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Na primeira entrevista desde
abertura oficial das portas do
Centro Cultural de Vila das Aves,
Nuno Olaio, o diretor, e Júlia

O Centro Cultural “sempre
procurou  fazer uma
programação de qualidade,
mas sutentável

Godino, vereadora da Cultura,
desfazem as dúvidas e falam das
dificuldades, do público, da pro-
gramação, das possibilidades e

respondem às críticas. E para o
futuro, o diretor expressa a von-
tade de ver um Cine-Clube a
funcionar no CCVA. Pág.s 4 e 5

ENTREVISTA COM A JULIA GODINHO E NUNO OLAIO NO 5º ANIVERSÁRIO
DO CENTRO CULTURAL DE VILA DAS AVES

Poker ao mais alto
nível jogado pela
tirsense Catarina Santos
REPORTAGEM NAS PÁGINAS14 E 15

Tony Carreira
à “solta”
na Rabada
O delírio está garantido. O mais
popular dos cantores portugueses,
Tony Carreira apresenta-se em
concerto no Parque da Rabada, dia
17 Julho, às 22 horas, e, ainda por
cima, com entrada livre. Pág. 11

St Culterra regressa com Rita
Red Shoes e os Orelha Negra
Está para a arrancar mais uma edi-
ção do Festival ST Culterra. O ce-
nário escolhido para receber o fes-
tival mantém-se: parque Urbano da
Rabada, em Burgães, Santo Tirso e
a entrada continua a ser livre. O
cartaz já está fechado e a grande
cabeça de cartaz é Rita Red Shows,

que chega ao palco do Culterra
para apresentar o novo álbum
“Lights and Darks”, a 14 agosto.
Mas o festival tem muito mais para
oferecer, desde os concertos dos
Orelha Negra e B Fachada, entre
outras propostas musicais, recrea-
tivas e desportivas. Pág. 16

Aves já trabalha rumo ao objetivo: subida de divisão
DESPORTO | PÁGINAS  18 E 19
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Café
Sampaio

TAKE CARE OF YORSELF

Take Care of yourself (Pernez soin
de vous) é daqueles livros que to-
dos deviam ter na biblioteca pes-
soal. É composto por fotografias,
textos e filmes, e esteve no pavi-
lhão francês da Bienal de Veneza.

Sophie Calle, a autora, é uma
artista plástica francesa, quando
recebeu um email do namorado a
terminar a relação, teve uma ideia.
Convidou 107 mulheres para, a
partir daquele mail, fazerem a sua
interpretação.

O resultado é um livro de on-
de emergem coisas deliciosas des-
de o mail passado para linguagem
sms, para Braille ou para código
de barras; o mail analisado com
grande seriedade por médicas,
juristas, juízas e advogadas; por
designers, fotografas, pintoras,
poetisas, adolescentes, cantoras,
bailarinas, terapeutas, escritoras,
polícias, jogadoras de xadrez, jor-
nalistas, editoras, redatoras, reali-
zadoras, atrizes e até pela própria
mãe de Sophie. Contabilidade fi-
nal: 107 mulheres. Entre elas
constam as portuguesas Maria de
Medeiros e Mísia, mas também
nomes como Laurie Anderson e
Peaches, só para dar uma peque-
na ideia.

É um trabalho de uma mulher
com várias outras mulheres, que,
por acaso, surge por causa de um
homem. Mesmo assim não é uma
bandeira feminista, nem uma vin-
gança pessoal. Na última página,
Sophie explica tudo numa simples
frase. Este livro é um hastear da
imaginação.

É um trabalho belíssimo, feito
com muito bom gosto desde o
conteúdo até à textura das folhas.
É uma obra para tratar e cuidar
com todas as mesuras. |||||

Sugestão do
leitor

Roteiro - Santo Tirso - Guimarães - Famalicão

É um dos mais antigos e carismáticos
cafés/snack-bar de Vila das Aves. O
Café Sampaio está aberto há 50 anos.
O dono, a quem toda a gente chama
de Sr. Sampaio, chama-se na verdade
Manuel de Sousa. ‘Sampaio’ é a mu-
lher, Maria Sampaio, filha do primei-
ro proprietário. Este café é um verda-

Onde comer

FIM DE SEMANA Este jornal adotou o Novo
Acordo Ortográfico

Travessa das Fontainhas, nº 129
VILA DAS AVES
Telem. 936392658
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Gala Desportiva e Cultural
Amanhã, dia 16 de Julho, no Parque Ur-
bano da Rabada, em Burgães, Santo
Tirso, às 21h30.

Mais um evento para animar as já
agitadas noites do Parque Urba-
no da Rabada. Desta vez trata-se
da I Gala Desportiva e Cultural da
Escola “Keep on Dancing” com a
coreografa Joana Pelayo Dias. Uma
produção da Moinhoseventos.

Exposição: “Eduardo Teixeira Pin-
to - o prazer de fotografar”
Santo Tirso, Biblioteca Municipal. Até dia
31 de Julho.

Exposição de fotografia “Eduardo
Teixeira Pinto – o prazer de foto-
grafar”, constituída por 38 traba-
lhos do autor. Eduardo da Costa

Teixeira Pinto nas-
ceu na Freguesia
de S. Gonçalo,

sistiu; os anos 60! “Ventos de
Maio” é uma produção da Baú
dos Segredos, com texto e ence-
nação de João Regueiros.

Música: School of Seven Bells,
Blood Red Shoes e The Phenomenal
Handclap Band
Guimarães, Centro Cultural Vila Flor. Dias
22, 23 e 24 de Julho, às 22h00. Bilhetes a
10 euros (cada).

O regresso do “Manta” a Gui-
marães, acolhendo mais uma vez
bandas que estão em trânsito para
reconhecimento planetário. Tudo
começa na quinta-feira (22 de
julho) com os School of Seven
Bells, que editaram recentemente
o seu novo álbum, aos quais se
seguirão os Blood Red Shoes na
sexta-feira (23 de julho) num
manifesto rock imparável, confor-
me comprovado na sua recente
obra, disponibilizada já este ano.
E para fecho de ciclo, o Manta
2010 volta a Brooklyn através do
coletivo multicultural The Phen-
omenal Handclap Band (24 de
julho), que já visitou Portugal, fa-
zendo a primeira parte dos Franz

Ferdinand no Campo Pequeno e
que estão alinhados nos princi-
pais Festivais de Verão mundiais,
como Glastonbury ou The Big Chill.

Cinema: Uma outra educação
Guimarães, Centro Cultural Vila Flor. Dia
18 de Julho, às 21h45.

Inglaterra. Início da década de 60.
Jenny (Carey Mulligan) é uma alu-
na brilhante, prestes a terminar o
liceu, cuja grande ambição é en-
trar para a Universidade de Oxford.
Um dia, conhece David (interpre-
tado por Peter Sarsgaard), um ho-
mem mais velho, sedutor e caris-
mático, que parece despertar nela
uma nova paixão pela vida. Mas
este homem não é exactamente
quem aparenta ser. Um filme so-
bre os momentos decisivos, em
que um sim - ou um não - podem
mudar o curso de uma vida intei-
ra. Realizado por Lone Scherfig
(“Wilbur Quer Matar-se”, “Italiano
para Principiantes”), “Uma outra
educação” é baseado num ensaio
autobiográfico da jornalista ingle-
sa Lynn Barber. A sessão é pro-
movida pelo Cine-clube local. |||||

Amarante, em 1933. Começou a
tirar as suas primeiras fotografias
profissionais em 1950, tornando-
se expositor desde 1953 em vá-
rios salões de fotografia nos cin-
co continentes. Com fotografias
como “Rodopio”, “Igreja de S. Gon-
çalo”, “De Regresso”, “Tema de Pin-
tores”, “Matinal” e “Quietude”,
entre outras, obteve inúmeros pré-
mios em Portugal e no estrangei-
ro, nomeadamente o Grande Pré-
mio de Camões (1960) - uma das
mais altas distinções a nível naci-
onal. Falecido em 2009, Eduardo
Teixeira Pinto deixou um espólio
fotográfico de valor incalculável.

Teatro: “Ventos de Maio”
Famalicão. Casa das Artes. Dia 22 de Ju-
lho, às 21h30. Bilhetes a 2 euros.

“Ventos de Maio” traz para o pal-
co farrapos da vida de uma famí-

lia parisiense, de todos quantos
com ela se relacionam, com to-

dos os seus conflitos, desejos, ale-
grias e deceções, levando-nos de
volta a uma das épocas mais tur-
bulentas, criativas e artísticas a que
a história da humanidade já as-

GALA DESPORTIVA E CULTURAL

CAFÉ SAMPAIO
Aberto de terça a domingo, até às 2 da manhã. Fecha à
segunda-feira. Morada: Rua N. senhora da Conceição.
4795-090 Vila das Aves. telefone: 252 941 713.

deiro negócio de família e os clientes
que frequentam o Café Sampaio já
fazem parte dela. “Os clientes aqui

sentem-se como em casa”, confiden-
cia-nos António Sousa. O proprietá-
rio recorda-nos que muitos clientes
de hoje foram a primeira vez ao café
Sampaio ainda em crianças. “Agora
já trazem os próprios filhos.”

Não servem diárias, a não ser num
caso especial. Hoje praticamente só
fazem serviço de snack-bar. Desde
cachorros, francesinhas, rojões e
moelas, até às especialidades da casa,
de onde se destacam a feijoada e o
“Bife à Cigana”, que é um bife pana-
do com um molho secreto feito por
Maria Sampaio, encarregue da cozi-
nha. Para acompanhar, para além da
cerveja, o cliente pode sempre optar
pelo vinho da casa.

Os preços variam conforme o pe-
dido, mas para terem uma ideia um
“Bife à Cigana”, uma bebida, sobre-
mesa e café não custará mais que dez
euros. O café tem ainda uma sala de
jogos, para quem quiser terminar a
noite a jogar uma partida de bilhar. ||||||

Das especialidades da
casa destacam-se a feijo-
ada e o “Bife à Cigana”
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Céu pouco nublado.
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Teatro . Vila das Aves

ortodontia

implantologia

radiologia digital

tel. 252 941 621

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

No próximo dia 23 de julho há tea-
tro para ver em Vila das Aves. Produ-
zida pela companhia Circolando, a
peça “Paisagens em Trânsito”, é apre-
sentada no Centro Cultural, às
21h30. A entrada é livre.

No átrio de uma estação de com-
boios imaginária, há um homem carre-
gado de malas. Viajante sem destino
com uma história guardada na baga-
gem. O comboio não chega. Deses-
perado o homem vai abrindo uma
mala atrás da outra e vai revelando
pedaços da sua vida: das malas cai
palha, badalos de ovelhas, uma farda
de combate, terra e outros objectos.
Paisagens da memória aos poucos
descobertas no fundo de cada mala.
A linha de comboio une as pontas à
história. Começa no mesmo ponto on-
de termina. Pelo meio atravessa, invi-
sível, o mundo interior do viajante.

Inserida nos chamados Projectos-
Satélites da referida companhia Cir-
colando, “Paisagens em Trânsito” é um
solo de e com Patrick Murys que nos
remete para a temática do exílio. No
espectáculo são desenvolvidas várias

linguagens teatrais, desde o teatro de
marionetas e do objecto, passando
pelo teatro físico e de emoções.

CIRCOLANDO
A companhia Circolando desenvol-
ve a sua actividade desde 1999. A
criação e difusão de espectáculos
constituem os objectos nucleares do
projecto, promovendo também, por
outro lado, ateliers de formação em
diversos campos artísticos. Em 2006
surgiu na Circolando a ideia de apoi-
ar projectos da autoria de colabora-
dores regulares da companhia com
quem existe uma profunda identifica-
ção artística. Este apoio reflecte-se a
nível artístico com o acompanhamento
à encenação e à dramaturgia, mas
também a nível da produção, promo-
ção e construção plástica. São os cha-
mamos Projectos-Satélite, no qual o
espectáculo “Paisagens em Trânsito”
se insere. ||||||

Pedaços de um vida
revelados em
malas de viagem
A 23 DE JULHO O TEATRO REGRESSA AO CENTRO CULTURAL
DE VILA DAS AVES ONDE SERÁ APRESENTADA A PEÇA
“PAISAGENS EM TRÂNSITO”, DA COMPANHIA CIRCOLANDO

A Casa da Galeria desafiou oito
jovens artistas a questionarem “o
lugar”. Ou, por outras palavras,
qualquer sítio, o lugar em relação
com o mundo, mas que pode ser
o lugar íntimo, onírico, pessoal, utó-
pico, matricial. O resultado encon-
tra-se patente no referido espaço
até dia 7 de agoto, ma exposição
“Tipologias”.

Isaque Pinheiro (1972), apre-
senta-nos uma árvore articulada,
suspensa por fios que a todo o
momento parecem querer levá-la
a mover-se como boneco articula-
do. Dalila Gonçalves (1982), com
as suas “memórias de papel”, ques-
tiona-nos sobre a efemeridade das
obras de arte de outrora, os painéis
de azulejos, a sua recuperação pela
memória, e transfiguração artística
num novo objeto, que nos intriga,
interpela, numa reformula-ção per-
manente, como todas as obras de
arte e como a nossa memória.

Joana Rego (1970), convida-nos
a uma visão das suas casas lillipu-
tianas, insólitas, que nos apelam a
uma pausa do discurso linear, a um
sonho ou devaneio momentâ-neo,
que nos “abriga” no “silêncio”. Des-
de os ninhos de pássaro, às casas
sofisticadas de cartão (?) com que
protegemos a nossa intimidade.

Rita Magalhães (1974), com a
série Enora, mostra-nos “memórias
de pedra” nas palavras do poeta, e
barcos, envoltos numa bruma que
nos lembra as pinturas de Turner.

Martinho Costa (1977), sai des-
ta obscuridade e mostra-nos as lu-
zes das imagens nossas contem-
porâneas, nos media, desde uma
junta de bois, à reportagem televi-
siva, às imagens de catástrofes na-
turais. Luís Fortunato Lima (1976),
escolhe lugares não-lugares, como
viadutos, casas em estado de de-
gradação, muros e becos do nos-
so esquecimento.

Domingos Loureiro (1977), traz-
nos paisagens citadinas ou de flo-
resta. A magia da constância, da
permanência, de memória equívo-
ca, memória em permanente evo-
lução. E, por fim, Luís Espinheira,
com “Errors”, construiu a partir de
enganos estas obras. Quando se usa
uma tecnologia, no caso a escrita
com luz (fotografia), há o controle
do seu funcionamento, e por vezes
o acaso, o engano, para o qual en-
controu um lugar no processo criati-
vo. ||||| A PARTIR DE TEXTO DE ANAANAANAANAANA     GGGGGARARARARARCIACIACIACIACIA

Oito jovens artistas
questionam o lugar
na Casa da Galeria
Exposição .  Santo Tirso

“TIPOLOGIAS” PARA VER ATÉ DIA 7 DE AGOSTO

EXPOSIÇÃO: “TOPOLOGIAS”
Até dia 7 de Agosto. Casa da Galeria, R. Prof. Dr. Joa-
quim Augusto Pires de Lima 33-37. 4780-499 Santo
Tirso. Tel.:252 856 298. www.casadagaleria.com

A mais recente criação do Teatro
Oficina estreou ontem, em Gui-
marães. Com encenação de Cristi-
na Carvalhal, “Sonho de Uma
Noite de Verão”, de William Sha-
kespeare, é apresentado até dia
18 de julho, às 22 horas, no jar-
dim do Centro Cultural Vila Flor.
Segundo Marcos Barbosa, direc-
tor artístico da companhia, neste
espetáculo “o Teatro Oficina dá
um passo atrás no tempo e, que-
brando a lógica das novas
dramaturgias que têm sido a base
do seu trabalho de criação e for-
mação, atira-se de cabeça a um
autor fundador da nossa cultura”.

O elenco, em grande parte fe-
minino, integra os atores que par-
ticiparam num programa de for-
mação avançada promovido pelo
Teatro Oficina, e os alunos das
Turmas de Iniciação Teatral que
colaboram com a companhia há
mais de um ano.

Segundo Cristina Carvalhal, “o
encontro da vontade de fazer esta
peça com um elenco já formado,
maioritariamente feminino, levou-
nos a transformar os artesãos do
texto original num grupo de mu-
lheres artesãs, igualmente apaixo-
nadas pela arte de representar e
desejosas de agradar aos seus se-
nhores. Desta forma acaba por su-
blinhar-se em cena a fragilidade
da presença feminina num mundo
rigidamente hierarquizado. Shakes-
peare põe o casal real a discutir o
papel da imaginação dos artistas
e espetadores enquanto assistem
à peça dos artesãos. Ao teatro
dentro do teatro acrescentámos
um nível: Os actores representam
personagens que representam O
Sonho de uma Noite de Verão”. ||||||

TEATRO - “SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO”
Guimarães, jardim do Centro Cultural Vila Flor.
Até 18 de julho às 22h00. Bilhetes a 7,5 e 5 euros.
Morada: avenida D. Afonso Henriques, 701. 4810-
431 Guimarães. Telefone: 253 424 700.

“Sonho de uma
noite de Verão”
nos jardins
do Vila Flor
Teatro
Guimarães

Em julho abafadiço,
fica a abelha no cortiço

TEATRO: “PAISAGENS EM TRÂNSITO”
Dia 23 de julho às 21h30. Entrada livre. 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
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Pelo palco do Centro Cultural de Vila
das Aves (CCVA) passaram JP Simões,
Júlio Resende, Demian Cabaud; pela
sala de exposições, Joana Conceição,
João Leal, Avelino Leite; pelos works-
hops, José Carlos Santos, Clara Hadaad;
pela “Comunidade de Leitores”, Luan-
dino Vieira; pela biblioteca, pelos com-
putadores e pela “Hora do Conto”,
dezenas todos os dias; e depois, há
as iniciativas das associações, das ins-
tituições, das parcerias e das siner-
gias…. E assim, passaram-se cinco anos.
No dia três de julho de 2005, o CCVA
abriu as portas. Não as fechou desde
então e agora, para assinalar a data,
o diretor Nuno Olaio e a vereadora
da cultura Júlia Godinho juntaram-
se para dar a primeira entrevista.

Esta é a primeira entrevista desde a
abertura do CCVA, que retrospetiva
fazem destes anos? Quais a dificul-
dades e aquilo que destacam em cin-
co anos de atividade?
Nuno Olaio (NO): Eu acho que mais
do que dificuldades houve desafios
que se sentiram a nível da programa-
ção, saber o que os utentes pretendi-
am, algo que fomos avaliando ao lon-
go deste percurso. Mas destacaria, por
exemplo na área das exposições, aquela
com a qual iniciamos [funções], sobre
a história e identidade avense, de-
pois fizemos um conjunto de outras
exposições de caráter documental,
sobre o Desportivo das Aves, a alusi-
va ao bicentenário do Conde S. Ben-
to que, aliás, depois de estar aqui tor-

NA PRIMEIRA ENTREVISTA DESDE ABERTURA OFICIAL DAS PORTAS DO CENTRO CULTURAL DE VILA DAS AVES (CCVA), NUNO OLAIO, O DIRETOR, E JÚLIA
GODINHO, VEREADORA DA CULTURA, DESFAZEM AS DÚVIDAS E FALAM DAS DIFICULDADES, DO PÚBLICO, DA PROGRAMAÇÃO, DAS POSSIBILIDADES E
RESPONDEM ÀS CRÍTICAS. E PARA O FUTURO, O DIRETOR EXPRESSA A VONTADE DE VER UM CINE-CLUBE A FUNCIONAR NO CCVA.

O Centro Cultural “sempre procurou  fazer uma
programação de qualidade, mas sustentável.”

“Estamos muito perto de tudo: de Braga, Guimarães,
Porto e muitas vezes procurámos a oferta
desses lugares e não sabemos a oferta que há aqui”
nou-se uma exposição itinerante...
Júlia Godinho (JG): …e neste caso,
desculpe interromper, recordo que a
Escola Secundária D. Dinis pediu-nos
a exposição e depois a Escola Agrí-
cola Conde S. Bento também a pediu
para ficar exposta no período da Fes-
ta das Rosas…
NO: …sim, sim, é que na preparação
das exposições temos sempre a preo-
cupação de as construir não só para
um momento. As nossas atividades
são contínuas e têm a ver com a identi-
dade, com a memória e com a ne-

cessidade de criar um público regular
no CCVA. Recordo também que tive-
mos a exposição do João Leal ligada
à fotografia, a da Joana da Concei-
ção, a do Avelino Leito, entre outras.
Nas artes do palco temos o Ciclo de
Jazz, que já vai na terceira edição, o
Ciclo de Teatro para infância e juven-
tude que acontece fora dos dias da
semana, para que os pais e os avós
possam vir ao centro. Tentámos criar
espaços de qualidade para as famíli-
as e isso é uma preocupação que nós
- e também a câmara - temos.
JG: …há também o Ciclo de Música Por-
tuguesa, que é um grande sucesso…

Já que fala disso, o Ciclo de Música
Portuguesa representa um ponto de
viragem no funcionamento do CCVA,
uma vez que foi a primeira vez que
se cobrou entrada. Foi um risco cal-
culado?
JG: Foi uma aposta ganha. Os con-
certos têm esgotado. Estávamos com
um pouco de receio pois pela primei-
ra vez houve bilheteira e não sabía-
mos qual seria a reação do público,
mas foi muito bom constatar a ade-
são em massa. Foi uma adesão de
100 por cento e até mais porque havia
pessoas sentadas nas escadas. (risos)

Isso pode ser um sinal de que no
futuro o CCVA terá mais espetáculos
com bilheteira e abrir, assim, a pos-
sibilidade para outro tipo de espe-
táculos e com mais qualidade?
JG: Compete à câmara a formação de
públicos. Não podemos fazer espe-
táculos se não houver espetadores e,

quanto melhor formados eles estive-
rem, melhor sentido critico terão. Mas
entendo que não compete à câmara
fazer apenas cultura, é muito impor-
tante permitir o acesso a essa cultura,
daí que ao longo destes cinco anos
não tenhamos alterado a política de
gratuitidade das entradas. Esta expe-
riência [Ciclo de Música Contempo-
rânea] surge depois de cinco anos e
neste momento o CCVA já tem um
público fidelizado e podemos come-
çar a pensar que as pessoas se sen-
tem motivadas a vir assistir aos

espetáculos no centro e que enten-
dam que não tem que ser gratuito.
Temos que nos abrir ao exterior para
que as pessoas localmente conheçam
e saibam o que se faz fora das frontei-
ras do concelho, por mais estranho
que nos pareçam certas coisas. Mui-
tas vezes estranhamos quando vemos
coisas diferentes, mas isso é como tu-
do, primeiro estranha-se depois en-
tranha-se. Se nunca virmos, se nunca
experimentamos nunca vamos saber
se gostamos ou não. Mas isso implica
um esforço muito grande que a autar-
quia tem que fazer, e fá-lo, mas se hou-
ver uma ajuda por parte do espetador,
poderemos oferecer muito mais…

O espetador não deve sentir-se ofen-
dido, porque em qualquer sala do
país paga para ver um espectáculo, e
não reclama…
JG: Claro, e as pessoas muitas vezes
acham que por ser gratuito não é tão
bom, e isso é um erro.

O público de Santo Tirso é um pú-
blico difícil?
NO: (sorriso fechado) Eu acho que
não existe um público, acho que exis-
tem vários públicos. A experiência que
temos é que iniciativas de caráter di-
ferente, geralmente têm um público
diferente, mas que é essencialmente
de Santo Tirso, do concelho, das vá-
rias freguesias nomeadamente de Vila
das Aves. Mas não trabalhamos so-
mente para o concelho, para a comu-
nidade local, trabalhamos para a re-
gião, dependendo das iniciativas. Há
iniciativas para as quais vem gente de

Lisboa, de Braga, de Guimarães e de
Bragança.

Quando falo do “público difícil” é
porque muitas vezes as pessoas des-
locam-se ao Porto e pagam para ver
o mesmo concerto que aqui veriam
de graça. Será pelo passeio?
NO: É de facto um fenómeno curioso.
JG: Estamos muito perto de tudo: de
Braga, Guimarães, Porto e muitas vezes
procurámos a oferta desses lugares e
não sabemos a oferta que há aqui.
NO: … mas a informação chega às pes-

NUNO OLAIO, DIRETOR DO CENTRO
CULTURAL DE VILA DAS AVES

JÚLIA GODINHO, VEREADORA DA CULTURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO

DESTAQUE
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soas e as pessoas se desejarem têm
informação. Antigamente quando ha-
via alguma novidade tocava-se o sino
da igreja e toda a gente acorria para
ver o que era, agora o sino toca de cin-
co em cinco minutos. São tantas as
solicitações que nos chegam através
da televisão, dos jornais, das agen-
das que se torna muito difícil as pes-
soas escolherem.

Por isso mesmo, não seria altura do
CCVA ter um site próprio, criar uma
imagem de marca forte que o pudes-
se projetar para lá do perímetro do
concelho e colocá-lo a par da Casa
das Artes, Centro Cultural Vila Flor
ou do Theatro Circo?
JG: O CCVA tem um site ligado à câ-
mara porque é um equipamento mu-
nicipal. Tem a sua função própria, por-
que não é só uma sala de espetáculos,
tem uma biblioteca, tem um polivalente
... tem, portanto, uma estrutura e fun-
ção diferentes da Casa das Artes, por
exemplo. Mas as pessoas acedem fa-
cilmente às informações a partir do
site da câmara.
NO: Há alguns projetos que estão em
curso. Aliás a câmara está a desenvol-
ver um projeto ligado ao Facebook e
brevemente o CCVA poderá ter o seu
espaço. Mas eu recordo que o Theatro
Circo e a Casa das Artes começaram
com um blog! Portanto o Facebook ou
um blog têm sido pensados como
mais um interface de contacto com o
público. Mas existe informação fora
do centro e que chega às caixas do
correio, temos o portal da câmara, por-
tanto do ponto de vista virtual existe
informação e estamos já a chegar a
um conjunto grande de pessoas, mas
procuramos sempre chegar a mais, e
está dentro da nossa cogitação.

E a questão do alargamento de ho-
rário de funcionamento do centro,
em que pé está?
JG: Estamos a equacionar essa possi-
bilidade, mas isso vai obrigar a termos

mais disponibilidade em relação ao
pessoal. Abrir o CCVA, por exemplo,
ao sábado de manhã, vai fazer com
que tenhamos que compensar essas
pessoas de alguma maneira porque já
cumprem o seu horário normal de tra-
balho durante a semana. Como é sabi-
do as restrições orçamentais às autar-
quias fazem com que essas coisas te-
nham que ser postas em cima da mesa.

Essas restrições orçamentais pode-
rão refletir-se de alguma forma na
programação do CCVA?
JG: Acho que não. Ao longo destes
cinco anos o CCVA procurou sempre
fazer uma programação que fosse
exequível, de qualidade, é evidente,
mas sustentável nunca se atingiram
valores que neste momento tivésse-
mos que dizer ’alto, pára a programa-
ção’. Não. Eu entendo a preocupa-
ção, mas é evidente que a colabora-
ção com as associações, com os agen-
tes culturais, com as escolas locais e
que fazem parte da programação do
centro cultural, fazem com que o es-
forço que nós teríamos que fazer se
tivéssemos que apresentar uma pro-
gramação exclusivamente nossa, seja
minimizado. Mas a câmara entende
que deve continuar a apostar numa
programação de qualidade, com uma
amplitude razoável e o investimento
tem que ser feito. Podemos continuar
a apostar em áreas como o jazz, o
ciclo de música portuguesa e o tea-
tro, que aliás foi sempre algo com
muita tradição no concelho.
NO: Aliás, tivemos a preocupação, re-
lativamente ao teatro, de apresentar
o trabalho dos vários grupos de tea-
tro do concelho e apresentar outro
tipo de produções ao longo do ano.
E temos a preocupação [no âmbito
das comemorações do Dia Mundial
do teatro] de trazer as escolas do muni-
cípio para o teatro o que implica um
esforço considerável pois geralmente
obriga a um conjunto grande de ses-
sões, mas vale a pena essa aposta.

O CCVA terá autonomia ou poder-se-
á transformar num apêndice do Cine-
Teatro, quando este estiver a funcio-
nar?
NO: É uma boa pergunta, mas penso
que haverá uma complementaridade
dos vários serviços.
JG: Eu acho que o papel do CCVA só
pode sair reforçado. O Cine-Teatro vai
ser um elo de ligação entre a oferta
que é dada pelo CCVA, pela Bibliote-
ca e pelo Museu. Por exemplo, o festi-
val de Guitarra tem uma sessão aqui,
outra na biblioteca ou no auditório Eng.
Eurico de Melo porque não temos
efetivamente um espaço onde possa-
mos realizar essa atividade. O Cine
Teatro será mais um equipamento cul-
tural que faz falta no concelho, mas que
não vem tirar o papel importantíssimo
que tem sido desempenhado pelo CCVA
ao longo destes cinco anos. O CCVA
não vai perder a sua identidade.
NO: Há outro ponto muito importan-
te que é a descentralização. Este é
um dos poucos concelhos que tem
um equipamento com estas
caraterísticas que está fora da sede
do concelho. Eu acho que todos os
equipamentos são complementares e
todos têm a sua especificidade pró-
pria.

No entanto o CCVA tem um calcanhar
de Aquiles, que é o bar e o pátio que
estão um pouco subaproveitados.
JG: Relativamente ao bar, ele funciona
em apoio às atividades que se reali-
zam aqui, mas abrir o bar, por exem-
plo, à noite, já implica outras coisas!
Implicaria uma logística para a qual o
CCVA ainda não está preparado; obri-
garia a comprar equipamento e este
não é o momento oportuno, além dis-
so estamos a equacionar uma série
de alterações no CCVA.
NO: Mas deixe-me perguntar: tem sen-
tido necessidade de outros espaços
aqui na Vila das Aves? (risos)

Não será uma questão de necessida-

de, mas sim de oferta, até porque este
local tem características impares…
JG: Mas há muito oferta aqui, nesta
zona das Fontaínhas, é uma zona
super. É claro que este seria um espa-
ço interessante mas, por outro lado,
estaríamos a fazer concorrência à ofer-
ta que já há aqui, e é preciso ter mui-
to cuidado com essas coisas…
NO: … o pátio interior também é usa-
do para várias atividades, para o hip-
hop, por exemplo. Não é usado com
tanta regularidade como outros es-
paços que há no centro, mas também
tem servido para as associações. Re-
lativamente ao bar, eu penso que entre
apostar mais na programação e ofe-
recer às pessoas mais um espaço, que
apesar de ser diferente, existem ou-
tros, acho que se calhar podemos
apostar mais na programação.

Já que falamos na programação e uma
vez que o CCVA foi construído num
terreno da junta, qual o papel desta
na programação?
JG: A junta faz parte da comissão exe-
cutiva e há uns anos a esta parte fa-
zemos anualmente as reuniões para
dar conhecimento da programação.
O dr. Nuno Olaio está aqui com a
responsabilidade de dirigir o centro
e portanto propõe aquilo que enten-
de que seja o mais indicado, e tem-
no feito muito bem…
NO: … é um trabalho de equipa.
JG: Cabe ao dr. Nuno Olaio propor e
fazer o balanço do que correu me-
lhor ou pior. Mas a programação tem
que ser ele a apresentar e nós não
podemos imiscuir nisso, é evidente
que enquanto câmara podemos di-
zer ‘isto é muito interessante, tudo
bem, mas olhe é incomportável’. Mas
penso que em questões de progra-
mação nem a junta nem a câmara se
deveriam meter.
NO: As reuniões da comissão executi-

va têm também o propósito dos vários
parceiros ligados ao CCVA poderem
pronunciar-se, poderem propor, pode-
rem falar sobre as várias coisas impli-
cadas no funcionamento do centro.

É difícil a gestão do que pode ou
não acontecer e fazer-se no CCVA?
NO: Não. É antes um desafio fazer o
desenho de uma programação. Mas
o CCVA é um espaço que tem uma
biblioteca, uma sala multimédia, uma
sala de exposições, atividades de lei-
tura atividades para os mais novos,
tem artes de palco, é portanto um con-
junto grande de atividades que têm
de ser desenvolvidas e articuladas.

Olhando para o estado em que está
o Cubo (sede da Associação Avense),
não lhe dá vontade de ficar com o
espaço para CCVA? Não teria um par
de boas ideias para usar aquele es-
paço que parece abandonado?
NO: O espaço está neste momento
encerrado e não sei os contornos da
situação a não ser aquilo que é do
conhecimento do público. Sei é que
gostaria de ver aquilo a funcionar, mas
ser o centro ou outra instituição, ou
mesmo a entidade que o está a gerir,
acho que não é relevante, o que era
importante era que aquilo estivesse a
funcionar. Quanto a ideias, todos te-
mos boas ideias. (risos)

Se tivessem um orçamento ilimitado,
o que gostariam de trazer para o
CCVA?
JG: (risos) Se calhar não escolheria
só um grupo, ou só uma atividade,
porque se tivesse um orçamento ili-
mitado teria de pensar em muitas
coisas (risos). Mas fazia o desafio ao
contrário, via junto das pessoas o que
elas gostariam de ver no CCVA.
NO: Já muitas vezes se falou de um
Cine-Clube para Santo Tirso. Estes são,
geralmente, iniciativas de privados que
se juntam a equipamentos como CCVA,
e era isso que eu gostaria de ver aqui,
eu sinto falta disso. ||||||

Júlia Godinho: “Temos que
nos abrir ao exterior pa-
ra que as pessoas local-
mente conheçam e saibam
o que se faz fora das
fronteiras do concelho”

“Paisagens em Trânsito” é o espetáculo teatral que se segue no Centro Cultural
de Vila das Aves. Uma produção da companhia Circolando para ver no
dia 23 de julho. Regresse à página 3 deste jornal para saber mais pormenores.

A EQUIPA DO CENTRO CULTURAL: MANUELA BRITO, ANA SANTOS, NUNO OLAIO (DIRETOR), PAULO VIANA, LICÍNIA CUNHA,
ROSA MOREIRA, JOSÉ CARVALHO, SOLEDADE MATOS, JOAQUIM MOREIRA E ISMAEL SILVA
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Este jornal adotou o
Novo Acordo Ortográfico
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PPPPPortaortaortaortaortagens/SCUTgens/SCUTgens/SCUTgens/SCUTgens/SCUT: Eis uma enorme
trapalhada neste nosso país. Mais
uma, mas esta roça o ridículo A
inexistência de maioria absoluta obri-
ga a negociar e a não conseguir fa-
zer as coisas da maneira que se gos-
taria de fazer. Mas de uma maneira
ou de outra isto é um filme e pêras.
Primeiro portagens só no Norte e no
Grande Porto, porquê? Agora deci-
diu-se avançar para as sete. Depois o
chip, que acabou antes de ter nasci-
do. Depois os métodos de pagamen-
to. Que confusão. E os estrangeiros,
como obrigá-los a pagar? Levantar o
dispositivo numa área de serviço. Ri-
dículo! Depois as isenções. Para umas
o raio é 10 quilómetros da auto-es-
trada, para outras é 20. Porquê? De-
pois para alguns as 10 primeiras pas-
sagens são gratuitas. Não deveria ser
ao contrário. Ao fim de 10 passagens,
as seguintes baixavam de preço... As-
sim premeia-se quem as usa de vez
em quando e não quem as usa sem-
pre. Um exemplo, sou da Póvoa e tra-
balho na Póvoa e todos os fins-de-
semana vou passear ao Porto ou a
Viana. Boa, para passear não pago,
mas para trabalhar vou ter de pagar,
se tenho de usar 21 dias por mês a
auto-estrada. Quando as portagens
entrarem em vigor (será a 1 de Agos-
to?) então os pagamentos é que se-
rão uma tamanha confusão. Estamos
habituados a ouvir que os tribunais
estão atolados de processos por falta
de pagamento da conta do telemóvel,
pois agora vamos ver os processos
subirem em flecha por falta de paga-
mento de meia dúzia de euros de
portagem. Enfim, aguardemos as ce-
nas dos próximos capítulos.

Saramago: Saramago: Saramago: Saramago: Saramago: Sou católico e amante da
obra de Saramago. Alguns leitores
questionarão: que escândalo! Como
ser católico e gostar dos livros de José
Saramago? Está a ir contra o que diz
a Igreja? A Igreja diz muita coisa, mas
cada um deve pensar pela sua cabe-

ça. Diz muita coisa acertada, mas tam-
bém asneiras. E depois a Igreja é uma
entidade abstrata, pois o que muitas
vezes vemos é simplesmente opiniões
pouco mais que pessoais. Ser católico
e gostar de Saramago nada tem de
contraditório se se souber ler Sarama-
go. Leio Saramago como um excelen-
te contador de estórias que recons-
trói a realidade à luz das suas con-
vicções. Só assim se pode ler com
paixão livros como o Evangelho Se-
gundo Jesus Cristo ou a Jangada de
Pedra, ou até mesmo Caim (ainda não
li). Li, gostei e não me senti violenta-
do na minha fé como Cristão, nem
tão pouco afectada a mesma fé. Basta,
simplesmente, saber ler e, diga-se, se-
parar a ficção da realidade, pelo me-
nos, de acordo com a minha fé.

FFFFFaaaaacebookcebookcebookcebookcebook: Foi curioso notar que a
minha adesão às redes sociais, no-
meadamente, ao Facebook coincidiu
com a reportagem que o Entre Mar-
gens publicou sobre o assunto. Ma-

Fui vítima de um acidente de viação
do qual não fui culpado posso
ser indemnizado pelo Estado? O
que devo fazer?

Em caso de acidente de viação, a re-
paração dos danos causados - patri-
moniais e não patrimoniais - não cabe
ao Estado, mas àquele que tem a
direção efetiva *sobre o veículo cau-
sador do dano e que estiver a utilizar
o veículo no seu próprio interesse.

Ora, toda a pessoa que possa ser
civilmente responsável pela reparação
de danos corporais ou materiais cau-
sados a terceiros por um veículo ter-
restre a motor para cuja condução
seja necessário um título específico e
seus reboques, com estacionamento
habitual em Portugal, deve, para que
esses veículos possam circular, encon-
trar-se coberta por um seguro que ga-
ranta tal responsabilidade - seguro
obrigatório de responsabilidade civil
automóvel (SORCA).

E, a ser assim, em caso de aciden-
te de viação, deve o responsável pe-
los danos causados, acionar esse se-
guro de responsabilidade civil auto-
móvel.

Quando não existe esse seguro
obrigatório de responsabilidade civil
automóvel, o Fundo de Garantia Au-

Fui vítima de
acidente de
viação, posso
ser indemniza-
do pelo Estado?

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

Gabinete Jurídico

Regina Lima*

tomóvel garante a reparação de da-
nos decorrentes de acidentes rodo-
viários ocorridos em Portugal, até ao
limite do capital mínimo do SORCA,
as indemnizações que se mostrem de-
vidas por:

- Danos corporais, quando o res-
ponsável seja desconhecido ou não
beneficie de seguro válido e eficaz,
ou for declarada a insolvência da em-
presa de seguros.

- Danos materiais, quando o res-
ponsável, sendo conhecido, não be-
neficie de seguro válido e eficaz.

- Danos materiais quando, sendo
o responsável desconhecido, deva o
FGA satisfazer uma indemnização por
danos corporais significativos, ou o
veículo causador, não beneficiando
de seguro válido e eficaz, tenha sido
abandonado no local do acidente e a
autoridade policial confirme a sua pre-
sença no respetivo auto de notícia.

No caso de Danos Materiais o
Fundo de Garantia Automóvel tem
de comunicar a assunção, ou a não
assunção da responsabilidade, no
prazo de 32 (trinta e dois) dias úteis
a contar da data da recepção da par-
ticipação do acidente.

No caso de Danos Corporais o
Fundo de Garantia Automóvel tem
de Comunicar a assunção, ou a não
assunção da responsabilidade, no
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
a contar da data da recepção da par-
ticipação do acidente

*Tem a direção efetiva do veículo
aquele que, de facto, goza ou usufrui
as suas vantagens, e a quem, por essa
razão cabe controlar o seu funciona-
mento. Neste sentido, está excluída a
responsabilidade do proprietário do
veículo quando este, aquando do
acidente, era utilizado abusivamente
por uma pessoa não autorizada a
utilizá-lo, uma vez que era o utilizador
abusivo que naquele momento tinha
a direcção efectiva do veículo e o utili-
zava no seu próprio interesse.

TOME NOTE
Envie-nos as suas perguntas para o
nosso e-mail:
entremargens@mail. telepac.pt
ou por carta para o
Apartado 19 - 4796-908 Aves.

Não existindo seguro obriga-
tório de responsabilidade
civil, o Fundo de Garantia
Automóvel garante a repara-
ção de danos decorrentes de
acidentes rodoviários

Uma trapalhada que
roça o ridículo

téria, diga-se, muito bem pegada e tra-
tada jornalisticamente. Durante me-
ses sempre vi com desconfiança esta
exposição ao mundo global. Os re-
ceios – numa primeira fase – sobre-
põem-se sempre aos atrativos. Con-
tudo, estamos mesmos num mundo
em que se não aderimos, ficamos de
fora e pior que tudo, muitas vezes,
ficamos para trás. Aderi e estou a
gostar, com o cuidado sempre de evi-
tar a viciação. Tudo se quer na dose
certa. Mas permitiu “rever” e retomar
o contacto com pessoas que gosta-
mos mas que, por esta ou aquela ra-
zão, perdemos o rasto e, de repente,
acabamos por reencontrar. Eis uma
ferramenta fantástica... ||||||

Estamos habituados a ouvir que os tribunais
estão atolados de processos por falta de
pagamento da conta do telemóvel, pois

agora vamos ver os processos subirem em
flecha por falta de pagamento de meia dúzia

de euros de portagem.
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Vamos a ver...

Perplexidades Tony e Mikael no
Centro de Saúde
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Leio nos jornais e não quero acredi-
tar: num país imerso numa profunda
crise económica, a crise parece não
afectar os políticos. Só em viagens,
uma deputada do PS fica por mais de
seis mil euros por mês.

Leio e não quero acreditar: num
Estado sem dinheiro para mandar
cantar um cego, uma empresa ligada
ao Estado paga à Igreja Católica mais
de um milhão por um terreno do ta-
manho de uma piscina. Entretanto, o
aumento dos impostos é um facto, e
Belmiro de Azevedo diz que as pro-
messas eleitorais são para cumprir,
acrescentando: “quando o povo tem
fome, tem o direito de roubar”...

Leio (está nos jornais!) e não que-
ro acreditar: num país à beira da fa-
lência, os quatro maiores bancos por-
tugueses anunciam lucros de 1.400
milhões de euros, mais 14 por cento
que em 2008. Apesar do aumento
dos lucros, o valor dos impostos pa-
gos ao Estado pela Banca diminuiu
15,6 por cento! Alguém entende?...

Leio e não quero acreditar: os
gestores públicos, cujo salário está fi-
xado em 4.752.55 euros, chegam a
auferir 18.217 e 24.939 euros! Leio

José Pacheco

e não quero acreditar: pouco depois
de tomar posse, Sócrates já tinha no-
meado 1.361 pessoas, das quais 323
vieram de fora da função pública. Nos
dois primeiros anos do seu primeiro
mandato nomeou 2.373 pessoas
(uma média de 3,24 por dia).

Se não estou em erro, o “Estatuto
do Deputado” prevê que cada depu-
tado passe a ter um assessor “pesso-
al”, além dos que já têm os grupos
parlamentares. São muitos milhões de
euros pagos a assessores, enquanto
se fecha maternidades, hospitais e
escolas.

A idade da reforma sobe para os
65 anos, porque é preciso poupar na
despesa... Mas a despesa pública com
as subvenções vitalícias dos titulares
de cargos políticos terá ultrapassado
os oito milhões de euros em 2008.
Entre os muitos ex-titulares de cargos
políticos que já recebem a subvenção
vitalícia estão, por exemplo, Almeida
Santos e Manuela Ferreira Leite.

Enquanto se congela os salários
dos trabalhadores portugueses, quan-
to nos custam as pensões vitalícias
dos ex-titulares de cargos políticos?

Um deputado, que renunciou ao
cargo de deputado, pediu a atribui-
ção da subvenção mensal vitalícia. Se-
gundo a lei, o valor da pensão é cal-
culado “à razão do vencimento base
correspondente à data da cessação
de funções do cargo em cujo desem-
penho o seu titular mais tempo tiver
permanecido, por ano de exercício,
até ao limite de 80 por cento”. O

vencimento bruto de um deputado é
de 3.631,39 euros, logo: 80 por cen-
to desse valor é 2905 euros sujei-
tos a impostos.

Se fosse feito um rigoroso inqué-
rito ao património dos dirigentes
autárquicos, talvez o país ficasse em
estado de choque. Há, certamente,
presidentes, vereadores e funcionári-
os honestos. Mas na poeira da cor-
rupção autárquica quase não é possí-
vel distinguir uns dos outros. Os jor-
nais dizem-nos que autarcas são acu-
sados de abuso de poder e conde-
nados a cumprir pena de prisão e per-
da de mandato. Mas pode recandida-
tar-se e ganhar a eleição, porque o
meu povo sofre de amnésia política.

Leio e não quero acreditar... ||||||

O termo ‘autogestão’ remete para
um conceito político de uma gover-
nação sem governantes eleitos. Esta
crónica não trata do conceito políti-
co mas sim do sentido que esse ter-
mo transmite, o de uma gestão onde
as pessoas em igualdade de circuns-
tâncias se gerem umas às outras.

Talvez não seja fácil ver onde isto
acontece mas os exemplos não fal-
tam: a formação de fila para pagar
num supermercado, é apenas um;
não existe nenhuma lei, mas as pes-
soas impõem que o primeiro a che-
gar será o primeiro atendido. Já para
entrar no comboio ou no autocarro
a ordem é por proximidade da por-
ta, não é norma as pessoas forma-
rem fila por ordem de chegada.

No entanto, por nem sempre ser
possível, e porque o ser humano é
complexo, tornou-se necessário em
várias circunstâncias regular este tipo
de gestão. O conceito de priorida-
de para idosos, grávidas ou crian-
ças ou o de antecipação onde ao
longo da nossa história nos habi-
tuamos a marcar consultas, viagens
e mais recentemente reservar mesa
no restaurante.

Verifica-se, portanto, que se em
alguns casos a autogestão funcio-
na, o tempo tem-nos ensinado que
nunca funciona tão bem como uma
gestão organizada, e daí as agen-
das e a implementação de equipa-
mentos como as senhas do talho.

Mas a população continua ansi-
osa e quer estar sempre um passo à
frente. Só assim se pode justificar por-
que é que as pessoas passaram a
acampar à porta das bilheteiras ou
locais de espetáculo para conseguir
o lugar da frente de um concerto
ou ficar no centro comercial até à
meia noite para comprar o mais re-
cente livro do Harry Potter, no pri-
meiro momento em que este é co-
mercializado, mesmo que em Inglês.

O.k., isto pode ficar a dever-se não
só à ansiedade da população em
geral como também da cada vez mais
escassa “cunha” para se conseguir
prioridade sobre os outros cidadãos.

Não sei da veracidade do facto,
mas a coisa serve de exemplo: che-
gou-me ao ouvido que Tony Car-
reira vai dar um concerto gratuito
no parque da Rabada no próximo
sábado e que já existiam pedidos
de pessoas para montarem tenda de
forma a guardar o seu lugar, três
dias antes do espetáculo. Sim, exis-
tem pessoas que querem acampar
de quarta até sábado, porque não
havendo uma gestão do público,
esta será a forma de conseguirem
estar um passo à frente.

Já estou a imaginar, acabou de
dizer o que eu pensei, “Ele há gente
muito maluca”.

Pois ficam a saber que dias antes
de ter conhecimento do concerto
do Toni Carreira me foi dito que para
conseguir uma vaga (consulta não
marcada) no Centro de Saúde de-
veria lá estar bem cedo. Sabendo que
o referido centro abre às 8 da ma-
nhã, pensei, ‘às 8h00 estou lá’. O
problema é que, e pelo que fiquei a
saber, da última vez que alguém ten-
tou uma consulta do género, foi pa-
ra lá às 7h00 e que quando lá che-
gou já eram a 10ª vaga, tendo de-
pois esperado mais de uma hora para
saber se iria, ou não, ser atendido.

Afinal a ‘autogestão’ é mesmo
uma questão política, só assim se
percebe porque tenho que gritar
“quem é a ultima vaga para o Dr.X”,
e depois de informado, estar atento
para que ninguém me passe à fren-
te, e poder informar a próxima pes-
soa que gritar por uma vaga, da sua
posição.

Afinal o Tony e o Mikael não vão
ao centro de saúde. Mas as pesso-
as acampam na mesma. É crónico… Eu
sei! ||||||| fernando@incubadora-id.com

Chegou-me ao ouvido que
Toni Carreira vai dar um
concerto gratuito no parque
da Rabada e que já existem
pedidos de pessoas para
montarem tenda de forma a
guardar o seu lugar, três dias
antes do espetáculo.

Fernando Torres

Leio (está nos jornais!) e
não quero acreditar: num

país à beira da falência, os
quatro maiores bancos
portugueses anunciam

lucros de 1.400 milhões
de euros, mais 14 por cento

que em 2008.
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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

ATUALIDADE Este jornal adotou o Novo
Acordo Ortográfico

Pioneiros das Aves entregam cerca de
300kg de rolhas à cortiçeira Amorim

No passado dia 2 de julho os Pio-
neiros do Agrupamento 004 do CNE
de Vila das Aves, dirigiram-se a Vila
da Feira e, em particular, à Amorim
Cork Composites; uma empresa de
produtos de cortiça. Esta visita foi de
encontro ao projeto “Green Cork”, da
Quercos e que consiste na recolha
de rolhas para estas serem recicladas.
Rolhas estas, recicladas, precisamen-
te, pelo grupo Amorim.

Os pioneiros de Vila das Aves es-
tão a desenvolver este projeto desde
15 de Abril de 2009 e ao longo de
15 meses conseguiram já recolher
junto de toda a população avense
280 quilos de rolhas de cortiça. A
deslocação à Amorim Cork Compo-

OS PIONEIROS DO AGRUPAMENTO 004 DO CNE DE VILA DAS AVES ANDARAM DURANTE MAIS DE UM ANO A RECOLHER,
ENTRE A POPULAÇÃO LOCAL, ROLHAS DE CORTIÇA E AGORA FORAM SABER O QUE PODE A EMPRESA CORTICEIRA DA VILA
DA FEIRA FAZER COM ELAS. A VISITA À EMPRESA REALIZOU-SE NO DIA 2 DE JULHO

sites teve, por isso mesmo, como pro-
pósito a entrega do material recolhi-
do até ao momento.

À visita à empresa da Vila das Fei-
ra começou precisamente com o des-
carregamento das rolhas. Em seguida
os pioneiros foram guiados para um
pavilhão de cortiça com o intuito de
perceberem como todos este proces-
so de reciclagem começa. Nesse pavi-
lhão foi possível observar que os res-
tos da indústria rolheira vão lá parar
e são aproveitados pela empresa Amo-
rim para serem transformados em pro-
dutos de cortiça. Esta empresa inter-
vém em diversas áreas, tais como na
indústria imobiliária e do turismo, nas
telecomunicações, nos têxteis e na

promoção e desenvolvimento de pro-
dutos naturais de elevada qualidade,
como o vinho do Porto e os vinhos
de mesa.

Em seguida, foi apresentada a em-
presa de forma pormenorizada; des-
de escolha da cortiça e a sua separa-
ção até à confeção do produto final.
A equipa ficou muito surpreendida
com esta empresa, pois recicla tudo e
aproveita tudo aquilo que não é útil
para poder produzir a sua própria

energia. O saldo desta visita feita pelo
agrupamento local foi muito positivo,
pois ficaram a perceber todo o proces-
so da transformação da cortiça, desde
os restos dos sobreiros até à simples
base de por a panela, por exemplo. O
grupo ficou igualmente surpreendi-
do pois nunca pensou que a cortiça
fosse trabalhada daquela forma.

De referir que a recolha de rolhas
feita pelos pioneiros e a consequente
visita às instalações da Amorim Cork
Composites traduz os princípios do
‘grande chefe mundial’, pois o grupo
de Vila das Aves tal como todos os
outros escuteiros, têm como objetivo
deixar o mundo um pouco melhor do
que o encontraram. ||||| JOÃOJOÃOJOÃOJOÃOJOÃO     MAGALHÃESMAGALHÃESMAGALHÃESMAGALHÃESMAGALHÃES

Os pioneiros de Vila das
Aves fazem a recolha de
rolhas de cortiça
desde 15 de Abril de 2009

A Câmara de Santo Tirso conti-
nua a apoiar várias instituições do
concelho através da atribuição de
subsídios destinados a estimular
as Colónias de Férias. Em 2010,
e numa primeira fase, o montante
de subsídios a atribuir é de 17 mil
e 850 euros, envolvendo 26 Ins-
tituições – na sua maioria agrupa-
mentos de escolas do concelho -
e cerca de um milhar de crianças.

Estes subsídios são atribuídos,
anualmente, pela Câmara Muni-
cipal de forma a potenciar ativida-
des desenvolvidas durante os pe-
ríodos de férias. As colónias de-
vem ser dotadas de conteúdos pe-
dagógicos e didácticos nos mais
diversos domínios como os de
natureza sócio-afectiva e psicomo-
tora. O grande objetivo é acompa-
nhar o crescimento das crianças,
garantindo que o mesmo se faz da
forma mais harmoniosa possível.

Por outro lado, e no âmbito da
sua política educativa, a Câmara
de Santo Tirso investiu cerca de
20 mil euros no ano lectivo
2009/2010, apoiando as visitas
de estudo propostas pelos diver-
sos estabelecimentos de ensino
do concelho, desde que fossem
de caráter pedagógico.

Deste modo, no presente ano
letivo realizaram-se cerca de 90
visitas de estudo, envolvendo
aproximadamente seis mil e 300
alunos de todas as escolas do
município, abrangendo os diver-
sos níveis de ensino, desde o pré-
escolar, 1º, 2º e 3º CEB e Se-
cundário, recorrendo para tal aos
serviços de transporte da autar-
quia, bem como a empresas trans-
portadoras externas. ||||||

Subsídios para
Colónias de
Férias e Visitas
de Estudo
CERCA DE 18 MIL EUROS
É O MONTANTE A
ATRIBUIR, NUMA
PRIMEIRA FASE, PARA AS
COLÓNIAS DE FÉRIAS
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Secretário de Estado no arranque das
obras das unidades de Saúde
de Areias e S. Martinho do Campo

O Secretário de Estado Adjunto e
da Saúde, Manuel Pizarro, irá estar
em Santo Tirso, no próximo dia 16
de julho. Durante esta visita, o se-
cretário irá deslocar-se a Areais e a
S. Martinho do Campo para assina-
lar ao lançamento e bênção da pri-
meira pedra das novas unidades de
Saúde. Na mesma visita o Secretário
de Estado irá ainda visitar as insta-
lações da nova consulta externa do
Hospital de Santo Tirso.

A Águas do Noroeste e o Ministério
do Ambiente e do Ordenamento do
Território assinaram no passado dia
30 junho um contrato de concessão
que atribui a exploração e gestão do
Sistema Multimunicipal de Abasteci-
mento de Água e de Saneamento do
Noroeste à empresa do Grupo AdP –
Águas de Portugal, a primeira resul-
tante de um processo de fusão no
setor das águas em Portugal.

A cerimónia realizou-se em Gui-
marães e contou com a presença da
Ministra do Ambiente e do Ordena-
mento do Território, Dulce Álvaro Pás-
saro; do Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Guimarães, António Ma-
galhães; do Presidente do Conselho
de Administração da AdP - Águas
de Portugal, Pedro Cunha Serra; do
Presidente da Assembleia Geral da
Águas do Noroeste, Castro Fernandes;
e do Presidente do Conselho de
Administração da Águas do Noro-
este, Martins Soares.

Mais de 300 milhões de euros
serão investidos entre 2010 e 2015
e a importância deste investimento
para o desenvolvimento socioeconó-
mico da região justifica o seu financi-
amento a fundo perdido, em cerca
de 50 por cento, pelo Fundo de Co-
esão da União Europeia.

Castro Fernandes, recentemente
eleito Presidente da Assembleia Ge-
ral, recordou no seu discurso que “as
condições económicas que o país
atravessa não são as melhores, o que
fará com que o investimento a reali-
zar não seja o desejado” mas o mes-
mo responsável acredita que, com a
criação desta empresa “estão criadas
importantes sinergias para se resol-
ver um problema estrutural de todo
o Noroeste de Portugal.” O também
autarca de Santo Tirso, Castro Fernan-
des incluiu ainda na sua intervenção
que se está a iniciar “um novo pro-
cesso, o das Parcerias Públicas-Públi-
cas” E afirmou que está na altura de
pensarem “nas parcerias da baixa

Águas do Noroeste
vai investir 300
milhões de euros
até 2015

A Câmara Municipal de Santo Tirso
informa que abrem no próximo dia
19 de Julho – prolongando-se até
ao dia 31 de Julho - as inscrições
para os candidatos interessados em
participar na edição 2010 do Con-
curso de Melão.

Como é já tradição vão poder par-
ticipar neste evento gastronómico –
cujo objectivo é o de incentivar a

(águas e esgotos em redes domésti-
cas) – um processo difícil que envol-
ve já duas dezenas de municípios. Um
processo muito importante que com-
pletará os anteriores. Esperamos o
empenho do Governo. Queremos
cumprir as metas do PEAASAR (Pla-
no Estratégico de Aabastecimento de
Água e de Saneamento de Águas Re-
siduais) e não podemos esquecer que
o Ave começou com estes investimen-
tos mais tarde.”

Com um capital social de 70 mi-
lhões de euros, já realizado em 47,5
milhões de euros, a Águas do Noro-
este integra mais de 30 municípios
da região Norte, predominantemente
do Minho e parte do Douro Litoral,
numa área de intervenção de cerca
de seis mil quilometros quadrados.

No cumprimento da sua missão
de desenvolver a sua atividade num
quadro de sustentabilidade económi-
ca, social e ambiental, a Águas do
Noroeste procurou que o seu primeiro
evento público refletisse o seu com-
promisso com a qualidade de vida e
do ambiente com a certificação Car-
bono Zero, um instrumento que per-
mite quantificar o impacto de eventos
e ações em matéria de emissões de
CO2 para a atmosfera.

No caso da cerimónia de assina-
tura do contrato de concessão entre
o Ministério do Ambiente e do
Ordenamento do Território e a Águas
do Noroeste, foram compensados
10726kg de CO2, através de proje-
to de florestal no Parque Nacional
Peneda-Gerês. ||||||

CONTRATO DE CONCESSÃO FOI ASSINADO NO FINAL DE
JUNHO, EM GUIMARÃES

Com um capital social de 70
milhões de euros, já

realizado em 47,5 milhões
de euros, a Águas do

Noroeste integra mais de 30
municípios da região Norte,
predominantemente do Mi-

nho e parte do Douro Litoral

produção, melhorar a qualidade e
promover comercialmente este pro-
duto da terra, genuíno da região de
Entre Douro e Minho – os produto-
res (proprietários ou arrendatários
de exploração agrícola) cujos locais
de produção se integrem no Con-
celho de Santo Tirso.

À semelhança dos anos anterio-
res, cada produtor só pode concor-

rer com um exemplar no certame,
sendo que para mais esclarecimen-
tos e formalização de candidaturas
devem os interessados recorrer aos
Serviços de Turismo desta Câmara
Municipal.

Importa referir ainda que a edi-
ção 2010 do Concurso de Melão
se realiza no dia 14 de Agosto, no
Parque D. Maria II. ||||||

Abertas as inscrições para o concurso de melão

As novas unidades de saúde
para as freguesias de S. Martinho
do Campo e Areias foram adjudi-
cadas em maio do corrente ano, pela
Câmara Municipal de Santo Tirso, e
em causa está um investimento de
mais de dois milhões de euros.

A unidade de saúde de S. Marti-
nho do Campo, irá custar cerca de
um milhão de euros, sendo a obra
comparticipada pela Administração
Regional de Saúde (ARS) do Norte.
Para o efeito, a Câmara Municipal
de Santo Tirso cedeu um terreno
situado junto ao cemitério de S.
Martinho do Campo com três mil e
300 metros quadrados.

Já a unidade de Areias, estando
avaliada em 1,11 milhões de euros,
será comparticipada em 70 por cen-
to pelo Programa Operacional da
Região Norte (ON2) e em 30 por
cento pela Administração Regional
de Saúde (ARS) do Norte. Neste
caso, o edifício será igualmente
construído em terreno cedido pela

Câmara Municipal, situado junto ao
edifício da Junta de Freguesia de
Areias com dois mil e 400 metros
quadrados de área.

Em ambos os casos, os edifícios
a construir, num prazo de 365 dias,
vão substituir as já degradas insta-
lações das unidades de saúde
atualmente em funcionamento nas
respectivas freguesias.

O programa funcional da nova
Unidade de Saúde de S. Martinho
do Campo foi elaborado para uma
população estimada de 18 mil (quan-
do a população da área abrangida
pela Unidade de Saúde é de 14 918)
correspondendo a estimativa à evo-
lução demográfica para os próximos
20 anos. Já no que concerne à uni-
dade de Areias, esta foi projectada
de forma a servir 10 mil utentes,
sendo que atualmente a população
da área abrangida pela Unidade de
Saúde é de 6 989 habitantes, refe-
rentes às freguesias de Areias, Pal-
meira, Lama e Sequeirô. |||||

MANUEL PIZARRO, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE ESTARÁ EM SANTO TIRSO,
AMANHÃ, PARA ASSINALAR O INÍCIO DAS OBRAS DE DUAS UNIDADES DE SAÚDE
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MACHADO & LOBÃO, LDA.

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

TECTOS FALSOS  |  DIVISÓRIAS  |
APLICAÇÕES EM GESSO  |

DECORAÇÕES

Rosalinda Herdeiro
lança livro sobre
o trabalho docente

|||||| TEXTO: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

O auditório do Centro Cultural de Vila das Aves,
no passado sábado, dia 4 de julho, pelas 15.15
horas, numa tarde de grande calor, quase se en-
cheu do calor humano dos muitos familiares,
amigos e colegas de profissão da professora
Rosalinda Herdeiro, para acolherem a apresen-
tação do seu livro “Trabalho Docente e Desenvol-
vimento Profissional - Narrativas de Professores”,
que constitui a dissertação de mestrado recen-
temente concluído na Universidade do Minho.

Esta sessão teve na mesa de honra, para além
da autora, sua orientadora, Ana Maria da Cos-
ta e Silva, a vereadora da educação da Câmara
de Santo Tirso, Ana Maria Ferreira, o diretor do
Agrupamento de Escolas de Pedome a que per-
tence a escola do 1º ciclo em que Rosalinda
Herdeiro exerce funções, assim como a presi-
dente da Associação de Pais da Escola da Ave-
nida-Riba d’Ave. Esta mesma sessão iniciou e
terminou com um exímio intérprete de guitarra
clássica, Graciano Pinto, do Conservatório de
música de Coimbra, dois momentos de algum

O Ecos de Negrelos entendeu oportuno (*que
vem a tempo; que leva ao porto...) ouvir Joa-
quim Pereira (JP) sobre as razões da sua can-
didatura, passado que está mais de meio ano
sobre o ato! É o líder da oposição em entre-
vista (ou na Vila das Aves)
Assim, ficamos a saber que:
11111-----Em mandato anterior, JP acompanhou
Carlos Valente e … “ganhámos” (com assento,
não presente);
2-2-2-2-2-Resolveu avançar com a sua candidatura,
convencido de que não era para si o “timing”
ideal, mas (como) apareceu “um grupo de
avenses que decidiram avançar e lá teriam as
suas razões”… Estamos conversados? E
candidatou-se.
3-3-3-3-3-“Na política o espaço nunca dá para dois”:
Original - Já registou a patente?
4-4-4-4-4-A sua única intenção foi servir a Vila das
Aves e ainda não está arrependido, porque
acabou por ter uma excelente votação (que
não é assim tão excelente, mas que não era a
sua intenção);
5-5-5-5-5-Hoje, depois de tão bom resultado (?), or-
gulha-se de “sentir que os avenses têm o sen-
timento de que seria um bom Presidente da
Junta”. E mais sente que “hoje teria mais pes-
soas a votar em si”. ORGULHO é  isso mes-
mo: *“manifestação de alto apreço em que
alguém se tem; BRIO”. (in Dicionário Priberam
da Língua Portuguesa)
6-6-6-6-6-Diz que não escolheram a sigla melhor;
descuidaram muito a imagem… Se tivessem
trabalhado melhor, teriam uma votação mui-
to superior, mas não ganhariam as eleições?!
77777-----“Houve pessoas que julgaram ter votado
na nossa lista e votaram noutras?!” (sic). Es-
pantoso!
8-8-8-8-8-Outras pessoas houve convencidas que
votaram em si e votaram noutros candidatos?
Verificou isso? Como? Não chamou a PJ? Era
caso de polícia. Confia assim no povo?
9- Vê muita gente a entender que V. seria (ou
será) um futuro bom PJ*? Sente que é isso
que sentem os avenses? VAMOS EM FREN-
TE! (Mas vá cuidando melhor da imagem: seis
fotos tão desleixadas e pastosas, “mais para
enxer página”, não são lá muito bom augú-
rio. E entretanto veja lá se o avense Entre
Margens não deixa de retribuir a ajudinha,
ao estilo da oposição, em Negrelos…) (*”JP a”JP a”JP a”JP a”JP a
PJ”PJ”PJ”PJ”PJ” é um trocadilho... mas que slogan! )

Quanto a oposição, tudo tranquilo: tem fei-
to pela vida, (porque) nem tem dado espaço
para que o censurem, logo tem sido “tratado
dentro da normalidade democrática” (que era
a grande preocupação do entrevistador e é a
dos democratas). E, como esta oposição “são

Há dias um amigo contou-me que estava no
desemprego. Desgostoso, referia que tinha tra-
balhado toda uma vida e que agora recebia
trezentos e poucos euros. Revoltado com a
situação, o meu amigo escreveu à Segurança
Social para saber dos seus direitos, tendo em
conta que o Ministério do Trabalho refere
que ninguém recebe menos de 419,20 euros.
A Segurança Social respondeu dizendo que
o subsídio é calculado mediante a soma de
todas as remunerações declaradas nos pri-
meiros doze meses dos últimos catorze me-
ses, depois de somado, este valor divide-se
por 360, o que dá o valor diário que cada
um tem a receber.

Ora o meu colega, se tinha dúvidas com
elas ficou. A situação fez-me recordar o que
o ator Rui de Carvalho referiu há dias dizen-
do que há atores de montra e atores de ben-
gala, ideia que facilmente transpomos para
política e para os políticos. Há tantas pessoas
que trabalharam muitos anos e são manda-
das para a rua porque a empresa fecha ou
então considera essas pessoas como não
produtivas. Ora os da montra são aqueles
que todos os dias vêm à comunicarão social
dizer que a crise não é deles mas sim da
Europa. Bons atores!

A ‘direita’, há dias, tentou tirar um coelhi-
nho da cartola. Queria por os desemprega-
dos a trabalhar de graça. Esses senhores que
nas campanhas eleitorais gostam muito de
andar pelas feiras a prometer mundo e fun-
dos, agora querem pô-los a trabalhar de gra-
ça como se ainda vivêssemos na era da es-
cravidão! |||||| CARLOSCARLOSCARLOSCARLOSCARLOS     AAAAA. . . . . FERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRA

ECOS analiza (com
z, para + zigueza-
guiar ?...) oposição
de Joaquim Pereira

trocos” e o que interessa é a oposição à Câma-
ra, lá tinham de vir os méritos (nem sempre
por si) reconhecidos ao sr. Presidente, “que
tem sabido entender as necessidades e aspi-
rações do CDAves e dos Bombeiros... com
arte e ciência” . Ora se não tem! Não se lem-
brou foi de mencionar o seu (dele) papel
relevante nos casos do Amieiro Galego e da
Quinta dos Pinheiros: no primeiro, dando as-
sessoria aos Bombeiros para fazer subir a base
de licitação e no segundo, congelando parte
do subsídio deliberado há mais de 10 anos,
para comparticipar nas despesas forenses…

Registamos a sua opinião: um negócio caro
e um mau acordo. Quereríamos só entender
melhor o sentido da sua frase “se houvesse
uma responsabilidade das associações, o negó-
cio seria outro”. Deu, noutros tempos de opo-
sição (ao PS), uma sugestão sobre a Quinta
dos Pinheiros (de que lado estava?) e ainda
“tinha muito para falar”? Pois fale, vá falando!
Sobre fatos concretos, sabe que há (muitos?
alguns) avenses que gostariam de ser escla-
recidos sobre a situação em que se encontra
um antigo projeto de uma aspirada zona des-
portiva, lá para as imediações do Ciclo e da
Piscina do Lar?... ||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     MANUELMANUELMANUELMANUELMANUEL     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Direito à indignação

Cartas ao Diretor

“TRABALHO DOCENTE E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - NARRATIVAS
DE PROFESSORES” FOI APRESENTADO NO CENTRO CULTURAL DE VILA
DAS AVES NO DIA 3 DE JULHO. PUBLICAÇÃO CONSTITUI A DISSERTAÇÃO DE
MESTRADO DE ROSALINDA HERDEIRO

intimismo que ficam como um aperitivo para
um futuro concerto que esperamos venha a ter
lugar, conforme nos indiciaram.

O essencial da sessão de apresentação, para
lá dos testemunhos convincentes acerca da qua-
lidade do trabalho docente exercido pela do-
cente Rosalinda Herdeiro, quer na escola em
que está colocada, quer naquelas por que pas-
sou, com destaque para o testemunho que dela
deu a vereadora da cultura da Câmara de San-
to Tirso por tê-la acompanhado na escola da
Lage (Vilarinho), esteve na apresentação da
prefaciadora e orientadora da tese agora edita-
da em livro com a chancela da Chiado Editora
e na cumplicidade que por certo ambas envol-
veu na temática escolhida que tem por sub-
título “Narrativa de Professores”; ficou claro que
mais do que um livro sobre professores é um
livro dos professores, já que atravessa-o uma
reflexividade sobre o trabalho docente a partir
de testemunhos vivos de professores que acei-
taram produzir narrativas sobre a sua própria
experiência e a complexidade do seu trabalho
em momentos distintos do próprio desenvolvi-
mento da sua carreira, nomeadamente no con-
texto atual que implica toda uma interação com
diferentes parceiros, numa cultura de grande
colaboração entre os próprios docentes e a co-
munidade envolvente. Com a aposta de Ro-
salinda Herdeiro numa valorização académica
que passará no próximo ano pela dedicação
quase exclusiva ao doutoramento para o que
requereu o chamado ano sabático, desejamos-
lhe um ótimo desempenho académico. ||||||

Mais do que um livro sobre profes-
sores é um livro dos professores, já
que atravessa-o uma reflexividade
sobre o trabalho docente a partir
de testemunhos vivos de professo-
res que aceitaram produzir narrati-
vas sobre a sua própria experiência

ROSALINDA HERDEIROROSALINDA HERDEIROROSALINDA HERDEIROROSALINDA HERDEIROROSALINDA HERDEIRO, A PRIMEIRA À DIREITA
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apoia o novo acordo ortográfico

|||||| TEXTO: LUDOLUDOLUDOLUDOLUDOVINAVINAVINAVINAVINA     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

O calor das últimas semanas fez ‘suar as esto-
pinhas’ tanto a miúdos como a graúdos e teve
o condão de nos fazer passar mais tempo nas
esplanadas na companhia de uma (ou mais)
bebidas bem fresquinhas. E uma esplanada é
também um local excelente para se apreciar co-
mentários e conversas paralelas que vão decor-
rendo com mais ou menos descrição, conforme
o interesse dos intervenientes.

E fala-se de tudo, desde o banal estado do
tempo, à vida privada, e à vida dos outros. Eu
sei, que já algumas vezes tenho feito alusão a
esta ‘arte’ que algumas pessoas têm de passar a
vida a falar da vida dos outros, mas é inevitável,
voltar ao assunto.

Num ambiente desconhecido, por muita qua-
lidade auditiva que se tenha, não é fácil identifi-
car sobre quem ou sobre o quê as pessoas falam,
na realidade ninguém presta atenção à conversa
alheia quando as vozes se misturam umas com as
outras, e tudo nos soa a um zum-zum sem sen-
tido. Mas quando o ambiente acalma e o silên-
cio reina qualquer som nos torna mais atentos.

Numa dessas situações, e após uns momen-
tos de muito zum-zum, o silêncio permitiu-me
ouvir uma conserva entre duas jovens amigas.
Pelo que me apercebi uma seria estudante e a
outra estaria, no momento, desempregada, e tinha
ido ao Centro de Emprego. A sua revolta com a
situação vivida era evidente no seu tom de voz:

- Perguntou-me três vezes qual era o curso e
para que é que servia, acreditas?

A outra jovem questionou:
- E tu não barafustaste?
- Não, - respondeu zangada consigo mesma

- mas sinceramente até devia, porque para além
disso a sujeita escreveu mal o meu nome e
disse-me para o corrigir.

- O quê!? - replicou escandalizada a amiga.
- Pois é, quando me deu o impresso para

verificar os dados, vi que o meu nome estava
mal escrito, e disse-lhe. Ora ela deu-me a cane-
ta corretora para corrigir. Nessa altura tive ga-
nas de lhe dizer que fosse ela para o desem-
prego que eu ia para o lugar dela.

- E não te pediu desculpas?
- Claro que não, achas!!!?
Apesar de muito jovem a colega criticou:
- Tá muito bem, é um belo serviço público o

que temos, muito bem formado, e ainda dizem
mal dos jovens.

Nessa altura o burburinho aumentou e não
continuei a acompanhar a conversa, mas pensei
com os meus botões que afinal os jovens, e ao
contrário, do que muitos pensam, estão atentos
e habilitados a resolver os seus problemas. ||||||

Não sei escrever.
Corrija você

Tony Carreira à “solta” na Rabada

O delírio está garantido. Tony Car-
reira, ao vivo, no Parque Urbano
da Rabada, dia 17 Julho, às 22
horas, e, ainda por cima, com en-
trada livre. A iniciativa está a car-
go de um grande hipermercado,
da Câmara Municipal de Santo
Tirso e do Café do Rio.

A autarquia tirsense já solici-
tou às forças de segurança o re-
forço de meios no terreno e vai,
em conjunto com a Auto-Viação
Pacense, disponibilizar, a partir das
16 horas, autocarros que assegu-
rarão o percurso entre o Museu
Municipal Abade Pedrosa e o Par-
que Urbano da Rabada a custos
reduzidos. No fim do concerto os
mesmos autocarros assegurarão
a viagem de regresso.

Dado que o estacionamento no
local vai ser escasso, a Câmara

Municipal de Santo Tirso reco-
menda o uso do autocarro como
transporte mais rápido e eficaz de
fazer o percurso de ida e volta
entre o centro da cidade e o Par-
que Urbano da Rabada.

Para os verdadeiros seguido-
res de Tony Carreira, está garan-
tido que cinco fãs irão acompa-
nhar a equipa de produção e o
acesso aos bastidores do espetá-
culo, assegurando assim o contato
direto com o artista nos momen-
tos que antecedem a preparação
para um dos seus espetáculos.

Este concerto, está integrado
na digressão “Modelo Tony Fan
Tour”, é o segundo dos quatro
concertos agendados para os me-
ses de julho e agosto. Com esta
campanha, o Modelo pretende
“proporcionar a toda a comunida-

de tirsense interessada um mo-
mento verdadeiramente único de
contato direto com um dos seus
grandes ídolos musicais da atua-
lidade; Tony Carreira”.

Mas do dia 16 até ao dia 18
de julho, há mais atividades pro-
gramadas. Numa iniciativa deno-
minada de Radical na Rabada, a
partir das 10 horas da manhã, no
Parque Urbano da Rabada haverá
insufláveis, a 1ª gala Desportiva
e Cultural da Escola Keep on

Dancing, atuações da Banda Plug
e de Serafim Ferreira, cantares ao
desafio com Augusto Moreira e
Irene Passos e a Gala do OAMIS
Ginásio.

Esta iniciativa surge no âmbito
da PRU - Parceria para a Regene-
ração Urbana     - Revitalização e
qualificação das Margens do Ave
na cidade de Santo Tirso (PRU-
Margens do Ave).

A Câmara Municipal desenvol-
veu este projeto que uniu várias
entidades em torno de um objec-
tivo comum: a Regeneração Urba-
na das Margens do Ave. Esta par-
ceria reúne a Direcção Regional
da Educação do Norte - Escola
Profissional Agrícola Conde S.
Cento, Café do Rio, Fundação
Santo Thyrso e a Associação Re-
creativa da Torre. |||||

A partir das 16 horas,
vários autocarros
vão assegurar o percur-
so entre o Museu Muni-
cipal Abade Pedrosa
e o Parque da Rabada
a custos reduzidos

O CANTOR MAIS FAMOSO DE PORTUGAL REGRESSA A SANTO TIRSO PARA UM CONCERTO NO PARQUE URBANO
DA RABADA.  DIA 17 DE JULHO (SÁBADO) OS CAMINHOS VÃO DAR AO CONCERTO DO TONY

Teve início a 28 de junho, o Pro-
grama de Ocupação de Jovens (OJ),
este ano totalmente vocacionado
para o Projecto Vigiar para Preser-
var (vigilância florestal).

O programa destina-se a jo-
vens dos 16 aos 25 anos, resi-
dentes no concelho de Santo Tirso
e que têm sensibilidade e apetên-
cia para as questões ambientais,
em particular para redução do nú-

mero de incêndios florestais que
ocorrem no nosso concelho.

Este ano estão inscritos 415
jovens que irão ocupar o seu tem-
po livre de uma forma saudável e
ativa promovendo simultanea-
mente a preservação do patrimó-
nio natural, a cooperação com os
agentes de protecção civil e au-
toridades policiais do concelho,
a identificação das áreas de mai-

or probabilidade de incêndio e
permitindo uma maior eficiência
na deteção, alerta e 1ª interven-
ção dos incêndios florestais.

Os jovens estão distribuídos
por quatro postos de vigilância do
concelho, nomeadamente: Santo
André (Vila das Aves), S. João do
Carvalhinho (Burgães), Monte do
Padrão (Monte Córdova) e Agrela,
locais que pela sua localização

geográfica são fundamentais para
vigilância e/ou deteção de incên-
dios florestais.

De salientar que estas equipas
de jovens em conjunto com as
equipas de vigilância dos bombei-
ros em motoquatro, constituem a
Rede Secundária de Vigilância
existente no concelho no âmbito
da Defesa da Floresta Contra In-
cêndios (DFCI). |||||

Mais de 400 jovens vigiam a floresta
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Mais uma vez as festas de S. Pedro trouxeram
até às ruas da aldeia de Roriz cor e alegria.
No dia 3 de julho, pouco passava das nove
da noite e já desfilavam as marchas popula-
res, que todos os anos junta várias pessoas
de cada zona da freguesia para cantar e des-
filar pelas ruas.

Este ano a festa contou com a animação
artística Nel Monteiro na noitada onde não
faltou a tradicional subida aos palcos dos
marchantes.

No domingo, o juiz e a juíza da festa, as-
sim como os mordomos e mordomas, desfila-
ram pelas artérias da freguesia, acompanha-
dos pela banda de música. ||||||

As Termas das Caldas da Saúde
aliaram-se à empresa Nutrir para
desenvolver um novo projeto na
área da nutrição. Assim, o dia 22
de julho, quinta-feira, será dedi-
cado a este tema, com a realiza-
ção de um rastreio gratuito e de
um workshop, às 18h30, com o
tema “Nutrição e Termas” abertos
a toda a comunidade. As inscri-
ções são gratuitas e podem ser
realizadas para os números 252
861 763 e 91 619 2193 ou para
o endereço eletrónico:
qualidade@caldas-da-saude.pt.

Rastreio gratuito
de nutrição nas
Termas das
Caldas da Saúde

Festas de S. Pedro
de Roriz com
marchas populares
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No passado dia 10 de junho, o
Grupo Coral de Vila das Aves e o
Coral Infantil tiveram o seu pas-
seio anual por terras do Alto
Minho. Saindo bem cedo ruma-
ram a Valença do Minho onde fi-
zeram uma visita às muralhas,
tomando de seguida o pequeno
almoço. Seguiram depois em
direção a Vila Nova de Cerveira
tendo visitado a Matriz e o caste-
lo. Seguiram depois em direção
a Viana onde almoçaram já com
a agradável presença do pároco
que, inesperadamente se lhes
veio juntar. Os coralistas e seus
acompanhantes fizeram uma vi-
sita ao Museu do Ouro e ao Na-
vio Gil Eanes e não perderam
contacto com a Feira Medieval
que lá se realizava. Para acabar
o passeio em beleza, todos par-
ticiparam depois na celebração
do terço e missa na Sé. Por tudo
o que nos foi dado ver e visitar,
está de parabéns a direção do
Grupo Coral e os coralistas, seus
familiares, crianças do coral es-
tão agradecidos à edilidade
tirsense pelo apoio que prestou.
||||| O CORALISTA     JOJOJOJOJOAAAAAQUIMQUIMQUIMQUIMQUIM     BESSBESSBESSBESSBESSAAAAA

|||||| TEXTO: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Para finalizar o ano letivo, a Oficina de
Música do GC de Vila das Aves fez
no passado sábado 26 de Junho a
apresentação das suas classes de ins-
trumentos. Esteve presente a verea-
dora da cultura da Câmara Municipal,
Júlia Godinho em representação da
autarquia avense, Óscar Ferreira, no
ano em que foi atribuída a Medalha
de Mérito Municipal ao Grupo Coral
de VA e à sua Oficina de Música.

Em grande destaque estiveram as
várias classes a começar pelos “violi-
nhos”, talvez os alunos mais jovens

Festa final da Oficina de Música do
Grupo Coral de Vila das Aves

do prof. Rui que, mesmo em iniciação
já têm “pose” e que com os poucos
recursos da sua arte já apresentam
pequenos trechos simples que ficam
no ouvido. Claro que outros violinis-
tas mais velhos também revelam boa
progressão e, em momentos distin-
tos, todos juntos fizeram algumas in-
terpretações muito aplaudidas com
composições de belo efeito sonoro.
As classes de flautas do prof. João,
ora individualmente ora associando-
se a outros conjuntos como os violi-
nos e o piano e órgão, dão sempre
alguma volatilidade e graça barroca
às composições que interpretam. De

entre os alunos de guitarra do prof.
Gil, numa arte mais delicada como é
a da dedilhação clássica, alguns de-
notam já a vontade de “agarrar” e de
fazer vibrar as “sedas” de forma agra-
dável e conseguida, outros, por ven-
tura a pouco mais aspiram do que a
fazerem uns acordes e acompanha-
rem (-se) ritmicamente uma canção e
daí que tenham estado bem no con-
junto a acompanhar o Hino da Esco-
la de música. As classes de piano/
órgão, quer do prof. Filipe quer do
prof. Gomes, classes mais díspares e
sempre com gente a iniciar, há um
pouco de tudo, alunos que progri-

dem com segurança e pragmatismo,
outros que se lançam em “cavalga-
das” como é o caso da “Marcha Tur-
ca e do “Moonlight  Sonata” sem domi-
narem ainda muito bem a técnica que
tal requer; claro que os nervos estão
sempre à flor da pele mas, até por
isso, mais vale apostar no simples e
acessível! Porém, há que persistir e con-
tinuar porque para uma Oficina de
Música está muito bem. Quanto às
classes de acordeão, há os resistentes
que de ano para ano vão melhoran-
do a técnica e que acabam por pôr o
público a bater palmas e a cantarolar
as modinhas do folclore, as rapsódi-

GRUPO CORAL DE VILA
DAS AVES E CORAL
INFANTIL EM PASSEIO
ANUAL PELO ALTO MINHO

as, os passo dobles e valsas, o que
numa Oficina também fica muito bem.

Concluiu a sessão o Grupo Coral
de Vila das Aves, um pouco diminu-
ído na quantidade de coralistas mas
ousando interpretar pela primeira vez
uma composição truculenta do fol-
clore galego e uma peça de um com-
positor menos batido como Fernando
Lapa com um poema inspirado de
Miguel Torga, “Fé”. Final, final, foi mes-
mo o Hino da Escola de Música, can-
tado e tocado pelo máximo de intérpre-
tes e de instrumentos, numa evoca-
ção do ex-professor José Pimenta que
foi o autor da música. ||||||

INICIATIVA REALIZOU-SE NO DIA 26 DE JUNHO E CONTOU COM A PRESENÇA DE JÚLIA GODINHO, VEREADORA DA CULTURA
DA CÂMARA DE SANTO TIRSO. O GRUPO CORAL FOI AGRACIADO, ESTE ANO, COM A MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL
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empresas&negócios
Dê um lugar de destaque à sua empresa!

CONTACTE ESTE JORNAL

RUA DOS CORREIOS -
EDIF. DA ESTAÇÃO
DOS CAMINHOS DE FERRO

APARTADO 19 - 4796 - 908
VILA DAS AVES

TELEFONE: 252 872 953

||||| TEXTO: CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA     SOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHO

O poker é, provavelmente, a maior
coqueluche dos últimos tempos.
Qualquer um já jogou, ou, se não o
fez, conhece, pelo menos, uma deze-
na de pessoas que jogaram. Atores
como Ben Affleck, Matt Damon ou
James Woods são algumas das figu-
ras mais mediáticas que também par-
tilham do prazer de jogar este jogo.
Durante décadas o poker foi associa-
do a gangsters, ao vício, à clandesti-
nidade da noite e ao “Wild West”
americano, mas hoje está acessível a
qualquer um. Muito por “culpa” das
possibilidades que oferece a internet.
Qualquer um pode jogar online, bas-
ta um computador e uma ligação à
internet. Ah, mas para jogar a dinhei-
ro, só pode quem for maior de 18
anos. Para quem quer arriscar a jogar
ao vivo, só mesmo em casinos, único
lugar onde é permitido, por lei, jogar
poker a dinheiro.

Catarina Santos tem 28 anos e é
advogada. Joga poker, por hobbie, há
apenas três anos mas já traz no curri-
culum uma vitória expressiva, que lhe
rendeu 45 mil euros. É a primeira
jogadora portuguesa a ganhar um
torneiro de poker internacional, o
Spanish Poker Tour.

Há cerca de três anos e meio co-

POKER E CATARINA SANTOS. MESMO PARA QUEM NÃO JOGA
PODERÁ JÁ TER OUVIDO E VISTO ESTA SENHORA POR AÍ: NA
TELEVISÃO, NA INTERNET, NO FACEBOOK... MAS PARA QUEM
NÃO CONHECE, DAMOS UMA AJUDA: CATARINA SANTOS É A
PRIMEIRA JOGADORA DE POKER PORTUGUESA A GANHAR
UM TORNEIO INTERNACIONAL. A PARTE DISSO, É DE
SANTO TIRSO. DEPOIS DE TER GANHO A SPANISH POKER
TOUR, EM MADRID, CATARINA SANTOS, CHEGOU HÁ
UMA SEMANA DE LAS VEGAS, O CENTRO DO POKER MUNDIAL

“No Poker
é importante,
pelo menos,
não ter azar”

meçou a aprender as primeiras regras,
como em quase tudo na vida, com os
amigos. “Tinha uns amigos que já jo-
gavam e começaram a ensinar-me algu-
mas regras básicas para eu aprender e
um dia joguei um torneio com eles e
gostei”, conta-nos Catarina Santos. Daí
a começar a entrosar-se no jogo foi
um passo: “comecei a procurar, a es-
tudar e a investigar coisas sobre o
poker e entretanto comecei a fazer
satélites para jogar ao vivo.” E foi desta
forma simples que tudo começou.

Os estereótipos aduzidos a este
jogo podem causar alguns pruridos
a muitas pessoas, principalmente à fa-
mília dos jogadores, daí que Catarina
Santos diga ser necessário descons-
truir a ideia que se tem do poker:
“apesar de ser jogado em casinos tem
uma componente completamente di-
ferente de todos os jogos que se jo-
gam lá! Não tem nada a ver com a
roleta ou com os jogos que se jogam
‘contra’ o casino.” E explica porquê:
“o poker joga-se contra jogadores, uns
contra os outros, o casino não tem
nenhum fator de interferência no
jogo; além disso o poker tem muita
matemática, muita psicologia e isso faz
com que não seja só um jogo de sor-
te e azar”. E foi tudo isto que Ca-
tarina Santos explicou aos pais quan-
do lhes comunicou a decisão de que

preciso é não ter a ilusão que se vai
ganhar sempre, porque existe um ris-
co muito grande de se ganhar uma
vez e já se pensar que é um ganha-
dor, e não é.” Mas então como é
possível distinguir o jogador ganha-
dor? Catarina responde: “consegue-
se definir um jogador ganhador se
num período de tempo longo, esse
jogador ganha por sistema, por re-
gra.” Ainda assim, há o outro lado, é
que se se pode ganhar, a verdade
mais aborrecida do jogo, é que tam-
bém se pode perder. Aliás perde-se
mais vezes do que o que se ganha,
mas a base de tudo está no controlo.
Para quem se consegue controlar, o
que se perde pode até ser muito rela-

POKER AO MAIS ALTO NÍVEL JOGADO POR UMA TIRSENSE

iria participar em torneios de poker.
Três anos depois, Catarina Santos

representa a Evarest Poker, uma equi-
pa e sala online que patrocina a sua
participação nos torneiros em Portu-
gal e a convidou a participar no Spanish
Poker Tour. E a jogadora mal podia
imaginar que sairia do torneio com a
“taça na mão”. “No poker, foi o meu
momento mais alto. Eu tinha Ás-Rei
e o meu adversário Ás-oito. Ganhei.”

PERDER E GANHAR DINHEIRO,
MAS COM INTELIGÊNCIA
Uma das questões que mais curiosi-
dade levanta às pessoas, é se se ga-
nha ou não dinheiro no poker. Cata-
rina Santos deixa as coisas um pouco
mais claras, mas de uma forma mais
pragmática do que emotiva: “o que é CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE »»

Natural de Santo Tirso,
Catarina Santos tem 28
anos e é advogada.
Joga poker, por hobbie, há
apenas três anos mas
já traz no curriculum uma
vitória expressiva, que
lhe rendeu 45 mil euros.
Mais recentemente, esteve
em Las Vegas.

A jogadora tirsense foi a
primeira portuguesa a
ganhar um torneio
de poker internacional, o
Spanish Poker Tour
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Entre 28 de junho e 7 de Julho,
Catarina Santos esteve no centro
mundial do poker, Las Vegas. Des-
ta vez não trouxe o primeiro
prémio, mas trouxe histórias, ex-
periência e a recordação de uns
dias muito bem passados. “Las
Vegas é uma cidade impressio-
nante, uma ‘ilha’ no meio do de-
serto onde é possível encontrar
de tudo. Diverti-me imenso, par-
ticipei em eventos organizados
pela Everest que foram espetacu-
lares (como a festa na Pure, em
pleno centro da Strip, no 4 de
julho, dia da Independência nos
EUA, onde pude assistir na pri-
meira fila à festa em Las Vegas) e
convivi com outros jogadores, o
que é sempre importante para a
nossa evolução enquanto joga-
dores de poker.” No que ao tor-
neio diz respeito a jogadora dá
conta de como as coisas se de-
senrolaram: “participei no even-
to 54 e, comigo, entraram mais
de três mil pessoas vindas de
todo o mundo. O torneio não me
correu bem e fui eliminada com
um par de ases de mão, que não
se aguentaram perante a dama /
10 do meu adversário que fez
trio no flop (as 3 primeiras car-
tas da mesa), 10/10/rei.” ||||||

tivo. “No poker o que se faz é jogar
com gestão de banca, ou seja, temos
um determinado montante que está
restrito ao jogo e aquilo que nós jo-
gamos está em relação direta com esse
montante total”. A palavra de ordem
é “controlar”: “controlar tudo o que
eu perco, de forma a que não perca
toda a minha banca.”

E para que não restem dúvidas,
Catarina Santos dá um exemplo: “é
como na nossa vida, não podemos
comprar um Proshe de milhares de
euros, se temos um rendimento men-
sal de quinhentos euros. Assim é no
poker, se tenho uma banca de qui-
nhentos euros, vou jogar um limite
muito baixo. O que eu perder inte-
gra-se na gestão de banca.”

“O poker é um jogo de estratégia,
mas é também de método”, diz ainda
Catarina Santos. “Uma pessoa sem
uma conduta regrada, sem estar ha-
bituada a pensar e a gerir bem a sua
banca não consegue chegar longe.
Até pode ser muito bom jogador, mas
se investe tudo numa só coisa, isso
nunca vai resultar.” Mas para além
da estratégia e do método, há ainda
outro fator que não pode ser discri-

minado: a sorte. “Existem momentos
em que é preciso sorte, mas pode-se
minorar esse fator se soubermos o
mais possível do jogo e existe sempre
aquele momento em que é importan-
te, pelo menos, não ter azar.”

Mas por vezes do azar surge a sor-
te. Catarina Santos partilha a sua maior
“gaffe” de sempre durante, exatamente,
a Sapanish Poker Tour, que até resul-
tou bem. “Na mesa final fiz uma joga-
da, e, a verdade, é que eu merecia
era perder (risos).” E a advogada con-
ta-nos o que aconteceu: “enganei-me
no raise (aumentar a aposta) e em vez
de fichas de cinco mil, peguei em fi-
chas de dez mil. Com stress, as câma-
ras e mais não sei quê, enganei-me, e
aquilo ficou com um raise enorme e
tive que jogar. Na altura pensei, ‘pronto
já fui’, mas correu bem, essa jogada
foi determinante, mas podia ter corri-
do muito mal. (risos)”, conclui.
 
CARAS, EXPRESSÕES, BLUFF…
TUDO CONTROLADO
As expressões que os jogadores
adotam podem ser muitas vezes
determinantes durante um jogo. “Faz
parte da componente psicológica do
poker” começa por dizer Catarina San-
tos. “Existem determinados aspetos que
se evidenciam no outro jogador que
podem ser analisados para ver até que
ponto ele está muito forte ou muito
fraco e a partir daí construir padrões
para esse jogador.” Pormenores que
podem fazer a diferença, como subli-
nha a jogadora. “Podemos perceber
o estado do jogador se, por exemplo,
ele tiver a jugular a pulsar, se estiver
a tremer ou mesmo através do chat,
ou seja, a conversa que vamos tendo
na mesa.” Mas além disto, há uma
fase mais avançada do processo de
reconhecimento e indução do adver-
sário, chama-se o “metagame” que é,
como nos explica a jogadora “o se-
gundo e terceiro nível de pensamen-
to”. “É preciso perceber que o meu
adversário está a dizer isto, para eu
pensar aquilo, porque ele sabe o que
eu vou pensar, enfim… isso já são
jogadores mais evoluídos.” Mas é
neste metagame, neste segundo e ter-
ceiro níveis, que está incluído o ‘bluff’,
que o mesmo é dizer, querer-se ga-
nhar uma mão sem ter jogo para isso.

À parte disto tudo, Catarina San-
tos não coloca a possibilidade de
abandonar o direito e dedicar-se ape-
nas ao poker. “Existem momentos mais
complicados, quando o tempo escas-
seia e a vida torna-se muito rápida.
Mas com calma e organização dos
dois lados, consegue-se fazer tudo, é
possível enquadrar as duas vidas. Não
vou deixar o direito, porque é a mi-
nha profissão, o poker é um hobbie,
mas quero fazer as duas coisas.” ||||||

A EXPERIÊNCIA DE
LAS VEGAS As últimas escolhas da comunidade

de leitores do Centro Cultural

|||||| TEXTO:     LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

No passado dia 22 de Junho decor-
reu no Centro Cultural de Vila das
Aves a última sessão da comunidade
de leitores que, em breve concluirá
com a inauguração de uma exposi-
ção do pintor portuense Emerenciano
que desvelará o rosto de todos os au-
tores que foram objeto da leitura ao
longo das cerca de 12 sessões que
durou esta iniciativa. Esta última ses-
são com a presença de pouco mais de
doze dos mais constantes participan-
tes foi dedicada à apresentação por
parte de cada um de um livro/livros
de um autor à sua inteira escolha.
Foi uma sessão muita viva onde, com
particular ênfase, cada participante deu
azo à sua sensibilidade de leitor face
ao multifacetado mundo literário, à
sua pertinácia crítica para encontrar
no universo da obra escolhida uma
linha de rumo para perceber e dar a
perceber aos outros a coerência do
autor e da obra. Neste contexto teve
particular importância a voz do coor-
denador, professor António Oliveira
ao fazer confluir as opções individu-
ais para um horizonte de referências
temáticas e experiências de leitura que
acabam por se complementar num cru-
zamento de experiências havidas ao
longo das sessões.

De realçar foi o contributo trazido
por dois jovens leitores do ensino se-

NO FINAL DE JUNHO REALIZOU-SE NO CENTRO CULTURAL DE VILA DAS AVES A
ÚLTIMA SESSÃO DA COMUNIDADE DE LEITORES. A INICIATIVA FOI COORDENADA PELO
PROFESSOR ANTÓNIO OLIVEIRA AO LONGO DE SEIS MESES

de Assis, sobretudo a partir da obra,”
Dom Casmurro”; Marguerite Yource-
nar e o incontornável “Memórias de
Adriano”, uma apaixonada recupera-
ção em forma de diário íntimo dos
amores do imperador Adriano com
Antínoo, seu companheiro e amante;
também o Dom Quixote de la Man-
cha teve o seu momento de enfoque,
numa evocação de dois dos pólos
contrastantes ou bifacetados da na-
tureza humana, respetivamente, o
“Cavaleiro da Triste Figura”, idealista
exacerbado e o seu criado, Sancho,
materialista, interesseiro e boçal. Tam-
bém à literatura portuguesa mais con-
temporânea foram buscar motivos de
realce: Rui Zink e “O Aníballeitor”,
narrativa bem-humorada e irónica,
tendo a leitora que o trouxe à liça
chamado a atenção dos participantes
para um género nem sempre muito
apreciado, o conto; e “A Maior Flor
do Mundo”, uma rara incursão do
Nobel Saramago, em maré de grande
evocação, pelos difíceis territórios da
literatura infantil, com ressonâncias
ainda do Principezinho de Saint-Exu-
péry, um dos autores trabalhados. Com
alguma oportunidade, uma das parti-
cipantes aventurou-se a desvelar para
o grupo a obra poética do coordena-
dor António Oliveira, realçando in-
fluências e afinidades com autores
que o marcaram, nomeadamente, Eu-
génio de Andrade. Também o recen-
temente falecido Ademar dos Santos,
que foi diretor da Escola da Ponte e
comentador da atualidade através do
seu conhecidíssimo blog “Abnoxio”,
foi lembrado como poeta de rara sen-
sibilidade e muito influenciado pelos
seus dotes de melómano. Um autor
francês da região dos Vosges, de bem
próximo da cidade gémea de Vila das
Aves, Saint-Etienne-les-Remiremont, de
seu nome Pierre Pelot, mereceu uma
ampla referência a propósito do seu
mega-romance “È Assim que os Ho-
mens vivem” que se encontra em pro-
cesso de tradução por um dos parti-
cipantes e que o apresentou como
digno de vir a ser editado.

Aguarda-se desta iniciativa, o que
será o seu auge, justamente a exposi-
ção dos Retratos produzidos por Eme-
renciano dos autores que estiveram em
foco nesta comunidade de leitura. |||||||

cundário que carrearam para o círcu-
lo de leitura observações, comentári-
os, excertos sobre autores muito di-
versos como o caboverdeano Germa-
no Almeida, a partir do seu livro bem-
humorado, “Testamento do sr. Nepu-
maceno da Silva Araújo e, o outro,
“A Insustentável Leveza do Ser” de
Milan Kundera, num universo ainda
fortemente marcado pela trama ideoló-
gica dum regime comunista já amea-
çado pelas “sereias” da liberdade e do
individualismo ocidentalizados. Ou-
tros participantes trouxeram à baila,
sucessivamente: o brasileiro Machado

A última sessão foi dedicada à apresentação
por parte de cada um de um livro/livros de um
autor à sua inteira escolha. Foi uma sessão
muita viva onde cada participante deu azo à
sua sensibilidade de leitor.
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Vida de S. Rosendo
exposta no
livro “Rudesindus”

No Salão Nobre, da Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso, em dia de eli-
minação de Portugal do campeona-
to do mundo, frente à Espanha, cou-
be à ironia do destino juntar na
mesa de oradores portugueses e
espanhóis.

O livro “Rudesindus”, dedicado
à vida de S. Rosendo, trouxe até ao
salão nobre os seus autores: Maria
Helena da Rocha Pereira, Francisco
Carvalho Correia e Álvaro de Brito
Moreira, mas também Segundo Pérez
Lopez, presidente da Real e Pontificia
Academia Auriense Mindoniense
de San Rosendo.

Coube a Maria Helena Pereira,
especialista em estudos clássicos
(cultura grega e latina) as primeiras
considerações sobre a obra. “Este
trabalho é a segunda versão de um
dos primeiros trabalhos que fiz a
seguir à minha licenciatura. Agora
está modificado e melhorado”. A
autora não deixou de referir o quan-
to aprecia que as cidades “saibam
honrar os seus nomes”.

Num longo discurso, muito pró-
ximo de uma verdadeira aula de
história, e exaustivo o quanto baste
para deixar os presentes com uma
perfeita noção do conteúdo do li-

FOI APRESENTADO NO PASSADO DIA 19 DE JULHO O
LIVRO “RUDESINDUS”, UMA MONOGRAFIA SOBRE S.
ROSENDO QUE SURGE NA SEQUÊNCIA DAS
COMEMORAÇÕES DOS 1100 ANOS DO SEU NASCIMENTO

St Culterra regressa com Rita
Red Shoes e os Orelha Negra

Está para a arrancar mais uma edição
do Festival ST Culterra. O cenário es-
colhido para receber o festival man-
tém-se: parque Urbano da Rabada, em
Burgães, Santo Tirso e a entrada con-
tinua a ser livre.

O cartaz já está fechado, mas a
grande cabeça de cartaz é Rita Red
Shows, que chega ao palco do Culterra
para apresentar o novo álbum “Lights
and Darks”, a 14 agosto.

Mas o festival começa dois dias
antes, na quinta-feira, dia 12 de julho,
com o grupo de teatro amador de
Santo Tirso, “Quatro Ventos”. No dia
13, sexta-feira, sobem ao Palco 1, os
Orelha Negra, os Tornados e os Mu.

Menos mediáticos que Rita Red

ESTE ANO O ST CULTUERRA VOLTA A ESCOLHER O MÊS DE AGOSTO PARA DAR MÚSICA. DIAS
12, 13, 14 E 15, O PARQUE DA RABADA VOLTA A SER PALCO PARA DE MAIS UM FESTIVAL

Shoes, mas a emergir com grande for-
ça, os Orelha Negra trazem até Santo
Tirso Sam the Kid, Dj Cruzfader, Fran-
cisco Rebelo, Frederico Ferreira e João
Gomes, e asseguram, uma noite com
som que vai do hip-hop ao soul, pas-
sando pelo funk, música elétronica e
rock. Noutra “onda” compeltamente
distinta apresentam-se o som dos Os
Tornados, que traz os anos 50 e 60
até ao palco. No Palco 2, atuam no
mesmo dia os Karrossel, Nine 22 e
o DJ Mastiksoul

No dia 14, para além da cabeça
de cartaz, sobem ao palco 1 os B Fa-
chada e os Tiguana Bibles. A banda
de Coimbra junta elementos dos
Bunnyranch, Tédio Boys e Parkinsons

com Tracy Vandal, a vocalista. Mais
discreto, Noiserv traz um estilo mini-
mal à música que passará pelo palco
do Culterra, mas no palco 2, partilha-
do com os tirsenses Falar por Falar.
Assegurada está também a presença
de bandas do concelho, como aliás
tem sido habitual nos anos anteriores.

No último dia, a 15 de Julho, do-
mingo, é a vez dos ranchos folclóri-
cos tomarem conta dos palcos.

O ST Culterra começou em 2007, e
este ano regressa, com a mesma atitu-
de face à cultura do concelho de San-
to Tirso e assim para além dos con-
certos, continua a feira alternativa, fol-
clore, atividades desportivas e radicais,
poesia e ateliês. ||||| CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA     SOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHO

vro, Segundo Pérez Lopez dissertou
sobre a vida de S. Rosendo. O pre-
sidente da Real e Pontificia Acade-
mia Auriense Mindoniense de San
Rosendo começou por parabenizar
os autores e a câmara pelo livro.
“Hoje apresentamos esta magnífica
obra, os meus parabéns, isto é um
gosto para os leitores.”
No final, o presidente da Câmara,
Castro Fernandes, ofereceu lem-
branças aos autores e convidou
Maria Helena Pereira a autografar
os livros dos presentes, começan-
do pelo seu. Rosendo Guterre nas-
ceu a 26 de Novembro do ano de
907, na vila de Salas – no sopé de
Monte Córdova -, atualmente S.
Miguel do Couto, em Santo Tirso.
Ainda novo, com cerca de 10 anos
de idade, partiu para ser educado
com o seu tio Sabarico, bispo de
Mondonhedo (Galiza). Apenas
com 18 anos de idade foi ordena-
do Bispo. |||||| CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA     SOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHO

O pintor avense Carlos Correia vai,
mais uma vez, integrar o conjunto de
artistas que estarão representados na
exposição coletiva de artes plásticas
da Póvoa de Lanhoso. A mostra abre
ao público no dia 13 de agosto e
ficará patente no Theatro Club da-
quela cidade até ao fim de setembro.

A chamada Exposição Aberta de
Artes Plástica vai já na sua XV edição
contando, pelo quarto ano consecu-

tivo, com a participação de Carlos
Correia. Cerca de 40 artistas integram
esta mostra, provenientes de diferen-
tes pontos do país.

O artista natural de Vila das Aves
terá em exposição duas telas: uma
com o título “Santo Tirso” (na foto),
representando a cidade sede de con-
celho através do Mosteiro de S. Ben-
to; na outra, Carlos Correia revela-
nos o seu olhar sobre o Porto. ||||||

Carlos Correia integra
exposição coletiva
da Póvoa de Lanhoso

O livro “Rudesindus” tem,
como autores, Maria Hele-
na da Rocha Pereira, Fran-

cisco Carvalho Correia
e Álvaro de Brito Moreira

entremargens@mail.telepac.pt

próxima edição nas bancas a 29 de JUlHO

entreMARGENS



´́́́́INQUERITO
PARA O DIRETOR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. MARTINHO DO CAMPO, TER

UMA UNIVERSIDADE EM SANTO TIRSO NÃO É UM IMPERATIVO, É “INDIFERENTE”. O GRANDE
OBREIRO DA FEIRA MEDIEVAL DE S. MARTINHO DO CAMPO EXPLICA PORQUÊ

Diretor do agrupamento de Escolas de S.
Martinho do Campo, José Manuel Queijo
Barbosa foi este ano agraciado pela Câ-
mara de Santo Tirso com a Medalha de
Mérito Cultural. É licenciado em História
e mestre em História Contemporânea, pela
Faculdade de Letras da Universidade do
Porto, ao que acresce mais dois mestrados
(em Administração Escolar e Orientação
Educativa) e um curso de doutoramento
em Ciências da Educação. Foi diretor do
jornal “Notícias do Vale”, escreveu o opús-
culo sobre a freguesia de São Martinho
do Campo e um livro comemorativo do
Cinquentenário do Grupo Folclórico da
mesma freguesia. É autor de manuais esco-
lares e do programa de História do Traje.

Foi durante dez anos membro da Dire-
ção do Círculo Portuense de Ópera, asso-
ciação da qual é coralista há vinte e cin-
co anos e, atualmente, presidente do
Conselho Fiscal. Foi membro do Clube
Unesco da Cidade do Porto e dos Ami-
gos da Liga do Hospital Maria Pia.

Um estudo do Instituto de Tecnologia
Comportamental diz que Santo Tirso é
um dos melhores municípios para se vi-
ver. Concorda? Porquê?
Concordo. Tem recantos simpáticos onde
viveria de bom grado.
 
Uma universidade no concelho de San-
to Tirso é: imperativo, desnecessário
ou indiferente?
É indiferente. Com a facilidade de transpor-
te os concelhos já não são ilhas isoladas…
 
Qual das prometidas obras camarárias
sente mais falta?
Como homem da cultura é com expecta-
tiva que aguardo o surgir de um auditó-
rio municipal para eventos nesta área.

Se eu fosse vereador da Educação a pri-
meira coisa que faria era?
Já muito foi feito, mas há sempre mais a
fazer. Talvez apetrechar as escolas com
material didáctico e tecnológico.
 

A quem oferecia uns óculos?
A quem tiver vistas curtas…
 
Quantas vezes já fez trocadilhos com o
nome “Parque da Rabada”?
Sou mais de fazer trocadalhos…e confes-
so achar piada ao Parque da Rabanada.

O que há de medieval em S. Martinho do
Campo?
Para além do Bispo todos os que partici-
param comigo no evento “Um dia na
Idade Média”.
 
Complete a frase: eu ainda sou do tem-
po em que…
…os professores eram mais respeitados.
 
A Casa de Chá, no Parque D. Maria II, dá-
lhe vontade de tomar um Xanax ou um
Dom Pérignon?
Vou mais pelo chá e por uma fatia de
bolo de chocolate.
 
Eu faria um abaixo-assinado para…
…haver uma ligação entre S. Martinho do
Campo e a estação de Lordelo.
 
Qual o seu palpite para o ano de con-
clusão do Cine-Teatro de Santo Tirso?
Qualquer data desde que não tenha Santa
Engrácia como padroeira.
 
Que nome lhe ocorre para suceder a
Castro Fernandes e Adelino Moreira?
Todos menos o meu.
 
Quem levava a banhos nas Termas das
Caldas e no Rio Ave?
Alguns acalorados que não gostam da
água do mar.
     
O que gostava de ver no Centro Cultural
de Vila das Aves?
Um Sarau Cultural das escolas desta zona
do concelho.
 
A quem oferecia uma medalha de honra?
Estou a trabalhar para isso! |||||

Eu ainda sou do tempo em que...
“os professores eram mais respeitados”

José Queijo Barbosa: “Como homem da cultura é
com expectativa que aguardo o surgir de um
auditório municipal para eventos nesta área.”

Este jornal adotou o Novo
Acordo Ortográfico



DESPORTO
E viva la España...

Hugo Dias

Assim chegou ao final mais um mun-
dial, com os nossos vizinhos espa-
nhóis a serem os grandes vencedo-
res do torneio. Após uma entrada no
mundial com uma derrota, a Espanha
mostrou o porquê de estar neste
mundial como um dos grandes favo-
ritos à vitória, que acabou por acon-
tecer. Merecido, como teria sido para
qualquer uma das quatro equipas semi-

A convite do Entre Margens, Hugo Dias, jogador da equipa senior do Desportivo das Aves e estudante de Marketing no Instituto Superior de Contabilidade e Administração
do Porto assegurou a última coluna de opinião sobre o Mundial de Futebol que começou no dia 11 de junho na África do Sul.

Opinião

finalistas. Nessa fase tivemos um Uru-
guai que mostrou uma entrega alia-
da a uma qualidade que nos últimos
tempos desconhecíamos nesta sele-
ção sul-americana. A Alemanha que
tantos fãs conquistou pelos belíssimos
resultados e futebol apresentado, caiu,
tal como Portugal, aos pés da agora
campeã Europeia e Mundial. Já por
sua vez a mecânica laranja mostrou-
se mais madura que o normal e aliou
essa maturidade à qualidade e inteli-
gência dos seus jogadores, habitua-
dos a grandes embates nos seus clu-
bes, um digno vencido na final dis-
putada no Soccer City, em Joanesbur-
go. Brasil, Argentina, Itália, França, In-
glaterra e mesmo Portugal, eram se-
lecções da quais se esperava um pou-
co mais mas que acabaram elimina-

das na fase de grupos, caso da Fran-
ça e da Itália, ou em confrontos com
as equipas que se apresentaram mui-
to fortes este ano na África do Sul e
que seguiram em frente deixando
estas fortes equipas fora da luta pelo
título.

Fora de campo e muito mais a norte
do globo há, agora, um aliado para
quem é apostador de resultados
desportivos. Estou pois a falar de Paul,
o polvo germânico que acertou to-
dos os resultados da seleção alemã
e também da final do campeonato do
mundo. Se no início parecia ser coin-
cidência a mais, agora parece algo que
nos deixa a pensar, e muito. Um ani-
mal em que certamente muitos con-
fiaram e não se arrependeram. Resta-
nos saber se Paul trabalhou apenas

neste mundial ou se pelo contrário
este foi só o inicio de uma carreira
promissora no mundo das apostas
des-portivas. Agora é tempo de dei-
xar o pó cair novamente sobre as ruas
de África do Sul e pensar que esta
enorme festa será repetida com mui-
to samba em 2014 no Brasil, que aco-
lherá a próxima edição do mundial.

Quanto a nós, Portugal, devemos
juntar forças, que parecem ter-se dis-
sipado no rescaldo pós-mundial, e
pensar já em podermos marcar pre-
sença no Euro 2012 porque pode
ser essa a nossa vez, a nossa primei-
ra vez na conquista de um grande
título. Olhemos para o nosso lado e
juntemos forças para podermos sen-
tir a alegria que por agora se propaga
por toda a Espanha. ||||||

A Espanha mostrou o por-
quê de estar neste
mundial como um dos
grandes favoritos à
vitória, que acabou por
acontecer. Merecido, como
teria sido para qualquer
uma das quatro
equipas semi-finalistas.

Este jornal adotou o Novo
Acordo Ortográfico

Comissão Administrativa do Aves assume
gestão criteriosa sem fugir aos objetivos
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A mesa, presidida por Narciso Olivei-
ra, chamou ao “palco”, um a um, cada
elemento da nova Comissão Admi-
nistrativa e todos, sem exceção foram
aplaudidos pelos presentes. Recorde-
se que Armando Silva é o novo res-
ponsável máximo pelos destinos do
clube, enquanto João Freitas (ex-pre-
sidente) e Joaquim Pereira, assumem
agora as pastas do departamento finan-
ceiro e do departamento de futebol
profissional, respetivamente. De quem
também convém não esquecer é de
Artur Marques que continua a assumir
o destino das camadas jovens do Aves,
mas fará, também, parte do “núcleo

APESAR DE JÁ ESTAR EM FUNÇÕES HÁ ALGUNS DIAS, SÓ NO DIA 2 DE JULHO, E PERANTE UMA PLATEIA COM MAIS DE 100
ASSOCIADOS E SIMPATIZANTES, A COMISSÃO ADMINISTRATIVA (CA) DO AVES TOMOU POSSE. O CENTRO CULTURAL QUASE
NÃO CHEGAVA PARA ACOLHER A ADESÃO DOS SÓCIOS, QUE ADERIRAM SURPREENDENTEMENTE À ASSEMBLEIA GERAL.

duro” encarregue pela gestão do clube.
A Assembleia serviu ainda para

homenagear o presidente da autar-
quia, Castro Fernandes – que dias
antes tinha assinado um contrato-
programa com a CA que prevê a atri-
buição de um subsidio de 200 mil
euros -, que não escondeu orgulho
pelo percurso que o Aves tem vindo
a desenhar no panorama do futebol
português, mas sobretudo da cidade
de Santo Tirso, referindo ainda a im-
portância que o clube tem desempe-
nhado no futuro dos mais novos. Re-
corde-se que o edil foi mais de 12 anos
presidente da mesa da AG avense.

A voz também foi dada aos asso-
ciados depois de todos os presentes
autorizarem o requerimento de uma
sócia, que quis esclarecer o futuro das
equipas «B». Artur Marques afirmou
que vão ser feitos reajustamentos em
algumas equipas de modo a potenciar
ainda mais a formação. |||||

Autarquia assinou um
contrato-programa com a

CA do Aves que prevê a
atribuição de um subsídio

de 200 mil euros
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Os trabalhos já arrancaram em Vila
das Aves, mas o Desportivo continua
no mercado à procura de mais três
reforços para a nova temporada. De-
pois de apresentar Rabiola (FC Por-
to), Marco Airosa (Nacional), Hélder
Godinho (ex-Leiria), Gonçalo (ex-
Académica), Pedro Cervantes (ex-
Leiria), Marco Cláudio, ex-Freamunde,
e ainda João Pedro e Vasco Matos,
que na temporada transacta ajuda-
ram o Portimonense a alcançar a su-
bida de divisão, a Comissão Admi-
nistrativa quer corresponder ao pe-
dido do técnico Micael Sequeira, que
pretende ainda um lateral-esquerdo,
um médio-centro e um avançado.

Rabiola é o nome mais sonante
do plantel avense para a época
2009/2010. O avançado, que na
última temporada actuou ao servição
da equipa de Olhão, voltou a ser em-
prestado pelo FC Porto e espera
relançar a carreira para, posteriormen-

APESAR DAS OITO CARAS NOVAS QUE PREENCHEM O PLANTEL DO DESPORTIVO DAS AVES, ESTE AINDA NÃO ESTÁ
FECHADO, JÁ QUE AINDA SE PROCURA UM LATERAL-ESQUERDO, UM MÉDIO E UM AVANÇADO. AINDA ASSIM, AS BATERIAS
JÁ ESTÃO APONTADAS À SUBIDA E O TRABALHO, ESSE, NÃO PÁRA.

Caras novas já trabalham rumo
ao objetivo: subida de Divisão

AVES CONTINUA A PROCURAR MAIS TRÊS REFORÇOS

VINICIUS A CAMINHO
DE OLHÃO

ANTES HÁ A TAÇA DA LIGA
DIANTE DO COVILHÃ

Estreia do Aves
no Campeonato
frente ao
Belenenses
Já é conhecido o calendário da tem-
porada 2009/2010. Apesar da com-
petição abrir com a Taça da Liga, no
próximo dia nove de Agosto – o
Desportivo estreia-se em casa rece-
bendo o Sporting da Covilhã -, a pro-
va mais importante tem o arranque
para o final do mês. Assim, no dia
29 de Agosto, os avenses estreiam-
se no Campeonato recebendo um
recém-despromovido, ou seja, o
Belenenses. Um teste que não se
advinha fácil ainda mais antes de um
deslocação ao reduto da Oliveirense,
conjunto que na última época esteve
perto de subir ao escalão principal.
Aqui fica o calendário do Desportivo:

TAÇA DA LIGA
09/08 - Aves vs Covilhã(Casa)
- Taça da Liga
16/08 - Aves vs Leixões(Casa)
- Taça da Liga
23/08 - Aves vs Trofense(Fora)
- Taça da Liga

CAMPEONATO
1ª Volta
29/08 - Aves vs Belenenses (Fora)
12/09 - Aves vs Oliveirense (Casa)
26/09 - Aves vs Moreirense (Fora)
03/10 - Aves vs Gil Vicente (Casa)
24/10 - Aves vs Varzim (Fora)
31/10 - Aves vs Fátima (Casa)
07/11 - Aves vs Estoril (Fora)
14/11 - Aves vs Penafiel (Casa)
28/11 - Aves vs Trofense (Casa)
05/12 - Aves vs Freamunde (Fora)
19/12 - Aves vs Leixões (Casa)
29/12 - Aves vs Arouca (Fora)
09/01 - Aves vs Santa Clara (Casa)
16/01 - Aves vs Feirense (Fora)
23/01 - Aves vs Sp. Covilhã (Casa)

2º Volta
29/08 - Aves vs Belenenses (Casa)
12/09 - Aves vs Oliveirense (Fora)
26/09 - Aves vs Moreirense (Casa)
03/10 - Aves vs Gil Vicente (Fora)
24/10 - Aves vs Varzim (Casa)
31/10 - Aves vs Fátima (Fora)
07/11 - Aves vs Estoril (Casa)
14/11 - Aves vs Penafiel (Fora)
28/11 - Aves vs Trofense (Fora)
05/12 - Aves vs Freamunde (Casa)
19/12 - Aves vs Leixões (Fora)
29/12 - Aves vs Arouca (Casa)
09/01 - Aves vs Santa Clara (Fora)
16/01 - Aves vs Feirense (Casa)
23/01 - Aves vs Sp. Covilhã (Fora)

te, se afirmar de vez nos dragões: “Re-
presentar o Aves será benéfico para
mim, pois o que preciso nesta fase é
de jogar com mais regularidade. Sei
que os responsáveis do FC Porto vão
estar atentos ao meu desenvolvimen-
to. Por isso, vou dar o máximo pelo
clube para um dia voltar”.

Os azares têm sido o «pão nosso
de cada dia» da vida do jogador,
dado ter sido afectado por constan-
tes lesões, por isso, hoje em dia, nem
traça metas ou define objectivos. Diz
ter os pés assentes no chão e ter
apenas um desejo: “A minha maior
vontade é jogar e ajudar o Aves a
alcançar os seus objectivos, que pas-
sam pela subida de Divisão. Depois
veremos como correm os jogos”.

E Rabiola, tal como os restantes
companheiros, vão mesmo ter que
trabalhar muito e bem, já que o
objkectivo do Desportivo é bem am-
bicioso: subir de Divisão. Já lá vão
cinco épocas desde que o Aves dis-
putou o escalão principal do futebol
nacional. E na apresentação assumiu

que esse era o objectivo para a nova
temporada, sobretudo na voz do trei-
nador, Micael Sequeira: “Vamos lutar
para estar nos primeiros lugares no
último terço do campeonato para, de-
pois, atacar a subidade de divisão”.

O mister assume estar “satisfeito”
com o o conjunto que ten à disposi-
ção, mas assumiu que até 31 de
Agosto, os avenses anseiam receber
um lateral-esquerdo, um médio e um
avançado. Nomes não são conheci-
dos e o treinador diz que não são
os nomes que fazem os onzes, mas
os valores e esses já não faltam ao
Desportivo para que a meta seja alcan-
çada: “Temos individualidades para
criar uma grande equipa, mas quem
não trabalhar com essa perspectiva
não tem lugar na minha equipa”.

E têm sido esses moldes com que
a equipa tem trabalhado. O estágio
fora de portas arranca apenas no
próximo dia 26, em Ofir, e vai pro-
longar-se até 1 de Agosto. A apresen-
tação, por seu turno, vai ser dia 21
diante do Vitória de Guimarães. |||||

Ainda não foi apresentado, mas
deve estar por horas. Vinicius está
a um passo de rubricar vínculo
com a formação do Olhanense,
que assegurou a permanência na
I Liga sob o comando do técnico
Jorge Costa. O médio esteve a um
passo de rumar ao Portimonense,
mas o seu futuro pode passar
pelo Algarve, sim, mas por Olhão.
Por sua vez, aos 35 anos, o ex-
jogador do Desportivo, Sérgio
Nunes, vai vestir a camisola do
Freamunde. Depois de seis tem-
poradas a defender as cores dos
avenses, o jogador inicia nova
campanha desportiva, desta vez
ao serviço da formação “azul e
branca”. Recorde-se que o defe-
sa-central já representou o actu-
al campeão nacional, Benfica. ||||||

DA ESQ. PARA A DIREITA: HELDER GODINHO, GONÇALO, JOÃO PEDRO, PEDRO CERVANTES,
MARCO CLÁUDIO, DANO, VASCO MATOS, RABIOLA E JORGINHO
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CINCO CARAS NOVAS ESTÃO CONFIRMADAS NO CONJUNTO JESUÍTA
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O FC Tirsense já tem definido o plantel
para a próxima temporada, ainda que
continue à procura de um médio ofen-
sivo. Eis os elementos cedidos pelo
clube jesuíta, que conta com novo
técnico (António Rocha) e ainda cin-
co reforços, sendo certo que Serginho
e Fonseca já não fazem parte do con-
junto de Santo Tirso, tendo rumado
ao Feirense, clube treinado atualmente
por Quim Machado, ex-técnico dos
jesuítas. Ainda do que conseguimos
apurar há duas fortes possibilidades:
as cedências do guardião Hélder Ri-
beiro e do jovem avançado Correia.

PLANTEL
Guarda-Redes: Pedro Albergaria, Sérgio
Carneiro, Hélder Ribeiro (ex-Rebordosa)
e João (ex-Folgosa); Defesas: Barroso,
Queirós, Marco Ribeiro, Paulo Sampaio,
Vilaça, Miguel e Paulo Ricardo (ex-Ama-
res); Médios: Marco Louçano, André
Pinto, Cerdeira, Ricardo Rocha, Veloso,
Pedro Fontes, Pinheiro e Ricardo Fernan-
des (ambos juniores); Avançados: Ma-

COM CINCO CARAS NOVAS, A EQUIPA JESUÍTA ESTÁ QUASE A
ARRANCAR. A APRESENTAÇÃO DO TREINADOR ANTÓNIO
ROCHA AOS JOGADORES ESTÁ MARCADA PARA O PRÓXIMO
DIA 21 E, ATÉ LÁ, O FC TIRSENSE CONTINUA À PROCURA DE
UM MÉDIO DE CARATERÍSTICAS OFENSIVAS PARA PODER
FECHAR O PLANTEL PARA A NOVA TEMPORADA.

FC Tirsense continua
à procura de
um médio ofensivo
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Decorreu no passado fim-de-sema-
na a sétima edição da Futsal Challen-
ge, prova organizada pela secção
feminina de futsal do AC Alfenense.
Mais uma vez, a formação de Estela
Torres aceitou o convite para estar
presente e viu a sua «veterana» jo-
gadora, Rosinha, regressar a casa
com o troféu de melhor marcadora
da prova, apesar das avenses terem
terminado a prova no quinto lugar.
Uma prova que a idade é apenas o

A Associação Recreativa de Negrelos
está a organizar a III Maratona de
futsal masculino, que vai decorrer nos
próximos dias 16 e 17 de Julho, no
Pavilhão da Escola Secundária D. Afon-
so Henriques, em Vila das Aves. O
sorteio da prova está marcado para o
dia 14 enquanto a prova arranca pe-
las 21h00 de sexta-feira. O preço da
inscrição está estipulado em 175 eu-
ros mais 25 de caução sendo que o
primeiro classificado além da Taça será
premiado com 600 euros, enquanto
o segundo levará 300 e o último do

nuel Luís, Roberto, Correia, Vítor Hugo
(ex-Aves) e Silvério (ex-Rebordosa).

EQUIPA TÉCNICA
Treinador: Prof. António Rocha; Ad-
juntos: Prof. Nuno Mieiro; José Mota,
Prof. Fernando Festa e Manuel Sousa.
Departamento Médico: Departamento Médico: Departamento Médico: Departamento Médico: Departamento Médico: Dr. Vítor
Carvalho, Dr. Luís Costa, Dr. Mário
Costa, José Carlos Abreu (massagis-
ta) e Jorge Abreu (enfermeiro).

Recorde-se que a oficina jesuíta está
prevista abrir no próximo dia 21 com
a apresentação do novo técnico, en-
quanto nos dias 22 e 23 é altura da
realização dos habituais e obrigatóri-
os testes médicos.

Oficialmente a época jesuíta arran-
ca dia 26 e até ao final do mês irá
fazer-se com treinos bi-diários. E, ape-
sar de existirem jogos-treino já apala-
vrados, a verdade é que apenas a apre-
sentação aos sócios tem dia e hora
acertada: 10 de Agosto, pelas 18h00,
no Estádio Abel Alves Figueiredo,
frente ao Vitória de Guimarães do
escalão principal. |||||

Maratona de futsal
pódio 100. Os organizadores distin-
guirão ainda o melhor ataque, a me-
lhor defesa e a equipa «fair-play».

TORNEIO DE TARRIO ATÉ DIA 17
Também a Associação Desportiva de
Tarrio decidiu organizar o I Torneio
de futsal, desta feita no ringue de
Merouços. A prova vai disputar-se até
ao próximo dia 17 havendo prémios
para todas as equipas e no dia da
final está prometido um churrasco para
todos os participantes proporcionan-
do o convívio entre os presentes. |||||

Rosinha do desportivo das Aves
melhor marcadora em Alfena

que vem no bilhete de identidade.
Quem também esteve presente foi a
formação do Rebordões, que somou
três derrotas nas três partidas dis-
putadas terminado na última posi-
ção do torneio.

Aqui ficam os resultados, quer da
fase de grupos, quer das finais, isto,
sem esquecer que as equipas pre-
sentes vieram de todos os lados:
Braga (Porto d’Ave), Lisboa (Porto Sal-
vo) e Algarve (Padernense).
GRUPO A | CD Aves - Porto Salvo, 4-5
Porto Salvo-Padernense, 1-1 /

Padernense - CD Aves, 2-2. GRUPO
B Alfenense - Rebordões, 3-0 /
Rebordões - Porto d’Ave, 1-4 / Porto
d’Ave - Alfenense, 0-1. FINAIS: 5º/
6º: CD Aves - Rebordões, 4-1 / 3º/
4º: Porto Salvo - Padernense, 1-4 /
1º/2º: Alfenese - Porto d’Ave, 0-0
(2-0, após g.p.)

MELHOR MARCADORA: Rosa Costa
(CD Aves). MELHOR JOGADORA: Ca-
rolina Damasceno (Padernense).
MELHOR GUARDA-REDES: Vanessa
Melo (Alfenense) |||||

DESPORTIVO DAS AVES

REBORDÕES
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A Federação Académica do Desporto
Universitário (FADU) em parceria da
Federação de Portuguesa de Futebol
irá participar em 2010 com a

Seleção Nacional Universitária de
futsal feminino no II Campeonato do
Mundo Universitário, que se vai re-
alizar entre os dias 22 e 29 de agos-
to, na cidade sérvia de Novi Sad,
defendendo o título de vice-campeã

Avenses Dani e Sofia convocadas para a
Seleção Nacional Universitária

mundial conquistado em 2008.
Depois de numa primeira etapa

o estágio ter sido comandado por
Orlando Duarte, esta nova etapa
conta já com a nova dupla de sele-
cionadores nacionais: André Teixei-
ra (treinador da equipa gaiense do
Restauradores Avintenses) e Fernan-
da Piçarra (técnica das lisboetas da
Quinta de Lombos). Assim, o lote
de atletas chamadas vai mostrar as
suas qualidades entre os dias 1 a 6

de Agosto, mas também entre 9 e
13 e entre 16 e 21, sendo certo,
porém, que deste lote de 18 futsa-
listas apenas 12 vão estar na lista
final. Para já, as bracarenses do Maria
da Fonte estão em maioria ceden-
do quatro jogadoras, seguindo-se
o Restauradores com três. Mas en-
tre as convocadas, há duas avenses:
Daniela ferreira, (Dani) e Ana Sofia
Ferreira, ambas em representação do
A. R. Restauradores Avintenses. |||||
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A quinta edição da Corrida das Tai-
pas, realizada a 13 de Junho, foi ven-
cida pelo atleta do Núcleo de Atle-
tismo de Joane, Manuel Magalhães.

O atleta avense terminou na pri-
meira posição com o tempo de 30:20
minutos, deixando Ricardo Ribas, do
Grupo Desportivo Conforlimpa, a 10
segundos de distância; o pódio do
escalão de seniores masculinos fe-
chou com o Queniano David Pown,
com um tempo de 30:41, ou seja, uma
corrida muito disputada. Esta compe-

Cerca de 500 atletas vão percorrer
1609 metros no próximo sábado, dia
17 de Julho, a partir das 20 horas
(na Avenida Sousa Araújo), no âmbi-
to da X Milha Urbana de Santo Tirso.

Organizada anualmente pela Câ-
mara Municipal e pelo Centro de Atle-
tismo de Santo Tirso a prova, que in-
tegra o Calendário Nacional da Fe-
deração Portuguesa de Atletismo e
Associação de Atletismo do Porto, é
feita em estrada plana num circuito

constituído por três voltas traçadas
num percurso feito integralmente na
avenida Sousa Cruz e que, para o efei-
to estará vedada ao trânsito.

Inscritos há cerca de 500 atletas,
em representação de 66 Clubes. Re-
fira-se que esta prova foi considera-
da pela Federação Portuguesa de Atle-
tismo como a sétima melhor Milha
Urbana Nacional e já obteve a se-
gunda melhor pontuação na Orga-
nização Técnica. |||||

Cerca de 500 atletas inscritos na
Milha Urbana de Santo Tirso

tição de estrada disputou-se nas prin-
cipais artérias daquela localidade mi-
nhota, num circuito de três voltas, bas-
tante duro, mas com muito público a
assistir, tornando assim mais agra-
dável o esforço dos atletas.

Destaque ainda para mais uma vi-
tória do atleta do Clube Desportivo
de S. Salvador do Campo Abílio Cos-
ta (ao centro na foto) no escalão de
veteranos 2, demonstrando que ain-
da é um dos melhores atletas do pe-
lotão português. ||||| ANTANTANTANTANTÓNIOÓNIOÓNIOÓNIOÓNIO     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

Manuel Magalhães e
Abílio Costa vencem
5º corrida das Taipas

Tiago Coelho Campeão Regional
Juvenil nos 100m Livres

Teve lugar, de 8 a 11 de julho, na
Piscina Municipal de Famalicão, os
Campeonatos Regionais de Juvenis
e Absolutos Verão, que contaram com
a presença de 299 atletas em repre-
sentação de 22 clubes, entre os quais
11 atletas do Ginásio Clube de San-
to Tirso, nomeadamente, Ana Paula
Araújo, Ana Raquel Lírio, Helena Ma-
nuel José, João Pedro Barroso, Maria
João José, Maria João Oliveira, Mó-
nica Pinto Coelho, Rui Filipe Pimen-
ta, Rute Sofia Teixeira, Sara José Pinto

GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSO ALCANÇOU CINCO PÓDIOS NOS CAMPEONATOS
REGIONAIS DE JUVENIS E ABSOLUTOS

RADIOMODELISMO: RUBEN CERQUEIRA EM SEGUNDO

Ruben Cerqueira (à direita, na imagem) soma e segue no radiomodelismo. O jovem avense foi segundo
classificado na 4º Prova Regional Norte 2010, disputada em Vizela. João Lopes foi o primeiro classificado.

e Tiago Sobral Coelho, orientados
pela Treinadora Sandra Bárbara.

A prestação dos atletas do GCST
foi bastante positiva, destacando-se
os títulos e pódios alcançados. João
Barroso sagrou-se vice-campeão
Regional nos 100m Livres Juvenis B
e alcançou a terceira posição nos
100m Costas Juvenis B. Por sua vez,
Tiago Coelho sagrou-se Campeão
Regional nos 100m Livres Juvenis
B, vice-campeão regional 100m Bru-
ços Juvenis B e conquistou o tercei-

ro lugar nos 200m Livres Juvenis B.
Os nadadores do GCST alcan-

çaram 26 recordes pessoais em 40
resultados individuais, num desem-
penho médio de 103,7 por cento.

Terminados estes Campeonatos
Regionais, três nadadores do GCST
conseguiram alcançar tempos de aces-
so aos Campeonatos Nacionais, que
se irão realizar de 29 de julho a 1 de
agosto no Complexo Olímpico de Pis-
cinas de Coimbra. São eles: Ana Araú-
jo, João Barroso e Tiago Coelho. |||||||



DIVERSOS
Carneiro (21/3 a 24/4)
CARTA DOMINANTE: 8 de Copas, sig-
nifica Concretização, Felicidade.
AMOR: grandes surpresas românti-
cas. Que os seus desejos se realizem!
SAÚDE: Tendência para excessos,
modere os seus impulsos. DINHEI-
RO: Evite os conflitos no local de tra-
balho. CRISTAL PROTETOR: A Água-
Marinha ajuda a canalizar a força e
o desejo e a orientá-la para o seu
sucesso. NÚMERO DA SORTE: 44.

Touro (21/4 a 20/5)
CARTA DOMINANTE: Valete de Paus,
que significa Amigo, notícias Ines-
peradas. AMOR: não descarregue nas
pessoas de quem mais gosta a sua má
disposição. Tanto a tristeza como a
alegria são hábitos que pode edu-
car, cabe-lhe a si escolher. SAÚDE:
prováveis enxaquecas. DINHEIRO: os
investimentos estão favorecidos.
CRISTAL PROTECTOR: Quartzo Rosa,
que ajuda a atingir a harmonia en-
tre os indivíduos, a fortalecer a ima-
ginação e a confiança em si próprio.
NÚMERO DA SORTE: 33.

Gémeos (21/5 a 20/6)
CARTA DOMINANTE: O Imperador,
que significa Concretização. AMOR:

Poderá surgir um mal entendido,
mas com calma tudo se resolve. Seja
honesto consigo próprio, não tenha
receio de reconhecer os seus erros e
traçar novas rotas de vida. SAÚDE:
este será um período de paz, apro-
veite para descansar. Dinheiro: mo-
mento pouco favorável para grandes
investimentos. CRISTAL PROTETOR:
Ágata de Fogo, ajuda na cura dos
problemas de visão e a fortalecer o
coração. NÚMERO DA SORTE: 4.

Leão (22/7 a 22/8)
CARTA DOMINANTE: Cavaleiro de
Paus, que significa Viagem, Mudan-
ça. AMOR: Cuidado com os falsos ami-
gos, cuide do seu amor. Não tenha
medo de se apaixonar. SAÚDE: Ten-
dência para dores nas pernas. DI-
NHEIRO: pode agora comprar aque-
le objeto de que tanto gosta. CRISTAL
PROTECTOR: Jaspe, ajuda na compre-
ensão. NÚMERO DA SORTE: 34.

Virgem (23/8 a 22/9)
CARTA DOMINANTE: Ás de Paus, que
significa Energia, Iniciativa. AMOR:
A paixão está no ar, prepare-se pois
o Cupido pode andar a trás de si.
Que os seus desejos se realizem!
SAÚDE: Uma nova fase da sua vida vai

surgir. DINHEIRO: tenha cuidado com
as decisões a longo prazo que toma
no seu campo financeiro. CRISTAL
PROTETOR: Ágata-de-Água, ajuda na
cura espiritual e psicológica. NÚME-
RO DA SORTE: 23.

Balança (23/9 a 22/10)
CARTA DOMINANTE: 5 de Copas.
AMOR: Bom momento para iniciar um
relacionamento ou dar à sua relação
uma nova intensidade. Não discuta
por tudo e por nada, controle a sua
impulsividade. SAÚDE: cuidado com
as vias respiratórias, um resfriado
ligeiro pode tornar-se algo muito
mais grave. DINHEIRO: pequenas per-
das financeiras com as quais não se
deve preocupar, ninguém é perfeito!
CRISTAL PROTETOR: Madeira Petri-
ficada, ajuda na resistência física e
intelectual, que tanta falta lhe fazem.
NÚMERO DA SORTE: 41.

Escorpião (23/10 a 21/11)
CARTA DOMINANTE: Cavaleiro de
Copas. AMOR: Deve ter cuidado pois
a sua necessidade de sedução leva-o
muitas vezes à infidelidade. Seja pru-
dente! SAÚDE: problemas de estôma-
go e dificuldades digestivas chama-
rão a sua atenção. DINHEIRO: é im-

portante que esteja atento para que
não o apanhem desprevenido no lo-
cal de trabalho. CRISTAL PROTETOR:
Hematite, ajuda no aumento da vita-
lidade e a atrair a boa sorte nos ne-
gócios. NÚMERO DA SORTE: 48.

Sagitário (22/11 a 21/12)
CARTA DOMINANTE: O Diabo, que
significa Energias Negativas. AMOR:
Estes próximos dias são muito im-
portantes para si, aproveite-os. Po-
derá sentir que neste momento o seu
amor não é correspondido, mas não
se preocupe, pois é só uma fase pas-
sageira. SAÚDE: Vá ao ginásio com
os amigos. DINHEIRO: A sorte está do
seu lado, é uma boa altura para aven-
turas. CRISTAL PROTETOR: Lápis-
lazúli, ajuda no aumento da inspi-
ração e no relaxamento. NÚMERO DA
SORTE: 15.

Capricórnio (22/12 a 20/1)
CARTA DOMINANTE: A Roda da For-
tuna, que significa Sorte. AMOR: O
egoísmo é um aspeto da sua perso-
nalidade que deveria tentar elimi-
nar. Algumas discussões poderão
surgir na sua relação, tente resolver
as coisas com calma. SAÚDE: procure
com maior frequência o seu dentis-

HORÓSCOPO, 2ª QUINZENA DE JULHO

Maria Helena

Este jornal adotou o
Novo Acordo Ortográfico

ta. DINHEIRO: pense bem antes de
gastar grande parte das suas econo-
mias. CRISTAL PROTETOR: Pedra da
Lua, ajuda a afastar o stress. NÚME-
RO DA SORTE: 10.

Aquário (21/1 a 19/2)
CARTA DOMINANTE: O Mundo, que
significa Fertilidade. AMOR: Área
sentimental favorecida. Faça projetos
para o futuro. Não deixe que a sauda-
de tome conta do seu coração e vá em
busca da pessoa que ama. SAÚDE: Po-
derão ocorrer pequenos acidentes.
Mantenha-se alerta. DINHEIRO: Não
arrisque. CRISTAL PROTE-TOR:
Quartzo Rosa, ajuda a atrair o amor
verdadeiro e na resolução de proble-
mas afetivos. NÚMERO DA SORTE: 21

Peixes (20/2 a 20/3)
CARTA DOMINANTE: 5 de Ouros, que
significa Perda e Falha. AMOR: Deci-
da-se pelo que for melhor para si.
Deve ter mais confiança na pessoa
que está a seu lado, deixe os ciúmes
de lado. SAÚDE: Cuidado com as que-
das. DINHEIRO: Não se envolva num
novo empréstimo. CRISTAL PROTE-
TOR: Pedra do Sol, ajuda a conferir
coragem, energia e poder. NÚMERO
DA SORTE: 69.

Caranguejo (21/6 a 21/7)
CARTA DOMINANTE: 8 de Espadas. AMOR: poderá sofrer uma grande decepção. Não
faça nada sem pensar, pois alguns actos são precipitados. SAÚDE: as preocupações
vão provocar-lhe dores de cabeça e mal-estar geral. Não se deixe vencer pelo pessi-
mismo. DINHEIRO: é importante controlar os gastos e prevenir-se contra a influência
de colegas no seu local de trabalho. CRISTAL PROTETOR: Citrino, ajuda a atrair os
bens materiais e na realização de bons negócios. NÚMERO DA SORTE: 58
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José Miguel Torres

Massagista
Recuperação Física

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

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 707206707
Vª Nª Famalicão. 252302670
Guimarães 253516088

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
1ª saída de julho foi o nosso estimado assi-
nante, Alberto Francisco Oliveira Carvalho,
residente na Rua Constantino Ferreira Ri-
beiro, em Cavalões.

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o feliz contem-
plado  nesta 1ª saída  de julho foi o nosso
estimado assinante, José Carlos da Silva
Mouta, residente na Rua José Pedrosa
Balsemão, em Vila das Aves.

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

Restaurante Sobreiro
Avª Silva Pereira - 4765 Bairro

Telf.s: 252 905 910

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
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Completou a 27 de junho, 2 lindas primaveras a menina Luana Daniela Leal TLuana Daniela Leal TLuana Daniela Leal TLuana Daniela Leal TLuana Daniela Leal Teixeira.eixeira.eixeira.eixeira.eixeira.
Os teus avós maternos, desejam-te nesta data tão especial, muitos parabéns e muitos anos
de vida cheios de alegria, saúde e felicidade. Beijinhos e parabéns!

Precisa-sePrecisa-sePrecisa-sePrecisa-sePrecisa-se
Restaurante procura funcionário/a
(empregado/a de mesa), responsá-
vel e com experiência para fins-de-

semana. Contacto 919256919

MÉDICO DOS OLHOS
OFTALMOLOGISTA

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

VILA DAS AVES (EM FRENTE AO MERCADO)

PRECISA-SE DE
VENDEDOR
COMISSIONISTA

Contactar:

252 872 953

entremargens@mail.telepac.pt

jornalentremargens@gmail.com

entreMARGENS

VENDE-SEVENDE-SEVENDE-SEVENDE-SEVENDE-SE
Mesa com 80x1,90m e 6 cadeiras
forradas a azul, em estilo moderno.

Muito bom estado.
Contacto 912 389 970
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