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Assaltos deixam comerciantes apreensivos
NA MADRUGADA DE SEGUNDA PARA TERÇA-FEIRA MAIS TRÊS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS FORAM ASSALTADOS. OS ASSALTOS TERÃO
COMEÇADO HÁ UMA SEMANA E OS ALVOS SÃO GERALMENTE CAFÉS E LOCAIS ONDE SE VENDE TABACO. FONTE DA GNR LOCAL DIZ QUE “A VAGA DE
FURTOS NÃO É SUPERIOR À DO ANO PASSADO” E COMO TAL, NÃO ESTÁ PREVISTO QUALQUER REFORÇO POLICIAL | PÁGINA 13

O grande intérprete do
alaúde no fecho do
Festival de Guitarra
O Festival Internacional de Guitar-
ra de Santo Tirso termina este ano
em Vila das Aves e as expetativas
são altas, ou não se apresentasse

no auditório do Centro Cultural um
dos mais conceituados intérpretes
de música antiga e um dos melho-
res alaúdistas do mundo. Pág. 3

Morreu o “feiticeiro
da palavra”,
Ademar Santos
“Alguns amigos, estranhando o si-
lêncio, perguntam-me se morri.
Não tenho passado bem, mas não
morri. Espero ressuscitar... ” Foram

estas as últimas palavras que
Ademar Ferreira dos Santos, ex-
diretor da Escola da Ponte, escreveu
no seu blog “Abnoxio”. Página 15

União Desportiva
de Roriz recorre
aos partidos
políticos
para desbloquear
candidatura
Página 10

Rally vai dar espetáculo nas ruas
principais de Santo Tirso
Este ano o ‘Rally Santo Thyrso
Convida’ traz novidades. A 18
de junho, realiza-se uma Super

Especial em pleno centro da
cidade de Santo Tirso. A 19 de
junho fazem-se os troços, em

tudo semelhantes aos anos
anteriores. Armindo Araújo é, de
novo, a cara da prova. Pág. 18

A Câmara Municipal de
Santo Tirso entra com 12
mil e 500 euros

Ricardo Rodrigues
e Tiago Lima
campeões
nacionais

KARATE

Desporto: Página 19
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Onde comer

Restaurante
Churrascaria
Miraves

Sugestão do
leitor

FIM DE SEMANA
No restaurante Miraves, situado numa
das encostas da freguesia vizinha de
São Tomé de Negrelos, com janelas e
varandas voltadas para Vila das Aves,
encontra a experiência no seu melhor.

Artur e Palmira Máximo contam já
com 24 anos de trabalho em restau-
ração, metade dos quais na Churras-
caria Miraves, cujo nome nasceu da
junção de Palmira, mais conhecida
pelas amigos como “Mira”. Assim,
desde São Tomé de Negrelos,  mira
as Aves, e assim ficou Miraves.

Visitando o Miraves poderá sabo-

Amontoam-se os jornais, diários
semanários e outros assim a as-
sim, e todos – quase todos – vão
dedicando algumas linhas aos li-
vros que semanalmente chegam
às livrarias. Mas quase sempre,
coisa de adultos. Na imprensa
escrita continua a ser escassa a
crítica ou a simples recomenda-
ção de obras dirigidas ao público
infanto-juvenil. E, diga-se, a pro-
dução nacional (e internacional)
até merecia melhor sorte na im-
prensa dita mais ou menos séria.
À falta dela – da imprensa – fica
um blog – curiosamente convida-
do do diário Público: o Letra Pe-
quena. E como a sua autora, Rita
Pimenta, o diz: “Letra pequena
online é um blogue (quase sem-
pre) sobre livros para crianças e
jovens. Está em
letrapequenaonline.blogspot.com
e, acrescentámos nós, não se fica
pelos livros. A descobrir. |||||

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 ou-
tras palavras, que recomende aos
demais leitores deste jornal algo
da sua preferência.
Escreva-nos para o seguinte en-
dereço eletrónico:
entremargens@mail.telepac.pt

COMPRAMOS OURO USADO, PRATA
PAGAMOS ATE 23 EUROS/GRS

OURIVESARIA HARPA JOIAS

PRAÇA DO BOM NOME | LOJA H
(Junto aos Correios)

Telefone: 917 459 800

Exposição: Educação pela Arte
Vila das Aves, centro Cultural. Até dia 4
de junho. Horário: 9h00-13h00 / 14h00-
17h00. Entrada livre.

Até dia 4 de junho, encontra-se
patente ao público, no Centro
Cultural de Vila das Aves, a ex-
posição “Educação pela Arte”. Tra-
ta-se de uma iniciativa organiza-
da pelo Departamento de Expres-
sões da Escola Básica 2 e 3 de
Vila das Aves, com o apoio da
Câmara de Santo Tirso que  reú-
ne trabalhos de pintura, desenho
e escultura dos alunos da referi-
da es-cola que, desta forma, dão
a conhecer a um público mais vas-
to o trabalho artístico desenvolvi-
do em meio escolar. À semelhan-
ça de anos anteriores, e na se-
quência de visita guida ao Museu
Internacional de Escultura Con-
temporânea de Santo Tirso, algu-
mas das obras que o compõem
voltam a servir de motivo e inspi-
ração para muitos dos trabalhos
em exposição, com os alunos
a recriarem as mais
emblemáticas obras
escultóricas que atual-men-

te integram o museu. Este ano, a
obra “O Principezinho” revelou-
se igualmente inpiradora para os
aluns da EB 2/3 de Vila das Aves
que apresentam trabalhos de ilus-
tração da aventura contada por
Antoine de Saint Exupéry.

Projecto de História e Memória
Local. Seminário temático
Vila das Aves, Centro Cultural. Dia 29, às
10h30. Entrada livre

Ainda no Centro Cultural, reali-
za-se no sábado, dia 29 de maio,
mais uma sessão do projeto de
História e Memória Local que terá,
desta vez, como tema: “Arte Públi-
ca e Cidadania na Construção da
Memória/Identidade Colectiva”. A
sessão será apresentado pelo in-
vestigador e professor José Gui-
lherme Abreu, da Escola Secun-
dária D. Dinis e da Universidade
Católica Portuguesa, Porto. Nesta
sessão serão abordadas “algumas
das formas de participação cida-
dã que a Arte Pública ajuda a
catalisar, desde a sua origem his-
tórica, em finais do século XIX, até
à contemporaneidade, para cujo

desenvolvimento e definição, de
resto, a Arte Pública tem dado
valiosos contributos”. Segundo
refere o investigador, serão aflora-
dos nesta sessão alguns exem-
plos da História Local, entre os
quais “o movimento cívico (subs-
crição pública), criado com o pro-
jeto de erigir a Estátua/Monu-
mento ao Conde de S. Bento”.

Música: A Naifa
Guimarães, centro Cultural Vila Flor. Dia
28 de Maio, às 22 horas. Bilhetes a 15
euros. (12,50 com desconto)

Depois de um ano de luto, A Naifa
volta à luta e Guimarães recebe
um dos concertos da tournée na-
cional que marca o regresso da
banda. A vontade de continuar a
fazer música sobrepôs-se à dor
da perda de João Aguardela (bai-
xista e principal compositor do
projeto, que faleceu em janeiro
de 2009), e uma nova Naifa nas-
ceu no espetáculo de homenagem
realizado em novembro de 2009.
Luis Varatojo e Maria Antónia
Mendes têm agora a companhia
de Sandra Baptista no baixo e
Samuel Palitos na bateria. |||||

LETRA PEQUENA

rear e descobrir pratos como maminha
de porco preto, secreto de porco pre-
to e chanfana de javali. Das outras
especialidades pode escolher o ba-
calhau com broa ou no forno, lombi-
nhos de champinhon e todos os ou-
tros pratos mais comuns que fazem
parte da cozinha tradicional portuguesa.

Quanto à parte doce da refeição

pode optar por tacinhas surpresa,
pudim de pão, de coco e de bolacha
bem como o tradicional bolo de bo-

lacha gelado. No final da refeição terá
que despender cerca de 10 a 12
euros por pessoa mas se optar por
uma refeição diária o preço por pes-
soa é de cinco euros. |||||||Maminha de porco preto e

chanfana de javali são
duas das especialidades
do Restaurantes Miraves

RESTAURANTE CHURRASCARIA MIRAVES
Rua P.e Luís Gonzaga Martins Pinheiro. S. Tomé de
Negrelos.  Telefone 252 041 607. Encerra às segundas
e terças ao jantar.

agenda de fim de semana
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VILA DAS AVES (EM FRENTE AO MERCADO)

SEXTA, DIA 28 SÁBADO, DIA 29 DOMINGO, DIA 30
Céu limpo. Vento moderado.
Máx. 19º / min. 13º

Céu limpo. Vento moderado.
Máx. 20º / min. 13º

Céu pouco nublado. Vento
moderado. Máx. 22º / min. 15º

Maio frio e junho quente:
bom pão, vinho valente

Música . Vila das Aves

Santo Tirso acolhe mostra (não
retrospetiva) de Ângelo de Sousa

VISITE A NOVA COLECÇÃO  | FABRICO PRÓPRIO

ZELO INDÚSTRIA MOBILADORA DO LAR, LDA
Avenida da Ramada, 25 - Burgães

Tel./Fax 252 852 589 | Telem. 917 530  924
contacto@moveis-zelo.com | www.moveis-zelo.com

O grande intérprete do
alaúde no fecho do
Festival de Guitarra

O Festival Internacional de Guitarra
de Santo Tirso termina este ano em
Vila das Aves e as expetativas são al-
tas, ou não se apresentasse no audi-
tório do Centro Cultural um dos mais
conceituados intérpretes de música
antiga e um dos melhores alaúdistas
do mundo.

Nasceu nos Estados Unidos mas
cedo, Hopkinson Smith optou pela
Europa para aqui desenvolver os seus
estudos. Estudou, por exemplo, com
o pedagogo Emilio Pujol e também
com Eugen Dombois. Em meados dos
anos de 1970, Hopkinson Smith en-
volveu-se na fundação do célebre
grupo dirigido por Jordi Savall – o
Hesperion XX. Colaborou com o mú-
sico catalão, de resto, ao longo de
dez anos o que o conduziu para im-
portantes experiências na música de
câmara, numa experiência comple-

É CONSIDERADO UM DOS MELHORES ALAÚDISTAS DO
MUNDO. HOPKINSON SMITH NASCEU NOS ESTADOS
UNIDOS MAS É NA EUROPA QUE TEM DESENVOLVIDO A SUA
CARREIRA. INTEGROU, INCLUSIVE, O GRUPO DO MÚSICO
CATALÃO JORDI SAVALL

MÚSICA: HOPKINSON SMITH (EUA)
Dia 28 de maio, às 21h45. Bilhetes a 10 euros. Centro
Cultural de Vila das Aves, rua Santo Honorato, 220.
4795 - 114 Vila das Aves.
Telf: 252 870 020. E-mail: ccva@cm-stirso.pt

mentar ao seu trabalho como solista.
A partir de meados dos anos de

1980, Hopkinson Smith centra-se
principalmente na música a solo para
instrumentos de cordas dedilhadas.
Estes incluem a viola, alaúde renas-
centista, teorba, guitarra barroca e
renascentista e o alaúde barroco.

Com os seus recitais e uma série
de mais de 20 gravações a solo,
Hopkinson continua a redescobrir e
a trazer para a vida trabalhos que es-
tão entre os mais expressivos e
intimistas em todo o domínio da
música antiga. Atualmente reside em
Basel, na Suíça, onde leciona na
Schola Cantorum Basiliensis. ||||||

Dois espaços, o átrio da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso e o Museu Mu-
nicipal Abade Pedrosa, acolhem até dia
4 de Julho uma exposição de Ângelo
de Sousa.

Esta mostra, cujo autor nega tratar-
se de uma retrospetiva inclui: seis pin-
turas em cartolina executadas entre
1962 e 1965; maquetas para escultu-
ras, em pequenas dimensões, datadas
de 1965-1966, todas em aço inox; e
desenhos, feitos entre 1969 e 1971-
1972, no início com esferográficas de
cores, posteriormente com pasteis de
óleo. “Esta exposição não tem a ambi-
ção de ser uma retrospectiva”, diz en-
tão Ângelo de Sousa, “mostra, tão-so-
mente, trabalhos que realizei”.

Ângelo de Sousa nasceu em Mo-
çambique em 1938. Muda-se para o
Porto em 1955 e matricula-se na Esco-
la de Belas-Artes, onde se licenciou
em pintura com a nota máxima de 20
valores, o que o levou a fazer parte, com
Armando Alves, Jorge Pinheiro e José
Rodrigues, do grupo denominado “Os
Quatro Vintes”, constituído precisamen-
te pelos restrito número de alunos que
concluiriam o curso com nota máxima.

Após a sua primeira exposição in-

DESENHO, ESCULTURA E PINTURA FAZEM PARTE DA EXPOSIÇÃO INAUGU-
RADORA NO DIA 22 DE MAIO DE ÂNGELO DE SOUSA. DOIS ESPAÇOS ACOLHEM
ESTA MOSTRA QUE FICA PATENTE EM SANTO TIRSO ATÉ 4 DE JULHO

dividual em 1959, no Porto, a sua obra
tem corrido mundo, sendo apresenta-
da em mostras individuais e coletivas.
Durante os anos sessenta, a partir de
1967, Ângelo de Sousa deixou de fa-
zer pintura, só retomando em 1972.
Começou a fazer fotografia (diapositi-
vos coloridos), e continuou em Lon-
dres, durante o ano letivo de 1967-
1968 onde frequentou o curso de pin-
tura na Saint Martin´s School of Art.
Nas últimas cinco semanas, frequen-
tou ainda o ateliê de gravura de
Bartolomeu dos Santos, na Slade School
of Fine Art. Até 1972, reuniu inúme-
ros projetos para fotografia, filmes e es-
culturas que veio a executar, pelo me-
nos parcialmente.

Ângelo de Sousa é igualmente um
dos vários escultores nacionais com
obra no Museu de Escultura Contem-
porânea de Santo Tirso; a sua partici-
pação data de 1996, encontrando-se
a sua obra no jardim lateral à câmara
municipal. ||||||

EXPOSIÇÃO: ÂNGELO DE SOUSA
Museu Municipal Abade Pedrosa. Horário: terça a sexta:
9h00 - 17h00 / sábados, domingos: 14h00 - 18h00.
Encerra às segundas e feriados nacionais. Rua Unisco
Godiniz, 100. 4780 - 373 Santo Tirso. Tel. 252 830400.
Átrio da Câmara Municipal: Praça 25 de Abril, Santo Tirso.

Exposição . Santo Tirso

OBRA DE ÂNGELO DE SOUSA INCLUÍDA NO MUSEU DE ESCULTURA DE SANTO TIRSO



DESTAQUE
‘Esta galeria
é mais bonita
do que as
da Miguel
Bombarda’
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“Esta galeria é mais bonita do que as
galerias da [rua] Miguel Bombarda”
(no Porto), quem o diz é Carlos Lage,
presidente da Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento Regional
do Norte (CCDRN), que marcou pre-
sença na inauguração da Casa da Ga-
leria. Não foi o único: várias dezenas
de pessoas passaram por aquele es-
paço dedicado à arte contemporânea,
no dia da sua inauguração oficial.

A galeria construída de raiz na zo-
na do casco histórico da cidade de
Santo Tirso abre um precedente no que
diz respeito a espaços culturais de
índole privada no concelho e Carlos
Lage não teve dúvidas ao afirmar que
“como iniciativa privada, da socieda-
de civil, não há nenhuma compará-
vel” com a nova galeria de Santo Tirso.

Visivelmente emocionado Augusto
Pais, um dos diretores da Casa da
Galeria, partilha com o Entre Margens,
o sentimento de ver o “projeto de uma
vida” sair do casulo: “eu não sabia
que ser feliz doía tanto. É uma sensa-
ção violenta, é uma sensação de uma
intensidade tão grande que dói.” Au-
gusto Pais recorre mesmo a Pessoa para
tentar explicar o que sente: “é assim

FOI INAUGURADO, NO PASSADO DIA 15 DE MAIO, UM NOVO
ESPAÇO DEDICADO À ARTE CONTEMPORÂNEA EM SANTO
TIRSO, A CASA DA GALERIA. ESTE ESPAÇO IMPAR NA CIDADE,
TOTALMENTE FINANCIADO POR PRIVADOS, TEM OBJETIVOS
INTERNACIONAIS. O HORIZONTE DA MARCA “CASA DA
GALERIA” NÃO QUER FECHAR-SE NO “PERÍMETRO RE-
GIONAL”. A INAUGURAÇÃO CONTOU COM A PRESENÇA DE
VÁRIAS PESSOAS LIGADAS À ÀS ARTES PLÁSTICAS, AO DE-
SIGN, À MÚSICA E TAMBÉM ALGUNS RESPONSÁVEIS
POLÍTICOS. PARA COMEÇAR, NA CASA DA GALERIA EXPÕEM-
SE TRABALHOS DE ALBERTO CARNEIRO.

um bocadinho como o poema de
Fernando Pessoa, o “Mar Português.”

Alberto Carneiro, de resto, uma
das muitas personalidades que mar-
caram presença na inauguração, e
também o primeiro a expor na Casa
da Galeria, começou por realçar a
grande “generosidade” de Augusto
Pais e Fátima Pinto por abrirem um “es-
paço único, com uma grande quali-
dade arquitetónica, um espaço que
pode ser um pólo de dinamização
cultural dentro da cidade.” Para o es-
cultor, a Casa da Galeria “é um pro-
jeto a louvar, ainda por cima partin-
do da iniciativa privada.”

PARA LÁ DE SANTO TIRSO
Sendo assim, sem dinheiros públicos,
há uma pergunta que se impõe: como
se vai manter esta galeria? Para Augus-
to Pais, a resposta está nas possibili-
dades que o espaço oferece. “Estes
projetos envolvem muita gente, não
são só as pessoas que compram, mas
as pessoas que visitam.” E quem visi-
ta, explica o diretor, “leva para casa,
por exemplo, um flayer, e nesse flayer
o visitante não leva apenas as infor-
mações sobre as exposições, leva tam-
bém a marca da casa.” E é esta marca,
a marca “Casa da Galeria”, que Au-
gusto Pais quer ver internacionaliza-

da, porque, como afirma convictamen-
te: “esta galeria não se fecha no perí-
metro regional.”

Para já, este novo espaço de arte
contemporânea está dependente dos
seus mentores, mas segundo dá conta
o mesmo responsável, estão a ser fei-
tos esforços junto de instituições para
o apoiarem, ainda que os tempos se-
jam de crise e mais do que nunca os
entraves sejam bastantes: “Há muita
resistência em apoiar algo deste tipo,
e [as instituições] alegam o problema
da crise”, explica Augusto Pais.

Para Alberto Carneiro a questão é
mais abrangente pois na sua opinião
são sempre muitas as dificuldades

quando se aposta na cultura em Por-
tugal. “Um projecto deste tipo tem im-
plicações financeiras, e portanto não
é fácil neste momento, mas nunca foi
fácil a cultura.” E continua “a cultura
em Portugal, não é auto subsidiária,
tem que ser sempre subsidiada de fora,
ou por alguém, mas espera-se que a
galeria possa, através de algumas ven-
das chegar a alguns fundos”.

OS PRIMEIROS PASSOS
Embora tratando-se de uma iniciativa
privada, esta não poderia passar ao
lado do “aval” da Câmara Municpal
e é Castro Fernandes, presidente da
autarquia tirsense quem recorda o
primeiro encontro que teve com Au-
gusto Pais. “O dr. Augusto Pais apare-
ceu-me um dia à câmara, já há al-
guns anos e disse: ‘eu sou médico, a
minha mulher é médica, residimos em
Santo Tirso, e queríamos montar uma

Augusto Pais, diretor da
Casa da Galeria: “esta
galeria não se fecha
no perímetro regional.”

Foto galeria em: www.jornal-entre-margens.blogspot.com
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galeria de arte em Santo Tirso’. Peran-
te isto, Castro Fernandes recorda com
algum humor a sua reação perante
tal anúncio. “Eu abanei todo por den-
tro, e como é lógico tentei não deixar
transparecer e disse ‘pois, muito bem,
sr. Doutor’, porque para estas coisas
aparece sempre muita gente simpáti-
ca a dizer que quer fazer coisas, mas
depois não fazem nada”, explica o pre-
sidente da câmara. Desta forma, e para
perceber a real viabilidade do proje-
to, Castro Fernandes quis saber onde
pensava Augusto Pais abrir a dita ga-
leria. Quando o médico lhe disse que
queria fazer um edifício na zona do
casco histórico da cidade, na rua Jo-
aquim Pires de Lima, Castro Fernandes
ficou “encantado”. E assim foi.

Augusto Pais faz também questão
de assinalar o apoio autárquico. “A
câmara sempre apoiou o projeto des-
de o início. Um dia o presidente da

câmara chamou o responsável do ur-
banismo e disse - nunca mais o esque-
ço - ‘isto é para andar, não é para pa-
rar em cima da mesa’. Tanto que não
parou que agora abriu ao público.

O resultado é um espaço ‘clean’,
minimal, sem adereços em demasia.
Muito caraterizado pelas íngremes es-
cadas e pelos vidros que por todo o
lado conferem ao espaço uma expan-
são muito além das exíguas salas. Da
sala de exposições principal sobe-se
aos pisos superiores, desde logo à
“sala de chá” (assim denominada pelo
diretor Augusto Pais) que dá acesso
a um terraço “rasgado” por um retân-
gulo de vidro, que é, em simultâneo,

o chão do terraço e o teto da sala
principal de exposições. Os mais pre-
guiçosos e aqueles que não podem
subir escadas, podem optar por ace-
der aos pisos superiores através de
um moderno elevador exterior. Não
há desculpa. E em jeito de curiosida-
de, perguntámos a Augusto Pais,
quanto custou abrir e construir uma
casa como a Casa da Galeria. O médi-
co, sorriu com bonomia à nossa per-
gunta e respondeu: “há valores que
são incontornavelmente superiores ao
valor económico, porque para mim po-
der propiciar cultura, poder propiciar
satisfação, poder partilhar com as pes-
soas momentos de emoção e de sen-
timento não tem preço, nem custo”.

Mas é Castro Fernandes quem
aponta outro ângulo a estas iniciati-
vas de índole privada que vão suce-
dendo em Santo Tirso. “Se por um
lado, temos uma Museu Internacio-
nal de Escultura ao Ar Livre, o Festi-
val Internacional de Guitarra e a Po-
esia Está na Rua, há também, por ou-
tro lado, muita atividade cultural em
Santo Tirso que não é programada,
mas sim espontânea.” E explica o que
quer dizer: “eu nunca previ que no
centro da cidade se fosse instalar uma
zona de bares!”. Atualmente, “se che-
garmos às onze da noite e quisermos
visitar o centro da cidade, temos ‘n’ de
bares abertos até às duas da manhã,
bares com esplanadas e com uma mo-
vimentação que não era comum. E
isto aconteceu naturalmente, por ini-
ciativas privadas também! E a verdade
é que há movimentação, há música,
concertos junto de vários bares. O
Barmali, o Cor de Vinho, o Del Rock, o
Marraquexe, o Óscar, o Meia Coroa,
o Carpe Diem, isto é um fenómeno,“
conclui o presidente da câmara.

De volta à Casa da Galeria, resta
falar da exposição “Ser do estar” do
escultor Alberto Carneiro, um dos
comissários do Simpósios de Escul-
tura Contemporânea de Santo Tirso.
Sobre a obra em exposição, Alberto
Carneiro não dá pistas. “Eu tenho uma
grande renitência em explicar o meu
trabalho, não o explico naturalmente,
o trabalho explica-se por si, as pesso-
as terão que vir, olhar e ver e interes-
sar-se”. E por “interessar-se” quer o
escultor referir-se a um processo que
conduzirá “naturalmente” a que se
encontre “pistas para compreender”
os trabalhos em exposição até por-
que, diz ainda Alberto Carneiro, “as
pessoas têm um quadro de referênci-
as e a comunicação estética faz-se tan-
to da aceitação como da recusa.”

Sendo assim, é Carlos Lage que
faz a ‘sinopse’ da conjugação da ga-
leria com a obra de Alberto Carneiro:
“o sentimento imediato quando che-
guei cá foi de surpresa. Eu esperava
encontrar um espaço de bom gosto,
mas não imaginava tanta audácia. E
com uma inauguração com obras do
Alberto Carneiro, isto tudo torna-se
em algo que nos permite sonhar, nos
permite o deslumbramento do efeito
da arte na nossa vida quotidiana”. ||||||

Carlos Lage, presidente da
CCDRN: “Eu esperava encontrar um
espaço de bom gosto, mas
não imaginava tanta audácia.”

“O Ser do Estar” de Alberto Car-
neiro é a exposição patente na
Casa da Galeria até dia 20 de Ju-
nho. A mostra inclui 24 desenhos
e nove esculturas recentes (na
imagem) de um dos mais impor-
tantes artistas nacionais. Em
complemento com a exposição, é
apresentado amanhã, 28 de
Maio, às 18 horas “Dificilmente
o que habita perto da origem
abandona o lugar”, filme docu-
mental realizado por Olga Ramos
sobre a obra de Alberto Carnei-
ro, escultor natural de São Mame-
de de Coronado (Trofa). A partir
de 26 de Junho e até 7 de Agosto
a Casa da Galeria apresenta a ex-
posição “Topologias” que reuni-
rá obras de Dalila Gonçalves, Do-
mingos Loureiro, Isaque Pinhei-
ro e Joana Rego, entre outros.
Também em Junho, mas em data
anterior - dia 5 - pelas 17 horas,
é promovida pela Casa da Gale-
ria um visita ao Museu de Escul-
tura Contemporânea de Santo
Tirso. Neste percurso apresen-
tam-se os contextos de cada au-
tor e de cada peça. Em Julho, es-
paço para a oficina “Cadernos de
Viagem”. A realizar nos dias 2, 3,
9 e 10, esta oficina tem como
objetivo “saber observar e apli-
car os princípios fundamentais
do desenho”. Até dia 15 de Ju-
nho, os interessados poderão
habilitar-se ainda ao prémio
Casa da Galeria, dedicado neste
ano de arranque à fotografia.
Mais informações em:
www.casadagaleria.com
Rua Prof. Dr. Joaquim A. Pires de
Lima 33 a 37. 4780-449.
Santo Tirso. Telef.: 252 859 298

No dia 11 de junho, pelas 18h30, o escritor Mário Cláudio
estará na Casa da Galeria para uma conversa sobre um dos seus
mais recentes livros, “Boa noite senhor Soares”.

PROGRAMAÇÃO
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Editorial

Este jornal adotou o
Novo Acordo Ortográfico

De repente surgiu-me a ideia de es-
crever sobre este tema, ao ler na Vi-
são desta semana de 20 a 26 de
Maio que o médico David Servan
Schreiber se encontrava em Lisboa.
Durante vários anos segui o rasto des-
te cientista, Médico Psiquiatra douto-
rado em Ciências Neurocognitivas.

Nos últimos anos as medicinas
alternativas ou melhor, as medicinas
não convencionais progrediram de
modo espetacular, quer em termos
científicos, no que isso significa na
Cultural Ocidental, quer em termos
de procura pela população em geral.
E não digo alternativas, mas sim com-
plementares, porque a Medicina é só
uma, embora com múltiplas aborda-
gens quer de diagnóstico, quer de
terapêutica, quer filosóficas.

A verdade é que a partir do sé-
culo dezanove e sobretudo no sé-
culo vinte, o Mundo conheceu gran-
des progressos na Medicina por via
dos progressos da Biologia e da
Bioquímica. Mas há muitos milha-
res de anos que na Europa a Medi-
cina é praticada, desde os tempos
dos gregos, romanos, islâmicos e
os próprios Europeus. E que dizer
da Medicina Tradicional Chinesa,
da Medicina na Índia, da Medici-
na da América Latina, da África.

(...) Os obstáculos naturais, difi-
cultaram a passagem da informação
“dita cientifica” da China para os gre-
gos e dos Indianos para a Europa. Já
a transmissão dos conhecimentos
islâmicos, no começo da idade mé-
dia, para a Europa, foi mais fácil,
dada a proximidade territorial e as
relações bilaterais entre os povos, em-
bora mui-to dificultada no princí-
pio do Império Otomano.

Mas voltemos ao Psiquiatra, in-
vestigador que um dia descobriu

Medicinas alternativas/
medicinas convencionais

Mais uma vez, pelo 5º ano consecuti-
vo, o EM se viu excluído do acolhimen-
to que a paróquia de Vila das Aves, no
domingo da Ascensão e Dia Mundial
da Comunicação Social presta aos ór-
gãos de comunicação social da sua
área de influência. Claro que esta mar-
ginalização se torna patente à comuni-
dade paroquial e aos agentes da comu-
nicação social convidados para tal
evento e, sabendo-se como se sabe que
o EM ainda é de todos os órgãos da
região o mais próximo e aquele que
mais espaço e visibilidade concede às
iniciativas mais marcantes da paró-
quia e das suas associações e movi-
mentos, mais incompreensível se tor-
na esta exclusão. A publicação de um
“Comentário à nota de abertura do
padre Fernando Abreu” nas páginas
do nosso jornal nº 334 de 16.11 de
2005 da autoria de um cidadão avense,
sacerdote também por sinal, foi o pon-
to de partida para este diferendo que
perdura desde então. Neste artigo, o
seu autor, ofendido com o teor da tal
“nota de abertura” exarada pelo pá-
roco numa publicação infeliz que fi-
cou associada à imagem das últimas
Jornadas Culturais que a Paróquia re-
alizou, entendeu reagir publicamen-
te e defender-se neste jornal das críti-
cas e acusações de que foi alvo pelo
pároco relativamente a opções cívicas
e políticas legitimamente assumidas
em devido tempo. Entre exercer o po-
der de censura e recusar a publicação
de tal carta em nome do “respeitinho”
devido à autoridade eclesiástica ou
publicá-la ao abrigo do código deon-
tológico que preside a uma imprensa
livre e plural que assegura implicita-
mente a defesa do contraditório com

Entre Margens
marginalizado

recurso até ao direito de resposta, op-
tei sem hesitar por esta via, sabendo
de antemão que tal me traria incómo-
dos pessoais de relacionamento óbvi-
os, como constatei. Este “espinho” ficou,
a partir daí, cravado na carne dos três
protagonistas desta polémica, entre os
quais me incluo, e diga-se em abono
da verdade que todos demos passos no
sentido de analisarmos o ocorrido, de
remediarmos a conflitualidade laten-
te e evitarmos o prolongamento de in-
compatibilidades que não podiam
deixar de se refletir na comunidade
paroquial em que interagimos; e qua-
se saímos reconfortados na expetativa
de um melhor entendimento. Digo
quase porque, se o relacionamento de-
sanuviou um pouco por puro taticismo
diplomático, a decisão de penalizar o
jornal EM cortando com as assinatu-
ras a partir do ano que se seguiu e to-
do e qualquer relacionamento institu-
cional perdura até hoje, tornando-se
mais visível nestes momentos de “ceri-
monial” em que fica patente que há uma
“imprensa boa e amiga” e uma “impren-
sa má” que fica sempre de fora. Puro
maniqueísmo que lança suspeições
sobre a autenticidade desta iniciativa
paroquial que está refém da vontade
e do caráter inflexível do seu pároco.

O nosso colaborador Celso Campos
enviou-nos por sua livre iniciativa o
relato do ocorrido nesta XXIª edição
e, mesmo não tendo sido convidados,
entendemos publicá-lo por amizade
para com o seu autor e respeito pelos
leitores, muitos dos quais avenses e
paroquianos, atentos ao que cá se pas-
sa, não gostarão de ler o ocorrido ape-
nas nos jornais vizinhos. Nestas circuns-
tâncias, claro está, o diretor não pode
deixar de registar em nome da direção,
da redação e da Cooperativa de Entre-
os-Aves a sua mágoa e de dissentir e
discordar desta visão “paroquial” aca-
nhada e maniqueia do que deve ser a
imprensa local e regional, mesmo quan-
do, e sobretudo quando, a complexida-
de das situações nos dias de hoje é sem-
pre passível de polémica e do contradi-
tório que não recusamos a ninguém. |||||

Luís Américo Fernandes
O DIRETOR

que estando no melhor Centro Mé-
dico dos EUA, Pittsburgh, tendo uma
formação cientifica irrepreensível,
não conseguia ter melhores resul-
tados clínicos, do que os seus cole-
gas, que usavam técnicas de diag-
nóstico e tratamento, não conven-
cionais (alternativas), sem recurso a
produtos químicos. É isso mesmo.
A Medicina Ocidental, convencio-
nal, não tem solução de diagnósti-
co e tratamento, para um conjunto
significativo de doenças. As nossas
faculdades de Medicina não têm
tido a abertura suficiente, para ad-
mitir, que existem outras abordagens
da doença e da saúde, que não se
enquadram no arquétipo intelectual
e cultural, em que fomos formatados.

Em Portugal existe um interesse
crescente das populações por estas
medicinas e terapêuticas, pelo que
não se pode continuar a ignorar a
sua existência. Até porque é impor-
tante assegurar aos doentes a mai-
or liberdade possível de escolha de
método terapêutico, garantindo-lhes
o mais elevado nível de segurança
e a mais correcta informação sobre
a qualidade e eficácia das diversas
disciplinas e especialidades da na-
turologia. Começa também a gene-
ralizar-se, no seio do corpo médico
convencional, a opinião de que di-
ferentes métodos de tratamento,
ou mesmo diferentes modos de
encarar a saúde e a doença, não
se excluem mas podem, pelo con-
trário, ser utilizados alternativa ou
complementarmente.

Existe já em Portugal a lei 45/
2003 de 22 de Agosto que lega-
liza um conjunto de terapêuticas não
convencionais, nomeadamente a
osteopatia, a acupunctura, fitoterapia,
homeopatia, quiropraxia, naturopa-
tia. No entanto, não está definido,
infelizmente, o seu perfil profissio-
nal e formação académica, que terá
de ser de nível superior. (...)

Na Europa em geral, cerca de 25
por cento da população recorre com
regularidade às Medicinas não Con-
vencionais, e conforme os países e
as situações, algumas são compartici-

padas pelo Estado, através dos res-
pectivos serviços de saúde. Em Fran-
ça a acupunctura é reconhecida
pela Academia de Medicina desde
1950 e os medicamentos homeo-
páticos são comparticipados pela
Segurança Social. No Reino Unido
e Irlanda existem vários hospitais
homeopáticos. (...)

O Dr. David Servan Schreiber ex-
perimentou, ensaiou e concluiu que
o uso abusivo de muitos medica-
mentos químicos, não só são pre-
judiciais à saúde futura das pesso-
as, como são de duvidosa eficácia
terapêutica. Os medicamentos quí-
micos têm de ser usados de modo
muito criterioso, para que possam
ajudar o nosso organismo a curar-
se a si mesmo. Mesmo assim, há
alternativas na natureza, muitas ve-
zes mais eficazes e incomensuravel-
mente mais baratas. Mas não con-
fundamos. Se um doente tem uma
pneumonia bacteriana, não há al-
ternativa ao antibiótico, e os antibi-
óticos salvaram milhões de vidas.
Consumimos medicamentos quími-
cos em excesso. Exaurimos o nos-
so corpo, ao longo da vida, com uma
alimentação irracional e excessiva.

O Dr. Servan Schreiber com os
seus estudos e as descobertas no
âmbito da Inteligência Emocional,
permitiram trilhar alguns caminhos
quer no diagnóstico, mas sobretu-
do no tratamento, enfatizando a in-
fluência psicossomática na génese
do cancro e de muitas outras do-
enças, muito mais do que se supo-
nha. É dele, a técnica de diagnósti-
co e tratamento do stress, ansieda-
de e depressão sem químicos, com
sucesso comprovado. É dele a de-
monstração de que, no tratamento
do cancro, a influência psíquica é
importante e complementar de ou-
tros tratamentos convencionais. (...)

As medicinas convencionais e
não convencionais complementam-
se, não são alternativas. Oxalá o
Governo e a Assembleia da Repú-
blica assim o entendam e legislem
em conformidade, a bem da saúde
pública e dos portugueses. ||||||

Joaquim Couto



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

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

Auto Fúnebres de luxo para todo o país e estrangeiro

OPINIAO27 de maio de 2010 . Entre Margens
PAGINA 7

~

Vamos a ver...

Para que servem 6 milhões?

Castro Fernandes teve uma boa notí-
cia: o Estado vai indemnizar a autar-
quia pela criação “ilegal” do municí-
pio da Trofa. Mesmo se entre o valor
indemnizatório pedido (364 milhões
de euros) e o que vai efetivamente
receber (6 milhões de euros) se cons-
tate uma distância considerável, esta
decisão judicial, sem precedentes e
sem recurso, é uma vitória política e
pessoal de Castro Fernandes.

Pela sua persistência, empenha-
mento e obstinação, Castro Fernandes
merece regozijar-se. Ganhou e fez por
isso. O problema foi depois. Ao di-
zer, talvez na euforia do momento, a
que obras seria destinada aquela ver-
ba, estragou a festa.

Porque tal não era necessário, nem
útil. Quis “matar” dois coelhos de uma
cajadada, mas acabou por lhe sair o
tiro pela culatra. Até porque se des-
mentiu a si próprio.

Não havia necessidade. A vitória
judicial e política valia por si. Bastava-
lhe gozar o momento e deixar os ar-
tigos mais ou menos encomendados
fazer o seu caminho. Porém, a tenta-
ção de lançar os foguetes e apanhar
as canas foi mais forte.

1 Ação directa, foi a forma usada por
um deputado do partido socialista,
Ricardo Rodrigues de seu nome, vice-
presidente do grupo parlamentar do
mesmo partido, numa entrevista à re-
vista Sábado tomou os gravadores
dos jornalistas como seus, e saiu a
correr. Diz que teve que tomar esta
atitude por se achar insultado com
as perguntas, chegados aqui, pode-
mos perguntar-nos, se os jornalistas
em causa também partissem para a
acção directa, teríamos em plena
Assembleia de República aquilo que
os portugueses designam como uma
«gadelha». Uma república das bana-
nas não faria melhor. Mais tarde, so-
lidarizando-se com o seu membro, o
grupo parlamentar do PS deu uma
inacreditável conferência de impren-
sa, não para pedir desculpas, mas
saindo em defesa do deputado. Te-
mos visto desde há alguns anos, e
principalmente desde que o príncipe
José Sócrates tomou as rédeas do PS.
Figuras com altas responsabilidades
tomam as dores uns dos outros, não
importa o que seja, desde aquela cena
de Paulo Pedroso na Assembleia da
República por causa da pedofilia, é o
que mais se tem visto. Se dúvidas
houvesse é ver o comportamento dos
membros do mesmo partido no caso
do inquérito do negócio da PT/TVI.
Este PS e os seus membros, copiam as
mesmas atitudes que o partido naci-

onal socialista alemão no inicio do III
Reich, que levaram Hitler ao poder com
as consequências que sabemos.

2 Medidas de mais austeridade e de
mais austeridade. Mais uma vez as
promessas do partido socialista e tam-
bém do PSD, de não mexer nos im-
postos, foram quebradas. Doravante
temos que esperar, que sempre que
estes senhores fizerem uma promes-
sa, deveremos sempre contar que será
o contrário que vai suceder, na hora
que estou a escrever este artigo, vejo
na televisão que estes senhores se
preparam para impor com efeitos
retroativos desde o inicio do ano, o
agravamento do IRS. Existe um clamor
nacional de que é inconstitucional,
mas sabemos por experiência própria,
que para esta pandilha, isso não será
obstáculo. Uns dizem que pedem des-
culpa, outros dizem que não têm que
o fazer, o que é facto, é que Portugal
vai caminhando para o abismo, e o
príncipe sorridente mesmo assim, acha
que estamos no bom caminho…!

O povo português teve sempre ao
longo da sua também longa história,
soluções para ultrapassar qualquer di-
ficuldade que se possa considerar
inultrapassável, e não vai ser agora
que não dará a resposta a estes de-
mocratas de pacotilha.

3 A ministra de educação, Isabel Al-
çada, foi condenada pelo tribunal de
Beja a pagar uma quantia por causa
da questão da avaliação dos profes-
sores, a senda continua, mesmo os
mais crédulos se perguntarão, como
é possível que estas pessoas continu-
em nos seus lugares alegremente?

A moção de censura apresentada
esta semana pelo PCP, não vai natu-
ralmente ser aprovada pela maioria
do parlamento, mas isso era o espe-
rado, mas vai certamente ter uma
consequência política no País marcan-
do uma posição que será também vis-
ta pelos portugueses como uma de-
núncia da situação, e servirá de mote
à mobilização para a manifestação
convocada pela CGTP no dia 29 de
Maio em Lisboa.

Que os portugueses possam usar
as prerrogativas que a liberdade lhes
confere, mostrando ao País, que o rei
vai nu. ||||||

Uma república das
bananas não
faria melhor

Se queria o prolongamento do nú-
mero, a estratégia podia ser mais
assertiva. Bastava dizer que os 6 mi-
lhões iam servir para investir na rede
de saneamento de que as freguesias
tanto carecem há décadas; ou para
construir os parques de estaciona-
mento, que são uma das prioridades
da cidade; ou, ainda, para fazer justi-
ça às juntas de freguesia que rece-
bem umas “migalhas” do orçamento
municipal, como é o caso da Junta
de Freguesia de Vila das Aves. Ou en-
tão, tinha um golpe de asa e falava
directamente aos milhares de desem-
pregados que são um dos flagelos
do concelho, anunciando que os 6
milhões seriam canalizados para in-
vestir em projectos municipais de
apoio ao emprego, à formação pro-
fissional e à criação de oportunida-
des empresariais inovadoras que ab-
sorvam os desempregados. Ainda vai
a tempo... |||||

[Castro Fernandes] Quis “matar” dois
coelhos de uma cajadada, mas aca-
bou por lhe sair o tiro pela culatra.
(...) A vitória judicial e política valia
por si. Bastava-lhe gozar o momento
e deixar os artigos mais ou menos
encomendados fazer o seu caminho.
Porém, a tentação de lançar os fogue-
tes e apanhar as canas foi mais forte.

Pedro Fonseca

O povo português teve sem-
pre ao longo da sua também
longa história, soluções
para ultrapassar qualquer
dificuldade que se possa
considerar inultrapassável,
e não vai ser agora que não
dará a resposta a estes
democratas de pacotilha

Abel Rodrigues



Castro Fernandes visita Vilarinho
após renúncia de Tarcísio Silva
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Naquela que foi quase que uma apre-
sentação oficial à imprensa do novo
presidente da junta de Vilarinho, Jor-
ge Faria, falou-se de muito mais que
dos assuntos relativos à vila de
Vilarinho.

Nesta primeira visita da era pós
Tarcísio Silva, Castro Fernandes fez-se
acompanhar pela vereadora da edu-
cação Ana Maria Ferreira e no en-
contro com os jornalistas no salão
nobre da junta - antes mesmo de se
iniciar a visita - o presidente da câ-
mara fez uma “paralelo” entre o que
se passou em Vilarinho e aquilo que,
hipoteticamente, aconteceria na câma-
ra, caso ele saísse. Na opinião de Cas-
tro Fernandes, a renúncia ao cargo
de Tarcísio Silva e a sua consequente
substituição procedeu-se de forma
democrática e exemplar. Para o autarca,
“as regras democráticas são claras” e
em Vilarinho, cumpriram-se: “há listas
que são eleitas e, no caso de haver
substituições, a lei define, claramente,
como podem e devem ser feitas”.

PODIA SER ‘MAIS UMA VISITA’ ÀS FREGUESIAS, ALGO QUE CASTRO FERNANDES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA FAZ HABI-
TUALMENTE, MAS A REALIZADA A VILARINHO ACABOU POR TER OUTRO IMPACTO, MUITO POR CULPA DA FASE DE
TRANSIÇÃO OCORRIDA NO EXECUTIVO LOCAL. DEPOIS DE TARCÍSIO SILVA RENUNCIAR À PRESIDÊNCIA DA JUNTA DE
FREGUESIA DE VILARINHO HAVIA EM TORNO DA VISITA DE CASTRO FERNANDES UMA CERTA EXPETATIVA, REFLETIDA, DE
RESTO, NO NÚMERO DE PESSOAS QUE ACOMPANHOU ESTA VISITA, NO PASSADO DIA 15 DE MAIO.

Numa nota enviada à imprensa,
os membros eleitos do PSD na
assembleia de freguesia de Vila-
rinho manifestaram as suas pre-
ocupações e reivindicações rela-
tivas à freguesia. Aproveitando a
visita do presidente da câmara,
o PSD local afirma que Castro
Fernandes anunciou em Vilari-
nho obras que correspondem a
“mais de vinte anos de promes-
sas.” Na mesma nota, apontam
que a freguesia “continua sem
data marcada para a execução da
rede de água em baixa” e relem-
bram que já em 2006 o presi-
dente da câmara tinha apresen-
tado o “projeto da Capela Mortuá-
ria”; notando por isso que “qua-
tro anos depois”, o volte a fazer.
Com isto, os mesmos responsá-
veis políticos já apelidam de “vir-
tual” a referida capela. Os mem-
bros da assembleia questionam-
se ainda sobre as políticas de
combate ao desemprego, apoio
social e o apoio à construção de
uma creche. No mesmo documen-
to, é também assinalada a incon-
gruência do discurso entre Cas-
tro Fernandes e Tarcísio Silva
sobre a renúncia deste último,
afirmando que “Castro Fernan-
des mentiu de forma descarada
aos vilarinhenses”. Terminam
afirmando que as “visitas de pro-
ximidade apenas servem para fa-
zer publicidade e propaganda e
que nada de novo e concreto tra-
zem para freguesia de Vilarinho
e para as suas gentes.” |||||

Neste caso, o segundo da lista, Jorge
Faria, substituiu Tarcísio Silva no car-
go de presidente da junta. “Eu pró-
prio” – exemplificou depois Castro
Fernandes – “se tiver de sair, serei
substituído pela eng. Ana Maria, que
é a número dois da lista”.

Ainda segundo Castro Fernandes,
“a democracia não termina num ato
eleitoral”, prolonga-se antes “por qua-
tro anos de mandato”, manifestando
depois a sua vontade em “apoiar
(institucional e pessoalmente) o novo
presidente de junta, Jorge Faria”, so-
bre o qual disse ser um “homem sen-
sato, corajoso e empenhado”.

Tarcísio Silva, também chamado a
dirigir algumas palavras à assistência,
acabou por afirmar que deixa a junta
em “boas mãos”, advertindo ainda
assim que gerir uma junta não é “ta-
refa fácil”, uma vez que, na opinião
do ex-autarca “as juntas de freguesi-
as são os muros dos judeus, onde
toda a gente bate e se confunde,
muitas vezes, o que é competência da
junta e da câmara.”

Sobre a decisão do agora ex-pre-
sidente da junta de Vilarinho, Castro

informou “em primeira mão” no seu
gabinete na câmara, sobre a decisão
de sair. De resto, o resultado seria o
mesmo: Tarcísio sai, entra o ainda dis-
creto Jorge Faria, a quem Castro
Fernandes prometeu “apoio”.

Quanto a obras, ponto assente é
o problema dos novos constrangimen-
tos orçamentais, resultantes da dimi-
nuição de verbas a transferir pelo Es-
tado. “Foi anunciado um corte de 100
milhões para as autarquias” explicou
Castro Fernandes. Ainda assim a câ-
mara espera reforçar os investimen-
tos através dos “fundos comunitári-
os”, e nomeadamente em relação a
duas obras tidas como prioritárias para
a freguesia: a requalificação da via que
liga o Cemitério a Paradela (já há ne-
gociação para a aquisição de quatro
terrenos e a demolição de duas casas
para avançar com a primeira fase desta
obra); e a obra da VIM à VIM através
da EM 513 (está prevista entrega dos
projetos até ao dia 15 de junho).

Castro Fernandes deixou ainda
uma palavra para Associação de Pais
da Escola da Lage pelo lançamento
do livro “Vilarinho tem História” da

autoria do Frei Geraldo Dias, prome-
tendo apoio na promoção do mesmo.

De resto a visita inclui uma ronda
pela vila que partiu da junta de fre-
guesia com paragens no cemitério
onde foi apresentado o projeto na
nova Capela Mortuária, ligação do
Cemitério a Paradela (primeira fase),
Capela de Nª Sª das Dores (depois
da capela, será agora requalificado o
espaço exterior), requalificação da EM
513 (VIM à VIM – vai estudar-se o
‘engate’ da Rua Baiona com a VIM),
rua da Pitança (a precisar de obras
de pavimentação e drenagem) e das
ruas do Falcão, das Fontainhas, da
travessa dos Boeiros e da rua das
Agras de Cima.

À parte da visita, Castro Fernandes,
informou que a construção da nova
rotunda desnivelada junto ao Nó da
Variante à EN 105, (junto à Ponte de
Frádegas), em Santo Tirso, vai mesmo
avançar. Para tal a Câmara Municipal
de Santo Tirso já avançou para a aqui-
sição dos terrenos necessários à exe-
cução da obra, num investimento que
ronda os duzentos e cinquenta mil
euros. |||||| *COM: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Fernandes veio contradizer aquilo que
Tarcísio Silva, em entrevista ao Entre
Margens, na edição de 29 de abril,
afirmava. Tarcísio explicava então que
ainda não tinha falado com o presi-
dente da câmara sobre a sua decisão
de abandonar a presidência da jun-
ta. “Nem sequer comuniquei ao pre-
sidente da câmara (…) os únicos que
comuniquei, e que entendi que devia
comunicar, foram aos vogais do exe-
cutivo”, informou Tarcísio na mesma
entrevista. Desta forma ficou no ar a
dúvida quando Castro Fernandes afir-
mou categoricamente que tentou
“demover” Tarcísio de abandonar a
junta e acrescentou que o mesmo o

PSD DE VILARINHO
RESPONDE À VISITA DE
CASTRO FERNANDES

Na opinião de Castro Fer-
nandes, a renúncia ao
cargo de Tarcísio Silva e a
sua substituição proce-
deu-se de forma democrá-
tica e exemplar. Para o
autarca, “as regras demo-
cráticas são claras” e em
Vilarinho, cumpriram-se.

ATUALIDADE Folclore na Praça das Fontainhas
No próximo sábado, 29 de Maio, realiza-se o Festival de Folclore do
Rancho de S.to André de Sobrado. O festival realiza-se na praça das
Fontainhas, em Vila das Aves, a partir das 21h30.
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DINIS FERNANDESDINIS FERNANDESDINIS FERNANDESDINIS FERNANDESDINIS FERNANDES
CONFECÇÕES, LDA.

LOJA DE FÁBRICA: CALÇAS DE GANGA E SARJA

OUTLET

Rua da Alegria, nº 37 | 4765-107 Delães | Telefone 252 980 100

ortodontia

implantologia

radiologia digital

tel. 252 941 621

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

Ao Sr. Director do Jornal
Entre Margens

Assunto: Pedido de publicação ao
abrigo do direito de resposta

No número 437 do V. jornal, na
“Página Atualidade”, texto de
Ludovina Silva, a propósito da reu-
nião da Assembleia de Freguesia
de 17 de Abril, página  9, consta,
do último parágrafo do texto, o
seguinte, e passo a citar,  “Duran-
te a intervenção deste elemento
do público (Dr Adalberto), o de-
putado da bancada socialista, Luís
Lopes, pediu licença para se reti-
rar alegando que a assembleia “já
não tinha interesse nenhum”.

Solicito a publicação, na mesma
página do próximo número, o se-
guinte esclarecimento: o que foi
escrito é completamente falso. O
que realmente aconteceu foi que
pedi, com um simples gesto, au-
torização para me ausentar, ao
que o Presidente da Assembleia
acedeu do mesmo modo, pois já
sabia do que se tratava (eu tinha
anteriormente explicado a toda a
Assembleia). Venho solicitar que,
de futuro, se decidirem não rela-
tar o que eu disse, também não
ponham na minha boca palavras
que eu não pronunciei.

Os leitores têm direito à boa in-
formação o que implica sempre a
verdade. É dever de qualquer jor-
nalista cingir-se ao que foi, efecti-
vamente, dito e não se deitar a
adivinhar.

Com os melhores cumprimentos
Luís Lopes (deputado da assembleia
de freguesia pelo PSs)

|||||| TEXTO: CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

“Víctor, nosso herói e mártir”, assim
se intitula o novo livro do pároco de
Vila das Aves, apresentado no passa-
do domingo, naquela paróquia, no
âmbito do programa da XXI come-
moração do Dia das Comunicações
Sociais naquela comunidade.

Com este título, o padre Fernando
Abreu quis homenagear o paroquia-
no Víctor Manuel Ferreira, assassina-
do no dia 17 de dezembro do ano
passado, no interior da sua ourive-
saria, na sequência do assalto de que
foi alvo o seu espaço comercial. Vin-
cando que os seus homicidas “conti-
nuam sorrateiramente em liberdade”,
o pároco quer ainda vincar com esta
publicação que o Víctor, assim como
outras vítimas, “gritam pelo triunfo da
Justiça”. Estas citações são retiradas
do texto introdutório, onde Fernando
Abreu dedica o livro a Fernando
Vilaça, colega de profissão do Víctor,
na Trofa, e que além de vítima tam-
bém se senta no banco dos réus num
processo que teve origem num assal-
to à sua ourivesaria e que acaba acu-
sado por defender os seus bens.

O livro, além de um texto dedicado
ao “mártir avense”, reúne a coletânea
de textos que o pároco mensalmente
foi escrevendo na página da internet
da paróquia (www.paroquiaaves.pt) ao
longo do último ano. Referência para
a capa da publicação da autoria do
professor Alberto José Gonçalves. Na
ocasião, o autor explicou que tem
fundo negro “sinal de luto”, onde so-
bressaem diamantes, elemento liga-
do à ourivesaria, destacando-se ain-
da a mancha de sangue, símbolo de

LANÇAMENTO DECORREU DOMINGO, 16 DE MAIO, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS

Homicídio a ourives avense é tema
de livro do pároco de Vila das Aves

Eleitos novos órgãos sociais da ACIST
A Associação Comercial e Industrial
de Santo Tirso elegeu os novos ór-
gãos sociais para o biénio 2010-
2012, no passado dia 5 de maio.

Luís Gonzaga, sai da presidência
e dá agora lugar a João Moreira, em
representação de Luís Carvalho &
João Moreira, Lda. Acompanham-no
na direção da Acist, como primeiro
vice presidente, José Maria Pinto Oli-

veira em representação de “Água de
Rosas - Perfumes e Cosmética, Lda.”.
O segudo vice presidente é Hugo As-
soreira, em representação de “Chur-
rascaria Lazer - Luís Miguel Rodrigues
Sampaio”, ficando com o cargo de
tesoureiro, Silvino Rodrigues, em re-
presentação de “Churrasqueira os Ir-
mãos - João & Agostinho Gonçal-
ves, Lda.”. Finalmente, como secretá-

rio, Mário Carvalho, em representa-
ção de “OK Bar - Vasco Castro”.

Na assembleia geral, segue para
presidente Luís Gonzaga da Silva
Ferreira em representação de “Cá-Te-
Espero - Actividades Hoteleiras, Lda.”;
primeiro secretário, José Manuel Fer-
nandes em representação de “Coba-
burg – Indústria de Mobiliário, Lda.”;
segundo secretário: Belmiro Sousa

Carvalho em representação de “Caribel
de Oliveira, Ribeiro & Carvalho, Lda.”

Para o conselho fiscal eleito como
presidente foi Rui Ribeiro em repre-
sentação de “Pimentas & Coelho, Lda.”;
secretário, Hugo Braga, em represen-
tação de “Magno & Reis, Lda - Casa
Reis”; relator, Manuel da Silva em re-
presentação de “Manuel da Silva - Loja
Ponto Verde”. |||||

Luís Gonzaga deixa a pre-
sidência da direção da
Acist e dá agora lugar a
João Moreira, em repre-
sentação de Luís Carvalho
& João Moreira, Lda.

crime, de morte e de sofrimento.
Na sessão de apresentação do li-

vro, o convidado, Padre António Mar-
tins Costa Leite, Vigário Episcopal para
a Educação Cristã, da diocese de
Aveiro, não deixou de vincar que a
obra é um ato de “solidariedade” e
de “reclamação por justiça”. Na oca-
sião, o decano dos jornalistas aven-
ses, Baltasar Dias, recordou alguns
agentes da Comunicação Social lo-
cal já desaparecidos, nomeadamen-
te, o Padre Albertino Martins, Rodrigo
Silva e Artur Marques Oliveira, anti-
go diretor do Jornal de Santo Tirso,
que presidiu o ano passado à efemé-
ride e que faleceu entretanto. Aliás a
Eucaristia antes celebrada foi por esta
intenção e ainda por Víctor Manuel
Ferreira.

Antes da sessão, na Eucaristia, o
Padre Costa Leite lembrou o impacto

que a visita do Papa a Portugal teve
no espaço mediático, mas vincou que
foi algo “acidental” e feito por “inte-
resse dos media”, já que no dia a dia
as temáticas religiosas e cristãs têm
pouco tempo de antena. Por isso, o
sacerdote diz que a Igreja tem de apos-
tar mais nos novos meios, nomeada-
mente na Internet.

“Somos uma Igreja adormecida.
Continuamos a olhar para o céu à
espera que algo aconteça”, enfatizou
Costa Leite, fazendo ligação à liturgia
da Ascensão do Senhor, que se cele-
brava. “O desafio de todos nós é fa-
lar, é dar testemunho da nossa fé, é
sermos cada um de nós um meio de
comunicação social para os outros ao
serviço do Evangelho”.

A comemoração da efeméride ter-
minou com um jantar convívio que
envolveu todos os convidados. |||||

O livro, além de um texto
dedicado ao “mártir
avense”, reúne a
coletânea de textos que o
pároco mensalmente foi
escrevendo na página da
internet da paróquia
(www.paroquiaaves.pt) ao
longo do último ano.

DIREITO DE RESPOSTA
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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

Vila das Aves

Telefone 252 871 960

Fax 252 871 947

farmacia-fontainhas@sapo.pt

CONSULTA FARMACÊUTICA

E NOVOS SERVIÇOS NA FARMÁCIA:
- ENTREGAS AO DOMICILIO

- NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

- PODOLOGIA

- PRIMEIRO SOCORROS

(serviço prestado por enfermeiros)

- APOIO DOMICILIÁRIO

- VACINAÇÃO

(ao abrigo do artº 36 do DL nº 307/2007 de 31 de Agosto)

ABERTA 365 DIAS - ATÉ ÀS 22H30

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

O processo já se arrasta há mais de qua-
tro anos e a direção da União Desportiva
de Roriz (UDR), não sabendo mais o que
fazer, recorre agora ao diversos grupos
parlamentares da Assembleia da Repú-
blica para tentar uma solução. O primei-
ro a disponibilizar-se para ouvir o que
tem a dizer a UDR foi o deputado do
PCP, Honório Novo, que reuniu na pas-
sada semana, em Roriz, com a direção da
referida coletividade. Em cima da mesa,
uma candidatura apresentada no âmbito
do III Quadro Comunitário de Apoio que,
embora aprovada na Unidade de Ges-
tão da Comissão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional do Norte, foi, a
páginas tantas excluída.

“Em devido tempo apresentámos pro-
jetos para apoios de Fundos Comunitá-
rios (QCAIII) que, por sua vez, foram apro-
vados e deferidos superiormente”. Mas,
escreve Francisco Bessa Martins, presiden-
te da UDR em carta dirigida aos repre-
sentantes dos diferentes partidos políti-
cos com assento parlamentar, “para es-
panto de todos nós foi-nos negado o

Visita ‘à obra feita’
na freguesia de S.
Mamede de Negrelos

Apesar de ser dia de tolerân-
cia de ponto dado pelo gover-
no, aquando a visita do Papa a
Portugal, Castro Fernandes de-
cidiu “não encerrar, neste dia
os serviços camarários” acres-
centando os motivos que o le-
varam a tomar essa decisão.
“Numa altura de crise não po-
demos dar uma tolerância de
ponto de vários dias numa só
semana”.

Acompanhado pela verea-
dora Ana Maria Ferreira, a co-
mitiva da câmara foi recebida
pelo presidente da junta de S.
Mamede de Negrelos, Marco
Cunha, pela primeira vez en-
quanto presidente junta.

Castro Fernandes explicou,
a propósito do corte orçamen-
tal e contenção de despesa a
que as autarquias estão obri-
gadas que “neste momento a
receita corrente da Câmara
Municipal supera a despesa
corrente”. E continuou: “o mes-
mo acontece com a capacida-
de de endividamento da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso
que é boa” e que ainda agora
“permitiu, por exemplo, que
fossemos pedir um emprésti-
mo bancário para fazer obras
importantes no concelho”. In-
formou o presidente. Esclare-
ceu também o mesmo autarca
que a contenção nas despe-
sas já se faz notar em todas as
áreas; subsídios, transportes,
iluminação pública (as despe-
sas com a iluminação relativas
aos postes de iluminação são

asseguradas pela Câmara Mu-
nicipal), gasóleo, gasolina, gás,
etc.., mas sobretudo “nas ho-
ras extraordinárias onde os
cortes são radicais”. E termi-
nou, afirmando que “o plano
de contenção de despesas vai
continuar a desenvolver-se e
que, naturalmente, vai ter im-
pacto nas freguesias”.

Ainda antes de arrancar
para uma visita a vários locais
da Freguesia de S. Mamede de
Negrelos – onde já foram con-
cluídos obras de requalificação
– Marcos Cunha enumerou al-
gumas das obras que a Junta
de Freguesia considera priori-
tárias, nomeadamente mais
uma fase da obra de alarga-
mento e pavimentação da rua
Quintães – Portelas;  2ª fase
das obras da rua de Fundo de
Vila para ligar dois locais da
freguesia; pavimentação e dre-
nagem de águas pluviais da
Travessa da rua de Bacelo; co-
locação de rails de protecção
nas ruas do Bacelo e da Vár-
zea e outros locais e estudar
a possibilidade de aquisição
de um terreno para o novo
campo de futebol.

A visita a S. Mamede de
Negrelos contemplou em gros-
so modo os locais onde fo-
ram executadas obras avalia-
das em 217 mil euros: rua de
Codeçosa; parque do Olival,
que inclui o parque infantil;
Obras de requalificação na
Escola do Olival; rua de Fun-
do de Vila -1ª Fase. ||||||||

NO ÂMBITO DA VISITA ÀS FREGUESIAS, CASTRO
FERNANDES ESTEVE NO DIA 13 DE MAIO
NA FREGUESIA DE S. MAMEDE DE NEGRELOS

UDR recorre aos partidos políticos
para desbloquear candidatura
SEM SABER MAIS O QUE FAZER, A UNIÃO DESPORTIVA DE RORIZ QUER REUNIR COM OS RESPON-
SÁVEIS POLÍTICOS COM ASSENTO PARLAMENTAR NO SENTIDO DE FAZER VALER UMA
CANDIDATURA APRESENTADA E APROVADA, HÁ CERCA DE 4 ANOS, A FUNDOS COMUNITÁRIOS

financiamento aprovado sem uma expli-
cação lógica e compreensível”. Em causa
está um apoio na ordem dos 500 mil
euros, destinado a construção do campo
de jogos em relva sintética e balneários.

Segundo o mesmo responsável asso-
ciativo, a candidatura foi inclusive apro-
vada pelo Secretário de Estado do Des-
porto, bem como, depois o seu financia-
mento, mas o certo é que volvidos todos
estes anos, o processo parece não ter
saído da estaca zero.

A exclusão da candidatura, de resto,
fez com que a direção solicitasse a inter-
venção do presidente da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regio-
nal do Norte, Carlos Lage, e, mais ainda,
que fosse feita uma análise jurídica do
processo. Segundo dá conta a UDR, os
juristas da CCDR Norte deram razão à
coletividade de Roriz, mas a candidatura
nem por isso se livrou “do chumbo”.

Tudo isto, e muito mais, foi exposto a
Honório Novo no passado dia 17 de
maio. A UDR sabe, informalmente, que o
processo está fechado, mas oficialmente
nunca a associação foi informada de nada
pelo que, “para todos os efeitos o proces-
so continua aberto”. Honório Novo en-
tende que a colectividade de Roriz faz
bem em pensar assim, mas aconselhou a
direção a tentar “negociar” a transferên-
cia do processo para o QREN (Quadro
de Referência Estratégico Nacional).

Da parte do PCP e segundo declarou

ao Entre Margens Honório Novo, fica a
garantia de que o partido vai questionar
as entidades competentes sobre o pro-
cesso. De resto, o mesmo é para o depu-
tado do PCP exemplo da distância que
muitas vezes separa os projetos que, em-
bora dizendo muito às comunidades lo-
cais, não têm depois representação para
as instituições que os apoiam. “Os meios
financeiros do país, e mesmo os meios
comunitários, são muitas vezes direciona-
dos para obras que não têm uma corres-
pondência real no interesse das popula-
ções, nem dão resposta àquilo que são
os anseios e as necessidades de infra-
estruturas, a diversos níveis, das associa-
ções, da dita sociedade civil.” Para além
disso, o processo que a UDR tem em mãos
é também “um exemplo de como a buro-
cracia, as dificuldades de tramitação e o
‘diz que disse’ servem muitas vezes como
pretexto para que os meios financeiros
existentes – e eles até nem são tantos
como isso – não estejam colocados de-
vidamente e de uma forma célere aos
serviços dos projetos e das candidaturas
do interesse das populações”.

Não lhe surpreende, e compreende,
de resto, “a indignação das gentes de
Roriz e dos dirigentes e associados” da
UDR, sublinhado, por isso mesmo, e ape-
sar de tudo isto, a vontade da associa-
ção em querer continuar a trabalhar para
apoiar da melhor forma possível a popu-
lação que serve. ||||||

Para Honório Novo, o processo
que a UDR tem em mãos é mais
uma vítima da “burocracia,
das dificuldades de tramitação
e do ‘diz que disse”
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CASFIL participa
na Semana
Europeia das
PME
A empresa Casfil participou no pas-
sado dia 22 de maio, na primeira
corrida das pequenas e médias em-
presas (PME) e do empreendedo-
rismo, organizado pelo Instituto de
Apoio às Pequenas e Médias Empre-
sas e à Inovação (IAPMEI), no âmbi-
to, da Semana Europeia das PME.

A planificação desta iniciativa es-
teve a cargo de José Araújo, respon-

Realiza-se na próxima sexta-feira, dia
28 de maio, às 19h30, na Bibliote-
ca Municipal de Santo Tirso, o Con-
gresso Internacional sobre Saúde e
Desporto. Neste congresso estarão
reunidos especialistas de todo o
mundo da área da Saúde e Despor-
to, numa organização da Câmara
Municipal com a Faculdade de Des-
porto da Universidade do Porto, a

sável de secção, que apelou à partici-
pação de todos os colaboradores ten-
do-se depois constituído uma equi-
pa mista de 20 elementos.

Com esta equipa - e com grande
espírito de competitividade e orgulho
que carateriza os funcionários da
empresas – a empresa conseguiu um
honroso 24º lugar, num total de 124
equipas (empresas), numa iniciativa
que reuniu cerca de três mil partici-
pantes.

Mas, para além da classificação, o
mais importante foi a participação da
Casfil neste evento, onde, uma vez
mais, ficou bem patente o bom-nome
da empresa pela representatividade e
boa disposição do grupo. ||||||

Rastreios gratuitos até 30 maio

Durante sete dias, no espaço da clí-
nica AveMed, vão ser realizados ras-
treios gratuitos em diversas especia-
lidades médicas. Segundo Susana
Silva, diretora técnica da AvesMed,
o objetivo é incentivar pessoas para
estilos de vida mais saudáveis: “va-

COMEÇOU NO PASSADO DIA 24 DE MAIO E TERMINA NO PRÓXIMO DIA 20. A “SEMANA
DA SAÚDE” É UMA INICIATIVA CONJUNTA DA CLÍNICA AVESMED, DA JUNTA DE FREGUESIA
DE VILA DAS AVES E DA FARMÁCIA COUTINHO.

mos dar oportunidade às pessoas de
tirar determinadas dúvidas a nível
de saúde, consultando as especiali-
dades médicas que mais lhe interes-
sarem”. Desta forma, e por estes dias,
os interessados em esclarecer as
suas dúvidas podem fazê-lo nas se-
guintes áreas médicas: psicologia,
nutrição e obesidade, osteopatia, en-
fermagem, alergologia, podologia,
dermatologias, cardiologia, saúde
oral, rastreios visuais e terapia da fala.
Para fazer estes rastreios basta marcar
no próprio dia a especialidade a que

querem ser consultados. Quem qui-
ser aparecer sem marcação prévia
terá de aguardar até haver uma vaga.

Para já, Susana Silva, confirma-nos
que a maior procura tem sido nas
áreas de nutrição e obesidade,
alergologia e dermatologia, o que tal-
vez seja um reflexo do aproximar do
verão, e também porque “há cada
vez mais problemas de pele”.

No dia 30 realiza-se uma cami-
nhada cujas inscrições podem ser
feita na clínica AvesMed e na far-
mácia Coutinho. ||||||

Saúde e desporto em debate
na Biblioteca Municipal

Os interessados em esclare-
cer as suas dúvidas de
saúde podem fazê-lo atra-
vés de rasterios em diferen-
tes áreas médicas

“SEMANA DA SAÚDE” EM VILA DAS AVES

Fundação para a Ciência e Tecnolo-
gia, a Escola Secundária D. Dinis e a
Associação de Pais e Encarregados
de Educação da referida escola.

Daniel Santos, da Universidade
do Porto, será o convidado do primei-
ro painel: “do primeiro ciclo ao ensi-
no básico”. Serão várias as temáticas
em torno da Saúde e do Desporto,
abordadas pelos mais reputados es-

Até ao dia 11 de junho, estão aber-
tas as inscrições para os jovens que
quiserem participar no Programa de
Ocupação Jovem (OJ); programa cria-
do para ocupar os tempos livres dos
jovens durante as férias de verão.

O programa OJ destina-se a to-
dos os jovens residentes no conce-
lho de Santo Tirso com idades com-
preendidas entre os 16 e os 25 anos
e que tenham sensibilidade e apetên-
cia para as questões ambientais, uma

vez que o OJ de 2010 será totalmen-
te dedicado à Vigilância Florestal.  As
atividades serão desenvolvidas no
período compreendido entre 28 de
junho e 3 de setembro e os jovens
nelas envolvidos receberão uma bol-
sa de participação.

Os jovens serão distribuídos por
quatro postos de vigilância do con-
celho, a saber: Monte de S. Pedro (Vi-
larinho), S. João do Carvalhinho (Bur-
gães), Monte do Padrão (Monte Cór-
dova) e Agrela. As inscrições podem
ser formalizadas na Câmara Munici-
pal de Santo Tirso, nomeadamente no
Posto de Turismo, no edifício Ambi-
ente (SMAES) e no Centro Cultural
de Vila das Aves.  Os formulários para
as inscrições encontram-se ainda dis-
poníveis em www.cm-stirso.pt

Vai realizar-se no próximo dia 10
de Junho, feriado nacional, o 23º
Encontro dos antigos colegas de
escola e alunos da professora Ma-
ria da Glória Alves, já falecida.

Não é muito frequente, antes pelo
contrário, que antigos colegas de es-
cola se reúnam com esta frequência

Encontro de antigos colegas de escola

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

CONTACTE ESTE JORNAL

Inscrições abertas
para o programa
de ocupação
dos mais jovem

pecialistas nacionais e internacionais
como por exemplo Joey Eisenmann
da Universidade do Michigan e Cláu-
dia Forjaz da Universidade de S. Paulo.

A cerimónia de encerramento de-
correrá, na sexta-feira, no átrio dos
Paços do Concelho, às 21h30, com
o ato solene da entrega de prémios
e com um espetáculo de dança, mú-
sica e poesia. ||||||

e longevidade. Por isso, mais relevân-
cia tem este Encontro. Vinte e três
anos, sem hiatos, a maior parte deles
com a presença da professora, é obra!

Então, estes antigos colegas vão
conviver (e as respectivas famílias) e
relembrar os já bem afastados anos
de 1954-1958 em que aprende-

ram a ler, a escrever e a contar pelas
mãos desta professora.

O programa do convívio é o habi-
tual: 09h30 concentração no Lar Fami-
liar da Tranquilidade; 10h00 romagem
ao cemitério em memória dos cole-
gas já falecidos; 12h30 almoço de
partilha; 14h00 tarde recreativa. |||||
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Na continuação da onda de assaltos
que tem varrido vários estabelecimen-
tos comerciais, mais concretamente
cafés, em Vila das Aves, junta-se ago-
ra também a Casa do Povo de Rio
Vizela em S. Tomé Negrelos. Os fur-
tos começam assim a alastrar às fre-
guesias vizinhas e os comerciantes
mostram-se apreensivos, preferindo
alguns nem prestar declarações.

Na madrugada de 24 para 25 de
maio, o “Bar da estação” localizado
exatamente na estação de comboios
de Vila das Aves, sofreu uma tentati-
va falhada de furto. Quando se en-
contrava na cozinha do bar -  já este
estava fechado ao público - por volta
da 1.45 da manhã, Isabel Campos,
proprietária do espaço, ouviu um “es-
trondo” e o “barulho de estilhaços”.
Surpreendida, deslocou-se da cozinha
para a zona do café e gritou “quem

Assaltos deixam comerciantes apreensivos
NA MADRUGADA DE SEGUNDA PARA TERÇA-FEIRA MAIS TRÊS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS FORAM ASSALTADOS. OS ASSALTOS TERÃO
COMEÇADO HÁ UMA SEMANA E OS ALVOS SÃO GERALMENTE CAFÉS E LOCAIS ONDE SE VENDE TABACO.

está aí?”. Isabel Tavares explica que
reagiu por impulso mas talvez tenha
sido o suficiente para afugentar o
assaltante. A proprietária do Bar da
Estação, como não ouviu o barulho
de nenhum carro, presumiu que o
larápio tivesse fugido a pé. O baru-
lho, que segundos antes tinha ouvi-
do, foi provocado por duas pedras,
com as quais o vidro da porta foi
partido. Cinco minutos depois a GNR
estava no local, mas segundo nos
relata Isabel Campos, os agentes não
terão visto ninguém suspeito nas ime-
diações do local. A mesma proprietá-
ria relembra no entanto, que já na
semana anterior, por volta da meia-
noite ouviu alguém a tentar “abrir a
porta”, mas ao se aperceberem que
ainda se encontrava alguém no inte-
rior do café, acabaram por fugir.

Na mesma noite, o “Quiosque das
Aves”, a poucos metros da estação de
comboio, também foi alvo de tentati-

va de assalto. “Partiram os vidros, tenta-
ram abrir a janela, mas como não con-
seguiram e devem ter visto que não
havia tabaco, desistiram”, explica Joa-
quim Ferreira, dono do quiosque mais
antigo da Vila das Aves, não se mos-
trando, ainda assim muito surpreen-
dido. “É que só este ano, é a quarta vez
que me tentam roubar o quiosque“, ex-
plica-nos com um sorriso resignado.

Mas a vaga de assaltos alastrou-
se também a S. Tomé de Negrelos,
nomeadamente à Casa do Povo do
Rio Vizela. Manuel Figueiredo, presi-
dente da instituição, relata-nos que
os vizinhos terão visto duas pessoas
a fugir na hora em que o alarme da
Casa do Povo disparou, mas não ha-
verá certeza da veracidade desta in-
formação. De resto Manuel Figueiredo
demonstra o seu desânimo não pelo
furto, mas pelo prejuízo. “O que eles
roubaram não foi quase nada, não
deve valer mais de 15 euros, o pro-

blema é o prejuízo dos vidros parti-
dos”. O método de assalto foi tão
rudimentar como o usado no “Bar
da Estação” uma vez que usaram pe-
dras para partir os vidros e abrir es-
paço para conseguirem entrar. A di-
ferença é que na Casa do Povo do
Rio Vizela, o prejuízo eleva-se, uma
vez que não têm seguro. “O prejuízo
deve rondar os duzentos euros, te-
mos que ver bem como vamos resol-
ver o assunto” confidencia-nos com

algum desalento Manuel Figueiredo.
Depois de várias tentativas frustra-

das para contactar com os comandan-
tes da GNR de Vilas das Aves e de
Santo Tirso, para obter algumas de-
clarações sobre o assunto, foi-nos
informado por um agente que “este
ano há menos crimes do que no ano
passado por esta mesma altura, por-
tanto a criminalidade não aumentou
nem a vaga de furtos é superior à do
ano passado.” Posto isto, e tendo em
conta o facto dos comerciantes se
manifestarem inseguros - alguns nem
quiseram prestar declarações - foi-nos
igualmente transmitido por um dos
agentes da GNR de Vila das Aves
que não está previsto nenhum tipo
de policiamento extra na freguesia.

Sobre a investigação, nada conse-
guimos apurar uma vez que está a
cargo do departamento de investiga-
ção criminal de Santo Tirso, com o
qual não conseguimos contactar. |||||

BAR DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE VILA DAS AVES QUIOSQUE DE VILA DAS AVES

Fonte da GNR de Vila das
Aves diz que “a
criminalidade não au-
mentou nem a vaga de
furtos é superior à do ano
passado”, por esta mesma
altura e por isso não
está previsto qualquer
reforço de policiamento
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O Entre Margens desafiou Ivo Martins
para uma entrevista. O diretor artísti-
co do Guimarães Jazz, a residir des-
de sempre em Santo Tirso, mesmo as-
sumindo alguma relutância em falar
sobre si, não disse que não, mas pro-
pôs antes a publicação de uma “con-
versa informal” com alguém que tem
acompanhado o seu trabalho na arte
e na música, nomeadamente Manuel
Neto. O resultado é o que se segue,
após a apresentação de ambos.

Ivo Martins (1952) é o diretor artísti-
co do Guimarães Jazz, função que
desempenha há 15 anos. Trabalha,
desde 2005, como consultor para as
artes plásticas do Centro Cultural Vila
Flor, em Guimarães. É colecionador
de arte contemporânea desde 1983
e realiza semanalmente um progra-
ma de divulgação de música improvi-
sada na Rádio Universitária do Minho.
Tem publicado regularmente textos
ensaísticos em diversas revistas e sites.
Exerce, atualmente, o cargo de con-
sultor para a arte pública na Câmara
Municipal de Guimarães - Mapa
2012 e irá colaborar com a Guima-
rães 2012 - Capital Europeia Cultura
no âmbito da sua programação.

Manuel Neto (1982) foi o editor, entre
2002 e 2009, da revista Acto e cola-
borou, no mesmo período, com a As-
sociação Cultural Tirsense. Tem publi-
cado regularmente textos ensaísticos.

Manuel Neto: Ivo, viveste sempre em
Santo Tirso, com exceção de algu-
mas interrupções esporádicas. Pode-
mos, no entanto, dizer que o teu per-
curso na música e na arte é marcado
por uma distância em relação aos
seus centros, uma espécie de militân-
cia da periferia e da marginalidade

‘Não gosto que as
vidas sejam
apresentadas como
exemplos a seguir’

da qual a tua cidade é o símbolo.
Ivo Martins: Isso nunca foi calcula-
do, não houve nenhum plano. O que
fiz na arte e no jazz nasceu sempre
de um impulso e do prazer de fazer
as coisas, uma necessidade de certa
forma inexplicável. É verdade que com
o tempo adquirimos a noção de que
algo se construiu, que há um cami-
nho percorrido, embora o meu tenha
sempre acontecido em termos muito
intuitivos e determinado por razões
muito práticas. Nunca tive projetos ou
planos de vida. Nesse sentido, a for-
ça de atração que existe para mim em
Santo Tirso, e que fez com que nunca
tenha querido sair daqui, tem a ver
com isso mesmo, com o facto de esta
cidade não me ser hostil, não me pres-
sionar nem me obrigar a ter estratégi-
as de afirmação ou projetos de so-
brevivência como acontece em cida-
des maiores, que acabam por ser mei-
os mais predatórios e ameaçadores
da individualidade, algo que prezo
acima de tudo.

O meu relacionamento com a di-
mensão local do lugar onde vivo pas-
sa também por um certo afastamento,
que diz respeito à necessidade que
tenho de estar num espaço onde me
sinta anónimo e que ao mesmo tem-
po me permita estabelecer uma roti-
na quotidiana tranquila que me dê a
liberdade necessária para fazer as coi-
sas de que gosto.

Como é que surge a tua relação com
a arte?
A arte surge na minha vida em pri-
meiro lugar através da música. A mi-
nha ligação à música é muito forte e
primordial... o jazz vem mais tarde, e é
como uma derivação dessa relação
profunda com a música, uma aproxi-
mação mais complexa e compreensi-

MANUEL NETO, EX-EDITOR DA REVISTA “ACTO”, À CONVERSA
COM IVO MARTINS, CONSULTOR PARA AS ARTES PLÁSTICAS
DO CENTRO CULTURAL VILA FLOR E COLECIONADOR
DE ARTE CONTEMPORÂNEA, RESIDENTE EM SANTO TIRSO

ENTREVISTA COM IVO MARTINS, DIRETOR DO GUIMARÃES JAZZ

va. Depois surgiu, também por causa
da convivência com o meu pai, a ima-
gem e a compreensão dos processos
de fazer arte, em particular a pintura,
que me trouxe a noção de que é pos-
sível alguém criar realmente alguma
coisa que depois existe por si própria
no mundo. Posteriormente aparece
um interesse pela leitura como uma
espécie de fuga para o interior, uma
sensação de resgate que me trazia uma
ideia de totalidade e plena integração
no mundo através das coisas que ia
lendo e retendo... essa é uma memó-
ria de infância da qual ainda guardo
um vestígio remoto.

No entanto, desenvolveste essa rela-
ção inicial, percetiva e solitária nou-
tros níveis, nomeadamente em fun-
ção do teu trabalho de programação
e da tua atividade enquanto colecio-
nador, que te convocam e exigem de
ti uma atitude diferente, mais socia-
lizada e participativa.
Através da arte, ou mais propriamen-
te da aquisição de obras de arte, de-
sejo estabelecer uma estratégia de
sobrevivência. Sei que ao sentir uma
vontade ardente de possuir determi-

nada coisa, o meu interesse inicial
por ela vai diminuir de forma drástica
e decair rapidamente para o esqueci-
mento alguns dias depois de eu a ter
comprado ou usado. Tenho de expe-
rimentar soluções que me impeçam
de ser completamente assimilado por
este sistema que fomenta uma espé-
cie de obsessão consumidora e aqui-
sitiva sobre todo o tipo de objetos.
Os mecanismos de consumo desati-
vam as imaginações e o imaginário
aparece muito mais forte quando é
capaz de antecipar o prazer da posse.
A possibilidade de eu poder imagi-
nar o gozo que vou sentir ao possuir
determinada coisa, que no seu início
resolve aparentemente os problemas
da sua incapacidade de me satisfazer
a longo prazo, vai-se debilitando com
o seu uso, para desaparecer no mo-
mento em que surge de novo um
maior interesse em adquirir. O drama
que se apresenta na impotência de
nos elevarmos relativamente à vulga-
ridade da vida e à necessidade de
consumir, obriga-me a desenvolver for-
mas mais complexas e subjetivas de

[continua na página seguinte]

“A força de atração que
existe para mim em Santo
Tirso, e que fez com que
nunca tenha querido sair
daqui, tem a ver com o
facto de esta cidade não
me ser hostil, não
me pressionar nem me
obrigar a ter estratégias
de afirmação ou projetos
de sobrevivência”

“Sei que ao sentir uma
vontade ardente de
possuir determinada
coisa, o meu interesse
inicial por ela vai
diminuir de forma drásti-
ca e decair rapidamente
para o esquecimento
alguns dias depois de eu a
ter comprado ou usado”

IVO MARTINS FOTOGRAFADO POR JOANA DE DEUS
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compreensão, quanto mais não seja
para poder fugir à simplicidade do
gosto corrente e à banalização dos
atos de consumo. Dito isto, os livros,
os discos, os filmes ou obras de arte
fazem-me sentir muito menos inco-
modado com a sua aquisição do que
outros objetos que considero mais
supérfluos, porque no fim de contas
retiro algumas vantagens deles, entre
elas as mais variadas possibilidades
de aumentar a minha capa-cidade de
compreensão e entendimento do que
me rodeia, e de ir construindo uma
linguagem própria e individual.

A cultura é neste sentido um elemen-
to essencial à tua forma de viver. Não
tens um formato fechado nas várias
atividades que realizas, e daí trans-
parece uma vontade essencial em não
te especializares, em envolvereste em
várias frentes e trabalhares com di-
ferentes formas de expressão artís-
tica (artes plásticas, música, pensa-
mento)…
Interessa-me a ideia antiga de um co-
nhecimento universal e transdisci-
plinar, transversal a todas as formas
de experiência do mundo, o saber
que releva um aprofundamento da
existência e uma espessura da expe-
riência, e que nos permite viver me-
lhor e dá mais sentido à vida. Existem
várias formas compartimentadas de
conhecimento, inserido e influencia-
do por estruturas e sistemas orga-
nizativos (técnico-científico, académi-
co, religioso etc.) e embora reconhe-
ça a sua importância, não tenho por
eles grande interesse. Este tipo de co-
nhecimento orientado sana proble-
mas muito pontuais, mas não ajuda
a solucionar o grande problema que
é a existência por si só, nem exige
grandes respostas sobre a melhor ma-
neira de se estruturar uma socieda-
de na qual as pessoas possam desen-
volver livremente todas as suas poten-
cialidades. Desejo fomentar um total
desprendimento pelo conhecimento
que vou adquirindo, porque me dei-
xa mais livre para enfrentar o futuro;
deste modo, não valorizo a exaltação
concentrada de uma atividade, de um
saber ou de qualquer tipo de conhe-
cimento parcelar. No saber apoiado
nos princípios da estética, da verda-
de e da inteligência, acrescenta-se per-
manentemente mais conhecimento
útil sobre um texto que é universal, e
que vai acumulando e sintetizando
todos os nossos pequenos contribu-
tos em mais e mais sabedoria... Atra-
vés deste tipo de entendimento mais
complexo e abrangente, e menos im-
plicado ou focado numa ou noutra
vertente da vida humana, consegue
produzir-se uma narrativa sobre o tra-
jecto do Homem através dos tempos,

uma aspiração passível de fornecer
densidade humanística à vida, coisa
que só com a passagem do tempo se
pode determinar, mas que vai ajudan-
do à construção do indivíduo...

O confronto com a improbabilidade
e a singularidade do teu percurso
levanta, para quem está de fora, al-
gumas questões e perplexidades, na
medida em que não é enquadrável
ou formalizável segundo os parâme-
tros habituais. Como descreverias o
conjunto das tuas opções e formas
de relação com o mundo?
Não me agrada a ideia de balanço
de vida nem gosto que as vidas se-
jam apresentadas como exemplos a
seguir e muito menos propor-me
como exemplo do que quer que seja.
Tento contrariar a tendência para cair
na vulgaridade e no egocentrismo
dos atos públicos. Ao nível das idei-
as, o vulgar não tem matéria de ex-
pressão para se tornar visível, e um
percurso feito de opções sérias e de-
cisões reflectidas não pode ser redu-
zido simplisticamente a formas fáceis,
simpáticas e inocentes de estruturação
de um discurso pessoal. Quando se
trabalha a nível das ideias e da abstra-
ção, o imaterial traz automaticamente
perda de sentido e ligeireza no signi-
ficado, porque não é possível repre-
sentá-lo simbolicamente através do
discurso curricular ou biográfico de
uma existência. Não se deve subesti-
mar os perigos da ligeireza, da facili-
dade e do lado ingénuo das repre-
sentações individuais, porque o tem-
po passado nestes processos de afir-
mação corrompe a verdade e a pro-
fundidade daquilo que andamos
a construir seriamente. Acredito que
dificilmente encontrarei uma solução
eficaz e humanamente autêntica, ca-
paz de sintetizar todo o trabalho que
realizei, uma vez que tudo aquilo que
me resta desse esforço que foi torna-
do público, é uma ínfima parte do meu
trajecto individual, feito também de
muitos erros e fracassos. As opções
encerram muito mais rejeições do que
escolhas e as escolhas feitas repre-
sentam muitas vezes uma pequena
parte de um exercício de seleção que
somos obrigados a fazer. O que se
torna visível pode ser muito pouco e
não dar uma dimensão correta sobre
a vastidão do que desenvolvemos ao
longo do tempo.. Utilizar a retórica
fácil e utilitária para nos descrever-
mos é desvirtuar esse trabalho que,
para ser profundo e autêntico, tem
de arrastar consigo uma carga tem-
poral sempre inacessível e uma per-
sistência íntima e pessoal, que ape-
nas pode ser alcançada através de
uma existência focada na aprendiza-
gem e na compreensão. |||||
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“Alguns amigos, estranhando o si-
lêncio, perguntam-me se morri. Não
tenho passado bem, mas não morri.
Espero ressuscitar... A todos, agra-
deço a preocupação...” Foram estas
as últimas palavras que Ademar San-
tos escreveu no seu blog, o “Abnoxio”.

Ademar Santos nasceu em Braga
e licenciou-se em direito na Univer-
sidade de Coimbra. Durante a sua
vida foi professor, escritor, pensador,
jornalista (colaborou com o jornal
Expresso), e um provocador inato.
Descrito pelo escritor brasileiro Ru-
bem Alves como o “feiticeiro da pa-
lavra”, publicou em 2003 uma cole-
tânea de poemas, sob o título “Des-
cansado do Futuro”. Em Santo Tirso
é mais conhecido por ter sido presi-
dente da direção da Escola da Pon-
te, na Vila das Aves.

Em declarações ao Entre Mar-
gens, José Pacheco, o mentor do pro-
jeto da Escola da Ponte, assinala a
partida de Ademar com pesar. “Há
pessoas de quem posso discordar,
mas que respeito profundamente.
Podem ter ideias e atitudes diferen-
tes daquelas que eu assumo, mas
são pessoas nas quais reconheço dig-
nidade.” Começa por assinalar José
Pacheco, relembrando o percurso do
colega. “Na Escola da Ponte, a ação
do Ademar teve dois momentos: um
tempo em que se integrou no proje-
to e um outro tempo em que, por
diferença de critérios, se distanciou.
Porém, creio que o seu labor na nos-
sa escola deixou marcas e foi, de
algum modo, útil. Um projeto é feito
de múltiplos contributos, de diferen-
tes pessoas, e também de olhares dis-
cordantes...”.

Em nome da Escola da Ponte a
gestora Eugénia Tavares, num bre-
víssimo testemunho, começa por ci-
tar um poema do próprio Ademar
Santos: “(...)E não me obrigues a ler
os livros que eu ainda não adivi-
nhei / nem queiras que eu saiba o
que ainda não sou capaz de inter-
rogar / Protege-me das incursões
obrigatórias que sufocam o prazer

Morreu o “feiticeiro da
palavra”, Ademar Santos
NO PASSADO FIM DE SEMANA A NOTÍCIA APANHOU MUITA GENTE DE SURPRESA.
ADEMAR FERREIRA DOS SANTOS, NASCIDO A 9 DE DEZEMBRO DE 1952, TINHA “PAR-
TIDO”. O ANTIGO DIRETOR DA ESCOLA DA PONTE DEIXA UM ESPÓLIO DE
PENSAMENTOS E NA MEMÓRIA A SUA PERSONALIDADE PECULIAR.

da descoberta / e com o silêncio (in-
timamente sábio) das tuas pala-
vras e dos teus gestos / ajuda-me se-
renamente  a ler e a escrever a mi-
nha própria vida”. E peante isto, Eu-
génia Tavares admite que o “contri-
buto que Ademar Ferreira dos San-
tos” deixou na escola de Vila das
Aves “está para além destas palavras
que refletem a sua forma de ser, de
ver, de estar na escola, na Escola da
Ponte e na vida. Ademar deixa-nos,
sem dúvida, uma grande lição: li-
berdade.”

De abnóxio (inocente) Ademar
Santos teria muito pouco, e para
quem acompanha a blogosfera, cer-
tamente que a partir de agora se
sentirá órfão dos comentários, pro-

vocações, poesia, música e constatações
que várias vezes por dia partilhava
com os seus leitores. José Pacheco, a
residir em S. Paulo no Brasil, explica
que após a saída de Ademar Santos
da Escola da Ponte, acompanho-o
através da sua “produção escrita.”
Acrescentando que “lia o seu blog,
na internet, as suas denúncias da
triste educação que ainda se faz por
aí, e os seus comentários sobre a
triste política que ainda se faz em
Portugal.” Conclui o seu comentário
à morte de Ademar com um categó-
rico “O que posso dizer? Que senti-
rei a falta da coragem e da frontali-
dade que punha naquilo que fazia.”

Até ao momento o Entre Mar-
gens não conseguiu apurar as causas
da sua morte. O funeral realizou-se
esta quarta feira, 25 de maio. Ademar
Santos parte com apenas 58 anos.
Deixa no entanto para a posterida-
de os seus poemas, textos e pensa-
mentos. Alguns deles podem ainda
ler-se em abnoxio.weblog.com.pt |||||||

José Pacheco: “O que
posso dizer? Que sentirei
a falta da coragem e da
frontalidade que pu-
nha naquilo que fazia”
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Exercício, sim!
Mas com segurança,
faz favor!
|||||| OPINIÃO: LUDOLUDOLUDOLUDOLUDOVIDVIDVIDVIDVIDAAAAA     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

Ah, o mês de maio! O mês
da mãe, o mês de Maria, o
mês da vinda a Portugal do
Papa, o mês das noivas. Al-
guns astrólogos afirmam que
o mês de maio é o mês mais
feminino do ano. Em maio
as férias já piscam o olho, o
calor já dá sinais de vida e a
roupa começa a ser mais leve
e colorida e, para manter a
boa forma física, aproveita-se
também o lema do mês de
maio para manter o coração
saudável.

E como ultimamente as
carteiras não andam rechea-
das a boa forma física vai-se
mantendo sem idas ao giná-
sio, mas sim com as caminha-
das ao início da noite.

O fenómeno das cami-
nhadas é comum a muitas
freguesias do concelho. Tanto
aquelas que têm condições
para que as ditas caminha-
das sejam feitas como as que
não têm. Os passeios ao ar
livre, diz o Sr. Doutor, fazem
bem tanto ao físico como ao
espírito. E como é barato, faz
bem ao bolso e não é difícil
aderir.

Contudo, tenho cá para
com os meus botões, que não
há bela sem senão. Vejamos:
em grande parte das fregue-
sias do concelho muitas ruas
nem passeios (que se pos-
sam chamar passeios) têm. O
piso é muitas vezes irregular
e em algumas nem luz públi-
ca há. E depois o movimento
automóvel mantém-se e
quem anda na rua leva com
os gases pelas narinas aci-
ma quer queria quer não.

Se porventura optar por ir
para um parque fechado,
como o Parque da Rabada, é

bom que faça um seguro
antes. É que pode muito bem
acontecer, sair de lá com al-
guma mazela que não esta-
va à espera. E digo isto, por-
que embora o Parque da Ra-
bada seja agradabilíssimo
tanto pelos passeios, sombras
e brisas, em abono da ver-
dade, o ambiente de farwest
que lá reina não é propício
a quem caminha por lazer.

Senão vejamos: praticam-
se por lá, inúmeros jogos
com bola. Muito bem, nada
contra, mas se levar com uma
na cara e lhe partir os ócu-
los, por exemplo, a bola já
não tem dono. Dizem ‘não é
de ninguém!’ As bicicletas
circulam sem regra nem lei.
Se formos atropelados, e lhe
partir uma perna, só por aca-
so, há-de ser bonito resolver
o problema. Ah, e agora tam-
bém lá circulam os carros de
três rodas (desconheço o
nome, assumo) conduzidos
por qualquer condutor com
ou sem carta de condução.
Se houver um acidente, a
culpa morre solteira, como
sempre.

Enfim, apesar de tudo e
de fazer muito mal à carteira
umas idas ao ginásio não
deixam de contribuir para a
boa forma física e num am-
biente mais seguro. Afinal
fala-se tanto em segurança
que mais vale prevenir….  Exer-
cício, sim! Mas com seguran-
ça, faz favor! |||||

Os passeios ao ar
livre, diz o Sr. Doutor,
fazem bem tanto ao
físico como ao espíri-
to. E com é barato,
 faz bem ao bolso e
não é difícil aderir.

No próximo dia 5 de junho,
no Centro Cultural de Vila das
Aves, os mais novos (e não só)
são convidados a conhecer a
“Fábula do peixe que muda”;
um espectáculo a partir do qual
é propostas um oficina de ar-
tes plásticas.

Com concepção e encena-
ção de Madalena Victorino, “Fá-
bula do peixe que muda” – ba-
seado no livro de Emma Dante,
“La Favola del pesce cambiato”,
e das ilustrações de Gianluigi
Toccafondo - revela, através do
teatro das artes plásticas, a me-
tamorfose da vida de um peixe.

A fábula “narra a viagem
subaquática de um peixe cha-
mado Adriano, desde o ocea-
no, de onde partira no princí-
pio dos tempos, numa corrida
desenfreada contra um cardu-
me imparável, até desaguar
num lugar onde já nada nada,
mas onde se ouve muito bem
a voz quente e calma do ocea-
no, pela qual se apaixona pro-
fundamente”.

Na oficina de expressão
plástica proposta a partir desta
fábula, “deixamos de ser os
meninos que somos para vol-
tarmos a ser os peixinhos que

fomos”, de forma a recordar o
lugar onde vivemos secreta-
mente os primeiros nove me-
ses da nossa vida.

O espetáculo, promovido
pela Câmara de Santo Tirso, é
dirigido ao público infantil e
realiza-se às 10h30 do referi-
do dia 5 de junho (sábado)
Para participar na oficina, diri-
gida a público com idades en-
tre os 6 e os 12 anos, os inte-
ressados devem proceder ao
preenchimento de ficha de ins-
crição disponível no Centro
Cultural. As inscrições estão
limitadas a 30 participantes. ||||||

ESPETÁCULO E OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS DE MADALENA VITORINO, PARA OS MAIS NOVOS. NO
PRÓXIMO DIA 5 DE JUNHO, ÀS 10H30 NO CENTRO CULTURAL DE VILA DAS AVES

‘Fábula do peixe que muda’ no Centro Cultural

Francisco Correia
edita livro de
poesia “Já sei
para onde vou”

||||| TEXTO: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Francisco Correia, ex-colunista
do jornal Entre Margens, a re-
sidir atualmente em Vizela, edi-
ta um livro de poesia com o tí-
tulo “Já sei para onde vou”, tí-
tulo que denota imediatamen-
te a influência de José Régio,
ou não fosse Francisco Cor-
reia natural de Vila do Conde.

Trata-se de uma edição de
mil exemplares patrocinada
pela Câmara Municipal de
Vizela cujos lucros de venda
revertem a favor da constru-
ção do Lar Casal do Telhado
de Stª Eulália de Vizela. O
livcro foi apresentada ao pú-

EX-COLABORADOR DO ENTRE MARGENS EX-ELEMENTO
DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES

EDIÇÃO DE MIL EXEMPLARES PATROCINADA PELA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIZELA CUJOS LUCROS
DE VENDA REVERTEM A FAVOR DA CONSTRUÇÃO
DO LAR CASAL DO TELHADO DE STª EULÁLIA

blico na noite do passado dia
21 de maio na Fundação Jor-
ge Antunes, numa sessão que
ficou marcada pela presença de
muitos amigos, inclusive de
Vila das Aves, pelo envolvimen-
to cultural e musical da sua fa-
mília, em particular dos seus
filhos, o Mário e a Clara que,
à viola e ao piano, pontuaram
os momentos de declamação
com belíssimos trechos musi-
cais, assim como pela “ence-
nação” primorosa de textos
seus a cargo de um grupo de
alunas de uma escola de Vizela.

A sessão teve na mesa de
honra a presença de represen-
tantes da Câmara Municipal,
nomeadamente do vereador
da cultura, de Anabela da
Costa que apresentou a obra
e realçou aspetos marcantes
da sua temática e do estilo do
autor, para além, naturalmen-
te, do próprio autor que não
quis deixar de dar voz a um
ou outro dos seus poemas. O
poema com que abre a sua
coletânea, “Renovatio”, intro-
duz-nos numa intenção subli-
minar do autor que, declaran-
do expressamente “não me jul-
go poeta” tenta evidenciar uma
espécie de ponto de charneira
entre uma produção poética
iniciática e juvenil, quase “eclip-
sada” e a emergência de uma
produção já mais madura, “nes-
te Outono tardio”. Esta emer-
gência é, por vezes, tumultuo-
sa, “as palavras pululam como
sombras arredadas de um so-
nho vespertino”; torna-se ele-

trizante face às psicoses cole-
tivas e angústias da civilização
atual e quase se insinua pelos
divãs da auto e da hetero-aná-
lise, encontrando, afinal, saídas
mais airosas e aladas ou mes-
mo vias de sublimação para o
encontro com os outros, o amor
e a amizade. Quanto ao estilo,
há que dizer que a poesia de
Francisco Correia na sua for-
ma, mesmo quando utiliza o
modelo do soneto, é “dis-
ruptiva”, quer dizer, rompe com
a rigidez da medida e da har-
monia em benefício da arquite-
tura e da discursividade das
ideias que, o mais das vezes,
ferem a sensibilidade pela sua
acutilância e frieza.

Em “Já sei por onde vou”,
Francisco Correia parece estar
convicto de ter encontrado um
rumo alternativo para a sua
intervenção cívica que não ape-
nas através da prosa discipli-
nada e racional do comentá-
rio e da crónica. |||||

A poesia de Francisco
Correia, na sua for-
ma, rompe com a rigi-
dez da medida e da
harmonia em benefí-
cio da arquitetura e
da discursividade das
ideias que, o mais das
vezes, ferem a sensibi-
lidade pela sua
acutilância e frieza



´́́́́INQUERITO Delfim Sá:
“[Gostava de ver no Centro Cultural de Vila das Aves]
uma bienal de cerâmica figurativa a nível mundial”.

Embora natural de S. Pedro de Bairro
(Famalicão), onde se iniciou como ar-
tesão, Delfim Sá, tem desenvolvido
grande parte do seu percurso em San-
to Tirso. Em abril de 2010 recebeu a
medalha de mérito cultural, atribuída
pela Câmara Municipal, depois dos
vários prémios de artesanato que foi
acumulando desde 1996. Entre eles,
o prémio nacional de artesanato da
Foz do Douro, o Prémio Nacional da
Feira  Internacional de Lisboa e a me-
dalha de mérito da cidade de Arles
(França), entre outros. Em 1979 par-
ticipou na abertura da escola de cerâ-
mica do Centro de Arte e Cultura de
S. Pedro de Bairro, atual Fundação Cas-
tro Alves. Aí permanece durante 18
anos. Termina a sua ligação artística com
a Fundação, dando assim inicio a
uma nova fase da sua carreira artísti-
ca na vila de Rebordões, Santo Tirso.

Um estudo do Instituto de Tecnolo-
gia Comportamental diz que Santo
Tirso é um dos melhores municípios
para se viver. Concorda? Porquê?
Há determinadas coisas que concor-
do, outras não, no entanto penso que
seria importante avaliar em que ano
foi realizado o estudo e o ano de
2010 para comparação. Quantos mu-
nicípios foram avaliados? Qual o grau
de exigência da população de Santo
Tirso em relação a outros concelho?
Se é assim tão bom, por que é que há
menos gente a viver no concelho?

Onde gostaria de ver um espaço de
artesanato em Santo Tirso?
Junto do Mosteiro de S. Bento.

Há algum local do concelho de San-
to Tirso que gostasse de riscar do
mapa?
Não, antes pelo contrário, anexava
mais para nos tornarmos maiores e
mais fortes.

A Casa de Chá, no Parque D. Maria II,
dá-lhe vontade de tomar um Xanax
ou um Dom Pérignon?
Num local tão bonito, nem uma coi-
sa nem outra. Talvez, ao fim da tarde,
um bom vinho verde branco com uma
boa companhia e um pôr do sol fan-
tástico a incidir sobre o mosteiro.

A quem oferecia uns óculos?
A quem passa a vida a criticar e nada

faz pelo bem estar das outras pessoas.

Quantas vezes já fez trocadilhos com
o nome “Parque da Rabada”?
Várias!... algumas bem curiosas, talvez
a lembrar o Arq.º Tomás Taveira.

Qual das prometidas obras cama-
rárias sente mais falta?
Penso que de todas a mais urgente
será o saneamento e a água no domi-
cílio a 100 por cento do concelho.
Depois sim uma casa da cultura que
desse a possibilidade a que todas as
artes (música, pintura, escultura, arte-
sanato, etc) se pudessem promover.

Complete a frase: eu pagava para...
Ver a companhia de ballet do teatro
de Bolshoi na inauguração do Cine-
Teatro.

Uma universidade no concelho de
Santo Tirso é: imperativo, desneces-
sário ou indiferente?
Nos tempos em que vivemos penso
ser necessário, pois trará mais juven-
tude ao concelho e isso obrigatoria-
mente traz mais vida, mais desenvol-
vimento e essa mesma juventude di-
vulgará o concelho pelo país fora.

De 0 a 10, qual o valor que atribui-
ria à Feira de Artesanato de Santo
Tirso?
Da forma como vem decorrendo tal
evento, creio que não lhe podemos
chamar esse nome, no entanto é bom
para as pessoas do concelho terem
um evento deste género para mos-
trarem os seus hobbies preferidos. As
feiras de artesanato deviam ter este
nome apenas quando lá estiverem
profissionais. Saíam todos beneficia-
dos: os artesãos e o público.

Eu gostava de ser vereador da cultu-
ra por um dia para...
Se esse dia tivesse 35 040 horas,
talvez revolucionasse o concelho com
mais cultura! Aproveitava o que de
bom se fez e implementava novas for-
mas de trabalhar ainda mais com a
população.

Qual o seu palpite para o ano de con-
clusão do Cine-Teatro de Santo
Tirso?
Primeiro, qual é a data do início efetivo
das obras? Depois, sim, há prazos a
cumprir!

Que nome lhe ocorre para suceder a
Castro Fernandes?
Talvez Santana Lopes ou Manuel
Maria Carrilho seriam bons para o
concelho em termos de projeção na-
cional e cultural.

Quem levava a banhos nas Termas das
Caldas e no Rio Ave?
Nas termas das Caldas da Saúde, os
meus amigos. No rio Ave, as pessoas
que há uns anos atrás prometeram
nas televisões milhões para limparem
o rio Ave e também as pessoas res-
ponsáveis pela sua poluição. Seria
engraçado ver as mesmas com os
corpos às cores.

O que gostava de ver no Centro Cul-
tural de Vila das Aves?
Uma bienal de cerâmica figurativa a
nível mundial.

Que futuro gostava de ver reservado
para a Fundação Castro Alves (de S.
Pedro de Bairro)?
Para quem praticamente nasceu nesta
casa, cresceu, desenvolveu e se fez
artesão com nome reconhecido no
mercado, nada mais pode desejar a
não ser o melhor do mundo, no en-
tanto fico triste ao ver que o espírito
com que esta casa foi criada pelo seu
Criador, Manuel Maria Castro Alves,
para nós (os meninos - anos 70/80)
o Sr. ALVES se perdeu. Penso que se-
ria a altura certa para as pessoas que
hoje gerem (mal) a Fundação pensa-
rem no projeto que estão a realizar!

A quem gostava de oferecer uma me-
dalha de honra?
A todas as pessoas boas, sem exceção,
que me fazem ser feliz. ||||||

UFFF!! E AO FIM DE OITO EDIÇÕES, ALGUÉM ADMITE – FINALMENTE – FAZER TROCADILHOS COM O NOME “PARQUE DA RABADA”. ASSUME-
O DELFIM SÁ, O MAIS RECONHECIDO DOS ARTESÃOS DO MUNICÍPIO (EMBORA NATURAL DA FREGUESIA DE BAIRRO), COM LARGA
PROJEÇÃO A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. NESTE INQUÉRITO, DELFIM SÁ FALA DO QUE MUDARIA NO CONCELHO MAS TAMBÉM DA
FUNDAÇÃO CASTRO ALVES, A CASA ONDE “SE FEZ” ENQUANTO ARTESÃO.

‘Se é assim tão bom, por que é que há
menos gente a viver no concelho?’

Delfim Sá: “Talvez Santana Lopes
ou Manuel Maria Carrilho seriam bons
para o concelho em termos
de projeção nacional e cultural.”



DESPORTO Este jornal adotou o Novo
Acordo Ortográfico

Rally vai dar espetáculo nas ruas
principais de Santo Tirso

||||| TEXTO: CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA     SOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHO

A grande surpresa da terceira edição
do ‘Rally Santo Thyrso Convida’ é a
realização de uma Super Especial Ci-
tadina, que irá decorrer na noite de
18 de junho, sexta-feira, nas ruas do
centro da cidade de Santo Tirso. É na
voz de Armindo Araújo, campeão do
mundo de Ralis-Produção e a “cara”
desta prova, que a decisão de fazer
uma super especial no centro da ci-
dade é explicada: “normalmente as
super especiais fazem-se nos parques
industriais, onde o acesso é difícil para
o público e aqui queremos oferecer

ESTE ANO O ‘RALLY SANTO THYRSO CONVIDA’ TRAZ NOVIDADES. A 18 DE JUNHO, REALIZA-SE UMA SUPER ESPECIAL EM PLENO
CENTRO DA CIDADE DE SANTO TIRSO. A 19 DE JUNHO FAZEM-SE OS TROÇOS, EM TUDO SEMELHANTES AOS ANOS
ANTERIORES. ARMINDO ARAÚJO É, DE NOVO, A CARA DA PROVA, E VAI CORRER COM CASTRO FERNANDES COMO CO-PILOTO

um espectáculo dentro de casa.”
Para que esta novidade decorra com

a máxima segurança, a prova vai con-
tar com o apoio das forças de segu-
rança, nomeadamente da PSP, GNR e
Polícia Municipal e ainda com a cola-
boração das corporações de bombei-
ros. Os responsáveis pela segurança,
advertem, desde já, que o público deve
acatar as ordem que são dadas, res-
tringindo-se às áreas destinadas para
o público. O presidente da Câmara
Municipal, Castro Fernandes, assegu-
rou que todas as zonas estarão bem
delimitadas, com jerseys e dois quiló-
metros de grades, para evitar aciden-

tes. O autarca de Santo Tirso fez tam-
bém questão de pedir desculpa aos
moradores e comerciantes por even-
tuais transtornos que esta Super espe-
cial poderá vir a causar, uma vez que
o evento vai, de uma forma ou de
outra, interferir na rotina normal da
cidade e, por conseguinte, dos mora-
dores e comerciantes. Castro Fernan-
des não deixou porém de assinalar
que esta novidade “pode ser um enor-
me êxito para cidade” e aos morado-
res deixa o apelo para que partici-
pem: “se quiserem alojar famílias e
pessoas nas varandas, seria muito bo-
nito”, afirmou ainda o presidente da

assistência estará localizado na Praça
do Município, local onde só pode-
rão entrar até às 19 horas.

O restante esquema do ‘Rally San-
to Thyrso ConVida’ não sofrerá alte-
rações, disputando-se no sábado, 19
de junho, as habituais duplas passa-
gens pelas bem conhecidas especi-
ais, Mourinha/Hortal, Serra e Carrei-
ra/S. Miguel (N. Sra. Assunção).

De resto, na conferência de im-
prensa fizeram-se representar os pa-
trocinadores e os organizadores do
evento. A Santa Casa da Misericór-
dia, por Rita Queiroz, o Clube de Des-
portos Motorizados do Porto, por
Carlos Cruz e Castro Fernandes, pre-
sidente da câmara municipal e patro-
cinador do evento, finalizando o pa-
inel com Armindo Araújo. “Este é o
meu rally”, afirmou o campeão do
mundo que vai no carro 0 (zero) a
fazer dupla com Castro Fernandes.

Como dados adicionais, Castro
Fernandes, assegurou que a câmara
municipal vai ser contida nas despe-
sas, sendo que a autarquia vai entrar
com 12 mil e quinhentos euros, ex-
cluindo o peso da logística, valores
que nas palavras do autarca de Santo
Tirso são “muito reduzidos”. |||||

Câmara. Apesar das linhas gerais do
rally se manterem iguais às dos anos
anteriores, há algumas mudanças
para além da inclusão da super es-
pecial citadina. A verificação inicial
e a partida irá ocorrer no Vale de
Pisão, em Água Longa e o parque de

O presidente da Câmara,
Castro Fernandes acredita
que a Super Especial
“pode ser um enorme
êxito para cidade” e fez o
apelo à participação
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negrelcar - centro de assistência auto, lda.
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PILOTO SURPREENDIDO COM O APOIO DO PÚBLICO DA INVICTA
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Passaram 34 anos desde a última
vez que a cidade Invicta tinha rece-
bido os artistas do Mundial de ralis.
Ainda bem que o fez já que a inici-
ativa - “Porto Road Show” - foi um
sucesso e o público aderiu em mas-
sa não se cansando de apoiar, so-
bretudo, os pilotos portugueses e mui-
to em especial Armindo Araújo.

A prova era apenas uma de-
monstração do que os pilotos eram
capazes de fazer ao volante dos res-
pectivos carros e emoção não fal-
tou a quem se dirigiu ao centro da
cidade do Porto para aplaudir e in-
centivar.

O piloto natural de Santo Tirso
foi um dos mais ovacionados e não
se acanhou aquando das investidas
para lhe chegarem ao volante do
seu Mitsubishi Lancer. Aliás, Armin-
do Araújo ficou impressionado e
agradeceu à organização a iniciati-
va que teve.

“Não posso deixar de endereçar
parabéns à organização pois o ‘Por-
to Road Show’ revelou-se um ver-
dadeiro êxito. Com este cenário fa-
buloso, e um percurso que permita
andar de forma rápida, segura e es-
pectacular, fiquei impressionado com
o entusiasmo demonstrado pelos
milhares de espectadores que en-
cheram os Aliados”, disse aos jor-
nalistas o actual líder do mesmo
campeonato na época já em curso.

A inovação da prova sem com-
petição prendeu-se ainda com o

SEGUNDO A ORGANIZAÇÃO ERAM MAIS DE 40 MIL OS
ESPECTADORES QUE NO PASSADO DOMINGO ENCHERAM
A AV. DOS ALIADOS, NO PORTO, PARA ASSISTIR À
PROMOÇÃO DA SEXTA ETAPA DO RALI DE PORTUGAL,
QUE VAI ARRANCAR AMANHÃ NO ALGARVE E SE VAI
PROLONGAR ATÉ DOMINGO. ENTRE OS MAIS
APLAUDIDOS ESTEVE O PILOTO ARMINDO ARAÚJO. O
DELÍRIO FOI EVIDENTE E AS SOLICITAÇÕES CHEGARAM A
SURPREENDER O CAMPEÃO DO MUNDO.

Armindo Araújo
acarinhado no
‘Road Show’
da cidade invicta

facto do público poder conviver de
perto com o piloto, que não se inti-
midou com as solicitações dos mui-
tos fãs. Armindo Araújo disse mes-
mo que “este tipo de iniciativas faz
falta e é importante para o desporto
automóvel”, apesar de raro.

Outros portugueses presentes e
que não deixaram de ser aplaudi-
dos foram Bernardo Sousa (Ford
Fiesta S2000) e Vítor Pascoal
(Peugeot 207 S2000).

Quem também não escondeu a
satisfação foi o hexacampeão do
mundo, Sebastien Loeb acarinhado
fortemente pelo público português.
O piloto da Citroën confessou que
a promoção no Porto não só o “di-
vertiu como divertiu o público” e isso
foi o qe todos “procuraram fazer”.

Entre os estrangeiros mais con-
ceituados da modalidade, Loeb e a
sua equipa (Dani Sordo e Kimi Raik-
konen) e a dupla Mikko Hirvonen
e Jari-Matti Latvala (Ford Focus) fo-
ram os que mais fizeram vibrar os
presentes com piões e saltos fan-
tásticos. |||||

O piloto de Santo Tirso foi
um dos mais ovacionados e

não se acanhou aquando
das investidas para lhe
chegarem ao volante do

Mitsubishi Lancer. Aliás, o
piloto ficou impressionado

e agradeceu à organi-
zação a iniciativa que teve

Decorreu ao longo do passado fim
de semana (22 e 23 de Maio) o
Torneio Nadador Especialista Juvenis/
Absolutos, prova que teve lugar na
Piscina Municipal de Vila Meã e que
contou com a presença de 256 atle-
tas em representação de 20 Clubes.
A equipa do Ginásio Clube de Santo
Tirso foi composta por nove atletas
cujo desempenho médio nesta prova

Ginásio Clube de Santo Tirso
conquista três pódios em Vila Meã
TORNEIO NADADOR ESPECIALISTA JUVENIS/ABSOLUTOS. PARA ALÉM DOS TRÊS PÓDIOS
FORAM AINDA CONSEGUIDOS 2 TAC’S PARA OS CAMPEONATOS NACIONAIS DE VERÃO

A Federação de Karate Tradicional de
Portugal, com a colaboração do Gi-
násio Clube Vilacondense, organizou
o campeonato nacional de seniores
que decorreu no pavilhão do parque
de jogos no dia 15 de Maio em Vila
do Conde. Estiveram presentes atle-
tas de clubes de norte a sul do país,
disputando os títulos de provas indi-
viduais de kata, kumite e fukugô,
masculino e feminino.

O Karate Shotokan Vila das Aves
esteve representado com apenas dois
atletas, Tiago Lima e Ricardo Rodri-
gues, alcançando ambos excelentes
resultados. O primeiro sagrou-se cam-
peão nacional em katas e campeão
em fukugô. Por sua vez, Ricardo Rodri-
gues foi campeão nacional em kumite
e terceiro lugar em fukugô. Um ba-
lanço, por isso, mais do que positivo
para a associação de karate de Vila
das Aves; dois atletas, três títulos e
um terceiro lugar, representativos do
valor e qualidade destes karatecas
avenses. Ricardo Rodrigues e Tiago
Lima estiveram no seu melhor, de-
monstrando a sua valia e toda expe-
riência para vencerem os seus adver-
sários e assim conquistarem mais tí-
tulos para o seu clube.

MAISD DOIS TÍTULOS
A Liga Portuguesa de Karate Shoto-
kan, em parceria com o Ginásio Clube
do Sul, organizou o campeonato na-

MAIS DOIS IMPORTANTES TÍTULOS CONQUISTADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VILA DAS AVES
DE KARATE, DESTA VEZ NO CAMPEONATO NACIONAL DE KARATE TRADICIONAL

Ricardo Rodrigues e Tiago
Lima campeões nacionais

ASSOCIAÇÃO KARATE SHOTOKAN DE VIL DAS AVES

foi de 101,3 por cento, tendo alcan-
çado 16 novos Recordes Pessoais em
27 resultados individuais. Destaque,
no entanto, para a obtenção durante
este torneio de dois tempos de aces-
so aos Campeonatos Nacionais de
Verão (TAC’s), conquistados por Ana
Paula Araújo aos 200m Costas e Tiago
Sobral Coelho aos 400m Estilos.

Na classificação final do Torneio

o GCST conseguiu alcançar 3 pódios;
Ana Paula Araújo alcaçou o segun-
do lugar costas (juvenis), Rute Sofia
Teixeira o terceiro lugar mariposa (ab-
solutos) e Tiago Sobral Coelho o
tereciro lugar estilos (juvenis). De re-
alçar também o quarto lugar conquis-
tado por João Pedro Barroso (costas,
juvenis) e o quinto lugar de Helena
Manuel José (velocistas absolutos). |||||

cional de karate shotokan, para as
categorias de cadetes, juniores e
seniores. O campeonato decorreu no
dia 23 de Maio, no pavilhão do Gi-
násio Clube do Sul, na Cova da Pie-
dade, junto a Almada, e contou com
a participação de mais de 200 atle-
tas de clubes de todo o país.

Os atletas do Karate Shotokan Vila
das Aves obtiveram os seguintes
pódios: em kata, a equipa constituída
por Tiago Lima, Ricardo Rodrigues e

João Meireles sagrou-se campeã na-
cional pela sexta vez consecutiva. Para
além disso, Tiago lima conquistou tam-
bém o terceiro Katas seniores e Filipa
Fernandes sagrou-se campeã nacio-
nal kumite cadetes. Nesta prova parti-
ciparam ainda os karatecas Jorge Ma-
chado e Emanuel Fernandes.

Excelentes resultados para os kara-
tecas avenses, saindo o clube local,
mais uma vez, prestigiado com este
desempenho. |||||
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O Grupo Desportivo Vale do Ave or-
ganizou no passado dia 15 de maio
4º Dia GDVA, evento realizado pelo
quarto ano consecutivo, desta feita
junto dos alunos das oito escolas bá-
sicas do Agrupamento de Escolas AVE.
Mantendo o objetivo de proporcio-
nar a prática do futsal junto dos mais
jovens, pretendeu-se, este ano, au-
mentar o alcance da iniciativa, envol-
vendo as escolas básicas de Vila das
Aves (Bom Nome, Quintão 1 e Cense)
e São Tomé de Negrelos (Giestal 1 e 2,
Santo António, Mourinha e Pombinhas).

O 4º Dia GDVA contou com 60
participantes, entre atletas da escola
de futsal GDVA e alunos do 1º ao
4º ano das diversas escolas, propor-

|||||| TEXTO: SILSILSILSILSILVIAVIAVIAVIAVIA     SOSOSOSOSOARESARESARESARESARES

A uma jornada do fim do Campe-
onato Distrital da II Divisão femini-
na é já ponto assente a conquista
de subida da equipa do S. Salva-
dor, ainda que não seja certo, que
a equipa de Santo Tirso queira de
novo disputar o escalão maior da
modalidade. Certo, é que o tercei-
ro lugar não escapa e pode haver
ainda outra formação jesuíta a jun-
tar-se à festa, já que a turma de
Areias está a uma vitória de poder,
em ano de estreia, surpreender, e
carimbar, também um lugar entre as
equipas da I Divisão.

De reter da última jornada há
ainda as vitórias de ambas as equi-
pas e a ironia do prémio que pode
ter sido dado. É que a vitória do
S.Salvador aliada ao triunfo do ARCA
permitiu à equipa de Carla Maia
ascender ao quinto lugar e, desta
forma, abrir as portas da subida. Isto
porque o segundo classificado já tem
uma equipa no escalão principal não
podendo, dessa forma, subir.

Entretanto, o Póvoa Futsal, que
também se estreou esta época, é já
campeão tendo feito a festa no ter-
reno do seu adversário directo, Res-
tauradores Avintenses, depois de
um empate a três bolas.

Assim sendo, na próxima ron-
da, o S. Salvador recebe o vice-líder
(Avintenses), na Escola D. Afonso
Henriques, em Vila das Aves, en-
quanto o ARCA viaja até Paços de
Ferreira (Escola Modelos) para uma
dura batalha frente aos Leões da
Citânia, que apenas dispõe de me-
nos um ponto na tabela classifica-
tiva. Todos os jogos estão marca-
dos para as 18h00.

DANI E SOFIA SOMAM E SEGUEM
NO NACIONAL
Quem continua a brilhar são as pu-
pilas de Santo Tirso, Dani e Sofia,

ARCA PODE SEGUIR AS MESMAS PISADAS

A EQUIPA FEMININA DO S. SALVADOR CONQUISTOU O
TERCEIRO LUGAR NO DISTRITAL DA AF PORTO DA II
DIVISÃO E ASSIM TEM UM PÉ NO ESCALÃO PRINCIPAL DA
MODALIDADE. O CAMPEONATO CONCLUI NO PRÓXIMO
SÁBADO E ARCA PODE SEGUIR O MESMO CAMINHO

GRUPO DESPORTIVO VALE DO AVE

60 participantes no 4º Dia GDVA

Juniores campeões concelhios
Debaixo do forte calor que se viveu
no último fim de semana, disputaram-
se mais uma série de jogos, nos di-
versos escalões e em diversas com-
petições.

Começando pelos mais pequenos,
os Minis, com a equipa B de folga a
preparar a última jornada do campe-
onato, contra a E. F. Miguel Roriz, es-
teve a equipa A em atividade, partici-
pando na Guimarães Cup 2010, or-
ganizada pela Escolinha dos Sandi-
nenses. Um torneio com uma orga-
nização muito boa e onde estiveram
presentes 32 equipas de clubes como
o Sporting, o Braga, Freamunde, Aves,
Gil Vicente e escolas conceituadas

cionando uma animada manhã de
sábado, onde o futsal foi o centro
das atenções. Mais de uma centena
de pessoas passou pelo pavilhão da
Escola Secundária D. Afonso Henri-
ques para assistir aos jogos, prestan-
do outro colorido ao evento e teste-
munhado a animação de todos os
atletas, que ao longo da manhã fo-
ram repondo as energias com o me-
recido lanche oferecido pelo GDVA.

Na parte final da manhã, teve lu-
gar a habitual distribuição de meda-
lhas e lembranças aos participantes.

Segundo refere o grupo organiza-
dor, em comunicado de imprensa,
para o sucesso desta atividade foi fun-
damental o empenho de dirigentes,

treinadores e jogadores do clube, bem
como o apoio dos seus patrocinado-
res e parceiros institucionais. A orga-
nização destaca ainda a colaboração
do agrupamento de escolas, bem como
de todos os professores responsáveis
pela organização das equipas que par-
ticiparam no 4.º Dia GDVA.

De referir que a escola de futsal
GDVA iniciou-se em setembro de 2009
e conta já com a participação de mais
de 20 atletas. Os treinos desenro-
lam-se todos os sábados de manhã,
entre as 10 e as 12 horas. Jogos par-
ticulares, torneios e diversas ações de
formação, pensadas para contribuir para
o crescimento equilibrado dos alunos,
são realizados ao longo do ano. |||||

Feminino do S.
Salvador promovido
à I Divisão

que representam as cores do con-
junto feminino do Restauradores
Avintenses, actual detector do títu-
lo nacional de futsal. Na quarta ron-
da da fase de grupos, a equipa
gaiense venceu o Unidos da Esta-
ção, por 7-1, e segue no comando
com 10 pontos, os mesmos que o
Vilaverdense, que triunfou diante do
Vilamaiorense, por 7-3.

Esta foi uma semana que culmi-
nou da melhor maneira para as atle-
tas de Santo Tirso, já que participa-
ram no Torneio Internacional Cida-
de de Espinho que contou com as
brasileiras do Unochapecó NiloToz-
zo, as espanholas do Ponte Ourense
SAD e ainda as também portugue-
sas da Novasemente. As gaienses
terminaram na terceira posição de-
pois de terem sido eliminadas nas
meias pela formação de Espanha
nas grandes penalidades. Isso, po-
rém, não invalidou que Dani, conhe-
cida por Pisko, fosse considerada nas
duas partidas a melhora jogadora
em campo. Recorde-se ainda que
ambas as jogadoras foram chama-
das pelo selecionador Orlando
Duarte à turma das quinas univer-
sitária para um estágio de prepara-
ção para o Mundial universitário. |||||

NEGRELOS TERMINA EM SEXTO
Na I Divisão, série 2, o Negrelos
terminou a temporada na sexta po-
sição, um lugar merecido para uma
equipa que se estreou no referido
escalão. Na última ronda, a equipa
de Santo Tirso perdeu no seu re-
duto perante o líder e campeão de
série, Sobrado, por 3-1, mas não
deixou de mostrar porque concluiu
a época acima do meio da tabela.

como a Bragafut, Fintas, Escola do
Benfica de Famalicão.

A participação da equipa de Ringe
ficou bastante aquém das expectati-
vas, principalmente depois da vitória
da Dragon Force Cup e a excelente
participação na Sport Zone Kids Cup.
A equipa não se encontrou e não foi
além de um 15º lugar, obtendo 3
vitórias e 3 derrotas. A vitória aca-
bou por sorrir à fantástica equipa do
Freamunde.

Em relação ao escalão de Pré-Es-
colas, o fim de semana não foi nada
positivo, em termos de resultados.
Assim, a equipa A recebeu e perdeu
por 2-9 com o Porto. A equipa B tam-

bém jogou em casa, desta feita com o
Aves B e não foi além de uma derro-
ta por 2-7.

Subindo no escalão etário, referên-
cia para a vitória dos Infantis, que re-
ceberam e venceram por 3-0 o Gon-
dim Maia. Mas o maior destaque da
semana não podia deixar de ser para
a equipa de Juniores de Futsal (na
foto). A equipa venceu por 6-4 o Tarrio
e sagrou-se assim Campeão Conce-
lhio. Aqui está, mais uma vez, a prova
de que, mesmo sem as condições ide-
ais, muito longe disso, quando se tra-
balha bem, quando há empenho e
dedicação aquilo que fazemos, os re-
sultados aparecem. ||||| ALBERTALBERTALBERTALBERTALBERTOOOOO     GOUVEIAGOUVEIAGOUVEIAGOUVEIAGOUVEIA

JUNIORES DE FUTSAL DE RINGE VENCEU POR 6-4 O TARRIO E SAGRAM-SE  CAMPEÃ CONCELHIO

Ainda não é certo, que a
equipa de Santo Tirso
queira disputar o escalão
maior da modalidade
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O futebol dos graúdos terminou a
nível nacional, mas o dos miúdos vai
ter um dos pontos altos do ano no
próximo dia 20 de junho, em Vila
das Aves. A festa de futebol dos mais
pequenos volta a ter epicentro no
estádio do Clube Desportivo das Aves
com cerca de 600 crianças a jogar
futebol, todas juntas, num único dia
e num único palco.

É a quinta edição do Torneio de
Escolinhas de Vila das Aves, organi-
zado pela Associação de Moradores
do Complexo Habitacional de Ringe
(AMCHR). A sessão de apresentação
está agendada também para uma data
especial. Sendo um evento virado para
a infância nada melhor que o apre-
sentar no dia Mundial da Criança,
ou seja, no próximo dia 1 de junho,
terça-feira, pelas 19h00, no Centro
Cultural de Vila das Aves.

Com esta nova organização, a co-
lectividade volta a assumir um desa-
fio que transcende a esfera da pró-
pria associação para voltar a erguer
uma festa que, no concelho de Santo
Tirso, é já rotulada como o maior
evento desportivo realizado anual-
mente no município. E diga-se, a
autarquia tirsense reconhece essa
importância e, mais uma vez, torna-se
no principal patrocinador do torneio.

O torneio já faz parte do calendá-

Associação Monte Vinhais; Aca-
demia da Bola; Boavista Futebol
Clube; Sport Clube Castêlo da
Maia; Clube Desportivo das Aves;
Clube Desportivo Estarreja; Clu-
be Desportivo Feirense; Esc. Fu-
tebol Trofintas (Trofense); Esc.
Futebol Hernâni Gonçalves; Es-
cola de Futebol “BragaFut”; Es-
cola de Futebol “Os Boladas”;
Escola de Futebol Crescer; Estre-
las FC Fânzeres; Futebol Clube
Foz; Futebol Clube Famalicão;
Futebol Clube Porto (Dragon
Force); Futebol Clube Tirsense;
G. D. R. C. Os Sandinenses; Grupo
Desportivo Ribeirão; Moreirense
Futebol Clube; Futebol Clube
Pedroso; Pinheirinhos de Ringe;
Ponteares CF (Galiza - Espanha);
Redon-dela Escola Futebol
(Galiza - Espanha); Ruivanense
AC / F.Vital Esc. Futebol; Sporting
Clube Esmoriz; Sport Comércio
e Salgueiros; Sport Clube Frea-
munde; Sport Clube Vila Real;
Sport Lisboa e Benfica; Sporting
Clube de Braga. |||||

APRESENTAÇÃO DA QUINTA EDIÇÃO DO TORNEIO É NO DIA 1 DE JUNHO

600 miúdos fazem festa do futebol
no Torneio das Aves

rio juvenil da maioria dos clubes da
região e dos nomes maiores do fute-
bol nacional. Aliás, desde muito cedo
que os clubes disputam um lugar
nesta competição da AMCHR.

Os moldes do evento são simila-
res aos das edições anteriores, es-
tando dividido nos escalões de mini,
pré-escolas e escolas, ou seja, crian-
ças entre os 5 e os 11 anos. “Mais do
que competir interessa viver com as
crianças a festa do futebol”, anunci-
am repetidamente os organizadores,
tornando-se já numa espécie de
‘slogan’ ou imagem de marca.

OS MAIORES EMBLEMAS NACIONAIS
Além do número de crianças que
participam há outros números e da-
dos que falam por si quanto à gran-
diosidade e importância deste torneio.
Os 600 atletas representam mais de
três dezenas de clubes, entre os quais
alguns grandes do futebol portugu-
ês, como o Benfica, o FC Porto, o Spor-
ting de Braga, o Leixões ou o Trofense,
sem esquecer o Desportivo das Aves
ou o Boavista. Além de outros clu-
bes, algumas das mais credenciadas
escolas de futebol do país, como a
Bragafut, a O Boladas ou a Hernâni
Gonçalves fazem questão de estar
presentes no torneio.

Os anfitriões da festa são, justa-
mente, os atletas da escola de fute-
bol da AMCHR, os Pinheirinhos de

Ringe, que tanta fama tem granjeado
por esse país fora, orientado por Adílio
Pinheiro, o técnico e pai deste tor-
neio de futebol.

Esta festa tem, na quinta edição, pela
primeira vez, duas presenças interna-
cionais, mais concretamente o Ponte-
ares e o Redondela (Galiza – Espanha).
Ao todo, os clubes participantes de-
vem apresentar cerca de meia cente-
na de equipas, divididas pelos três
escalões, o que perfaz, em apenas um
dia, das 09 às 18 horas, um total de
120 jogos, com o relvado do estádio
dividido em seis recintos, com as
medidas adaptadas a cada escalão.

A logística do torneio é igualmente
impressionante contando com a cola-
boração de 120 voluntários, além do
núcleo duro da organização. Servem-
se ainda cerca de 1.700 lanches (de
manhã e de tarde) e mais de 900
almoços.

Sendo a AMCHR uma pequena e
humilde associação não poderia nun-
ca apenas com os seus meios levar a
bom porto um torneio desta enver-
gadura. Assim além do apoio funda-
mental da Câmara Municipal de San-
to Tirso, merecem relevo especial o
Clube Desportivo das Aves que sem-
pre tem cedido as suas instalações,
revelando uma colaboração impres-
cindível para o evento e para a Junta
de Freguesia de Vila das Aves e o
Instituto Português da Juventude. ||||||

A QUINTA EDIÇÃO DO TORNEIO DE ESCOLINHAS DE VILA DAS AVES, ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES DO COMPLEXO HABITACIONAL DE RINGE (AMCHR), REALIZA-SE NO DIA 20 DE JUNHO

2009 | Minis, SL Benfica; Pré-es-
colas, SL Benfica; Escolas, Vitó-
ria Guimarães. 2008 | Minis, SL
Benfica; Pré-escolas, SL Benfica;
Escolas, Vitória Guimarães. 2007
| Minis, Pinheirinhos de Ringe;
Pré-escolas, Nigran Club Futból
(Espanha); Escolas, Leixões SC.
2006 | Minis, Boavista FC; Pré-
escolas, Boavista FC; Escolas, E.F.
Hernâni Gonçalves. ||||||

HISTORIAL DAS EDIÇÕES
ANTERIORES (VENCEDORES)

PARTICIPANTES

Os 600 atletas represen-
tam mais de três dezenas
de clubes, entre os quais
alguns grandes do futebol
português, como o
Benfica, o FC Porto
e o Sporting de Braga

O conjunto juvenil do Desportivo
das Aves ainda acredita que pode
ser repescado para o Campeona-
to Nacional. Isto apesar de ter ter-
minado em segundo lugar na luta
pelo título distrital da AF Porto.
Ainda assim, a vitória frente ao
Pedras Rubras deixou claro o imen-
so valor do plantel avense, que
depois da derrota frente ao Pena-
fiel havia hipotecado a subida.

A esperança, porém, é a últi-
ma a morrer e o conjunto de Vila
das Aves está confiante que os
passos das épocas anteriores se
vão manter e, sendo assim, o se-
gundo classificado da prova por-
tuense será chamado para dispu-
tar o escalão nacional. Mas para
que o sonho continue a durar, os
avenses tiveram que vencer a tur-
ma do Pedras Rubras, uma forma-
ção algo débil para esta fase da
prova. Não foi por isso de estra-
nhar, que o Aves tenha goleado
por 5-10 o adversário.

INFANTIS B DESPEDEM-SE
COM DERROTA
O conjunto de infantis B do Des-
portivo perdeu em casa na recep-
ção ao Paredes (2.º classificado),
por 2-1. Uma derrota que em
nada abala a caminhada avense,
que termina a temporada com o
«dever cumprido» e um cartaz mos-
trado pelos atletas: “Obrigado a
todos”. Em infantis A, escalão que
disputa o apuramento de cam-
peão, os avenses venceram o
Leixões, por 4-2, em Matosinhos.

JUNIORES LIDERAM TAÇA
ACÁCIO LELLO
Os juniores continuam no cami-
nho certo para vencer o Troféu
da AF Porto. A equipa comanda-
da por Marco Nunes soma e se-
gue na prova e desta feita depois
de mais uma importante vitória
frente ao Gondomar, por 5-1. Após
cinco jogos disputados, a equipa
está isolada na primeira posição
com 13 pontos fruto de quatro
vitórias e apenas um empate, num
total, até ao momento, de 19 go-
los marcados e cinco sofridos.

Em iniciados, os avenses per-
deram em Freamunde na 5.ª ron-
da da Taça José Bacelar, por 2-0.
Os iniciados B (série 2) ganha-
ram o Pedras Rubras, por 1-0. |||||

AVENSES AINDA TÊM ESPE-
RANÇA NA REPESCAGEM

Juvenis fecham
época a golear



DIVERSOS
Carneiro (21/3 a 24/4)
CARTA DOMINANTE: Rainha de Paus,
que significa Poder Material. AMOR:
Tudo estará em plena harmonia. Que
o seu sorriso ilumine todos em seu
redor! SAÚDE: Faça um check-up.
DINHEIRO: Tente poupar um pouco
mais, pois mais vale prevenir do que
remediar. CRISTAL PROTETOR: Ónix,
pedra de protecção contra a má sor-
te. NÚMERO DA SORTE: 35

Touro (21/4 a 20/5)
CARTA DOMINANTE: 8 de Copas, que
significa Concretização, Felicidade.
AMOR: A sua relação tem vindo a es-
friar e você precisa de tomar uma ati-
tude. Não exija tanto do outro, dê
mais de si próprio. SAÚDE: Não faça
dietas demasiado rigorosas. DINHEI-
RO: Invista neste momento em algo
que planeia há muito. A sorte é-lhe
favorável. CRISTAL PROTETOR: Água-
Marinha, ajuda a atingir a harmonia
entre os indivíduos, a paz e a amiza-
de. NÚMERO DA SORTE: 44

Caranguejo (21/6 a 21/7)
CARTA DOMINANTE: A Morte, que sig-
nifica Renovação. AMOR: Poderá ter
de enfrentar uma forte discussão
com alguém da sua família. Que a sa-

bedoria seja a sua melhor conselhei-
ra! SAÚDE: O cansaço poderá invadi-
lo, tente relaxar. DINHEIRO: A sua
conta bancária anda um pouco em
baixo, seja prudente nos gastos. CRIS-
TAL PROTETOR: Quartzo Verde,
combate o stress, a depressão, a ti-
midez, e a falta de confiança em si
próprio. NÚMERO DA SORTE: 13

Leão (22/7 a 22/8)
CARTA DOMINANTE: Valete de Ou-
ros, que significa Reflexão, Novida-
des. AMOR: Guarde o seu sarcasmo e
fique atento às queixas do seu par. A
força do bem transforma a vida! SAÚ-
DE: Espere um período regular. DI-
NHEIRO: Poderá investir em novos
projectos, mas, com prudência. CRIS-
TAL PROTETOR: Pedra da Lua, esti-
mula o espírito e as actividades inte-
lectuais. NÚMERO DA SORTE: 75

Virgem (23/8 a 22/9)
CARTA DOMINANTE: O Louco, que
significa Excentricidade. AMOR: Ao
enfrentar algum problema só pode-
rá ser resolvido se for abertamente
discutido pelos dois. Aprenda a es-
crever novas páginas no livro da sua
vida! SAÚDE: Cuidado com a alimen-
tação. DINHEIRO: Lembre-se das con-

tas que tem em atraso. CRISTAL PRO-
TETOR: Ametista, ajuda a circulação
sanguínea. Protege da hostilidade
daqueles que nos querem mal. NÚ-
MERO DA SORTE: 22

Balança (23/9 a 22/10)
CARTA DOMINANTE: Ás de Copas, que
significa Principio do Amor, Grande
Alegria. AMOR: O convívio com a pes-
soa amada será proporcionado nes-
ta fase. Aproveite estes momentos e
esqueça todos os seus receios. Man-
tenha-se alegre e receptível. SAÚDE:
Fase estável mas esteja sempre aler-
ta. DINHEIRO: Os seus problemas
poderão ser resolvidos, embora com
lentidão. CRISTAL PROTETOR: Quart-
zo Rosa, estabelece o equilíbrio cor-
po/espírito.  NÚMERO DA SORTE: 37

Escorpião (23/10 a 21/11)
CARTA DOMINANTE: A Roda da For-
tuna, que significa acontecimentos
inesperados. AMOR: Não dê atenção
a quem não o merece. Seleccione
apenas aquelas pessoas que o com-
preendem e gostam de si para o ro-
dear. Que a clareza de espírito este-
ja sempre consigo! SAÚDE: Cuide da
sua imagem. Inicie uma dieta. DI-
NHEIRO: Não se esforce demasiado

na sua actividade laboral, será re-
compensado na devida altura. CRIS-
TAL PROTETOR: Dolomita, que é o
símbolo da purificação interior, da
pureza. Traz-nos felicidade e fé res-
taurando-nos a calma interior. NÚ-
MERO DA SORTE: 10

Sagitário (22/11 a 21/12)
CARTA DOMINANTE: A Estrela, que
significa Protecção, Luz. AMOR: Não
tenha medo de demonstrar os seus
sentimentos à pessoa que ama, até
poderá ser correspondido. Tenha a
ousadia de sonhar! SAÚDE: Não dei-
xe que o seu sorriso fique amarelo e
procure o seu dentista. DINHEIRO:
Momento favorável. CRISTAL PRO-
TETOR: Sodalite, que é a pedra do
renascimento da luz que nos harmo-
niza interiormente. NÚMERO DA SOR-
TE: 17

Capricórnio (22/12 a 20/1)
CARTA DOMINANTE: 6 de Ouros, que
significa Generosidade. AMOR: Te-
nha algum cuidado com a forma
como fala com os seus familiares,
pois pode magoa-los sem querer.
Aceite os erros dos outros. SAÚDE:
Tudo estará dentro da normalidade.
DINHEIRO: Momento propício a in-

HORÓSCOPO, 1º QUINZENA DE JUNHO

Maria Helena

Este jornal adotou o
Novo Acordo Ortográfico

vestimentos um pouco mais alarga-
dos. CRISTAL PROTETOR: Ágata, fa-
cilita o sono, e na cura de infecções
cutâneas. NÚMERO DA SORTE: 70

Aquário (21/1 a 19/2)
CARTA DOMINANTE: 5 de Copas, que
significa Derrota. AMOR: Procure ser
sincero nas suas promessas se quer
que a pessoa que tem a seu lado con-
fie em si. Viva o presente com confi-
ança! SAÚDE: Liberte-se e a sua saú-
de irá melhorar. DINHEIRO: Excelen-
te período para tratar de assuntos
de caráter profissional. CRISTAL
PROTETOR: Amazonite, fortalece a
fraternidade e ainda a solidarieda-
de entre os indivíduos. NÚMERO DA
SORTE: 41

Peixes (20/2 a 20/3)
CARTA DOMINANTE: Os Enamorados,
que significa Escolha. AMOR: Esteja
atento a tudo o que o rodeia. Preo-
cupe-se com aquilo que você pensa
sobre si próprio, faça uma limpeza
interior. SAÚDE: Dê mais atenção à
sua saúde. DINHEIRO: Algumas difi-
culdades avizinham-se. CRISTAL
PROTECTOR: Cornalina, ajuda o de-
senvolvimento da coragem e do bem-
estar. NÚMERO DA SORTE: 6

Gémeos (21/5 a 20/6)
CARTA DOMINANTE: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério. AMOR:
Tenha cuidado pois pode perder aquilo que tanto trabalho lhe deu a conquistar.
Seja o seu melhor amigo! SAÚDE: Não se sobrecarregue desnecessariamente.
DINHEIRO: Trabalhe e confie no seu sucesso. CRISTAL PROTETOR: Madeira Pe-
trificada, purifica o sangue e elimina as toxinas. NÚMERO DA SORTE: 2

entremargens@mail.telepac.pt

próxima edição nas bancas a 9 de JUNHO
entreMARGENS
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Jornal Entre Margens
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14,50 EUROS
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José Miguel Torres

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

Roriz 252881850

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

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

BOMBEIROS
Aves 252820700
SANTOSANTOSANTOSANTOSANTO     TIRSOTIRSOTIRSOTIRSOTIRSO

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Tirso 252830400
Guimarães 253421200
Vª Nª Famalicão 252320900

INSTITUTO DO EMPREGO
Santo Tirso 252858080
Guimarães 253423850
VªNª Famalicão .252501100

REPARTIÇÃO DE FINANÇAS
Santo Tirso 252851383
Vª Nª Famalicão. 252372418
Guimarães 253413092

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

LAR FAMILIAR DA
TRANQUILIDADE

Aves 252942031

SOS SIDASOS SIDASOS SIDASOS SIDASOS SIDA..... 800201040

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

Monte devem contactar esta redacção.

No     SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO SOBREIRO o     feliz contemplado nesta
2ª saída de maio foi o nosso estimado assi-
nante, António Fernandes da Silva, residen-
te na Rua da Fábrica de Bairro, em Bairro.

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o feliz contem-
plado  nesta 2ª saída  de maio foi o nosso
estimadoassinante, Fernando António Bar-
bosa de Oliveira, 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).

GANHE UM ALMOÇO
PARA DUAS PESSOAS

Completou a 22 de Maio, 8 lindas primaveras o menino HenriqueHenriqueHenriqueHenriqueHenrique
Ribeiro FernandesRibeiro FernandesRibeiro FernandesRibeiro FernandesRibeiro Fernandes
Teus avós paternos e primo Miguel, desejam-te nesta data tão
especial, muitos parabéns e muitos anos de vida na nossa compa-
nhia. Beijinhos e parabéns!

AGRADECIMENTO

A família vem, por este meio, agradecer a solidarieda-
de demonstrada pela sentida presença nesta hora do-
lorosa.

11-10-1924
21-05-2010

Conceição Barreiras Martins

SELECIONAMOSSELECIONAMOSSELECIONAMOSSELECIONAMOSSELECIONAMOS
C/ OU S/ EXPERIENCIAC/ OU S/ EXPERIENCIAC/ OU S/ EXPERIENCIAC/ OU S/ EXPERIENCIAC/ OU S/ EXPERIENCIA

COMERCIAIS (M/F)COMERCIAIS (M/F)COMERCIAIS (M/F)COMERCIAIS (M/F)COMERCIAIS (M/F)

OFERECE
Formação e Apoio
Integração em Equipa Dinâmica
Possibilidade ascensão carreira
Ganhos acima da média

Marcação Entrevistas

914 528 843

Função:Função:Função:Função:Função:
Desenvolvimento e gestão de carteira de clientes/imóveis
Negociação directa c/clientes
Assessoria a clientes
Prospecção de produto/mercado/imóveis
 
PPPPPerf i l :erf i l :erf i l :erf i l :erf i l :
Forte vocação comercial e ou experiência comercial relevante
responsável, dinâmico, ambicioso, pró activo e autónomo no trabalho
Viatura própria
 
Oferecemos:Oferecemos:Oferecemos:Oferecemos:Oferecemos:
Possibilidade de carreira
Excelentes comissões (as mais altas do mercado)
Ferramentas de marketing e formação
Integração numa equipa de prestigio e em crescimento.
 
Candidaturas para o email:Candidaturas para o email:Candidaturas para o email:Candidaturas para o email:Candidaturas para o email: jrebeloconsultores@hotmail.com

OPORTUNIDADE: CONSULOPORTUNIDADE: CONSULOPORTUNIDADE: CONSULOPORTUNIDADE: CONSULOPORTUNIDADE: CONSULTORES PTORES PTORES PTORES PTORES PARA: VILA DASARA: VILA DASARA: VILA DASARA: VILA DASARA: VILA DAS
AVES/SANTO TIRSO/TROFAVES/SANTO TIRSO/TROFAVES/SANTO TIRSO/TROFAVES/SANTO TIRSO/TROFAVES/SANTO TIRSO/TROFA/FAMALICÃOA/FAMALICÃOA/FAMALICÃOA/FAMALICÃOA/FAMALICÃO

entremargens@gmail.com
www.jornal-entre-
margens.blogspot.com
www.facebook.com

Completou a 7 de Dezembro, 11 lindas primaveras a menina
Bárbara Ribeiro Fernandes.Bárbara Ribeiro Fernandes.Bárbara Ribeiro Fernandes.Bárbara Ribeiro Fernandes.Bárbara Ribeiro Fernandes.
Teus avós paternos e primo Miguel, desejam-te nesta data tão
especial, muitos parabéns e muitos anos de vida na nossa compa-
nhia. Beijinhos e parabéns!

RECORDAÇÃO

No passado dia 15 de maio, os familiares de
Germano Filipe e a sua esposa, Teresa Manuela
Sampaio (residentes em França), tiveram a
honra de ser os primeiros a assistir à passa-
gem da procissão de velas que percorreu a
Avenida Professor Luís Machado, em Lordelo,
na varanda da nova casa do casal, localizada
na referida avenida.
Os familiares aproveitam também a oportu-
nidade para enviar ao casal (Germano e Te-
resa) muitas suadades e beijinhos.
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