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António Pinheiro, de 21 anos, na-
tural de Santo Tirso mostrou que
pensa com o coração, e mostrou
afinal de que matéria é feito um
homem. Não teve medo de abdi-
car do conforto da sua casa e foi
ajudar as centenas de vítimas do

sismo que no passado dia 12 de
janeiro, devastou o Haiti, mais con-
cretamente Port-ou-Prince. Estu-
dante de medicina na República
Dominicana, o jovem médico  es-
teve cinco dias a prestar cuidados
médicos em Jimani. Pág.s 4 e 5

“O cenário foi muito pior do que
qualquer um de nós imaginava”

Concelho de Santo Tirso
tem qualidades que os
munícipes desconhecem

O antigo presidente da Câmara de Santo Tirso
aceitou o desafio do Entre Margens para ser a
primeira personalidade do concelho a respon-
der ao nosso inquérito. Mas Joaquim Couto
regressa já no próximo número para assinar uma
coluna de opinião. Página 13

Andreia Neto na presidência da
concelhia do PSD de Santo Tirso

Juniores do
Aves vencem
Gondomar
A vitória nfrente ao Gondomar
não merece qualquer reparo aos
juniores avenses, que deram
mais uma excelente prova de que
merecem estar no escalão maior
do futebol júnior. Pág. 19

“Entendo que o PSD está comigo, porque caso contrário
devia ter aparecido outra lista e isso não aconteceu!”
PSD | A LISTA ÚNICA GARANTIU A VITÓRIA À CAMPENSE ANDREIA NETO NUMA
ELEIÇÃO POUCO CONCORRIDA. REPORTAGEM NA PÁGINA 8

ESTE JORNAL ADOTOU O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO

JP Simões abre Ciclo de Música
Moderna do Centro Cultural

DIA 29 DE JANEIRO, ÀS 22 HORAS. PÁGINA 3



FIM DE SEMANA
Onde comer

Bom Café
Restaurante
Santo Tirso

espaço e onde as pessoas podem
comodamente fazer uma refeição.

A especialidade da casa são as
francesinhas, mas os pratos grelha-
dos são também tidos como os pre-
feridos dos clientes do Bom Café Res-
taurante, além disso, todos os dias
fazem diárias. O restaurante tem um
ambiente familiar, sossegado, com uma
apresentação limpa e bem organiza-
da. O atendimento é digno de refe-
rência com funcionários atenciosos,
educados e bem preparados. O Bom
Café Restaurante é frequentado, fun-
damentalmente, por estudantes, pro-
fessores e pessoas de negócios. ||||||

Exposição: Modos de Ver
Santo Tirso: Museu Abade Pedrosa, até 8 de
Março. Sábados e domingos, 14 -18 horas.

Exposição de fotografia “Modos
ver”, dos autores Virgílio Ferreira,
Luís Romão e Raul Pulido Valen-
te. Três autores, três formas de ver
o mundo. Virgílio Ferreira apre-
senta retratos a preto e branco
de “velhos de um saber sem fim”;
Raul Pulido Valente leva o espe-
tador a uma “viagem pelo Orien-
te”; e Rui Luís Romão leva-nos a
um novo documentarismo “onde
a parte está a representar o todo
intuído”. A entrada é livre e os
horários de visita são de terça a
sexta-feira, entre as 9 e as 17
horas e aos sábados e domin-
gos, entre as 14 e as 18 horas.

Desporto: Gala 2010 de karate
Santo Tirso, Pavilhão Municipal. Dia 30,
das 8h. às 22 horas. Entrada livre.

Rafael Aghayev é a grande atrac-
ção do torneiro de karate em Santo
Tirso. O certame é organizado pelo
Clube Karate Shotokan de Vila
das Aves, e vai juntar no mesmo
evento o 16º Torneio de Karate
Kumite Equipas de Vila das Aves,
o 8º Internacional e o 5º Open

de Campeões. Uma das grandes
novidades da gala é a presença
de Rafael Aghayev, considerado
o melhor karateca do mundo da
atualidade e irá orientar um está-
gio. O torneiro vai envolver cerca
180 karatecas portugueses, espa-
nhóis e luxemburgueses, e terá
várias provas de kata, kumite,
kumite equipas e campeões, pro-
vas para vários escalões e para
atletas masculinos e femininos.

Dança: So Solo
Guimarães, Centro Cultural Vila Flor, 30
de Janeiro, às 22 horas. M/ 12 anos. Bilhe-
tes a 10 e 7,50 euros (com desconto)

Depois da estreia na Culturgest,
em Lisboa, Clara Andermatt apre-
senta o seu primeiro espetáculo
a solo, continuando a cruzar a
dança com outras expressões ar-
tísticas, tendências que caracteri-
zam o seu trabalho. Colabora na
conceção e dramaturgia desta

peça o ator e encenador nova-
iorquino, Robert Castle a quem se
juntou mais tarde a atriz e ence-
nadora Alejandra Orozco.

Seminário: História e Memória Local
Vila das Aves, Centro Cultural. Dia 30 de
Janeiro, 10h30 -13 horas. Entrada livre.

Terceira sessão do Seminário Te-
mático «Cidadania, Religião e Co-
munidade» que terá como tema
“A comunidade ilustrada na se-
gunda metade do século XVIII:
Frei Manuel do Cenáculo e o seu
universo de correspondentes” e
será apresentado por Márcia Oli-
veira, Bolseira FCT/ Universidade
de Évora. Figura de relevo da cul-
tura portuguesa do século XVIII,
D. Frei Manuel do Cenáculo, se-
gundo refere a investigadora, de-
sempenhou ao longo dos seus
noventa anos de vida numerosos
cargos de destaque, tais como os
de Provincial da Ordem Terceira,
Preceptor do Príncipe da Beira, Pre-
sidente da Junta de Providência
Literária, Presidente da “Real Meza
Censória”, Bispo de Beja, Arcebis-
po de Évora, entre outros. Ainda
segundo Márcia Oliveira, Frei Ma-
nuel do Cenáculo acompanhou

com grande atenção os progressos
científicos e literários da época, e
«cedo tomou consciência da im-
portância das Bibliotecas, que enca-
rou não como meros ‘repositórios’
de livros, mas como um local de
‘criação de saber’, dedicando, por
isso, muito do seu tempo à pro-
moção/criação de Bibliotecas”.

Dia de Santo Tirso
Santo Tirso, dias 29, 30 e 31 de Janeiro.
Vários locais. Org.: Junta de Freguesia

Até ao final do mês, celebra-se o
Dia de Santo Tirso. No dia 29, no
Museu Municipal Abade Pedrosa,
P.e Carvalho Correia dá uma pa-
lestra sobre Santo Tirso, às 21h30.
No dia seguinte, a fanfarra dos
Bombeiros Voluntários Tirsenses
vai percorrer algumas ruas da fre-
guesia, a partir das 16h30. À noi-
te, no Salão Nobre da junta local,
homenageiam-se pessoas a insti-
tuições da freguesia. No dia 31,
realiza-se o I Convívio BTT, pelas
9h30, com partida dos participan-
tes a fazer-se em frente à junta
local. Meia hora depois, é a Estafeta
Mista que parte do mesmo local
para mais uma prova, a XIX. Às
10h15 é a vez dos ciclo turistas.

É provável que seja um dos primeiros
cafés/restaurantes da cidade de San-
to Tirso. Desde a década de 60 que
o lugar, agora ocupado pelo Bom
Café Restaurante, funcionava como
um espaço de restauração. Em 1981,
os proprietários mudaram e desde
então o Bom Café Restaurante tor-
nou-se num dos restaurantes de re-
ferência da cidade de Santo Tirso, se
não mesmo do concelho.

As refeições podem ser servidas

em duas salas distintas. Uma mais con-
vencional, com mesas retangulares
ladeadas por sofás verdes a lembrar
os restaurantes americanos do final
dos anos 70; mas a sala principal é
composta, principalmente, por um
enorme balcão, com curvas e contra-
curvas que serpenteiam por todo o

BOM CAFÉ RESTAURANTE
Preço médio: francesinha à Bom Café + bebida + café:
8 Euros | Horário: Todos os dias das 8 às 24 horas | Dia
de descanso: Sábado | Morada: Rua Dr. Francisco Sá
Carneiro, nº 31 – Santo Tirso – ao lado da antiga
biblioteca e da Casa de Chá

O restaurante tem um ambiente
familiar, sossegado, com uma

apresentação limpa e bem organizada.

agenda de fim de semana

Exposição de arte
contemporânea

No dia 30 de janeiro, a galeria
de arte contemporânea Segun-
do o Piso, em Santo Tirso, vai
inaugurar mais uma exposição.
Desta vez cabe a Vera Mota,
apresentar a exposição “Acon-
tecimento II”.
A abertura da exposição está
marcada para as 17 horas, e in-
clui uma visita guiada às 18
horas, e encerra às 23h30. A
exposição vai estar aberta ao
público todos os dias, exceto ao
domingo, das 11h00 às 23h00
de fevereiro.

SEGUNDO O PISO...
Café Imperial, rua Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º
19/20 - Santo Tirso
http://segundoopiso.wordpress.com

Sugestão do
leitor

Este espaço é seu. O Entre Mar-
gens disponibiliza este espaço
para que o leitor faça um suges-
tão cultural. Escreva-nos um tex-
to com 1000 a 1500 carateres
(contagem incluindo espaços)
sobre um disco, um livro, um res-
taurante, um museu... ou, por
outras palavras, que recomende
aos demais leitores deste jornal
algo da sua preferência.
Escreva-nos para o seguinte en-
dereço eletrónico:
entremargens@mail.telepac.pt
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Travessa das Fontainhas, nº 129
VILA DAS AVES
Telem. 936392658

FABRICANTEFABRICANTEFABRICANTEFABRICANTEFABRICANTE     DEDEDEDEDE     SOFÁSSOFÁSSOFÁSSOFÁSSOFÁS     PORPORPORPORPOR     MEDIDAMEDIDAMEDIDAMEDIDAMEDIDA     EEEEE     AAAAA     GOSTOGOSTOGOSTOGOSTOGOSTO | FABRICANTE DE PUFFS

RESTUARORESTUARORESTUARORESTUARORESTUARO     DEDEDEDEDE     SOFÁSSOFÁSSOFÁSSOFÁSSOFÁS | MONTAGENS E RESTAURO DE CAFÉS

RESTAURORESTAURORESTAURORESTAURORESTAURO     DEDEDEDEDE     MOBILIASMOBILIASMOBILIASMOBILIASMOBILIAS     DEDEDEDEDE     QUARTOQUARTOQUARTOQUARTOQUARTO | RESTAURO DE INTERIORES DE AUTOMÓVEIS

RESTAURORESTAURORESTAURORESTAURORESTAURO     DEDEDEDEDE     GINÁSIOSGINÁSIOSGINÁSIOSGINÁSIOSGINÁSIOS     | COLCHÕES POR MEDIDA PARA GINÁSIOS

ESTOFOSESTOFOSESTOFOSESTOFOSESTOFOS     EMEMEMEMEM     PELEPELEPELEPELEPELE | ALTERAÇÕES DE BANCO DE AUTOMÓVEIS

CAPOTCAPOTCAPOTCAPOTCAPOTASASASASAS |CARAVANAS E AUTO CARAVANAS



Este gajo vai
cantar p’ra nós

É já no próximo dia 29 de janeiro
(sexta-feira), às 22 horas, que JP
Simões apresenta o novo álbum a solo
“Boato”, no Centro Cultural Vila das
Aves. Trata-se de uma antologia gra-
vada ao vivo onde o músico apre-
senta alguns inéditos e recupera can-
ções registadas pelos grupos por onde
passou e ainda temas da “Ópera do
Falhado”.

JP Simões, nascido João Paulo
Simões, em Coimbra, no ano de
1970, é licenciado em Comunicação

O CENTRO CULTURAL DE VILA DAS AVES RECEBE, DIA 29
DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, JP SIMÕES, O FUNDADOR DOS
BELLE CHASE HOTEL, NA ABERTURA DO I CICLO DE
MÚSICA MODERNA PORTUGUESA. BILHETES A 3 EUROS

Social, mas foi na música que cons-
truiu currículo que inclui a fundação
dos Belle Chave Hotel, a participação
numa das bandas mais marcantes dos
anos 80, os Pop dell’Arte e mais re-
centemente o Quinteto Tati. Em
2006, JP Simões anunciou que se iria
estrear a solo e um ano mais tarde
edita o álbum “1970”. No mesmo ano
publica um livro de contos e em
2009 chega aos escaparates “Boa-
to”, com o qual no dia 29 de janeiro
sobe ao palco em Vila das Aves.

MÚSICA PORTUGUESA NO CCVA
O I Ciclo de Música Moderna Portu-
guesa, trata-se de um conjunto de con-
certos distribuídos por três datas ao
longo de todo o ano de 2010. Sér-
gio Neto e Alberto Castelo, organiza-
dores do evento (produtora 1Bigo), jun-
tamente com a Câmara de Santo Tirso
e o Centro Cultural de Vila das Aves,
explicam o objetivo deste ciclo: “pro-
curamos preencher a programação do
Centro Cultural com a nova música
portuguesa, com o objetivo de ocu-
par as alturas do ano com menos pro-
gramação no concelho e fazer uma
transição para os diversos eventos já
existentes, como o Festival de Guitar-
ra, Poesia está na rua, Rock Tirso e

Festival ST Culterra… isto para além de
divulgar a música portuguesa.”

Assim sendo o I Ciclo de Música
Moderna Portuguesa traz-nos a abrir
JP Simões, segue-se no dia 20 de
março os conimbricenses, Sean Riley
& The Slowriders e a 26 de novem-
bro, a fechar o ano, sobem ao palco a
cantora alemã radicada em Portugal
Nicole Eitner e os tirsenses Dan River-
man. “A escolha das bandas teve em
conta o próprio espaço, o auditório
do Centro Cultural, assim como a
qualidade dos projetos a apresentar”
-  explicam-nos Sérgio e Alberto.

Quanto à continuidade desta ini-
ciativa os organizadores explicam que
o acordo que têm com a Câmara
Municipal de Santo Tirso prevê futu-
ras edições, mas explicam que “tudo
irá depender de uma avaliação que
será feita no final deste primeiro ci-
clo”, e acrescentam, “a concretização
ou não de próximos ciclos está nas
mãos do público, já que, será este que
nos irá dar indicadores se vale a pena
a continuação nesta aposta.” |||| |
CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA          SOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHO

Música . Vila das Aves

JP SIMÕES | 29 JANEIRO | 21H30 | 3 EUROS
Centro Cultural de Vila das Aves, Rua de Santo
Honorato, 220. 4795 - 114 Vila das Aves. Telefone: 252
870 020 | E-mail: ccva@cm-stirso.pt

Os conimbricenses, Sean
Riley & The Slowriders
são os senhores que se
seguem no I Ciclo de
Música Moderna
Portuguesa, a 20 de Março

+ tarde
FIM DE SEMANA DE 5, 6
E 7 DE FEVEREIRO

Contos da Carochinha
Vila das Aves, Centro Cultural, 6 de feverei-
ro, às 10h30 e 14h30.

Sessão de narração de contos com
a actriz e contadora de histórias
brasileira, Clara Haddad e ofici-
na orientada pela mesma atriz,
dirigida a pais e educadores (ver
texto na página 14).

Música: Monstro Mau
Famalicão, Casa das Artes, dia 6 de feverei-
ro, 21h30. 8 euros.

Espetáculo de Funk/Rock pelo
coletivo de Braga, Monstro Mau
com base no último disco da ban-
da, intitulado “lixo”. A ideia subja-
cente a este título é precisamente
de que, no Lixo, não há lugar para
diferenciação: “Tudo é Lixo!”. As-
sim, o Lixo surge como personifi-
cação da “Utopia de Thomas
Hobbes”: “Não há lixo pobre, rico,
novo, velho sujo, limpo tudo é
lixo!!! O Lixo é a liberdade!!!”

Cinema: 35 Shots de Rum
Guimarães, Centro Cultural Vila Flor, dia
7 de Fevereiro às 21h45.

Filme de Claire Denis que nos
conta a história de Lionel (Alex
Descas), um maquinista de pou-
cas palavras que, após a morte
prematura da mulher, criou so-
zinho a filha Josephine (Mati Diop),
uma rapariga doce e dedicada.
Cada um deles é o mundo do ou-
tro. Vivem com Gabrielle (Nicole
Dogue), a ex-namorada de Lionel,
e Noé (Gregoire Colin), um ami-
go da família. Lionel teme que a
filha sacrifique a sua felicidade por
causa dele e, ao ver Josephine
beijar Noé, percebe que ela está
a um passo de seguir o seu rumo.
Este é um filme sobre diversas for-
mas de amor, todas elas incondi-
cionais e incorruptíveis. ||||||

Janeiro fora, mais uma hora

MÉDICO DOS OLHOS
OFTALMOLOGISTA

MARCAÇÃO DE CONSULMARCAÇÃO DE CONSULMARCAÇÃO DE CONSULMARCAÇÃO DE CONSULMARCAÇÃO DE CONSULTTTTTASASASASAS
TELEFONE 252 872 021 | TELEMÓVEL 918 182 018 - 938 130 893

VILA DAS AVES (EM FRENTE AO MERCADO)

SEXTA, DIA 29 SÁBADO, DIA 30 DOMINGO, DIA 31
Céu pouco nublado, com possibili-
dade de precipitação.
Vento moderado. Máx. 11º / min. 6º

Céu pouco nublado, com possibili-
dade de precipitação.
Vento moderado. Máx. 11º / min. 6º

Céu muito nublado, com possibili-
dade de aguaceiros.
Vento moderado. Máx. 10º / min. 8º



DESTAQUE

|||||| ENTREVISTA: CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA     SOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHO

O que distingue os corajosos dos
cobardes é que em caso de medo, os
cobardes pensam com as pernas e os
corajosos com o coração. António Pi-
nheiro, de apenas 21 anos, natural
de Santo Tirso (freguesia sede), mos-
trou que pensa com o coração, e mos-
trou afinal de que matéria é feito um
homem. É um bravo, um corajoso que
não teve medo de abdicar do con-
forto da sua casa e ir ajudar as cen-
tenas de vítimas do sismo que no pas-
sado dia 12 de janeiro último, de-
vastou o Haiti, mais concretamente
Port-ou-Prince.

O percurso do jovem estudante
de medicina é comum a muitos ou-
tros. Nasceu em Santo Tirso, estudou
no Colégio Santa Teresa de Jesus
(Teresianas), faz o secundário no Exter-

“O cenário foi muito pior do que o
que qualquer um de nós imaginava”

ANTÓNIO PINHEIRO, NATURAL DE SANTO TIRSO E ESTUDANTE DE MEDICINA, SOCORREU CENTENAS DE PESSOAS VÍTIMAS DO SISMO NO
HAITI. “CHOREI QUANDO UMA PACIENTE SE DESPEDIU DE MIM A CHORAR E A DIZER “GOD BLESS YOU DR. ANTÓNIO”,
“COMO HOMEM (…) PERCEBI COM ISTO TUDO O QUANTO SOMOS PEQUENOS” É ASSIM QUE NOS TRANSMITE A SUA EXPERIÊNCIA.

nato Ribadouro no Porto, entrou na
universidade (em Portugal), no curso
de Neurofisiologia. “Não terminei o
primeiro ano letivo,” recorda – “no fim
do 1º semestre tive conhecimento da
Universidad Nacional Pedro Henri-
quez Ureña, em Santo Domingo, na
República Dominicana e decidi candi-
datar-me.” Entrou. Mudou-se. António
queria ser médico. Não deixou que as
médias se sobrepusessem à vocação.
Porque António queria ser médico.

Atualmente está no 3º ano, mas
ainda não decidiu que especialidade
vai escolher. Quando morava em Por-
tugal gostava de ir até ao Meia Co-
roa Café, em Santo Tirso onde estava
com amigos. Em Santo Domingo, de-
dica-se quase em exclusivo aos estu-
dos e agora à ajuda humanitária. Es-
teve 5 dias a prestar cuidados médi-
cos em Jimani, situado na fronteira

entre a República Dominicana e o
Haiti. Foi numa escola transformada
em hospital, para a qual centenas de
feridos foram deslocados. “Tivemos
que nos adaptar às condições que
tínhamos para poder ajudar os paci-
entes. Trabalhámos o que pudemos,
com o que tivemos...” desabafa. Mas
afirma convictamente, que se puder
voltar, não hesita. Em entrevista ao
Entre Margens, António Pinheiro ex-
plica-nos os sentimentos, as decisões
e as ambiên-cias que o levaram a pres-
tar ajuda humanitária.

Antes de tudo é necessário perceber
por que motivo decidiu ir estudar
para a República Dominicana, é tal-
vez o destino mais improvável para
se ir estudar medicina?
Decidi vir estudar para a República
Dominicana, não pelo país em si, mas

sim por aquilo que este tem para me
oferecer, que é o conhecimento ne-
cessário para me poder formar como
médico. Não é muito comum ouvir
alguém dizer que estuda medicina na
República Dominicana e, normalmente,
as pessoas têm uma ideia que cá só
há praias e hotéis, mas o que as pes-
soas não sabem é que eu estou na
capital, Santo Domingo, e cá, embora
haja mar, não há praia, porque é cos-
ta rochosa. O que significa que praia,
infelizmente não tenho!

Como foi a adaptação? Como vive aí?
A minha adaptação cá foi bastante
fácil uma vez que eu vim por vontade
própria e porque acima de tudo te-
nho bastante facilidade em me adap-
tar a novos meios. Gosto de conhe-
cer e viver mundos diferentes, gosto
de conhecer novas culturas. Santo

Campanha de emergência da AMI
NIB: 0007 001 500 400 000 00672
IBAN: PT 50 0007 001 500 400 000
00672  
SWIFT: BESCPTPL
Multibanco: Entidade 20909 Refe-
rência 909 909 909 em Pagamento
de Serviços

Cruz Vermelha Portuguesa
Nas caixas multibanco ou por netban-
king, optando por “pagamento de ser-
viços” e marcando entidade 20999 e
referência 999 999 999.

DONATIVOS

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

duoventila@sapo.pt

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

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

www.cinaves.com



Domingo é uma cidade bastante mo-
vimentada, tem cerca de 4milhões de
habitantes o que fala por si só. Eu
moro numa zona bastante tranquila
da cidade, perto da universidade o
que é bastante bom para facilitar o
transporte, uma vez que vamos de táxi,
porque não temos carro e há uma
carência muito grande cá no que res-
peita aos transportes público. Vida
social cá, não é muita uma vez que os
estudos ocupam o tempo praticamen-
te todo, pois como cá o sistema de
ensino é muito diferente do portu-
guês (usam-se quadrimestres, ou seja,
de 4 em 4 meses tenho cadeiras di-
ferentes), o que se torna bastante
intenso, os meus fins de semana são a
estudar quando não tenha aulas aos
sábados e domingos! Mas claro que
tenho amigos e, uma vez por outra,
conseguimos fazer umas festas e sair.

A quantos quilómetros está da zona
do terramoto?
Eu estive em Jimani que é uma cida-
de que faz fronteira com o Haiti e
está a cerca de 100Km de distância
de Port-au-Prince.

Apercebeu-se de alguma coisa no dia
da catástrofe?
Não me apercebi de nada pois ainda
estava em Portugal. Eu cheguei a Santo
Domingo no dia seguinte à catástrofe!

Qual foi a sua reacção quando se
apercebeu do que tinha acontecido?
Eu só tive noção do que realmente
aconteceu quando cá cheguei. De ime-
diato organizámos um grupo para ir
ajudar as vítimas do sismo. Fomos 4
portugueses, 4 dominicanos e 2 por-
to-riquenhos, falámos com o reitor da
nossa universidade, o arquiteto Miguel
Fiallo e ele disponibilizou o transpor-
te e falou com as Nações Unidas para
saber qual o sítio em que faríamos mais
falta. No dia seguinte, às 7h da ma-
nhã, partimos para Jimani que estava
a 6 horas de distância da capital.

Recorde-nos como o foi o processo
entre a decisão de ir prestar ajuda no
Haiti e a chegada até ao “hospital”?
Foi tudo muito rápido. Foi daquelas
decisões tomadas sem pensar muito
bem para onde estávamos a ir. Nin-
guém sabia muito bem o que ia fazer.
Claro que sabíamos que íamos en-
contrar feridos, mas nunca pensámos
encontrar um cenário de guerra como
aquele que nos esperava. Se nós pen-
sávamos que íamos encontrar muita
gente necessitada de cuidados mé-
dicos, esse pensamento varreu-se com-
pletamente das nossas mentes por-
que o cenário foi muito pior do que o
que qualquer um de nós imaginava.

Comunicou aos seus pais a sua deci-
são? Como reagiram?
Claro que comuniquei à minha famí-
lia, mas para dizer a verdade só o fiz
depois de ter tudo resolvido com a
universidade, não pedi autorização
(porque não é situação para isso) sim-
plesmente comuniquei que ia socor-
rer vítimas do sismo e que não sabia
muito bem para onde ia, e que ligava
sempre que pudesse!

O que encontrou quando chegou ao
“hospital”?
Encontrámos um cenário assustador,
cerca de 150 feridos, muitos deles
em estado crítico e só estavam 4 ou
5 médicos para ajudar aquela gente
toda. Nós chegámos e de uma vez
tivemos que meter mãos à obra…

Sentia-se preparado para prestar
não só cuidados clínicos, uma vez
que ainda é estudante, mas para
aquilo que encontrou?
Claro que sim. A nível psicológico
estava bastante seguro de mim e foi
essa determinação toda que me fez
dizer que sim sem pensar duas vezes.
No que diz respeito a conhecimen-
tos médicos para ajudar eu não tive
muitos problemas, uma vez que o cur-
so cá é muito prático e tinha os co-
nhecimentos necessários para ajudar
pessoas que estão a morrer e preci-
savam de primeiros socorros.

Teve medo? Chorou alguma vez por
frustração ou tristeza com o que via?
Medo? Acho que não, acho que não
tive sequer tempo, nem coragem para
esse tipo de sentimento. E sim, cho-
rei, chorei no momento em que vim
embora, porque é muito difícil deixar
um sítio onde sabemos que fazemos
falta. Chorei porque sei que era lá
que devia de estar neste momento,
mas a universidade não podia man-
dar o transporte noutro dia então teve
que ser. Chorei quando uma pacien-

te minha se despediu de mim a cho-
rar e a dizer “God Bless you Dr.
António” É muito difícil… Mas garan-
to que se puder voltar lá não hesito!

Conte-nos um episódio marcante
dessa experiência?
Todos os episódios são marcantes,
não há nenhum que seja mais impor-
tante do que outro. Posso contar o
episódio de um rapaz da minha ida-
de que chegou na noite de domingo
a Jimani, que tinha estado até esse
dia debaixo de escombros. Esse rapaz
nunca mais vai andar, nunca mais vai
controlar os seus movimentos, é bas-

tante complicado pensar que ele tem
a minha idade e que a sua vida não
vai ser boa, uma vez que perdeu toda
a família na catástrofe e que não tem
nada nem ninguém para o ajudar!

O que é que esta experiência signifi-
ca na sua carreira profissional como
médico? E como homem?
Para a minha carreira profissional vai
ser muito bom, pois tive contacto com
situações que normalmente se estu-
dam e são raras de pôr em prática.
Tive um contacto muito intenso com

a medicina, com a verdadeira medici-
na. Como homem abriu-me uma vi-
são do mundo que até então estava
fechada, percebi com isto tudo o quan-
to somos pequenos, o quanto somos
impotentes em relação a determina-
das situações!

Quais os seus planos para o futuro?
Acabar o meu curso, ser um bom pro-
fissional e ajudar quem precisar de
mim! ||||| *catarinasoutinho@gmail.com

“Claro que sabíamos que íamos
encontrar feridos, mas nunca pensámos
em encontrar um cenário de
guerra como aquele que nos esperava”.

Encontrámos um cenário
assustador, cerca de 150 feridos, muitos deles em

estado crítico e só estavam 4 ou 5 médicos para
ajudar aquela gente toda.
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OPINIAO~

Fizemos a transição do ano sob o signo das
“passas do Algarve”, expressão um pouco azi-
aga e ao arrepio do sentimento comum de
que as “passas”, produto retardado e refina-
do, ainda são os ingredientes mais aptos a
exprimir sortilégios de um novo ano feliz.
Não é em vão que se passa pela sensação de
que algo temos que fazer para modificar o
percurso periclitante dos projetos em que
nos envolvemos e que desejamos se reforcem
e reganhem novo alento e vigor. E foi por isso
mesmo que tivemos que parar um pouco para
reposicionar os nossos recursos, para
reestruturar o quadro dos meios humanos
de que dispomos e fazer do Entre Margens o
jornal mais competitivo e reativo, capaz de
assumir no espaço em que nasceu e cresceu
ao longo deste quase quarto de século a prer-
rogativa de jornal mais sério, mais indepen-
dente e com uma carteira de leitores e de
anunciantes que só por si lhe garantem po-
der sobreviver sem subsidiodependências
espúrias e com créditos próprios.

Voltamos ao convívio dos leitores falhan-
do a primeira quinzena do ano mas com a
promessa de que ao longo do ano acertare-
mos as contas garantindo a totalidade das
edições. E voltamos com a firme determina-
ção de sermos também inovadores em algo
que parece trazer o país perplexo no quadro
deste idioma global de escreventes em lín-
gua portuguesa no que toca à aplicação do
Acordo Ortográfico que foi assinado já lá vão
vinte anos (1990) pelos países lusófonos, que
alguns dos países signatários já adotaram e
que Portugal, país-mãe digamos assim, vem
remetendo quanto à sua plena concretização
lá para o verão de 2014, muito embora seja
significativa a intenção do Governo de pre-
tender  aplicá-lo no Diário da República, a
partir do ano que agora começa, o que, a ser
verdade, se não efetivou ainda. Pois, no que
nos diz respeito, o dito Acordo passará a

Viragem sustentada para
um novo ano editorial

nortear o rumo da escrita do nosso corpo
redatorial e, quanto possível dos nossos co-
laboradores e colunistas, na linha, aliás, da
prática já corrente deste editorial e de todos
os textos assinados pelo diretor. Não haverá
nisso, como não houve no caso referido, pro-
blema algum de comunicação e de compreen-
são, estando nós convictos que a ousadia em
sermos dos primeiros na imprensa local a pô-
lo em prática só irá reforçar a sensação de
que a evolução agora consensualizada das
regras de bem redigir ortograficamente à es-
cala global dos milhões de falantes/escreven-
tes da língua portuguesa nos cinco continen-
tes, vai no sentido de uma adequação do que
se escreve com a forma como se diz, eliminan-
do um conjunto de letras ociosas, vestígios
de pronúncias que há muito caíram em desu-
so na língua tal como hoje ela é falada. É
claro que os especialistas mais zelosos da
origem latina do nosso idioma sentirão nisto
a ablação de umas quantas costelas e apên-
dices e são os primeiros a prenunciar altera-
ções genéticas irreparáveis e caóticas no cor-
po de uma língua de que, nós portugueses
europeus, já não somos proprietários. É uma
visão parcial que merece respeito mas não
conseguiu consensos e compromissos que
obstaculizassem esta evolução. Assumir este
Acordo, antecipando mesmo a sua aplicação
em meio escolar, é uma grande responsabili-
dade que procuraremos honrar com serieda-
de e só por isso seria de toda a justiça sermos
não só reconhecidos pelos poderes institu-
cionais como apoiados e subvencionados por
tal serviço de educação e cultura. É pelo me-
nos uma séria razão para que não sejamos
descriminados no acesso aos benefícios da
publicidade institucional de que as Câmaras
dispõem, por vezes, sem critério, e na divul-
gação de atos, deliberações e notificações
procedentes dos tribunais, notariatos e re-
partições de serviço público.

Quanto ao mais, o EM surge com nova cara
e nova disposição e a aposta só poderá ser a de
se consolidar assumindo para tal uma postu-
ra proativa neste vértice geográfico do Ave e
do Vizela e, sobretudo no concelho a que pre-
dominantemente se dirige, agindo da perife-
ria para o centro e do centro para as periferi-
as e procurando dar expressão e identidade
às dinâmicas capazes de promover o progres-
so e qualidade de vida das suas populações. |||||

Luís Américo Fernandes
O DIRECTOR

Editorial

|||||| OPINIÃO: CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

VÍTOR GONÇALVES Não me sentiria
bem comigo próprio se não iniciasse
este texto com a referência ao nosso
conterrâneo avense (ainda que por
adoção) barbaramente assassinado no
passado dia 17 de Dezembro. Não se
pode dizer que tivesse um relaciona-
mento com ele. Fui apenas várias vezes
seu cliente. Toda a vila ficou em cho-
que com o sucedido e com a brutalida-
de com que foi cometido. As imagens
das câmaras de videovigilância percor-
rem repetidamente a minha consciên-
cia. O desabafo é natural: ao ponto
que isto chegou! E isto é o que chega
ao conhecimento público e vai até às
televisões. Mas e o assalto à pessoa, o
roubo do carro daquele vizinho, o as-
salto à residência daquele conhecido.
Isto é o dia-a-dia na nossa terra. Nun-
ca como agora, penso eu, houve um
sentimento tão grande de insegurança
nas Aves. Nem mesmo quando luta-
mos pela criação de um quartel da GNR
na vila. Acredito que a onda de crimina-
lidade tem muito a ver com a crise que
grassa na nossa região. O desespero
pode levar pessoas a roubar ou a assal-
tar, mas não há desespero que possa
justificar o acto de matar. Se no peque-
no delito, a impunidade é quase sem-
pre regra, não quero acreditar que o mes-
mo se passe com a criminalidade vio-
lenta. O que é certo é que mais de um
mês se passou sobre o assassinato do
Vítor Gonçalves e nada se ouviu sobre
detenções. Uma palavra para a coragem
da sua esposa que logo após o funeral
do marido reabriu a ourivesaria.

HAITI Em tempos de catástrofe tudo
relativizamos. Como comparar a morte
de milhares de pessoas aos nossos pro-
blemas do dia a dia. É impossível. É
nestas alturas que devemos dar graças
a Deus por termos o que temos. É nes-
tas alturas que percebemos que os mi-
lagres acontecem. É um milagre ver al-
guém soterrado durante oito dias e ao
ser libertado cantar e agradecer a Deus
por ter sido salvo. Para refletir...

Inflexões

Não há desespero que
justifique o ato de matar

REFERENDO     Por estes dias assistimos
no nosso Parlamento à aprovação de
uma norma que visa permitir o casa-
mento entre duas pessoas do mesmo
sexo. No mesmo dia, uma petição com
mais de 70 mil assinaturas para reali-
zação de um referendo sobre a maté-
ria foi rejeitada. Desta vez, ao contrário
da questão do aborto, a maioria dos
nossos deputados acharam que esta-
vam legitimados para decidir. Formal-
mente até estavam, mas ignorar um pe-
dido de 70 mil pessoas evidencia as
fragilidades da nossa democracia. Os
partidos – tal como ainda recentemen-
te ouvi e escrevi – no seu modelo atual,
estão esgotados. A figura da petição
perde sentido, bem como a do referen-
do. Mas este tema concreto, estou cer-
to, ainda vai fazer correr muita tinta.

PT CALL CENTER Na edição de 31 de
Dezembro a revista “Vida Económica”
titulava numa das suas notícias: “Call
center da PT em Santo Tirso só criou
25% dos empregos prometidos”. Com
o recrutamente iniciado em meados do
ano passado, até agora foram ocupa-
dos 300 postos de trabalho, dos
1200 anunciados e usados até como

tema de propaganda eleitoral nacio-
nal e local. Afinal, parece não haver
no concelho desempregados qualifi-
cados para as funções exigidas na PT.
Só isto já merece profunda reflexão.
Na notícia, a PT aponta “um longo pra-
zo” para ocupar os 1200 postos de
trabalho, ou seja, atira para as calendas
o número anunciado com pompa e
circunstância. Sem pessoas em Santo
Tirso, a PT equaciona recrutar nos con-
celhos vizinhos. Que seja, abra-se essa
possibilidade. |||||||

No call center da PT “até agora foram
ocupados 300 postos de trabalho, dos

1200 anunciados e usados até como
tema de propaganda eleitoral nacio-

nal e local. Afinal, parece não haver no
concelho desempregados qualificados”

Este jornal adotou o Novo
Acordo Ortográfico



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

Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº 27
(junto ao Largo da Mariana)
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Telef. 252 941 316
Escritório: Lugar da Arnozela
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Telef. 253 563 250

Auto Fúnebres de luxo para todo o país e estrangeiro
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Com as alterações ao Código Penal,
introduzidas pela Lei n.º7/2000, de
27 de Maio, o crime de maus tratos
passou a assumir a natureza de cri-
me público, o que significa que o pro-
cedimento criminal não está depen-
dente de queixa por parte da vítima,
bastando uma denúncia ou o conhe-
cimento do crime, para que o Minis-
tério Público promova o processo.

Assim sendo, qualquer pessoa que
tenha conhecimento de uma situa-
ção de maus tratos físicos ou psíqui-
cos ao cônjuge, ou a quem com ele
conviver em condições análogas às
dos cônjuges, poderá denunciar a
situação às autoridades, sem qualquer
consequência para si.

Está em causa a prática do crime
de maus tratos punido com pena de
prisão de 1 a 5 anos, se o facto não
for punível pelo artigo 144º, poden-
do ainda ser aplicada a pena acessó-
ria de proibição de contacto com a
vítima, incluindo o de afastamento.

A pena de prisão será de 2 a 8
anos, se dos maus tratos resultar ofen-
sa à integridade física grave e de  3 a
10 anos se resultar a morte.

TOME NOTE
Envie-nos as suas perguntas para o
nosso endereço electrónico (entre
margens@mail.telepac.pt) ou para
o Apartado 19 - 4796-908 Aves.

* ADVOGADA
Avenida da Indústria Têxtil, n.º 290. 4795 - 548
S. Tomé de Negrelos. Tele./Fax: 252 941 672.
E-mail: reginalima-9694p2adv.oa.pt

A minha vizinha
é agredida pelo
marido. Que
atitude posso
tomar perante a
lei e que conse-
quências advêm
para mim?

Gabinete Juridico Existe um círculo vicioso em Vila das Aves.
Uns dizem que não se passa nada nesta vila,
outros dizem que os avenses deixam passar
ao lado tudo o que aqui se passa. Mas a
grande maioria iria concordar que o tempo
do verbo a aplicar seria “passando”…

Até se vão “passando” algumas coisas e,
destas coisas, alguns salientariam as positivas
como os arranjos que vão sendo feitos aos
nossos espaços públicos, outros referencia-
riam as coisas negativas como a falta de ar-
ranjo de alguns dos nossos espaços públicos.

Independentemente de se ter uma pers-
pectiva positiva ou negativa, agrada-me a utili-
zação, provavelmente inconsciente, de um
determinante de pertença – o nosso espaço, a
nossa vila – foi assim que descobri o tipo de
relação que tenho com o nosso meio, vila,
concelho, país e agora mais que nunca Euro-
pa e mundo. Sinto tudo isto como meu, e por
isso sinto-me lesado quando vejo que não é
dada a devida atenção ao meio que me rodeia
e um orgulho estranho quando me vejo ro-
deado de coisas boas, mesmo que pequenas.

Para mim isto é já crónico. É crónico que-
rer mais e melhor para a minha vila e conce-
lho… É crónico querer mais e melhor para a
comunidade que neles habita… É crónico exi-
gir mais e melhor de quem gere e governa
esta localidade… É crónico esperar mais de
quem nela vive.

Quando comecei a pensar na minha co-
laboração com este jornal, tendo como base
uma proposta ausente de condicionantes -
sem obrigação de falar sobre politica ou fu-
tebol, sem necessidade de falar sobre arqui-
tectura ou cultura – fui impulsionado pelo
facto de ter que refletir sobre o que me ro-
deia com um único apelo, a sua relevância
para a nossa vila e/ou concelho.

Sendo esta a primeira vez que habito este
pequeno espaço, a reflexão recai sobre ele
próprio, o seu propósito e conteúdo. Duran-
te os próximos tempos, espero que ele faça
reflectir o que por estas redondezas se vai
passando de bom, de mau, de muito bom, de
muito mau ou mesmo de excelente. E se
porventura eu vier a falar sobre coisas pas-
sadas há já muito tempo, ou coisas que infe-
lizmente nunca passaram, é apenas porque
os diversos círculos de comunicação viciada
que afetam a nossa memória tornando o bom
do passado majestosamente melhor que o
bom atual e o mau atual é dolorosamente
pior que o mau do passado.

É crónico, eu sei. ||||||
fernando@incubadora-id.com

Crónico

Fernando Torres

Recebi mais um e-mail amargo,
que rezava assim: Quando se faz a
escolha de turmas, o critério idolatra-
do é a antiguidade na escola. Profes-
soras antigas na escola (aquelas que
não gostam dos alunos “diferentes –
os anormais, lentinhos... sabes bem
que termos usam) iriam pedir para
trabalhar nas turmas do nosso proje-
to, pois isso lhes parecia confortável,
“mesmo com esse tipo de alunos”!
Quando ousámos peitar, fomos con-
vidadas para que nos retirássemos ou
nos calássemos. A antiguidade ain-
da é um posto. Como no exército! E o
projeto acabou. Confesso que não sou-
bemos lidar com tudo isso, não fomos
maiores que a hipocrisia...

Relato idêntico a muitos outros.
Notícias de projetos extintos... por
obra de maus profissionais. Eles
existem!

Concordo com a minha amiga
Cláudia. Ela segue o preceito
freireano e denuncia “os pseudo-
profissionais que, protegidos pelo
argumento da antiguidade,
desbancam bons e bem intenci-
onados profissionais”. Ouçámo-
la: Os bons profissionais têm a opor-
tunidade de edificação de projetos re-

alizadores, enquanto os maus pro-
vam o alívio de ter garantida a apo-
sentadoria, de preferência com vida
longa numa escola localizada a pou-
cos metros de casa. Esses jamais esco-
lhem uma escola pelo sentido coletivo,
pelo seu projeto. Por mais nocivos que
sejam, acostumaram-se à impuni-
dade que impera no serviço público e
agem sob as vistas de um Estado
igualmente ineficiente no atendimen-
to aos direitos sociais da população.

Ao longo de quase quatro dé-
cadas, vi-os fugir do trabalho com
alunos, para ocupar um cargo
“superior” nas delegações e dire-
ções regionais. Muitos se filia-
ram em partidos políticos, ascen-
deram na hierarquia dos gabine-
tes e dos partidos. Para quase to-
dos chegou a vez de ocupar um
cargo político de confiança, em
comissões e subcomissões, nos
gabinetes de um ministério. Aí
se instalaram definitivamente, a
ditar leis que os professores que
ficaram nas salas de aula deveri-
am cumprir. Ingenuamente, ou
não, convenciam-se de que ad-
ministrar escolas é fazer contas
de mercearia em papel de ofício.
Até ouvi alguns desses pedago-
gos de gabinete a afirmar ser ne-
cessária mais uma hora letiva por
semana, para melhorar o desem-
penho em matemática (sic), a par
de outros disparates.

Eu vi a antiguidade aliar-se à
mediocridade para destruir pro-
jectos. Conheci escolas em que
coabitavam professores escravos

e professores nababos, escolas
em que estagiários eram proibi-
dos de tomar café no bar dos
professores. Havia professores de
“horário zero” e aqueles que só
iam à escola três dias em cada
semana, beneficiando de redu-
ções de componente letiva por
“serem velhos na profissão”, mas
que, para além do salário, rece-
biam “horas extraordinárias”...

Ao longo de muitos anos, em
nome do “direito ao emprego”,
os professores da Escola da Pon-
te foram obrigados a suportar
quem a tentou destruir por den-
tro. Houve quem alegasse “anti-
guidade” para obter privilégios,
colocando obstáculos ao desen-
volvimento do projeto. Quem me
conhece sabe que não morro de
amores pelo neo-liberalismo, mas
teria de chegar a hora de de-
frontar vícios e desenvolver uma
cultura de responsabilidade.
Conquistámos o direito de es-
colher os professores e logo de-
sabou sobre a escola a ira dos
acomodados.

As escolas que quiserem man-
ter-se imersas na mesmice, que
se mantenham, porque a autono-
mia de faz-de-conta oferecida
pelo ministério também pode
servir para reforçar a tradicional
heteronomia. Mas que sejam da-
das condições do exercício de
uma verdadeira autonomia às es-
colas que a reivindiquem. É pre-
ciso que a escola pública atinja
a maioridade, para que a antigui-
dade deixe de ser um posto. ||||||

A antiguidade é um posto

José Pacheco

Vamos a ver...
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ATUALIDADE

O que eles dizem

ALÍRIO CANCELES, ANTIGO PRESIDEN-
TE DA COMISSÃO POLÍTICA PSD

Eu estou ao serviço do meu partido, por
isso disse à Andreia, que apoio incondi-
cionalmente, que aceitei ficar na lista como
vogal, com responsabilidades menores,
para colaborar e dar o apoio naquilo que
ela precisar. Não senti motivação neces-
sária para gerir o PSD nestes próximos dois
anos, mas continuo disponível para o par-
tido, e não está descartada a possibilida-
de de voltar a candidatar-me daqui a dois
anos.

PAULO FERREIRA, ANTIGO PRESIDENTE
DA COMISSÃO POLÍTICA PSD

Fico muito satisfeito, desde logo porque é
um sinal de renovação do partido. O facto
da dra. Andreia Neto ser tão jovem e ser
mulher considero que é uma mais valia
porque o partido precisa de se renovar e
de ir buscar novos quadros à juventude.
Nessa perspetiva acho muito bem, e con-
sidero que a dra. Andreia Neto tem todas
as condições, capacidades e competências
para ser uma excelente presidente do PSD.

JOÃO ABREU, ANTIGO PRESIDENTE DA
COMISSÃO POLÍTICA PSD

Penso que o PSD, nesta fase pós eleitoral,
precisa de alguma renovação. Há um cer-
to desgaste das pessoas que nos últimos
seis ou sete anos estiveram à frente dos
destinos do PSD. É natural que haja neces-
sidade de encontrar novos rostos e a dra.
Andreia é uma pessoa que tem alguma
experiência a nível de juventude partidária,
e nas últimas eleições foi uma das pesso-
as que mais contribuiu e ajudou na cam-
panha. Penso que é, neste momento, um
dos novos valores do partido, mas há mais,
penso que há mais.

CARLOS PACHECO, PRESIDENTE DA JSD
SANTO TIRSO

A JSD trabalhará com quem apareça, mas
a JSD tem uma agenda própria, indepen-
dente de quem está ou não à frente do
partido. Vamos concordar ou discordar
quando entendermos que devemos fazê-
lo. Não podemos julgar uma lista só pela
pessoa que encabeça, e temos que ter a
noção que não será esta a comissão polí-
tica que irá estar no processo autárquico
de 2013. Ainda assim tem é que se traba-
lhar para que em 2012 quando for eleita
uma nova comissão política se possa fa-
zer um bom trabalho.

||||| TEXTO: CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA     SOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHO*****

Andreia Neto é a nova presidente da
comissão política do PSD de Santo
Tirso. Trata-se de uma eleição resol-
vida à partida, na medida em que ha-
via uma única lista a concorrer ao
órgão máximo do PSD local. Este fac-
to é, no entender do presidente ces-
sante, Alírio Canceles, o motivo pelo
qual houve tão pouca afluência às
urnas: “votou cerca de um quarto dos
militantes com capacidade eleitoral
ativa para exercer o seu direito de
voto”, explicou, acrescentando ainda
que “é normal que as pessoas não se
sintam motivadas para ir votar por-
que à partida, com mais ou menos
votos, ganha a lista que concorre.”

Mas será apenas isso? Quando
questionado sobre o facto de apare-
cer uma única lista a concorrer, João
Abreu, também ele antigo presidente
da comissão política do PSD, tem ou-

Andreia Neto
eleita nova
presidente do
PSD Santo Tirso
É MULHER, É JOVEM E É A NOVA PRESIDENTE DA COMISSÃO
POLÍTICA DO PSD DE SANTO TIRSO. A LISTA ÚNICA
GARANTIU A VITÓRIA A ANDREIA NETO NUMA ELEIÇÃO
POUCO CONCORRIDA.

ELEIÇÕES PARA A COMISSÃO POLÍTICA CONCELHIA DO PSD

tra visão: “mais do que as pessoas
afirmarem as suas opiniões contrári-
as fora dos espaços políticos, era im-
portante que houvesse mais propos-
tas, mais reivindicação de lugares pela
via da eleição, não pela via da críti-
ca”. E acrescenta: “cada vez mais, as
pessoas afastam-se da vida política, e
este é o período mais difícil, é uma
travessia no deserto porque é muito
difícil fazer oposição em Santo Tirso.”

E como se vê, a ausência de “pe-
sos pesados” a concorrer, a ausência
de estímulo político e o aparente de-
sinteresse das bases do PSD Santo
Tirso, pode ter levado os militantes a
uma apatia digna de referência. Mas
a nova presidente tem outra visão. “Por
motivos óbvios não houve mais ne-
nhuma lista a concorrer. Entendo que
o PSD está comigo, porque caso con-
trário devia ter aparecido outra lista e
isso não aconteceu!”. Alírio Canceles
corrobora esta afirmação: a lista de

Andreia Neto “reuniu unanimidade
e consenso dentro do clima de tran-
quilidade que o PSD vive após um
período eleitoral”, tendo sido, por isso,
“possível encontrar uma lista e man-
ter o PSD tranquilo e pacífico para tra-
balhar e pensar no futuro.”

É claro que Andreia Neto é jo-
vem, o que é visto como uma mais-
valia e não tanto como um entrave.
“O facto de ser jovem só me ajudará”,
explica Andreia Neto. “Penso que o
partido precisa de pessoas disponíveis
e para isso podem contar comigo, por-

lho feito anteriormente, melhorando
sempre e colocando o meu cunho
pessoal ao PSD.” Já Alírio Canceles,
que agora faz parte da comissão po-
lítica mas como vogal, afirma que o
objetivo primordial é “manter o parti-
do tranquilo e conseguir fazer a liga-
ção do partido com todos os eleitos”.

A equipa que acompanha Andreia
Neto neste período são: (vice-presi-
dentes) Manuel Alberto Teixeira da
Silva Mirra e Francisco de Assis Gon-
çalves de Castro; (tesoureiro) Paulo
Antero Alves de Oliveira ; (vogais)
Alírio António de Sousa Canceles,
Manuel da Silva Ferreira Leal, Paulo
Ismael Carneiro Bento Ferreira, Mil-
ton Eduardo Fernandes da Silva, Ma-
nuel Fernando de Queirós Marinho,
Diana Orquídea Azevedo Neto, José
António Fernandes Teles; (suplentes)
José Miguel de Castro Martins, Mar-
co Emanuel Dias Martins Carneiro, Júlio
Manuel Moreira Fernandes, Rui Ma-
nuel Alves da Costa; Para a mesa de
Plenário foi eleito como presidente
Mário Roriz, vice-presidente Gil Fer-
rei-ra e Pedrosa Balsemão e secretá-
ria Helena de Fátima Ferreira Antunes.
||||||* COM:     JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Quem acompanhou as últimas
eleições autárquicas, dever-se-á
lembrar dela como ‘speaker’ da
campanha de João Abreu. Con-
tudo no seu percurso político
conta, para além da militância na
JSD (à qual teoricamente, pela
idade, ainda faz parte), a de
candidata à Assembleia da Repú-
blica. É deputada da Assembleia
Municipal, secretária da Junta de
Freguesia de S. Martinho do Cam-
po e membro da Comissão Polí-
tica Distrital. Com 29 anos, An-
dreia Neto, natural de S. Marti-
nho do Campo, é advogada, ca-
sada e tem um filho.

QUEM É ANDREIA NETO?

que enquanto dirigente estarei sem-
pre disponível para trabalhar.” Já João
Abreu relembra que Paulo Ferreira,
quando assumiu a liderança do PSD
“era um jovem” e cita ainda os exem-
plos de António Pontes, João Sá (agora
no concelho da Trofa) e ele próprio.
Paulo Ferreira, antigo presidente da
comissão política, responde em tom
de conselho: “deve-se renovar e ir
buscar novos quadros à juventude.”

Os objetivos de Andreia Neto para
os próximos dois anos apontam fun-
damentalmente para a continuidade.
“Pretendo fazer um trabalho de conti-
nuidade, fazer a ligação com o traba-

Este jornal adotou o Novo
Acordo Ortográfico



||||| ENTREVISTA: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Na passada terça-feira a Associação
de Solidariedade e Ação Social de
Rebordões (ASSTIR) comemorou o seu
10 aniversário. E ao fim de dez anos,
a obra pela qual lutou desde a sua
fundação está no terreno. Vítor Mau-
rício, presidente da Associação con-
fessa em entrevista ao Entre Margens
que esperava que ao fim de cinco
anos a obra pudesse estar no terre-
no, mas não, foram necessários ou-
tros tantos para que o edifício “Cami-
nhar” começasse a ganhar corpo. Este
novo e arrojado equipamento social
vai custar cerca de dois milhões de
euros, tendo a associação que juntar
às verbas asseguradas pelo Estado e
pela Câmara Municipal, mais de cem
mil euros. A campanha de angariação
já começou mas não da melhor for-
ma pois a associação regista uma que-
bra de donativos de quase cinquenta
por cento, quando comparada com
os valores de 2002, da campanha
para a compra do terreno. Ainda as-
sim, Vítor Maurício acredita que os
rebordoenses vão estar ao lado da
ASSTIR nesta que é a “mais importan-
te fase” para a associação.

No dia 26 de Janeiro a ASSTIR assina-
la o seu 10º aniversário. Que balan-
ço faz da atividade da associação?
Fazendo uma retrospetiva destes dez
anos de existência, considero que até
agora passámos por três fases que,
embora distintas, se complementam,
o que, aliás, creio ser comum a qual-
quer outra associação com o mesmo
âmbito de intervenção; a primeira, que
durou sensivelmente dois anos, foi a

fase da afirmação. Em Rebordões era
frequente ouvir-se dizer que há mais
de trinta anos fazia falta uma estrutu-
ra de apoio aos idosos e à primeira in-
fância, que já várias pessoas tinham
tido a ideia de se lançarem no terre-
no para a construção de um lar de
idosos ou de um centro de dia, mas,
na prática, nunca se havia feito nada
de concreto ao longo de três décadas.

Surge então a ASSTIR, a partir de
um grupo de pessoas com o mesmo
objetivo comum e muito claro; fazer
em Rebordões o que ninguém tinha
sequer começado. Nessa altura, fo-
mos vistos pelos rebordoenses com
um sentimento misto de esperança e
desconfiança. Se por um lado muitos
nos apoiaram e se colocaram do nos-
so lado desde o primeiro dia, outros
houve que nos olhavam desconfia-
dos, achando que o nosso objetivo
principal estava camuflado e que o
propósito deste grupo de pessoas era
o de criar uma força política em Re-
bordões. Foram dois anos muito difí-

ceis, mas creio que conseguimos mos-
trar aos rebordoenses que estávamos
neste projeto com muita seriedade.

Depois foi a fase do envolvimento
dos rebordoenses nesta aventura. Em
2002 iniciámos uma campanha de
angariação de fundos para a compra
de um terreno e durante cerca de um
ano e meio, graças ao apoio dos
rebordoenses conseguimos juntar o
valor necessário para concretizarmos
esse objetivo. 

A partir de meados de 2006 en-
trámos numa nova fase de esperan-
ça, pois contrariamente às nossas expe-
tativas, era-nos dada a oportunidade
de nos candidatarmos a um financi-
amento que nos levava de novo a
acreditarmos que conseguiríamos dar
aos rebordoenses o que lhes havía-
mos prometido. Desde que em 26 de
Maio de 2006 nos candidatámos ao
PARES até ao início da construção, pas-
saram mais de três anos. Foram três
anos de muito trabalho, de muitas pre-
ocupações e crispações, de expetativa,
mas sobretudo de muita esperança,
pois estávamos plenamente convictos
que todo o trabalho desenvolvido
seria largamente compensado com a
satisfação imensa de vermos finalmen-
te nascer a nossa obra.

Ao fim de uma década, o edifício está
finalmente em construção. Há dez
anos, pensou que levaria tanto tempo
até que a obra estivesse no terreno?
Sempre acreditei que o período razo-
ável para conseguirmos iniciar a obra
não ultrapassaria os cinco anos. Devi-
do a um conjunto de fatores a que so-
mos totalmente alheios vimos as nos-
sas previsões completamente ultrapas-

sadas, mas queremos acreditar que a
partir de agora tudo será diferente. É
costume dizer-se que o que custa é
começar… e nós já começamos.

Em que fase se encontra a constru-
ção do edifício “Caminhar”? E quan-
do é expetável que o mesmo possa
receber os primeiros utentes?
Nesta altura estamos na fase de le-
vantamento da estrutura dos três edi-
fícios que caraterizam a obra, concre-
tamente nos preparativos para a beto-
nagem das lajes dos pisos superio-
res. O período previsto para a cons-
trução é de dois anos, mas é possível
que o empreiteiro consiga antecipar
esse período. Partindo do princípio
que a construção decorrerá sem inci-
dentes de maior, é expetável que já
em meados de 2011 possamos aco-
lher os nossos utentes nas melhores
condições de ambiente e conforto.

Ainda que sedeado em Rebordões, o
equipamento agora em construção
ultrapassará em termos de resposta
social as fronteiras da freguesia?
Evidentemente que sim. Só pelo facto
desta obra ser construída com o apoio
da Segurança Social obriga a que a
resposta social da ASSTIR ultrapasse
as fronteiras da freguesia de Rebor-
dões. Em qualquer das valências que
iremos explorar teremos de disponi-
bilizar um conjunto de lugares à Se-
gurança Social, que os destinará a
utentes que deles necessitem, oriun-
dos dos mais variados pontos geo-
gráficos. Ao mesmo tempo, é também
evidente que os restantes lugares da
nossa casa serão disponibilizados,
preferencialmente, aos rebordoenses.

É curioso verificarmos que embora ain-
da não tenhamos feito qualquer anún-
cio sobre a abertura de inscrições para
o lar de idosos ou outra qualquer va-
lência, já recebemos vários pedidos
de informações sobre as condições
de admissão no nosso lar, mas todos
eles de pessoas de fora da freguesia.
  
Mais de cem mil euros é a verba que
a associação terá de conseguir para
fazer face às despesas com a cons-
trução do edifício “Caminhar”. Como
decorre o processo de angariação de
verbas junto dos associados?
Temos de angariar até ao final da
construção uma verba superior a cen-
to e vinte mil euros. Nesta fase da
campanha não podemos dizer, infe-
lizmente, que está a correr como pre-
víamos, pois registamos quebras nos
donativos de quase cinquenta por
cento quando comparamos com os
valores de 2002, da campanha para
a compra do terreno. Sabemos que
os tempos não são fáceis, mas es-
tamos firmemente convictos de que
os rebordoenses vão querer dar-nos
um apoio muito forte nesta fase que
é a mais importante para a ASSTIR.
 
Foi recentemente reeleito presiden-
te da ASSTIR. Quais os principais
objetivos deste novo mandato?
Os meus objetivos pessoais são os
mesmos que me norteiam desde que
assumi esta responsabilidade, há dez
anos; gerir esta instituição de forma
responsável e desinteressada, com
verdadeiro sentido de humanismo e
de partilha. O objetivo principal da
ASSTIR para este mandato será ter-
mos a nossa casa repleta de pessoas,
utentes e colaboradores, confortavel-
mente instalados e que sintam ver-
dadeiro prazer em desfrutar da nos-
sa dedicação e companhia e que to-
dos os rebordoenses sintam um imen-
so orgulho por terem participado
connosco nesta caminhada.
 
Como tem sido a colaboração com a
Câmara Municipal de Santo Tirso e
restante poder local?
Sempre tivemos a melhor colabora-
ção da Câmara Municipal de Santo
Tirso em todo este percurso e em
particular nestes últimos anos. Sem a
sua comparticipação seria muito mais
difícil conseguirmos chegar onde
queremos, mas, mesmo assim, estamos
convictos de que o envolvimento da
Câmara Municipal será ampliado e
mantido durante muito tempo.

Quanto à Junta de Freguesia de
Rebordões, honestamente creio que
ao longo destes dez anos poderiam
ter-nos ajudado muito mais do que
fizeram. Não estou a referir-me ape-
nas ao apoio financeiro, que foi mui-
to escasso realmente, mas, principal-
mente ao apoio moral que tantas ve-
zes precisámos e que raramente sen-
timos. Em minha opinião, uma pala-
vra de incentivo vinda de quem co-
manda os destinos desta freguesia,
dirigida à população, apelando à
união de todos e ao apoio a esta
causa revelar-se-ia mais importante
para a ASSTIR do que qualquer apoio
financeiro. Temos mantido contatos
com a nova presidente da Junta de
Freguesia de Rebordões e estou con-
victo de que teremos nesta nova equi-
pa um aliado importante. |||||    

Associação espera acolher primeiros
utentes em meados de 2011

REBORDÕES | ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E AÇÃO SOCIAL DE REBORDÕES CELEBROU 10 ANOS

UM ARROJADO EQUIPAMENTO SOCIAL VAI SURGIR EM REBORDÕES. O EDIFÍCIO “CAMINHAR” JÁ SE ENCONTRA NO TER-
RENO E VAI CUSTAR MAIS DE DOIS MILHÕES DE EUROS. A OBRA SURGE NA SEQUÊNCIA DO EMPENHO DA ASSTIR;
ASSOCIAÇÃO PRESIDIDA POR VÍTOR MAURICIO QUE EM ENTREVISTA AO ENTRE MARGENS FAZ O BALANÇO DESTES DEZ
ANOS DE ACTIVIDADE E PERSPETIVA O FUTURO PRÓXIMO

Vitor Maurício: “Fomos
[ASSTIR] vistos pelos
rebordoenses com um
sentimento misto de
esperança e desconfiança.
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As taxas do IMI, IRS e Derrama, foram
todas aprovadas pelo valor máximo
legalmente permitido para o ano de
2010. Foi isso que o executivo camará-
rio quis e foi isso que o Partido Socia-
lista aprovou na Assembleia Munici-
pal, ou seja, carga fiscal máxima sobre
os contribuintes tirsenses.

A Câmara de Santo Tirso insiste em
não levar em devida conta a grave cri-
se económica, particularmente sentida
no nosso concelho, e não enquadra a
sua fiscalidade no âmbito das medi-
das anti-crise. A sua política fiscal con-
tinua comodamente orientada para o
reforço da capacidade financeira do
Município à custa das receitas dos im-
postos, sem qualquer outro esforço al-
ternativo de gestão.

Na Assembleia Municipal do dia 24
de novembro, o Partido Socialista podia
ter tido em consideração as propostas
apresentadas pelo Partido Social Demo-
crata na vereação da Câmara, para as
taxas de IMI, IRS e Derrama, muito me-
nos onerosas para os contribuintes,
como se pode constatar (ver quadro).

É entendimento do PPD/PSD que os
impostos municipais, para além de cons-
tituírem receitas, devem ser instrumen-
tos para a aplicação de uma política mu-
nicipal competitiva e atrativa para o
desenvolvimento económico e social.

Carga Máxima nos Impostos
Municipais para 2010

A Câmara de Santo Tirso continua
a esvaziar o bolso aos tirsenses. A re-
ceita fiscal arrecadada tem sido galo-
pante. Em 2005 a receita obtida com
o IMI foi de 2.461 milhões de euros,
em 2006 subiu para 3.375 milhões de
euros, em 2007 foi de 3.485 milhões
de euros e em 2008 atingiu 3.952
milhões de euros. Em apenas 4 anos
a receita com este imposto, que penali-
za fortemente os Tirsenses, passou de
2.461 milhões de euros para 3.952
milhões de euros, o que se traduz num
acréscimo de 1.491 milhões de euros.

Não podemos ficar indiferentes a
assistir que noutros concelhos, muitos
dos quais também geridos por socia-
listas, se aplique uma política fiscal muito
mais adequada à promoção e atração
de investimento, enquanto Santo Tirso
assume uma atitude passiva cujos re-
sultados estão à vista: no nosso con-
celho já se ultrapassou a fasquia dos
7.000 desempregados.

Não podemos aceitar que os im-
postos pagos pelos contribuintes tirsen-
ses sejam meros fatores de receita
camarária.

Embora respeitando as decisões da
maioria socialista, assim como exigimos
respeito pelas sugestões e propostas
que apresentamos, entendemos que a
realidade socioeconómica do nosso
concelho justificava outro tipo de
atuação e, por isso, não estamos de
acordo com as deliberações que foram
tomadas, nem podemos deixar de rea-
firmar que as taxas aprovadas são a
expressão da competitividade perdida
pelo nosso concelho, também ao nível
fiscal. ||||| * Deputado na Assembleia Muni-
cipal eleito na lista do PPD/PSD

José Machado*

Pontos de vista

IMI - PRÉDIOS URBANOS JÁ AVALIADOS:
- Partido Social Democrata propôs uma taxa de 0,35%.
- Partido Socialista propôs e aprovou uma taxa de 0,40%.

IMI - RESTANTES PRÉDIOS URBANOS:
- Partido Social Democrata propôs uma taxa de 0,65%.
- Partido Socialista propôs e aprovou uma taxa de 0,70%.

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IRS DOS SUJEITOS PASSIVOS
- Partido Social Democrata propôs uma taxa de 2,5%.
- Partido Socialista propôs e aprovou uma taxa de 5%.

DERRAMA (*)
- Partido Social Democrata propôs taxa de 1,35%, apenas para as empresas com
volume de faturação superior a 150.000,00 euros e uma taxa de 1,20%, para as
todas as restantes empresas.
- Partido Socialista propôs e aprovou uma taxa única de 1,50%.

(*) Aplicar o valor da receita cobrada no fomento ao empreendedorismo jovem, na melhoria das
acessibilidades às zonas empresariais e na criação de um gabinete de apoio ao investimento.

A esta altura do ano, já não é no-
vidade para ninguém, mas fica o
registo: em vésperas de Natal (23
de dezembro de 2009), a Junta
de freguesia de Vila das Aves for-
malizou a escritura de compra do
Amieiro Galego.

O imóvel em causa, descrito
como tratando-se de uma “casa de
cave com duas divisões e seis quar-
tos de banho, com 63 metros qua-
drados e logradouro com 1128 me-
tros quadrados” está agora nas
mãos da junta local que para isso
teve de desembolsar 75 mil e 555
euros, sendo que vinte por cento
deste montante já havia sido pago
em setembro último, na altura da
apresentação de propostas de com-
pra no âmbito do processo de insol-
vência da empresa “Sampaio, Fer-

reira & Cª, Ld.a”, a então proprie-
tária das instalações onde durante
anos os avenses fizeram os seus
banhos termais.

A quantia está paga, mas a Jun-
ta de Vila das Aves não vai parar
com a campanha de angariação.
Segundo Carlos Valente, a concreti-
zação deste desafio exigiu da jun-
ta local um esforço financeiro mui-
to grande pelo que se torna ne-
cessário dar continuidade à anga-
riação de verbas para fazer face aos
constrangimentos orçamentais que
a saída de um verba como esta re-
presenta para a junta de freguesia.
Até há data, os donativos de parti-
culares e empresa já totalizavam
mais de 20 mil euros.

Da parte da Câmara Municipal,
há já alguns meses que há a ga-

rantia de um subsídio de dez mil
euros, mas a junta entende que o
contributo deve ser maior. O PSD,
inclusive, já propôs em reunião de
câmara que esta custeasse 1/3 do
valor total do imóvel, mas o assun-
to acabou por não ser discutido.

Enquanto isso, a junta vai dar con-
tinuidade ao processo de limpeza do
local e em particular à construção
de paredes de vedação de forma a
tornarem o local mais seguro. ||||| JACJACJACJACJAC

VILA DAS AVES | AQUISIÇÃO DO AMIEIRO GALEGO

Campanha de angariação
de verbas é para continuar
A 23 DE DEZEMBRO A JUNTA DE VILA DAS AVES FORMALIZOU A COMPRA DO AMIEIRO
GALEGO. APESAR DISSO, A RECOLHA DE DONATIVOS VAI CONTINUAR

Bombeiros querem obras e
novas viaturas neste ano
APRESENTADO NA ÚLTIMA ASSEMBLEIA-GERAL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
VILAS DAS AVES PLANO DE ATIVIDADES DE 2010

Apostados em dar continuidade às
ações que desenvolveram nos anos
anteriores, os Bombeiros Voluntá-
rios de Vila das Aves apresenta-
ram um conjunto de medidas que
visam melhorar os serviços exter-
nos e internos da instituição.

Planeadas estão assim ações pa-
ra as diferentes áreas de ação dos
bombeiros, nomeadamente na parte
da clínica, nos serviços administrati-
vos, na formação, conservação e
manutenção do quartel, da clínica
e aquisição de novas viaturas.

Especificamente, e segundo o pla-
no de atividades a que o Entre Mar-
gens teve acesso, os Bombeiros Vo-
luntários de Vila das Aves espe-
ram em 2010 fazer obras no quar-
tel, na clínica de fisioterapia, na sala
de formação (auditório) e na cama-
rata feminina, para além de esta-
rem empenhados na montagem de

painéis solares cujo objetivo é di-
minuir custos de energia e gás. Estas
obras estão, no entanto, pendentes
da libertação dos Fundos Comu-
nitários e do Estado, por parte do
Governo, uma vez que já estão
aprovadas pelo QREN (Quadro de
Referência Estratégica Nacional).

No plano de atividades estão
ainda incluídas a aquisição de far-
das de proteção individual de com-
bate a fogos, profissionais de saú-
de e trabalhos diários bem como a
aquisição de computadores e sof-
tware para os serviços administra-
tivos nomeadamente secretarias, ga-
binetes do comando e da clínica
de fisioterapia.

Os Bombeiros Voluntários da
Vilas das Aves aguardam ainda a
entrega da viatura VSAT para o de-
sencarceramento, e expõem a neces-
sidade de aquisição de três novas

viaturas para os seus serviços.
Garantidas estão as parcerias

com a Escola Secundária D. Afon-
so Henriques, com os Bombeiros
de Bad Urach e Kalfmor na Ale-
manha e está já agendada a visita
da delegação desse corpo de bom-
beiros a Portugal. Assegurada está
também a continuação do apoio e
incentivo na participação em jor-
nadas técnicas, colóquios e semi-
nários e o estabelecimento de pro-
tocolos e parcerias com o objetivo
de fomentar o treino e intervenção
dos bombeiros e técnicos de saúde.

O que se mantém são as datas
das reuniões da direção às terças-
feiras, entre 21.30 - 24.00 horas
antecedidas de meia hora, para
atendimento às populações em ge-
ral e aos associados; a secretaria da
associação mantém o horário de fun-
cionamento. ||||| CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA     SOUSOUSOUSOUSOUTINHOTINHOTINHOTINHOTINHO

O Amieiro Galego está ago-
ra nas mãos da Junta das

Aves que teve de desembol-
sar 75 mil e 555 euros,

sendo que vinte por cento
deste montante já ha-

via sido pago em setembro

empresas&negócios
Dê um lugar de destaque
à sua empresa!

INSTALAÇÃO DE GÁS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

NÚMERO VERDE: 808 20 73 15
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Aprovadas em reunião de Câmara,
as Grandes Opções do Plano e Or-
çamento para 2010 tiveram igual sor-
te na Assembleia Municipal de 21
de Dezembro do ano passado.

O executivo apresentou um orça-
mento de contenção, reduzindo a des-
pesa em cerca de um milhão de euros.
As Despesas de Capital, onde se in-
cluem as obras municipais e as trans-
ferências a efetuar para as freguesias
e coletividades, continuam a repre-
sentar a maior parte do orçamento,
atingindo o valor total de 37,641
milhões de euros, correspondendo a
53,7 por cento das Despesas Totais.

O orçamento prevê ainda um
acréscimo de 2,7 por cento na Des-
pesa Corrente, que se deve essenci-
almente aos encargos decorrentes da
transferência de competências, sobre-
tudo na área da educação e com a
gestão dos equipamentos municipais.
As Despesas Correntes representam
46,3 por cento das Despesas Totais.

De acordo com nota de imprensa,
para fazer face a estas despesas, o
município vai contar com as receitas
correntes e de capital. As primeiras
correspondem a 47,9 por cento do
total de receitas e são constituídas
essencialmente pelas transferências do
orçamento do Estado. As Receitas de
Capital representam 52,1 por cento
do total de receitas e são provenien-
tes do orçamento de Estado, de fun-
dos autónomos e de fundos comu-
nitários em resultado das candidatu-
ras apresentadas ao Quadro de Re-
ferência Estratégica Nacional (QREN).
Integram-se ainda nesta rubrica as
receitas arrecadadas com a venda de
bens de investimento e com o recur-

so ao crédito bancário já autorizado.
Assim, a Receita Prevista é de 70

milhões de euros, sendo 33 milhões
e 559 mil euros provenientes de Re-
ceita Corrente e 36 milhões e 521 mil
euros de Receita Capital, para fazer face
a uma Despesa Corrente de mais de
32 milhões de euros e uma Despesa
Capital de 37 milhões e 641 mil euros.

Segundo as estimativas do execu-
tivo camarário, em 2010 a poupança
de Despesas Correntes será superior
a 1,1 milhões de euros, valor que virá
a ser afeto a investimentos. A despe-
sa de capital será investida sobretu-
do em obras.

OBRAS PRIORITÁRIAS
E a cultura, e em particular o Cine-
teatro Municipal voltam a ser priori-
dade: “ultrapassadas as dificuldades
burocráticas deste difícil processo es-
tão finalmente criadas as condições
para a construção deste equipamen-
to que irá albergar as mais importan-
tes manifestações culturais do muni-
cípio e projetar internacionalmente os
já enraizados eventos de qualidade”,
refere a autarquia.

Também prioritário é a requalifica-
ção do Museu Municipal Abade Pe-
drosa, que integrará o átrio de apoio
ao Museu Internacional de Escultura
Contemporânea ao Ar Livre. Desta-
que ainda para a construção de uma
nave cultural na Fábrica do Teles, em
parceria com a Fundação de Santo
Thyrso, enquadrada na PRU (Parceria
de Regeneração Urbana) das Mar-
gens do Ave e no projeto de reabili-
tação integral da Fábrica.

No desporto o objetivo passa pela
conclusão do Complexo Desportivo

Municipal, que incluirá a reabilitação
da Piscina Municipal e tratamento dos
espaços exteriores envolventes, e a
construção dos campos de jogos no
Parque Urbano da Rabada. As obras
nos polidesportivos e campos de jo-
gos das freguesias “continuam a ser
uma prioridade indiscutível”, refere a
autarquia em comunicado de impren-
sa, tal como “a criação de espaços
destinados à prática de desporto in-
formal”, de que é exemplo a “constru-
ção do passeio pedonal e ciclável”
que vai ligar a cidade de Santo Tirso
ao Parque Urbano da Rabada.

Na área ambiental e de lazer, sur-
ge à cabeça a execução da segunda
fase do Parque Urbano da Rabada e
o Parque de lazer da Quinta de Geão.
De realçar ainda o alargamento da
Estrutura Verde Urbana, através da
arborização dos espaços de uso pú-
blico, da recuperação para uso públi-
co do Vale do Ribeiro do Matadou-
ro, integrada no programa “Inventar
a Cidade” e da valorização de outros
espaços naturais de especial valor,
nomeadamente a limpeza e tratamen-
to das margens dos rios e ribeiros do
concelho. Também a implementação
do Plano Municipal de Defesa da Flo-

resta contra Incêndios continua a ser,
à semelhança de anos anteriores,
uma prioridade municipal.

De realçar ainda a reabilitação ur-
bana, eixo prioritário da atuação mu-
nicipal, com financiamentos comuni-
tários aprovados, com destaque para
o Polis XXI “Inventar a cidade” e a
Parceria para a Regeneração Urbana
(PRU) das Margens do Ave. Para Vila
das Aves a autarquia destaca a con-
clusão da Ligação de Paradela a Cense
e o seu prolongamento futuro até à
EN105 em Rebordões; para São Tomé
a reestruturação viária na área cen-
tral da freguesia; para a Reguenga a
2ª fase da Rua 25 de Abril; e para
Vilarinho a ligação do cemitério a
Paradela, entre outras.

NOVA INCUBADORA NO TELES
Quanto ao desenvolvimento econó-
mico a autarquia diz-se apostada em
fomentar a criação de novas empre-
sas, disponibilizando espaços qualifi-
cados de acolhimento empresarial e
quer avançar com a construção de nova
Incubadora de Empresas, vocaciona-
da para os negócios criativos, em par-
ceria com a Fundação de Santo Thyrso,
ambas localizadas na Fábrica do Teles.

No domínio da mobilidade e aces-
sibilidades, a aposta recai na melhoria
das acessibilidades e das ligações vi-
árias internas, através da redução de
pontos negros, da construção de tro-
ços de ligação para fecho da estrutu-
ra viária e sinalização distribuídas por
todo o concelho. Neste sentido, a Via
Estruturante Municipal (VEM) conti-
nua a ser uma aposta do município,
tendo em vista a criação de alternati-
vas locais à EN105. ||||||

Para o PSD de Santo Tirso as Gran-
des Opções afinal mais parecem
“pequenas opções” e por esta ra-
zão, votou contra. O documento
em causa, refere o partido na sua
declaração de voto apresentada
aquando da aprovação do Plano
e Orçamento camarário, “continua
a evidenciar a falta de ideias, de
ambição, ousadia e de objetivos,
que promovam o real desenvol-
vimento do concelho e o proje-
tem no futuro”. Para os sociais-
democratas o “vazio” é total e
“confrangedor”.

Santo Tirso “continua refém de
uma gestão camarária completa-
mente ultrapassada, virada para

Autarquia quer reduzir despesa em
cerca de um milhão de euros

GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2010

A APOSTA NA CULTURA E EM PARTICULAR NA REQUALIFICAÇÃO DO CINE-TEATRO DE SANTO TIRSO CONTINUAM A SER
AS GRANDES PRIORIDADES DO EXECUTIVO CAMARÁRIO

PLANO E ORÇAMENTO
SEM “IDEIAS, AMBIÇÃO E
OUSADIA”, DIZ O PSD

“Ultrapassadas as dificul-
dades burocráticas deste
difícil processo estão
finalmente criadas as
condições para a constru-
ção do Cine-teatro” que se
mantém como uma das
prioridades do atual
executivo de Santo Tirso

Para o PSD, o município
de Santo Tirso “continua
refém de uma gestão
camarária completamen-
te ultrapassada e que tem
conduzido o concelho
à estagnação e o colocam
como um dos menos de-
senvolvidos de Portugal”

dentro, quando deveria voltar-se
para os munícipes, e que tem con-
duzido o concelho à estagnação
e o colocam como um dos me-
nos desenvolvidos de Portugal”,
refere o partido que dá como
exemplo o “desemprego galopan-
te” que no concelho “atingiu nú-
meros dramáticos que ultrapassa-
ram já os 7 mil desempregados”.

E perante este e outros pro-
blemas o que dizem as Grandes
Opções do Plano? “Exatamente o
mesmo que disseram em anterio-
res documentos! Nada, rigorosa-
mente nada”, sublinha o PSD. “Ao
analisarmos este documento, con-
clui-se que se trata de um sim-
ples e rudimentar plano de ges-
tão corrente, que conforma um
conjunto de atividades que vão
transitando de ano para ano”.

Segundo os mesmos respon-
sáveis políticos, as apostas na cul-
tura são as de sempre, no turis-
mo nada de novo é pensado
para a captação de turistas e, no
desporto o “cenário é desolador”.
Quanto ao desenvolvimento eco-
nómico, “área chave para a pro-
moção do emprego, criação de
riqueza, atração e fixação de po-
pulação, a gestão do Partido Soci-
alista, limita-se a referir a disponi-
bilização de espaços no Centro
de Incubação de Empresas de
Base Tecnológica.”.

Sobre a Incubadora, de resto,
o PSD vai mais longe: “um ano
depois de inaugurado este equi-
pamento, pode afirmar-se que
continua ‘às moscas’. Dos 15 es-
paços disponíveis apenas três, e
um aconteceu em outubro recen-
te, estão ocupados. Qual é a es-
tratégia seguida por esta Câmara
para inverter esta grave situação?”,
perguntam os sociais-democratas,
pois, “nada consta nas Grandes
Opções do Plano”. |||||
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Vila das Aves
e Riba d’Ave

VILA DAS AVES | ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA

O transporte escolar para cerca de
3200 alunos, durante o ano lectivo
de 2009/2010, está assegurado pela
Câmara Municipal de Santo Tirso. Os
destinatários desta iniciativa são os alu-
nos do 1º, 2º e 3º ciclos ciclo e alu-
nos do ensino especial. Os transpor-
tes disponibilizados serão mini-auto-
carros da câmara e carreiras públicas.

Trata-se de um investimento cama-
rário de cerca de um milhão de euros,
que vai de acordo com o Plano de
Transportes Escolares do Concelho de

Transporte escolar e Escola a
Tempo Inteiro assegurados
CÂMARA MUNICIPAL INVESTE CERCA DE UM MILHÃO DE EUROS PARA TRANSPORTAR
ALUNOS E ASSEGURA 113 NOVOS PROFESSORES PARA A “ESCOLA A TEMPO INTEIRO”

Foi com a presença de sua excelên-
cia reverendíssima o sr. arcebispo
de Braga, D. Jorge Ortiga, que esta
comunidade religiosa comemorou
no passado domingo, dia 24 de
janeiro, os 400 anos da fundação
da Ordem da Visitação por S. Fran-
cisco de Sales e Stª Joana de Chantal.
Presidiu à Eucaristia o prelado dioce-
sano e cooficiaram, respetivamente,
o sr. Dom  abade de Singeverga, o
pároco de Vila das Aves, o reverº
pe. Fernando Marques de Oliveira
e o capelão do mosteiro, pe. Men-
des de Carvalho. Na altura da
homilia, o celebrante apelou aos fi-
éis para que se associem ao carisma
da ordem que celebra hoje a sua
fundação, dizendo que os cristãos,
vivendo no meio do mundo,  devem

400 anos da sua fundação

Novos corpos sociais tomaram posse
Tomaram posse no dia 1 de janeiro
de 2010 os novos corpos sociais para
o triénio 2010/2012, do Rancho
Folclórico Santiago de Rebordões, re-
sultado do escrutínio efetuado a 19
de dezembro de 2009, ao qual se
candidatou um única lista. Assume a
presidência da direção António

Fernandes Martins, tendo como vice-
presidente Luís Silva Martins. Cátia
Anália Martins fica com o cargo de
secretária e Maria Júlia Festa o de tesou-
reira. Da direção faz ainda parte como
vogal, Joaquim Armando Nunes.

Por sua vez, Fernando Jorge Mar-
tins Araújo assume a presidência da

assembleia geral, tendo como 1º e 2º
secretários Sofia Patrícia Paiva da Silva
e Luís Miguel Ferreira Castro, respe-
tivamente. Do conselho fiscal fazem
parte Teresa de Jesus Marques Ribei-
ro (presidente) e os secretários Celso
Rafael Carneiro Pacheco e Fábio Gil
Nunes Araújo. ||||||

RANCHO FOLCLÓRICO SANTIAGO DE REBORDÕES

EDUCAÇÃO

Santo Tirso, recentemente aprovado
pela Câmara Municipal. A previsão
do custo anual dos transportes es-
colares é dividida em dois períodos:
o que vai de setembro a dezembro
do presente ano e o outro de Janei-
ro a julho de 2010. Entretanto foi
anunciado que os alunos do 1º ci-
clo do ensino Básico vão ter 113
novos professores para assegurar a
chamada “Escola a Tempo Inteiro”.

Os novos professores para as áre-
as de Educação Física, Inglês, Músi-

ca, Expressão Plástica e expressão dra-
mática, foram selecionados entre um
universo de 500 candidaturas. Esta
escolha resulta da colaboração da
Câmara municipal de Santo Tirso, dos
agrupamentos de escolas e o minis-
tério da educação, envolvendo um
montante de cerca de 688 mil euros.

INAUGURAÇÕES
Castro Fernandes inaugurou, duran-
te a visita às obras de requalificação
da escola E B 2, 3 de S. Rosendo, o
novo pavimento do pavilhão despor-
tivo da escola, e anunciou uma verba
de 41 mil euros para auxiliar nas
despesas do expediente e limpeza dos
estabelecimentos de ensino do 1º
ciclo e pré-escolar do concelho.

Ainda no âmbito da educação no
passado dia 22 de janeiro, foi tam-
bém inaugurado o Parque Infantil da
Escola EB1/JI de Refojos, incluído nos
investimentos que a câmara fez na
referida escola que correspondem a
cerca 193 mil euros. |||||||

fazer da sua vida um pequeno mos-
teiro onde sejamos capazes de ou-
vir o silêncio e a voz de quem nos
chama a ser fermento de uma vida
nova e a perceber a sabedoria que
vem do alto, à semelhança destas
irmãs que vivem em clausura o ide-
al que os seus santos fundadores
lhes traçaram. Integrado na come-
moração da fundação, ficaram pa-
tentes as relíquias do santo funda-
dor, S. Francisco de Sales, numa pe-
quena redoma de vidro.

Depois da Eucaristia, as irmãs
brindaram os presentes, entre os
quais além de muitos avenses, ami-
gos e benfeitores, se encontravam
familiares das irmãs, com um lan-
che e um agradável convívio. ||||| LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS

AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

AS IRMÃS DA VISITAÇÃO COMEMORARAM
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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

24 anos a promover a tradição do canto de Reis
|||||| TEXTO: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

O Agrupamento de Escuteiros de Vila
das Aves continua ininterruptamente
há 24 anos a promover esta arrei-
gada tradição fazendo dela um im-
portante acontecimento cultural da
quadra natalícia. Ao apelo correspon-
deram 11 grupos que no passado
sábado, 9 de janeiro se apresenta-
ram no palco do salão paroquial, pal-
co belissimamente decorado com qua-

dros alusivos como também os escu-
teiros já nos habituaram.

Os grupos presentes foram os se-
guintes: crianças da catequese paro-
quial, Associação de Reformados (Arva),
Escola da Ponte, Associação de S.
Miguel, Lar Familiar da Tranquilidade,
Grupo Coral de Vila das Aves, Ran-
cho Etnográfico das Fontainhas, Gru-
po de Jovens Renascer, Associação
de Pais da Escola Secundária D. Afon-
so Henriques, Rancho de Stº André de

Sobrado e naturalmente os Escuteiros.
Os miúdos da Escola da Ponte sur-

preenderam o auditório com um de-
sempenho muito original, um ritmo
vivo e modernaço enquanto os Jovens
Renascer, no meio de muita hilaridade
e provocação deram em “destoar” com
uma suposta cena de ensaio geral em
que nada parecia estar a correr bem.
Novidade, novidade, foi mesmo o gru-
po dos pais e encarregados de edu-
cação da Escola Secundária que, des-

ta forma, não quiseram que a escola
dos seus filhos deixasse de participar
em algo que vem sendo habitual e
que, este ano, não teve tanta partici-
pação escolar como em anos transatos.
No final não faltaram as tradicionais
lembranças aos grupos convidados e
às autoridades presentes, nomeada-
mente aos presidentes da câmara e
junta, aos convidados de honra e para
o representante deste jornal, o único
órgão de comunicação presente. |||||

VILA DAS AVES | SARAU DE REIS ORGANIZADO PELO AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS

ESCUTEIROS DE VILA DAS AVES CUMPRIRAM A TRADIÇÃO AO PROMOVER MAIS UMA CANTAR DE REIS

Ao apelo correspon-
deram 11 grupos que no
passado sábado, 9 de
janeiro se apresentaram
no palco do salão paro-
quial, palco
belissimamente decorado
com quadros alusivos
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Impressões, dúvidas e
apreensões sobre o
universo ficcional de
Saint Exupéry

||||| TEXTO:     LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Iniciou a sua actividade este núcleo
de animação da biblioteca do Cen-
tro Cultural de Vila das Aves (CCVA)
no passado dia 12 do corrente com
cerca de uma quinzena de pessoas
que, sob a coordenação do profes-
sor António Oliveira, conhecido e
fervoroso intérprete de Eugénio de
Andrade e membro da Fundação
com o mesmo nome, respondeu ao
desafio de, “tendo como ponto de
partida uma obra literária… partir à
descoberta de outros pontos de vis-
ta, de outras leituras do livro e do
mundo em geral, nas suas mais va-
riadas vertentes gerando-se con-
frontos e/ ou cumplicidades…”

Efetivamente, o livro escolhido
para esta primeira sessão que, de
quinze em quinze dias se repetirá
no CCVA com novas obras emble-
máticas selecionadas pelo seu co-
ordenador, foi “o Principezinho” de
Saint Exupéry, obra mágica que tem
a seu favor o facto de ser um livro
para as crianças de todas as ida-
des. A partir de um guião que in-
clui uma ficha de leitura sobre o
autor, um resumo da obra e frases
mais emblemáticas recolhidas des-
sa mesma obra, os participantes são
incentivados a cruzar testemunhos,
a partilhar impressões, dúvidas e
apreensões sobre o universo poé-
tico, ficcional ou narrativo construído
pelo autor, a ler ou declamar um
fragmento ou um poema que parti-
cularmente o tenha tocado. E foi
isso mesmo que aconteceu, logo na
primeira sessão, o ambiente foi pro-
pício e aberto e a “caixinha de sur-
presas” que o Principezinho consti-
tui, sempre que lá se mergulha ou
por dever de ofício quando se é
professor, ou porque se é leitor com-
pulsivo e regressivo, ou porque é
mesmo a primeira vez e a surpresa

NA PRIMEIRA SESSÃO DA COMUNIDADE DE LEITORES, O
AMBIENTE FOI PROPÍCIO E ABERTO À “CAIXINHA
DE SURPRESAS” QUE O PRINCIPEZINHO CONSTITUI

COMUNIDADE DE LEITORES NO CENTRO
CULTURAL DE VILA DAS AVES

Em que vai consistir a oficina
«Então era uma vez...»?
Dia após dia aumenta o número
de pessoas que querem um espa-
ço de tempo para dedicar palavras
a seus entes queridos, mas exis-
tem algumas dificuldades por conta
da vida atual. Muitas pessoas sen-
tem-se atrapalhadas e com imen-
sas dificuldades de encontrar este
tempo de partilha e se perguntam:
Onde? Como? Quando posso
contar histórias? Nesta oficina vou
partilhar um pouco da minha ex-
periência como contadora de his-
tórias e também ensinar algumas
técnicas de como prender a aten-
ção ao narrar, como escolher uma
boa história para contar e quais
são os livros mais indicados para
cada faixa etária.

Entende que praticamente todos
os pais e educadores podem ser
bons contadores de histórias?
Cada pessoa tem um narrador den-
tro de si, e ele se apresenta de uma
forma distinta em cada um de nós.
Pais e educadores devem contar
histórias, as crianças adoram e não
só, as histórias servem para ajudá-
los a compreender o mundo.

Sendo que contar histórias impli-
ca também brincar com as pala-
vras, isso é conseguido de igual
forma quer se trate do português
do Brasil ou do português de Por-
tugal, ou nota grandes diferenças?
Contar histórias é universal. Não
importa o país, o idioma, a situa-
ção social... O que importa real-
mente é abrir o coração e parti-
lhar palavras e afetos. E essa parti-
lha pode ser feita através de uma
história, de um livro, a narração de
uma situação da vida real, um li-
vro de imagem... Há imensas pos-
sibilidades, pois contar histórias é
uma forma de se divertir, partilhar
bons momentos em família ou en-
tre amigos, é um momento de ma-
gia e troca de experiências.     ||||||

Clara Haddad
conta-nos histórias

Três perguntas a
Clara Haddad

Sensivelmente uma ano depois, Cla-
ra Haddad regressa ao Centro Cultu-
ral de Vila das Aves e desta vez não
nos vai apenas contar histórias. A atriz
brasileira, a residir há cinco ano em
Portugal, vai ainda orientar uma ofici-
na que tem por objectivo “ajudar pais
e educadores a também eles conta-
rem histórias aos mais novos”. Esta
iniciativa está marcada para dia 6 de
fevereiro (sábado) a partir das 14h30.
No mesmo dia, de manhã (10h30)
Clara Haddad apresenta-nos “As No-
vas Histórias da Carochinha”, ou seja,
uma sessão de contos destinada aos
mais novos mas para a qual os pais e
avós estão também convidados. Am-
bas as inicatvas, a realizar no Centro
Cultural, são promovidas pela autar-
quia de Santo Tirso.

«Então era uma vez…” é a designa-
ção da oficina dirigida a pais, educa-
dores e a todos aqueles que gostari-
am de contar histórias para os seus
filhos e não sabem como fazê-lo ou
acreditam que “não têm jeito para isso”.
Segundo Clara Haddad, cada um tem
a “sua maneira” de contar histórias,
bastando para isso conjugar o estilo
pessoal com algumas técnicas. De for-
ma leve e despretensiosa esta oficina

tem por objectivo ajudar os pais e edu-
cadores a mudarem o ângulo de visão
perante um conto. O desafio passa
por “aprender a brincar” com as pala-
vras e a descobrir uma nova forma de
ensinar e de se divertir com os mais
novos. Inscrição gratuita no Centro
Cultural até ao limite máximo (16) de
participantes. (ver entrevista ao lado)

CLARA HADDAD
Clara Haddad é atriz e contadora de
histórias profissional. Nasceu na cida-
de de São Paulo (Brasil) residindo em
Portugal desde 2005. Conta históri-
as para todos os tipos de públicos
(crianças e adultos) sendo, nalgumas
ocasiões, acompanhada por música
ao vivo. Do seu repertório fazem par-
te contos tradicionais árabes, brasi-
leiros, portugueses e africanos. Com
sentido de humor, leveza e magia Cla-
ra Haddad conta histórias que ouviu
e aprendeu desde a infância. E já o
fez por todo o Brasil e Portugal, Espa-
nha, Venezuela entre outros países.

A atriz de origem brasileira coor-
dena ainda a “Contos da Carochi-
nha - Brincadeiras com arte” onde di-
namiza workshops sobre a arte de
contar histórias, dança e teatro. ||||||

ATRIZ E CONTADORA DE HISTÓRIAS ESTÁ NO CENTRO
CULTURAL A 6 DE FEVEREIRO PARA UMA SESSÃO DE
CONTOS E UMA OFICINA DIRIGIDA A PAIS E EDUCADORES

VILA DAS AVES | HISTÓRIAS DA CAROCHINHA

é arrebatadora, abriu-se para rea-
cender imagens, como a do dese-
nho infantil do cordeiro comido
pela jibóia, diálogos como o da ra-
posa com o Principezinho que se
queixa de que os homens só pen-
sam em caçar, nunca em criar laços
de verdadeira amizade, universos
oníricos e afinal bem reais de ou-
tros planetas onde a vida não será
tão chata, tão cheia de vaidade, de
presunção e de solidão como o é
na terra dos homens.

Nesta comunidade de leitores,
felizmente, havia uma certa diversi-
dade de pessoas, conhecedoras à
partida da obra em questão bem
como gente que se sente motivada
para “agarrar” o prazer da leitura e
que busca horizontes que prova-
velmente a escola lhe não confe-
riu. Daí um convite a que novos
participantes compareçam nas pró-
ximas sessões.

A finalizar este ciclo de leituras
partilhadas, será patente ao públi-
co uma exposição com os retratos
dos autores que estiveram em foco,
retratos esses da autoria do artista-
plástico,  Emerenciano. ||||||

TOME NOTA
O próximo encontro da comuni-
dade de leitores realiza-se no dia
9 de Fevereiro. “A pérola”, de John
Steibeck é o livro escolhido para
esta sessão que começa às 21h00.

Clara Haddad: “Não
importa o país, o idioma,
a situação social... O que

importa realmente é
abrir o coração e parti-

lhar palavras e afectos”.
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Joaquim Couto, 59 anos, licenciado em
medicina, profissão que exerceu no hos-
pital de Santo António no Porto e no
Hospital Militar da Força Aérea. Em 1989
é eleito presidente da Câmara de Santo
Tirso onde permanece até 1999 altura
em é nomeado governador civil do Por-
to. Mais tarde é eleito deputado da
Assembleia da República. No seu currí-
culo consta a Medalha de Mérito “Pedro
Ernesto” do Município do Rio de Janei-
ro e Cruz de Mérito da Cruz Vermelha
Portuguesa. Actualmente exerce o cargo
de vereador na Câmara Municipal de
Gaia, à qual foi candidato pelo PS, nas
últimas autárquicas.

Um estudo do Instituto de Tecnologia
Comportamental diz que Santo Tirso
é um dos melhores municípios para
viver? Concorda? Porquê?
Concordo. Está localizado a meio cami-
nho entre Porto e Braga. Tem boas aces-
sibilidades, os principais equipamentos
e as pessoas são simpáticas.

Qual das prometidas obras camarárias
sente mais falta?
De todas. Se foram prometidas é porque
fazem falta.

Há algum local do concelho de Santo
Tirso que gostasse de riscar do mapa?
Não. Até porque todo o território tem
virtualidades e qualidades que os pró-
prios munícipes desconhecem.

A Casa de Chá, no parque D. Maria II,
dá-lhe vontade de tomar um Xanax ou
um Dom Pérignon?
Nem uma coisa nem outra. É um local
paradisíaco e os locais fazem-se e são o
que as pessoas quiserem.

A quem oferecia uns óculos?
A alguma oposição que não quer ver.

´́́́́INQUERITO
“Santo Tirso tem qualidades que

os munícipes desconhecem”
O ANTIGO PRESIDENTE DA CÂMARA DE SANTO TIRSO ACEITOU O DESAFIO DO ENTRE MARGENS PARA

SER A PRIMEIRA PERSONALIDADE DO CONCELHO A RESPONDER AO NOSSO INQUÉRITO. MAS
JOAQUIM COUTO REGRESSA JÁ NO PRÓXIMO NÚMERO PARA ASSINAR UMA COLUNA DE OPINIÃO.

Quantas vezes já fez trocadilhos com
o nome “Parque da Rabada”?
Nunca.

A sede do concelho está bem em Santo
Tirso?
Não é uma questão fundamental. O que
interessa é como o poder municipal se
exerce.

Complete a frase: eu ainda sou do tem-
po em que…
Se ia descalço para a escola, a pé e sem
electricidade.

Em qual das freguesias do concelho não
moraria nem que lhe pagassem?
Moraria em todas, mesmo sem pagamen-
to! A afectividade granjeada ao longo
de mais de trinta anos, com todas, a isso
me levam.

Habitualmente faz as suas compras no
concelho de Santo Tirso?
Apenas parte delas.

Eu faria um abaixo-assinado para…
Acabar com a pobreza e o desemprego.

Qual o seu palpite para o ano de con-
clusão do Cine-Teatro de Santo Tirso?
Durante o presente mandato.

Que nome lhe ocorre para suceder a
Castro Fernandes?
Ainda é cedo para pensar nisso. O PS tem
muitos militantes que o poderão fazer.

Quem levava a banhos nas Termas das
Caldas e no Rio Ave?
A todos aqueles que necessitam de tem-
perar a “língua”.

Quais os seus locais de eleição no conce-
lho para: comer, beber, passear e visitar?
Santo Tirso, Vale do Leça e Vale de Vizela.

Ainda é cedo para pensar [no sucessor
de Castro Fernandes]. O PS tem
muitos militantes que o poderão fazer.



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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FEIRENSE - ESTORIL

SANTA CLARA 0 - GIL VICENTE 0

DESPORTO
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A vida não está fácil para o Desportivo
das Aves. A equipa liderada por
Micael Sequeira não vence desde fi-
nais de Novembro na Liga Vitalis e
queda-se pela 12.ª posição na tabela
classificativa. O último balde de água
fria aconteceu na ronda 16, há duas
semanas, altura em que os avenses
receberam o vizinho Freamunde. De-
pois do empate caseiro diante dos
açorianos do Santa Clara – num jogo
envolto em polémica devido à arbi-
tragem de Lucílio Baptista – esperava-
se um Aves mais consistente e atrevi-
do, mas tal não aconteceu. O jogo
mal tinha começado e já o Aves esta-
va a perder com um golo sofrido logo
no primeiro minuto, por intermédio,
de Romaric. Se o moral já estava de-
bilitado face aos últimos resultados,
sofrer um golo a frio desmotiva qual-
quer jogador. O conjunto avense não

AVES NÃO VENCE NA VITALIS DESDE FINAIS DE NOVEMBRO

Desportivo das Aves ruma a Chaves
determinado a mudar os acontecimentos
APÓS 16 JORNADAS, O AVES ESTÁ NA 12.ª POSIÇÃO COM APENAS TRÊS VITÓRIAS CONQUISTADAS. UM «SCOORE» MUITO AQUÉM DO DESEJADO PELO
CONJUNTO AVENSE, QUE, CONTUDO, CONTINUA DETERMINADO EM RECUPERAR. NA PRÓXIMA RONDA HÁ JOGO EM CHAVES E SÓ A VITÓRIA INTERESSA

Funerária das Aves
Alves da Costa

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

Serviço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanente

Rua da Indústria, 24 - 4795-074 Vila das Aves
telefone 252 820 350 | fax 252 820 359
e-mail: narcisocoelho@sapo.pt

foi exceção, apesar da boa réplica que
deu, não acusando a vantagem no
marcador do adversário. João Silva
empatou mesmo o encontro, após um
cabeceamento certeiro, mas durou
pouco a festa avense, que tinha nas
bancadas uma nova coreografia da
«Força Avense» a comemorar 10 anos
de vida. Antes do intervalo, os capões
voltariam a adiantar-se no marcador,
desta feita por Cascavel.

Os rasgos do Aves no segundo
tempo mostraram-se insuficientes para
dar a volta ao resultado e Tó Figueira
cortou sempre as asas aos voos dos
pupilos das Aves. Em suma, nos dois
últimos jogos em casa, o Desportivo
somou apenas um ponto o que sig-
nifica muito pouco para quem quer
alcançar os lugares cimeiros da tabe-
la. Se em termo de pontos a distância
entre o 12.º classificado e o primeiro
é relativamente curta – apenas 12
pontos – também não é menos ver-
dade que este tem sido um Campeo-

nato atípico do Aves, que em 16 jo-
gos disputados soma apenas três tri-
unfos e nove empates.

A paragem é, assim, encarada
como o renovar de energias para a
segunda volta e só uma vitória em
Chaves interessa aos avenses, apesar
de ser indesmentível o bom momen-
to que atravessa a formação flaviense.

ÉDER DIEGO JÁ TREINA
Ainda com André Carvalho sob a
alçada do departamento médico do
clube, o técnico Micael Sequeira tem
mais um jogador no plano de traba-
lhos. O médio Éder Diego já tem trei-
nado junto dos companheiros, ape-
sar de continuar sob vigilância.

LUCIANO EMPRESTADO AO CARREGADO
O avançado Luciano já está ao servi-
ço do Carregado, conjunto que mili-
ta na mesma Divisão do que o
Desportivo das Aves. O jogador, de
25 anos, que na temporada de

2007/2008 esteve ao serviço do
Gondomar e marcou sete golos, não
foi feliz na passagem pelo Aves e o
clube acedeu emprestá-lo até ao final
da época, na tentativa do esquerdino
relançar carreira. |||||||

Os rasgos do Desportivo
Aves no segundo tempo
mostraram-se insuficien-
tes para dar a
volta ao resultado

Este jornal adotou o Novo
Acordo Ortográfico
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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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VIZELA - RIBEIRÃO

ALIADOS 3 - AT. VALDEVEZ 0
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Arrancou no passado domingo a se-
gunda volta do Campeonato Nacio-
nal da II Divisão, Zona Norte, e o FC
Tirsense entrou da melhor maneira
na reta final. A formação jesuíta rece-
beu e venceu o Boavista, último clas-
sificado da prova, depois da desistên-
cia do conjunto do Arcos de Valdevez.

O resultado ficou escrito ainda no
primeiro tempo com golos de Fonse-
ca e Hugo Cruz revelando a supre-
macia com que a equipa da casa en-
trou no terreno de jogo. Aliás, não
fosse a tortura que tem sofrido nos
últimos tempos e que leva o relvado
a estar em mau estado e o espetáculo,
que foi positivo poderia ter sido ain-
da melhor.

Depois da importante e justa vitória
na receção ao Vieira, na ronda ante-
rior, por 2-0 (golos de Manuel Luís e
Queirós), o Tirsense recebeu anteon-
tem, a contar para a 16.ª jornada, no
seu reduto, o Boavista, clube que atra-
vessa o pior momento da sua grande
história. Com uma equipa maioritaria-
mente jovem e com um treinador que
já mostrou o seu enorme valor, os
axadrezados entraram no Abel Alves
de Figueiredo determinados a compli-
car a vida aos tirsenses e isso provou-

FONSECA E HUGO CRUZ MARCARAM NO TRIUNFO FRENTE AO BOAVISTA

Vitória incontestável permite
alcançar terceira posição
DOIS GOLOS AINDA NO PRIMEIRO TEMPO DERAM AO FC TIRSENSE A OITAVA VITÓRIA NA ZONA NORTE DA II DIVISÃO
NACIONAL. FRENTE A UM BOAVISTA ORGANIZADO E LUTADOR, OS JESUÍTAS FORAM MAIS FORTES E INICIARAM DA
MELHOR FORMA A SEGUNDA VOLTA DO CAMPEONATO. NA PRÓXIMA RONDA, RUMAM A LOUSADA.

assim, o Tirsense mostrou-se mais escla-
recido e foi aliviando a pressão do ad-
versário. Por isso, não foi de estranhar
que o segundo golo chegasse ainda
antes do intervalo por intermédio de
Hugo Cruz, após alguns alívios incom-
pletos da defesa das panteras. Estava
escrita a história da partida. O ritmo
manteve-se até ao intervalo sempre
com sinal mais para a equipa da casa.

JORGE SILVA DEU CONSISTÊNCIA
No segundo tempo, Paneira lançou o
experiente Jorge Silva e o Boavista fi-
cou mais forte na defesa, isto, sem
esquecer que antes do descanso já
João Dias estava dentro das quatro
linhas para reforçar o meio-campo. Os
jesuítas não abdicaram de procurar o
terceiro golo e estiveram perto, mas
Avelino foi sempre seguro entre os
postes sacudindo o que os defesas
não conseguiam aliviar. Com o esta-
do do relvado cada vez pior, o
espetáculo desceu de qualidade na
segunda metade. A luta a meio cam-
po foi mais intensa e as faltas aumen-

O resultado ficou escrito
no primeiro tempo com
golos de Fonseca e Hugo
Cruz revelando a supre-
macia com que a equipa
da casa entrou no terreno

se com a excelente réplica que foram
dando ao longo de toda a partida.
Mesmo depois de sofrerem o primei-
ro golo - quando Veloso coloca a
bola em Fonseca, este depois de uma
simulação deixou o adversário pelo
ca-minho e surpreendeu Avelino – os
fo-rasteiros não se mostraram venci-
dos e continuaram a disputar o jogo
pelo jogo em busca do empate. Ainda

taram acabando mesmo com a expul-
são, por acumulação de amarelos, de
Hugo Cruz. Certo, porém, é que Pedro
Albergaria teve uma tarde descansa-
da e a vitória dos jesuítas não mere-
ceu qualquer reparo.

A conquista dos três pontos teve
ainda outro sabor, já que o Vizela

empatou com o Vianense (1-1) e, com
isso, o clube de Santo Tirso ascen-
deu, isolado, à terceira posição na
tabela classificativa somando agora 28
pontos, menos dois do que o Gondo-
mar (2.º) e 10 do que o líder Morei-
rense. Na próxima ronda, os jesuítas
rumam a Lousada. ||||||

Escolas B dos
jesuítas
conquistam
primeiro ponto
À exceção da formação de juve-
nis, o fim-de-semana competitivo
foi muito produtivo para as ca-
madas jovens do FC Tirsense. Ele-
gemos dois destaques. Primeiro a
goleada imposta pelas escolas A
ao conjunto do Oliveira do Dou-
ro e em segundo lugar, mas não
menos importante, o primeiro
ponto conquistado pelo estrean-
te conjunto das escolas B, depois
do empate na receção ao
Ataense. Difícil foi o triunfo dos
juniores no reduto do Rebordosa
pela margem mínima, enquanto
no dérbi local entre jesuítas e
avenses, a equipa tirsense foi mais
forte e ganhou por dois golos sem
resposta. Por fim, em infantis, tam-
bém os três pontos sorriram aos
da casa que triunfaram diante do
conjunto do Gandra. Eis os re-
sultados completos - Juniores:
Rebordosa  0 FCT 1; Juvenis:
Sousense 2 FCT 0; Iniciados: FCT
2 Aves B 0; Infantis: FCT 3 Gandra
1; Escolas B: FCT 0 Ataense 0;
Escolas A: Ol. Douro 0 FCT 7.

CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO
DE SÓCIOS
Entretanto, e depois de uma atua-
lização que levou a novos car-
tões, o FC Tirsense está a levar a
efeito uma campanha para anga-
riação de novos sócios. Assim,
quem estiver interessado poderá
dirigir-se à secretaria do clube, ao
cobrador ou ainda aos cafés ade-
rentes à campanha e preencher a
proposta de sócio, sem esquecer
a entrega da fotografia. As mu-
lheres terão uma cota de 2,50
euros por mês, enquanto os ho-
mens, para a bancada central, pa-
garão o dobro. Esta campanha terá
um brinde para todos os novos
sócios. ||||| TEXTO: SÍLSÍLSÍLSÍLSÍLVIAVIAVIAVIAVIA     SOSOSOSOSOARESARESARESARESARES
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Electricidade Auto
Mecânica geral

Tacógrafos
Limitadores de velocidade

Alarmes
Auto-rádios

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

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

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

A VITÓRIA NA RECEÇÃO AO GONDOMAR NÃO MERECE QUALQUER REPARO AOS JUNIORES
AVENSES, QUE DERAM MAIS UMA EXCELENTE PROVA DE QUE MERECEM ESTAR NO
ESCALÃO MAIOR DO FUTEBOL JÚNIOR. NA PRÓXIMA JORNADA, O AVES RUMA AO FEIRENSE

DESPORTIVO VENCE GONDOMAR NO NACIONAL DE JUNIORES

Lemos e Miranda dão triunfo
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Com uma enorme vontade de se man-
terem no escalão maior do futebol
júnior, o Aves recebeu e venceu o
Gondomar, numa vitória que não so-
fre qualquer contestação e que ape-
nas peca por escassa dadas as opor-
tunidades que os avenses criaram e
desperdiçaram ao longo de toda a
partida.

Ultrapassada a revolta da arbitra-
gem em Barcelos na ronda anterior,
em que o Desportivo foi severamente

A recepção do Aves ao Varzim era,
sem dúvida, o jogo grande da 12.ª
jornada do Campeonato de Juniores
E, série 3. Em campo estavam os dois
primeiros classificados, separados ape-
nas por três pontos e os nervos esta-
vam à flor da pele como era espera-
do. Os anfitriões entraram determi-
nados e chegaram ao golo quando
o cronómetro assinalava o minuto
seis por João Andrade. Mas o Varzim
não baixou os braços e assumiu as
despesas do desafio. Ainda assim até
ao intervalo, o Aves continuou na
frente do marcador.

Mas o sinal mais dos forasteiros

Escolas cedem diante do Varzim
manteve-se no segundo tempo, ape-
sar da boa réplica do Aves. O empate
chegou por intermédio de Miguel Si-
mão e a partir daí o encontro tomou
contornos estranhos, já que Bruno
Sousa não esteve seguro na actua-
ção e foi muito criticado ao assinalar
uma grande penalidade a favor dos
poveiros, ditando o resultado final.

FICHA TÉCNICA
C D AVES: MARCELO, NUNO MACHADO,
JONAS, ANDRÉ MAIA, MIGUELITO, JORGINHO,
PEDRO SILVA, DANY, JOÃO ANDRADE, KIKO,
DIOGO SOUSA. VARZIM: ISMAEL, PEDRO,
FERNANDO, MIGUEL, DIOGO, ANDRÉ, MIGUEL

SIMÕES, MANUEL SOUSA, CARLOS, TIAGO
MARTINS. ÁRBITRO: BRUNO SOUSA. JOGO
NO CAMPO BERNARDINO GOMES. MARCA-
DORES: JOÃO ANDRADE (6), MIGUEL SIMÕES
(35) E FRANCISCO (45).

penalizado, os pupilos de Marco
Nunes, conscientes que não estão em
fase de vacilar, receberam e impuse-
ram-se diante do Gondomar com os
golos a serem apontados por Lemos,
no primeiro tempo, e João Miranda,
no segundo.

Tal como a equipa sénior, o esca-
lão seguinte está na 12.ª posição,
com 20 pontos mais dois do que o
Boavista e menos sete do que o Rio
Ave, que recebeu e venceu pela mar-
gem mínima o Salgueiros, último clas-
sificado. Na próxima jornada os
avenses rumam a Santa Maria da Fei-

ra para medir forças com o Feirense,
sétimo, com 29 pontos. Recordamos
ao leitor a forma como alinharam as
equipas:

C D AVES: SÃO BENTO, FILIPE, BRUNO, NAN-
DINHO, SÁ, MIRANDA, MARCO, MICA, MICKEY,
PEDRO GOMES, LEMOS. JOGARAM AINDA:
JOÃO DIAS, BRUNO MACEDO, DIGAS.
GONDOMAR: ANDRÉ, RUI SÁ, ABEL, BRIAU,
RICARDO, JOÃO, VICTOR, MAGANO, ÂNGELO,
GIL, PINTO. JOGARAM AINDA: FERREIRA,
ALVES, REUSS. ÁRBITRO: FILIPE REIS. JOGO
DISPUTADO NO ESTÁDIO DO C D AVES. GO-
LOS: LEMOS (38) E JOÃO MIRANDA (56).

“FORÇA AVENSE” FESTEJA
10.º ANIVERSÁRIO

A claque «Força Avense» está a fes-
tejar o 10.º aniversário e deu início,
na partida com o Freamunde, aos
seus festejos para o novo ano. Hou-
ve lugar a uma coreografia especial
e não faltaram tarjas com palavras
alusivas ao momento de festa. |||||||
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A equipa feminina do S. Mamede
atravessa um excelente momento no
Campeonato Distrital da I Divisão fe-
minina da AF Porto. A turma lidera-
da por Simão Pedro está isolada na
quinta posição e depois da brilhan-
te vitória na receção ao Alfenense
(3.º) rumou ao reduto do Clube
Amigos do Corim e venceu por 4-1.
Na cauda da tabela destaque para a
primeira vitória na prova do Rebor-
dões, que recebeu no seu Pavilhão
os Briosos e triunfou por dois golos
sem resposta.

Menos sorte tem tido o Despor-
tivo das Aves, que voltou a sofrer
nova derrota, desta feita em Alfena.
A equipa de Estela Torres está em

REBORDÕES SOMA PRIMEIRA VITÓRIA NO
DISTRITAL DA I DIVISÃO DE FUTSAL

Equipa feminina do
S. Mamede isolada na
quinta posição
SE NA I DIVISÃO FEMININA O DESTAQUE VAI PARA A
EQUIPA DO S. MAMEDE, NO SEGUNDO ESCALÃO A VIDA
SORRI AO AREIAS. NA HONRA, A EQUIPA MASCULINA DO
AVES É TERCEIRO, ENQUANTO O NEGRELOS
OCUPA O SÉTIMO LUGAR NA I DIVISÃO DA AF PORTO.

zona perigosa, atualmente, ocupan-
do a 11.ª posição com 11 pontos, os
mesmos do que o Malta, 10.º. Na li-
derança segue seguro e sem contes-
tação o Restauradores, onde actuam
as avenses Dani e Sofia, que somam
conquistas atrás de conquistas.

ARCA NO PÓDIO DA II DIVISÃO
No escalão seguinte, destaque para
a caminhada triunfante que a equi-
pa de Areias tem vindo a realizar
estando no terceiro lugar isolado,
posição que lhe permite acalentar o
sonho da subida. No quatro lugar
segue outra formação de Santo Tirso,
o S. Salvador, que no passado fim-
de-semana regressou às vitórias im-
pondo-se ao Ases de Leça por 5-0.

HOMENS DO AVES EM TERCEIRO
Na Divisão de Honra, a equipa mas-
culina de Vila das Aves, está segura
na terceira posição, a quatro pontos
do vice-líder, Cruzeiro de Santana,
reduto onde se desloca na próxima
ronda (16.ª).

Na I Divisão, o Negrelos perdeu
no reduto do Sobrado e está agora
na sétima posição. |||||||

Com os mais pequenos, Minis e Pré-
Escolas, de folga, estiveram os res-
tantes escalões em actividade. E os
resultados não foram muito anima-
dores. Assim sendo, no sábado, dia
23, as Escolas receberam o Frea-
munde e perderam por um tangen-
cial 3-4, como à tangente perderam
também os Infantis, um 0-1 frente
ao Constance.

Já no domingo, dia 24 de janei-
ro, os Iniciados deslocaram-se ao

Ringe com resultados
pouco animadores

campo do Alfenense e não tiveram
melhor sorte, perdendo por 0-2. Nes-
sa mesma tarde, as meninas de Ringe
deslocaram-se a Freamunde e saí-
ram derrotadas por um concludente
0-7. Resultados: Escolas (futebol de
7): Ringe 3 - Freamunde 4; Infantis
(futebol de 7): Ringe 0 - Constance
1; Iniciados (futebol de 11): Alfe-
nense 2 - Ringe 0; Seniores Femini-
no (futebol de 11): Freamunde 7 -
Ringe 0. |||||| ALBERTALBERTALBERTALBERTALBERTOOOOO     GOUVEIAGOUVEIAGOUVEIAGOUVEIAGOUVEIA

A turma liderada por Simão
Pedro está isolada na quin-
ta posição e depois da bri-
lhante vitória na recepção
ao Alfenense (3.º) rumou ao
reduto do Clube Amigos
do Corim e venceu por 4-1.
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Decorreu nas principais artérias da ci-
dade de Santo Tirso, com passagem nas
duas pontes sobre o rio Ave a 12ª edi-
ção da corrida de S. Silvestre (02/01),
numa organização do Centro de Atle-
tismo de Santo Tirso com o apoio da
Câmara Municipal de Santo Tirso.

Das várias coletividades participantes,
destaque para o Clube Desportivo de S.
Salvador do Campo (CDSSC) que ali-
nhou com vários dos seus atletas e que
tiveram um desempenho muito agradá-
vel. Abílio Costa triunfou nos veteranos
1 enquanto Manuel Gomes obteve o
segundo lugar neste escalão. Cole-
tivamente, o segundo lugar foi para a
equipa de S. Salvador do Campo.

Esta S. Silvestre de Santo Tirso esteve
muito bem organizada, a passagem nas
duas pontes sobre o rio Ave tornou a
corrida mais interessante para os parti-
cipantes. Em termos competitivos teve um
nível bastante bom. Merecendo desta-
que o atleta avense Manuel Magalhães
do Núcleo de Atletismo de Joane ao
obter o 4º lugar, demonstrando estar de
regresso ao nível que nos habituou.

Classificações: seniores; 13º – André
Correia, 19º – Albino Magalhães e 26º –
Pedro Pedrosa. Veteranos 1; 1º) – Abílio
Costa, 2º – Manuel Gomes e 8º Zeferino
Neto. Veteranos 2; 15º - Manuel Neto.
Veteranos 3 – 14º Abílio Sousa. Por equi-
pas 2º lugar, CDS Salvador do Campo.

S SILVESTRE DE REQUIÃO
A 19 de Dezembro realizou-se a corri-
da de S Silvestre de Requião na qual es-
tiveram presentes alguns atletas do CDSSC.
Esta corrida teve a partida junto do
E.Leclerc de Famalicão, passando pelas
principais ruas daquela cidade seguindo
depois para Requião tendo uma distân-
cia de aproximadamente oito mil metros.
O CDSSC participou nesta prova com
vários atletas. André Correia e Pedro
Pedrosa nos seniores tendo-se classifi-
cado em 5º e 15º lugar respetivamente,

Mais um momento alto para o atle-
tismo do Clube de S. Salvador do
Campo, desta feita sagrando-se Cam-
peão Regional de Corta-mato Curto
(4km). Estes campeonatos realiza-
ram-se como habitualmente no par-
que da cidade em Paredes em con-
junto com o 9º GP da Casa do Benfica
em Paredes – Rota dos Moveis, numa
organização conjunta da Casa do
Benfica em Paredes e da Associação
de Atletismo do Porto.

O CDSSC alinhou nesta prova com
vários atletas pontuando para a
equipa os quatro melhor classifica-
dos; André Correia (4º), Abílio Cos-
ta (6º), Manuel Gomes (13º), “fechou”
a equipa Pedro Pedrosa com um exce-
lente 16º lugar. Participaram ainda:
Zeferino Neto (33º), Manuel Neto
(50º) e Abílio Sousa (56º). |||||| AS

Sara Moreira em sétimo no
Crosse de Muguerza

ENTRE MARGENS
FICHA DE ASSINATURA

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

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

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

PREÇO ASSINATURA ANUAL NACIONAL:

14,50 EUROS

ATLETISMO | CORRIDAS DE S. SILVESTRE

Clube de S. Salvador do Campo
com três lugares no pódio
ATLETA AVENSE MANUEL MAGALHÃES DO NÚCLEO DE JOANE
ALCANÇOU O 4º LUGAR NA S. SILVESTRE DE SANTO TIRSO
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Sara Moreira participou no passa-
do domingo no 67.º Crosse Juan
Muguerza, realizado em Elgoibar
(país basco espanhol). A atleta, na-
tural de Santo Tirso, foi sétima,
numa prova em que a melhor por-
tuguesa foi Dulce Félix, que termi-
nou na terceira posição, depois de
liderar na parte inicial da competi-
ção, disputada sob muita chuva.

A vitória pertenceu à etíope
Ferhiwot Goshu (22.37), seguida
da queniana Ann Karandi Mwangi
(22.41), com a atleta do Sp. Braga
a 11 segundos da vencedora. Sara
Moreira foi 7.ª (23.20) - e 4.ª euro-
peia - depois da queniana Viola
Kibiwot (4.ª - 22.55), da russa
Mariya Konovalova (22.57) e da
espanhola Diana Martin (23.08).

Os quenianos (três no pódio)
do-minaram a corrida masculina,
ganha por Leonard Komon (32.44).
José Rocha foi 12.º, com 33.48
(4.º europeu), e Pedro Ribeiro 25.º,
com 35.40.

VITÓRIA NO PICO DÁ TÍTULO
NACIONAL DE ESTRADA
Recorde-se que Sara Moreira ven-
ceu, no passado dia 17, o XX Gran-
de Prémio dos Reis da Ilha do Pico,
conquistando, dessa forma, o títu-

enquanto Zeferino Neto obteve o 5º
lugar no escalão de veteranos 1. colec-
ticvamente o CDSSC obteve o 2º lugar.

7ª S SIVESTRE DE VN DE GAIA
A 7ª edição da S Silvestre de Vila Nova
de Gaia decorreu ao final da tarde de
sábado, dia 26 de dezembro, na zona
baixa daquela cidade num percurso de
ida e volta, na estrada marginal, junto ao
rio Douro. Esta S Silvestre é uma das mais
“fortes” que se realizam no nosso pais;
na região norte provavelmente só será
superada pela sua congénere do Porto.

As principais classificações dos atle-
tas do CDSSC: seniores; 14º – André
Correia, 29º – Pedro Pedrosa. Veteranos
1; 4º – Abílio Costa, 8º – Manuel Go-
mes e 15º – Zeferino Neto. Veteranos 2;
20º – Manuel Neto e 24º Fernando
Mendes. Veteranos3; 16º – Abílio Sousa.
Por equipas; 3º lugar para o CDSSC. ||||||
ANTANTANTANTANTÓNIOÓNIOÓNIOÓNIOÓNIO     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

CAMPEÃO REGIONAL DE
CORTA-MATO CURTO

Integrada na semana das come-
morações do Dia do Santo Tirso,
teve lugar no passado dia 25, pe-
las 10.30 horas, na EB1/JI de São
Bento da Batalha, uma largada de
pombos-correio. A iniciativa da Jun-
ta de Freguesia de Santo Tirso con-
tou com a colaboração do Grupo
Columbófilo Tirsense. A largada
repetiu-se no dia de hoje, na EB1
de Santo Tirso, e na passada quar-
ta-feira, na EB1/JI do Foral. Os

lo de campeões nacionais de es-
trada. A atleta percorreu os 15 qui-
lómetros da prova em 49.48 mi-
nutos, contra os 51.08 de Dulce
Félix, do Sporting Braga. A prova
reuniu mais de mil atletas e Sara

Moreira liderou a equipa na con-
quista do título coletivo.

A atleta tirsense voltou, desta
forma, a estar em evidência e reve-
lou a sua enorme qualidade téc-
nica e atlética. ||||||

pombos foram libertados pelas cri-
anças que puderam assistir ao iní-
cio do voo em direcção os respec-
tivos pombais. Era enorme a ale-
gria espelhada no rosto das meni-
nas e dos meninos que, na hora
do recreio, se deleitaram com a
iniciativa da Junta de Freguesia.
Ainda a propósito das comemo-
rações do Dia do Santo Tirso, de
realçar o êxito da visita guiada ao
Mosteiro de Santo Tirso, no pas-

sado dia 23. O Reverendo Padre
Dr. Carvalho Correia ensinou aos
presentes a história do nosso
Mosteiro e todos consideraram a
iniciativa um sucesso. ||||| COMUNICOMUNICOMUNICOMUNICOMUNI-----
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Largada de pombos em Santo Tirso
COLUMBÓFILIA
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DECORAÇÕES

Pavilhão Municipal de Santo
Tirso acolhe Gala de Karaté

A Piscina Municipal de Felgueiras foi
palco no passado fim de semana do
Festival dos 200 Absolutos; prova do
Calendário oficial da Associação de
Natação do Norte de Portugal que
consiste em provas de 200 metros
dos vários estilos. O Ginásio Clube
de Santo Tirso fez-se representar por
nove atletas que tiveram um desem-
penho médio de 101,6 por cento, al-
cançando nove recordes pessoais. Os
atletas que estiveram em ação foram
Ana Paula Araújo, Ana Raquel Lírio,
João Pedro Barroso, Maria João José,
Maria João Oliveira, Mónica Pinto
Coelho, Rute Sofia Teixeira, Sara José
Pinto e Tiago Sobral Coelho.

No fim de semana anterior tinha

NATAÇÃO | GINÁSIO CLUBE
DE SANTO TIRSO

Ginásio com
boas
participações
nos Festivais
dos 200

já sido a vez dos Infantis disputarem
o mesmo Festival, relativo ao seu es-
calão, na Piscina Municipal de Paços
de Ferreira. O Ginásio Clube de Santo
Tirso levou a esta prova dez atletas
(Ana Rita Machado, Bárbara Sofia
Gonçalves, Catarina Machado Braga,
David André Almeida, Duarte Maga-
lhães Pinto, José Pedro Barbosa, Paulo
Martins Almeida, Pedro Ferreira Lopes,
Pedro Manuel Silva e Raquel Sofia
Lima), cujo desempenho médio foi de
103,9 por cento, destacando-se 15
novos recordes pessoais. De notar que
nesta equipa o GCST apresenta vári-
os atletas que se iniciaram nesta épo-
ca na natação competitiva, e cujas evolu-
ções têm sido muito interessantes. |||||

KARATÉ

Seis pódios para Vila das Aves na mais
importante competição nacional

KARATECAS JUVENIS DE VILA DAS AVES CONQUISTAM TÍTULO DE CAMPEÕES
NACIONAIS, NO CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES

A Federação Nacional Karate Portugal organi-
zou o campeonato nacional de clubes, que
decorreu no pavilhão de desportos de Vila do
Conde, nos passados dias 9 e 10 de janeiro
deste novo ano.

Este campeonato destinou-se apenas a pro-
vas de equipas, kata e kumite, dirigido aos es-
calões de Juvenis, cadetes, juniores e seniores.
A prova teve grande participação de atletas, es-
tando presentes equipas de todo país e de to-
dos estilos de karate.

Os karatecas de Vila das Aves estiveram em
excelente plano, subindo seis vezes ao pódio,
nesta que é a competição mais importante a
nível nacional. Destaque natural para o título
nacional dos juvenis masculino.

Em kumite juvenis masculino, sagrou-se cam-
peã nacional a equipa constituída por Álvaro

No próximo sábado, dia 30, vai decorrer, no
Pavilhão Municipal de Santo Tirso, a Gala de
Karaté 2010. Entre os nomes sonantes da mo-
dalidade está assegurada a presença de Rafael
Aghayev, do Azerbeijão (na imagem), conside-
rado por muitos como o melhor atleta da
atualidade, que pela primeira vez vai estar em
Portugal a orientar um estágio.

O evento, marcado para as 18h00, é orga-
nizado pelo Clube Karaté Shotokan, de Vila das
Aves e conta com o apoio da Câmara Munici-

pal tirsense. O momento junta-se ainda ao 16.º
Torneio de Karaté Kumite equipas de Vila das
Aves, o 8.º Internacional e o 5.º Open de Cam-
peões.

As perspetivas são muitos otimistas e são
esperados cerca de 180 karatecas, entre portu-
gueses, espanhóis e luxemburgueses que vão
mostrar as qualidades nas vertentes de kata,
kumite e kumite por equipas e campeões. Pro-
vas que se vão disputar em vários escalões, quer
no masculino, quer no feminino. |||||| ssssssssss

Rios, Manuel Ribeiro e João Pereira. Em Kumite
cadetes masculino, terceiro lugar para a equipa
de Emanuel Fernandes, Rui Almeida e Leonar-
do Barbosa. Em kumite juniores feminino tam-
bém o 3º lugar para a equipa de Catarina Nunes
e Filipa Fernandes; de realçar, de resto, que
mesmo sendo esta equipa constituída por ape-
nas dois elementos, não deixaram, ainda assim
de chegar ao pódio.

Em Kata Juniores feminino sagrou-se vice-
campeã nacionais a equipa de Ana Pinto, Ca-
tarina Nunes e Filipa Fernandes. Em kata seniores
masculino igual sorte para a equipa de Tiago
lima, Ricardo Rodrigues e João Meireles. Em
kumite seniores masculino sagrou-se também
vice-campeã a equipa de Ricardo Rodrigues,
Tiago Lima, Jorge Machado, João Meireles e
José Machado. ||||||

Rafael Aghayev, do Azerbeijão,
considerado por muitos como o melhor
atleta da atualidade
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DIVERSOS
Carneiro (21/3 a 20/4)
CARTA DOMINANTE: Rainha de Paus,
que significa Poder Material. AMOR:
Seja corajoso. Não tenha medo de
arriscar tudo por amor. SAÚDE: Perí-
odo em que se sentirá muito saudá-
vel. DINHEIRO: A determinação fará
de si um vencedor. Lute pelos seus
objetivos. N.º DA SORTE: 35

Touro (21/4 a 20/5)
CARTA DOMINANTE: A Lua, que sig-
nifica Falsas Ilusões. AMOR: Poderá
ser iludido por pessoas que não são
aquilo que aparentam ser. Tenha
cuidado, esteja alerta. SAÚDE: Algu-
ma instabilidade emocional. Procu-
re refugiar-se dentro de si mesmo e
coloque as suas ideias no lugar. DI-
NHEIRO: É possível que receba um
convite para trabalhar numa empre-
sa de grande prestígio, no entanto
procure saber bem aquilo com que
conta. N.º DA SORTE: 18

Gémeos (21/5 a 20/6)
CARTA DOMINANTE: 8 de Copas, que
significa Concretização, Felicidade.
AMOR: O amor está bem perto de si.
Esteja atento às pessoas que o ro-
deiam porque pode ser surpreendi-
do por muitas emoções fortes. SAÚ-
DE: Período marcado pela tranqui-

lidade. Mantenha a serenidade e sen-
tir-se-á muito bem consigo e com o
que o rodeia. DINHEIRO: Procure não
arranjar conflitos com os seus cole-
gas de trabalho. A concórdia é funda-
mental ao sucesso. N.º DA SORTE: 44

Caranguejo (21/6 a 21/7)
CARTA DOMINANTE: 9 de Espadas,
que significa Mau Pressentimento,
Angústia. AMOR: A sua relação afe-
tiva pode sofrer um abalo significa-
tivo. Tenha cuidado e procure gerir
esta situação com sensatez. Promova
o diálogo honesto com o seu parcei-
ro, não alimente mal-entendidos
nem situações duvidosas, esclareça
as suas dúvidas de imediato e seja
feliz com quem mais ama. SAÚDE:
Tendência para as dores musculares.
DINHEIRO: Os seus objetivos só se-
rão concretizados se trabalhar com
empenho e se esforçar verdadeira-
mente por aquilo que quer. N.º DA
SORTE: 59

Leão (22/7 a 22/8)
CARTA DOMINANTE: Ás de Copas, que
significa Principio do Amor, Grande
Alegria. AMOR: Poderá viver momen-
tos muito felizes ao lado da sua cara-
metade. Viva este período sem reser-
vas e não tenha medo de libertar

toda essa sensualidade que existe em
si. SAÚDE: Sem grandes problemas.
Período marcado pela alegria e pela
boa energia física. DINHEIRO: Procu-
re ser menos perfecionista. Essa sua
mania de querer comandar todas as
atividades pode irritar os seus cole-
gas de trabalho. N.º DA SORTE: 37

Virgem (23/8 a 22/9)
CARTA DOMINANTE: Rei de Ouros,
que significa Inteligente, Prático.
AMOR: Dê largas à sua imaginação e
surpreenda o seu companheiro com
uma noite sensual e excitante. SAÚ-
DE: Cuide da saúde do seu coração.
Evite o consumo de alimentos que
façam subir os seus níveis de coles-
terol, corte com os fritos e os tempe-
ros exagerados e procure andar a pé.
DINHEIRO: Os novos investimentos
estão protegidos. A conjuntura fa-
vorece a entrada de dinheiro. N.º DA
SORTE: 78

Balança (23/9 a 22/10)
CARTA DOMINANTE: 6 de Paus, que
significa Ganho. AMOR: Dedique-se
à sua família e promova a união en-
tre aqueles que se amam. Seja um
bom ouvinte e esteja presente quan-
do precisam de si. SAÚDE: Procure
não se preocupar em demasia com

os problemas alheios pois isso só
irá prejudicar a sua saúde. DINHEI-
RO: O sucesso estará garantido, mas
tenha cuidado porque é possível que
um colega se mostre seu amigo mas
no fundo não seja digno da sua con-
fiança. N.º DA SORTE: 28

Escorpião (23/10 a 21/11)
CARTA DOMINANTE: O Louco, que sig-
nifica Excentricidade. AMOR: Pode-
rá ter de enfrentar alguns proble-
mas com a sua cara-metade, provoca-
dos por intrigas e mal-entendidos.
Aprenda a moderar a sua posses-
sividade e os seus ataques de ciúmes
para não magoar quem ama. SAÚDE:
Período marcado por alguma agita-
ção e instabilidade emocional. DI-
NHEIRO: Esteja atento e saiba gerir
o seu dinheiro porque a tendência é
para o descontrolo e a dispersão. N.º
DA SORTE: 22

Sagitário (22/11 a 21/12)
CARTA DOMINANTE: 6 de Copas, que
significa Nostalgia. AMOR: Poderá re-
encontrar um amor do passado que
o deixará muito abalado. Procure ul-
trapassar o trauma e liberte-se da-
quilo que já passou. Seja seguro acer-
ca dos seus sentimentos e não se dei-
xe abater sem motivo. Viva o presen-

te. SAÚDE: Tendência para a depres-
são. Fomente pensamentos mais
otimistas, sorria mais! DINHEIRO:
Cuidado com possíveis perdas de ca-
pital. Esteja atento e conte com no-
vas despesas. N.º DA SORTE: 42

Capricórnio (22/12 a 20/1)
CARTA DOMINANTE: O Mundo, que
significa Fertilidade. AMOR: Tudo
aquilo com que sempre sonhou a ní-
vel amoroso está prestes a ser reali-
zado. O amor está muito perto de
si, será impossível não o sentir. SAÚ-
DE: Esteja atento aos valores do co-
lesterol. Não se desleixe na sua ali-
mentação e procure ter um ritmo de
vida saudável. DINHEIRO: Período
marcado pelo sucesso e pela estabi-
lidade financeira. N.º DA SORTE: 21

Peixes (20/2 a 20/3)
CARTA DOMINANTE: 9 de Paus, que
significa Força na Adversidade.
AMOR: Poderá sofrer uma desilusão
amorosa que o fará sentir perdido e
desamparado. Acredite mais em si
próprio e proteja o seu coração.
SAÚDE: Cuidado com as quedas. Está
muito distraído. DINHEIRO: Coloque
as suas ideias no lugar e prossiga
com os planos que traçou para a sua
área profissional. N.º DA SORTE: 31

Aquário (21/1 a 19/2)
CARTA DOMINANTE: Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação. AMOR:

Não se deixe levar pelas ideias dos outros. Pense por si e seja fiel a si próprio. SAÚDE:
Cuidado com os alimentos demasiado condimentados porque podem dar origem a

problemas gastrointestinais. DINHEIRO: Assuma as suas responsabilidades e responda
pelos erros cometidos sem procurar desviar as atenções. N.º DA SORTE: 63HORÓSCOPO, 1º QUINZENA DE FEVEREIRO

Maria Helena

Assembleia geral ordinária, convocatória

De acordo com o artigo 13º dos estatutos convoco os associados da ARVA – Associ-
ação de Reformados de Vila das Aves para a assembleia geral a realizar a 30 de janeiro de
2010, pelas 14h30, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Vila das Aves, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1 - apresentação das contas de 2009 e respetivo parecer do conselho fiscal;
2 - leitura de um relatório da direção e apresentação do plano de atividades para 2010;
3 - outros assuntos de interesse para a associação.

Vila das Aves, 11 de janeiro de 2010

A presidente da mesa da assembleia geral
Maria Alice Machado Marques M. Magalhães

ARVA – ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DE VILA DAS AVES

Convocatória

De acordo com o número 1 do artigo 39º dos estatutos, convocam-se todos os associ-
ados para a assembleia geral ordinária, a realizar no dia 13 de fevereiro de 2010, pelas
14h30 e com a seguinte ordem de trabalhos:
Primeiro ponto: discussão e votação do relatório de contas e gestão do ano transato;
Segundo ponto: apresentação do plano de atividades para o biénio 2010/2011;
Terceiro ponto: outros assuntos de interesse para a coletividade.

Parágrafo único; se há hora marcada não estiver cumprido o artigo 41º dos estatutos, a
assembleia funcionará 30 minutos mais tarde com qualquer número de associados.

Rebordões, 16 de janeiro de 2010

O presidente da assembleia geral, José Carneiro Moreira

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE REBORDÕES

Este jornal adotou o
Novo Acordo Ortográfico



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

Monte devem contactar esta redacção.

No     SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO o     feliz contemplado nesta
1ª saída de Janeiro foi o nosso estimado
assinante,  António Fernandes da Silva, Rua
da Fábrica de Bairro, em Bairro.

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o feliz contem-
plado nesta 1ª saída  de  Janeiro  foi o nosso
estimado assinante, José Maria Carneiro
Freitas, 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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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

ave@remax.pt www.remax.pt

AMI 5347
252 860 400
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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.

12-10-1929
31-12-2009

Armindo Pereira de Lima “Dias Pereira”
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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.

16-06-1938
12-01-2010

Duarte de Oliveira Franco
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Duplex / Triplex
Santo Tirso

T2 duplex, T3 triplex e lojas
 c/ aquecimento e aspiração

central
construção e acabamentos de

qualidade
garagens individuais

T3 – COBERTURA
Santo Tirso

centro da cidade
totalmente remodelado
terraço c/ churrasqueira

2 suites, ar condicionado
lareira c/ rec. Calor, painéis

solares

Moradia – Santo Tirso

Tipo T3 com 200m2

Bom estado conservação
Perto do centro da cidade

Excelente moradia
 Lama

Coz. mobilada e equipada
Garagem p/ 2 carros
Sistema segurança

Quintinha – Santo Tirso

Com 3.000m2

Moradia para restauro
Perto do centro da cidade

PPPPPASSASSASSASSASSAAAAA-SE SUPERMER-SE SUPERMER-SE SUPERMER-SE SUPERMER-SE SUPERMERCADO EM PEDOCADO EM PEDOCADO EM PEDOCADO EM PEDOCADO EM PEDOMEMEMEMEME
BOMBOMBOMBOMBOM     PREÇOPREÇOPREÇOPREÇOPREÇO

Contactar: 917 520 665 - 252 905 202

FUNERAL A CARGO DE: ABÍLIO GODINHO, FUNERÁRIA UNIP. LDA.

O povo aqui da beira
Vamos deichar de pagar residios de
licho
Temos a licheira á beira
Recuzamos de ter esse serviço

Não á estação nenhumas no País
Que tenha esta licheira porca
É preciso ser-se muito infeliz
Para soportar tudo á minha porta

As pessoas de S. Tomé vem agora
por ali
Queicham-se deste mau cheiro
coisa que nunca viram
Em S. Tomé não á licheira assim
Porque o Senhor Presidente
gosta de ter tudo como um jardim

Vivo aqui á beira das silvas e licho
Quer de um lado e o outro a beira
do Rio
Está tudo com silvas e licho coisa
que nunca se vio
Tiram-me o valor que eu comprei
fizeram o porco serviço

Quero falar na televisão tudo isto
Quando ouver um grande protesto
Se as verdade se vão dizer porque
está tudo vito
Tudo isto porque sabem que eu testo.

Muito mais á para dizer

       Albertina - Rua de Licho       Albertina - Rua de Licho       Albertina - Rua de Licho       Albertina - Rua de Licho       Albertina - Rua de Licho

POR DECISÃO DA REDAÇÃO ENTENDEMOS DEVER RESPEITAR A GENUÍNA FORMA

DE EXPRESSÃO DA DONA ALBERTINA, NÃO ALTERANDO ABSOLUTAMENTE NADA

DA SUA REDAÇÃO.
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