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Isenções e
descontos na
SCUT de
Santo Tirso
A partir de amanhã, dia 15 de ou-
tubro, o regime efetivo de co-
brança de taxas de portagens nas
Sctut´s entra em vigor, mas há
exceções. Nem todos vão pagar da
mesma maneira. Pág. 6

Tirsense soma e
segue e tem
já doze pontos
O Tirsense apenas conhece o sa-
bor da vitória com quatro jorna-
das disputadas do Nacional da II
Divisão. Com quatro vitórias, a
equipa da cidade de Santo Tirso
soma já doze pontos e lidera a ta-
bela classificativa. Pág. 16

Estreia do filme
“Mistérios de
Lisboa” em Seide
Galardoado com o prémio de Me-
lhor Realização do Festival de San
Sebastián, o filme “Mistérios de Lis-
boa” de Raúl Ruiz estreia amanhã,
na Casa da Camilo, em Seide, Fa-
malicão. O filme chega ao circuito
comercial a 21 de outubro. Pág. 3

Governo penaliza “quem sempre pagou
honradamente os seus impostos”

Pressão à esquerda... mas sem fazer mossa

Críticas do Bloco de Esquerda às medidas de austeridade anunciadas pelo governo,
ouvidas em Santo Tirso, durante o primeiro jantar do partido no concelho

PS, PCP, PSD E CDS-PP TRANQUILOS PERANTE A ENTRADA EM CENA
DO BLOCO DE ESQUERDA EM SANTO TIRSO

“O Aves precisa de Ganhar”
VÍTOR OLIVEIRA JÁ TREINA O DESPORTIVO DAS AVES



FIM DE SEMANA

252 110 340

Fora de portas - Santo Tirso - Guimarães - Famalicão

“O amor é como um ovo. Primei-
ro é preciso aprender a agarrá-lo
da mesma forma que se agarra
um ovo. Se agarrares um ovo com
muita força, ele parte-se. Se o agar-
rares de uma forma muito delica-
da, ele cai. Mas se souberes agar-
rar um ovo na medida certa, ele
ficará na palma da tua mão.”

Esta é a resposta da uma mulher
Indonésia à pergunta “o que é para
ti o amor?”, incluída no documen-
tário “6 billion others”. Pessoas co-
muns a falar de temas universais:
amor, felicidade, família, pessoas,
amigos, desejos, pensamentos...

É um desenho, em forma de
testemunhos, do ser humano con-
temporâneo. Frágil ou forte. Sau-
dosista, mas ambicioso. Sensível,
envergonhado, contador de his-
tórias. Pensador. O único sentido
é tentar entender por que não
conseguimos viver juntos e com-
partilhar. Mas a resposta não foi
encontrada. Mesmo assim vale a
pena ouvir o que as pessoas têm
para dizer. A ideia original partiu
Yann Arthus Bertrand.

O fotógrafo francês estava em
Mali a fazer um trabalho de foto-
grafia. Quando o helicóptero que
o transportava avariou, Yann fi-
cou a aguardar numa pequena
aldeia até que o problema se re-
solvesse. Enquanto esperava, co-
meçou a conversar com um ho-
mem que no final do dia lhe ti-
nha contado a vida toda. O re-
sultado desta conversa foi a ideia
de “6 billion others”. Seis realiza-
dores percorreram o mundo para
entrevistar os habitantes do pla-
neta. Cinco anos de trabalho,
6.000 entrevistas, 65 países di-
ferentes, 4.500 horas. |||||

SÍTIO “6 BILLION OTHERS”
www.6milliardsdautres.org/

Este jornal adotou o Novo
Acordo Ortográfico

Filme-concerto: Fausto
Famalicão, Casa das Artes. Dia 16 de
Outubro, às 21h30. Bilhetes a 5 euros.

Um clássico com a assinatura de
F. W. Murnau: “Fausto” é apresen-
tado na Casa das Artes com a
banda sonora tocada ao vivo pe-
los La L La Ressonance. Formada
em 2005, a banda deriva direta-
mente e sem alterações no elen-
co dos The Astonishing Urbana
Fall (TAUF). Nas palavras de valter
hugo mãe, “poucos terão sido os
projectos portugueses que eleva-
ram as expetativas do seu público
tanto quanto os TAUF. Quanto
ao filme, o mesmo é dizer, na tela,
Deus e o Diabo andam em guer-
ra pelas almas da Terra. Para equi-
librar a disputa, decidem aliciar a
alma de Fausto, um brilhante alqui-
mista. Durante uma praga, Fausto
desespera e queima todos os livros,
depois de não conseguir parar a
Morte. O Diabo envia à Terra
Mephisto para aliciar Fausto, pri-
meiro com o tratamento para a
praga, depois com a promessa de
juventude eterna.

Música: Cecilia Zabala
Sábado, dia 16 outubro, 24h00. Café-con-
certo Centro Cultural Vila Flor

Cantora e compositora argentina,
Cecilia Zabala tem participado de
forma ativa na cena musical de
Buenos Aires com inúmeros con-
certos enquanto intérprete e com-
positora, quer a solo, quer nou-
tras formações. Em 2007, editou
o seu primeiro trabalho discográ-

fico a solo, intitulado “Aguaribay”,
composto por músicas originais
e versões de clássicos argentinos
para guitarra e voz. Com este ál-
bum, Cecilia Zabala deu uma sé-
rie de concertos na Europa. No
Café Concerto do Vila Flor, Ceci-
lia Zabala apresenta-se a solo,
num concerto intimista que pro-
mete combinar sensibilidade e
expressão com técnica e intuição.

Exposição: Santo Tirso e o adven-
to da República
Santo Tirso, átrio da Câmara Municipal.
De 21 de Outubro a 10 de novembro.

Promovida e organizada pela Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, a
exposição “Santo Tirso e o ad-
vento da República” surge no
âmbito das celebrações dos cem
anos sobre a revolução de 5 de
Outubro, que se comemoram nes-
te ano de 2010. Trata-se de um
acontecimento de extrema impor-

tância para o país e para a histó-
ria de Portugal, em relação ao qual
Santo Tirso não esteve, natural-
mente, alheio, sendo disso exem-
plo os acontecimentos e as ima-
gens documentadas na exposição
que ficará patente no átrio da
Câmara Municipal até 10 de no-
vembro de 2010. A inauguração
é dia 21, às 18 horas. |||||

Música: Trio André Fernandes
Famalicão, Fundação Cupertino de
Miranda. Dia 22 de uutubro, às 22 ho-
ras. Entrada livre.

Concerto com um dos mais des-
tacados guitarristas do jazz naci-
onal. Em paralelo com o seu per-
curso como líder, André Fernan-
des conta já com cinco álbuns em
seu nome e um com o sPILL, gru-
po por si idealizado, e tem-se apre-
sentado numa diversificada série
de projetos, ao lado de Nelson
Cascais, Jorge Reis, Pedro Moreira,
Bernardo Moreira, Maria João,
Marta Hugon e Rocky Marsiano,
entre outros.

Exposição: Bernardino Machado e
a I República
Famalicão, Museu Bernardino Macha-
do. Até 17 de dezembro.

Exposição documental que retra-
ta o pensamento político de Bernar-
dino Machado, desde a sua ade-
são ao Partido Republicano (1903)
até 1925, ano em que, pela se-
gunda vez, desempenha o cargo
mais alto da Nação, Presidente da
República. ||||||

Às 18 horas do dia 21 de
outubro inaugura no
átrio da Câmara Munici-
pal a exposição “Santo
Tirso e o advento da
República”. Para ver
até dia 10 de novembro.

Sabe como preparar um “Caldinho da
Meia-noite”? Nós explicamos: é pre-
ciso um litro e meio de caldo de peru,
quatro fatias de pão de forma, três
ovos, quatro cenouras, uma colher de
sopa de manteiga, sal e azeite quan-
to baste. Corte depois o pão em cu-
bos e frite em azeite quente e escor-
ra-o sobre papel de cozinha. Ferva o
caldo de peru com a cenoura ralada.
Bata os ovos, junte-os em fio ao cal-
do e deixe-os cozer. Adicione a man-
teiga, tempere com sal e envolva. Junte
no final o pão frito e sirva bem quente.

Esta e muitas outras receitas estão
disponíveis no Roteiro Gastronómico
de Portugal que mais não é do que
um abrangente sítio da internet, re-
cheado de receitas de culinária, curio-
sodades e até crítica gastronómica que
é coisa que por estes lados não se vê
muito, ainda que no exterior ajude a
vender jornais.

O Roteiro Gastronómico de Por-
tugal foi criado em 1997 e ao longo
do tempo foi comprovando todo o
seu potencial, recebendo diversas dis-
tinções dentro e fora de portas. Por

isso, e se procura uma receita para um
doce, refeição, cocktail ou a descri-
ção dos nossos queijos, este sítio é
incontornável, para além de desper-
tar a curiosidade sobre a nossa gas-
tronomia, consegue colocar os pro-
dutos genuinamente nacionais e de
qualidade numa prateleira de eleição.

Para quem decidir passar o fim de
semana em casa e se queira aventu-
rar nos tachos, este sítio pode ser uma
grande ajuda. E até nos ensina como
preparar um creme de pétalas de rosa.
Está tudo em www.gastronomias.com

Dentro de portas - Atire-se aos “tachos” com o gastronomias.com

Sugestão do
leitor

6 MIL MILHÕES DE OUTROS



SEXTA, DIA 15 SÁBADO, DIA 16 DOMINGO, DIA 17
Céu pouco nublado. Vento fraco.
Máx. 19º / min. 11º

Céu limpo. Vento fraco.
Máx. 19º / min. 9º

Céu limpo. Vento moderado.
Máx. 19º / min. 7º

Outubro quente traz o diabo no ventre.
Outubro nublado, janeiro molhado.

O cinema regressa à Casa de Camilo,
em de Seide com a antestreia de “Mis-
térios de Lisboa” (na foto); uma adap-
tação do romance homónimo de Cami-
lo Castelo Branco, com realização do
chileno Raúl Ruiz. O filme, galardoado
recentemente com o prémio de Me-
lhor Realização do Festival de San
Sebastián, chega ao circuito comercial
a 21 de outubro (um dia antes, es-
treia em França), mas é apresentado
em primeira-mão em Seide, Famalicão,
amanhã, dia 15, às 21 horas.

Mas há mais cinema para ver em
Famalicão: depois da estreia em Lis-
boa, no Centro Cultural de Belém, e
da sua passagem pelo Teatro Nacio-
nal S. João, no Porto, o “Filme do Desas-
sossego” é apresentado esta noite, na
Casa das Artes. Realizado por João
Botelho, esta (não)adaptação do “Li-
vro do Desassossego” do heterónimo
de Fernando Pessoa, Bernardo Soares,

é exibido às 21h30. Amanhã, dia 15,
o filme passa no Theatro Circo, em
Braga, às 15h00 e às 21h30.

MISTÉRIOS DE LISBOA
Com os atores Adriano Luz, Maria
João Bastos e Ricardo Pereira nos prin-
cipais papéis “Mistérios de Lisboa” -
cuja duração ultrapassa as quatro ho-
ras - é um fresco da sociedade portu-
guesa de finais do século XIX. Basea-
do na obra camiliana, “Mistérios de
Lisboa” mergulha-nos num turbilhão
imparável de aventuras e desventu-
ras, coincidências e revelações, senti-
mentos e paixões violentos, vingan-
ças, amores desgraçados e ilegítimos
numa atribulada viagem por Portugal,
França, Itália e Brasil. Nesta Lisboa de
intrigas e identidades ocultas encon-
tramos uma série de figuras que do-
minam o destino de Pedro da Silva,
órfão de um colégio interno: padre Di-

“talvez”, mas, escreve o realizador de
“Conversa Acabada”, “a partir de um
texto que não tem tempo, não tem
fim e não tem igual”, foi possível “cri-
ar um Filme do Desassossego que
não pretende ser o livro (outra coisa
é o cinema, que não arte literária);
não em nome da experimentação ou
da artística diletância, mas em nome
do cinema, e da língua [portuguesa]”.
O cronista Daniel Oliveira viu o filme
mais do que uma vez e escreveu: “fi-
quei esmagado. (...) É um dos melho-
res filmes portugueses que vi até hoje.
Além da qualidade da fotografia que
acompanha todos os filmes de Bote-
lho, a coisa dependeria sempre de
Cláudio Silva (Bernardo Soares). Para
mim, foi uma revelação. O Filme do
Desassossego não retira nada a Pes-
soa. Acrescenta e respeita. Não facili-
ta. Mas prende. Improvável mas, ao
que parece, possível”. |||||

“MISTÉRIOS DE LISBOA”, DE RAÚL RUIZ
Dia 15 de outubro às 21h00. Entrada livre. Morada:
Avenida de S. Miguel, 758. 4770-631 S. Miguel de
Seide. Famalicão. Telefone: 252 307 750 (centro de
Estudos); 252 327 186 (Museu).

“LIVRO DO DESASSOSSEGO”, DE JOÃO BOTELHO
Dia 14 de outubrom às 21h30. Grande auditório da Casa
das Artes de Vila Nova de Famalicão. Entrada: 4 euros.
Morada: av. Dr. Carlos Bacelar. Parque de Sinçães.
4760-103 Famalicão. Telefone: 252 371 297/8

nis, que de aristocrata e libertino se
converte em justiceiro, uma condes-
sa roída pelo ciúme e sedenta de vin-
gança, um pirata sanguinário torna-
do próspero homem de negócios; que
atravessam a história do séc. XIX e a
procura de identidade do persona-
gem principal. O filme tem entrada li-
vre, mas é necessário reservar bilhe-
tes, através do número 52309750.

FILME DO DESASSOSSEGO
João Botelho cansou-se de ouvir dizer
que era impossível filmar o “Livro do
Desassossego”. Reagiu sempre com um

Casa de Camilo, em Seide, acolhe a
antestreia de “Mistérios de Lisboa”
MAS HÁ MAIS CINEMA PARA VER EM FAMALICÃO. ESTA NOITE É EXIBIDO NA CASA DAS ARTES O “FILME DO DESASSOSSEGO”
DO REALIZADOR JOÃO BOTELHO, A PARTIR DO “LIVRO DE DESASSOSSEGO” DE BERNARDO SOARES

Cinema .  Famalicão

Depois da estreia no Teatro Naci-
onal S. João, “A Gaivota”, com en-
cenação de Nuno Cardoso é apre-
sentada no sábado, no Centro
Cultural Vila Flor, em Guimarães.
A peça assinala o regresso de
Nuno Cardoso aos textos do dra-
maturgo russo Anton Tchékhov
e a uma galeria de personagens
intensas, mas ao mesmo tempo
inseguras e desencantadas. É dis-
so exemplo a figura central da
peça: Treplev (filho de Arkadina,
uma atriz famosa), que vê a sua
peça ser ridicularizada pela pró-
pria mãe ao mesmo tempo que
fracassa no amor. Nina, a atriz por
quem se apaixona, deixa-se en-
volver por Trigorin, famoso escri-
tor e namorado Arkadina.

João Castro, Jorge Mota, José
Eduardo Silva, Lígia Roque, Luís
Araújo, Maria do Céu Ribeiro, Mi-
caela Cardoso e Paulo Freixinho
são os intérpretes com que Nuno
Cardoso conta nesta sua ence-
nação de “A Gaivota”, aos quais
se juntam João Pedro Vaz e Cris-
tina Carvalhal. Um destaque es-
pecial para a encenação, a cargo
de F. Ribeiro.

Corria o ano de 1896 quan-
do se deu, em São Petersburgo, a
estreia de “A Gaivota”. Reza a his-
tória que Anton  Tchékhov aban-
donou o teatro jurando a si mes-
mo não voltar a escrever para o
palco. No final da temporada, a
peça era já um êxito e acabaria
por se tornar o emblema do Tea-
tro de Arte de Moscovo de Sta-
nislavski e companhia. |||||| 

TEATRO - “A GAIVOTA”
Guimarães, grande auditório do Centro Cultural
Vila Flor. Dia 16 de outubro às 22h00. Bilhetes a
10 euros ( 7,5 com dessonto. Morada: avenida D.
Afonso Henriques, 701. 4810-431 Guimarães.
Telefone: 253 424 700. Sítio: www.ccvf.pt

“A Gaivota”
por Nuno
Cardoso, no
Vila Flor
Teatro .
Guimarães

ESTE SÁBADO, ÀS 22H00



DESTAQUE

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

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

www.cinaves.com

BE diz em Santo
Tirso que governo
penaliza quem
“sempre pagou
honradamente os
seus impostos”

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

FOTO: CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA     SOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHO

O mais recente pacote de medidas
de austeridade apresentado pelo go-
verno socialista para fazer face ao
défice das contas públicas é tido como
uma inevitabilidade – e os economistas
dizem-nos isso mesmo quase todos os
dias - mas o Bloco de Esquerda acre-
dita que há alternativas. O que parece
não haver é “coragem” da parte do go-
verno para as pôr em prática, optando
este pela via mais simples: cortar nos
salários. O que, no entender de João
Teixeira Lopes, se traduz em mais uma
pesada fatura para quem “sempre pa-
gou honradamente os seus impostos”.

O coordenador distrital do Bloco
de Esquerda recusa, desta forma a “ine-
vitabilidade” das medidas apresenta-
das pelo governo e sublinha a ideia de
que o “caminho que está a ser seguido
pelo governo – e que no essencial é
apoiado pelo PSD - é uma opção ide-

O BLOCO DE ESQUERDA NÃO QUER TER APENAS UM
NÚCLEO EM SANTO TIRSO, QUER CONSTITUIR-SE COMO
COMISSÃO POLÍTICA CONCELHIA E OS PRIMEIROS PASSOS
ESTÃO A SER DADOS NESSE SENTIDO. NO ÚLTIMO SÁBADO,
DIRIGENTES DO BE ESTIVERAM EM SANTO TIRSO NO
PRIMEIRO JANTAR DO NÚCLEO LOCAL, COM A ATUALIDADE
POLÍTICA NACIONAL A DOMINAR AS ATENÇÕES.

ológica”. Há “alternativas”, portanto,
mas “o governo PS decidiu penalizar
os mais pobres”, ou seja, e ainda se-
gundo Teixeira Lopes, “escolheu au-
mentar as desigualdade sociais e es-
colheu aumentar as desigualdades
territoriais. É, portanto, uma escolha
do PS e o PS tem de ser penalizado
por isso”. A meio do seu discurso, a
deputada Catarina Martins haveria de
sintetizar o estado de alma de boa
parte dos portugueses, com aquilo
que, no seu entender, políticos, eco-
nomistas e politólogos nos andam a
tentar dizer, ou seja “que é preciso
viver pior para, mais à frente, viver pior”.

Ambos os dirigentes do Bloco de
Esquerda estiveram no último sába-
do em Santo Tirso, onde participaram
no primeiro jantar do núcleo local
do partido. Pouco mais de meia cen-
tena de pessoas juntaram-se à inicia-
tiva, alguns vindos de outras para-
gens. Seja como for, estão dados os
primeiros passos para a constituição,

tos da Junta de Freguesia de Santo
Tirso que não se conforma com o
facto da nova variante à Estrada Na-
cional 14 não contemplar vias de
restabelecimento para a freguesia.

Mas para já a “ordem do dia” está
comprometida com o Orçamento de
Estado e a hipótese deste não ter o
aval do maior partido da oposição.
Orçamento este que mais não é do
que um novo pacote de medidas de
austeridade para que se consiga cor-
tar na despesa, e com as medidas as
vítimas do costume, sublinha o Bloco
de Esquerda que, no entanto, defen-
de alternativas, ou seja, o Bloco en-
tende que existem outras formas de
o fazer e apresentou soluções. Aos
cortes nos salários, João Teixeira Lopes
diz, acabe-se com os “benefícios fis-
cais”. O BE defende, por exemplo, a
eliminação dos benefícios fiscais nos
serviços de saúde. “Reparem”, clarifi-
ca o líder da distrital do Porto, “os
seguros de saúde são uma forma de
fazer aquilo que agora o PSD propõe,
que é o fim do Serviço Nacional de
Saúde, pois se as pessoas começam a
fazer seguros de saúde vão querer
deixar de pagar para o SNS e deixar
de pagar para o SNS significa um cor-
te naquilo que deve ser a solidarie-
dade entre todos”.

O mesmo responsável acredita que
se o governo quiser, poder ir mais
longe, reclamando dos bancos o pa-
gamento da fatura da crise. “Os ban-
cos têm lucros generosos e pagam
menos de cinco por cento de IRC o
que constitui, obviamente, um escân-
dalo para uma sociedade que se quer
justa e mais igualitária. Haveria aqui
muita receita se o governo fosse ca-
paz de taxar os bancos”. O dirigente
bloquista defendeu ainda em Santo
Tirso, a cobrança de uma taxa sobre
as mais valias que resultam das ope-
rações em bolsa e que pelas suas con-
tas significariam uma receita de 200
milhões de euros. Já “se as transfe-
rências para as offshores fossem ta-
xadas a 15 ou 25 por cento”, como
defendeu o BE, o encaixe seria da
ordem dos 750 milhões. Alternati-
vas, portanto, a um pacote de medi-
das apresentadas como inevitáveis. O
BE não concorda e diz mais, diz que
“os cortes nas pensões, nos salários
e a redução dos serviços públicos são
de um atentado sem memória desde
o 25 de abril”. ||||||

mais tarde, de uma concelhia do BE
em Santo Tirso. Fonte do partido, em
declarações ao Entre Margens, deu
conta desse objetivo e mais ainda: o
de em próximas eleições autárquicas,
o partido se apresentar ao eleitorado
com candidatos próprios. Os últimos
atos eleitorais confirmaram o partido
como a terceira força política mais
votada no concelho e Eliana Tavares,
do núcleo local, no seu breve discur-
so, não deixou passar ao lado esse
facto, ao dar garantias que os votos
que o eleitorado confiou ao Bloco
de Esquerda “não foram em vão”. Só
daqui a três anos se saberá se o blo-
co fará “mossa” nas opções do elei-
torado tirsense - há quem acredite
que não (ver texto ao lado) – até lá,
há que marcar presença. Há duas se-
manas, os dirigentes do bloco estive-

Os cortes nas pensões, nos
salários e a redução dos
serviços públicos são de
um atentado sem memó-
ria desde o 25 de abril.

JOÃO TEIXEIRA LOPES, BE

CATARINA MARTINS, BE

“Dizem-nos que é preciso
viver pior para,
mais à frente, viver pior”.

ram ao lado da direção da União
Desportiva de Roriz – que continua a
braços com a retirada do financiamen-
to para o seu complexo desportivo –,
e na última segunda-feira, o deputa-
do João Semedo ouviu os argumen-

JOÃO TEIXEIRA LOPES, DA DISTRITAL DO BLOCO DE ESQUERDA
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Como reagem os outros à entrada em
cena do Bloco de Esquerda, sendo que
os outros são o PS, o PSD, o PCP e o
CDS-PP, os partidos que há anos vão
disputando o protagonismo e as elei-
ções autárquicas? “Gente da casa”, por-
tanto, que inevitavelmente começa por
saudar o aparecimento de mais uma
força política em terreno municipal.

“O partido socialista, como parti-
do democrático que é, saúda todas
as forças políticas legalmente organi-
zadas quer a nível do país quer local-
mente”, começa por dizer Rui Ribeiro,
presidente da concelhia socialista. An-
dreia Neto, líder do PSD no concelho
começa também por “saudar” o apare-
cimento do bloco, mas vai mais longe:
“acredito que será mais uma voz ativa
naquilo que mais preocupa o PSD e que
se prende com a defesa dos interes-
ses e dos direitos dos tirsenses, será
certamente uma voz no debate local
que trará naturalmente mais reflexões,
mais esclarecimentos para trabalharmos
em prol dos problemas e carências do
concelho e que são muitos”.

Da parte do PCP não há sauda-
ções, há o sublinhar do óbvio: “o Bloco
de Esquerda, como qualquer outro
partido político, tem todo o direito de
intervir em todo o território nacional,
não há que ter outro comentário em
relação à sua intenção de trabalhar
em Santo Tirso”, diz José Alberto Ri-
beiro, coordenador da comissão po-
lítica concelhia do PCP. Idêntica atitu-
de tem Fernando Ferreira, presidente
da concelhia de Santo Tirso do CDS-
PP que, para além disso, diz que o
aparecimento do BE não é “razão para
qualquer alarido”.

Resta saber, que postura vai o par-
tido adotar. “Esperamos que o Bloco
de Esquerda tenha uma visão cons-
trutiva do que é a política concelhia e
que esteja disponível para encontrar
as soluções mais adequadas ao de-

Pressão à esquerda... mas sem fazer mossa

senvolvimento sustentável do conce-
lho”, afirma Rui Ribeiro. Mas segun-
do o presidente da concelhia do Par-
tido Socialista não tem sido essa a
postura do bloco e isso constitui moti-
vo de preocupação. “Ter o Bloco de
Esquerda como mais uma força de
bloqueio, como se tem verificado em
termos nacionais, com uma postura
radical, claro que nos preocupa”.

Mas a preocupação, pelo menos
no que ao PS diz respeito, ao que pare-
ce, fica-se mesmo por aqui. Na hipó-
tese do BE apresentar candidatos pró-
prios em futuras eleições autárquicas,
Rui Ribeiro acredita que o partido não
irá causar grande “mossa” e isto por-
que, argumenta, “o partido socialista
está muito à vontade nas propostas
que faz e anda pelos seus pés”, enten-
dendo por isso que o aparecimento
do BE não vai fazer “alguma diferen-
ça, como [não faz] o CDS em relação
ao PSD”. E há mesmo alturas, lembra
ainda Rui Ribeiro, que ambos os par-
tidos estão juntos como na candida-
tura de Manuel Alegre à presidência
da República.

A mesma tranquilidade da parte
do PCP: “o BE aparece à sociedade
tentando afirmar-se como de esquer-
da, tentado conquistar espaço ao PCP,
mas do meu ponto de vista o PCP
não se sente ameaçado”, refere José
Alberto Ribeiro que reclama para os
comunistas o exclusivo na defesa de
políticas de esquerda. “O bloco apa-
rece com o rótulo de partido de es-
querda, mas Portugal já teve outra
gente com esse rótulo de esquerda,
mas viu-se que foram passageiros.
Lembro-me do Otelo Saraiva de Car-
valho que também apareceu como
homem de esquerda e, do meu pon-
to de vista, de esquerda sempre teve
muito pouco, mas enfim”.

Já Andreia Neto, do PSD, não tem
dúvidas de que se o BE apresentar

uma candidatura à Câmara Munici-
pal haverá, naturalmente, uma maior
disputa de votos e, mais ainda, que a
simples “existência de mais uma força
política irá colocar mais ‘pressão’, so-
bre o Partido Socialista”.

Fernando Ferreira não fala em pres-
são, fala antes em relevância e, a ava-
liar pelas suas palavras, a do BE é, para
o líder do CDS-PP, praticamente nula:
“o povo do concelho de Santo Tirso
sabe bem que a política defendida pelo
Bloco de Esquerda não existe em
qualquer país do mundo (não conhe-
ço bem a da Coreia do Norte). O
nosso povo sabe que o que é preciso
é uma política de apoio ao investi-
mento e à criação de postos de tra-
balho para ultrapassar esta crise pro-
funda em que as políticas socialistas-
esquerdistas nos colocaram”.

A POLÍTICA NO TERRENO
E se o BE está aí, no terreno, ouvindo
as preocupações das associações e
juntas de freguesias, que trabalho de
campo andam os outros partidos a
fazer por Santo Tirso? Rui Ribeiro (PS)
começa por esclarecer que nos últimos
tempos as atenções estiveram volta-
das para as eleições internas e em par-
ticular as da distrital do Porto, ganha
no último sábado por Renato Sampaio
(o candidato apoiada por Castro Fer-
nandes) com 53 por cento dos votos,
não muito à frente dos 46 por cento
dos votos conquistados por José Luís
Carneiro. Depois, pela frente há ou-
tro desafio: “as eleições presidenciais,
nas quais o Partido Socialista se vai
envolver ativamente no sentido de ele-
ger o Manuel alegre como próximo pre-
sidente da República”. Localmente, Rui
Ribeiro diz que estão programadas
“visitas às freguesias e a determina-
das zonas geográficas do concelho” para
que o partido “perceba melhor aquilo
que são as necessidades e os anseios

das populações de uma maneira mais
próxima”. Na calha está ainda a orga-
nização de “um ciclo de colóquios
acerca de temas que sejam pertinen-
tes para a sociedade tirsense”, mas tam-
bém, aumentar o número de militantes.

À direta, o CDS-PP diz que vai con-
tinuar a contactar “com a população
das freguesias do concelho, de for-
ma a sentir de perto os seus proble-
mas”. Por sua vez, o PSD, embora não
concretizando as iniciativas agendadas
pelo partido, dá a garantia de que o
mesmo “continuará a dignificar os
mandatos que foram confiados pelo
tirsenses nas freguesias, na Assembleia
Municipal e na vereação”. Recorda
Andreia Neto que os sociais-democra-
tas obtiveram quase 19 mil votos e,
por isso, “têm especiais responsabili-
dades junto dos tirsenses”, devendo
o partido, desta forma “continuar a
afirmar-se como alternativa a uma ges-
tão desastrosa do Partido Socialista
que conduziu o concelho de Santo
Tirso para a cauda do desenvolvimen-
to municipal”.

Por sua vez, o PCP aguarda por um
sinal positivo da parte dos responsá-
veis de alguns espaços públicos do
concelho onde pretendem rea-lizar
exposições e conferências. Seja como
for, há uma iniciativa em particular,
da qual o PCP não abdica: a organi-
zação de um evento relacionado com
o centenário da República, mas, expli-
ca José Alberto Ribeiro “numa
perspetiva mais social, com a partici-
pação dos trabalhadores, cidadãos e
do próprio PCP. A República”, subli-
nha o mesmo responsável político, “só
conseguiu sair vitoriosa porque teve
o povo a sair à rua, o que quer dizer
que não são os senhores pensantes
que decidem o futuro do país, mas
sim o povo, a participação popular”. ||||||
TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO. ENTRE-
VISTAS DE: CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA     SOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHO.....

NA GENERALIDADE OS PARTIDOS SAÚDAM A ENTRADA EM CENA DO BLOCO DE ESQUERDA, MAS POUCOS ACREDITAM
QUE O MESMO TRAGA GRANDES CONSEQUÊNCIAS EM PRÓXIMOS COMBATES ELEITORAIS NO CONCELHO

“O BE aparece à sociedade
tentando afirmar-se como
de esquerda, tentado
conquistar espaço ao PCP,
mas do meu ponto de
vista o PCP não se sente
ameaçado”

“O povo de Santo Tirso
sabe bem que a política
defendida pelo Bloco de
Esquerda não existe em
qualquer país do mundo
(não conheço bem
o da Coreia do Norte).

“Obviamente que o BE no
caso de apresentar candi-
datura à Câmara irá
disputar votos. (...) A
existência de mais uma
força política irá colocar
mais ‘pressão’, sobre o
Partido Socialista”.

“Não me parece que [o Blo-
co de Esquerda] vá causar
mossa, porque o Partido
Socialista está muito à
vontade nas propostas
que faz e anda pelos seus
pés, e não me parece que
o aparecimento do BE vá
fazer alguma diferença,
como [não faz] o CDS em
relação ao PSD”.
RUI RIBEIRO, PARTIDO SOCIALISTA

JOSÉ ALBERTO RIBEIRO, PCP

ANDREIA NETO, PSD

FERNANDO FERREIRA, CDS-PP
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Mesmo não tendo representação local, o Bloco de Esquerda foi conquistando uma votação cada vez mais expressiva no
concelho. Recorde-se, por exemplo, os oito por cento alcançados nas últimas legislativas, mais três pontos percentuais
do que há quatro anos, tornando-se, desta forma na terceira força política mais votada em Santo Tirso.



OPINIAO~
Este jornal adotou o
Novo Acordo Ortográfico

A crise que bate à
porta já não é
como soía

Luís Américo Fernandes
O DIRETOR

Aturdidos como estamos pelos anún-
cios mais recentes da crise que grassa
mas que se prognostica sem fim à vista,
sem remédios a curto prazo, sem se-
quer consensos partidários e políticos
para ousar fazer “o que ainda não foi
feito” com a mesma urgência e imedia-
tismo com que a conhecida canção o
solicita, (já não pelas razões do cora-
ção mas pelas razões dos mercados que
nos vão obrigar a fazer das tripas cora-
ção!), já nos custa ter que encarar a
pequena dimensão que cada um de nós
representa nesse todo que é o País e,
quando digo cada um de nós estou a
pensar no indivíduo, na família, no
ambiente sócio - económico que nos
rodeia, nas empresas que constituem
um núcleo dinâmico de interações de
que cada um de nós depende para vi-
ver e sobreviver, nas autarquias locais,
ou seja, este particular eco-sistema que
designamos por organização social
local ou regional e que, muitas vezes,
vemos desagregar por efeito da cobiça,
dos egoísmos, do parasitismo, das ló-
gicas partidárias ou simplesmente do
“escape-se cada um como puder”. Vai
colocar-se a partir de agora com mais
acuidade aquela máxima célebre “não
perguntes o que é que o País pode fa-
zer por ti mas o que tu podes fazer
pelo País”, e quem diz o País, como en-
tidade global ou o Estado como Repú-
blica no seu sentido literal de “Coisa
Pública”, diz, claro está, a sua família, a
sua empresa, a sua terra, o seu municí-
pio, o seu “condomínio”, o núcleo de

NOVOS RUMOS:     Os leitores mais
atentos já terão reparado na edi-
ção anterior e nesta também na exis-
tência de vários textos jornalísticos
assinados por mim. Desde setem-
bro que iniciei uma colaboração pro-
fissional, em part-time, na secção de
Desporto do Entre Margens. É uma
colaboração jornalística e todos os
textos contidos nessa secção devem
ser lidos como notícias, obedecen-
do às regras habituais da constru-
ção jornalística e aos princípios
deontológicos basilares do jorna-
lismo (objetividade, imparcialidade
e, sobretudo, honestidade). Bem di-
ferente é a filosofia desta coluna
mensal que pretendo manter neste
jornal. Aqui faço opinião, faço co-
mentário. Aqui expresso a minha
opinião sobre os temas que abor-
do e não pode haver a mínima con-
fusão entre o conteúdo desta co-
luna e os textos jornalísticos por
mim assinados. Entendo que se jus-
tifica esta explicação aos leitores
para basilar de forma rigorosa as
mudanças operadas. Falando des-
sa colaboração desde já coloco-me
ao dispor de todas as coletividades
desportivas do concelho e a toda
as iniciativas neste âmbito que pos-
sam ser levadas a cabo. Delas o En-
tre Margens tentará dar o melhor
tratamento jornalístico possível.

JARDIM DE INFÂNCIA DAS FON-
TAINHAS: Amamos os nossos fi-
lhos acima de tudo e para eles que-
remos o melhor. Eles crescem e as-
sumem novas experiências e novas
atividades. É por exemplo quando
ingressam, com 3 anos, no jardim

Inflexões

Soluções de tostões
e não de milhões

Celso Campos

de infância. Foi o que aconteceu
este ano com a minha, ingressan-
do no Jardim de Infância das Fon-
tainhas, integrado no Agrupamen-
to de Escolas do Ave. Foi com estu-
pefação que ouvi a informação do
corpo docente de que a sala de
atividades e de refeições era um ge-
lo durante o inverno, obrigando as
crianças a fazer as suas atividades
e a almoçar completamente encasa-
cadas. O problema nem era a ques-
tão dos aquecedores, mas o quadro
elétrico que não aguentava mais
aparelhos ligados. Tão só. É apenas
necessário substituir o quadro elétri-
co e, porventura, reforçar a potência
contratada. Não são precisos mi-
lhões, mas tostões do orçamento
camarário. É apenas menos um out-
door. Os pais obtiveram recentemen-
te a informação de que este mês
(outubro) o problema fica resolvido.
Espero e esperam todos os pais que
a palavra dada seja honrada. O in-
verno está à porta e não se pode
estar à espera de novembro ou
dezembro, pois já será tarde. Fica o
alerta e a garantia de que estamos
atentos. A bem das nossas crian-
ças, a bem do futuro de todos nós.

CEMITÉRIO NOVO: Estes dias fui
abordado por uma pessoa amiga
que se queixa de não haver casas-
de-banho no cemitério novo de Vila
das Aves. De facto, muitas das pes-
soas que frequentam este espaço
são pessoas idosas e essa valência
é necessária. Poderá não ser tão im-
portante se se construir a passagem
superior a ligar os dois cemitérios,
mas a distância é considerável. Se-
gundo me foi dito por essa pessoa,
supostamente, os WC foram garan-
tidos à Junta pela Câmara. Sincera-
mente não me quero meter entre as
duas instituições, mas se há com-
promissos assumidos há que dialo-
gar sobre eles, reequacionar, redefinir,
o que for e não deixar questões pen-
dentes ou no esquecimento. ||||||

que faz parte e de que espera ainda
satisfações, serviços, interações que são
importantes para a qualidade de vida
que ninguém quer perder mas que si-
tuações críticas às vezes ameaçam pôr
em causa. É claro que quanto mais frá-
gil e crítica é a situação de muitas des-
tas entidades locais de que fazemos
parte, maior será o imbróglio e a quota
de “esforço individual exigida aos que
dela fazem parte, e, em muitos casos o
grau de emergência, de insolvência e
de recurso a soluções, não digo provi-
denciais porque as não há, mas assisten-
ciais, mutualistas, cooperativas, mece-
náticas que também as há e, às vezes
com uma proficiência anunciada que o
futuro provará ser de enorme  sucesso.
Daí que estejamos já a anos-luz daque-
la fórmula simplista que às vezes se vai
ouvindo ainda e que era a vulgata de
qualquer aprendiz marxista-leninista:
“Os ricos que paguem a crise!”

Seria sem dúvida mais fácil para
mim, por este andamento, aumentar o
alarido que vai em volta do Orçamento
de Estado que se “cozinha” em fogo
altamente comburente e explosivo, ci-
ente, no entanto, de que sobre as virtu-
des e defeitos daquele que ao Governo
compete apresentar gente mais enten-
dida já terá dito tudo e que só nos res-
ta ter paciência e alguma “fé” democrá-
tica nos políticos que escolhemos para
decidir por nós e por esta “terceira re-
pública” em estado de “pouca graça”
por muitas comemorações que da pri-
meira se faça por ocasião do seu centé-
simo aniversário. Não vou por aí.

Talvez me mereça mais preocupa-
ção o constrangimento que sofre a co-
municação social local e regional, no-
meadamente este jornal para ser mais
concreto, quando, vendo diminuir de
ano para ano os recursos da publici-
dade que sempre foi a sua fonte princi-
pal de sustentação, começa a antecipar
situações de risco e de insolvência tais

que, por mais idealismo e entrega que
se ponha no campo redatorial, não há
orçamento que resista ao desnível cres-
cente entre as receitas que se estreitam
e os gastos que se agravam. A imprensa
escrita regional e local é para todos os
efeitos o “parente pobre” da comuni-
cação social. Até as câmaras, possuido-
ras de uma razoável carteira de publi-
cidade institucional, ou preferem in-
vestir em primeira mão nos grandes ór-
gãos de comunicação social, ditos de
impacto nacional, ou investir nos Bo-
letins Informativos e máquinas publi-
citárias da conta e risco do poder vi-
gente, ou, quando muito, fazê-la che-
gar a conta-gotas, primeiro, aos órgãos
de comunicação mais submissos e só
depois, por descargo de consciência e
aparência de alguma equidade, aos
demais. Se, ao menos, a pouca que con-
cedem fosse paga dentro de prazos ra-
zoáveis de celeridade, como aliás dis-
posições legislativas recentes aconse-
lham, já seria de alguma equanimidade
nas presentes circunstâncias! Depois,
mesmo admitindo que o poder é sem-
pre mais permeável às redações que
lhe são recetivas e favoráveis do que às
que persistem em critérios deontológi-
cos e de qualidade, o instinto de so-
brevivência leva alguns órgãos de co-
municação a diminuirem -se e a serem
o que realmente são. Neste campo, co-
meça até a ser mais “produtivo” e pro-
ficiente dar mecenato municipal às
ondas da Rádio ou da TV Digital e dei-
xar morrer a “imprensa escrita”, sobre-
tudo a “incómoda”, como recentemen-
te terá acontecido, aqui ao lado, com o
“Jornal da Trofa” que durante cinco dé-
cadas se manteve no ativo.

O Entre Margens vai cumprir no pró-
ximo ano 25 anos, primeiro como men-
sário e entretanto como bi-mensário,
não se coibindo de pensar ainda em
ser semanário, assim encontre uma
plêiade de “empresários” dispostos a
conceder-lhe um “mecenato publicitá-
rio”, chamemos-lhe assim, que o salve
da insolvência e da morte a prazo mais
ou menos curto. Vamos acreditar que
Vila das Aves, as Terras de Entre-os-
Aves  e o concelho por certo se não
revêem no mau exemplo que vem da
Trofa e não quererá mais vítimas de
uma incúria e falta de apoio à comuni-
cação social local pois já tivemos (e hoje
deles não resta senão a saudade!) um
Jornal das Aves, uma Rádio-Aves e uma
Aves-TV. Não queiramos perder também
o Entre Margens! ||||||

Editorial
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Capacidade de
adaptação (II)

meu querido toninho espero que esta o vá
encontrar de boa saudinha que nós em
cense estamos sempre na mesma como dan-
tes ainda bem que nunca pior graças a deus
e aqui lhe mando mais uma carta daquelas
que dá vontade de a gente escrevinhar
quando o compadre volta para as suas
alemanhas e fique sabendo que para deitar
as cartas no correio a gente ainda tem de ir
à volta para chegar às aves que a gente até
parece que não é de cá que a nova avenida
não anda nem desanda e nem sei se vai
chamar-se de paradela ou avenida da lixa-
dela porque aquilo num é uma avenida é
uma lixeira que até mete dó ver a falta de
educação de algumas pessoas que nem
parece que têm filhos que podem ir brincar
para perto daquela porcaria mas adei aqui-
lo que mete mais dó é ver que os da câma-
ra vêm cá para as festas e como adorar o
santinho não lhes custa nada a avenida
que tanto jeito faria à gente bem lá toma
que parece levou enguiço que passou mui-
tos anos a dizer que faziam e agora não
acabam de fazer como disse o compadre
neca da rosinha que até disse que é só

Carta de Cense

O calendário diz-nos que faltam pouco mais de dois
meses até ao fim do ano, altura em que todos come-
çamos a pensar nas resoluções de ano novo… largar
vícios, reformular hábitos, alterar rotinas...

Na verdade para quase todos nós isso sucede de
forma involuntária quando regressamos de férias. Ter-
minado o verão, muitas são as condicionantes que
estruturam o nosso dia-a-dia: à partida os horários
escolares condicionam a semana e o calendário do
futebol orienta o nosso fim de semana. Depois, aguar-
damos que os professores sejam colocados no regi-
me geral para sabermos os horários que os ginásios,
salas de estudo e escolas de música irão praticar. Es-
peramos que terminem os saldos para encontrar os
nossos tamanhos e vamos apanhando algumas cons-
tipações enquanto o tempo não se decide em obri-
gar-nos a usar, de vez, as camisolas interiores.

A dada altura damos conta que já não podemos
escolher qualquer um dos gelados nos expositores e
as esplanadas permanecem apenas para fumadores, e
verificamos que continuamos a:

- estacionar em frente ao talho da Tojela;
- fazer compras nos centros comerciais de Guima-

rães e Porto em vez de pensar localmente;
- descer o a rua do Cine-Aves na faixa da direita

mesmo quando ao fundo queremos virar à esquerda.
(Sim, voltou a ter sentido único!)

- levar os miúdos ao parque D. Maria II quando o
parque de Mogege está melhor equipado.

- ir de carro para todo o lado porque não sabemos
os horários dos comboios (o.k. imagino que neste parâ-
metro alguns levem o carro porque conhecem perfei-
tamente a incompatibilidade do horário do comboio);

- beber a mesma meia de leite com torrada;
- entrar no supermercado às 20h50 para aquelas

compras de emergência;
- não estranhar que a pessoa que promove boas prá-

ticas para que Santo Tirso seja mais verde, seja conheci-
do por ser campeão numa prática desportiva onde quei-
mar gasolina e produzir CO2 faz parte do dia-a-dia;

- limpar as folhas das sarjetas apenas depois das
primeiras inundações,

- ter IVA a 21 por cento.
Bem a lista poderia ser extensa, e com a nossa

capacidade de adaptação as coisas poderiam nunca
se alterar. Felizmente, o Estado decidiu adotar medi-
das de austeridade que mais não quer dizer do que
tornar-se rigoroso com os seus gastos. Onde já se
viu, os governantes preocupados com a forma como
gastam o nosso dinheiro, mas claro só a partir do
ano novo.

As resoluções são assim, só a partir do dia 1 de Janei-
ro… É crónico… Eu sei! ||||||| fernando@incubadora-id.com

Fernando Torres

promessas para nos levar o voto de quatro
em quatro anos e adei se esquecem mas
quem não gosta mesmo nada dos palpites
do compadre neca é o compadre tónio be-
ato que ele é unha e carne com os da câ-
mara e olhe compadre que o neca até está
cheio de razão porque é como lhe digo aqui
há uns tempos havia um poste no fundo de
uma rua que só estava à espera que lá pu-
sessem uma lâmpada e uma senhora até
andou a mandar cartas e mais cartas e bem
lá toma que ninguém lhe ligava nenhuma
até que veio cá a televisão e a lâmpada apa-
receu da noite para o dia e o compadre
neca até disse que o melhor era trazer a
televisão a cense outra vez para que todo o
povo de portugal pudesse ver a porcaria que
por cá existe e que num é só a porcaria que
está na avenida e é uma porcaria muito
maior que o compadre entenderá sem que
lho diga porque o calado é o melhor e o
tónio beato até costuma dizer que quem tem
boca grande fica sem emprego ou não ar-
ranja um empenho para empregar um filho
e é asim que a gente infelizmente vai levan-
do a vida comendo e calando como fazia o
burro do falecido manel pândego e o que
nos vale é a mini geladinha da tasca do
chico melro que ao vinho ninguém lhe che-
ga com miséria de ordenado que nos dão
porque dizem que as europas estão em cri-
se mas a gente é que que paga as favas mas
nem na tasca o neca deixa de ser um vene-
noso e vai não vai volta a dizer para quem
quer ouvir que nós estamos assim tão mal

servidos porque o povo não sabe votar e
que a câmara não morre de amores pela
nossa junta e aí a gente é que se quilha e
que a nossa junta não é ouvida nem acha-
da para nada e que isso só pode acontecer
numa terra como a nossa por haver tantos
vendidos como o tónio e quando o tintol
lhe sobe à cabeça o neca diz que a gente
somos uns morcões e que os que mandam
na gente são uns incompetentes e que ga-
nham mais num mês do que a mulher do
tónio ganha num ano e adei o tónio pas-
sa-se dos carretos e diz que se a junta fos-
se da mesma côr dos da câmara a gente
estava bem melhor do que está e o neca
adei responde que é por essas e por outras
que nós nunca mais saímos da cepa torta
porque os tónios que há nas aves e que
têm aquela mentalidade são uns atrasos de
vida e adei vem o tilinho da maria que está
feito com o tónio beato e diz que as vozes
do burro do neca não chegam ao céu e
adei o compadre já adivinha a confusão e
como eu não sou homem de barulhos vou
ver se chove que isto por cá tem sido uma
seca que nem lhe conto e por esta me fico
e fique o compadre bem de saúde e receba
as saudades do seu compadre e amigo que
muito o estima ||||||

o que nos vale é a mini geladinha
da tasca do chico melro que ao
vinho ninguém lhe chega com
miséria de ordenado que nos dão

José Pacheco
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É um dos assuntos que de há uns
meses a esta parte tem ocupado as
agendas políticas. As SCUT pagas,
estão sempre na ordem do dia. Sabe-
mos que todos passam a pagar a pas-
sagem nas SCUT. Não é bem, assim,
já se sabe também, nem todos pa-
gam. Agora ainda há mais exceções,
dos que pagam ainda pode haver
aqueles que são isentos ou que pa-
gam menos. Publicado no Diário da
República, a 6 de outubro deste ano,
pode-se ler a Portaria nº 1033-A/
2010 os regimes especiais de paga-
mentos nas SCUTS do Norte Litoral,
Grande Porto e Costa da Prata.

A referida portaria explica que “com
vista à prestação do melhor serviço
aos utentes e o interesse público, as
taxas de portagem podem ser objeto
de variação, designadamente em fun-
ção da hora do dia em que sejam co-
bradas, de zonas especiais ou de passa-
gens regulares e frequentes do mesmo
veículo”. O governo estabelece, assim,
um regime de isenções e descontos.

Ou seja há uma “discriminação

A PARTIR DO DIA 15 DE OUTUBRO O REGIME EFETIVO DE COBRANÇA DE TAXAS DE PORTA-
GENS ENTRA EM VIGOR, MAS HÁ EXCEÇÕES, CHAMAM-LHE “DISCRIMINAÇÃO POSITIVA”,
QUE É O MESMO QUE DIZER QUE TODOS PAGAM, “MENOS ALGUNS”.

Isenções e descontos na
SCUT de Santo Tirso

positiva para as populações e empre-
sas locais”, é explicado no mesmo
documento. E a partir desta premissa
surgem perguntas. Nomeadamente a
forma como essa “discriminação positi-
va” é feita. Conclui-se que há isenção
de pagamento de taxas nas primeiras
dez utilizações mensais e desconto
de 15 por cento nas utilizações se-
guintes, aplicando-se quando o per-
curso é feito sempre na mesma SCUT;
por outro lado é obrigatório que os
veículos possuam o dispositivo eletró-
nico associado à matrícula.

Mas nem todos podem ter acesso
a estas regalias, de acordo com o
mesmo documento serão beneficia-
das as “populações e empresas locais
que tenham residência ou sede na
área de influência das SCUT do Nor-
te Litoral, Grande Porto e da Costa da

Prata.” Mais explicam que “a área de
influência da SCUT abrange os con-
celhos em que uma qualquer parte
do seu território fique a menos de
10 quilómetros da via” e nisto inclui-
se Santo Tirso, Trofa, Guimarães, Vila
Nova de Famalicão, Paços de Ferreira,
entre muitas outras.

Portanto todos aqueles que preen-
cham este requisitos podem usufruir
de isenções ou descontos, para tal
no momento de aquisição do dispo-
sitivo eletrónico associado à matrícu-
la ou da conversão de um dispositi-
vo de uma entidade de cobrança de
portagens em dispositivo eletrónico
associado à matrícula, o utilizador tem
que comprovar a morada da sua re-
sidência ou de uma sede, mediante
a apresentação do título de registo
de propriedade ou do certificado de
matrícula, ou, no caso de veículos em
regime de locação financeira ou si-
milar, de documento do locador que
identifique o nome e a morada da
residência ou da sede do locatário.

Estas informações têm obrigatoria-
mente que ser comprovadas periodica-
mente junto das entidades próprias. ||||||

Há isenção de pagamento
de taxas nas primeiras
dez utilizações mensais e
desconto de 15 por cento
nas utilizações seguintes.
Mas não é para todos.

O Centenário da República foi co-
memorado com presenças ilustres
em Santo Tirso.

Numa conferência alusiva ao
tema, a Junta de Freguesia de San-
to Tirso convidou o bastonário da
Ordem dos advogados, Marinho
Pinto e o jornalista e professor Ger-
mano Silva.

O bastonário da Ordem dos
Advogados fez uma intervenção
onde focou a aplicabilidade dos
princípios da república em pleno
século XXI. Já Germano Silva, refle-
tiu sobre as memórias do Porto.

A conferência, que decorreu no
Auditório Eng. Eurico de Melo, na

Centenário da República
comemorada sob o
olhar de Marinho Pinto
JÁ TINHA SIDO ANUNCIADO QUE MARINHO PINTO SERIA
O CONVIDADO PARA AS COMEMORAÇÕES DO
CENTENÁRIO DA REPÚBLICA EM SANTO TIRSO, TALVEZ
POR ISSO A SALA TENHA SIDO PEQUENA PARA TANTAS
PESSOAS QUE O QUISERAM OUVIR.

sede do concelho, contou com a
colaboração da Associação Cívica
Amar Santo Tirso e da Escola Se-
cundária Tomaz Pelayo, que se fize-
ram representar e constituíram, jun-
tamente com os oradores convida-
dos e José Pedro Miranda presi-
dente da Junta de Freguesia de
Santo Tirso, a mesa de honra.

Antes da conferência, José Pedro
Miranda e o presidente da direção
de colecionismo Tirsense, Monteiro
Costa inauguraram a exposição “A
República” que irá estar patente ao
público, na sede da Junta de Fre-
guesia, até ao próximo dia 15 de
outubro. ||||||

O Rancho Folclórico Santiago de Re-
bordões, promove sábado, 16 de ou-
tubro, a partir das 18 horas, na sua
sede social, no Largo Delfina Fer-
nandes, uma desfolhada tradicional.

O programa inicia-se com a con-
centração dos grupos participantes
e um jantar convívio. De seguida,
realiza-se a desfolhada acompanha-
da de “merenda” tradicional: broa,
chouriço e vinho tinto da região.

A iniciativa tem como objetivo a

Desfolhada em Rebordões
recriação de um cenário próprio de
uma eira comunitária, relembrando
o espírito de entreajuda das tradi-
cionais desfolhadas do milho recor-
rendo aos usos e costumes de ou-
tros tempos.

Para além do grupo anfitrião vão
participar nesta desfolhada tradici-
onal o Rancho Folclórico de Santa
Maria de Barrô, de Resende, e o Ran-
cho Infantil e Juvenil da Touguinha
que vem de Vila do Conde. |||||
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Estão prontas a arrancar as obras da
praça General Humberto Delgado e
da rua Nuno Álvares Pereira. Para
marcar a data, a Câmara Municipal
de Santo Tirso convidou a secretária
de Estado, Fernanda Carmo, para pre-
sidir à cerimónia.

“Queremos criar condições para a
fixação de pessoas em Santo Tirso”,
ouviu-se do presidente da Câmara
Municipal, antes mesmo de explanar,
em alguns minutos, os meandros que
envolveram a candidatura da autar-
quia tirsense à área temática “Gestão
e animação do espaço público e do
edificado”, e às acões inovadoras para
o desenvolvimento Urbano, do Eixo
IX – Desenvolvimento do Sistema Ur-
bano Nacional, do Programa Opera-
cional Valorização do território/ Qua-
dro de referência Estratégico Nacio-
nal. “Queremos que Santo Tirso evo-
lua, pois reunimos condições únicas
para a fixação de pessoas na cidade”,
sublinhou Castro Fernandes. O autar-
ca quer que a cidade tenha muitas
potencialidades, mas não quer que
esta se transforme no “dormitório do
Porto.” E nesse sentido, explicou o pre-
sidente da Câmara, “apresentámos

“Não
queremos ser
o dormitório
do Porto”
DURANTE A ASSINATURA DO
AUTO DE CONSIGNAÇÃO DA
EMPREITADA DA REQUA-
LIFICAÇÃO DA PRAÇA
GENERAL HUMBERTO
DELGADO E DA RUA NUNO
ÁLVARES PEREIRA, NO
PASSADO DIA 6 DE OUTU-
BRO, CASTRO FERNANDES
LEMBROU QUAIS OS
PRINCIPAIS OBJETIVOS QUE
JUSTIFICAM A REQUALIFI-
CAÇÃO DA CIDADE.

candidaturas a tudo. Vamos a todas”.
E uma delas é mesmo a requalificação
da praça em questão, cujo investimen-
to ascende a cerca de 1,3 milhões
de euros, e tem dez meses como pra-
zo de conclusão.

Englobado no projeto “Inventar a
cidade” está, não só, a requalificação
da praça General Humberto Delga-
do e da rua Nuno Álvares Pereira,
mas também uma série de outros
projetos. Inclui-se por conseguinte:
ações de animação do espaço públi-
co, ações de formação para a anima-
ção dos espaços públicos, projetos de
execução da proposta vencedora do
EUROPAN 9 para o desenvolvimen-
to do parque Vale Ribeiro do Mata-
douro e o plano de comunicação.
Tudo isto perfaz um valor de cerca de
1,9 milhões de euros, sendo que cer-
ca de 1,2 milhões serão compartici-
pados pela FEDER (Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional).

Muitos podem perguntar a razão
desta obra. Acresce à informação ini-
cial, que a requalificação da praça
General Humberto Delgado e da rua
Nuno Álvares Pereira vai, nas pala-
vras do presidente da câmara, “trans-
formar a face da cidade”. O mesmo
responsável inúmera os motivos pe-
los quais afirma isso. Primeiro, a loca-
lização. Está situada “no principal eixo
de acesso e atravessamento da cida-
de”. Depois, porque no local encon-
tram-se “equipamentos como o tribu-
nal, o Colégio de Santa Teresa de Je-
sus e o Centro Infantil de Santo Tirso”
e, finalmente, “porque é uma zona de
comércio tradicional muito ativa”, ex-
plica Castro Fernandes.

Em primeira mão foi também anun-
ciado que a câmara municipal de Santo

Tirso foi notificada através do POVT
(Programa Operacional Temático Va-
lorização do Território) da aprovação
da candidatura às ações inovadoras
para a construção do projeto do par-
que do Vale da Ribeiro do Matadou-
ro.

A cerimónia realizou-se no Salão
Nobre, da Câmara de Santo Tirso, e
para além da presença da Secretária
de Estado de Ordenamento do Terri-
tório e das Cidades, Fernanda Carmo,
contou também com a presença de
diretor geral da Direcção Geral de
Ordenamento do Território e Desen-
volvimento Urbano, Victor Campos. ||||||

Para Castro Fernandes, a
requalificação da praça
General Humberto
Delgado e da rua Nuno
Álvares Pereira vai,
“transformar a face da
cidade” de Santo Tirso.

O executivo camarário decidiu atri-
buir a um conjunto de 18 entida-
des um subsídio mensal destina-
do a custear os encargos ineren-
tes ao prolongamento dos horá-
rios dos jardins-de-infância, que
estão a ser geridos por associação
de pais e /ou juntas de freguesia.
O subsídio é atribuído de setem-
bro a agosto do próximo ano.

De S. Cristina do Couto, rece-
bem subsídio as associações de
pais e encarregados de educação
da Escola de Merouços (mil e 140
euros); da Escola Primária de Tar-
rio (570 euros) e da Escola EB1/
JI de Ermida (570 euros).

Recebem também as associa-
ções de pais da Escola Primária de
Guimarei (570 euros); da EB1 e
Jardim de Infância de Paradela,
Vilarinho (590 euros); do Jardim
de Infância da Vinha, Burgães
(590 euros); da Escola Primária
nº1 de Sequeiro (550 euros); do
Jardim de Infância de Igreja, Areias
(mil e 100 euros); do Ensino Pré e
Primário da Palmeira (590 euros);
da Escola de Igreja, Lama (570
euros); da Escola EB 2/3 de Vila
das Aves (dois mil e 600 euros);
a assoiação de pais das Escolas
de Negrelos (mil e 100 euros); do
Jardim de Infância do Ribeiro,
Rebordões (550 euros); da Esco-
la Primária de S. José, Refojos (550
euros); e a associação da EB1/JI
de Parada, Carreira (550 euros).

Para o mesmo fim, recebem ain-
da subsídios as juntas de Fregue-
sia de S. Mamede de Negrelos
(650 euros), a junta de S. Miguel
do Couto (600 euros) e a junta
de freguesia de Água Longa (mil
e 70 euros). ||||||

Câmara atribiu
subsídio mensal
às associações
de pais
SUBSÍDIOS TÊM POR FIM
CUSTEAR OS ENCARGOS
COM O PROLONGA-
MENTO DOS HORÁRIOS
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A associação de S. Miguel Arcanjo
foi a votos no último sábado, 10 de
outubro, elegendo novamente José
Maria Pinheiro Monteiro como pre-
sidente. A associação que tem como
diretor espiritual o pároco Fernando
de Azevedo Abreu, elegeu ainda
Manuel Sampedro Carvalho como se-
cretário e José Agostinho Matos como
tesoureiro. Como consultor entra José
Afonso de Castro Bastos.

As eleições realizaram-se uma se-
mana depois das tradicionais festas
em honra do padroeiro de Vila das
Aves, este ano fortemente condicio-
nadas pelo mau tempo que impossi-
bilitou mesmo a saída da procissão.
O mesmo não aconteceu com o Sa-
rau Cultural que contou este ano com
a atuação do grupo Coral da Associ-
ação de Reformados de Vila das Aves.
No âmbito deste sarau, realizou-se, a
habitual entrega de prémios aos ven-
cedores do concurso de quadras po-
pulares a S. Miguel. Presidido por

Geraldo Coelho Dias, o júri premiou
este ano Afonso Bastos que levou
para casa os três primeiros prémios.
“D’alma exposta no cruzeiro / Onde
a fé tem gestos pios… / S. Miguel é o
timoneiro / Deste barco entre dois
rios!...”. Foi esta a quadra classificada
com o primeiro prémio. Na segunda
classificada, o autor volta a falar de
fé: “A vossa luz transcendente, / S.
Miguel, de mim não sai / Porque a fé
é uma semente / Que nunca morre
onde cai!...”. Em terceiro lugar ficou a
quadra “S. Miguel: trago ternura / De
quem me deu o teu dom… / Da cri-
ança alegre e pura / É que nasceu o
homem bom.”. Foram ainda atribuí-
das dez menções honrosas.  ||||

José Maria Pinheiro
mantém-se à frente da
Associação de S. Miguel
ELEIÇÃO REALIZOU-SE NO ÚLTIMO DOMINGO

“D’alma exposta no cru-
zeiro / Onde a fé tem
gestos pios… / S. Miguel é
o timoneiro / Deste barco
entre dois rios!...”.

A Câmara Municipal de Santo Tirso
vai transferir cerca de 200 mil euros
para as juntas de freguesia. Os pro-
tocolos foram assinados na passa-
da terça-feira, no Salão Nobre da
Câmara Municipal de Santo Tirso.

Nesta cerimónia, o presidente da
Câmara, Castro Fernandes lembrou
que: “só este ano foram retiradas às
Autarquias mais de 100 milhões de
euros” , mas que espera manter os
apoios às juntas de freguesia, alar-
gando-os, se possível, às estradas
209-2, 105-2, 310 e 204-5, de for-
ma a assegurar a limpeza destas im-

Duzentos mil euros transferidos para
as juntas de freguesia
OS PROTOCOLOS DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO
TIRSO PARA AS VINTE E QUATRO JUNTAS DE FREGUESIA DO MUNICÍPO FORAM
ASSINADOS NO PASSADO DIA 12 DE OUTUBRO.

A realização de atividades físicas sau-
dáveis e intelectualmente estimulan-
tes é o objetivo da Oficina de Ex-
pressão Dramática, Corpo e Movi-
mento promovida pela Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso e que vai de-
correr no Centro Cultural de Vila das
Aves, a partir de 18 de Outubro.

Dirigida ao público sénior, esta
oficina será orientada por Nadiry
Diniz, num total de doze horas (pro-
longando-se até dia 12 de Novem-
bro). As inscrições estão abertas até
dia 13 de Outubro e devem ser
efetuadas no Centro Cultural de Vila
das Aves ou através dos contactos
252870020 e/ou ccva@cm-stirso.pt.

A realização de jogos dramáti-
cos constitui um dos vários propó-
sitos desta oficina que, através do

Oficina de Expressão Dramática, Corpo
e Movimento no Centro Cultural

entreMARGENS
VISITE-NOS EM:

http://www.jornal-entre-

margens.blogspot.com/

ESTA OFICINA, DIRIGIDA EM ESPECIAL AO PÚBLICO SÉNIOR, REALIZA-SE DE 18 DE
OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO, NO CENTRO CULTURAL DE VILA DAS AVES.

teatro, procura proporcionar aos par-
ticipantes o contato com um leque
alargado de diferentes formas de ex-
pressão artística - como a dança e a
expressão cultural, a literatura e a mú-
sica, entre outras – que, por serem tão
abrangentes, não impõem limites
àqueles que as praticam, permitindo
que cada um adapte as suas condi-
cionantes e caraterísticas e as apro-
veite como mais-valias para afirmar
e valorizar a sua individualidade.

Nesta oficina, a realização de
exercícios de relaxamento são o
ponto de partida para a prática de
diferentes jogos dramáticos, exercí-
cios de movimento e coordenação
motora, leituras de poesia, ou pe-
quenos contos e improvisos, procu-
rando-se desenvolver e estimular o

sentido de confiança no grupo e
em si mesmo e a vontade de partici-
pação de cada um.

Esta iniciativa terá também em
conta a programação do Centro
Cultural, e em particular a exposi-
ção “Retratos de Escritores”, funcio-
nando a mesma, e os diversos es-
critores que se encontram em des-
taque nesta mostra que reúne tra-
balhos do artista plástico Emeren-
ciano, de ponto de partida para al-
guns exercícios a levar a cabo no
decorrer desta oficina.

Nadiry Diniz, natural de Angola
(1979), mas a residir em Vila Nova
de Famalicão, é licenciada em Ani-
mação e Produção Artística pela Es-
cola Superior de Educação do Insti-
tuto Politécnico de Bragança. . . . . |||||

portantes vias. Para a as obras de
responsabilidade das juntas de fre-
guesia como são a conservação e
limpeza de vias vicinais, obras de
conservação e manutenção das sa-
las de aula, vais ser trans-ferida uma
verba de cerca de 80 mil euros.

O restante montante dos 200
mil euros a ser ou que já foi trans-
ferido para as juntas refere-se a cer-
ca de 120 mil euros destinados à
manutenção das estradas e cami-
nhos municipais. Nesta cerimónia
estiveram presentes representantes
das 24 freguesias do municípo. ||||||
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COM O OBJETIVO DE DEBATER O CONCEITO DE FAMÍLIA E AS CRIANÇAS EM RISCO BEM
COMO A SOCIEDADE QUE AS ENVOLVEM,  A ASAS PROMOVEU NO PASSADO DIA 1 DE
OUTUBRO O I ENCONTRO “CRESCER EM FAMÍLIA”.
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Neste encontro, que reuniu várias in-
dividualidades nacionais em torno de
temas como a família, as crianças e o
meio que as envolvem, foi largamen-
te debatido o facto de o Estado não se
resumir aos governos. O que se tor-
nou claro, neste I Encontro “Crescer
em Família” é que o “Estado somos
todos”. E, por isso, todos temos respon-
sabilidades na formação dos membros
que constituem a nossa comunida-
de. Partindo desta premissa concluiu-
se que a própria comunidade não se
deve desvincular dessa responsabili-
dade que tantas vezes poderá fazer a
diferença na vida de uma criança.

Luís Vale, em representação da
Segurança Social, orador no primeiro
painel, lembrou que dificilmente se
consegue “acabar com a pobreza” e
explicou o que cabe à instituição que
representa fazer. “Podemos, e deve-
mos, minimizar esse problema (a po-
breza) e diminuir a intensidade de
quem a sente na pele” e isso, nas pala-
vras de Luís Vale, só é possível se for
feito na origem, ou seja, na família.

Outro aspeto muito debatido foi
o trabalho que é feito, no terreno,
pelas equipas. Os oradores explica-
ram que esse trabalho deve ser claro
e explicito para que a análise feita
pelas entidades seja a mais assertiva
possível. Ainda neste campo, foi refe-
rido que no trabalho em equipa é
indispensável o diálogo multidisci-
plinar e que os técnicos envolvidos
na avaliação das situações multipro-
blemáticas, devem privilegiar o meio
natural de vida das crianças.

As famílias pobres nunca
vão acabar

No dia 17 de setembro, a Asas viu
reconhecida pelo Banco Espírito
Santo e pela Tranquilidade, a
ação que desenvolve junto da Cri-
ança em Perigo, numa organiza-
ção conjunta do Torneio de Golf
da Estela 2010. Com o donativo
recebido, de três mil euros, a Asas
co-financiará a exploração dos
seus Centros de Acolhimento Tem-
porário para Crianças em Perigo,
que são financiados em 65 por
cento pelos Acordos de Coopera-
ção com a Segurança Social. Gerir
o dia a dia dos Centros de Acolhi-
mento, alega a Asas, exige um
grande esforço e capacidade de
poupança, para garantir o equilí-
brio financeiro. Responder às ne-
cessidades das crianças ao nível
da alimentação, saúde, seguran-
ça, educação e lazer, num ambi-
ente de recursos profundamente
escassos é um desafio rigoroso.
São estas iniciativas como a do
Torneio de Golf da Estela 2010,
juntamente com demais apoio da
sociedade civil, que tornam o
projeto Asas possível. Mas o mai-
or retorno deste esforço “é ver as
crianças crescerem, desenvolve-
rem-se, caminhando para uma
vida autónoma, de pleno direito.
Crianças que já não estando na
Asas, querem ser voluntários. Os
abraços, os sorrisos, as conquis-
tas diárias, o “estar lá” quando
mais precisam”. ||||||

ATIVIDADE DA ASAS
RECONHECIDA

Francisco Maia Neto, em represen-
tação da Procuradoria Geral da Re-
pública reforçou a ideia do apoio que
deve ser prestado às famílias que te-
nham a guarda das crianças, bem co-
mo o apoio que deve ser dado na
formação de famílias problemáticas em
tarefas tão simples como o cozinhar,
fazer a higiene dos filhos, apoio no
estudo, entre outras tarefas básicas.

Durante a tarde, os oradores anali-
saram a família a partir de várias pers-
petivas: forense, psicológica, a perspe-
tiva do serviço social e o sentido edu-
cativo. Isabel Timóteo, professora de
Educação Social da Escola Superior
de Educação do Porto, realçou que o
sentido educativo passa por um diá-
logo multidisciplinar e que a partir do
momento em que se inicia a avalia-
ção já se está a intervir e vice-versa.

Filomena Gaspar levou-nos ao
campo da Educação Parental que na
sua génese modifica a qualidade das
relações entre pais e filhos. A educa-
ção parental visa apoiar e capacitar a
família de forma a envolve-las e levá-
las a atuar no sentido correto. No
entender de Filomena Gaspar, da Uni-
versidade de Coimbra “não é na Co-
missão de Proteção de Crianças e Jo-
vens que se faz a educação parental,
mas sim nas escolas, nos centros de
saúde e em toda a comunidade.” |||||

O “Estado somos todos”.
E, por isso mesmo, todos
temos responsabilidades
na formação dos membros
que constituem
a nossa comunidade.

A abertura regional do Ano Escutis-
ta decorreu, este ano, na Vila da
Póvoa de Lanhoso, no passado dia
10 de outubro, e teve como tema “O
Horizonte da Palavra – Testemunho”.

Estiveram presentes cerca de sete
mil e 500 escuteiros, entre os quais,
23 elementos do agrupamento
0004 do C.N.E. de Vila das Aves.
Após o “check-in”, pelas 10 horas,
decorreu a celebração da missa cam-
pal presidida pelo Arcebispo de Bra-
ga, D. Jorge Ortiga. A seguir à Euca-
ristia, os escuteiros juntaram-se em
grupos e, através da dinamização
de jogos, gritos e aplausos “parti-
lhando a boa disposição e alegria,

Vila das Aves na abertura
do Ano Escutista

uns com os outros” realizou-se o
Jogo de Vila – “Roteiro do Desenvol-
vimento”, que durou até bem perto
das 15 horas. O jogo desenrolou-
se à volta das seis áreas de desen-
volvimento que compõem o novo
Programa Educativo.

Entretanto, no próximo sábado, 16
de Outubro, vai realiza-se pelas 17
horas, na sede do agrupamento lo-
cal, uma Reunião de Pais para todos
os Encarregados de Educação, a fim
de se debater assuntos de interesse
comum. Pouco antes, pelas 16h30 ha-
verá passagem de elementos nas sec-
ções pelo que, os familiares estão
convidados a participarem. ||||||

“Ânfora de Afectos” vai ser
apresentado em Felgueiras
Vai ocorrer no próximo dia 23 do
corrente uma sessão de apresenta-
ção da 2ª Edição do livro “Ânfora
de Afectos” do nosso diretor Luís
Américo Fernandes na Biblioteca
Municipal de Felgueiras. Esta ses-
são tem como público-alvo prefe-
rencial antigos colegas e alunos dos
Seminários Vicentinos de Oleiros e

Pombeiro que o autor frequentou e
em que começou por exercer a
atividade docente. A sessão inicia-
rá pelas 16 horas desse sábado e
terá como apresentadores do autor
e da obra, os drs Abílio de Sousa
Monteiro e Fernando Torres Moreira
que foram respetivamente, colega e
aluno do autor. ||||||
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O SENTINELA

Quem fecha
o buraco?
Rua do Rio Vizela,Vila das Aves, às
13h35 do dia 8 de outubro 2010

A idade já me vai pesando. Não
caminho para novo é verdade, mas
quem caminha? Mas de quando em
vez lá tenho que ir ao hospital às
minhas consultinhas de homem.
Ainda não conhecia as novas insta-
lações da Consulta Externa e é caso
para dizer “- Que luxo!”. Sem mater-
nidade e sem urgências, é verdade,
mas “que luxo, meus amigos!”. Não
fosse os altifalantes que mais
parecem uma corneta num arraial
minhoto e estaria a escrever que
tinha ido a um hotel. Além disso,
senhores responsáveis, ponham lá
um sistema de senhas para que
cada um vá na sua vez, e não haja
sempre aqueles espertinhos que
teimam em passar à frente de todos
para ficarem aviados mais cedo.
Última nota, a minha próstata está
boazinha, obrigado. ||||||

As exposições
que não veremos

Em desacordo
ortográfico
O leitor reparou bem na imagem de
capa da última edição do Entre
Margens? Ficamos a saber que já
há Lojas do Cidadão de segunda
geração e que Santo Tirso até tem
uma. O ministro Silva Pereira veio
inaugurá-la e tudo e até teve hon-
ras de primeira página neste jornal.
O que se lamenta é que nestas
lojas do cidadão ainda se vá “direc-
to” ao assunto. Ou seja, o governo
que deveria ser o primeiro a dar o
exemplo, não. Faz o contrário, ou
seja, tarda em adotar o acordo
ortográfico, daí que o “direto” ainda
arraste consigo o “c”. Não é que o
Sentinela tenha alguma coisa a
favor do acordo ortográfico, muito
pelo contrário, mas já que o gover-
no o aprovou, esperava-se que fosse
o primeiro a adotá-lo, dando assim
o exemplo. Mas na realidade, e a
julgar pelas últimas notícias, todos
sabemos que deste governo não se
podem esperar grandes exemplos. |||||

O Sentinela já não é novo, mas
trabalha e, por isso, só ao fim de
semana se vislumbram dias livres. Li
na última edição deste jornal que
está patente no Centro Cultural de
Vila das Aves uma exposição do
pintor Emerenciano, que nos apre-
senta um conjunto de retratos de
escritores. Pesquisei sobre o artista-
plástico e fiquei interessado no seu
trabalho e mais ainda em ver a
exposição. O problema é que o
Sentinela (apesar do desemprego),
como outras pessoas trabalha e o
seu horário de trabalho vai muito
para além das 17 horas, hora de
fecho do centro cultural. Como o
mesmo não está aberto aos fins de
semana, exposição “de grilo”. Bem
sei que os tempos são de crise, mas
abrir aquele espaço aos sábados é
urgente. Estamos em crise e não há
pessoal que chegue? Pois então fica
a sugestão: que esteja fechado à
segunda e aberto ao sábado. ||||||

Visitinha à
consulta de luxo

Há um bom par de anos, alguém
necessitou de fazer uma pequena
vala na Rua do Rio Vizela, em Vila
das Aves, para proceder ao atraves-
samento de uns tubos. Para que
servem os ditos tubos, o Sentinela
não sabe. E tão pouco sabe quem
foi o obreiro da coisa, se a Junta, se

a Câmara, se um privado ou mesmo
se alguma empresa concessionária.
O que sabe é que o dito obreiro
rasgou a estrada de um lado ao
outro da berma e esqueceu-se,
imagine-se, de fechar o buraco. Se
a coisa se tivesse dado no centro da
cidade, ou numa rua mais central

da freguesia, é natural que a referi-
da vala não fosse notícia. Mas como
não é numa via principal, e até fica
para os lados de Cense, não há
quem resolva o problema. Má sorte
têm os automobilistas que por lá
passam diariamente, é que a vala
não ‘mata mas mói’. ||||||

Exmo. Diretor do Entre Margens
Os meus cumprimentos,
Logo a seguir às eleições autár-
quicas enviei ao Exmo. Senhor
Presidente da Câmara a carta que
junto e que agradeço a publica-
ção, já que nada foi dito até hoje
tornando-se publica para alcan-
çar melhor efeito.

Carta dirigida ao presidente da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso,
António Castro Fernandes

Nas vossas publicações “Vila
das Aves, Investimento Municipal”
(diversos, pág. 37) e Comunicar
Vila das Aves (agosto de 2009,
pág. 11) consta a execução de um
muro de suporte na Calçada da
Carreira.

Ora o dito muro de suporte,
que já espera realização há qua-
se dez anos, ainda está por fazer,
nem sequer está começado. Al-
guém enganou V. Ex.cia. Bem sei
que não é fácil, porque além da
sua profundidade terá de come-
çar em zona lamacenta e com
pouca estabilidade.

Conhecendo bem o terreno,
que confina com o meu quintal,
proponho que se faça um estu-
do, entrando para o meu terreno
e desviando do precipício e alar-
gando o caminho (Calçada da
Carreira) que bem precisa ser alar-
gado no que procurarei colabo-
rar conforme condições a estu-
dar. Parecendo difícil, porque as
paredes são altas, no entanto
grande parte delas estão acima
do terreno e pode ter vedações
mais económicas.

Estou à disposição dos técni-
cos dessa Câmara Municipal para
em conjunto, estudarmos forma
de resolver esta necessidade e
para repor a verdade.

Se entender útil deixo o meu
contacto de telemóvel para acom-
panhar os técnicos em possível e
esperada visita.

Creio ser a melhor colabora-
ção que posso prestar enquanto
o Senhor me der vida… e saúde.
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Muro de
suporte na
Calçada
da Carreira

Cartas ao
Diretor

Partilhe as suas queixas comigo:
sentinela2011@gmail.com
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´́́́́INQUERITO José Pedro Machado “É extemporâneo falar nisso [sucessão de
Castro Fernandes]. O Partido Socialista de Santo Tirso e os seus

militantes, na devida altura, saberão fazer a escolha certa. Será uma
escolha vencedora com toda a certeza”.

Vila das Aves

Telefone 252 871 960

Fax 252 871 947

farmacia-fontainhas@sapo.pt

CONSULTA FARMACÊUTICA

E NOVOS SERVIÇOS NA FARMÁCIA:
- ENTREGAS AO DOMICILIO

- NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

- PODOLOGIA

- PRIMEIRO SOCORROS

(serviço prestado por enfermeiros)

- APOIO DOMICILIÁRIO

- VACINAÇÃO

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

ABERTA 365 DIAS - ATÉ ÀS 22H30

DOSSIER
LIVRARIA E PAPELARIA

LOJA 1LOJA 1LOJA 1LOJA 1LOJA 1: Rua D. Nuno Álvares Pereira, 41 | Tef. 252 833 806 | Fax 252 833 807 | Santo Tirso
LOJA 2LOJA 2LOJA 2LOJA 2LOJA 2: Rua João Bento Padilha, Loja S | Telf. 252 874 825| Fax 252 874 826 | Vila das Aves
E-mail: dossierlp@sapo.pt

apoia o novo acordo ortográfico

JOSÉ PEDRO MACHADO, VEREADOR DO
DESPORTO DA CÂMARA DE SANTO
TIRSO, ADMITE FAZER TROCADILHOS
COM O NOME “PARQUE DA RABADA”.

José Pedro Santos Ferreira Machado
tem 36 anos, é casado e tem uma
filha. É licenciado em Economia, pela
Faculdade de Economia da Universi-
dade do Porto, mas é mais conheci-
do dos tirsenses por ser, desde 2004,
vereador dos pelouros do turismo,
ação social, saúde, defesa do consu-
midor, desporto, juventude e serviços
urbanos da Câmara Municipal de
Santo Tirso. Entre outros cargos José
Pedro Machado é ainda presidente
da Comissão de Protecção de Crian-
ças e Jovens de Santo Tirso; e Coor-
denador do Conselho Intermunicipal
de Turismo, Desporto e Tempos Li-
vres da Associação de Municípios do
Vale do Ave (AMAVE)..

Santo Tirso é um bom município para
se viver? Porquê?
Santo Tirso é um dos melhores mu-
nicípios para se viver, pela qualidade
de vida que proporciona aos seus
munícipes, em diversas áreas, como
foi recentemente comprovado pe-
los estudos do INTEC.

Uma universidade no concelho de
Santo Tirso é: imperativo, desneces-
sário ou indiferente?
É importante, pela dinâmica que cria
à sua volta.
 
O que lamenta mais: Santo Tirso não
ter um clube na Primeira Liga de Fu-
tebol, ou ter apenas uma piscina
municipal?
Neste momento temos no concelho
de Santo Tirso três piscinas em fun-
cionamento e ao serviço da popula-
ção. Uma delas é Municipal. Temos
duas piscinas em Santo Tirso e uma
em Vila das Aves.

No que ao futebol diz respeito, o
Desportivo das Aves disputa a Liga
de Honra e o FC Tirsense tem este

ano boas perspetivas de lá chegar.
A Liga Zon Sagres é um objetivo quer
para o Desportivo das Aves quer para
o FC Tirsense, mas não é uma ob-
sessão. São dois clubes com dire-
ções bem estruturadas e sem dívidas
ao Estado, o que é de realçar.
Quantos Clubes da mesma dimen-
são poderão dizer o mesmo?

Qual destes hotéis recomendaria aos
turistas que vistam o concelho: Ho-
tel Cidnay, Zé da Rampa, Santo Thyrso
Hotel ou Bora Bora?
Todos eles são excelentes, cada um à
sua dimensão. O Hotel Cidnay pela
qualidade a que já nos habituou, a
Residencial Zé da Rampa de quem
temos excelentes referências, por
exemplo das pessoas que nos visitam
na Exposição e na Feira dos Presépi-
os, e o novo hotel de Santo Thyrso,
que prima pelo bom gosto, e que es-
pero que cative ainda mais Turistas
para o nosso concelho. Falo apenas
de alguns dos que apontou, porque
existem mais e com grande qualida-
de no nosso concelho.
 
A quem oferecia uns óculos?
A quem diz mal de Santo Tirso.
 
Quantas vezes já fez trocadilhos com
o nome “Parque da Rabada”?
Para ser sincero já fiz alguns... o nome
é sugestivo!
 
Do que sente falta no concelho de
Santo Tirso?
Da conclusão do percurso pedonal e
ciclável entre a cidade de Santo Tirso
e o Parque Urbano de Rabada. Vai
ser uma obra de referência, pela qual
nos temos batido, e que em breve será
uma realidade.
 
Complete a frase: eu ainda sou do
tempo em que… 
...se queria sair à noite, tinha que me
deslocar para outro concelho. Hoje,
felizmente, Santo Tirso tem uma ofer-
ta variada que vai desde o Largo Co-
ronel Batista Coelho aos bares adja-
centes ao Mercado e ao Centro Co-
mercial dos Carvalhais.
 
A Casa de Chá, no Parque D. Maria II,
dá-lhe vontade de tomar um Xanax
ou um Dom Pérignon ?
Dá-me vontade de voltar atrás no tem-
po e poder assistir aos chás dançan-
tes que lá se realizavam...  

Eu faria um abaixo-assinado para…
Respeito quem o faz, mas eu
não o faria. Os cidadãos têm outras
formas de se fazerem ouvir e de se
manifestarem nos órgãos próprios.  
 
Qual o seu palpite para o ano de con-
clusão do Cine-Teatro de Santo
Tirso?
Espero que seja o mais breve possível.
 
Que nome lhe ocorre para suceder a
Castro Fernandes?
É extemporâneo falar nisso agora. O
Partido Socialista de Santo Tirso e os
seus militantes, na devida altura, sabe-
rão fazer a escolha certa. Será uma es-
colha vencedora com toda a certeza.
 
Quem levava a banhos nas Termas das
Caldas e no Rio Ave?
Aconselho a todos, que passem pe-
las Termas das Caldas da Saúde. Vale
a pena! Levava a banhos no Rio Ave
aqueles que o poluem. Embora sejam
cada vez menos, ainda são de mais!
 
O que gostava de ver no Centro Cul-
tural de Vila das Aves?
Tendo em conta a dimensão e o or-
çamento disponível, o Centro Cultu-
ral de Vila das Aves tem a progra-
mação adequada.
 
Quantos amigos conta ter no
Facebook até ao final do ano?
Não é relevante a quantidade, nao lhe
sei responder. Utilizo o Facebook co-
mo uma ferramenta de trabalho. Ob-
viamente que nem todas as pessoas
que estão no meu Facebook são meus
amigos. Vejo-o como um meio de
obtenção e de transmissão de infor-
mação que de outro modo dificilmen-
te chegaria aquele público alvo e a mim
próprio. Utilizo-o para receber notícias
atualizadas e para transmitir estados de
espírito, para evidenciar pontos de vis-
ta, para lembrar eventos organizados
pela Câmara Municipal e para enviar
mensagens pessoais para amigos. Sei
que alguns (felizmente cada vez
menos) não vêm o Facebook desta
forma, acham isso uma perda de tem-
po, dizem mais ainda... dizem que só
utiliza o Facebook e só tem assim
tantos “amigos” quem tem tempo para
isso, quem não faz nada. Nada mais
errado! São de vistas curtas ou então,
entranhou-se-lhes o maldizer. Se calhar
daqui a uns meses também criam o seu
próprio Facebook... a ver vamos! |||||

Oferecia uns óculos a quem
diz mal de Santo Tirso

José Pedro Machado: “A Liga Zon
Sagres é um objetivo quer para o Des-
portivo das Aves quer para o FC
Tirsense, mas não é uma obsessão.”



DESPORTO
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O até agora técnico não resistiu à su-
cessão de maus resultados e os diri-
gentes avenses entederam que seria
a altura de mudar a direção técnica
do clube, tendo chegado a acordo no
dia seguinte à derrota caseira com o
Gil Vicente (ver notícia nesta edição).

Para devolver as aspirações inici-
ais de candidatura à subida de divi-
são, foi escolhido um homem experi-
ente, Vítor Oliveira, de 56 anos, e
com um vasto currículo de treinador,
responsável por orientar vários clu-
bes que subiram de divisão e com
experiência do primeiro escalão do
futebol nacional.

A rescisão com Micael Sequeira
aconteceu no dia 4 e três dias de-
pois, na quinta-feira, era revelado o
nome do sucessor. O Entre Margens
acompanhou o primeiro treino do plan-
tel com o novo treinador na passada
sexta-feira, não em Vila das Aves, mas

MICAEL SEQUEIRA SAI E DÁ LUGAR A VÍTOR OLIVEIRA

“O Aves precisa de ganhar”
“O QUE O DESPORTIVO DAS AVES PRECISA, NESTE MOMENTO, É DE GANHAR, INDEPENDENTEMENTE DA QUALIDADE DO JOGO”. FORAM ESTAS AS
PRIMEIRAS PALAVRAS PÚBLICAS DO NOVO TÉCNICO AVENSE, VÍTOR OLIVEIRA, CONTRATADO PELA COMISSÃO ADMINISTRATIVA DO CLUBE, DEPOIS DE
RESCINDIR AMIGAVELMENTE COM MICAEL SEQUEIRA.

Micael Sequeira não resistiu a
três derrotas consecutivas e foi
dispensado pelo Aves à quarta
jornada, com o clube num mo-
desto 13º posto da tabela e fora
da Taça de Portugal, quando se
iniciou a temporada com gran-
des expectativas.

Apesar de a saída ter sido por
mútuo acordo, Micael Sequeira
não deixa de transparecer algu-
ma mágoa, considerando preci-
pitada a sua dispensa. “Ninguém
sobe de divisão à quarta jorna-
da”, disse, mantendo convicção
de que conseguiria lutar pela su-
bida. “Restavam 78 pontos em
disputa, muitos para conquis-
tar”, evidenciando que Vítor Oli-
veira enconta “uma equipa mui-
to bem preparada”. ||||||

MICAEL SEQUEIRA
CONFORMADO

no piso sintético do Ruivanense Atlé-
tico Clube.

Lá, Vítor Oliveira apontou como
principal meta “subir na tabela classifi-
cativa, porque pensamos que a posi-
ção que neste momento ocupamos
não é consentânea com o valor do
plantel, nem com o prestígio e historial
deste clube”.

Face à perspetiva de luta pela su-
bida, o técnico alinha com a visão
dos dirigentes. “Esta liga tem seis ou
sete equipas com possibilidades de
subir e sabemos também que o últi-
mo terço do campeonato é funda-
mental para essa subida”, diz Vitor
Oliveira que prefere focar atenções
no próximo jogo, ou seja na deslo-
cação à Póvoa de Varzim. “A subida
de divisão, neste momento não nos
preocupa, o que nos preocupa é su-
bir na tabela o mais rápido possível, e
depois na altura decisiva iremos ver
se estamos ou não na luta desses pri-
meiros lugares”, reforça o treinador.

diz que no primeiro jogo que vai ori-
entar “não poderemos ter uma equi-
pa a jogar à nossa imagem porque
isso tem o seu tempo”. Até lá, “vamos
tentar o máximo possível para intro-
duzir aquilo que nós pensamos ser o
tipo de jogo que vamos praticar no
campeonato”. O novo técnico deixou
ainda uma palavra de reconhecimen-
to à anterior liderança de Sequeira,
entendendo tratar-se de “um traba-
lho extremamente meritório”.

Vítor Oliveira começou a sua car-
reira no Portimonense, em 1984/85,
tendo depois passado pelo Maia, Pa-
ços de Ferreira, Gil Vicente, Vitória de
Guimarães, Académica, União de
Leiria, Sporting de Braga, Belenenses,
Moreirense, Leixões (onde em 2008/
09 experimentou o cargo de diretor
desportivo) e de novo União de Leiria
antes de, na época passada, ter in-
gressado no Trofense, onde não ter-
minou a época desportiva. ||||| *COM:
CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA     SOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHO

O técnico diz ter ficado com uma
“boa primeira impressão”, mas reco-
nhece não conhecer ainda todo o
potencial do plantel. . . . . “Vamos direcio-
nar todas as forças para o próximo jogo
de forma a conseguirmos um resul-
tado positivo e que nos permita a tran-
quilidade para conseguirmos exterio-
rizar todas a capacidades que este pla-
ntel tem”, perspetivou Vítor Oliveira.

O técnico tem a vantagem de po-
der conhecer o plantel e preparar esse
primeiro desafio com algum tempo,
uma vez que no passado fim-de-se-
mana os campeonatos estiveram pa-
rados devido à jornada dupla da Se-
lecção Nacional e de no próximo fim
de semana se disputar mais uma eli-
minatória da Taça de Portugal, com-
petição da qual o Desportivo das Aves
já está arredado. A derrota sobre o
Louletano marcou de resto o princí-
pio do fim de Micael Sequeira à fren-
te do comando técnico avense.

Apesar desta folga, Vítor Oliveira
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JUNIORES
O jogo da jornada deste fim-de-
semana em juniores não se reali-
zou para a equipa do Aves. O de-
safio agendado para as 15 horas
do passado sábado teve de ser adi-
ado na sequência do acidente de
viação que envolveu o autocarro
onde seguiam os jovens jogadores
do Abambres, concelho de Vila
Real. O acidente – noticiado em toda
a imprensa – envolveu três viaturas,
entre os quais o miniautocarro onde
seguia a equipa. O veículo que cho-
cou contra essa viatura transporta-
va quatro pessoas e todas falece-
ram no local. A violência e drama-
tismo do sinistro colocou grande
parte da equipa em estado de cho-
que e sem condições de prosseguir
viagem até Vila das Aves.

O jogo vai agora ser reagenda-
do, sendo que concluída a jornada
5 e o Aves com menos um jogo
ocupa o penúltimo lugar com 3
pontos. No próximo fim-de-semana
desloca-se ao terreno do Limianos,
equipa sem qualquer ponto.

JUVENIS
No Campeonato Distrital de Juve-
nis, na quinta jornada, o Aves der-
rotou em casa o Trofense por 1-0.
A equipa da casa partia para este
jogo sem nunca ter perdido em casa
e o adversário sem nunca conhe-
cer o sabor da derrota e com uma
média de cinco golos por jogo.

Assistiu-se assim a um bom jogo,
com maior ascendente do Trofense
na primeira parte, mas na segunda,
o Aves dominou e ainda mais se
galvanizou após o golo de Rafa, na
sequência de um pontapé livre exe-
cutado de forma irrepreensível.

O Aves está no 4º posto da ta-

Tempestade
gilista nas Aves
EM DIA DE AUTÊNTICA TEMPESTADE, O DESPORTIVO DAS
AVES CEDEU A TERCEIRA DERROTA CONSECUTIVA DA
TEMPORADA, AO PERDER COM O GIL VICENTE, POR 1-2, À
PASSAGEM DA 4ª JORNADA.

LIGA ORANGINA: TERCEIRA DERROTA PROVOCA SAIDA DO TREINADOR

|||||| TEXTO: CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

FOTOS: VVVVVASCOASCOASCOASCOASCO     OLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRAOLIVEIRA

Deste encontro resultou, sobretudo,
a saída de Micael Sequeira do co-
mando técnico avense (ver notícia na
página ao lado) e a chegada à lide-
rança, isolada, da equipa gilista. O
Aves desceu para o 13º posto da ta-
bela e embora esteja a apenas 3 pon-
tos dos lugares de subida, também
está a apenas dois pontos do fundo
da classificação. De referir que na pró-
xima jornada, o Aves vai à Póvoa de
Varzim, defrontar uma equipa que ain-
da não venceu, averbando dois em-
pates e duas derrotas.

O jogo foi condicionado durante
os 90 minutos pela chuva e vento
fortes que se fizeram sentir. Aliás, era
suposto haver transmissão televisiva
do jogo, que acabaria por ser cance-
lada, tais eram as condições adver-
sas. O Aves – que jogou a favor do
vento no primeiro tempo – conseguiu
ter o ascendente nesta etapa, com vá-
rias ocasiões de golo, nomeadamen-
te por intermédio de Pedro Cervantes.
Aliás, este jogador avense protago-
nizou um lance duvidoso na área gilis-
ta, à passagem da meia hora.

O golo avense acabaria por surgir
logo a seguir com Vasco Matos a re-
matar com força, fora da área, com a
bola bem colocada a bater ainda no
poste e a entrar na baliza de Murta.

Na segunda parte, o Gil Vicente
entrou decidido a dar a volta ao resul-

tado e conseguiu superiorizar-se à
equipa anfitriã, beneficiando ainda de
jogar a favor do vento. Cinco minu-
tos após o reatamente, André Cunha
igualou a partida, com um remate, em-
bora dentro da área, bem colocado,
sem hipóreses para o guardião avense,
Helder Godinho.

As oportunidades iam-se suce-
dendo, embora de forma repartida, re-
gistando-se no entanto mais esclare-
cimento e eficácia no jogo do Gil
Vicente que, acabaria por dar a volta
ao resultado ao minuto 74 por inter-
médio de Rodrigo Galo.

Em vantagem no marcador, o Gil
Vicente soube gerir a vantagem e só
ao minuto 91 – já em periodo de
descontos – é que Rabiola, isolado,

colocou a bola a bater na malha late-
ral da baliza guardada por  Murta.

No final do jogo, o técnico gilista,
Paulo Alves, reconheceu as condições
adversas do jogo que “impediu as equi-
pas de jogar futebol”. No entanto, o
Gil “soube adaptar-se, sofrer”, acaban-
do por ganhar “com inteira justiça”.

Já o técnico avense, Micael Sequei-
ra vincou a boa primeira parte da
equipa, apontando que o vento favo-
receu o Gil na etapa complementar
“conseguindo dois golos”. Na altura
– antes da rescisão do contrato – apon-
tava ao benefício da paragem do cam-
peonato para alterar o rumo dos
acontecimentos. |||||||

FICHA TÉCNICA
AVES-GIL VICENTE, 1-2.
Ao intervalo: 1-0.
MARCADORES: 1-0, VASCO MATOS (32'), 1-1,

ANDRÉ CUNHA (51'), 1-2, RODRIGO GALO (74').

AVES: HÉLDER GODINHO, LEANDRO, TIAGO VA-

LENTE, GONÇALO, VÍTOR VINHA, JÚLIO CÉSAR,

PEDRO CERVANTES (TOZÉ MARRECO, 79'), MAR-

CO CLÁUDIO (LOURENÇO, 58'), VASCO MATOS

(PEDRO PEREIRA, 71'), LUISINHO E RABIOLA. GIL

VICENTE: MURTA, PAULO ARANTES, SANDRO,

CLÁUDIO, JÚNIOR CAIÇARA, LUÍS MANUEL,

RODRIGO GALO, RICHARD (JOÃO VILELA, 79'),

ANDRÉ CUNHA, LUÍS CARLOS (ZÉ LUÍS, 37') E

RAMAZOTTI (DANIEL, 90'). ÁRBITRO: PEDRO

PROENÇA (LISBOA). ACÇÃO DISCIPLINAR:

CARTÃO AMARELO PARA RICHARD (4'), SANDRO

(39'), RODRIGO GALO (43') E RABIOLA (78'). ||||||

CLASSIFICAÇÃO J P

1 - GIL VICENTE 4 10

2 - ESTORIL 4 7

3 - PENAFIEL 4 7

4 - FÁTIMA 4 6
5 - FEIRENSE 4 6

7 - MOREIRENSE 4 6

9 - LEIXÕES 4 5

10 - TROFENSE 4 5

11 - BELENENSES 4 5

6 - COVILHA 4 6

4

13 - CD AVES 4 4

16 - FREAMUNDE

4 414 - STA. CLARA

4 215 - VARZIM
4 2

12 - OLIVEIRENSE 4 5

58 - AROUCA

CD AVES 1 - GIL VICENTE 2

AROUCA 3 - MOREIRENSE 0

STA. CLARA 3 - COVILHÃ 1

FÁTIMA 4 - BELENENSES 2
TROFENSE 0 - FEIRENSE 0

LEIXÕES 1 - OLIVEIRENSE 1

OLIVEIRENSE - FREAMUNDE
PENAFIEL - TROFENSE

FREAMUNDE 0 - VARZIM 0

GIL VICENTE - AROUCA
VARZIM - CD AVES
FÁTIMA - ESTORIL
COVILHÃ - FEIRENSE

BELEMENSES - LEIXÕES

JORNADA 04 - RESULTADOS
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MOREIRENSE - STA. CLARA

Camadas Jovens CD Aves
bela, com 12 pontos, a apenas três
do líder que é o Paços de Ferreira e
o Gondomar. Este último é justa-
mente o próximo adversário da
equipa avense.

INICIADOS
Na quarta jornada, na 1ª divisão
distrital de Iniciados, o Aves foi dar
uma goleada ao Aliados de Lordelo
(0-4). Os marcadores de serviço
foram T. Leite, Jorge, Ivo e André.

A equipa avense mandou no
jogo de princípio a fim e terminou
a primeiria parte já com uma vanta-
gem de três golos. Na segunda parte,
o Aves controlou o jogo, tendo di-
latado a vantagem.

Com este resultado, o Aves su-
biu ao terceiro lugar da classifica-
ção a apenas dois pontos do líder,
o Freamunde. Na próxima ronda
recebe o Penafiel.

INFANTIS A
Na 5ª jornada do Campeonato
Distrital de Infantis - 1ª Divisão, o
Aves não foi além de um empate a
zero bolas na receção à equipa do
Paredes.

O jogo (na imagem) foi equili-
brado, com o reduto defensivo de
ambas as equipas a superiorizar-se
aos atacantes. Mesmo assim, o des-
fecho poderia ter sido diferente, pois
Rui Dias, de livre, mandou a bola
ao poste fazendo-a passar toda a
zona de baliza sem entrar.

Com este empate, o Aves per-
manece no 10º lugar da tabela, so-
mando 6 pontos. Na próxima jor-
nada tem uma dificil deslocação,
pois vai a Freamunde jogar contra
a equipa que lidera a classificação.

INFANTIS B
Na 3ª jornada do Campeonato Dis-
trital de Infantis - 2ª Divisão (Série
7), o Aves foi às Caldas da Saúde
perder por 3-1. O golo de honra dos
avenses foi marcado por Rui Sousa.

Apesar da derrota, o Aves encon-
tra-se na sexta posição, com 4 pon-
tos. Está a 5 do líder, que é o Lixa.
Na próxima ronda recebe a equipa
do S. Martinho. ||||||| CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

Assistiu-se assim a um
bom jogo, com maior as-
cendente do Trofense na
primeira parte, mas na
segunda, o Aves dominou
e ainda mais se galvani-
zou após o golo de Rafa

INFANTIS A
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Depois da vitória em Vizela e da es-
treia em casa a derrotar o Lousada, o
Tirsense foi a Chaves conquistar mais
uma vitória por 2-1. Este resultado
voltaria a repetir-se no passado do-
mingo, em Santo Tirso na receção ao
Pontassolense, com os dois golos a
serem marcados na conversão de
grandes penalidades, com o goleador
Roberto e bisar na partida.

Apesar de ter conseguido somar
os três pontos, o Tirsense terá feito o
jogo menos conseguido da tempora-
da. Aliás, o próprio treinador da equi-
pa foi o primeiro a reconhecer esse
facto. António Rocha disse no final
do jogo que o Tirsense “não jogou
bem”. “Entramos no jogo demasiado
ansiosos e fomos descoordenados,
sobretudo ao nível defensivo”, vincou,
salientando que a equipa da Madei-
ra fez um bom jogo, não compreen-
dendo a posição modesta do Pontas-
solense na classificação.

O Tirsense entrou dominador na
partida e logo aos 10 minutos Fábio
Mariano rasteirou um adversário de
Santo Tirso, obrigando o árbitro da
partida a marcar a grande penalida-
de. Roberto converteu de forma
irrepreensível.

Em desvantagem, o Pontassolense
partiu para o ataque e depois de uma
falha incrível de Marcos que não con-
seguiu emendar para a baliza adver-
sária, conseguiu chegar ao golo, ao
minuto 17, num lance infeliz do cen-
tral Paulo Sampaio que a tentar desvi-
ar um cruzamento para fora acabou
por cabecear para o fundo das redes
da sua equipa.

O jogo continuou repartido com
as oportunidades a sucederem-se para
ambos os lados. O Pontassolense criou
perigo aos 21, 27 e aos 41 minutos,
ao passo que a equipa anfitriã teve
oportunidades aos 24 e aos 43.

Na segunda metade, entrou me-
lhor a formação da Ponta do Sol, cri-
ando perigo 3 minutos após o reata-
mento. Os insulares sofreram, no en-
tanto, um rude golpe quando o late-
ral Denis foi expulso por acumulação
de amarelos. A jogar contra dez, o
Tirsense assumiu mais o jogo, mas o

II DIVISÃO: LÍDER ISOLADO

Tirsense soma e segue
O TIRSENSE APENAS CONHECE O SABOR DA VITÓRIA COM QUATRO JORNADAS DISPUTADAS
DO NACIONAL DA II DIVISÃO. COM QUATRO VITÓRIAS, A EQUIPA DA CIDADE DE SANTO
TIRSO SOMA JÁ 12 PONTOS E LIDERA A TABELA CLASSIFICATIVA. ROBERTO É O HERÓI DA
EQUIPA, COM CINCO GOLOS EM QUATRO PARTIDAS.

guarda-redes Marafona revelou um par
de boas defesas que impediam a equi-
pa da casa de se colocar novamente
em vantagem, sobretudo através do
recém-entrado Pedras e do sempre
irrequieto e inconformado Roberto.
Seria de resto este homem, mais uma
vez a ser decisivo no jogo, quando,
aos 80 minutos, conseguiu fugir à
defesa contrária e já apenas com o
guarda-redes pela frente foi rasteirado
por Celso na grande área. O próprio
Roberto bisou na partida, rematando
forte e sem hipóteses para Marafona.

Nos últimos minutos o Tirsense ten-
tou gerir a vantagem, agora com o Pon-
tassolense mais afoito a tentar chegar
ao empate. De registo apenas um lance
já em período de compensação com
o Pontassolense a meter muita gente
na área do Tirsense e no meio da
confusão a conseguir introduzir a bola
na baliza, mas precedido de falta so-
bre o guardião Pedro Albergaria.

VITÓRIA EM CHAVES
No domingo anterior, o Tirsense foi
a Chaves conquistar a segunda vitó-
ria fora de casa e mais uma vez con-
tra uma equipa que normalmente luta

para subir de divisão, realçando-se
assim, ainda mais, o triunfo dos co-
mandados de António Rocha.

Debaixo de chuva intensa e num
terreno completamente encharcado, o
Tirsense conseguiu levar a melhor e,
mais uma vez, o herói do jogo foi Ro-
berto que bisou na partida. Marcou
primeiro a equipa de Santo Tirso, aos
17 minutos, com Roberto a aproveitar a
apatia do defesa transmontano Romaric.
O Chaves reagiu e à passagem dos
30 minutos, num lance infeliz do guar-
da-redes Pedro Albergaria, o trans-
montano Rafael conseguiu empatar a
partida.

Na segunda parte, o Chaves teve
algum ascendente, no entanto, à pas-
sagem do minuto 70 e contra a cor-
rente do jogo, mais uma vez um de-
sinspirado Romaric ofereceu a bola a
Roberto que não se fez rogado e ten-
do apenas pela frente o guarda-re-
des da casa, rematou para o segun-
do golo do Tirsense.

A equipa flaviense ainda tentou
chegar mais uma vez ao empate, quei-
xa-se inclusive de um suposta gran-
de penalidade cometida sobre Djaló,
mas o jogo acabaria por terminar sem
mais alterações no marcador.

No final da partida, António Ro-
cha afirmou ser “inequívoca a justiça
quanto ao vencedor do encontro”,
salientando a “valentia e o espirito
de equipa” dos seus atletas e real-
çando o maior número de oportuni-
dades criadas. ||||||

Apesar de ter conseguido
somar os três pontos, o
Tirsense terá feito o jogo
menos conseguido da tem-
porada. O treinador foi
o  primeiro a reconhe-lo

No próximo fim-de-semana param os campeonatos nacionais de futebol,
desta vez para dar lugar a mais uma eliminatória da Taça de Portugal.
Com o Desportivo das Aves já arredado da competição, as atenções vol-
tam-se para o Tirsense.

Pela frente a equipa de Santo Tirso tem o Sampedrense. Esta equipa
de S. Pedro do Sul milita na série C da III Divisão Nacional. Com quatro
jornadas disputadas soma 5 pontos e em sexto lugar, com uma vitória,
dois empates e uma derrota. Derrota esta consentida no último fim-de-
semana, por 2-0, na deslocação a Cinfães. |||||

DOMINGO HÁ TAÇA

Aves estreia-se a
ganhar
A equipa de Futsal do Desportivo

O Grupo Desportivo do Vale do Ave
inicou o campeonato distrital da 2ª
Divisão, Série 1, com uma vitória e
uma derrota. Na estreia venceu, em
casa, o Lusitana Pedrouços por 2-1,
mas na segun da jornada na deslo-
cação a Leça do Balio perdeu por
1-o contra o Balio Futsal Clube. ||||||

S. Salvador do Campo
em destaque
O Clube Desportivo de S. Salvador
do Campo foi o clube em destaque
no 14º Grande Prémio de Atletis-
mo de Monte Córdova, realizado,
no passado sábado, numa organi-
zação da Associação Solidariedade
Humanitária de Monte Córdova.

As provas tiveram o seu início e
final junto da sede desta associação,
sendo que a prova principal teve
uma distância de aproximadamente
nove quilómetros, que se estende-

ram por toda a localidade. O Clube
Desportivo de S. Salvador do Cam-
po participou com três atletas, mere-
cendo destaque Abílio Costa (na
foto) que já sendo veterano 2 (tem
mais de 45 anos) correu no esca-
lão principal tendo-se classificado
na segunda posição.

Zeferino Neto voltou a triunfar
no escalão de Veterano 1, enquan-
to Abílio Sousa em Veterano 2 clas-
sificou-se em sétimo lugar. |||||

FUTSAL

GDVA com
vitória e derrota

A Junta de Santo Tirso promove um
jogo de futsal entre ex-jogadores de
futebol (amigos do Bruno Tiago) e
ex-jogadores de andebol (amigos
do Carlos Resende) para lembrar o
flagelo da pobreza e da exclusão
social e a necessidade de as comba-
ter todos os dias. A partida realiza-se
no dia 17 de Outubro, às 18 horas
no pavilhão do Ginásio Clube de San-
to Tirso. Associam-se ao evento co-
nhecidos nomes do futebol e do an-
debol nacional. Do programa consta
ainda um mini-jogo de exibição das
Escolinhas da AST Futsal e a participa-
ção das classes da ginástica rítmica
do Ginásio Clube de Santo Tirso. A
receita da bilheteira reverte a favor
da ASAS e da Cruz Vermelha. |||||

Junta de Santo
Tirso faz jogo
contra a pobreza

das Aves estrou-se a vencer no ar-
ranque do campeonato Nacional da
3ª Divisão da modalidade, Série A.
Foi ao terreno do Ambos os Rios
(Ponte da Barca) vencer por 8-4.

O Aves junta-se assim a sete ou-
tras equipas a somar 3 pontos e a
comandar a classificação.

Na próxima jornada, dia 16, e
na estreia em casa, o Aves recebe o
Cinfães, equipa que deu uma gole-
ada na estreia por 6-1 frente ao
Amigos de Cerva.

No fim-de-semana anterior e na
primeira eliminatória da Taça de
Portugal, o Aves ficou pelo caminho
ao perder por 6-3 na deslocação
ao terreno do CC Desporto Alunos
Trabalhadores da Escola Profissio-
nal de Braga. |||||||

ATLETISMO
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A dupla Armindo Araújo e Miguel
Ramalho conseguiu, em França, no pri-
meiro fim de semana de outubro, a
terceira vitória do ano no Campeo-
nato do Mundo de Ralis – Produção,
ficando a um passo de revalidar o
título conquistado o ano passado na
mesma categoria.

Alcançando vitórias nas duas pro-
vas em pisos de asfalto (Alemanha e
França), a dupla portuguesa cumpriu a
inteiramente os objectivos traçados e
parte para o derradeiro rali da tempo-
rada (no País de Gales) com uma van-
tagem de 18 pontos sobre Patrik Flodin,
o único piloto ainda com hipóteses
de retirar o título ao piloto tirsense.

Na Alsácia francesa e num rali
muito difícil, Armindo Araújo eviden-
ciou uma vez mais todas as suas capa-
cidades e liderou a prova da primeira

AUTOMOBILISMO: ARMINDO ARAÚJO NO RALI DE FRANÇA

A um passo da renovação
do título mundial
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Karaté avense conquista 11 pódios

CPT de Riba de Ave
apoia kickboxing

O CD Aves, no seu primeiro ano de
estreia nos campeonatos distritais de
pesca desportiva, sagrou-se campeão
concelhio da modalidade, num cam-
peonato promovido pela Câmara de
Santo Tirso. A entrega dos prémios
decorreu sábado, em S. Tomé de
Negrelos e contou com a presença
do vereador do desporto na edilidade

Aves campeão concelhio
O Centro Português de Karaté (CPK)
organizou, no passado dia 5 de outu-
bro, a Taça Nacional de Karaté para as
categorias de cadetes, juniores e se-
niores, no pavilhão rota dos móveis,
em Lordelo-Paredes. Esta competição
contou com a participação de cerca
de 120 atletas de Norte a Sul do país,
com um bom nivel técnico, e comba-
tes bem disputados.

Os atletas do Karate Shotokan Vila
das Aves “estiveram irrepreensiveis”,
refere, em nota à imprensa, o mestre

Joaquim Fernandes, com 11 lugares
de pódio, dos quais oito primeiros.
Foram eles: Cadetes,  João Pereira (1º
lugar), kumite -63kg; Leonardo Bar-
bosa (1º lugar); e Miguel Martins (2º
lugar), ambos kumite +70kg. Em
Juniores: Ana Pinto (1º lugar) kumite -
59kg; Emanuel Fernandes (1º lugar)
kumite -68kg; e Filipa Fernandes (1º
lugar) kumite +59kg. Em Seniores: Tiago
Lima (1º lugar) katas; Catarina Nunes
(3º lugar) kumite-61kg; Marina Aze-
vedo (3º lugar) kumite -68 kg; Jorge

Machado (1º lugar) -67kg; e Ricardo
Rodrigues (1º lugar) kumite -84kg.

Durante a manhã decorreu um tor-
neio de karaté tradicional no mesmo
local com mais três pódios para os
karatecas avenses: Tiago Lima (1º
lugar) Fukugô; Ricardo Rodrigues (1º
lugar) kumite e (3º lugar) fukugô.

Foram duas competições em que
os karatecas de Vila das Aves “de-
monstraram toda a sua valia, como
os excelentes resultados obtidos pro-
vam”, refere Joaquim Fernandes. ||||||

KARATÉ

à última etapa, deixando toda a con-
corrência a uma margem muito sig-
nificativa. Um resultado que o piloto
de Santo Tirso diz ser fruto “do exce-
lente trabalho realizado pela equipa
antes das duas provas em asfalto. Che-
gamos à Alemanha e França muito
competitivos e provamos isso mesmo
com as vitórias que alcançamos. O
Mitsubishi Lancer Evo X esteve ao mais
alto nível e foi um ótimo aliado”.

Apesar da vitória, Armindo não ga-
nhou para o susto na derradeira classi-
ficativa, quando se viu sem travões
logo na primeira curva. “Arrancámos
no último troço e quando toquei no
pedal percebi que tínhamos ficado sem
o sistema de travagem. A especial era
pequena e conseguimos chegar até à
assistência apesar das dificuldades. É
nestas situações que percebemos que

a sorte ajuda sempre um pouco. Des-
ta vez fomos felizes”, sublinhou o
atual líder do campeonato.

Para a conquista do bi-campeona-
to basta terminar a prova de Gales
no sexto posto. Apesar de estar a um
passo da consagração, Armindo Ara-
újo não facilita no discurso. “É verda-
de que a nossa vantagem é excelente
mas falta ainda uma prova. Como fi-
cou visível aqui, é sempre preciso es-
perar pelo último metro para confir-
marmos os resultados. Estamos mui-
to motivados e confiantes mas vamos
trabalhar e preparar o rali com a má-
xima preocupação. Obviamente que
o nosso pensamento estará exclusi-
vamente centrado na conquista do
titulo”, concluiu o piloto apoiado pela
Galp, TMN, MCA, Lusitania Seguros
e Mitsubishi Motors. ||||||

tirsense, José Pedro Machado. En-
tretanto, no campeonato distrital da
2ª Divisão, o Aves encontra-se no
terceiro lugar (zona de subida de
divisão) a apenas duas provas do
final da temporada.

Essas provas realizam-se nos pró-
ximos dias 30 e 31 de outubro em
Santo Emilião (Póvoa de Lanhoso). ||||||

PESCA

O Centro Popular de Trabalhadores
(CPT) de Riba de Ave acaba de lan-
çar uma nova modalidade desporti-
vo, o kickboxing.

Depois de ter conseguido presti-
giantes resultados na vertente de
pesca desportiva, a associação vira-
-se agora para os desportos de com-
bate. Em nota à imprensa a associa-
ção revela que “apesar de algumas
dificuldades”, o CPT “renasce das
cinzas” e lança-se noutras áreas.

A nova modalidade traduz-se no
apoio que a associação dá a dois
jovens atletas. Paulo Lobo, de 21
anos, vai competir na categoria 80kg.
O CPT tem ainda jovens praticantes,
nomeadamente uma jovem de 13
anos, que pertence à categoria ju-
venil de 45kg. Saliente-se que am-
bos os atletas já competiram na tem-

porada passada pelo que, usufruem
já de um certo gabarito e experiên-
cia, refere o clube.

Para além destes, a associação tem
ainda mais seis atletas a treinar, pelo
que convida todos os interessados
a juntar-se aos treinos e a praticar esta
modalidade. Os treinos desenrolam-
se no pavilhão Gimnodesportivo de
Delães, todas as terças e quintas-
feiras, das 20h30 até às 22 horas.
Os treinos estão a cargo do mestre
António Lobo, que se encontra li-
gado à Federação Portuguesa de
Kickboxing (FPK). A finalidade des-
ta iniciativa da associação é “criar mais
dinamismo desportivo nos jovens e
ocupação dos tempos livres para as-
sim também promover na região, fu-
turos campeões que possam repre-
sentar a nossa selecção nacional”. |||||



HORÓSCOPO, 2ª QUINZENA DE OUTUBRO

Maria Helena Balança (23/9 a 22/10)
CARTA DOMINANTE: 7 de Ouros, que significa Trabalho. AMOR:
energias positivas avizinham-se, aproveite-as devidamente. SAÚ-
DE: tente descontrair saindo da rotina. DINHEIRO: procure de-
monstrar mais interesse pelo seu trabalho, e será recompensa-
do por isso. NÚMERO DA SORTE: 71

DIVERSOS Este jornal adotou o
Novo Acordo Ortográfico

Carneiro (21/3 a 24/4)
CARTA DOMINANTE: 10 de Ouros, que
significa Prosperidade. AMOR: Ten-
te parar para pensar um pouco na sua
relação. SAÚDE: evite andar tenso, re-
laxe! DINHEIRO: poderá surgir um
crescimento inesperado do seu po-
der material. NÚMERO DA SORTE: 74

Touro (21/4 a 20/5)
CARTA DOMINANTE: Rainha de Es-
padas, que significa Melancolia.
AMOR: andará nas nuvens, pois só o
amor faz milagres. SAÚDE: faça um
Check-up. Dinheiro: deverá ter mais
atenção ao seu mealheiro. NÚMERO
DA SORTE: 63

Gémeos (21/5 a 20/6)
CARTA DOMINANTE: Cavaleiro de
Paus, que significa Partida Inespe-

rada. AMOR: alguém que lhe é muito
chegado pode desapontá-lo, saiba
perdoar. SAÚDE: Cuidado com os ex-
cessos alimentares. DINHEIRO: pen-
se bem antes de pôr em marcha qual-
quer tipo de projeto que implique
correr riscos. NÚMERO DA SORTE: 34

Carangueijo (21/6 a 21/7)
CARTA DOMINANTE: A Torre, que sig-
nifica Convicções Erradas. AMOR:
renove o amor, surpreenda o seu par.
SAÚDE: Cuidado com o consumo ex-
cessivo de doces. DINHEIRO: com cal-
ma e prudência conseguirá atingir
os seus objetivos. NÚMERO DA SOR-
TE: 16

Leão (22/7 a 22/8)
CARTA DOMINANTE: Rei de Espadas,
que significa Poder. AMOR: seja mais

carinhoso com a sua cara-metade. SAÚ-
DE: cuidado com as correntes de ar.
DINHEIRO: não se deixe influenciar
por terceiros. NÚMERO DA SORTE: 64

Virgem (23/8 a 22/9)
CARTA DOMINANTE: 3 de Espadas,
que significa Amizade. AMOR: não
sinta inveja daquilo que os outros
têm, agradeça o que tem. SAÚDE: a
sua energia está em plena forma. DI-
NHEIRO: nem sempre podemos ter
tudo o que desejamos, e esta não é
uma boa altura para gastos elevados.
NÚMERO DA SORTE: 53

Escorpião (23/10 a 21/11)
CARTA DOMINANTE: Rei de Ouros,
que significa alguém Inteligente e
Prático. AMOR: tente ter uma vida
social mais activa. SAÚDE: possíveis

dores em todo o corpo. Repouse
mais. DINHEIRO: Cuidado com os
grandes investimentos. NÚMERO DA
SORTE: 78

Sagitário (22/11 a 21/12)
CARTA DOMINANTE: 9 de Copas, que
significa Vitória. AMOR: procure dar
um pouco mais de ânimo e vitalida-
de à sua relação afetiva. SAÚDE: não
faça grandes esforços. DINHEIRO:
nunca deixe para amanhã aquilo que
pode fazer hoje, será prejudicial
para si. NÚMERO DA SORTE: 45

Capricórnio (22/12 a 20/1)
CARTA DOMINANTE: 4 de Copas, que
significa Desgosto. AMOR: poderá re-
ceber a visita de um familiar que já
não vê há muito tempo. SAÚDE: faça
mais exercício físico. DINHEIRO: o

seu rendimento mensal poderá ter
um aumento inesperado. NÚMERO DA
SORTE: 40

Aquário (21/1 a 19/2)
CARTA DOMINANTE: 5 de Copas, que
significa Derrota. AMOR: não se dei-
xe influenciar por terceiros. Saúde:
possíveis dores de cabeça. DINHEI-
RO: tudo decorrerá dentro da nor-
malidade. NÚMERO DA SORTE: 41

Peixes (20/2 a 20/3)
CARTA DOMINANTE: Rei de Paus, que
significa Coragem. AMOR: sentirá ne-
cessidade de estar rodeado de ami-
gos. SAÚDE: dê ânimo à sua vida, pra-
tique uma modalidade de que goste.
DINHEIRO: a necessidade de conten-
ção toca a todos, modere os seus gas-
tos. NÚMERO DA SORTE: 36 |||||

ENTRE MARGENS
FICHA DE ASSINATURA

Nome: .................................................................................................................

Morada: ...............................................................................................................

Código Postal: ................... / ............... Localidade: ............................

Telefone: ......................... Número de Contribuinte .........................................

Data de Nascimento: ....... / ........ / ........

Forma de pagamento: (Riscar o que não interessa) Cheque número:

............................................................................. ou por transferência ban-

caria para o NIB: 0035 0860 00002947030 05

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

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

PREÇO ASSINATURA ANUAL NACIONAL:

14,50 EUROS

21 318 25 99
www.mariahelena.tv
consultoriodeastrologia.blos.sapo.pt
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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 outubro foi o nosso estimado
assinante, Armindo Costa da Silva, residen-
te no Centro Residencial, em Oliveira São
Mateus.

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o feliz contem-
plado  nesta 1ª saída  de outubro foi o nosso
estimado assinante, Albano Martins Perei-
ra, residente na Travessa das Agras, em S.
Salvador do Campo.

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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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)

MARIA ARMÉNIA
FERREIRA GOMES
05 de Abril de 1949 -
19 de Setembro de 2010

AGRADECIMENTO
A família agradece a todos os que
participaram nas cerimonias fúnebres bem
como na missa do 7º dia.

Informa-se ainda que se irá realizar no
próximo dia 19 de Outubro, pelas 19 horas,
a missa do 30º dia. Esta celebração de
homenagem a Maria Arménia Ferreira
Gomes terá lugar na Igreja Paroquial de
Vila das Aves.

Precisa-se menina/oPrecisa-se menina/oPrecisa-se menina/oPrecisa-se menina/oPrecisa-se menina/o
para fins de semana e feria-

dos para loja comercial
Boa apresentação e gosto

pelo comércio.

ContactarContactarContactarContactarContactar: 933 393 670

Partiste! Mas não foste só, levaste um pouco de nós.
Como todos os outros empobreceste o nosso jardim mas deixaste o
teu insubstituível perfume daquilo que foste.
Mulher  - mãe – avó - irmã e tia. Sempre abraçaste com fé, coragem e
força os desafios e os obstáculos da vida. Estiveste sempre presente
em tudo e para todos que de ti precisavam.
O nosso muito obrigado por teres feito parte integrante da nossa
vivência e teres sido a companhia que foste neste rumo terrestre.
Adeus! Obrigada! Descansa em Paz!

A irmã Augusta e a sobrinha Mariana

RECORDAÇÃO

INGREDIENTES
2 dentes de alho picados;
2 bifes de frango;
1 lata tomate pelado (pequena);
2 colheres de sopa de polpa de tomate;
1 cebola;
100g de miolo de camarão;
Pimentão doce, caril q.b.;
2 colheres de chá de tomilho seco;
2 colheres de sopa de salsa picada;
Azeite, q.b.

PREPARAÇÃO
Comece por cozer o arroz em água com sal.
De seguida, numa frigideira coloque um fio de azeite e junte o frango
cortado aos pedaços e a cebola picada. Deixe cozinhar até o frango
estar bem passado.
Junte o tomate pelado picado, a polpa de tomate e os camarões.
Quando ferver, junte as especiarias.
Deixe cozinhar por 10/15 minutos em lume brando para apurar o
molho.
Sirva o arroz com o preparado de frango por cima.

Sugestão
Culinária
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