uma autarca se sente feliz e
realizada”, disse Ana Maria Ferreira,
vereadora da educação da Câmara
de Santo Tirso, para quem este novo
estabelecimento escolar é fruto de um
intenso diálogo mantido entre as enti-
dades envolvidas. “Esta escola não nas-
ce de um capricho, nasce de uma ne-
cessidade e de uma política educativa
correcta”, afirmou ainda a vereadora.

A implantar num terreno com 27
mil metros quadrados, a EBI de S. Tomé
de Negrelos / Escola da Ponte terá
de área de construção mais de sete
mil metros quadrados. A empreitada
implicará a construção de cinco mó-
dulos destinados ao pré-escolar, 1º,
2º e 3º ciclos do ensino básico e ain-
da à Escola da Ponte (de Vila das Aves).

Margarida Moreira, direc-
tora da Direcção Regional
de Educação do Norte
sobre as reservas à EBI de
S. Tome de Negrelos le-
vantadas pela comunida-
de educativa da Ponte

“Não antevejo problemas nem
maiores nem menores do que é
normal existirem num Centro Es-
colar ou numa EBI; fazem parte
do viver em comunidade. O Con-
servatório de Música e a Escola
Rodrigues de Freitas [no Porto],
que vivem no mesmo edifício, tem
todos os dias que trabalhar em
conjunto e partilhar espaços. Têm
uma só cantina até porque há es-
paços que não têm a ver com mo-
delos pedagógicos.

Este processo esteve em debate
permanente. S. Tomé de Negrelos
queria uma escola desde 2001, a
Ponte também a quer há muitos
anos. Agora, nós somos um país
que tem que se comportar como
um país orgulhoso de si próprio
e que sabe gerir os seus recursos.
Nós conseguimos criar um projec-
to que permite a convivência de
modelos pedagógicos distintos.
Isto não é um colégio; num colé-
gio as direcções podem fazer o
que lhes apetece, aqui fazem ser-
viço público de educação, como a
constituição diz, sejam eles de
que modelo pedagógico for”. ||||||

O projecto contempla ainda a cons-
trução de um Pavilhão Desportivo, com
mil e 688 metros quadrados, de um
parque infantil, de uma área despor-
tiva de ar livre e de uma área de po-
mar e hortas. O custo da obra ascen-
de aos cinco milhões e 632 mil eu-
ros. (ver edição 405, de 10 de De-
zembro de 2008 do Entre Margens).

Segundo o presidente da Junta de
S. Tomé de Negrelos há quem, ainda
hoje, não acredite que a escola ve-
nha a ser construída. Os “velhos do
Restelo”, como lhe chamou Henrique
Pinheiro Machado, pensam, de resto,
que tudo isto não passa de “uma
encenação”. Margarida Moreira di-
zia depois que “não”, que nada disto
é “uma encenação” e que o governo
vai mesmo honrar o seu compromis-
so. A directora Regional de Educa-
ção do Norte sublinhou também as
especificidades da escola de Negrelos
que no seu entender vai representar
“a diversidade da forma de estar na
educação”, referindo-se aos dois
modelos que a mesma acolherá. Ou,
pelo menos, assim espera o Ministé-
rio da Educação, ainda que a comu-
nidade educativa da Ponte já tenha

feito saber das suas reservas a esta
partilha de espaços. A proposta apre-
sentada pela Direcção Regional de
Educação do Norte, segundo referiu
no final do ano passado a Associa-
ção de Pais, não assegura “o funcio-
namento pleno das dinâmicas organi-
zacionais e pedagógicas do projecto
Fazer a Ponte”. E embora Margarida
Moreira garantisse ao Entre Margens
estarem na cerimónia de lançamento
da primeira pedra do edifício pesso-
as ligadas à Escola da Ponte, o certo
é que a máxima representação da
comunidade escolar de Vila das Aves
fez-se por via do Agrupamento de Es-
colas do Ave e da Escola Secundária.

Coube ao presidente da Câmara
de Santo Tirso encerrar a cerimónia,
recordando parte do processo que
levou a que a obra agora avance, com
criticas ao governo de Durão Barro-
so por a ter retirado do Programa de
Investimentos e Despesas de Desen-
volvimento da Administração Central,
e elogios ao actual governo por fazer
com que o processo avançasse. “Vai
ser uma escola completa”, afirmou Cas-
tro Fernandes, sem esquecer os as-
pectos “inovadores” da mesma. ||||||

Uma escola para dois projectos
educativos se entenderem

Discurso directo

MARGARIDA MOREIRA (DREN) LADEADA POR CASTRO FERNANDES E HENRIQUE PINHEIRO MACHADO

Na freguesia de Monte Córdova
foi inaugurada a requalificação da
Escola de Cabanas. A funcionar
num edifício de 1959, este esta-
belecimento de ensino foi alvo de
obras de recuperação e amplia-
ção avaliadas em 273 mil euros.
Deste modo, a “nova” Escola de
Cabanas (frequentada por 42 alu-
nos) passa a dispor de duas sa-
las de aula, instalações sanitárias
para crianças (incluindo as de
mobilidade reduzida) e para pro-
fessores, uma sala polivalente/re-
feitório, uma cozinha e despensa,
uma sala de professores/educa-
dores e um espaço para arrumos.
Nos espaços exteriores foi criado
um parque de jogos, uma zona
com jogos tradicionais e equipa-
mento infantil, e uma zona verde.

A cerimónia de inauguração
realizou-se a 21 de Setembro e
contou com as presenças de vári-
os responsáveis políticos munici-
pais e da freguesia de Monte Cór-
dova bem como de representantes
da comunidade educativa local.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Castro Fer-
nandes começou por considerar
as obras de requalificação da es-
cola existente “umas obras dig-
nas e feitas em tempo recorde” já
que, adiantou “para além de dar
maior dignidade à escola existen-
te” também permitiu que o arran-
que do ano lectivo “tivesse de-
corrido sem atrasos e com a mai-
or das tranquilidades”.

Ainda segundo Castro Fernan-
des “a prova de que a Educação
é uma Prioridade” para a Câmara
de Santo Tirso reside no montan-
te que está a ser investido - “mais
de dez milhões de euros” - na
construção de seis novos centros
escolares no concelho, realçan-
do que só, em Monte Córdova,
foram gastos nos últimos anos
“mais de 591 mil euros só na
beneficiação de escolas”. |||||||||

Requalificação
da Escola de
Cabanas
foi inaugurada
OBRA CUSTOU MAIS DE
270 MIL EUROS À
CÂMARA MUNICIPAL E
FICOU PRONTA A TEMPO
DE NOVO ANO ESCOLAR
PARA OS SEUS 42 ALUNOS
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Rua Mestre Escola, nº 90 - VILA DAS AVES

A CDU (Coligação Democrática Uni-
tária) realiza no próximo domingo
(4 de Outubro) um almoço-convívio
de apresentação dos seus candida-
tos à Assembleia de Freguesia de Vila
das Aves. Encabeçada pelo industri-
al de metalurgia, Abel Rodrigues, a
lista é depois constituída pelos se-

guintes nomes: Beja Trindade (refor-
mado), Patrícia Sofia e Tiago André
(operadores de supermercado), Au-
gusta Magalhães (comerciante), Joa-
quim Simões (reformado), Maria
Augusta (montadora de peças), Egas
Lima (reformado), Olinda Pimenta
(desempregada), Henrique Costa

(operário têxtil), Maria José (empre-
gada comercial), Armindo Lopes (ven-
dedor), Branca dos Anjos (formado-
ra de costureira), Joaquim Monteiro
(metalúrgico), Belarmina Machado,
(costureira), Gabriel Meira e António
Pacheco (reformados), Manuel Pon-
tes (operário têxtil) e ainda Luís Fi-

lipe (empregado de armazém).
O almoço de apresentação dos can-
didatos terá lugar no Ca´fe Moreira
(Cense), a partir das 13 horas do pró-
ximo Domingo e os interessados de-
vem fazer a sua inscrição através dos
seguintes telefones: 962 359 498 ou
919 153 060. |||||||

CDU de Vila das Aves revela lista candidata à Assembleia de Freguesia

CDS-PP que ver José Graça como
vereador da Câmara de Santo Tirso

O CDS-PP de Santo Tirso organizou
um jantar de apresentação dos can-
didatos à Assembleia de Freguesia da
sede do município, e onde estiveram
presentes também os primeiros can-
didatos das listas à Câmara e Assem-
bleia Municipal.

Com a presença de vários elemen-
tos dos órgãos distritais e nacionais
do partido, liderados pelo deputado
europeu Diogo Feio, juntaram-se cer-
ca de cento e cinquenta simpatizan-
tes e amigos, que ouviram os repre-
sentantes das três listas e seus man-
datários em intervenções que abor-
daram os objectivos das respectivas
candidaturas.

Quanto à Junta de Freguesia, José
Duarte Malheiro sublinhou o orgu-
lho em poder dar continuidade ao
“magnífico trabalho na área social que
José Graça desenvolveu nos últimos
oito anos na cidade, trabalho que se
destaca claramente dos anteriormen-
te desenvolvidos”. Declarou ainda que
eram também seus objectivos criar
uma nova dinâmica de apoio à ju-
ventude, daí a composição da sua lista,
propondo-se implementar uma estru-
tura para a formação de jovens em
campos ligados às novas tecnologias
e de imediato criar condições para o
acesso livre à Internet em toda a fre-
guesia.

Por decisão do grupo, usou da pa-
lavra em nome da lista à Câmara
Municipal Sara Almeida, a primeira
mulher da lista, que enumerou os
objectivos da candidatura, cujo prin-
cipal é eleger José Graça para verea-
dor, onde poderá dar continuidade
à sua acção social até agora desen-

NUM JANTAR DE APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA SEDE DO MUNICÍPIO, O CDS-PP
TRAÇOU OS SEUS OBJECTIVOS PARA AS ELEIÇÕES DE 11 DE OUTUBRO: ELEGER UM VEREADOR E  CRIAR NOVA DINÂMICA
DE FORÇAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO

volvida na freguesia e que pretende
implementar em todo o concelho.
“Esta candidatura não tem, como ou-
tros, a ilusão ou a pretensão dema-
gógica de prometer tudo, mas sim de
propor-se concretizar objectivos cla-
ros: concluir a rede de abastecimento
de água e o saneamento básico no
concelho; criar um departamento para
a promoção turística e formação de
guias especializados e angariados nos
jovens licenciados. A eleição de José
Graça é fundamental para o futuro
do concelho”, sublinhou Sara Almeida.

A lista à Assembleia Municipal foi
apresentada por Fernando Ferreira,
cabeça de lista, que se propôs criar
um grupo independente na Assem-
bleia que terá como objectivos: “criar
uma nova dinâmica neste órgão
deliberativo que ao longo de déca-
das, com a colaboração dos candi-
datos repetidos das outras listas con-
correntes, não tem feito mais do que
aprovar o que o executivo camarário
lhe propõe”. Ainda segundo o mes-
mo responsável, “é com um grupo in-
dependente apoiado pelos presiden-
tes de junta, independentes ou não,
que os grupos partidários verão ser
aprovados critérios objectivos de dis-
tribuição de verbas às freguesias, a
redução de taxas de IMI e da Derra-
ma para os pequenos comerciantes e
industriais e a redução das taxas do
IRS para os cidadãos, beneficiando as
famílias tão afectados pelo desempre-
go no concelho”. “Dar realmente po-
der às Juntas de Freguesia é também
função da Assembleia Municipal que
tem de obrigar o executivo a pôr em
prática medidas efectivas e possíveis

de combate á crise e aposta no de-
senvolvimento e não limitar-se a apro-
var só o que lhe aparece enviado pelo
executivo”, concluiu o candidato.

O jantar terminou com uma inter-
venção do euro-deputado Diogo Feio
que manifestou o seu orgulho pela
organização que presenciou e vatici-
nou o seu regresso a Santo Tirso para
comemorar os resultados das próxi-
mas eleições. |||||||

“Esta candidatura não
tem a pretensão demagó-
gica de prometer tudo,
mas sim de propor-se
concretizar objectivos
claros”, afirmou Sara
Almeida da lista do CDS-
PP à Câmara Municipal

O combate político na freguesia
sede do concelho advinha-se re-
nhido, com os cabeças-de-lista
dos dois principais partidos a me-
direm forças. Orlando Moinhos
segue pelo PS, com um currículo
feito de experiência autárquica,
nomeadamente como antigo ve-
reador da Câmara Municipal e
José Pedro Miranda pelo PSD, a
apostar numa campanha dinâmi-
ca e de contacto directo com as
populações.

É disso exemplo a recente ac-
ção promovida junto dos mora-
dores de Fontiscos, inteirando-se
o candidato sobre os problemas e
aspirações das gentes deste lu-
gar da freguesia sede do municí-
pio. Em tempos, também ele eleito
vereador da Câmara Municipal,
José Pedro Miranda, de 40 anos,
director de balcão de uma insti-
tuição bancária, é licenciado em
Relações Internacionais. A “cria-
ção de riqueza e de trabalho” é uma
das prioridades da sua candida-
tura que quer ainda ver reforça-
do o apoio social junto dos mais
carenciados. A candidatura de
José Pedro Miranda quer também
que Santo Tirso faça a diferença
em termos culturais.

Da lista candidata à Assem-
bleia de Freguesia, apresentada no
dia 19 de Setembro, destaque para
os nomes de Carlos Oliveira (ju-
rista), Manuel Alberto Mirra (ad-
vogado), Carla Fonseca (radiolo-
gista), Gil Balsemão (advogado),
Vítor Carneiro (empresário) e Vera
Martins (secretária). ||||||

José Pedro
Miranda na
luta pelo poder
na freguesia de
Santo Tirso
ACÇÕES DE CAMPANHA
JUNTO DA POPULAÇÃO
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“Se eu pudesse escolher abdicava da Junta de
Freguesia para João Abreu ganhar as eleições para
a Câmara Municipal (...) Julgo que é mais
importante para S. Martinho do Campo, para as
freguesias do Vale e para o concelho que
João Abreu seja eleito presidente do município”

As mil e 200 mulheres de João Abreu

|||||| TEXTO: CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA     SOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHO

Não vale a pena pensar que João Abreu
é o novo Casanova ou o novo D. Juan
de Santo Tirso, porque até o verdadei-
ro Casanova teria alguma dificuldade
em reunir 1200 mulheres que, de
pulmões insuflados, gritavam alto e
bom som “João Abreu, João Abreu”. Ain-
da o jantar não tinha começado e já o
anfitrião estava à porta do recinto a
cumprimentar com dois beijos cada
uma das mulheres. Contagem final:
2400 beijos de boas vindas, mais
uns quantos de despedida. Confron-
tado com a nossa pergunta – ‘se não
tinha medo de apanhar gripe A’ -, a res-
posta foi lacónica: “neste momento, não
tenho medo de nada”. Já o jantar ti-
nha sido servido quando João Abreu
subiu ao palco, e ao som de um co-
lossal aplauso iniciou o discurso com
um embargado “obrigado”. “Estou sim-
plesmente encantado”, acrescentou.

Como pedia a ocasião, o candi-
dato direccionou a parte inicial do
discurso para a plateia feminina: “são
as mulheres que mais sofrem com o
desemprego no concelho de Santo
Tirso”, lembrou o candidato do PSD,
apelando depois para que se disses-
se “basta” a um “concelho que tem a
maior taxa de desemprego, que tem
o pior poder de compra da área me-
tropolitana do Porto”. Santo Tirso, é
“o único concelho que perde popu-
lação todos os anos. Tudo aquilo que
é preciso situa-se nos concelhos vizi-
nhos”, disse ainda João Abreu.

Para reiterar os argumentos da sua
candidatura, o candidato socorreu-
se das memórias do tempo em que
andava a estudar no colégio das
Caldinhas. “Na altura” – recordou –
“eu e os meus amigos de Santo Tirso
troçávamos dos amigos de Famalicão.
É que nós tínhamos uma piscina e

JOÃO ABREU REUNIU NUM JANTAR, CERCA DE MIL E 200 MULHERES QUE MANIFESTARAM O SEU APOIO AO
CANDIDATO SOCIAL-DEMOCRATA À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO.

eles não! Hoje eles têm seis e nós
temos a mesma.” Depois de enaltecer
o orgulho em ser de Santo Tirso, João
Abreu afirmou que “podemos perder
tudo, mas não podemos perder a
honra de ser tirsenses” O discurso,
suficientemente pragmático e sucinto
para prender a atenção da plateia, ter-
minou em jeito de apelo. “Ao fim de
tantos anos todos os diagnósticos
estão feitos, agora precisamos é de
remédios. No dia 11 de Outubro te-
nham a consciência que não estão a
mudar por mudar.” Rematou com o

mesmo tom comovido com o qual ti-
nha iniciado minutos antes o discur-
so: “estou muito contente, alegre e
muito optimista. Obrigado.”

Pouco antes já Agostinho Branqui-
nho, presidente da Comissão Política
Distrital do PSD do Porto, e o manda-
tário da campanha de João Abreu,
Barros da Cunha, tinham subido ao
palanque para endereçar palavras de
apoio ao candidato. Mas o mais ex-
plosivo foi mesmo Barros da Cunha
que comparou João Abreu a um “ti-
moneiro de uma embarcação que tem

andado à deriva”. Lembrou ainda que
o seu apoio à candidatura do social-
democrata surpreendeu muita gente
“porque nunca me manifestei, mas
existem alturas na vida em que temos
de dar um passo e eu dei, porque me
identifico com este projecto.”

No final da festa foram chamados
ao palco cada um dos candidatos do
PSD às juntas de freguesia e se al-
guns se mostraram inibidos perante
uma plateia repleta de mulheres, ou-
tros, como Carlos Valente e Adelino
Moreira, não se coibiram de dançar
efusivamente em cima do palco.

O resto da noite ficou marcada
pela distribuição de uma rosa amare-
la a cada uma das mulheres presen-
tes e pela sessão de karaoke que ar-
rancou as senhoras das cadeiras e
transformou o recinto num autêntico
salão de baile.||||||

Contagem final:  dois mil
e 400 beijos de boas
vindas, mais uns quantos
de despedida. Medo da
gripe A? “Neste momento,
não tenho medo de nada”,
diz o candidato à Câmara
Municipal, João Abreu

Citações
ADELINO MOREIRA, CANDIDATO DO PSD À JUNTA DE S. MARTINHO DO
CAMPO EM ENTREVISTA AO JORNAL “NOTÍCIAS DO VALE” Dois deputados da Assembleia de

Freguesia de Vila das Aves constam
da lista candidata à Assembleia Mu-
nicipal do PSD. Liderada pelo advo-
gado Paulo Ferreira, da lista candi-
data seguem-se os nomes do depu-
tado avense José Manuel Machado
(bancário, na foto) e, em sétimo lu-
gar, o jovem Rui Batista. Pelo meio,

destaque ainda para os nomes de Fe-
licidade Oliveira (arquitecta), Au-
gusto Souto (engenheiro mecânico),
Paulo Oliveira (Gestor), Andreia Neto
(advo-gada). Na lista do PSD, a re-
presentação avense faz-se ainda com
os nomes da socióloga Helena Antu-
nes e do operador de registo de da-
dos, Eduardo Monteiro. ||||||

José Manuel Machado e Rui Batista na lista
do PSD à Assembleia Municipal
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Ainda a colocação de “outdoors”
dava os “primeiros passos” e já o PSD
se queixava do vandalismo a que os
mesmos estavam sujeitos. Mais recen-
temente, o tom tem-se intensificado,
mas agora pela voz do Partido Socia-
lista, em particular pelos factos ocor-
ridos a dois outdoors do candidato
do PS à Junta de Freguesia de Vila
das Aves, Luís Lopes.

“No espaço de poucos dias, dois
outdoors de campanha do Partido
Socialista de Santo Tirso foram irre-
mediavelmente danificados em Vila
das Aves, na sequência de actos de
vandalismo que esta candidatura con-
sidera inqualificáveis e totalmente ina-
dequados num Estado de direito, li-
vre e democrático”, refere o secretari-
ado local do PS de Vila das Aves. No
entender do partido, que já veio a pú-
blico “repudiar” a situação, os actos
de vandalismo “ferem a dignidade e
o respeito que devem merecer-nos to-
das as candidaturas às diferentes elei-
ções que se realizam neste final de ano”.

Num primeiro momento, o cartaz
da lista socialista candidata a Vila das
Aves, liderada pelo Luís Lopes, que
se encontrava afixado nas proximida-
des da Extensão de Saúde foi rasga-

do, tendo parte da tela sido depois
abandonada junto à rotunda do quei-
jo (como é conhecida pela popula-
ção) a escassos metros do local. Na
altura, o Partido Socialista entendeu
formalizar, junto das autoridades com-
petentes, uma queixa contra desco-
nhecidos.

Mais recentemente, um outro car-
taz do PS, afixado junto à Quinta dos
Pinheiros e exibindo também com o
rosto do cabeça-de-lista do PS à Jun-
ta de Freguesia, foi “apedrejado e
danificado de forma brutal, definitiva
e inaceitável”. O partido viu-se nova-
mente “obrigado a accionar os meios
legais e recorrendo às autoridades para
encontrar os responsáveis por mais um
atentado à democracia e à liberdade
de expressão no nosso concelho”.

LISTA DO PS A VILA DAS AVES
O vandalismo a que os outdoors do
PS têm estado sujeitos não passou ao
lado dos discursos feitos no dia 24
de Setembro no âmbito da cerimónia
pública de apresentação da lista soci-
alista candidata a Vila das Aves. Van-
dalismo a que, diz Castro Fernandes,
o PS “já está habituado”, frisando, no
entanto, o que de significativo e de pre-

ocupante tem em termos democráticos.
Na mesma cerimónia, realizada ao

Centro Cultural de Vila das Aves, o
candidato do PS à Câmara Municipal
alertou o candidato à Junta das Aves,
Luís Lopes, para a “oposição” que vai
enfrentar pela frente e que, no seu
entender, e tendo em conta alguns
dos “casos” que fizeram o historial
das Assembleias de Freguesia “ultra-
passa todos os limites para alcançar
os seus objectivos, nomeadamente ao
nível da provocação”.

Não é esse o caminho que Luís
Lopes quer seguir, e isto a julgar pe-
los “predicados” que o mesmo enu-
merou e que no seu entender devem
caracterizar “o próximo presidente da
Junta”. Ou seja, um presidente que
saiba ouvir, que saiba escutar os seus
conterrâneos, que não entre em con-
flito directo, e que saiba “dizer as coi-
sas”: “as verdades têm de ser ditas,
mas de forma a não ofender as pes-
soas”. ||||||| JACJACJACJACJAC

Partido Socialista queixa-se do vandalismo aos
cartazes de campanha de Luís Lopes

No espaço de poucos dias,
dois ‘outdoors’ de campa-
nha do PS foram irreme-
diavelmente danificados

DOIS ‘OUTDOORS’ DA CANDIDATURA DE LUÍS LOPES, A VILA
DAS AVES, FORAM VANDALIZADOS. O PARTIDO SOCIALISTA JÁ
DENUNCIOU A SITUAÇÃO ÀS AUTORIDADES.
NA CERIMÓNIA DE APRESENTAÇÃO DA LISTA CANDIDATA À
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES O ASSUNTO
TAMBÉM ESTEVE NA ORDEM DO DIA, ASSIM COMO ‘O TIPO
DE OPOSIÇÃO’ QUE É FEITA LOCALMENTE
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Acordos com as seguintes entidades: ARS; ADSE; SAMS; SAMS Qua-
dros; SAMS / SIB; CGD (Caixa Geral Depósitos); Médis; Multicare.

Laboratório de Análises Clínicas Mesquita & Damião, Ldª

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

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

PONTE – S. TOMÉ DE NEGRELOS | TELEFONE 252 942 253
VILARINHO

LANDIM - DELÃES

Bioquímica / Hematologia / Microbiologia / Imunologia / Endocrinologia / Monitorização de Fármacos /
Pesquisa de drogas de abuso (Haxixe, Heroína, Cocaína) / Espermograma /Control de Hipocoagulados (VARFINE)

/ Teste respiratório Helicobacter pylori / Rastreio Pré-Natal no sangue materno 1º e 2º trimestre

Certificação
Gestão da
Qualida-
d e

Ópera em três actos na Casa das Artes de Famalicão
“Aladino e a Lâmpada Mágica” é o título da ópera em três actos que estará em cartaz nos próximos dias na Casa das Artes
de Famalicão. Com música de Nino Rota e libreto de Vinci Verginelli, este espectáculo, com direcção musical de Luís
Machado e encenação de Norma Graça-Silvestre é uma co-produção da Casa das Artes, Artave e Centro de Cultura Musical.
Nos dias 1, 2 e 6 de Outubro as apresentações de “Aladino e a Lâmpada Mágica” destinam-se ao público em idade escolar,
nos dias 3 (às 21h15) e 4 de Outubro (às 18h00), para o público em geral. O custo do bilhete é de 7,5 euros.

No próximo dia 10 de Outubro (sá-
bado) Vila das Aves recebe a ante-
estreia da peça “História da Ilha do
Tesouro de Stevenson”. Dirigida em
especial aos mais novos (mas esten-
dendo-se o convite também aos pais
e avós), o espectáculo, promovido pela
Câmara Municpal de Santo Tirso, é
levada à cena pelo Teatro Art’Imagem
(com sede no Porto) numa encena-
ção de José Leitão. A apresentação
de “História da Ilha do Tesouro de
Stevenson”, com texto de Jorge
Louraço Figueira, está marcada para
as 10h30 do referido dia 10. Em
palco, os actores Flávio Hamilton e
Teresa Alpendurada dão corpo e voz
às personagens deste espectáculo,
baseado na obra de Robert Louis
Stevenson “A Ilha do Tesouro”.

Os acontecimentos narrados no
célebre romance de Stevenson são
aqui transportos para a ribeira da ci-
dade invicta. De acordo com a sinop-
se do espectáculo “Long John Silver,
o temido pirata do romance, é ago-
ra proprietário da ‘Taberna  Perna de
Pau’ no Porto. A cidade vive ainda o
rescaldo do ‘revolta dos taberneiros’
e as águas do Douro invadem as ruas
da Ribeira em mais uma das suas
cíclicas cheias. Jim Hawkins, o rapaz
da novela, é hoje capitão da marinha
real britânica e está ancorado na ci-
dade invicta.  Os dois encontram-se
e revivem  acaloradamente as suas
aventuras, zangas e traições e o des-
tino do tesouro, cujo principal parte,

segundo o pirata, ainda está escon-
dido na Ilha. O antigo pirata da per-
na de pau tenta convencer Jim a vol-
tar a Ilha...”

Fundado em 20 de Agosto de
1981, o Teatro Art’Imagem, integra
actualmente três gerações de profis-
sionais. Um novo autor contemporâ-
neo, a revisitação de um clássico e a
adaptação de um grande autor da

literatura universal para jovens são
os vértices da criação artística do Te-
atro Art’Imagem que estreia, por ano,
três espectáculos, recorrendo à utili-
zação de diversas disciplinas teatrais,
no sentido da captação e diversifica-
ção de públicos.

Os seus espectáculos têm tempo-
rada no Porto e na Maia e são leva-
dos a todo o território nacional, com

bém passam companhias do resto da
Europa, América, África e Oceânia.

A semana da “Primavera do Tea-
tro – Comemorações do Dia Mundi-
al do Teatro”, é oura das iniciativas
dinamizadas pelo Teatro Art’Imagem,
desde 2007, que inclui a realização
de espectáculos, acções de formação
e várias actividades com associações
culturais e escolas da Maia. ||||||

“História da Ilha do Tesouro de Stevenson”
em ante-estreia no Centro Cultural de Vila das Aves
MAIS RECENTE ESPECTÁCULO DO GRUPO TEATRO ART’IMAGEM (DO PORTO) A 10 DE OUTUBRO (10H30) EM VILA DAS AVES

uma média de 120 representações/
ano e participações em vários festi-
vais de teatro, dentro e fora do país.
Para além disso, o grupo organiza
deste 1982 o “Fazer a Festa - Festival
Internacional de Teatro” e desde 1994
o Festival Internacional de Teatro Có-
mico da Maia, onde recebe os me-
lhores espectáculos deste género de
Portugal e de Espanha e por onde tam-

FLÁVIO HAMILTON E TERESA ALPENDURADA (DIREITOS RESERVADOS)
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MACHADO & LOBÃO, LDA.

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

TECTOS FALSOS  |  DIVISÓRIAS  |
APLICAÇÕES EM GESSO  |

DECORAÇÕES

FESTA DE S. MIGUEL ARCANJO (VILA DAS AVES): ENTREGA DE PRÉMIOS DO 21º CONCURSO DE QUADRAS

|||||| TEXTO: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

A Associação de S Miguel Arcanjo,
ao contrário do que vem acontecen-
do em anos anteriores, antecipou as
festividades ao seu padroeiro numa
semana, tentando aquecer o entusi-
asmo popular nas noites de sexta e
sábado, respectivamente 18 e 19 de
Setembro, incluindo no programa um
arraial minhoto e a distribuição dos
prémios do concurso de quadras.

Esta sessão decorreu no auditó-
rio do patronato, num intervalo des-
te arraial, tendo participado umas es-
cassas três dezenas de pessoas, en-
tre responsáveis da organização, ele-
mentos do júri, concorrentes premi-
ados, convidados e pessoas interes-
sadas, num ambiente apesar de tudo
familiar e sem formalismos. Dois dos
três elementos do júri, respectivamen-
te, a ex-professora Rosa Sobral e a
madre Albertina, abadessa do con-
vento da Visitação, teceram algumas
considerações sobre a seleção a que
procederam para apurar as três qua-
dras premiadas e 12 menções hon-
rosas de um total de perto de três
centenas de quadras recebidas pela
organização. Quanto aos concorren-

1º PRÉMIO
Mão de amor meteu-se em brios,
Do belo fez um painel
Que este chão entre dois rios
Ergue em honra a S. Miguel
AFONSO BASTOS (VILA DAS AVES)

Poeta avense, Afonso Bastos, vence
concurso de Quadras de S. Miguel A festa de S. Miguel Arcanjo teve ao

longo de 5ª, 6ª feira e sábado os ac-
tos centrais da piedade e do fervor
litúrgico com que habitualmente a co-
munidade da Vila das Aves honra o
Altíssimo, nomeadamente a celebra-
ção do sacramento da Confissão, a
adoração do Santíssimo e as Eucaris-
tias dominicais de sábado e domin-
go. A procissão que percorreu as ruas
da Vila incorporou 24 andores com
santos venerados na igreja matriz, o
Santo Lenho e constituiu uma vez mais
um acto de piedade bastante partici-
pado que concentrou por onde pas-
sou um público respeitoso. O facto
de ocorrer simultaneamente em dia
de eleições legislativas e numa tarde
de calor terá dado ao acto uma certa
singularidade com sinais visíveis por
todo o lado das cam-panhas em cur-
so. A banda de música de Riba d’Ave
solenizou e marcou o ritmo da pro-
cissão terminando em arraial a que
faltou o habitual despique entre ban-
das.

Uma referência ao Sarau realiza-
do no sábado, à noite, que terá sido,
sem dúvida, uma das noites culturais
e recreativas mais participadas e nele
actuou a prata da casa, sob a designa-
ção de “Nunca é tarde” e o grupo con-
tratado “Onda Média”

A festa em honra do padroeiro
concluiu-se na passada 3ª feira, dia
29 com a celebração eucarística do
dia litúrgico do Arcanjo S. Miguel. ||||||

FESTA DO PADROEIRO,
S. MIGUEL ARCANJO

tes, destaque para o poeta avense
José Afonso de Castro Bastos que
além do 1º prémio recebeu ainda
quatro menções honrosas; destaque
também para a presença de Glória
Marreiros residente em Portimão que
se deslocou expressamente à nossa
vila para receber o 3º prémio e duas
menções honrosas; e ainda para
Florinda da Conceição Dias Botelho
de Almeida, residente no Porto, que
também veio às Aves para receber
pessoalmente o 2º prémio.

Por parte dos organizadores, o sr.
Macedo assumiu o papel de porta-
voz e declamador de serviço com o
entusiasmo que se lhe conhece, fa-
zendo passar a mensagem identitária
da associação promotora deste cer-

tame que promete continuar. O dire-
tor espiritual e pároco, Pe Fernando
Abreu, mostrando-se extremamente
cético quanto à continuidade das fes-
tas paroquiais na sua componente
profana atendendo aos constrangi-
mentos que a nova concordata co-
loca às paróquias e seus movimentos
em termos de gestão económica, não
deixou de elogiar o espírito de re-
sistência e a criatividade para obter
receitas próprias para custear as fes-
tividades do seu patrono; mas ficou
no ar um desafio aos associados
para que analisassem muito bem se
valeu a pena este esforço suplemen-
tar e este alargamento do programa.

Há que dizer que, se já na sexta-
feira acorreu muito pouco público a
ouvir o Coro da Associação de Re-
formados de Vila das Aves e a pro-
var as especialidades servidas nas
tasquinhas de comes e bebes, no sá-
bado, à noite, a afluência terá sido
ainda mais escassa para ouvir a ban-
da popular “Charanga”. Alguma de-
solação tomava conta dos organiza-
dores que não entendem por onde
andariam os avenses, esperando ape-
nas que as festividades da próxima
semana sejam mais concorridas. |||||

2º PRÉMIO
S. Miguel, que bons cantantes,
Vizela e Ave à porfia!
São da Vila os dois Amantes
E a cortejam noite e dia
FLORINDA DIAS BOTELHO (PORTO)

3º PRÉMIO
Nesta procissão, com brio,
Toda a alma se ajoelha,
Porque esta terra é um rio
Onde S. Miguel se espelha
GLÓRIA MARREIROS (PORTIMÃO)
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Depois da vitória frente ao Penafiel, houve nulo no Carregado

DEPOIS DO 0-0 NO TERRENO DO CARREGADO, O AVES SOMA QUATRO EMPATES E UMA VITÓRIA, SENDO NÃO SÓ O «CAMPEÃO DOS EMPATES»
COMO A ÚNICA EQUIPA QUE AINDA NÃO PERDEU NA PRESENTE EDIÇÃO DA LIGA VITALIS. NA PRÓXIMA JORNADA, A EQUIPA DE MICAEL SEQUEIRA MEDE
FORÇAS COM O LÍDER GIL VICENTE.

||||| TEXTO:     SÍLSÍLSÍLSÍLSÍLVIAVIAVIAVIAVIA     SOSOSOSOSOARESARESARESARESARES
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Depois da primeira vitória na presen-
te temporada, na penúltima jornada,
na recepção ao Penafiel, por 3-2 (bis
de Pedro Pereira), o Desportivo das
Aves rumou ao reduto do Carrega-
do e empatou a zero. Em cinco jogos
disputados, os avenses somam qua-
tro empates e uma vitória. Um «score»
que se traduz na única equipa que
ainda não perdeu na Liga Vitalis, com
sete golos marcados e seis sofridos.
Com tudo isto, o Aves está na oitava
posição, com sete pontos, mais um
do que o Sporting da Covilhã, e me-
nos um do que Sta Clara, Oliveirense
e Freamunde.

No passado fim-de-semana, e já
sem Ricardo Nascimento na equipa
(rescindiu), o Desportivo das Aves en-
trou mais determinado, mostrando-
se mais rematador e perigoso, fazendo

CLASSIFICAÇÃO P J

1 - GIL VICENTE 10 5

2 - FEIRENSE 10 5

3 - PORTIMONENSE 10 5

4 - BEIRA-MAR 9 5
5 - OLIVEIRENSE 8 5

7 - SANTA CLARA 8 5

9 - SP. COVILHÃ 6 5

10 - CARREGADO 5 5

11 - PENAFIEL 5 5

6 - FREAMUNDE 8 5

7

13 - VARZIM 5 5

16 - CHAVES

4 514 - TROFENSE

3 515 - ESTORIL
3 5

12 - FÁTIMA 5 5

58 - CD AVES

ST. CLARA 1 - FEIRENSE 1

TROFENSE 0 - PORTIMONENSE 3

FREAMUNDE 2 - VARZIM 1

GIL VICENTE 1 - FÁTIMA 1
PENAFIEL 1 - SP. COVILHÃ 0

CARREGADO 0 - CD AVES 0

VARZIM - SANTA CLARA
PORTIMONENSE - FREAMUNDE

CHAVES 1 - ESTORIL 1

SP COVILHÃ - TROFENSE
OLIVEIRENSE - DESP. CHAVES
FEIRENSE - PENAFIEL
FÁTIMA - CARREGADO

CD AVES - GIL VICENTE (DIA5)

JORNADA 5 - RESULTADOS
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ESTORIL - BEIRA-MAR (DIA 3)

BEIRA MAR 1 - OLIVEIRENSE 0

Desportivo das Aves é campeão dos empates

uso da sua maior experiência no es-
calão, mas também num plantel mais
forte. Mas essa supremacia não foi
permanente e terminou após os pri-
meiros 45 minutos. No segundo tem-
po, a equipa visitada equilibrou e até
terminou o encontro a pressionar,
tendo criado oportunidades de golo,
mas não conseguiu traduzir em golos.

Destaque ainda para a boa exibi-

ção do guarda-redes do Carregado,
Hugo Félix, que evitou o golo aos
avenses, entre eles um forte remate
fora da área de André Carvalho.

FICHA TÉCNICA
CARREGADO: HUGO FÉLIX, MOISÃO, TÓPÊ,

DIOGO MARTINS, JOÃO PEDRO, GANHÃO, MIGUEL

ROSA (BARCARI, 78’), MÁRIO SÉRGIO, PEDRO

DIONÍSIO (SÉRGIO NUNES, 90'), TIAGO RENTE

(RAMON, 68') E MAURO BASTOS. TREINADOR

JOÃO SOUSA. DESPORTIVO DAS AVES: RUI

FARIA, LEANDRO, TIAGO VALENTE, SÉRGIO NUNES,

PEDRO GERALDO, VINÍCIUS (UEDERSON, 74'),

ANDRÉ CARVALHO, PEDRO PEREIRA (JORGE

DUARTE, 81’), JÚLIO CÉSAR, LUISINHO E JOÃO SIL-

VA (LUCIANO, 81’). TREINADOR: MICAEL

SEQUEIRA. ARBITRO LUÍS CATITA (AF ÉVORA).

JOGO DISPUTADO NO ESTÁDIO MUNICI-

PAL DO CARTAXO. CARTÕES AMARELOS:

JÚLIO CÉSAR (23’), LUISINHO (41’), TÓPÊ (52’),

PEDRO GERALDO (70’) E RAMON (84’).

Recepção do Aves ao líder da Liga Vitalis é segunda-feira
Devido aos compromissos televisivos, o Desportivo das Aves recebe o líder Gil Vicente na próxima segunda-
feira, dia 5 de Outubro, feriado. Pela primeira vez esta época, o Estádio do Aves vai ter honras da presença da
televisão, desta feita, pelas 11h15, a partida vai ser transmitida na SPORTTV, e que encerra a ronda sexta.

IMAGENS DO JOGO ENTRE O DESPORTIVO DAS AVES E O PENAFIEL
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Juniores goleiam
Boavista e vencem
Gil Vicente
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Apesar do clube ainda não ter oficiali-
zado a saída, Ricardo Nascimento já não
é jogador do Aves, depois de ter che-
gado a acordo com a Direcção e rescin-
dir o contrato que o ligava ao clube
avense até final da época. Os motivos
da saída estão ainda por conhecer, mas
ao que conseguimos apurar estão liga-
dos à atitude que o médio teve após a
substituição no encontro com o Penafiel.
O jogador, que chegou a Aves a meio
da última época vindo do Trofense, não
gostou de ser chamado pelo técnico Mi-
cael Sequeira para sair e nem sequer se
dirigiu ao banco para cumprimentar o
colega que entrou para o seu lugar, ten-
do seguido directo para o balneário.

Apesar dos seus 35 anos, não é de
todo desconhecido o feitio intempestivo
do médio que já representou clubes
como Gil Vicente, Varzim, Braga, Leixões,
Boavista e ainda Rio Ave, antes de rumar
à Coreia do Sul onde actuou quatro
épocas antes de regressar a Portugal e
ingressar no clube da Trofa.

O jogador ainda não se pronunciou
acerca da saída, esperando-se que o
faça dentro de dias após a confirmação
oficial do clube avense.

A ser verdade as razões da saída,
recorde-se que já motivos semelhantes
estiveram na origem da saída de Nasci-
mento do Trofense, e ainda na última
temporada, o médio teve conflitos com
o ex-treinador do Desportivo Henrique
Nunes. |||||||

||||||| TEXTO: SÍLVIA SOARES

FOTO: VVVVVASCOASCOASCOASCOASCO     OLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRA

A equipa júnior do Desportivo das
Aves não entrou da melhor forma
no Campeonato Nacional da I Di-
visão, Zona Norte. As três primei-
ras jornadas deixaram a equipa
muito fragilizada pelas derrotas e
ainda mais com peças importantes
lesionadas. Mas como diz o dita-
do «não há mal que sempre dure»
e a reviravolta deu-se à quarta jor-
nada com a difícil deslocação ao
Estádio do Bessa (nas imagens)

Com todo o plantel apto e às

Substituição frente ao
Penafiel pode ter ditado
saída

Ricardo
Nascimento
rescinde
contrato
RICARDO NASCIMENTO JÁ
NÃO É JOGADOR DO AVES. O
MÉDIO, DE 35 ANOS, RESCIN-
DIU CONTRATO COM O
CONJUNTO DE MICAEL
SEQUEIRA. AS RAZÕES
OFICIAIS SÃO DESCONHECI-
DAS, MAS A NÃO ACEITAÇÃO DA
SUBSTITUIÇÃO NA PARTIDA
COM O PENAFIEL PODEM
ESTAR NA ORIGEM DA SAÍDA.

Nos dias 19 e 20 de Setembro dis-
putou-se em Vizela mais uma pro-
va a contar para o Campeonato
Regional de Radiomodelismo (1.8
TT) e o jovem de Vila das Aves,
Ruben Cerqueira, conseguiu mais
uma brilhante prestação.

Com 13 anos, Ruben Cerqueira
continua a apresentar-se entre os
melhores da modalidade, conse-
guindo em Vizela o terceiro lugar

ordens do técnico Marco Nunes,
os avenses golearam os axadreza-
dos e conquistaram a primeira vi-
tória na prova e logo por quatro
golos sem resposta com golos de
Daniel (2), Lemos e Marco. Mas se
o primeiro triunfo foi conquistado
fora de portas, o último foi festeja-
do no reduto dos avenses, que re-
ceberam e venceram a equipa do
Gil Vicente, por 4-2 (marcaram Di-
gas Daniel, Mica e João Miranda).

Com mais três pontos, o Aves
está agora na 10.ª posição, entre
16 equipas, com seis pontos (10
golos marcados e igual número so-

frido), antes da deslocação a
Gondomar (3.º, com 12 pontos),
clube com quem vai medir forças
na próxima jornada.

JOÃO SILVA CHAMADO AOS SUB-20
Aos 19 anos, João Silva entra na
história do Desportivo das Aves.
Não só por vestir a camisola dos
juniores e ser um dos melhores
marcadores, o jovem foi chamado
à Selecção de Sub-20, que se con-
centrou e trabalhou ontem e ante-
ontem. Um prémio justo para o jo-

vem e para a formação avense.

JUVENIS EMPATAM E JUVENIS PERDEM
Entretanto, em jogo a contar para a
terceira jornada do Campeonato
Distrital, os juvenis avenses recebe-
ram e empataram frente ao Paredes
(1-1) com o golo do Desportivo a
ser marcado por Vitó, à passagem
do minuto 31. Uma partida em que
a equipa da casa jogou mais com
o coração do que com a cabeça,
acabando por acusar alguma pres-
são pelo golo que não chegava. |||||||

desta prova, ganha por João Pedro
Gomes seguido por Nuno Filipe
Ferreira. Ruben Cerqueira poderia,
contudo, ter conquistado outra
posição na tabela classificativa, não
fossem os problemas eléctricos com
o carro, que fizeram com que se
‘atrasasse’ na luta pela vitória. Mas,
seja como for, o terceiro lugar re-
vela já a grande perícia e destreza
do piloto avense. ||||||

Terceiro lugar para Ruben Cerqueira
Radiomodelismo
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Electricidade Auto
Mecânica geral

Tacógrafos
Limitadores de velocidade

Alarmes
Auto-rádios

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

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

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

Apesar do Campeonato Distrital da
I Divisão feminina de futsal da AF
Porto ter arrancado no passado fim-
de-semana, a verdade é que o
plantel do Desportivo das Aves ain-
da não está fechado. Aliás, conti-
nuam a realizar-se as captações, às
terças e quintas-feiras, pelas 20h30,
no Pavilhão da Escola Secundária
D. Afonso Henriques, em Vila das
Aves. As interessadas podem assim
juntar-se à equipa técnica liderada
por Estela Torres e coadjuvada por
Fernanda Vieira, Sílvia Gomes e Jor-
ge. Já o plantel (de destacar a saída
da «capitã» Célia que pôs fim à car-
reira), até ao momento, é constituí-
do pelas seguintes atletas: Mara
Costa, Rosa Costa, Catarina Lima,
Marlene Mesquita, Andreia Ferreira,
Sandra Peixoto, Ana Fernandes, Lilia-
na Oliveira, Rafaela, Ana Sofia (ex-
Trofense), Sofia, Ângela Ferreira (ex-

||||||| TEXTO: SÍLSÍLSÍLSÍLSÍLVIAVIAVIAVIAVIA     SOSOSOSOSOARESARESARESARESARES

«O que hoje é verdade, amanhã é
mentira». Já diz o ditado e nunca se
deve ter adequado tão bem quanto
ao actual momento que vive o
Tirsense. A relação entre a equipa
técnica, liderada por Quim Macha-
do, e a Comissão Directiva já tiveram
melhores dias e depois de uma se-
mana adversa, o técnico assumiu, no
final da partida com o Aliados, em
Lordelo, que estava na hora de virar
mais uma página e o seu destino no
clube jesuíta tinha chegado ao fim.
A agitação, como era de prever, assu-
miu o patamar mais elevado, mas 48
horas pode ter ocorrido o «volte-face»
e Quim Machado, segundo conse-
guimos apurar, pode estar com um
pé na… (re)entrada!

O silêncio reina entre as hostes
tirsenses, e o habitual acontece: «nin-
guém confirma, nem desmente»!

Certo, porém, é que há divisões
internas. Uns a favor da permanên-
cia de Quim Machado no comando
técnico, enquanto outros lutam para
que o treinador que levou os jesuítas
à subida de Divisão não se mante-
nha em funções. A ver vamos as «ce-
nas dos próximos capítulos»…

Tudo isto, depois do Tirsense so-
frer a primeira derrota no Campeo-
nato Nacional da Zona Norte. A
deslocação a Lordelo não deu conti-
nuidade ao bom arranque jesuíta, que
sofreu o golo nos minutos finais do
encontro num lance em que Pedro
Albergaria parece ficar mal na foto-

Tirsense soma primeira derrota em Lordelo num lance infeliz de Pedro Albergaria

Quim Machado abandona
ou não abandona o clube?
QUIM MACHADO NO FINAL DO JOGO COM O ALIADOS DE LORDELO, NA ÚLTIMA RONDA,
DEIXOU DE SER TREINADOR DO FC TIRSENSE. MAS À HORA DO FECHO DESTA
EDIÇÃO CORRIAM RUMORES, QUE ESTAVA DE NOVO À FRENTE DA EQUIPA TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO P J

1 - RIBEIRÃO 7 3

2 - ALIADOS LORDELO 7 3

3 - MOREIRENSE 6 3

4 - PADROENSE 6 3
5 - MERELINENSE 5 3

7 - LOUROSA 4 3

9 - VIANENSE 4 3

10 - GONDOMAR 4 3

11 - SP. ESPINHO 3 3

6 - PAREDES 4 3

4

13 - VIEIRA 3 3

16 - AD LOUSADA

2 314 - BOAVISTA

1 315 - VALDEVEZ
1 3

12 - VIZELA 3 3

38 - TIRSENSE

MOREIRENSE 5 - LOUROSA 0

PAREDES 1 - PADROENSE 2

VALDEVEZ 1 - MERELINENSE 1

ALIADOS LORDELO 1 - TIRSENSE 0
AD LOUSADA 0 - VIZELA 0

VIANENSE 2 - VIEIRA 0

LOUROSA - SP. ESPINHO

PADROENSE - PARDES

BOAVISTA 0 - RIBEIRÃO 1

VIZELA - ALIADOS LORDELO
RIBEIRÃO - LOUSADA
VIEIRA - BOAVISTA
GONDOMAR - VIANENSE

TIRSENSE - VALDEVEZ

JORNADA 3 - RESULTADOS

 JO
RN

AD
A 

04

MERELINENSE - PAREDES

SP. ESPINHO 0 - GONDOMAR 1

seu reduto, Estádio Abel Alves Figuei-
redo, o Valdevez, clube que apenas
somou um ponto na prova até ao
momento e, com isso, ocupa a penúl-
tima posição na tabela classificativa.

FICHA TÉCNICA
ALIADOS: ADRIANO, JORGINHO, CORREIA,

FILIPE, PEDRINHO, HERNÂNI (CEREJO, 80’),

FESTAS, RUI COSTA, TONINHO (NUNO ROCHA, 66’),

FERNANDO E WAGNER (ANDRÉ, 84’). TREI-

NADOR: JOSÉ AUGUSTO. FC TIRSENSE: PEDRO

ALBERGARIA, BARROSO, PAULO SAMPAIO, MARCO

RIBEIRO, QUEIRÓS (VILAÇA, 77’), PEDRÓ, MARCO

LOUÇANO, FONSECA, RICARDO ROCHA, ROBERTO

E CORREIA. TREINADOR: QUIM MACHADO.

ÁRBITRO: MANUEL SILVA (BRAGA). JOGO DIS-

PUTADO NO ESTÁDIO DE PARTEIRA, EM LOR-

DELO (PAREDES). AO INTERVALO: 0-0. MARCA-

DOR: FESTAS (87’). CARTÕES AMARELOS:

Distrital de futsal feminino já começou

Avenses recebem
Alfenense no
próximo sábado

A estreia da Associação Recreativa
de Rebordões no escalão principal
também não foi a mais desejada,
dado que ficou selada por uma
goleada na recepção à experiente
equipa da Escolas de Arreigada, por
5-0. A «turma» liderada por Lino
Teixeira acabou por acusar a falta
de ritmo que a I Divisão exige, mui-
to, pelo que sabemos, provocada
pela falta de treinos possíveis, da-
das as limitações (in)compreensíveis
do recente pavilhão rebordoense.
Mas o fim-de-semana passado foi,
sem dúvida, muito penoso para as
formações do Concelho tirsense, já
que também o S. Mamede (apesar
de ter descido desportivamente aca-
bou convidado pela AF Porto, devi-
do à desistência da Invicta, e aos
«nãos» de outras equipas) foi derro-

Torneio da Juventude Socialista
No próximo fim-de-semana, tal
como vem sendo hábito anualmen-
te, o Pavilhão Municipal de Santo
Tirso vai acolher mais uma edição
do Torneio organizado pela Juven-
tude Socialista e que conta com a
presença de 12 equipas, divididas
em dois grupos. No grupo A estão

as formações: ARCA, S. Mamede,
Lamelas, Palmeirense, Areal e AB92;
enquanto no B: JS S. Martinho, JS
Rebordoes/Roriz, Ringe, S. Martinho,
S. salvador e Tarrio. O evento tem
início na manhã de sábado e pro-
longar-se-á até segunda-feira, dia
5 de Outubro. |||||| SSSSSSSSSS

tado em Alfena, por quatro golos
sem resposta. Um confronto que
marcou a estreia de Suca, ex-Aves,
com a camisola das mamedenses,
mas também a ausência da grande
contratação: Marlise. A jogadora que
nas últimas temporadas actuou em
Espanha continua à espera da car-
ta de desvinculação e vê-se impe-
dida de dar o seu tão desejado con-
tributo à equipa. Entretanto, a cami-
nho das mamedenses está Sandra
Silva, ex-Tarrio (Concelhio).

Na próxima jornada, o Rebordões
ruma a Valbom para medir forças com
os Briosos Valboenses (sábado, pe-
las 22h00), equipa que também se
estreia no escalão principal, enquan-
to a equipa de Simão Pedro recebe,
domingo, pelas 17h., no Pavilhão
da Escola D. Afonso Henriques. |||||||

Rebordões e S. Mamede derrotados

S. Mamede de Negrelos) e Sandra M.
No arranque da temporada, as

avenses deslocaram ao reduto das
campeãs nacionais e acabaram go-
leadas, numa partida que mostrou
bem as diferenças entre ambas as
equipas, assim como as respectivas
aspirações. Mas a derrota já faz parte
do passado e a formação avense
está pronta a conquistar a primeira
vitória no próximo sábado, altura
em que recebe outro conjunto ca-
rismático da modalidade: Alfenense.
Um encontro marcado para as
19h15 no Pavilhão do Desportivo
das Aves.

Próxima jornada, sábado: Aves-
Alfenense; Rebordosa-Restaurado-
res; Avintenses; Escolas Arreigada-
Esc. Gondomar; Briosos Valboenses-
AR Rebordões; Mindelo-Alto Avilhó.
No Domigo: S. Mamede-Amigos do
Corim. Folga: Malta. |||||| SÍLSÍLSÍLSÍLSÍLVIAVIAVIAVIAVIA     SOSOSOSOSOARESARESARESARESARES

grafia. Este foi o melhor período no
jogo da equipa de Paredes, que está
agora na segunda posição com os
mesmos pontos do que o primeiro
classificado: Ribeira, ambos somando
sete pontos. O conjunto de Santo Tir-
so, por seu turno, desceu para a oita-
va posição e está no lote das cinco
equipas com quatro pontos. Na pró-
xima ronda, os jesuítas recebem no

Entretanto, e depois de eliminar
o Oliveira do Douro, o Tirsense
já conhece o adversário que vai
defrontar na terceira eliminató-
ria da Taça de Portugal. Trata-se
do conjunto do Oliveira do Bair-
ro, equipa do mesmo escalão, ain-
da que da Zona Centro. A sorte
voltou a bafejar os tirsenses (o
jogo disputar-se-á dia 17 ou 18
de Outubro), que jogam no seu
relvado, contando com isso com
o apoio da massa associativa.

OLIVEIRA DO BAIRRO NA
3.ª ELIMINATÓRIA

ROBERTO (32’), MARCO RIBEIRO (57’ E 87’),

RUI COSTA (60’), FESTAS (68’) E PEDRINHO (90-

4’). CARTÃO VERMELHO (87’).

O silêncio reina entre as
hostes tirsenses, e o habitual
acontece: «ninguém confir-
ma, nem desmente»!
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carta de cense

O governo português decidiu, certamente por razões elevadas, apoiar Farouk Hosni (na foto) para diretor-geral
da Unesco. Esperava-se isso de toda a gente menos de Luís Amado, embora também não se esperasse de Luís
Amado que fosse à Líbia abraçar um protetor e financiador do terrorismo. Os negócios a isso obrigam.
Mas convinha sabermos que razões levam o nosso governo a apoiar para tão alto cargo de cultura um homem
que prometeu queimar livros na biblioteca de Alexandria, censor encartado, mentiroso, além de cúmplice em
várias prisões arbitrárias e ilegais. FRANCISCO JOSÉ VIEGAS, IN CORREIO DA MANHA, 27 SETEMBRO 2009
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Quando escrevo estas palavras, em
simultâneo estou a ouvir através da te-
levisão as habituais promessas elei-
torais acompanhadas de altos gritos,
como é apanágio dos nossos políti-
cos. Para logo de seguida e uma vez
no poder, dar o dito por não dito.

Como se isso não bastasse, em vez
do sereno esclarecimento dos eleito-
res, da grave situação em que o país
se encontra, antes preferem em plena
campanha eleitoral, entupir-nos com
notícias ‘inventonas’ para nos desviar
atenções como por exemplo: escutas
ao Presidente da República, asfixia
democrática e outras manobras de di-
versão em que o PS e o PSD/CDS sai
beneficiados deste grupo coral afina-
do pelo mesmo diapasão.

Continuamos, inexplicavelmente, a
deixar-nos embalar pelos mesmos que
há 33 anos, foram e são os culpados
da situação a que chegou este país.

Não basta protestar, por exemplo,
como acontece pela falta de médicos
no Centro de Saúde da Vila das Aves,
é preciso sabermos interpretar as ra-
zões porque é que isto acontece e sa-
bermos, nos momentos próprios, pena-
lizar nas urnas os responsáveis por
esta situação, que passa naturalmente
por aqueles que nos tem governado.

É fundamental em actos eleitorais
(para isso é que eles existem), saber-
mos distinguir aqueles que de facto
nos defende, daqueles que se apro-
veitam com demagogias e falsas pro-
messas, como temos visto.

Não devemos cair sistematicamente
nas mesmas armadilhas que nos
montam em vésperas dos actos elei-
torais, temos de estar atentos para não
entregar o “ouro ao bandido”.

Realizadas as eleições legislativas,
seguem-se as eleições autárquicas no
próximo dia 11 de Outubro. Saibamos
estar à altura na escolha serena dos
nossos mais fiéis representantes da

ESPERANÇA E CONFIANÇA

meu querido toninho espero que esta te
vá encontrar de boa saudinha que nós
em cense estamos sempre na mesma como
dantes ainda bem que nunca pior graças
a deus e aqui lhe mando mais uma carta
para saber que aqui não se passa nada é
só as zangas do tónio e do neca e adei
ainda no domingo passado se pegaram
quando o chico melro disse que vai meter
o miúdo mais novo na juventude de um
partido qualquer que o miúdo é meio ler-
dinho mas mais tarde ou mais cedo ain-
da acaba ministro ou pelo menos presi-
dente de câmara e adei o neca da rosinha
disse que tem vergonha do país que vai
deixar para os filhos porque é um país de
gandulos da política e eu disse está bem
compadre mas fique calmo que ainda lhe
dá um ataque que o leva pras urgências e
a gente sabe como são as urgências que
a gente entra lá com uma dor de cabeça e
sai pior do que entrou com uma gripe des-
sas que para aí andam e mais valia não
ter lá ido mas adei o chico teimou e o tónio
beato lhe deu corda e disse que era mes-
mo assim que o país está uma desgraça
que já nem há respeito como havia anti-
gamente e que até escondeu aquelas revis-
tas o compadre sabe a que me refiro aque-
las que ajudam quando a gente vai para
velho e já não responde ao chamado o
compadre entende que eu não posso di-
zer a coisa de maneira que se perceba se
não acontece como na televisão que se
ouve um piiii entende compadre adei o
compadre tónio escondeu as tais revistas
mas descobriu que o filho mais velho anda
a ver aquelas indecências na internet por
via do magalhães que lhe deram na esco-
la e o tónio que é uma pessoa crente inté
diz que o magalhães é obra do diabo e
que um dia ainda vai pedir conselho ao se-
nhor abade e de repente a coisa descam-
bou para as eleições e aí foi o diabo como
é costume e adei o compadre zeca da tini-
nha disse que por essas e por outras não
vai votar em nenhum porque são todos
iguais e que o tónio não se esquecesse de

uma grande verdade que um senhor do
partido dele chamado macário tinha dito
e que era que os partidos só servem para
defender compadrios e os interesses de
algumas pessoas e adei foi quando o tónio
e o neca se engalfinharam outra vez e o
neca foi a casa e voltou com um papel ve-
lho mesmo velho que ele tinha guardado
na gaveta da cômoda e que já era de há
mais de dez anos e dizia que a câmara ia
investir 50 mil contos só em 1998 para
fazer o parque de lazer de vila das aves e
adei que já lá vão muitas pedras lançadas
como pelo senhor presidente como nos
jogos olímpicos e nada de parque a que a
gente possa dar esse nome e que até dis-
se que houve um senhor chamado eça que
há mais de cem anos escreveu que os
políticos e as fraldas devem ser mudados
frequentemente e pela mesma razão e disse
que aquilo que o senhor eça escreveu há
um século serve aos políticos que temos
hoje que já não usam cartola mas são habi-
lidosos a enfiar-nos o barrete e que o povo
não é cego mas parece que pouco falta e
deixa-se levar pelas falinhas mansas dos
doutores e engenheiros que chegados aos
votos nos mandam duas e três cartas por
cabeça a dizer que não senhor que estamos
muito bem assim a modos de estarmos no
paraíso e adei os de cense pagam a dízima
aos de santo tirso mas obras bem lá toma
e agora até vão fazer uma estrada para
cense tão estreita tão estreita que o tónio
vai ter de emagrecer para poder passar
por paradela mas o tónio ameaçou que
vai ir a santo tirso queixar-se aos da câma-
ra e que nós devíamos era estarmos caladi-
nhos e agradecidos para não arranjar pro-
blemas e para que os nossos filhos pos-
sam arranjar emprego e adei disse que o
neca podia ler muitos livros mas que não
passava de um ignorante e adei comuna
dum raio pra direita beato duma figa para
a esquerda e bloqueiro para trás xuxalista
para a frente e por aí foi a discussão que fi-
cou tudo entregue à bicharada e o que va-
leu foi o chico melro ter se metido a meio
e os apartou e ainda bem que começou a
dar o futebol num canal estrangeiro que
agente aqui em cense é pobre mas vê tele-
visão a cabo como nas alemanhas e a coisa
logo sossegou e é como vê meu compadre
nós em cense estamos sempre na mesma
como dantes ainda bem que nunca pior
graças a deus e receba saudades do seu
compadre e amigo que muito o estima |||||||

JOSÉ PACHECOBEJA TRINDADE
http//caoraivosoviladasaves.blogspot.com

freguesia, assim como da câmara mu-
nicipal. Saibamos escolher aqueles que
mais traduzem na prática o querer e
a vontade do povo a que pertencem.

Não conheço e nunca vi nenhu-
ma referência, tanto do Presidente de
Junta, assim como do Presidente da
Câmara, a solidarizar-se, ou apenas
dirigir uma simples palavra que seja,
de conforto e apoio para com os tra-
balhadores e desempregados desta
terra ou deste concelho e são mes-
mo muitos, como é sabido.

Ora esta posição é, quanto a nós,
significativa e nos demonstra a evi-
dência com quem se entende e com
quem está esta gente, naturalmente
que não será com os trabalhadores e
muito menos, com os milhares de de-
sempregados deste concelho, que in-
felizmente mais uma vez vão dar o
seu voto aqueles partidos que mais
directamente contribuíram, como au-
tênticos coveiros da sua actual situa-
ção de desemprego, quanto mais não
seja, pelo apoio dado às políticas
neoliberais, praticadas pelo poder eco-
nómico nacional e internacional.

Saibamos utilizar a nossa inteligên-
cia na defesa dos nossos verdadei-
ros interesses.

Repito, jamais podemos entregar
“o nosso ouro ao bandido”!!! |||||

empresas&negócios
Dê um lugar de destaque à sua empresa!
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AUTO ELÉCTRICA AVENSE, LDª

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

Instalações de: Autorádios /
Alarmes / Ar Concidionado

Reparações Eléctricas em Automóveis

. MEDICINA DENTÁRIA - Dr. Miguel Ângelo Gouveia. ORTODONTIA - Dr. Abilio Melo. NUTRIÇÃO - Drª Sónia Mendes. PSICOLOGIA - Drª Sílvia Carneiro

VILA DAS AVES | 252 881 351 / 934 465 717 |  JOANE | 252 993 296 / 934 465 717

A entrada de Santo Tirso na Área
Metropolitana do Porto foi uma de-
cisão política correcta. Para além de
integrar um órgão com evidente peso
político e institucional, o nosso con-
celho passou a participar em deci-
sões de enorme interesse para as po-
pulações do Grande Porto.

Ter uma voz presente e ouvida
num fórum com estas características
é algo que só podia trazer benefíci-
os. Estar no sítio certo para defen-
der os interesses de Santo Tirso e
das suas populações era, pois, algo
que devia ser assumido com deter-
minação.

Era pois óbvio que Santo Tirso
só teria a ganhar com o facto de par-
ticipar em tomadas de posição e na
defesa de decisões que potenciassem
o desenvolvimento dos municípios
que integram a AMP (agora chamada
de GAMP - Grande Área Metropolita-
na do Porto, pela integração de San-
to Tirso, Trofa, Arouca, Santa Maria
da Feira, São  João da Madeira, Oli-
veira de Azeméis e Vale de Cambra).

Por outro lado, no alargamento
da AMP a estes municípios existia um
propósito e um objectivo nada des-
pi-ciendo, que passava pela solida-
riedade intermunicipal para com os
concelhos em fase de desenvolvimen-
to mais débil, como era (e é) o nosso
caso.

Quatro anos passados sobre a
nossa adesão à Área Metropolitana
do Porto, o que ganhamos? A meu
ver, nada. Qual o projecto que foi
aprovado em sede de Junta Metro-
politana para promover o desenvol-

Um balanço triste da
nossa adesão à AMP

vimento do nosso concelho? Ne-
nhum.

Vejo o Governo socialista, através
da Secretária de Estado dos Trans-
portes, ir à Trofa, uma câmara PSD,
lançar com pompa e circunstância a
linha de Metro entre a Maia (ISMAI)
e a Trofa, promovendo, assim, um
salto substancial na qualidade de
vida dos trofenses.

Em tempos, defendi em artigo no
Jornal de Santo Thyrso o prolonga-
mento da linha de Metro até Santo
Tirso, dizendo que não faz nenhum
sentido que o nosso concelho esteja
fora deste projecto. O que é facto é
que aqui ao lado avançou-se nesse
sentido. Será que a Área Metropoli-
tana do Porto acaba na Trofa?

Li, com espanto, o documento so-
bre as prioridades de desenvolvi-
mento da GAMP até 2013. Entre es-
sas prioridades sublinho a referên-
cia à necessidade de reforço da mo-
bilidade metropolitana, onde vem
referido o seguinte: “Proceder à con-
solidação da rede do Metro do Por-
to, com a construção do troço ISMAI-
Trofa, Boavista-Matosinhos, Estádio
do Dragão-Gondomar, extensão da
linha de Gaia até Laborim, criando
aqui um novo interface de transpor-
tes, e prolongamento da linha do
Hospital de S. João até à Maia”.

Outra das prioridades é assegu-
rar a sustentabilidade energética e
ambiental, onde se refere que uma
das acções é: “Promover uma requa-
lificação de carácter paisagístico,
urbanístico e ambiental ao longo das
margens do Douro situadas em es-
paço territorial da AMP”.

Numa altura em que se anuncia
um projecto com vista à requalifica-
ção das margens do Ave, é no míni-
mo estranho que ele não mereça
uma palavra sequer num documen-
to estratégico da Área Metropolita-
na do Porto. Afinal, o que estamos
nós lá a fazer? ||||||

PEDRO FONSECA*
pm-fonseca@sapo.pt

|||||| OPINIÃO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     MACHADOMACHADOMACHADOMACHADOMACHADO

Esta coisa democrática que é esco-
lhermos alguém para decidir por
nós, não é assim tão fácil como pa-
rece. É mesmo bem difícil, quando
pensamos em fazê-lo de forma
esclarecida e soberana. Infelizmen-
te, o esclarecimento e a independên-
cia, de tão difíceis de adquirir, não
abundam. Teria de escrever um livro
se me alongasse indicando os mo-
tivos para que isso aconteça, a não
ser que alguém queira mais esclare-
cimentos sobre este assunto.

Entretanto, aproximam-se as elei-
ções autárquicas, as que têm impli-
cações mais directas sobre a vida das
comunidades locais: na mobilidade,
no ambiente, na construção, nos
impostos, mas também no emprego
e nas relações sociais, entre outras.

Logo, votar de forma esclarecida
e independente nestas eleições tem
uma importância fundamental. Porém,
estas duas condições, essenciais, por
si só, não implicam que se escolha
o(s) melhor(es), os mais capazes por-
que aqui, também a “porca torce (com
demasiada frequência) o rabo”… pois
esses escasseiam na oferta.

De qualquer forma, vamos ter que
escolher, porque em democracia, en-
tre errar e nada fazer, é melhor er-
rar, salvo melhor opinião.

Assim, se calhar convém ter em
atenção algumas verdades que nos

O que se pode esperar?...
Eleições Autárquicas

poderão auxiliar na escolha, a saber:
1º As Juntas e Assembleias de Fre-
guesia, são figuras decorativas no
nosso sistema politico-administrati-
vo, já que são meros órgãos não
obrigatoriamente consultivos. Atri-
buir-lhes mais importância é não
querer encarar a realidade. Elas ain-
da existem porque nunca houve a
coerência e a coragem de acabar com
elas. É claro que ainda menos cora-
gem há para as transformar em ver-
dadeiras representantes do povo,

atribuindo-lhes reais competências…
Assim, bem poderiam ser substi-

tuídas (com vantagem) por represen-
tantes directos das Câmaras Muni-
cipais.
2º As Assembleias de Freguesia (co-
mo as da Câmara) são em geral, su-
portes políticos dos presidentes res-
pectivos e os deputados (mesmo os
da freguesia) estão, em geral, mais
virados para a discussão política do
que para as reais e imediatas neces-
sidades das pessoas.
3º O Poder (todo o Poder) corrom-
pe!...E, quanto maior é o Poder e mais
tempo se está no Poder, mais a cor-
rupção pode acontecer.

Finalmente, lembremo-nos que
um Presidente de Junta (seja ele cego
ou visionário, ignorante ou forma-
do, mais ou menos pedinte), só con-
segue aquilo que o seu Presidente
da Câmara quiser conceder-lhe...

Dentro destes condicionalismos, va-
mos exercer esclarecida e soberana-
mente a nossa cidadania, votando. |||||||
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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

receita

sudoko

||||| COLABORAÇÃOCOLABORAÇÃOCOLABORAÇÃOCOLABORAÇÃOCOLABORAÇÃO     DEDEDEDEDE     JPJPJPJPJP

anedota

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

pensamento

(solução no próximo número)

Solução do número anterior

PRIMEIRA QUINZENA OUTUBROPRIMEIRA QUINZENA OUTUBROPRIMEIRA QUINZENA OUTUBROPRIMEIRA QUINZENA OUTUBROPRIMEIRA QUINZENA OUTUBRO

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

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

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Carta Dominante: 8 de Paus, que sig-
nifica Rapidez. Amor: A sua relação
afectiva poderá ter de enfrentar um
período menos positivo. Viva alegre e
optimista, não se irrite! Saúde: Estará
em plena forma. Dinheiro: Está a adop-
tar uma óptima estratégia de reten-
ção de custos. Número da Sorte: 30

Carta Dominante: O Louco, que sig-
nifica Excentricidade. Amor: Tire mai-
or proveito de todos os momentos
que tem para estar com a pessoa que
ama. Cultive a alegria no seu coração
e ela dar-lhe-á frutos de Paz. Saúde:
Sistema emocional instável. Dinheiro:
Não é um momento propício para
grandes investimentos. Número da
Sorte: 22

Carta Dominante: Cavaleiros de Ou-
ros, que significa Pessoa Útil. Amor:
deixe que o amor invada o seu cora-
ção, aproveite o romantismo. A Reali-
zação vem do balanço entre o dar e
o receber. Saúde: Momento muito fa-
vorável. Dinheiro: Seja prudente, a al-
tura não é boa para gastos. Número
da Sorte: 76

Carta Dominante: 3 de Espadas, que
significa Amizade, Equilíbrio. Amor:

Carta Dominante: 3 de Paus, que sig-
nifica Iniciativa. Amor: A sua relação
afectiva anda um pouco desequilibra-
da, seja mais atencioso com a pessoa
que ama. Agora é tempo para paci-
ência e vontade de partilhar. Saúde:
Deve tentar dormir pelo menos oito
horas por dia. Dinheiro: O rendimento
poderá crescer. Número da Sorte: 25

Carta Dominante: Cavaleiro de Espa-
das, que significa Guerreiro. Amor:
Um dos seus amigos mais chegados
poderá desiludi-lo, o que o deixará
muito magoado. Aprenda a escrever
novas páginas no livro da sua vida!
Saúde: Tente fazer uma alimentação
mais equilibrada. Dinheiro: Este não
é o momento ideal para contrair um
empréstimo. Número da Sorte: 62

Carta Dominante: Rainha de Ouros,
que significa Ambição. Amor: Não se
dedique somente à carreira profissio-
nal, pois a sua família também precisa
de si. Não ponha de parte aqueles
que ama, cuide deles com carinho.

Carta Dominante: Rei de Copas, que
significa Poder de Concretização.
Amor: Não confunda os seus senti-
mentos e pense muito bem antes de
assumir uma relação. A felicidade é
de tal forma importante que deve es-
forçar-se para a alcançar. Saúde: Po-
derá sofrer de algumas dores de rins.
Dinheiro: Momento propício a inves-
timentos um pouco mais alargados.
Número da Sorte: 50

Carta Dominante: 7 de Espadas, que
significa Novos Planos. Amor: Lute
sempre por quilo que quer e não se
arrependerá. Esteja aberto aos desa-
fios que a vida lhe coloca, aceite-os e
enfrente-os com coragem. Saúde:
Cuidado com o seu sistema urinário,
poderá sofrer de uma pequena infec-
ção. Dinheiro: Nada de preocupante
acontecerá nesta área da sua vida.
Número da Sorte: 57

Carta Dominante: 6 de Copas, que
significa Nostalgia. Amor: Não deixe
que a razão fale mais alto do que o
coração e siga o que ele lhe diz. Seja
humilde e aprenda a conhecer-se a
si próprio. Então conhecerá o mun-
do! Saúde: Poderá sofrer de algum
distúrbio emocional. Dinheiro: A sua
prudência irá beneficiar o seu orça-
mento. Número da Sorte: 42

Carta Dominante: O Eremita, que sig-
nifica Procura. Amor: Desabafe com
as pessoas que realmente são suas
amigas e não com aquelas que são
apenas suas conhecidas. Descubra a
estrada que deve percorrer na vida,
só você pode saber qual é. Saúde: Cui-
dado com a sua alimentação. Dinhei-
ro: A sua vida económica está neste
momento a encontrar o equilíbrio
necessário. Número da Sorte: 9. Horós-
copo Diário Ligue já! 760 30 10 21

Carta Dominante: 10 de Copas, que
significa Felicidade. Amor: Não deixe
que os assuntos domésticos interfi-
ram na sua vida amorosa. Dê asas à
sua imaginação e revolucione a sua
vida afectiva. Saúde: Cuidado com as
emoções e com a sua atitude mental.
Dinheiro: Poderão surgir algumas di-
ficuldades económicas. Número da
Sorte: 46. Horóscopo Diário Ligue já!
760 30 10 22

Um menino de sete anos entra numa loja em Nova Iorque e pede de
forma arrogante:
- Um maço de tabaco e um revólver calibre 16, com balas!
Irritado o comerciante pergunta:
- Ouve lá, ó menino, o teu pai sabe que tu fumas?

Cumulo da paciência: Catar piolhos com luvas de boxe

Muitos teriam sido sábios se não tivessem acreditado demasiado cedo em
que já o eram. ||||| SÉNECA

Ingredientes: 2 kg de carne de borrego (costeletas e sela); 500 g de cebolas ; 2 c. de
sopa de farinha; 200 g de banha; 5 dentes de alho; 1 folha de louro; 1 c. de sopa de
pimenta em grão ; 1 c. de sobremesa de colorau doce; 1 ponta de malagueta; 1 kg de
pão caseiro ou de segunda; sal
Corta-se a carne em bocados, que se passam pela farinha. Retiram-se 3
colheres de sopa de banha e aquece-se a restante num tacho de barro.
Introduz-se a carne neste tacho e deixa-se alourar. À parte, noutro tacho
de barro, faz-se um refogado com a restante banha, as cebolas cortadas ás
rodelas, os dentes de alho cortados, o louro e a pimenta em grão. Intro-
duz-se a carne bem loirinha no refogado, assim como os restantes tempe-
ros e a água necessária para o ensopado, que pode ser acrescentada
quando se julgar necessário. Na altura de servir, tem-se o pão cortado em
fatias numa terrina, sobre a qual se deita o caldo do ensopado depois dos
temperos rectificados. A carne serve-se à parte numa travessa mas ao mes-
mo tempo.

O seu poder atractivo vai deixar mui-
tos corações a suspirar. A vida é uma
surpresa, divirta-se! Saúde: Tudo cor-
rerá dentro da normalidade. Dinhei-
ro: Cuidado com os gastos excessi-
vos. Número da Sorte: 53

Saúde: Se não descansar as horas ne-
cessárias não conseguirá a boa for-
ma física e psíquica. Dinheiro: Tudo
estará dentro da normalidade. Nú-
mero da Sorte: 77

Ensopado de Borrego
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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

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
2ª saída de Setembro foi o nosso estimado
assinante,  Serafim Anjos Carneiro Freitas,
residente na Rua Santa Luzia, em Bairro.

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

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o feliz contem-
plado nesta 2ª saída  de  Setembro foi o nosso
estimado assinante, Bernardino João C.
Carvalho Monteiro, residente na Rua da
Visitação, 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

COMPRA-SE
OURO USADO

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

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

ABERTO AO SÁBADO TODO O DIA

TELEFONES ÚTEIS

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

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

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

BOMBEIROS
Aves 252820700
SANTOSANTOSANTOSANTOSANTO     TIRSOTIRSOTIRSOTIRSOTIRSO

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Tirso 252830400
Guimarães 253421200
Vª Nª Famalicão 252320900

INSTITUTO DO
EMPREGO

Santo Tirso 252858080
Guimarães 253423850
VªNª Famalicão .252501100

REPARTIÇÃO DE
FINANÇAS

Santo Tirso 252851383
Vª Nª Famalicão. 252372418
Guimarães 253413092

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

LAR FAMILIAR DA
TRANQUILIDADE

Aves 252942031

SOS SIDA..... 800201040

E N D E R E Ç O S

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

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

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

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

entremargens@mail.telepac.pt

PRECISA-SE DE
VENDEDOR
COMISSIONISTA

Oferece-se:

- carteira de clientes

- integração numa equipa pró-activa

Contactar:

252 872 953

918 266 060

ou

entreMARGENS
Portugal
Minha pátria tão destroçada
Cheia de imensa amargura
Querem que não valhas nada
Para ficares na noite escura…

Tenho vontade de chorar
De ver tanta corrupção
Os que só querem mandar
Não fazem nada, claro que não…

Se Deus viesse ajudar
A combater a injustiça e maldade
Alguém teria de se afastar

Por falta de honestidade
Sem poderem reclamar:
Por incompetência e falsidade

                          ||||| Maria Silvina

Engenho?
É rua do Engenho
É rua da pobreza
Mas há aqui produção
D’onde sai muita riqueza.

É rua do Engenho
É rua abandonada
Puseram só o nome
Mas não presta pra nada.

Quando vim para esta rua
Muito sacrifício passei eu
Para por água e luz
Fui mal tratada por quem já morreu.

Rua do Engenho
Tem silvas e mato
Lado esquerdo, lado direito
Mas quem cá mora merece respeito.

                     ||||| Albertina Ferreira
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