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O proprietário da Ourivesaria Fer-
nandes, em Vila das Aves, foi ba-
leado ao final da tarde do dia 17
de Dezembro, em sequência do
assalto ali ocorrido por volta das

Assalto à Ourivesaria Fernandes
resulta numa vítima mortal

18h30. Ao tentar acudir a esposa
que se encontrava na loja e impe-
dir que o grupo de assaltantes le-
vasse ouro e jóias do interior da
sua ourivesaria, Vítor Ferreira foi ba-

leado, acabando por morrer no
próprio local. Após o homicídio,
uma brigada da PJ esteve no local
a recolher indícios. Cinco indivídu-
os estão envolvidos neste furto.

Assalto à ourivesaria
acontece dois dias depois
de a delegação do BPN
de Vila das Aves ter
sido também assaltada.
Páginas 4 e 5

Clínica dos
Tirsenses vai
aumentar
instalações no
próximo ano
Ao celebrar uma década de activi-
dade, a Clínica dos Tirsenses têm
um novo desafio pela frente: am-
pliar as actuais instalações. E se
tudo correr bem, a obra avança
em breve. Página 7

GERALDO GARCIA MANTÉM-SE À FRENTE DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA DAS AVES NOS PRÓXIMOS TRÊS ANOS.

Ass. Humanitária elege corpos sociais em
ambiente de grande trapalhada estatutária

A Associação Humanitária reuniu
no último domingo em Assem-
bleia-Geral para eleger os seus
corpos sociais. Mas ao contrário do
que alguns esperariam, o proces-

so de votação foi feito à moda
antiga, ou seja, consoante os anti-
gos estatutos daquela instituição
de Vila das Aves. O episódio, con-
tudo, acabaria por desencadear

várias reacções e Luís Silva, bom-
beiro da instituição há nove anos,
deu conta do descontentamento
dos voluntários. Garcia ouviu o
que quis e não quis. Pág.s 8 e 9

Natal sem luzes
deixa comércio
avense
mais apagado
SUPLEMENTO DE NATAL
SEGUNDA EDIÇÃO

VOTOS DO ENTRE MARGENS DE BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO
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Registo de um ano atribulado à espera de alívio
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Foi particularmente atribulada a ges-
tão corrente da atividade editorial
deste órgão de comunicação com
sacrifícios, antes de mais, para os seus
trabalhadores que são, desde já me-
recedores do maior crédito pelo ape-
go e dedicação que revelaram para
com os cooperantes, os leitores, os
anunciantes e, em geral, quantos têm
em grande apreço o “produto”e o
conteúdo que quinzenalmente lhes
dedicamos.

A Cooperativa Cultural de Entre-
os-Aves, através dos seus órgãos so-
ciais e de parte dos seus cooperantes,
foi a primeira a confrontar-se com os
constrangimentos que corriam o ris-
co de cercear o virtuoso trabalho de
quase vinte e três anos de edição,
tendo correspondido à deliberação
de aumento do capital social da Co-
operativa, operação já uma vez ence-
tada no seu historial para fazer face a
dificuldades de tesouraria. A Coope-

rativa que é a entidade proprietária
deste jornal, não é de modo nenhum,
há que dizê-lo de forma clara, um clu-
be fechado propriedade de famílias e
cidadãos abastados, elitista e segre-
gador e, como tal também não é um
“seguro de vida” mas, ainda assim é
uma plataforma válida e solidária que
continua aberta à colaboração de ci-
dadãos que ainda vêem no pluralismo
da informação uma força motriz es-
sencial para o progresso da nossa so-
ciedade e da nossa democracia. Recen-
temente, alguns novos cooperantes se
associaram aos existentes de longa
data ou de tempos mais próximos e
outros estarão para sê-lo, o que com-
pensa de certo modo o alheamento
de alguns e introduz sangue novo e
exigência na instituição.

Mas é sobretudo com o coletivo
dos assinantes que ano após ano vai
renovando o seu contrato de leitor e
com a vaga previsível de novos assi-
nantes com que queremos rapidamen-
te e em força fazer ascender a carteira

de assinantes a números muito pró-
ximos da tiragem por edição (2000),
é com esta coletividade que conta-
mos não só para sobreviver mas para
servir mais e melhor um concelho que
precisa de melhor e mais eficiente
comunicação impressa e bem assim
uma zona adjacente da confluência
do Ave e do Vizela. Muito contam
para nós os agentes acreditados e a
acreditar para o contacto no terreno
com os leitores e angariação de assi-
naturas que acabam por ser os nos-
sos melhores embaixadores. E, final
mente, a fileira dos nossos anuncian-
tes que constituem também os melho-
res parceiros de uma acreditação junto
do mercado envolvente, promoven-
do não só os seus bens de consumo
diversificados e ou os seus serviços
mas também a confiança dos consu-
midores na seriedade, qualidade e
transparência dos agentes comerciais,
industriais e dos serviços dando-se a
conhecer através de uma publicidade
sadia nas páginas e espaços de conse-

quentes projetos de comunicação iden-
tificados com a cultura local. Os nossos
agentes de angariação de publicidade
são de igual modo a face visível e
responsável deste segmento de mer-
cado absolutamente indispensável  e
não podemos deixar de os acarinhar
e com eles interagir com os anuncian-
tes de ontem, de hoje e de amanhã.

Dos poderes e serviços públicos,
sobretudo dos poderes municipais
que, umas vezes a gosto, outras a con-
tragosto, são alvo da nosso apoio mas
também das nossas críticas e do nos-
so desacordo em nome do direito
de bem informar e formar uma opinião
pública aberta, plural e democrática,
só podemos desejar e ambicionar uma
mais justa, equitativa e transparente

distribuição dos muitos recursos de
publicidade institucional de que dis-
põem e estou certo que contribuiri-
am em razoável medida para a con-
solidação de uma imprensa local
mais estável e diversificada.

Será já um lugar-comum desejarmo-
nos Festas Felizes mesmo sabendo que
ainda temos contextos de crise laten-
tes, a começar pela nossa própria casa,
mas sejamos lúcidos na esperança
para não cairmos nem no “abismismo”
(“abissus  abissum invocat!”)nem no
messianismo. Para quem acredita que
o Messias já veio e se serve dos nos-
sos braços para abrir os rumos novos
do futuro, o Natal só é uma liturgia
festiva credível se mobiliza energias
humanas e espirituais incontornáveis
para as tarefas urgentes do quotidia-
no e para os desafios inadiáveis que
temos pela frente, a começar pelos que
são inerentes ao equilíbrio da casa
comum que é o nosso planeta. Que
o Ano de 2010 nos encontre des-
pertos e afirmativos! |||||

Foi particularmente atri-
bulada a gestão corrente
da atividade editorial
deste órgão de comunica-
ção, neste ano de 2009
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Aves Solidária, agradece a generosidade do público que num dos últimos fins de semana
contribuíram com oferta de géneros, à porta quer do Intermarché quer do Pingo Doce para
poderem distribuir junto de pessoas carenciadas por si apoiadas um cabaz de Natal.
Agradece também de modo especial às gerências de ambas as superfícies comerciais o
apoio concedido. A todos exprime o desejo de um natal fraterno.

A falta de médicos e os rumores de
que a Extensão de Saúde de Vila das
Aves ia fechar portas levou o Movi-
menta Cívico local a promover, em 17
de Setembro último, uma manifesta-
ção junto aquela unidade de saúde.
Na altura, e perante algumas deze-
nas de populares, foi aprovada uma
moção na qual se “exigia” que as enti-
dades competentes procedessem à
rápida reposição de médicos de for-
ma a responder com eficácia às neces-
sidades das pessoas. A preocupação
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 Freguesia de Vila
das Aves.

Com data de 5 de Novembro, mas
só agora divulgada na comunicação
social, o Movimento Cívico recebeu
da ARS Norte (através do Agrupa-
mento de Centros de Saúde Grande

Falta de Médicos sente-se com mais
intensidade nos Centro de Saúde

Porto I - Santo Tirso/Trofa) a resposta
à moção aprovada em Setembro onde
aquele organismo dá conta de que
foi recentemente colocado um médi-
co no referido agrupamento “o qual
irá provavelmente exercer funções em
Vila das Aves”. No mesmo ofício, as-
sinado por Francisco Gil Pinheiro,
director executivo do ACES, este não
esconde que a falta de médicos é um
problema comum em praticamente
todo o território nacional, admitindo,
no entanto, que a situação em Vila
das Aves se agravou em sequência
do “pedido de exoneração de um dos
médicos” (Francisco Costa) que aí
exercia funções. “Apesar da escassez
de recursos humanos”, o director exe-
cutivo do ACE afirma que os efeitos
negativos decorrentes da falta de
médicos têm sido minimizados “atra-
vés do funcionamento da consulta de
reforço”, a funcionar “diariamente no
Centro de Saúde de Negrelos (a pou-

ca distância de Vila das Aves)”, sen-
do esta, sublinha o mesmo respon-
sável “assegurada pelo sacrifício e
disponibilidade de todos os profissi-
onais”. Contudo, conclui-se no mes-
mo ofício, a vinda de mais médicos
“não depende das competências do
ACES Santo Tirso/ Trofa”.

Recorde-se que os profissionais
clínicos na Extensão de Saúde de Vila
das Aves nunca foram em número
suficiente (quatro), agravando-se o
problema em meados deste anos  com
a saída do médico Francisco Costa.

FALTA DE MÉDICOS DEVE MANTER-SE
“Estamos a importar médicos. Temos
de criar novas ofertas de cursos de
Medicina para que o país disponha
mais rapidamente dos médicos neces-
sários”.A afirmação é do primeiro-
ministro e foi feita na semana passa-
da aquando da formalização de um
novo curso de Medicina na Univer-

sidade de Aveiro. Fonte do Ministé-
rio da Saúde, citada pelo diário Públi-
co, deu conta que o cenário actual (e
que se irá manter ainda durante al-
guns anos) é de carência e esse pro-
blema sente-se com especial intensi-
dade nos centros de saúde. Actual-
mente, diz a mesma fonte, o “sistema
suportaria mais 300 a 400 novos
médicos de família”, se estes existissem.

Mas a posição não é partilhada
pela Associação Nacional de Estu-
dantes de Medicina (ANEM) que
entende que não existe um défice no
número total de médicos em Portu-
gal, mas sim problemas na distribui-
ção por região e especialidade. A
ANEM cita, a propósito, os dados
mais recentes publicados em Julho no
Relatório Anual da OCDE que colo-
cam Portugal acima da média, com 3,5
clínicos por mil habitantes.

”Não se pode apenas medir o
rácio teórico”, contesta o responsável
do Ministério da Saúde, que lembra
que muitos concursos para a contra-
tação de clínicos “ficam desertos”. E a
situação ainda se vai agravar nos pró-
ximos anos, porque muitos profissio-
nais estarão em breve na idade de
reforma, antecipa. Para a obviar, o mi-
nistério tenta contratar médicos es-
trangeiros. ||||||

NOVO CURSO DE MEDICINA SURGE NA UNIVERSIDADE DE AVEIRO

“Estamos a importar mé-
dicos. Temos de criar
novas ofertas de cursos de
Medicina para que o país
disponha mais rapida-
mente dos médicos neces-
sários”, diz José Sócrates
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O proprietário da Ourivesaria Fernan-
des, em Vila das Aves, foi baleado ao
final da tarde do dia 17 de Dezem-
bro, em sequência do assalto ali ocor-
rido por volta das 18h30. A essa hora,
o caos instalou-se na baixa da fregue-
sia, com dezenas de transeuntes a ocor-
reram ao local alertados pelo aparato
policial que rapidamente se gerou.

Segundo testemunhas ouvidas no
local, os assaltantes seguiam num
BMW 320: quatro dos indivíduos te-
rão sido largados perto da entrada
da ourivesaria Fernandes. O condu-
tor do veículo terá contornado o lo-
cal para posteriormente recolher os
assaltantes, mas apercebendo-se da
presença da GNR - que na ocasião
fazia uma ronda pelo local - seguiu a
grande velocidade pela Rua Silva Ara-
újo. Um jipe da Guarda Nacional Re-
publicana ainda tentou interceptar o
condutor nas proximidades do mer-
cado de Vila das Aves, mas este con-
seguiu escapar, deixando o veículo

Assalto à Ourivesaria Fernandes, em Vila
das Aves, resulta numa vítima mortal

das forças de seguranças danificado.
Os restantes indivíduos, após o

assalto correram até à praça de táxi e
sob ameaça de arma ao taxista, leva-
ram um dos veículos, propriedade dos
“Táxi Couto”. Já após as oito da noite,
o táxi roubado terá aparecido na fre-
guesia de S. Miguel do Couto. Os as-
saltantes estavam encapuzados, mas
um dos capuzes foi encontrado pela
GNR na Rua Silva Araújo, nas proxi-
midades da ourivesaria furtada, como
de resto testemunhou o Entre Margens.

Ainda segundo os mesmos teste-
munhos, o proprietário da ourivesa-
ria Fernandes, Vítor Ferreira, aquando
do assalto encontrava-se a lanchar na
padaria S. Miguel, mas um vez alertado
para a tentativa de furto depressa diri-
giu-se ao seu estabelecimento comer-
cial, e ao tentar impedir que o grupo
de assaltantes levasse ouro e jóias
do interior da ourivesaria, foi balea-
do, acabando por morrer no próprio
local. O funeral de Vítor Ferreira rea-
lizou-se na tarde do último sábado.

Na altura, não era claro que os

assaltantes tivessem concretizado o
furto, mas as imagens de videovigilân-
cia da ourivesaria não deixam mar-
gens para dúvidas. Os quatro indiví-
duos começaram por partir as vitrinas
da loja retirando depois o que bem
entenderam, com a proprietária da
ourivesaria retida no escritório da
mesma. E mesmo após terem baleado
o proprietário da ourivesaria, o furto
continuou já com Vítor Ferreira es-
tendido no chão. Mas a videovigilân-

cia veio esclarecer sobretudo o nú-
mero de indivíduos que acederam ao
local. Embora as testemunhas falas-
sem em quatro homens, para além
do condutor do BMW, os agentes da
GNR de Vila das Aves referiam ape-
nas três assaltantes, mais o condutor
do veículo. De resto, e citando fontes
oficiais, esta foi a informação veicula-
da pelos órgãos de informação naci-
onais no dia seguinte. De referir, por
outro lado, o facto de terem sido ape-
nas três os indivíduos que fugiram
num táxi, pelo que fica por esclarecer
como escapou o quarto assaltante.

Após o homicídio, uma brigada da
Policia Judiciária esteve no local a re-
colher indícios, enquanto a GNR
montou uma operação de persegui-
ção e vigilância nas estradas para ten-
tar capturar os assaltantes, o que até
ao momento ainda não aconteceu.
Sabe-se apenas que o BMW veio a
ser encontrado, pouco depois, junto
a uma bomba de gasolina de Santo
Tirso, mas incendiado. No entender
da polícia, o condutor terá sido reco-

AO TENTAR IMPEDIR QUE O GRUPO DE ASSALTANTES LEVASSE OURO E JÓIAS DO INTERIOR DA SUA OURIVESARIA, VÍTOR FERREIRA FOI BALEADO,
ACABANDO POR MORRER NO PRÓPRIO LOCAL. APÓS O HOMICÍDIO, UMA BRIGADA DA PJ ESTEVE NO LOCAL A RECOLHER INDÍCIOS

Os assaltantes, depois de
concretizado o furto,
correram até à praça de
táxis e sob ameaça de
arma ao taxista, levaram
um dos veículos, pro-
priedade dos “Táxi Couto”
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Casado e com um filho, Vítor
Ferreira, de 51 anos, era natu-
ral de Rebordões mas residia
actualmente em Vila das Aves.
Era, juntamente com a esposa,
proprietário da Ourivesaria Fer-
nandes, provavelmente o esta-
belecimento comercial da fre-
guesia com maior historial de
assaltos. Mas apesar de todos
os furtos, continuou sempre em-
penhado e activamente a defen-
der a actividade comercial bem
como a revitalização da zona
baixa da freguesia. Por diver-
sas vezes anunciou a “sua casa”
nas páginas do Entre Margens e
sempre se prontificou a colabo-
rar com o jornal quando solici-
tado. Em Abril deste ano, no âm-
bito de uma reportagem publi-
ca-da pelo Entre Margens sobre
a baixa de Vila das Aves, mos-
trou-se preocupado com o es-
tado de degradação em que se
encontram muitos dos prédios
devolutos daquela zona e que
na sua opinião prejudicam não
só a actividade comercial mas
também a própria imagem da
freguesia, mais ainda porque
quem chega a Vila das Aves de
comboio, é este o primeiro “ce-
nário” com que se depara. E di-
zendo-se consciente da dificul-
dade em recuperar os edifícios
em ruínas, Vítor Ferreira dei-
xava a seguinte sugestão ao po-
der local: “a Câmara Municipal
de Santo Tirso devia colocar um
painel gigante – como fez à en-
trada da cidade – com imagens
alusivas à freguesia e assim ta-
par as casas degradadas”. ||||||

lhido pelos outros elementos, mas não
descarta a hipótese de que tenham
fugido a pé para evitar o controlo
policial nas estradas da zona.

ASSALTO AO BPN
O assalto à Ourivesaria Fernandes
(que entretanto, já reactivou a sua
actividade) acabou por ser o final mais
trágico de uma semana que começa-
ra mal. Dias antes, 40 mil euros fo-
ram roubados da dependência do
BPN de Vila das Aves, situada no
número 535 da Avenida de Poldrães,
na Estrada Nacional 105.

O assalto ocorreu durante a ma-
drugada de 16 de Dezembro, quan-
do um conjunto de indivíduos ten-
tou, em vão, arrombar a porta de en-
trada através de um pé-de-cabra. De-
pois de várias tentativas falhadas, os
assaltantes serraram as grades das
janelas, acedendo, desta forma, ao

interior do banco. Desactivaram o alar-
me e inutilizaram o sistema de video-
vigilância; uma das câmaras foi des-
truída e as restantes apontadas para
o tecto. Das pouco imagens captadas,
foi possível apurar que eram seis os
assaltantes. Munidos de marretas e
rebarbadoras, estes conseguiram der-
rubar uma parede do cofre e roubar
o dinheiro que estava lá guardado,
cerca de 40 mil euros. Apesar do
ruído provocado pelo uso da rebar-
badora, ninguém se apercebeu do
sucedido, tanto mais que o assalto
só seria comunicado à GNR, por vol-
ta das 8 da manhã. Segundo dados
fornecidos pela GNR, antes de fugir,
o grupo ainda tentou furtar a caixa
ATM, mas sem sucesso.

O método utilizado pelos assal-
tantes foi o mesmo usado nos assal-
tos ao BPI de Águeda, ao Banco Po-
pular de Ribeirão e ao de Vila Nova
de Gaia em Junho deste ano.

As forças policiais acreditam que
o assalto ao BPN de Vila das Aves
poderá ter sido o último de um con-
junto de dependências bancárias as-
saltadas pelo mesmo grupo, ao lon-
go do ano, no Norte do país. E à sem-
elhança dos restantes casos, o roubo
terá sido devidamente planeado.

TRÁFICO DE DROGA
Ainda na semana passada, mas no
âmbito de investigações realizadas por
crime de tráfico de estupefacientes a
GNR de Santo Tirso deteve no dia 15
de Dezembro, mais seis indivíduos,
dois homens e quatro mulheres, com
idades entre os 20 e os 70 anos, que
serão presentes ao Tribunal de Santo
Tirso.

As detenções foram efectuadas
durante o cumprimento de mandados
de busca que permitiram ainda apre-
ender 200 doses de cocaína e hero-
ína, 0,3 gramas de haxixe, um televi-
sor plasma, quatro consolas de jo-
gos, três leitores de DVD, três objec-
tos em ouro, cinco telemóveis, 11 car-
tões de crédito e dois mil e 789 euros.

As buscas que envolveram 200
militares da GNR e incidiram, entre
outras zonas, num acampamento
onde residem famílias de etnia ciga-
na, em Meães, Vila Nova de Famalicão,
mas a droga acabaria por ser encon-
trada nas imediações. Ao todo, fo-
ram efectuadas 15 buscas, que se
estenderam, também à zona de
Esmeriz, no mesmo concelho. Dois
dos alegados traficantes foram deti-
dos em flagrante delito e os restantes
através de mandados.

Toda esta operação é mais uma
fase do megaprocesso de tráfico de
droga no Vale do Ave, a cargo do
Núcleo de Investigação Criminal da
GNR de Santo Tirso. ||||||

VÍTOR FERREIRA

“Das palavras à Harmonia” é o nome
escolhido por Maria João Fernandes
e Belanita Abeu para o workshop
criativo que se realizada de 26 a
30 de Dezembro na Junta de Fre-
guesia de Vila das Aves. Promovido
pelo colectivo Causa – associação
cultural, esta iniciativa dirige-se crian-
ças com idades compreendidas entre
os 6 e os 14 anos e tem como ob-
jectivo “desenvolver capacidades cri-
ativas, de improvisação e de interac-
ção em grupo”.

Maria João Fernandes, pianista, e
Maria João Abreu, professora e es-
critora, são as formadoras deste work-
shop que, a partir da música e da
representação pretende “incentivar a
receptividade das crianças para o som,
para a palavra e para a consciência da
relação destas com o ser humano”.

Segundo nota de imprensa divul-

Colectivo Causa-ac promove
workshop criativo na Junta das Aves
INICIATIVA DIRIGE-SE A CRIANÇAS DOS 6 AOS 14 ANOS E AS INSCRIÇÕES, QUE
TERMINAM ESTA QUARTA-FEIRA, ESTÃO LIMITADAS 20 PARTICIPANTES.

gada pelo colectivo Causa-ac, “as
crianças terão a oportunidade de
estar em contacto com a música e
de desenvolverem diferentes formas
de se relacionarem com ela. Os par-
ticipantes neste workshop terão,
desta forma a “oportunidade de
ouvir, criar e interpretar música”, ser-
vindo esta de banda sonora para a
história “A Chave Dourada”; livro da
autoria de Belanita Abreu apresen-
tado recentemente na Escola da Pon-
te. De referir ainda que alguns dos
instrumentos para a referida interpre-
tação serão construídos pelas crian-
ças, recorrendo-se a materiais do seu
quotidiano”. Com este workshop,
conclui-se no mesmo comunicado
de imprensa, pretende-se “abrir ca-
minhos para outros domínios artís-
ticos e assim contribuir para o cres-
cimento pessoa de cada criança”.

Este workshop a realizar nas ins-
talações da Junta de Vila das Aves
começa já no próximo sábado, dia
26, no horário compreendido en-
tre as 16 e as 18 horas. No domin-
go, dia 27, a iniciativa realiza-se en-
tre as 10 horas e as 12h30 e nos
dias 28 e 29 de Dezembro entre as
10 e as 12h30 e as 15 e as 18 ho-
ras. No dia 30, o workshop realiza-
se entre as 15 e as 18 horas, estan-
do agendado para as 21 horas do
mesmo dia a realização de um es-
pectáculo a partir desta iniciativa.

O prazo de inscrições termina
hoje, dia 23, estando as mesmas
limitadas a 20 participantes. O valor
da inscrição é de cinco euros por
criança (40 por cento de descontos
para irmãos). Para mais informações:
causa.ac@gmail.com / 252 873 569
/ 91 985 6613 / 93 685 6960 |||||||

Fundador do Teatro de formas
animadas esteve em Santo Tirso
No passado dia cinco de Dezem-
bro, o “Colégio A Torre dos Peque-
ninos” exibiu a peça de teatro de
fantoches, “Mamulengo João Redon-
do”. Uma interpretação de Marcelo
Lafontana, reconhecido actor, mario-
netista, encenador e professor de tea-
tro, especializado nas áreas do Tea-
tro/Educação e fundador do Teatro
de Formas Animadas.

A peça “Mamulengo João Re-
dondo” assenta numa forma teatral
popular em que bonecos tradicio-

nais conhecidos como “Robertos”,
em Portugal, e “Mamulengos” no
Brasil, contam histórias baseadas no
quotidiano envolvente, caricaturan-
do tipos e situações do dia-a-dia.

João Redondo, muito brincalhão
e bem disposto, assim como outras
personagens oriundas do imaginá-
rio social, contagiaram de alegria e
descontracção as trezentas pessoas
presentes. Segundo Andreia Costa,
uma das responsáveis pela iniciati-
va, “Este espectáculo está enquadra-

do no âmbito do projecto anual da
Torre dos Pequeninos: Nas Pegadas
da Arte; pretendemos reunir pais e
alunos num momento diferente,
dando a conhecer uma forma de
Expressão Artística pouco comum,
encenada e interpretada pela refe-
rência maior desta arte em Portugal:
Marcelo Lafontana. A receptividade
dos pais superou as nossas expec-
tativas, motivando-nos a desenvol-
ver projectos de outra dimensão em
ocasiões futuras.” ||||||

MARCELO LAFONTANA ESTEVE A CONVITE DO “COLÉGIO A TORRE DOS PEQUENINOS”
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Realizou-se no passado sábado a pri-
meira Assembleia de Freguesia (AF)
composta pelos elementos democrati-
camente eleitos e que tomaram posse
em 30 de Outubro do corrente ano.

No período antes da ordem do
dia intervieram elementos das várias
forças políticas representadas nesta
assembleia, tendo Rui Baptista do PSD
solicitado a resolução dos problemas
estruturais da Rua Silva Araújo. Por
outro lado o seu colega de bancada,
José Manuel Machado, salientou os
problemas do cemitério novo, nome-
adamente a falta de instalações sani-
tárias, de água e luz eléctrica. Lançou
também o desafio de se encontrar uma
solução para a ligação dos dois ce-
mitérios para que não se verifique a
situação ocorrida no passado dia 1
de Novembro em que as pessoas que
assistiam as cerimónias religiosas no
cemitério novo tiveram que se deslo-
car ou velho para poderem comungar.

Da parte dos deputados socialis-

tas, Luís Lopes salientou que a postu-
ra da sua bancada será de “acompa-
nhamento e supervisão” e de defesa
dos “interesses de Vila das Aves”. Ber-
nardino Certo (PS) questionou o exe-
cutivo relativamente ao anúncio de
venda de dez sepulturas vagas. Joa-
quim Pereira, do movimento Unir Para
Crescer (UPC) realçou a sua intenção
de “dar o melhor do seu trabalho,
com seriedade e honestidade”.

O presidente da Junta, Carlos Va-
lente, foi muito sucinto nas respostas
salientado que os problemas da Rua
Silva Araújo, que é um caminho mu-
nicipal, tem a ver com a intervenção
de diversos empreiteiro cujo trabalho
não foi fiscalizado.

Quanto à falta de infra-estruturas
no cemitério novo, Valente referiu que
isso se deve ao não cumprimento do
protocolo por parte da Câmara de
Santo Tirso. No que diz respeito à ven-
da das dez campas, o presidente da
Junta referiu que esse processo se ar-
rasta há alguns anos e se referem às
campas do cemitério antigo que a

junta tomou posse, após decorrer os
prazos estabelecidos por lei. Carlos
Valente revelou que nesse mesmo dia,
as campas tinham sido concessiona-
das perpetuamente por cerca de 20
mil euros e que o processo foi “com-
pletamente transparente”. A resposta
de Carlos Valente não convenceu o
socialista Bernardino Certo que con-
siderou que o executivo “não tinha
autorização para alienar as campas”.

Dando inicio à ordem de traba-
lhos o presidente da assembleia, Amé-
rico Luís Fernandes, colocou à vota-
ção a alteração do regimento proposta
pela bancada social-democrata, que
visava apenas a mudança do artigo
oitavo que concerne a realização de
itinerâncias da assembleia de fregue-
sia. O regimento foi aprovado por
onze votos a favor e duas abstenções
por parte do UPC.

Em relação à Quinta dos Pinhei-
ros, Carlos Valente revelou que ape-
sar de já terem decorrido dez anos
desde o início do processo da Quin-
ta dos Pinheiros a junta local conti-

nua à espera que a Câmara Munici-
pal disponibilize os 5 mil euros em
falta, relativos ao processo e assumiu
a luta de os receber nem que para
isso tenha que “mover um processo
judicial contra a Câmara Municipal”.

Revelou também que em vésperas
das eleições autárquicas, mais preci-
samente na sexta-feira anterior, a Jun-
ta de Freguesia foi alvo de um pro-
cesso por falta de pagamento de ho-
norários ao advogado que inicialmen-
te tratou do processo da Quinta dos
Pinheiros. Nas explicações de Valente
entendeu-se que o advogado teria
dado um orçamento à Junta que ini-
ciou o processo da Quinta dos Pi-
nheiros de cerca de dois mil contos
e que depois esse valor duplicou sem
que a o executivo avense tenha sido
informado de tal. Para evitar mais cus-
tas e idas a tribunal o executivo de
Carlos Valente fez um acordo de pa-
gamento com o advogado em causa.

Sobre o Amieiro Galego, foi Óscar
Ferreira que informou os presentes
sobre o andamento da angariação

Plano de actividades é pobre mas é o possível
e a Assembleia de Freguesia aprovou-o

Assembleia de Freguesia de Vila das Aves

O VELHO E O NOVO CEMITÉRIOS, A VENDA DE CAMPAS, O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DO AMIEIRO GALEGO E O PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2010 FORAM
OS TEMAS PRINCIPAIS EM DEBATE NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES, REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO.

Bernardino Certo (PS) tem
“dúvidas que o Plano
Plurianual seja concreti-
zado “tendo em conta que
“a Junta insiste em conta-
bilizar verbas duvidosas”

Carlos Valente diz que o
Plano de Actividades
podia ser diferente se a
Câmara pagasse a verba
que tem em falta para
com a Junta de Freguesia

Para Óscar Ferreira, do
executivo avense,  “a
Câmara de Santo Tirso
não fazia nada de mais se
suportasse a totalidade
do custo da aquisi-
ção” do Amieiro Galego
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levada a cabo pela junta local para
fazer face ao processo de compra. No
trabalho realizado revelou que têm
recolhido verbas simbólicas e outras
um pouco mais significativas e que
os avenses se mostram muito satisfei-
tos com a aquisição do Amieiro por
parte da junta local. Óscar Ferreira
também entende que o Amieiro Ga-
lego “já há muito devia de ser de Vila
das Aves” e que “a Câmara Munici-
pal não fazia nada de mais se supor-
tasse a totalidade do custo da aquisi-
ção e do seu funcionamento” tendo
em conta que é “um bem inigualável”.

PLANO DE ACTIVIDADES
O plano de actividades para 2010 e
o plano plurianual de investimento
foram apresentados pela tesoureira
Elisabete Faria. O primeiro caracteri-
za-se pela continuação do trabalho
que tem vindo a ser realizado pelo exe-
cutivo, e para isso tem um orçamento
de 400 mil euros, sendo 226 mil
relativos a receitas correntes (o que
representa 56 por cento do orçamen-
to). Por sua vez, as receitas de capital
totalizam 174 mil euros onde estão
incluídos 119 mil de verbas em falta
por parte da Câmara de Santo Tirso.
Das despesas de capital 31 por cento
referem-se às despesas com o pessoal.

Sobre o assunto, Bernardino Cer-
to (PS) revelou ter “dúvidas que o PPI
seja concretizado “ tendo em conta
que “a Junta insiste em contabilizar
verbas duvidosas”. Considerou o pla-
no “pobre de ideias e de inovações”
e concluiu dizendo que, e tendo em
conta que as propostas do seu parti-
do “foram rejeitadas pelo eleitorado”
agora só lhes compete “fiscalizar” as
acções do executivo.

Carlos Valente reiterou que o pla-
no de actividades é pobre porque é
o possível em função do que a junta
pode fazer e que se “a verba da Câ-
mara já tivesse sido disponibilizada
as coisas seriam diferentes” e conti-
nuou dizendo que “é pobre porque
muita gente assim o quer”. Quanto à
aquisição do Amieiro Galego insis-
tiu que “é um bem que deve ficar na
posse da freguesia” e revelou que hou-
ve “convites” ao gestor da massa falida
para “anular os negócios da Junta” por-
que os bombeiros dariam “muito mais”.
Terminou dizendo que os “deputa-
dos socialistas têm que reconhecer
que algo não está bem no concelho”.

Postos a votação o plano de activi-
dade para 2010 e o plano plurianual
de investimento, foram aprovados por
nove votos a favor (PSD), dois contra
(PS) e duas abstenções (UPC). Am-
bos os planos tiveram uma declara-
ção de voto por parte do social-de-
mocrata José Manuel Machado que
entendeu que os documentos “man-
têm o habitual equilíbrio e rigor”. ||||||
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Ao completar dez anos, a Clínica
dos Tirsenses tem um novo desafio
pela frente: aumentar as suas insta-
lações. E se tudo correr como pre-
visto, daqui a um ano, a obra já po-
derá estar pronta.

“Ao longo dos anos temos vin-
do a crescer, e ultimamente come-
çamos a sentir dificuldades ao nível
das instalações”, dá conta ao Entre
Margens o responsável máximo da
clínica, Machado Fernandes, e, por

Clínica dos Tirsenses vai aumentar
instalações no próximo ano

Santo Tirso. Décimo aniversário da Clínica dos Tirsenses

AO CELEBRAR UMA DÉCADA DE ACTIVIDADE, A CLÍNICA DOS TIRSENSES TÊM UM NOVO DESAFIO PELA FRENTE: AMPLIAR
AS ACTUAIS INSTALAÇÕES PARA, DESTA FORMA, AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA. E SE TUDO CORRER BEM, A
OBRA AVANÇA EM BREVE. É PELO MENOS ISTO O QUE ESPERAM OS SEUS MÁXIMOS RESPONSÁVEIS

afirma ainda Carlos Oliveira que
garante que “a breve trecho” este será
mais um desafio ultrapassado.

Mas estas obras, admite Carlos
Oliveira, serão feitas com a consci-
ência de que, mais cedo ou mais
tarde, se tenha de “avançar para uma
forma mais sustentável, eventualmen-
te numa infra-estrutura que albergue
a clínica e outras realidades”. No
entanto, acrescenta, “os tempos que
correm obrigam de alguma forma as
pessoas a retrair”, convicto, ainda as-
sim que o “aventureirismo” que tem
caracetrizado esta aposta na clínica
assim continuará “daqui a dez anos”.

Na noite de dia 11 de Dezem-
bro, a Clínica dos Tirsenses reuniu
num jantar os seus profissionais e
colaboradores (e já são à volta de
os 80 profissionais), para além de
alguns responsáveis políticos entre
outras individualidades. Um encon-
tro que serviu, naturalmente, para su-
blinhar a primeira década de exis-
tência da clínica e sobretudo o que
mudou com o seu aparecimento. “Há
dez anos a esta parte, e se calhar as
pessoas já não se recordam, para se
fazer um raio x tinha-se de ir ao Porto,
e o mesmo acontecia para se fazer
um TAC, hoje não, hoje podem fa-
zer isso em Santo Tirso e podem-no
fazer de um momento para o ou-
tro”, recorda Carlos Oliveira para
quem a evolução da clínica supe-
rou todas as expectativas e a sua
importância ultrapassa actualmente
“as fronteiras do concelho”.

Segundo Carlos Oliveira a Clíni-
ca dos Tirsenses tem hoje serviços
de referência a nível regional e mes-
mo nacional, e dá como exemplo o
de gastrenterologia. “Somos uma re-
ferência qualificada a nível nacional,
pelos médicos que operam nesse
serviço e pela sua capacidade técni-
ca, que chega hoje a ser caso de estu-
do em termos de universidade”. Car-
los Oliveira dá ainda conta que Insti-
tuto Português de Oncologia do Por-
to trabalha directamente com a clí-
nica na área de gastrenterologia e que
chegam a ser atendidas por dia 40 a
50 pessoas, e algumas chegam mes-
mo de Valença e “até do Algarve”. ||||||

esse facto, espera que 2010 conti-
nue a ser, apesar da crise, mais um
ano de crescimento para a clínica. O
projecto de ampliação das actuais
instalações já se encontra aprovado
pela Câmara de Santo Tirso.

Propriedade da Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Voluntári-
os Tirsenses (Amarelos), a clínica
revelou-se, desde logo uma aposta
ganha. “Fomos exercendo um traba-
lho que se foi consolidando ao lon-
go do tempo e, ao fim de dez anos,
nós podemos dizer que a aposta na
clínica é uma aposta perfeitamente
conseguida, não só em relação aos
bombeiros Amarelos, mas sobretu-
do, em termos do beneficio que a
mesma representa para a população”,
sublinha, por sua vez, o presidente
dos Bombeiros, Carlos Oliveira.

Concorda também, no entanto,
que mais e melhor será difícil fazer
nas actuais instalações: “as pessoas
precisam de nós e nós, não só te-
mos de lhes dar uma resposta ime-
diata em termos de tratamento, mas
também uma resposta em termos de
qualidade. Para nós o tratamento de
um doente implica qualidade e nós
neste momento não temos a certeza
de dar essa qualidade fruto das ins-
talações que temos”. Ampliar as ins-
talações da clínica é, por isso “uma
necessidade urgente e premente”,

“O tratamento de um doente
implica qualidade e neste
momento nós não temos a
certeza de dar essa quali-
dade fruto das instalações”

CARLOS OLIVEIRA

MACHADO FERNANDES

UM MOMENTO MUSICAL NO JANTAR DE ANIVERSÁRIO
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ASSEMBLEIA-GERAL DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA DAS AVES. ELEIÇÃO DOS CORPOS SOCIAIS PARA O PRÓXIMO
TRIÉNIO. GERALDO GARCIA MANTÉM-SE À FRENTE DA INSTITUIÇÃO, APESAR DO DESCONTENTAMENTE REVELADO PELO CORPO ACTIVO

Associação Humanitária elege novos corpos sociais
em ambiente de grande trapalhada estatutária

A eleição foi feita de
acordo com os estatutos
antigos pois, de acordo
com Geraldo Garcia ainda
não se sabe da força legal
dos actuais estatutos!

Eleições na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila das Aves

|||||| TEXTO:     LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Convocada para as 09 horas do pas-
sado domingo, dia 20 do corrente,
iniciou apenas às 09.30 a Assembleia-
Geral ordinária da AHBV de Vila das
Aves com a presença de pouco mais
de trinta associados para tratar de
uma agenda em que, no seu ponto
1, se propunha a eleição dos seus
Corpos Sociais para o próximo triénio.
Uma vez lida e aprovada a ata relati-
va à reunião anterior, e introduzido
o tema que tanta celeuma havia de
gerar, prontamente o associado nº
2490 interpelou o presidente da Me-
sa para saber se tinha sido cumprido
o artº 70 dos Estatutos que suposta-
mente norteiam a realização de um
processo eleitoral, estatutos que, vin-
cou o associado, recolheu do sítio da
Instituição e que determinam: “o Pre-
sidente da mesa da Assembleia-Ge-
ral em exercício, anunciará até 31 de
Outubro, através de edital, a abertura
do processo eleitoral e manda pre-
parar os cadernos eleitorais que de-
verão estar concluídos até ao dia 30
de Novembro”.

O embaraço foi notório por parte
da mesa e do seu presidente que ten-

taram numa primeira reação remeter
a resposta para o presidente da Dire-
ção, Geraldo Garcia, insistindo o as-
sociado que pergunta tão simples era
dirigida ao presidente da mesa e só
a ele de quem esperava apenas uma
resposta afirmativa ou negativa quan-
to ao cumprimento daqueles requisi-
tos, já que, a não ter havido tais dili-
gências, na sua opinião, o Presidente
da mesa só teria que considerar nula
esta reunião no que toca aos objetivos
eleitorais pretendidos.

Constatado o incumprimento des-
ta normativa, pouco faltou para que o
presidente da mesa concluísse pela
óbvia necessidade de admitir o adia-
mento desta eleição, se prontamente
não tivesse sido invocada e defendi-
da por Geraldo Garcia a “tese” de
que esta eleição e respetivos trâmites
de convocação da Assembleia se nor-
teavam ainda pelos antigos estatutos

e que os presentes embora publica-
dos e presentes no sítio da institui-
ção haviam sido impostos superior-
mente não se sabendo muito bem se
tinham já obrigatoriamente força legal.

Instada a mesa a prosseguir os tra-
balhos, diminuídos que foram os ar-
gumentos invocados por aquele as-
sociado e entretanto por outros que
igualmente salientaram a trapalhada
e a incoerência desta convocação, sob
pretexto de que era mais uma mano-
bra de intelectuais para atacar o pres-
tígio desta instituição, coube a outro
associado presente apresentar a pro-
posta que acabaria por vir a ser vota-
da em alternativa à do adiamento e
que consistia em prosseguir com esta
eleição e os trabalhos desta Assem-
bleia segundo os antigos estatutos.
Entretanto, referências menos elogio-
sas por parte do presidente da Direção
à postura assumida pelo associado
nº 651 que contestara também o
prosseguimento dos trabalhos e que
era nem mais nem menos do que o
presidente da Junta de Freguesia de
Vila das Aves, ocasionaram por parte
deste e em defesa da sua honra como
representante do povo de Vila das
Aves, críticas contundentes à discri-

minação a que tem sido votado pelo
presidente da Direção de tão respei-
tosa Instituição que vai ao ponto de
convidar presidentes de junta de fre-
guesias vizinhas para atos solenes da
instituição não convidando o presi-
dente da Junta das Aves; ao consta-
tar que esta Assembleia ia prosseguir
os seus trabalhos, o sócio em causa
Carlos Alberto Fernandes retirou-se
em discordância absoluta com o que
se iria passar. Posta à votação a lista
apresentada pela Direção integrando
os nomes que compõem os Corpos
Sociais que presidirão ao destino da
instituição de 2010 a 2012, a mes-
ma foi votada pela maioria dos pre-
sentes apenas com 3 votos contra.

PLANO DE ACTIVIDADES
Seguiu-se a apresentação, discussão
e votação do Plano de Atividades e
Orçamento para o ano de 2010, com
o presidente da direção a explanar o
conteúdo e os objetivos destes docu-
mentos que vão desde a aquisição
de material para o corpo ativo de bom-
beiros, a reparações, dotações para a
Clínica de Fisioterapia e, o que pare-
ce ser agora a “menina dos olhos”
desta direção, a Clínica de Imagiologia
em continuidade de esforços com
diligências já anteriormente iniciadas.

Apesar da pressa por parte de al-
guns elementos da mesa em fazer
aprovar sem qualquer discussão estes
documentos, um associado quis sa-
ber se porventura previam no Plano e
Orçamento medidas para acorrer às
consequências do Acórdão do Su-
premo Tribunal de Justiça que con-
denava a AHBV a ter que pagar ao
empreiteiro que construiu o quartel
uma avultada verba, tendo o presiden-
te respondido evasivamente que já
houvera contactos com o referido em-
preiteiro para solucionar o diferendo.
A aprovação dos Documentos em
causa far-se-ia com a mesma margem
de votos favoráveis e duas abstenções.

QUERELAS E EMBARAÇOS
O momento que se seguiu foi o de
um “desatinado” e costumado ataque
por parte do presidente da Direção,
Geraldo Garcia, a quantos “por me-

ASSEMBLEIA-GERAL
PRESIDENTE: JOAQUIM FERREIRA DE
ABREU; VICE-PRESIDENTE: MIGUEL PAU-
LO C. GARCIA. 1º SECRETÁRIO: JOSÉ MA-
NUEL SOUSA ROCHA. 2º SEC.: ANTÓNIO
CARLOS ABREU FERREIRA MARQUES. SU-
PLENTE: FORTUNATO AZEVEDO ABREU

DIRECÇÃO
PRESIDENTE: GERALDO MESQUITA GARCIA;
VICE-PRESIDENTE: AUGUSTO FERREIRA
MOREIRA GARCIA. VICE-PRESIDENTE:
GUALTER RAMOS DE OLIVEIRA. 1º SECRETÁ-
RIO: EMÍDIO FERREIRA DE LIMA. SEC. AD-
JUNTO: ARMANDO AZEVEDO ABREU. TE-
SOUREIRO: CARLOS ALBERTO BESSA FER-
REIRA. TESOUREIRO ADJUNTO: ANTÓNIO
ALVES RIBEIRO. VOGAIS: AMÉRICO FREIRE
PEDROSA E ARMINDO MACHADO (DEP.
FANFARRA). SUPLENTES: ABÍLIO FERREIRA,
SUSANA CRISTINA DA COSTA FERREIRA E
MARIA AUXILIA DIAS MARQUES FERREIRA.

CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE: LUÍS MARTINS FERREIRA.
VICE-PRESIDENTE: ÁLVARO CÂNDIDO SIL-
VA PACHECO. SECRETÁRIO-RELATOR:
ADELINO CARNEIRO PACHECO MEIRELES

CORPO CLÍNICO: LINO MANUEL PINTO COR-
REIA LAGOA. CORPO JURÍDICO: LINO FER-
NANDO ALVES DA COSTA MOREIRA. CAPE-
LÃO: P.E FERNANDO DE AZEVEDO ABREU.

CORPOS SOCIAIS PARA O
TRIÉNIO 2010/2012
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ras questões de lana caprina e dis-
cussão do sexo dos anjos”, disse,
continuam a provocar querelas e a
causar embaraços à Instituição, inclu-
sive com o lançamento de notícias
bombásticas que só favorecem os ini-
migos declarados da instituição. Tais
ataques a pessoas que mais não fa-
zem do que ter uma participação ativa,
franca, de crítica aberta nas Assem-
bleias, teve reptos por parte de quem
se sentia atingido, que chamou a aten-
ção para a falta de humildade em
reconhecer fragilidades, inabilidades
e alguma prepotência na forma de
dirigir o dia-a-dia desta instituição,
mesmo que seja de admitir o muito
empenho e os êxitos obtidos nas cau-
sas assumidas, sendo no entanto per-
cetível que um grande mal-estar rei-
na no corpo de bombeiros.

E a prova veio inesperadamente
da intervenção extremamente crítica
de dois sócios que cumulativamente
são membros do Corpo ativo de vo-
luntários (e que, por isso mesmo, Ge-
raldo Garcia quis impedir de falar)
os quais testemunharam com desem-
baraço o magoado estado de ânimo
e de não aceitação da postura do pre-

sidente da direção por parte da mai-
oria do corpo ativo que não aceita o
que dizem ser a sua falta de humilda-
de em não ouvir o próprio comando,
estando mais preocupado em gerir as
“empresas”que vão surgindo ao lado
da instituição. Estes inesperados de-
sabafos calaram fundo nesta Assem-
bleia e em particular no presidente
da Mesa da Assembleia-Geral, ten-
do o presidente da Direção prometi-
do, reunir prontamente com o corpo
ativo para analisar as questões pos-
tas com tal franqueza.

Quanto ao escasso número de
participantes nos destinos desta As-
sociação Humanitária em que esta-
vam “grosso modo” pouco mais que
os sócios que integravam a lista para
os Corpos Sociais apresentada pela
Direção, há que dizer que é uma situ-
ação confrangedora e os motivos por
que tal acontece merecem ser anali-
sados e remediados por quem nela
tem responsabilidades, não obstante
a afirmação rotunda de que foram
colocadas120 folhas de convoca-
tórias nos comércios locais das Aves
e arredores (e talvez isso não seja
tudo!). O Entre Margens recebeu um
pedido de divulgação no passado dia
9 de Dezembro quando a edição em
tempo útil já estava a ser distribuída. |||||

Na última Assembleia-geral dos
Bombeiros de Vila das Aves, Luís
Silva fez a diferença e deu voz ao
descontentamento dos voluntári-
os da associação. O jovem bombei-
ro, de 24 anos, começou por con-
testar a forma como o processo
eleitoral estava a decorrer ao pe-
dir o seu “boletim de voto”; nada
de mais elementar, portanto. Os
actuais estatutos assim o exigem,
mas a eleição decorreu como que à
moda antiga, levantando-se o bra-
ço, ou não, conforme o sentido de
voto (ver texto na pág. 8).

A direcção contestou, lembran-
do que o corpo activo não tem di-
reito de voto, mas Luís Silva não se
deixou ficar, informando a mesma
que, para além de fazer parte do
corpo de bombeiros também era
sócio pagante, e nessa qualidade
exigia o seu boletim de voto. Ain-
da assim, sem efeito, a votação pros-
seguiu da mesma forma, o que não
inibiu o jovem voluntário de con-
testar todo o processo eleitoral
onde, diz, não foi sequer respei-
tado o período de quatro horas
definido para a votação.

Mas as razões de queixa dos
voluntários da associação huma-
nitária são muitas e Luís Silva fez
delas eco na Assembleia-geral do
último Domingo. A começar pela
falta de diálogo entre os bombei-
ros e a direcção. Os primeiros quei-
xam-se de que não são informa-
dos nem esclarecido sobre as po-
lémicas que a cada passo vêm  à
praça pública envolvendo a asso-

Luís Silva deu voz ao protesto
dos bombeiros voluntários
GERALDO GARCIA OUVIU DE LUÍS SILVA, O QUE QUIS E NÃO QUIS. O PRESIDENTE DA
DIREÇÃO FOI ACUSADO DE FALTA DE DIÁLOGO, DE DESCONSIDERAÇÃO PELO
CORPO ACTIVO E ATÉ DE USAR A VIATURA DOS BOMBEIROS 24 HORAS POR DIA...

ciação humanitária. “A direcção não
informa, nunca esclarece nada”,
diz Luís Silva dando como exem-
plo o caso da “dívida do quartel”.

O mesmo voluntário denunciou
ainda a falta de pagamento às
Equipas de Combate a Incêndios
(ECIN), ou seja, aos bombeiros vo-
luntários que aceitam integrar as
equipas permanentes de combate
ao incêndio nos períodos mais crí-
ticos. O pagamento é feito no âm-
bito do programa da Autoridade
Nacional de Protecção Civil ao qual
as associações humanitárias se
candidatam. “Nunca os voluntári-
os foram pagos” denúncia Luís Sil-
va dando conta ainda que em 2008
um voluntário da associação fez
queixa desta situação às entida-
des responsáveis o que fez com
que a corporação local tivesse que
devolver o dinheiro.

Mas as queixas não se ficam por
aqui. Junta-se ainda a continua fal-
ta de material. “Este ano a direc-
ção fez uma viagem à China para
ver e adquirir material, mas este
continua em falta”, diz Luís Silva
que se questiona se não seria mais
vantajoso adquiri-lo cá, poupan-

do-se nos gastos com a deslocação.
Razões de descontentamento têm
ainda os voluntários em relação à
climatização do quartel. “O ar con-
dicionado foi colocado aquando
do processo de certificação”, mas
segundo Luís Silva “foi usado nu-
ma única reunião”, mantendo-se
até ao momento desligado. Para-
do não está, por sua vez o “merce-
des” da casa. “Geraldo Garcia usa a
viatura dos Bombeiros 24 horas
por dia”, critica Luís Silva, e conti-
nua dizendo que o presidente des-
culpa-se com o facto de não ganhar
nada como tal, mas lembra, por ou-
tro lado, que os voluntário tam-
bém não são pagos pelo serviço que
prestam e não usufruem de nada.

“Geraldo Garcia faz da associa-
ção uma empresa, mas isto é uma
associação de voluntários e neste
momento os voluntários sentem-
se como parasitas”, sentencia ain-
da Luís Silva, bombeiro há 9 anos.
E talvez disso seja sintomático o
facto de os mesmos já não terem
direito sequer a um jantar de Na-
tal. “O jantar oferecido aos bom-
beiros já não existe”, sublinha
Luís Silva “mas assiste-se a janta-
res oferecidos a outras entidades
como o que aconteceu aquando da
inauguração da clínica”.

No final, Luís Silva desafiou o
presidente dos Bombeiros a reu-
nir com os voluntários e os assala-
riados, na presença dos demais ele-
mentos da direcção. Geraldo Gar-
cia deixou a garantia de que o ia
fazer. ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

“Geraldo Garcia faz da
associação uma empresa,
mas isto é uma associa-
ção de voluntários e
neste momento os bom-
beiros voluntários sen-
tem-se como parasitas”

Para o presidente Geraldo
Garcia o lançamento de
notícias bombásticas só
favorecem os inimigos
declarados da instituição

Decorreu no Salão Nobre da Junta de
Freguesia de Rebordões, no dia 10 de
Dezembro, a sessão de esclarecimento
sobre a itinerância do Centro Novas
Oportunidades de Santo Tirso que vai
validar e certificar competências ao nível
do 12º ano de escolaridade.

Esta itinerância conta com a parceria
da Associação de Pais da EB1 de Aldeia
Nova, onde também já decorre a certi-
ficação a nível do 6º e 9º anos.

Na sessão de esclarecimento esteve
presente Ana Maria Ferreira, como di-
rectora do CNO, a presidente da Junta
local, Elsa Mota, o presidente da Asso-
ciação de Pais, José Carlos Machado e
Sandra Rios, coordenadora do CNO.

Ana Maria Ferreira salientou o facto
de ser já a segunda vez que estava na-
quele local numa sessão de apresenta-
ção do CNO e que isso se deve ao facto
de “Rebordões ser uma vila dinâmica que
envolve as associações, as escolas e a
junta local”.

Relativamente ao trabalho desenvol-
vido pelo CNO mostrou-se muito “or-
gulhosa” tendo em conta que em 2004
a Câmara de Santo Tirso foi uma das
quatro do país, a aceitar o desafio de
promover o reconhecimento e validação
de competência cujo trabalho tem tido
uma taxa de sucesso significativa.

Aos interessados em validar e certifi-
car competência mencionou o valor da
certificação e que o certificado que vão
tirar tem o mesmo valor do diploma da
escola, no entanto sugeriu-lhes que fos-
sem coerentes e que se empenhassem
no processo que, ao nível do 12º ano, é
mais complexo.

Sandra Rios, explanou todas as pos-
sibilidades de formação de adultos dis-
poníveis tanto a nível do Centro Novas
Oportunidades como a nível escolar
como a Educação e Formação de Adul-
tos, as formações modulares certificadas,
entre outros que podem ser analisados
nos seguintes endereços electrónicos:
www.novasoportunides.gov.pt, www.anq.gov.pt
e www.cm-stirso.pt.

José Carlos Machado, da associação
de pais, agradeceu o facto do Centro
Novas Oportunidades ter aceite a
itinerância em Rebordões e salientou o
que a associação de país e a Escola de
Aldeia Nova muito têm trabalho para que
os rebordoenses possam usufruir de for-
mação com proximidade mas também
com qualidade. ||||||

Rebordões com
certificação de
competência ao
nível do 12º ano
ITINERÂNCIA CONTA COM A
PARCERIA  EB1 DE ALDEIA NOVA



No Centro Cultural de Vila das Aves
realiza-se no próximo dia 12 de Ja-
neiro de 2010 a primeira sessão da
comunidade de Leitores. A partir de
um livro ou de um autor, os partici-
pantes nesta iniciativa são convida-
dos a partilhar opiniões sobre o que
leram e a partirem à descoberta de
outros pontos de vista.

Promovida pela Câmara Munici-
pal de Santo Tirso e com coordena-
ção do professor António Oliveira,
esta iniciativa prolonga-se até dia 1
de Junho, em sessões quinzenais a
realizar às terças-feiras entre as 21
horas e as 22h30. Em cada encon-
tro, e segundo nota de imprensa
disponibilizada pela autarquia, “o co-
ordenador dinamiza a sessão, inci-
tando os leitores à descoberta de
outros pontos de vista sobre a obra
e o autor seleccionado, mas também
em relação ao mundo nas suas mais
variadas vertentes, gerando-se con-

Da autoria de Daniel Gonçalves, foi
ontem apresentado o livro “Rumores
para a transparência do silêncio”. À
poesia de Gonçalves junta-se nesta
obra a fotografia de Pepe Brix. “Rumo-
res para a transparência do silêncio”,
são trinta fotografias de uma exposi-
ção sobre a Europa de Leste e poe-
mas inspirados por esses lugares.

Segundo os autores, as “fotografi-
as encontraram o seu lugar na poe-
sia – a poesia encontrou o seu lugar
nestas fotografias. O mais importante,
contudo, foi ter havido lugar nas fo-
tografias para tantos lugares. E os ru-
mores têm muito para nos dizer, não
revelam apenas o silêncio do viajan-
te: o gosto solitário do silêncio – têm
um convite a uma viagem ainda mais
profunda: os lugares de uma Europa
a leste e o centrípeto posto do so-
nho, onde quer que estejamos”.

Daniel Gonçalves (1975) nasceu
Suíça, numa cidade chamada Wetzikon
do cantão de Zurique. Veio para Por-
tugal com oito anos. Residiu em San-
to Tirso e estudou no Seminário do
Bom Pastor em Ermesinde, na EB 2/3
de Vila das Aves, no Liceu D. Dinis em
Santo Tirso e na Universidade do
Minho em Braga. Mudou-se depois
para Viana do Castelo, Braga e Porto
Moniz na Madeira, mas desde 1999
que reside nos Açores, na ilha de San-
ta Maria. ||||||

Comunidade de Leitores no Centro
Cultural a partir de Janeiro de 2010
COM COORDENAÇÃO DO PROFESSOR ANTÓNIO OLIVEIRA, OS PARTICIPANTES NESTA INICIATIVA SÃO CONVIDADOS A
PARTILHAR OPINIÕES E IDEIAS SOBRE O QUE LERAM. A PRIMEIRA SESSÃO REALIZA-SE NO DIA 12 DE JANEIRO

frontos e/ou cumplicidades”.
Ainda segundo a mesma fonte,

“O Principezinho” de Antoine de
Saint Exupéry é a obra proposta para
a primeira sessão da Comunidade
de Leitores que reúne quinze dias
depois sobre o pretexto de “Capi-
tães de Areia” de Jorge Amado. Em
Fevereiro, a primeira sessão do mês
(dia 9) detém-se no livro “A Pérola”
de John Steinbeck e na sessão de
dia 23, Fernando Pessoa é o autor
escolhido para a partilha de ideias.

A poesia de Eugénio de Andrade
e de Pablo Neruda dão o mote para
os dois primeiros encontros do mês
de Março, nos dias 9 e 16 respecti-
vamente, fechando-se o mês, no dia
30, com o “O Livro dos Rios” de Luan-
dino Vieira; o escritor angolado (mas
português de nascimentos) estará, de
resto, presente nesta sessão.

A “Aparição” de Vergílio Ferreira
(dia 13) e “O Velho e o Mar” de

Ernest Hemingway (dia 27) são as
obras seleccionadas para o mês de
Abril. Em Maio retoma-se a poesia,
desta vez de Miguel Torga, na sessão
de dia 11, que terá como convidado
o professor António Sousa, e para a
sessão de dia 25 a escolha recaiu
em “O Estrangeiro” de Albert Camus.

A fechar este conjunto de sessões
da Comunidade de Leitores, a 1 de
Junho, os participantes são convida-
dos a trazer um livro à sua escola e
apresentar a leitura que dele fizeram.

No âmbito desta iniciativa estará
patente ao público no Centro Cul-
tural de Vila das Aves uma exposi-
ção de retratos dos autores em des-
taque neste ciclo de leitura, da au-
toria do pintor Emerenciano.
Para mais informações e inscrições,
os interessados podem contactar o
Centro Cultural através do e-mail
(ccva@cm-stirso.pt) ou pelo telefone 252
870 020 (sr. Joaquim Moreira). |||||

“O PRINCIPEZINHO”
É O LIVRO
SELECCIONADO PARA
A PRIMEIRA SESSÃO

Poesia e
fotografia em
livro de Daniel
Gonçalves
“RUMORES PARA A TRANS-
PARÊNCIA DO SILÊNCIO”
FOI APRESENTADO ONTEM
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Opções de compra para este Natal
Para quem ainda não fez as compras todas de Natal, pode encontrar no Centro Cultural de Vila das Aves várias opções. Até
dia 15 de Junho, mantém-se neste espaço a Feira de Arte, promovida pela Câmara de Santo Tirso em parceria do a
Gesto - cooperativa cultural. Livros, discos, pinturas serigrafias, produtos regionais, objectos de design... são muitos os
objectos à escolha. Destaque para os produtos “da casa”, como o licor de singeverga ou os concebidos na Escola Agricola
de Santo Tirso, mas também para o Saco Viana de Ana Maria Antunes e as peças de Cristina Vilarinho.
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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

Externato celebra o seu 47º Aniversário
|||||| TEXTO: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES
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Como vai sendo hábito no contexto
das Delfíadas, o Colégio Delfim
Ferrreira puxa dos seus “galões” e
estimula a sua juventude a prosse-
guir a já longa caminhada do seu
historial, honrando os símbolos que
lhe são caros. Assim, pelas 11 horas
deste 14 de Dezembro, o coro dos
alunos fazia ecoar o Hino do Colé-
gio ao mesmo tempo que era içada a
bandeira, perante aquele que é a
“alma mater” da casa, o dr. Aurélio
Fernando, sua filha drª Alzira Pereira,
representantes da família Craveiro e
directores pedagógicos.

O ponto alto da manhã aconte-
ceu depois no Auditório do colégio
e consistiu na entrega de diplomas
aos alunos que se distinguiram nos
vários anos e turmas atingindo os
patamares de excelência fixados pela
direção pedagógica para tal ocorrên-
cia solene, sendo certo que pelo me-
nos 3 alunos do secundário se posi-
cionaram acima dos 19 valores. Com

ENTREGA DE DIPLOMAS AOS ALUNOS COM MELHOR APROVEITAMENTO NO ANO LECTIVO 2008/ 2009

o auditório repleto de alunos, docen-
tes e encarregados de educação, e a
mesa de honra constituída pela
direção pedagógica e pela insubstituí-
vel presença do dr. Aurélio, coube
ao dr. Josias assinalar a importância
que nas Delfíadas assumem para a
mística do Colégio os seus símbolos:
“O colégio tem símbolos sem os quais
não passamos: o dr. Aurélio, aqui ao
nosso lado, é já um deles e que Deus
no-lo conceda em nossa companhia
por muitos mais anos; a bandeira que
içamos com as cores que o distin-
guem e que hoje vestem desportiva-
mente muitos dos nossos alunos; o
Hino do Colégio composto pelo pe.
Benjamim Salgado com letra de Au-
rélio Fernando; o brasão e o lema da
autoria de José Craveiro, “Faz e pen-
sa, pensa e faz”; e, sobretudo, as “al-
mas em flor” que são os nossos alu-
nos que são a razão de ser de todo
o nosso trabalho, o trabalho do pes-
soal desta casa”; teve ainda palavras
de referência para Delfim Ferreira, o
patrono da casa, um dos pioneiros
da energia eléctrica, filho do grande

industrial Narciso Ferreira, que ofere-
ceu os terrenos pedregosos em que
Aurélio Fernando ergueu este colé-
gio para que numa terra favorecida
com a indústria têxtil lhe não faltasse
também uma “fábrica da cultura e da
educação dos seus filhos”; lembrou
ainda que, para além da doação do
terreno, o dr. Aurélio Fernando foi à
casa de Serralves e obteve de Dona
Silvina Ferreira, a esposa de Delfim
Ferreira, uma quantia indispensável

para as primeiras obras, já lá vão 47
anos. Coube depois à directora, drª
Alzira Pereira, convocar os 65 alu-
nos que se destacaram pelos seus
méritos escolares, devidamente acom-
panhados pelos seus encarregados
de educação, uma longa lista que
seria fastidioso reproduzir aqui; no
entanto, houvemos por bem publicar
as fotos dos alunos dos anos termi-
nais de ciclo. A presença neste acto
de um antigo aluno, David Moreira,
que hoje se prepara para vir a ser
cardiologista e que publicamente as-
sumiu ter prometido a si mesmo vir
uma vez por ano ao seu antigo exter-
nato como uma casa de referência
na sua vida, foi o melhor dos teste-
munhos de apreço e de estímulo aos
actuais alunos.

O Entre Margens felicita o Exter-
nato de Riba d’Ave, reconhecendo o
quão importante é, relevar o mérito e
a excelência dos alunos das nossas
escolas para o futuro de um país que
muito precisa deles e do seu incenti-
vo para uma cultura do esforço e da
dedicação. ||||||

Riba de Ave (vila Nova de Famalicão). Externato Delfim Ferreira

A presença de um antigo
aluno, David Moreira, que
hoje se prepara para vir a
ser cardiologista prome-
teu a si mesmo vir uma
vez por ano ao seu antigo
externato por ser uma casa
de referência na sua vida

ALUNOS DO 4º ANO COM MELHOR APROVEITAMENTO E ENC. DE EDUCAÇÃO ALUNOS DO CEF DISTINGUIDOS. AO LADO, UM DOS 3 ALUNOS DISTINGUIDOS DO 12º ANO

ALUNOS DO 9º ANO DISTINGUIDOS E RESPECTIVOS ENC. EDUCAÇÃO ALUNOS DO 6º ANO DISTINGUIDOS

CORO INTERPRETANDO O HINO DO COLÉGIO PERANTE O OLHAR DE DR. AURÉLIO
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AUTO ELÉCTRICA AVENSE, LDª
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Instalações de: Autorádios /
Alarmes / Ar Concidionado

Reparações Eléctricas em Automóveis

CLASSIFICAÇÃO J P

1 - BEIRA-MAR 14 26

2 - SANTA CLARA 14 25

3 - PORTIMONENSE 14 23

4 - FEIRENSE 14 22
5 - CHAVES 14 20

7 - TROFENSE 14 19

9 - CD AVES 14 17

10 - GIL VICENTE 14 17

11 - OLIVEIRENSE 14 17

6 - FÁTIMA 14 20

14

13 - FREAMUNDE 14 14

16 - CARREGADO

14 1414 - VARZIM

14 1315 - PENAFIEL
14 10

12 - SP. COVILHÃ 14 15

198 - ESTORIL PRAIA

OLIVEIRENSE 0 - FEIRENSE 0

VARZIM 0 - PORTIMONENSE 0

ESTORIL 0 - FÁTIMA 1

CHAVES 3 - SP COVILHÃ 1
BEIRA-MAR 3 - CD AVES 2

TROFENSE 0 - PENAFIEL 0

GIL VICENTE - TROFENSE
PENAFIEL - FREAMUNDE

FREAMUNDE 3 - CARREGADO 0

CD AVES - SANTA CLARA
FÁTIMA - CHAVES
COVILHÃ - VARZIM
PORTIMONENSE - OLIVEIRENSE

CARREGADO - BEIRA-MAR

JORNADA 14 - RESULTADOS
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A 
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 - 
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FEIRENSE - ESTORIL

SANTA CLARA 0 - GIL VICENTE 0
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Uma partida com cinco golos é sem-
pre boa, mais não seja pelos golos,
que são o principal de qualquer es-
pectáculo do jogo. Assim foi em Avei-
ro, onde o Desportivo das Aves per-
deu por 3-2, apesar do Vinícius ter
bisado no encontro, tal como Rui Vare-
la. Mas foi outro Rui, desta vez o Sam-
paio, que ditou o resultado final, com
a vitória a sorrir à formação de Leonar-
do Jardim, que festeja o Natal na lider-
ança da Vitalis, fruto, também, do em-
pate do Santa Clara com o Gil Vicente.

No que se refere ao confronto em
si, tudo começou bem para o con-
junto avense, que dominou os pri-
meiros 10 minutos e até se podia ter
adianto no marcador, mas quem não
marca sofre, já diz o ditado e é bem
antigo e acabou por acontecer em
Aveiro. Rui Varela avisou aos 16 e
18’ e aos 35’ não perdoou inaugu-
rando o marcador. Ainda antes do
intervalo, o brasileiro Vinícius foi cha-
mado a converter uma grande pena-
lidade, sobre Vítor Hugo, por falta in-

Bis de Vinícius insuficiente
O DESPORTIVO DAS AVES SAIU DERROTADO DA VISITA A AVEIRO PARA MEDIR FORÇAS COM O BEIRA-MAR, NOVO LÍDER DA LIGA VITALIS. DOIS GOLOS
DE VINÍCIUS NÃO FORAM SUFICIENTES PARA LEVAR A MELHOR DIANTE DE UM CONJUNTO MAIS AFOITO E DETERMINADO.

Bruno Severino é o reforço de Inverno
Aos 23 anos, e depois de passagens por Barreirense, Gondomar, Setúbal e Beira-Mar Bruno Severino é o primeiro reforço de Inver-
no do Desportivo das Aves. O jogador chega por empréstimo para ajudar a «turma» de Micael Sequeira – que já sofre alguma
pressão dos associados devido à falta de resultados – e estará disponível para ajudar o Desportivo a partir de Janeiro. Recorde-
se que a sua passagem por Aveiro não foi feliz, já que o avançado actuou apenas em quatro jogos e fez um golo.

desmentível de Kanu. Empate estabe-
lecido ao cair do tempo para descanso.

PEDRO GROSSO EXPULSO
No segundo tempo, o ascendente
aveirense manteve-se, apesar do em-
pate, que se esperava que tivesse ou-
tro efeito na «turma» de Vila das Aves.
Mas tal não aconteceu. Isto porque
enquanto o Beira-Mar se manteve
mais ofensivo, a equipa avense man-
teve o seu pendor mais defensivo e,
por isso, não foi de estranhar que
Rui Sampaio tivesse colocado a equi-
pa da casa em vantagem quando o
cronómetro assinalava o minuto 65.
Mas se em termos de jogo, os aveir-
enses estavam melhor, a verdade é
que o Aves chegou poucos minutos
depois ao empate, de novo, por inter-
médio de Vinícius, que correspon-deu
da melhor maneira a um livre a favor
do Aves, que apanhou a defesa con-
trária desatenta. Com nova divisão de
pontos no confronto foram os anfi-
triões que correram atrás do prejuízo
e os frutos não tardaram. Rui Varela
estava endiabrado e conseguiu o se-
gundo «bis» da partida, ao minuto 75’,

determinando o resultado final.
Uma vitória que não mereceu con-

testação pelo que foi produzido, ain-
da que se esperasse mais do Despor-
tivo, que até entrou melhor no en-
contro. A expulsão de Pedro Grosso,
aos 79’, complicou ainda mais as as-
pirações avenses.

Recorde-se que já na ronda ante-
rior, o Aves tinha perdido na recep-
ção ao Estoril pela margem mínima.
Em momento de pausa para a qua-
dra natalícia, o Desportivo vai entrar
em 2010 na nona posição, com 17
pontos, os mesmos que Gil Vicente e
Oliveirense, e menos dois do que
Estoril e Trofense. A próxima ronda
está marcada para o dia 10, em Vila
das Aves, em mais uma partida com
um forte candidato à subida, aliás, que
cedeu nesta jornada diante do Gil
Vicente, nos Açores, empatando a
zero e com isso cedendo a liderança
ao Beira-Mar, que passa o Natal iso-
lado no topo da classificação da Liga
Vitalis, com 26 pontos.

FICHA TÉCNICA
BEIRA-MAR: BRUNO CONCEIÇÃO, PEDRO

MOREIRA, KANU, HUGO, IGOR PITA, RUI
SAMPAIO, DJAMAL, ARTUR (CUCU, 81'),
ISHMAEL YARTEY (LEANDRO PIMENTA, 85'),
PEDRO ARAÚJO (WANG GANG, 61') E RUI
VARELA. TREINADOR: LEONARDO JARDIM.
DESPORTIVO DAS AVES: HUGO FERREIRA,
GROSSO, TIAGO VALENTE, SÉRGIO NUNES,
PEDRO GERALDO, JORGE DUARTE (BEN-VIN-
DO, 77'), JÚLIO CÉSAR, PEDRO PEREIRA
(ANDRÉ CARVALHO, 63'), VINÍCIUS, LUISINHO

E VÍTOR HUGO (JOÃO SILVA, 55'). TREINA-
DOR: MICAEL SEQUEIRA. JOGO NO ESTÁDIO
MUNICIPAL DE AVEIRO, EM AVEIRO. AO
INTERVALO: 1-1. MARCADORES: RUI VARELA
(35 3 75’), VINÍCIUS (43, G.P. E 67’) E RUI
SAMPAIO. CARTÕES AMARELOS: KANU
(63’), PEDRO GROSSO (48 E 79’), YARTEY
(71’), JÚLIO CÉSAR (74’), LUISINHO (89’) E
WARG GANG (90+2’). CARTÃO VERMELHO:
PEDRO GROSSO (79’).

Aves perde em Aveiro e Beira-Mar assume liderança da Vitalis
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. 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

CLASSIFICAÇÃO P J

1 - MOREIRENSE 12 29

2 - GONDOMAR 12 24

3 - VIZELA 12 22

4 - TIRSENSE 12 19
5 - ALIADOS 12 18

7 - SP. ESPINHO 12 17

9 - PADROENSE 12 16

10 - VIEIRA 12 15

11 - LOUROSA 12 15

6 - RIBEIRÃO 12 17

12

13 - PAREDES 12 12

16 - VALDEVEZ

12 1214 - LOUSADA

12 1015 - BOAVISTA
12 8

12 - MERELINENSE 12 12

178 - VIENENSE

VIZELA 1 - SP. ESPINHO 1

RIBEIRÃO 2 - TIRSENSE 2

VIEIRA 2 - MERELINENSE 2

GONDOMAR 3 - PADROENSE 0
VIANENSE 0 - LOUROSA 2

LOUSADA 1 - PAREDES 2

TIRSENSE - VIEIRA
MERELINENSE - GONDOMAR

BOAVISTA 0 - MOREIRENSE 0

LOUROSA - BOAVISTA
MOREIRENSE - LOUSADA
PAREDES - ALIADOS
SP. ESPINHO - VALDEVEZ

PADROENSE - VIENENSE

JORNADA 12 - RESULTADOS
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 - 

3 
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VIZELA - RIBEIRÃO

ALIADOS 3 - AT. VALDEVEZ 0
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epois de uma excelente vitória, em
casa, na recepção ao Vizela (3.º clas-
sificado), o FC Tirsense rumou ao
reduto do vizinho Ribeirão e empa-
tou a duas bolas.

O jogo começou cedo a não sorrir
aos pupilos de Quim Machado, que
logo aos dois minutos sofreram um
golo a frio. Ainda assim, a equipa je-
suíta reagiu e foi em busca do prejuí-
zo. As oportunidades sucederam-se
e a mais flagrante foi mesmo a de Hugo
Cruz, que à boca da baliza não con-
seguiu empurrar para o fundo das re-
des. Mas a persistência foi premiada
antes do intervalo, com um golo de
Roberto, um minuto antes do descan-
so, e que estabeleceu a justiça no placard.

Os pupilos de Quim Machado –
que ontem estiveram na cidade do
Porto a festejar o jantar de equipa no
«Postigo de Carvão» - entraram bem
na segunda parte e a raça de Veloso
foi coroada com um golo que colo-
cou os jesuítas na frente do marcador
com justiça. A emotividade voltou ao
Estádio do Passal, embora com alguns
lances duvidosos – incluindo dentro
das áreas -, que levaram a prolonga-
dos assobios ao juiz aveirense.

Criticas à parte, o certo é que o

Roberto e Veloso marcaram para os jesuítas

Tirsense empata em Ribeirão
e mantém 4.ª posição
UM GOLO AOS DOIS MINUTOS QUASE HIPOTECOU AS ASPIRAÇÕES TIRSENSES NA DESLO-
CAÇÃO A RIBEIRÃO, MAS A EQUIPA DE QUIM MACHADO REAGIU AINDA ANTES DO INTERVALO.
NA 2º PARTE, VELOSO COLOCOU OS JESUÍTAS EM VANTAGEM MAS A 10 MINUTOS DO
FINAL FORBES BISOU E IGUALOU A PARTIDA, QUE TERMINOU COM A DIVISÃO DE PONTOS

Discursos Tirsenses
com pouca chama
no Jantar de Natal
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A festa, que durou até pouco mais
das 23h30, não teve a chama ha-
bitual, até mesmo nos discursos pro-
feridos antes da despedida, ou mes-
mo na confecção da comida – recla-
mada por alguns – mas serviu, acima
de tudo, para conviver e manter ace-
sa a chama do clube jesuíta, que, sem
assumir, tem subentendida a subida
como pano de fundo da sua meta
para a temporada corrente.

Numa sala decorada com peque-
nas bandeiras do clube – maior par-
te retirada mais tarde pelos mais no-
vos – e materiais alusivos ao Natal,
predominaram as conversas parale-
las entre os presentes e a alegria dos
mais pequenos, que não pararam um
minuto.

A etapa mais esperada da noite
foram os discursos dos dirigentes,
assim como do presidente da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, Cas-
tro Fernandes, que, mais uma vez,
não faltou à chamada.

O actual presidente da Comis-
são Directiva, Augusto Moreira, foi
o primeiro a proferir algumas pala-
vras. Agradeceu a presença de todos,
desejou boas festas e destacou a
luta dos seniores no Campeonato
Nacional, assim como a importância
das camadas jovens no desenvolvi-
mento do clube: “Agradeço a vossa
presença, incluindo as entidades pre-
sentes e, antes de mais, desejo a to-
dos os presentes um Bom Natal. Lem-
bro os seniores de que não se es-
queçam da nossa meta e lembro a
importância das camadas jovens no
clube”.

O discurso mais logo coube ao
presidente da mesa da Assembleia
Geral, Miguel Moreira Dias, que
enalteceu o valor dos atletas que dão
vida ao FC Tirsense. “Os atletas do

clube são a alma e o futuro deste
clube” começou por afirmar Moreira
Dias, que lembrou a “grande aposta
nas camadas de formação” e alertou
que “para além do aspecto despor-
tivo, o mais importante é a questão
social, sobretudo o que diz respeito
à ocupação e disciplina “. E recor-
dou: “Os jovens continuam a ter o
maior aproveitamento e hoje o nos-
so plantel sénior é constituído por
um terço de jogadores saídos das
camadas jovens”. Acrescentando de
pronto: “O Barroso e o Pinho estive-
ram a «rodar» antes de regressarem
e hoje estão na equipa principal. Há
seis que esta época estão empresta-
dos e é esperado o mesmo resulta-
do”. Por isso, não foi de estranhar
que o presidente da AG tenha pe-
dido palmas para os responsáveis
pelo departamento juvenil: Domin-
gos Vilaça e Virgílio.

No que concerne aos seniores
em particular, Moreira Dias afirmou:
“Enquanto nas duas últimas tempo-
radas estivemos bem na primeira fase
da prova e perdemos as pilhas no
«playoff», esta época começámos
menos bem mas já estamos no ca-
minho certo. Por isso, uma palavra
de incentivo para eles”.

O encerramento dos discursos foi
proclamado por Castro Fernandes,
que deu os parabéns “ao FC
Tirsense” e ao “trajecto que tem vin-
do a desenhar”, assim como agra-
deceu “a todos pelo que têm feito
pelo Futebol Clube Tirsense”. Finali-
zando: “Bom Natal para todos”.

A festa foi encerrada com a au-
dição do hino do clube jesuíta e,
ao contrário dos anos anteriores, a
palavra não foi dada nem ao técni-
co Quim Machado, nem tão pouco
ao capitão Março Louçano e muito
menos houve sorteio de bolas. Um
final insosso. |||||

O FC TIRSENSE, COMO BEM SENDO SEU APANÁGIO TODOS
OS ANOS, REUNIU NA ÚLTIMA SEMANA A «FAMÍLIA»
JESUÍTA PARA O HABITUAL JANTAR DE NATAL. MAIS DE 300
PESSOAS, ENTRE ATLETAS, DIRECÇÃO, ASSOCIADOS E
SIMPATIZANTES, INVADIRAM A QUINTA DA FERREIRINHA.

Presidente da autarquia, Castro Fernandes
não faltou à chamada

Tirsense não conseguiu segurar a
vantagem e a 10 minutos do tempo
regulamentar foi surpreendido pelo
empate, com Forbes a bisar no en-
contro e a estabelecer o que havia de
ser o resultado final.

A divisão de pontos foi justa para
o que ambas as equipas produziram
aos longo dos 90 minutos e os «pre-
tos e brancos» vão festejar a consoada
de Natal isolados no quatro lugar da
classificação geral da Zona Norte, so-
mando um total de 19 pontos em 12
jornadas disputadas, entre 20 golos
marcados e 15 sofridos.

FICHA TÉCNICA
RIBEIRÃO: CÉSAR, HUGO PINA, WESLEY, PAULO

ROLA (NIVALDO, 85’), JOÃO FARIA, HAMILTON,

RENATO (BRUNO FILIPE, 71’), CARAVANA, ABÍLIO

(ADRIANO, 64’), FORBES E TIAGO SILVA. TREI-

NADOR: JOSÉ LEMOS. FC TIRSENSE: PEDRO

ALBERGARIA, SERGINHO, MARCO RIBEIRO, PAU-

LO SAMPAIO, MARCO LOUÇANO, HUGO CRUZ,

VELOSO (VILAÇA, 75’), ROBERTO (PEDRO FON-

TES, 90’), BARROSO, FONSECA (MANUEL LUÍS, 78’)

E RICARDO ROCHA. TREINADOR: QUIM MACHA-

DO. ÁRBITRO: RUI PATRÍCIO (AF AVEIRO). JOGO

DISPUTADO NO ESTÁDIO DO PASSAL, EM

RIBEIRÃO MARCADORES: FORBES (2 E 79’),

ROBERTO (44’) E VELOSO (63’).
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A Federação Nacional Karate Portu-
gal organizou mais um campeonato
nacional para as categorias de Cade-
tes e Juniores que decorreu no pavi-
lhão desportivo de Alcabideche, no
passado dia 12 de Dezembro.

Estiveram presentes nesta prova
todos atletas apurados nos campeo-
natos regionais do continente e ilhas,
ou seja, os melhores karatecas naci-
onais nestas categorias que esgrimi-
ram argumentos para ver quem con-
seguia vencer na sua categoria e as-
sim sagrar-se campeão nacional.

O Karate Shotokan esteve presen-
te com os seus atletas apurados, que
conseguiram melhores resultados do

ANA PINTO, CATARINA NUNES E FABIO MIRANDA SAGRARAM-SE CAMPEÕES NACIONAIS NO
CAMPEONATO NACIONAL DE KARATE REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO

Campeontao Nacional de Karae Cadetes e Juniores

Três campeões nacionais para o
karate de Vila das Aves

que no campeonato Regional. Na ca-
tegoria de Cadetes, a atleta Ana Pin-
to sagrou-se campeã nacional (o ter-
ceiro título) em kumite feminino (me-
nos de 54kg), enquanto que Emanuel
Fernandes conquistou o terceiro lu-
gar em kumite (menos de 63kg). Na
categoria de Juniores, a karateca
Catarina Nunes sagrou-se campeã na-
cional (terceiro titulo) em kumite fe-
minino (menos de 48kg), e Fabio
Miranda teve a mesma sorte ao con-
quistar o título campeão nacional (pela
segundo vez) em kumite masculino
(menos de 68kg). Finalmente Filipa
Fernandes alcançou o terceiro lugar
em kumite feminino (mais de 59kg).

Não foram ao pódio os karatecas
Cátia Nunes, Leonardo Barbosa, Ál-
varo  Rios e Miguel Martins, mas to-
dos eles tiveram um desempenho
positivo, dando o seu melhor.

Excelentes resultados destes kara-
tecas que muito se dedicaram e es-
forçaram para conseguirem estes pó-
dios no campeonato nacional, de-
monstrando todo seu valor, desta for-
ma enriqueceram o seu palmarés e o
do clube. Segundo a Associação de
Vila das Aves é muito difícil conquis-
tar um título de campeão nacional, mas,
mais uma vez, estes jovens karatecas
honraram e prestigiaram o seu clube,
a Vila e o município de Santo Tirso. |||||||

Sara Moreira em quinto no Crosse de Bãnos

Juvenis A vencem
Rebordosa

Separa as equipas de Vila das Aves
o fim-de-semana foi muito positivo,
o mesmo se pode dizer para s for-
mações jovens do FC Tirsense.

Destaque para o triunfo dos ju-
niores, que golearam o Valonguen-
se, por 4-0, enquanto os iniciados
receberam e triunfaram diante do
Aliados, por 4-2 com golos de Rui
Jorge, Deco, Diogo Alves e Marco.

Jesuítas seguros e vencedores

Antes das merecidas férias teve lu-
gar mais um fim-de-semana despor-
tivo nas camadas jovens. Se a vida
tem sido complicada para o conjunto
de juniores, que milita no Nacional
– perdeu em Braga, por três golos
sem resposta e está agora na 13.ª
posição (entre 16 equipas), com 14
pontos, depois de 16 jogos dispu-
tados – a vida sorriu aos outros es-
calões. A equipa de Escolas recebeu
e bateu o Fânzeres por 3-0 («hat-trick»
de Daniel), enquanto os Infantis B
golearam a formação de Merlim. Já
em Infantis A o Desportivo rumou
a Penafiel e conquistou três pontos
com mais quatro golos sem respos-

Camadas Jovens

Em infantis, os jesuítas receberam o
AD Amarante e ganharam por 2-1,
com golos a serem marcados por
Rui Pedro e Caldas.

A única derrota surgiu nas es-
colas B, já que os tirsenses perde-
ram pela margem mínima na recep-
ção ao Valonguen-se. Em escolas
A, o FCT venceu o Pedras Rubras,
na Maia, por 1-0. |||||| SÍLSÍLSÍLSÍLSÍLVIAVIAVIAVIAVIA     SOSOSOSOSOARESARESARESARESARES

ta. Menos sorte tiveram os Inicia-
dos B, que perderam pela margem
mínima em Alpendorada. Os Inici-
ados B folgaram e os juvenis impu-
seram-se num terreno sempre difí-
cil como é o cão do Rebordosa ven-
cendo a partida por 2-1. Eis os re-
sultados: Escolas: CD Aves-Estrelas
de Fânzeres, 3-0; Infantis B: Despor-
tivo das Aves-A. Merlim, 6-0; In-
fantis A: Penafiel-Desportivo das
Aves, 0-4; Iniciados B: Alpendorada-
Despor-tivo das Aves, 1-0; Iniciados
A: folga; Juvenis B: Cête- Desportivo
das Aves, 2-7; Juvenis A: Rebordosa-
Desportivo das Aves, 1-2. Juniores:
Braga- Desportivo das Aves, 3-0. ||||||

Atletismo

Debaixo de uma temperatura bastan-
te negativa – 10º abaixo de zero –
Sara Moreira fez furor em terras vizi-
nhas. A jovem natural de Santo Tirso
foi quinta classificada no Cross de Ven-
tas de Bãnos, perto de Palência, em
Espanha, prova vencida pela quenia-
na Verónica Nyaruai. Com o tempo e
23m21s, a jesuíta foi a melhor portu-
guesa ficando três lugares acima de
Ana Dias. O pódio foi entregue à jo-
vem do Quénia que cedo impôs o
seu ritmo e cortou a meta com menos
10 segundos do que a britânica Ste-
phanie Twell, seguindo-se a espanho-
la Iria Fuentes-Pila, terceira classificada.

Em masculinos, o melhor português

e único foi Fernando Silva, numa prova
ganha pelo espanhol Sérgio Sanchez.

SELECÇÃO RENOVA TÍTULO EUROPEU
Entretanto, poucos dias antes, Sara
Moreira contribuiu para que a Selec-
ção Nacional de corta-mato
revalidasse, em Dublin (Irlanda), o tí-
tulo europeu com um total de 25
pontos, menos 26 do que a segun-
da classificada, a Grã-Bretanha.
Pela sétima vez a bandeira lusa foi
hasteada no lugar mais alto do pódio
com as atletas Jéssica Augusto (4.ª),
Inês Monteiro (5.ª), Dulce Félix (6.ª)
e Sara Moreira (10.ª) a completarem
o quarteto que pontuou para a clas-

sificação nas primeiras dez posições.
Na segunda posição do pódio clas-
sificou-se a Grã-Bretanha à frente da
Espanha, Irlanda e Itália.

CLASSIFICAÇÕES: Individual femini-
na 1. Hayley Yelling (GBr) 27.49 mi-
nutos; 2. Rosa Morató (Esp) 27.56;
3. Adrianna Herzog (Hol) 28.04; 4.
Jessica Augusto (Por) 28.11; 5. Inês
Monteiro (Por) 28.14; 6. Dulce Félix
(Por) 28.19; 7. Olivera Jevtic (Ser)
28.21; 8. Tatyana Holovchenko (Ucr)
28.25; 9. Freya Murray (GBr) 28.25;
10. Sara Moreira (Por) 28.32 (...); 14.
Anália Rosa (Por) 28.54; (...); 26. Ana
Dias (Por) 29.22 |||||| SÍLSÍLSÍLSÍLSÍLVIAVIAVIAVIAVIA     SOSOSOSOSOARESARESARESARESARES
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LUGARES CIMEIROS DA 52ª VOLTA A PARANHOS POR CONTA DO CLUBE DE S. SALVADOR

Atletismo

Clube de S. Salvador do Campo
tetra-campeão Regional
NA PROVA REALIZADA A 12 DE DEZEMBRO NO PARQUE URBANO DA RABADA, EM SANTO
TIRSO, O CLUBE DESPORTIVO DE S. SALVADOR DO CAMPO SAGROU-SE TETRA-CAMPEÃO
REGIONAL DE CORTA-MATO DOS 8
||||||| TEXTO: ANTANTANTANTANTÓNIOÓNIOÓNIOÓNIOÓNIO     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

Pelo quarto ano consecutivo o Clube
Desportivo de S. Salvador do Campo
sagra-se Campeão Regional de cor-
ta-mato dos 8 (esta designação “8”
prende-se com o facto de cada equi-
pa, para se qualificar, tem de ter oito
atletas na meta).

A prova realizou-se no Parque da
Rabada, em Burgães, Santo Tirso no
dia 12 de Dezembro, numa organi-
zação da Associação de Atletismo do
Porto com o apoio da Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso. Ao alinhar nesta
prova a equipa do CDSSC tinha so-
bre si a responsabilidade de defen-
der o título, que já lhe pertencia, de
resto, e também pelo facto de a prova
se realizar no concelho de Santo Tirso.

Nesta competição o clube de S.
Salvador do Campo alcançou três pó-
dios: André Correia (na foto) e Abílio
Costa, classificaram-se em 1º e 3º lu-
gares, respectivamente, e naturalmente,
o 1º lugar colectivo. Os restantes ele-
mentos da equipa estiveram em gran-
de nível: Albino Magalhães alcançou o
5º lugar; Manuel Gomes a sexta posi-
ção; Pedro Pedrosa ficou em 7º; Zefe-
rino Neto em 9º; António Silva foi o
15º classificado; Aníbal Oliveira, o 20º;
Manuel Neto ficou ma 28º posição;

Manuel Gomes e Zeferino Neto no pódio
Manuel Gomes do Clube Desportivo
de S. Salvador do Campo venceu a
52ª Volta a Paranhos no escalão de
Veteranos 1. Na mesma prova, Zeferino
Neto ficou na segunda posição.

Esta corrida de 10 quilómetros, or-
ganizada pela secção de atletismo do

SC Salgueiros, teve partida e chegada
junto do que resta do antigo estádio
Vidal Pinheiro. A prova realizou-se
no passado dia 8 de Dezembro e
desenrolou-se nas principais artérias
da cidade do Porto.

O CDSSC esteve representado e

bem, nesta emblemática corrida de
atletismo, por vários atletas. Eis as prin-
cipais classificações dos atletas salva-
dorenses que mais se destacaram:
Seniores, em 13º André Correia; Vete-
ranos, 1º lugar para Manuel Gomes;
e 2º lugar para Zeferino Neto. ||||| ASASASASAS

Atletismo do Porto. Pode-se mesmo
dizer que na Rabada há uma das
melhores pistas de cross do Norte.
De menos positivo, há a sublinhar o
facto de o Clube Desportivo de S. Sal-
vador do Campo ser a única equipa
do concelho a participar nesta inicia-
tiva realizada em Santo Tirso. Será que
o concelho de Santo Tirso só tem um
clube com atletas federados? A ser
verdade é no mínimo misterioso co-
mo é que uma região que quase to-
dos os anos tem atletas que se sagram
campeões nacionais, só tenha uma
colectividade no atletismo federado? ||||||

e Fernando Mendes em 37º lugar.
Destaque ainda para dois porme-

nores: um positivo e outro nem por
isso. De positivo, há a registar a pista
“desenhada” especificamente para
este corta-mato, revelando-se muito
interessante; com pequenos acertos
esta pista pode permitir a realização
no Parque da Rabada de campeona-
tos de nível mais elevado como Regi-
onais do Norte por exemplo. De refe-
rir, de resto, que antes da reestrutu-
ração do Parque Urbano da Rabada
disputaram-se ali muitos campeona-
tos de corta-mato da Associação de

De positivo, há a registar a
pista “desenhada” especifi-
camente para este corta-
mato. De menos positivo, o
facto de o Clube Desportivo
de S. Salvador do Campo ser
a única equipa do concelho a
participar nesta iniciativa

A Ginástica Rítmica do Ginásio Clu-
be de Santo Tirso iniciou as provas
oficiais da temporada 2009/2010
da melhor forma.

Depois de ter vencido, pelo se-
gundo ano consecutivo, a Taça da
Associação de Ginástica do Norte
disputada em Santo Tirso, no pas-
sado dia 29 de Novembro, obteve
agora um excelente e inédito ter-
ceiro lugar na Taça de Portugal.

Na prova, que se realizou dia 12
de Dezembro, na Nave Polivalente
de Espinho, estiveram presentes 17
equipas e 77 ginastas. A equipa do
Ginásio Clube de Santo Tirso, cons-
tituída pelas ginastas Ana Margari-
da Lopes, Bárbara Fernandes, Filipa
Fernandes e Vanessa Roriz, teve um

Ginásio Clube de Santo Tirso

Ginástica rítmica
começa em grande
nova temporada
desportiva
A EQUIPA DO GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSO CHEGOU
AO PÓDIO NA TAÇA DE PORTUGAL

excelente desempenho, o que lhe
permitiu alcançar o terceiro lugar no
pódio; feito nunca antes alcançado
na modalidade do clube na Taça
de Portugal.

Destaque ainda para o primeiro
lugar de Filipa Fernandes em Fita e
para o terceiro lugar de Vanessa Roriz
em Corda e Fita, na mesma prova.

Parta o Ginásio Clube de Santo
Tirso, “estes resultados vêm confir-
mar a qualidade de um trabalho sus-
tentado que a equipa técnica, for-
mada pela Professora Marta Moi-
nhos, Miguela Carriço e Filipa Fer-
nandes, tem desenvolvido nos últi-
mos anos à frente da modalidade,
não só na vertente desportiva, mas
também social e humana”. ||||||

PÓDIO TAÇA PORTUGAL: 1º LUGAR, SFUAP; 2º LUGAR, SAD; 3º LUGAR, GCST

EQUIPA GCST (DA ESQ. P/ A DIREITA): MIGUELA CARRIÇO; ANA MARGARIDA LOPES:
BÁRBARA FERNANDES; VANESSA RORIZ; FILIPA FERNANDES; MARTA MOINHOS

ANDRÉ CORREIA



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

BizantinicesMuros por derrubar

O Acordo Ortográfico entrará em vigor nas escolas apenas em 2011, supõe-se. (…) Compreendem-se as cautelas evidenciadas
pela ministra da Educação, uma vez que ainda não estão disponíveis todos os instrumentos pedagógicos e didáticos para
acompanhar o Brasil nesta aventura delicada. Na verdade, e tirando os documentos oficiais, durante alguns anos escrever-se-á
como cada um entender, até porque de ambos os lados do Atlântico há vozes autorizadas e dissonantes. Ora, o que é preciso é
que se “escreva bem”, o que não tem apenas a ver com a ortografia.
 FRANCISCO JOSÉ VIEGAS, IN CORREIO DA MANHA,  18 DE DEZEMBRO DE 2009

Diz-nos a OCDE que os professo-
res gastam 13% do tempo lectivo a
manter a ordem na sala de aula.
No Brasil, a percentagem ultrapas-
sa os 17%. O estudo da OCDE re-
comenda às autoridades educativas
que abandonem as políticas buro-
cráticas. E abandonam?...

Há muitos anos atrás, aquando
da dita reforma curricular portugue-
sa, um dos pontos fortes do deba-
te era “o tempo de duração de uma
aula”. E, no decurso de um con-
gresso, alguém perguntou se eu
estava de acordo com a carga ho-
rária em vigor. Respondi que “car-
ga” era coisa de jegue, com o devi-
do respeito pelo colega e pelo jegue,
mas o colega voltou à carga. Per-
guntou-me se aprovava a alteração
do tempo de aula de cinquenta para
noventa minutos. Respondi, per-
guntando: Cinquenta minutos ou
noventa minutos para qual aluno?

Ficou arrumada a questão, ain-
da que eu acresentasse (e ele já
não escutasse) que, há cerca de cem
anos atrás, alguns pesquisadores
chegaram à conclusão de que o
“aluno médio” teria, “em média”, uma
capacidade de atenção seguida de
cerca de cinquenta minutos. Que
não é por acaso que as aulas duram,
“em média”, esse tempo. Mas que
“pesquisas” recentes dizem-nos que
as crianças do sèculo XXI têm uma
capacidade de concentração “mé-
dia” de cerca de seis minutos. Finali-
zei, afirmando que a duração da aula
é uma falsa questão. O problema
consiste em ainda haver aula, seja
de cinquenta, seja de noventa mi-
nutos. Expliquei que teríamos de ul-
trapassar um discurso semeado de
abstrações (aluno médio, carga horá-
ria, etc) para falar do jovem e do alu-
no concreto. Mas o debate acabou
ali, fez-se silêncio, porque aquilo que
é óbvio não carece de explicação.

1 As primeiras consequências de ter-
mos um governo sem maioria abso-
luta são desde já, o fim das taxas
moderadoras quer das cirurgias e/
ou internamentos, alega agora o go-
verno que as mesmas, as taxas, não
cumpriram o objectivo pelas quais
foram criadas, que seria afastar das
urgências o que não era urgente,
aliviando por isso, esses serviços, mas
sabemos que isso é um argumento
falso, pois se era absolutamente ne-
cessário, porque é que o deixou de
ser tão depressa?

Com os professores aconteceu a
mesma coisa. Uma guerra sem quar-
tel com uma classe inteira, juras a
pé junto da bondade das propostas
do governo, e da noite para o dia
de uma penada, tudo é mandado
às urtigas e a infalibilidade da ex-
ministra Maria de Lurdes Rodrigues
não passou de uma guerra inútil com
os prejuízos inerentes de um ano
de quase paralisia das escolas. O
facto é que o povo, esse povo sobe-
rano que tudo pode, marcou o ca-
minho, votou de forma a que as ver-
dades absolutas tivessem pés de bar-
ro, bendita pois, maioria relativa, di-
alogar e ouvir a assembleia é agora
imprescindível. Ao mesmo tempo o
ministro das finanças, que se gaba-
va que nunca apresentaria qualquer
orçamento rectificativo, este ano já
vai em dois, sendo hoje certo que
tal como já muita gente notava em
Janeiro que o primeiro orçamente
rectificativo não chegaria para nada,
dada a dimensão da crise, mas como
era ano de eleições sucessivas, toca
a esconder a situação para com isso
poder tirar dividendos eleitorais.
Agora passadas que foram essas elei-
ções, cá está ele, o novo orçamento
chamado agora semanticamente de
distributivo, o défice orçamental
apontado para uma queda de mais
de 8% muito longe dos 5,9% previs-

tos pelo governo, e para quem dizia
no final do verão de 2008, que a
economia estaria inume a qualquer
crise, que a “robustez” das contas
públicas tudo suportaria, é caso para
dizer que são enganos a mais. Temos
pois, nuvens negras mais densas, e
já se ouvem os tambores do costume
que é reduzir o défice até 3% que
terá que ser conseguido até 2013.
Como se tem visto, não é expectável
que a economia cresça o suficiente
para atingir esse objectivo em 3
anos, e lá temos nós, a receita do
costume, subida de impostos, conge-
lamento dos salários, e a classe mé-
dia, mais uma vez a apertar o cinto,
é ver o governador do Banco de
Portugal, com as trombetas na pri-
meira fila a preparar o caminho, ele
que é dos mais bem pagos dos ban-
cos centrais, (o aperto não lhe toca),
assim é caso para dizer, para que que-
remos nós os “especialistas” quan-
do a receita é tão simples?

O que nos vai valer é que felizmen-
te temos um ministro SS, (Santos Silva)
ele que gosta de malhar a torto e
direito, vai ser a nossa salvação ten-
do as forças armadas sob a sua cus-
tódia, o ministro SS e o inenarrável
Marcos Perestrelo como seu ajudante
de campo. Estamos bem arranjados.

2 Barak Obama recebeu há dias o
prémio Nobel da Paz atribuído pela
academia Sueca. Não pelo que já
fez, mas, “pasme-se”, pelo que pode-
rá vir a fazer…! Percebendo bem o
sentido da atribuição tendo em con-
ta as expectativas criadas com a sua
eleição, para o mundo a questão que
se coloca é: Guantanamo prometi-
do fechar, fica como está. O bloqueio
a Cuba vergonhosamente fica na mes-
ma. No Iraque a mortandade vai con-
tinuar, sem que se vislumbrem datas
para a retirada. O Afeganistão um
reforço de 30 mil soldados dos EUA
com os restantes países da Nato a com-
prometerem-se com o envio de mais
7.500. Quer dizer, a saída, diz Obama,
fica para quando a situação ficar sob
controlo, como se sabe um controle
dos EUA, para isso chancelaram a
farsa “Eleitoral” de Hamid Karzai. Pelo
meio existe ainda a situação das Hon-

duras, onde um presidente eleito
ousou “perguntar” ao povo se aceita-
va uma emenda constitucional para
mais um mandato presidencial. Note-
se que apenas pretendia um refe-
rendo não vinculativo, por causa
disso, um grupo de golpistas tomou
o poder perante o clamor internaci-
onal, clamor que foi apenas isso, cla-
mor. Os EUA mais uma vez, a asso-
biar para o ar, e chegou-se ao ponto
de os golpistas organizarem eleições
para legitimar o golpe, os Estados
Unidos com é bom de ver, reconhe-
ceram imediatamente o acto eleitoral
como “democrático” juntamente com
o protofascista Álvaro Uribe da Co-
lômbia e Alan Garcia do Peru. A gran-
de maioria dos países latino-ameri-
canos, com o Brasil à cabeça, não re-
conhecem qualquer legitimidade às
eleições saídas de um golpe de es-
tado, e continuam a considerar Ma-
nuel Zelaya o presidente legitimo.
Tudo isto para dizer que, as expecta-
tivas criadas com a eleição de Obama,
comigo incluído, não passaram de
expectativas goradas, sendo verda-
de que Obama é um homem culto
comparado com Bush, não deixa ao
mesmo tempo pelo que se diz atrás,
de apenas ter mudado a forma e
não o conteúdo.

O mundo está perigoso e a es-
calada do Afeganistão resulta da in-
capacidade de inverter a situação,
como já alguém disse, a solução terá
que ser política e não militar, como
aliás teve que ser no Vietname, en-
tretanto os generais levam a melhor
e Obama fica prisioneiro juntamen-
te com o mundo dos senhores da
guerra, da indústria do armamento,
dos parasitas da sociedade. A for-
tuna de 43 mil milhões de dólares
por cada mês que passa que é quanto
custa aos Estados Unidos a manuten-
ção destes conflitos arrastará ou conti-
nuará a arrastar o mundo para o abis-
mo. Concluindo, pode, Barak Obama
receber o prémio Nobel mas ficará
para a história como um bluff, mes-
mo que gostemos da sua simpatia.

À direcção do Jornal, e todos quan-
tos nele trabalham, e aos leitores um
bom Natal e um feliz ano novo. ||||||

ABEL RODRIGUES

No jornal Tempo, de 24.05.09,
li a seguinte notícia: “A experiência
mineira afirma que o melhor perío-
do para se dar a alfabetização é
entre os 5 anos e oito meses e os
8 anos (...) O MEC prepara uma
alteração à LDB, para estabelecer a
idade mínima em que a criança co-
meça a ser alfabetizada (....) crian-
ças que não preeencherem as con-
dições, terão de repetir o último ano
da educação infantil”. Num outro
jornal: “O governo federal preten-
de unificar em seis anos a idade
em que os estudantes brasileiros
começam a ser alfabetizados, pas-
sando a frequentar as escolas de
ensino fundamental. Em 2006,
uma Resolução do Conselho Na-
cional de Educação fixou essa re-
gra, dando quatro anos para que
estados e municípios se adaptas-
sem. A partir de 2010, nenhum
alunos poderá ser matriculado, se
não tiver completado seis anos até
fevereiro. Se fizer o seu aniversário,
nem que seja um dia após o limite
estabelecido, terá de continuar a
educação infantil”. O azar é de
quem nascer entre um dia e o dia
seguinte... Alguns estados aceitam
matrículas de crianças que perfa-
çam seis anos até 31 de Dezem-
bro. Outros estabeleceram o crité-
rio do sexto aniversário até 30 de
Junho. Alguém saberá porquê? Nem
eu! Quanto tempo se perde nestas
questões bizantinas?!

Já não se crê que seja possível
deslindar o sexo dos anjos, mas
insiste-se em determinar “a idade
para aprender a ler” ou “ a idade
para ingressar no primeiro ano do
Básico”. Não há! Quando foi para
o primeiro ano, o Daniel já sabia
ler. Quando o visitei estava a fazer
a “tarefa para casa: escrever uma
frase sobre a ida ao circo”. O Daniel
já sabia ler, mas estava atrapalha-
do. Perguntei porquê. Disse: “Eu
quero escrever que gostei de ver
os palhaços”. Insisti, porque dese-
java saber a razão pela qual o Daniel
não queria escrever tal frase. Res-
pondeu: “Não escrevo palhaços
porque a professora ainda não deu
o lh aos meninos!”

JOSÉ PACHECO
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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

Caso: contrato de compra e venda de
2005/Janeiro em que mãe vende a
uma das filhas e marido um prédio
urbano (depois com reserva de usu-
fruto), tendo os restantes filhos dado
consentimento a tal transacção. Pediu
um deles, em processo ordinário, que
fosse declarado nulo, por simulado,
o respectivo contrato-escritura e que
fossem cancelados os registo nele
baseados.

Dizendo que “nem a vendedora
quis vender, nem a compradora quis
comprar”, havendo intenção de en-
ganar terceiros.

Contradizendo os RR (vendedor
e comprador) que há total correspon-
dência entre as declarações escriturais
e a vontade de todas as partes inter-
venientes; pedindo ainda indemniza-
ção (pedido reconvencional).

Sentença: acção procedente, foi de-
clarado nulo o contrato de compra e
venda – escritura de 2005/Janeiro –
e ordenado o cancelamento de qual-
quer registo na CRP com base em tal
escritura.

Recurso de apelação (TR Guimarães)
dos RR: revogada a sentença anterior,
com absolvição dos RR dos pedidos.

Revista (STJ) pedida pelos AA., re-
afirmando estarem reunidos todos os
elementos que caracterizam a simu-
lação, designadamente “o intuito de
enganar terceiros”, porventura “qual-
quer banco” (permitindo aos compra-
dores obter um crédito bonificado, ou

Contas com a justiça
do no contrato elementos essenciais,
como a fixação/determinação

Ao das tornas a pagar e do usu-
fruto)… Alegam ainda que seria cho-
cante – por exceder manifestamente
os limites dos bons costumes e do
fim social e económico do direito –
manter válida a escritura “simulada”,
tanto mais quanto o imóvel valeria,
no mínimo 21 vezes a declarado (um
abuso de direito?).

Dado como provado (no Tribunal
recorrido): A mãe não quis vender,
nem a filha quis comprar o imóvel
(criar aparência); a filha não pagou e
a mãe não recebeu, a título de preço,
a quantia referida na escritura, ou qual-
quer outra quantia; o prédio tem um
valor real muito superior (21 vezes).

Dado como assente, ainda que os
restantes filhos, como terceiros ou-
torgantes, disseram na escritura que
davam o consentimento à mãe para
a venda efectuada à irmã e cunhado.
Questões a apreciar e decidir:

1ª estão preenchidos os pressus-pos-
tos da simulação, designadamente “o
intuito de enganar terceiros”;

2ª as escrituras públicas em causa
não podem valer com escrituras de

partilhas em vida, pois não contêm
declarações nenhumas nesse sentido;

3º o abuso de direito que a não de-
claração de nulidade das escrituras
viria a consagrar.

1ª Não ficou demonstrado nos au-
tos que os outorgantes/pretensos si-
muladores da escritura tivessem in-
tuito enganatório para enganarem o
banco com vista a obterem um em-
préstimo em melhores condições.
Assim dizem os senhores desembar-
gadores que a divergência entre a
vontade e a declaração feita por acor-
do de todos os outorgantes presen-
tes na escritura (mancomunados com
o desiderato de criar a aparência de
venda) é juridicamente inconsequente
– por não traduzir qualquer simula-
ção (dever-se-ia concluir, por presun-
ção judicial, ter havido o intuito de
enganar terceiros? Mesmo não ha-
vendo prova do recurso ao crédito

bancário? Cabendo o ónus da prova
aos autores/recorrentes…

Não se verificando o intuito de
enganar terceiros deve dar-se como
não provada a simulação. Ora a de-
terminação do intuito de enganar ter-
ceiros é matéria de facto, logo apaná-
gio exclusivo das instâncias. Limita-se
o STJ a aplicar definitivamente o regi-
me jurídico que julgue adequado aos
factos materiais fixados pelo tribunal
requerido. Será difícil imaginar, neste
caso, o intuito de enganar qualquer um
dos presumidos herdeiros legitimários
da mãe, com o negócio aparentemen-
te realizado já que todos eles intervi-
eram na questionada escritura públi-
ca dando o seu expresso consentimen-
to ao estranho negócio realizado.

2ª Não foi apurada qualquer simu-
lação. Logo não há que discutir aqui
o negócio que verdadeiramente se
terá pretendido fazer. Nem sequer foi
pedida outra qualquer acção, para além

da específica nulidade do mesmo.

3º O tribunal – ao não declara nula
tal escritura “vergonhosamente abu-
siva” – é que estaria a exceder os mi-
lites impostos pelos bons costumes e
pelo fim social e económico do direi-
to? Não: estamos no campo dos direi-
tos subjectivos. Foram aliás os autores
que deram de forma livre e conscien-
te o seu consentimento à ora criticada
conduta dos réus. Pode até pensar-
se estarem agora os autores, ao pre-
tenderem obstaculizar aquele exercí-
cio do direito de disposição da pro-
priedade do imóvel, a agirem, eles sim,
com abuso de direito na modalidade
de “venire contra factum proprium”, já
que a sua conduta anterior, objectiva-
mente interpretada, face à lei, aos bons
costumes e à boa fé, legitimaria a con-
vicção de que o uso do seu direito
de impugnação não vieira a ser exer-
cido. ||||| SERRASERRASERRASERRASERRA     BBBBBAPTISAPTISAPTISAPTISAPTISTTTTTAAAAA     (RELATOR), , , , , ÁLÁLÁLÁLÁLVVVVVARARARARAROOOOO

RRRRRODRIGUESODRIGUESODRIGUESODRIGUESODRIGUES, , , , , SSSSSANTANTANTANTANTOSOSOSOSOS     BERNARDINOBERNARDINOBERNARDINOBERNARDINOBERNARDINO

Acórdão do STJ de 2009/Outubro/8

mais favorável do que aquele que a
mãe obteria…).

O consentimento dado pelos res-
tantes filhos foi apenas “para venda”.
E nada nos diz que os AA souberam
que afinal o que era querido era fa-
zer doação/partilhas em vida (faltan-

Será difícil imaginar, neste caso, o intuito
de enganar qualquer um dos presumidos
herdeiros legitimários da mãe, com o negó-
cio aparentemente realizado
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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

Solução do número anterior

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

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
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empresas&negócios
O  seu  suplemento de  empresas no  Entre  Margens

Carta Dominante: 6 de Ouros,
que significa Generosidade.
Amor: Estará bastante comunica-
tivo, poderá alargar o seu grupo
de amigos. Saúde: Terá que pres-
tar mais atenção ao seu físico, pois
este está em grande evidência po-
sitiva e negativamente. Andará muito
tenso. Dedique-se à prática de
yoga ou meditação. Dinheiro:
Poderão surgir alguns gastos ines-
perados. Esteja prevenido pondo
algum dinheiro de parte. Núme-
ro da Sorte: 70

Carta Dominante: Cavaleiro de
Espadas, que significa Guerreiro.
Amor: O ciúme não fará bem à
sua relação. Seja mais tolerante
para com o seu par. O sentido
de amizade é agora mais profundo
para si, o que poderá fazer com que
o seu grupo de amigos tenha um
acréscimo significativo. Saúde: Pro-
cure fazer exames de rotina com
maior frequência. Dinheiro: Não
se deixe abalar por marés menos
positivas neste campo da sua vida.
Número da Sorte: 62

Carta Dominante: 8 de Copas, que
significa Concretização. Amor: A
harmonia estará finalmente pre-
sente na sua vida em família. O
seu instinto está francamente apu-
rado, o que lhe poderá ser bas-
tante benéfico. Saúde: Período
sem preocupações. Aproveite
para cuidar de si. Dinheiro: Não
se deixe levar pelo impulso nem
compre tudo aquilo que lhe agra-
da. Número da Sorte: 44

Carta Dominante: Ás de Ouros,
que significa Harmonia e Prospe-
ridade. Amor: Não se esqueça da
sua família. Passe mais tempo com
os seus. Saúde: Previna-se, pois
com o frio terá tendência para
febres altas. Dinheiro: está a ul-
trapassar uma fase muito positiva
no que diz respeito ao diálogo
com os outros, o que poderá ser
bastante benéfico, pois com a troca
de ideias poderá resolver assun-
tos que sozinho não estava a
conseguir solucionar. Poderá ga-
nhar algum dinheiro extra. Nú-
mero da Sorte: 65

Carta Dominante: 8 de Paus, que
significa Rapidez. Amor: Irá dar
agora maior importância aos
amigos, aos familiares, aos seus
amores, o que será também retri-
buído por estes. Passará momen-
tos muito divertidos com a sua
família. Saúde: Poderá sofrer de
algumas dores de cabeça fortes.
Dinheiro: Momento calmo e equi-
librado. Número da Sorte: 30

Carta Dominante: 9 de Copas, que
significa Felicidade. Amor: Procu-
re estar presente mais vezes em
reuniões familiares. Evite as situ-
ações de conflito e discórdia, pro-
cure um clima de maior harmo-
nia e paz com aqueles que o ro-
deiam. Saúde: Possíveis dores
musculares. Não faça tantos es-
forços. Dinheiro: Nunca desista

Carta Dominante: A Lua, que sig-
nifica Falsas Ilusões. Amor: Os
amigos nem sempre podem estar
junto de nós quando precisamos,
mas não fique desapontado por
isso. Saúde: Possível distensão
muscular. Dinheiro: Fase muito
positiva no campo profissional, irá
estar dedicado ao trabalho e es-
forçar-se-á para obter resultados
compensadores e positivos no
mesmo. Momento oportuno para
um investimento de maior dimen-
são. Número da Sorte: 18

Carta Dominante: 3 de Paus, que
significa Iniciativa. Amor: Está a
ultrapassar uma fase de maior
dedicação ao lar e à sua família,
é importante desfrutar ao máxi-
mo deste momento. Tenha cui-
dado com os falsos amigos, não
se dê tanto a conhecer a quem
ainda não conhece bem. Saúde:
Atenção ao que come, possíveis
problemas de estômago. Dinhei-
ro: O seu poder financeiro esta-
rá estável. Número da Sorte: 25

Carta Dominante: A Roda da For-
tuna, que significa que a sua sor-
te está em movimento. Amor:
Não deixe que os outros tomem
decisões por si. Saúde: Tendên-
cia para gripe. Agasalhe-se bem.
Dinheiro: Está agora a ultrapas-
sar um período bastante positivo
ao nível financeiro, aproveite-o para
concretizar aquele sonho que até
aqui tem vindo a adiar por falta de
condições para a sua realização.
Faça um esforço e poupe algum
dinheiro para qualquer eventua-
lidade. Número da Sorte: 10

Carta Dominante: Rainha de Co-
pas, que significa Amiga Sincera.
Amor: Não deixe que os outros
falem por si. Expresse a sua opi-
nião de forma educada mas se-
gura. Saúde: Possíveis problemas
nos intestinos. Dinheiro: Não se
exceda nos gastos. Tente possuir
uma noção mais vincada daquilo
que é no presente para poder
desenvolver o seu potencial com
sucesso no futuro. Número da Sor-
te: 49

Carta Dominante: A Temperança,
que significa Equilíbrio. Amor: Um
amigo vai precisar do seu apoio.
Ajude-o o melhor que puder. Irá
estar mais concentrado e dedi-
cado a si próprio. Saúde: Tenha
mais cuidados com a sua alimen-
tação. Dinheiro: Sem problemas
de maior. Número da Sorte: 14

Carta Dominante: O Mundo, que
significa Fertilidade. Amor: Terá
que aprender a perdoar se quer
ser perdoado pelos seus erros,

não se esqueça. Saúde: Sistema
nervoso desequilibrado. Não se
deixe afectar tanto por tudo o que
lhe dizem. Dinheiro: Período bas-
tante favorável. Surpreenda os
seus superiores. Está também a
sentir uma enorme necessidade de
expandir os seus conhecimentos
filosóficos. Número da Sorte: 21

de concretizar os seus projectos,
mesmo que financeiramente não
esteja na melhor forma, mas seja
prudente. Número da Sorte: 45

- Estouuuuuuu…. É da polícia?
- É sim, em que posso ajudá-lo?
- Queria fazer uma quexa do mê vizinho Maneli. Ele esconde
droga dentro dos troncos da madeira para a lareira.
- Tomámos nota. Muito obrigado por nos ter avisado.
- No dia seguinte os agentes da polícia estavam em casa
do Manel. Procuraram o sítio onde ele guardava a lenha
e, usando machados, abriram ao meio os toros que lá
havia, mas não encontraram droga nenhuma.
Praguejaram e foram-se embora.
Logo de seguida toca o telefone em casa do Manel.
-Oh Maneli, já foram aí os tipos da polícia?
- Já.
- E racharam-te a lenha toda?
- Sim
- Então Feliz Natal amigo ! Esse foi o mê presente deste ano !

Ingredientes: 8 gemas de ovos, 500 g de açúcar, 4 fatias grossas de
pão de forma, raspa de casca de 1 limão, raspa de casca de 1
laranja, 7 g de canela em pó, 60 dl de vinho do Porto
Para os ovos moles coloque 300 g de açúcar num tacho
com 2 dl de água e leve ao lume brando. Sem mexer,
deixe ferver até obter ponto de fio grosso. Junte as gemas,
leve-as ao lume e coza-as até obter a consistência deseja-
da. Coloque-os num prato de sopa e reserve.
Montagem: com o que sobrou do açúcar, faça uma calda
fraca com 2,5 dl de água. Depois de feita, coloque-a num
prato de sopa. Passe as fatias de pão primeiro pela calda
de açúcar, escorra-as e depois pelos ovos moles. À medi-
da que as vai colocando numa travessa, polvilhe com canela,
raspa de limão e laranja, vinho do Porto e os ovos moles.

Rabanadas Douradas
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Os premiados no Sobreiro devem identificar-se
junto do restaurante; os premiados no Estrela do

Monte devem contactar esta redacção.

No     SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO o     feliz contemplado nesta
2ª saída de Dezembro foi o nosso estimado
assinante,  Luís Filipe Roriz Gouveia, Rua
25 de Abril,  de Riba d’Ave.

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o feliz contem-
plado nesta 2ª saída  de  Dezembro  foi o nosso
estimado assinante, Arnaldo Manuel Nunes
de Castro, residente na Alemanha..

Restaurante Estrela do Monte
Lugar da Barca - Monte | Telf: 252 982 607

Restaurante Sobreiro
Avª Silva Pereira - 4765 Bairro

Telf.s: 252 905 910

DEVEM OS PREMIADOS RACLAMAR O SEU JANTAR NO PRAZO DE 3
SEMANAS (SALVO OS SORTEADOS QUE RESIDAM NO ESTRANGEIRO).
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RUA CIDADE DO PORTO | PARQUE INDUSTRIAL

GRUNDIG, LOTE 5 - FRACÇÃO A - 4700-087 BRAGA |

TEL.: 253 303 170 FAX.: 253 609 465

Nº 429 - 23 DE DEZEMBRO DE 2009

GANHE UM ALMOÇO
PARA DUAS PESSOAS

José Miguel Torres

Massagista
Recuperação Física

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

Completou a 20 de Dezembro, 10 lindas primaveras o menino Hugo Daniel LealHugo Daniel LealHugo Daniel LealHugo Daniel LealHugo Daniel Leal
TTTTTeixeira.eixeira.eixeira.eixeira.eixeira.
Teus avós maternos, desejam-te nesta data tão especial, muitos parabéns e muitos
anos de vida na nossa companhia. Beijinhos e parabéns!

ave@remax.pt www.remax.pt

AMI 5347
252 860 400

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

ASAS DESEJA BOAS FESTAS E UM FELIZ ANO 2010

A ASAS Associação de Solidariedade e Acção Social de Santo Tirso deseja a todos
os seus associados, voluntários, amigos, doadores, parceiros e à comunidade em
geral um Santo NATAL e um Feliz Ano 2010, cheio de saúde e paz.

Aproveita esta época para agradecer a todos os que, durante 2009, ajudaram a
colorir a vida dos que recorrem e confiam na ASAS, para melhorar o seu bem estar
social.

Bem hajam a todos

ASSOCIAÇÃO DO INFANTÁRIO
DE VILA DAS AVES

CONVOCATÓRIA

Para cumprimento do disposto na alínea a) do artº 26 dos
estatutos desta associação, tenho a honra de convocar a
assembleia-geral que terá lugar na sede do Infantário, no
dia 21 de Janeiro de 2010, pelas 21 horas, com a seguinte
ordem de trabalhos:
Ponto único – eleições dos órgãos sociais para o triénio
2010/2012.
As listas dos candidatos aos órgãos sociais, devem ser
entregues, em envelope fechado, na secretaria da insti-
tuição até às 18 horas do dia 30 de Dezembro de 2009,
dirigido ao presidente da assembleia-geral.
Se à hora marcada não estiver presente a maioria dos
associados a assembleia funcionária trinta minutos de-
pois com qualquer número de associados presentes con-
forme prevê o nº 2 do artigo 22º.
Vila das Aves, 14 de Dezembro de 2009

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL

JOSÉ ALBERTO SILVA CASTRO AGRADECIMENTO

A família neste momento doloroso e profundamente
sensibilizada pelo apoio e carinho recebidos, vêm por
este meio agradecer a todos quantos se dignaram a
participar no funeral bem como na missa de 7º dia
em sufrágio da alma do saudoso extinto.

26-07-1916
13-12-2009

Joaquim Sampaio

Completou a 22 de Dezembro mais uma linda primavera o menino Ionas.Ionas.Ionas.Ionas.Ionas.
Teus avós maternos, desejam-te nesta data tão especial, muitos parabéns e muitos
anos de vida na nossa companhia.
Beijinhos e parabéns!

PRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SEPRECISA-SE
para Vila das Aves e arredores de

ajudante de electricista. Contactar:
917515237 ou 252 873 167
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