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‘Fui muito
enganado,
porque acreditava
nas pessoas’
Depois de há pouco mais de um mês o
nome dos Bombeiros de Vila das Aves ter
andado novamente nas bocas do povo,
Geraldo Garcia põe tudo em pratos limpos
e explica o que aconteceu, e de como sente
que foi “enganado”. E para o futuro deixa
no ar a abertura de uma clínica de imagio-
logia e de umas termas a construir na
Quinta dos Pinheiros. DESTAQUE 2 | PÁG.S 6 E 7

Associação de
Reformados com
aulas de ginástica
suspensas
A Associação de Reformados
de Vila das Aves foi impossibi-
litada de ter aulas de ginástica
no pavilhão do Clube Despor-
tivo das Aves. O clube fez sa-
ber que está aberto um inqué-
rito interno depois de ter surgi-
do “suspeitas de irregularidades
e incumprimentos” por parte da
referida associação. Pág. 15

Colégio das Caldinhas
com futuro em risco

Aos cortes orçamentais, que ditaram já uma redução de
30 por cento das verbas transferidas pelo Estado, soma-se
o risco de revogação do contrato de associação. Pág. 20

Sarau de Reis
cumpriu
Bodas de Prata

Ganhe um exem-
plar do livro
“A Profecia

de Istambul”.
Saiba como, na
última página

PÁG.S 16 E 17

INVESTIMENTOS EM
2011 CHEGAM AOS
29 MILHÕES DE EUROS

Plano e Orçamento para 2011
da Câmara de Santo Tirso

PÁG. 10
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FIM DE SEMANA
Fora de portas - Santo Tirso - Guimarães - Famalicão

“Tron Legacy” é uma aventura high
tech em 3D, passada num mun-
do digital como nunca antes vi-
mos no grande ecrã. Na continu-
ação do sucesso de 1982, o fil-
me mostra a história de Sam Flynn
(Garrett Hedlund), o especialista
em tecnologia de 27 anos filho
de Kevin Flynn (Jeff Bridges) que
investiga o desaparecimento do
pai quando se vê preso dentro
do mesmo mundo povoado por
programas ferozes e jogos fatais
em que o seu pai tem vivido há
25 anos. “Tron Legacy” retrata,
assim, a história de um jovem que
vai à procura do pai e acaba pre-
so com ele no mundo cibernético.
Mas não estão sós nesta aventu-
ra, contam ainda com a compa-
nhia da fiel amiga de Kevin, in-
terpretada por Olivia Wilde. Os três
vão assim vão ter que lutar num
mundo cibernético repleto de
perigos na tentativa de encontrar
uma saída.

Uma produção da Walt Disney,
com realização de Joseph Kosinski
e argumento de Edward,  Kitsis,
Adam Horowitz. |||||| VÍTVÍTVÍTVÍTVÍTOROROROROR     MMMMM.....

Este espaço é seu. O Entre Mar-
gens disponibiliza este espaço
para que o leitor faça um suges-
tão cultural. Escreva-nos um tex-
to com 1000 a 1500 carateres
(contagem incluindo espaços)
sobre um disco, um livro, um res-
taurante, um museu... ou, por ou-
tras palavras, que recomende aos
demais leitores deste jornal algo
da sua preferência.
Escreva-nos para o seguinte en-
dereço eletrónico:
entremargens@mail.telepac.pt

Dentro de portas - ‘10.000 Anos Depois Entre Venus e Marte’, de José Cid

Teatro: Bela Adormecida
Guimarães, grande auditório do Centro
Cultural Vila Flor. Dia 21 de janeiro, às
22 horas. Bilhetes a 10 euros (7,5 com
desconto).

Primeira criação da Companhia
Maior, composta por artistas com
mais de 60 anos, vindos de diver-
sos qua-drantes da criação artís-
tica e com diferentes níveis de ex-
periência. Convidado a dirigir a pri-
meira criação da companhia, Tiago
Rodrigues escreveu e encenou uma
versão contemporânea de “Bela
Adormecida”, onde a dança, o
teatro e a música se misturam para
revelar as histórias e a experiên-
cia dos próprios intérpretes.

Exposição: “Guimarães, Arte Con-
temporânea 2011”
Guimarães. Inauguração, dia 21 de ja-
neiro às 22 horas, no Palácio Vila Flor, e
às 23 horas no Laboratório das Artes.

Exposição organizada pelo Cen-
tro Cultural Vila Flor em parceria
com a Escola Superior Artística do
Porto - Guimarães e o Laborató-
rio das Artes. Esta exposição cole-
tiva reúne obras de André Banha,
Dalila Gonçalves, Diogo Evangelis-
ta, Joana da Conceição, Jorge Ma-
ciel, Luís Vieira e Tiago Batista.

Rodrigo Leão: “Instrumental”
Guimarães, São Mamede – Centro de Ar-
tes e Espetáculos. Dia 21 de janeiro às 22
horas. Bilhetes a 15 (plateia) e 20 euros
(primeiro balcão).

Rodrigo Leão prepara para 2011
uma digressão inédita num regis-

to diferente daquele com que tem
marcado encontro com o públi-
co. Esta nova “viagem” do com-
positor português terá o título de
Música Instrumental e será efetua-
da com um Ensemble de dimen-
sões mais reduzidas - um quinte-
to com o próprio Rodrigo Leão
em teclados e ainda um trio de
cordas e um acordeão. “Pretendo
que metade do reportório sejam
composições novas”, refere o com-
positor, que vai alertando para o
facto de alguns desses temas po-
derem a vir ser posteriormente de-
senvolvidos em versões vocais.

Teatro: “Salomé”
Guimarães, pequeno auditório do Centro
Cultural Vila Flor. Dia 22 de janeiro, às
22 horas. Bilhetes entre 10 e 5 euros.

Encenação de uma das obras
mais polémicas do dramaturgo
irlandês Óscar Wilde a cargo de
Carlos Santiago, naquele que é o
mais recente espetáculo do Cen-
tro Dramático Galego em que se
aprofunda a visão mais satírica e
política desta tragédia.

Música: Linda Martini
Guimarães. Café-concerto do Centro Cul-
tural Vila Flor. Dia 22 às 24 horas. Bilhe-
tes a 6 euros.

Únicos no seu universo musical,
talentosos e experimentais, os Lin-
da Martini são atualmente uma
banda de culto, seguida por uma
legião de fãs. Primeiro foram des-
cobertos por um pequeno, mas
fanático, grupo de fãs. Depois con-

VISITE A NOVA COLECÇÃO  | FABRICO PRÓPRIO

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

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

|||| TEXTO: MIGUELMIGUELMIGUELMIGUELMIGUEL     MIRANDMIRANDMIRANDMIRANDMIRANDAAAAA

Preconceito na música? Sim, existe!
Quando me recomendaram um álbum
do José Cid só associei à música “Co-
mo o Macaco Gosta de Banana” e
confesso que demorei imenso tempo
a ouvi-lo pela primeira vez. Na verda-
de, o disco “10.000 Anos Depois
Entre Vénus e Marte”, de 1978, con-

Anti-preconceito
até na música

seguiu a proeza de ser incluído numa
lista dos 100 melhores discos de rock
progressivo de todo o mundo e de
todos os tempos. Nem este grande
incentivo me despertou para uma rá-
pida audição, mas a curiosidade aca-
bou por ganhar. Desliguei “o que es-
tou a ouvir” do Messenger, o que pro-
va a minha vergonha perante os meus
amigos: não iriam compreender... Logo
no início percebi o motivo pela grande
aclamação internacional. A envolvente
espacial percorre toda a peça, existin-
do também melancolismo, acordes
calmos e agitados, solos de guitarra

e sintetizadores, psicadelismo ou mes-
mo sons épicos com baixo poderoso.

É um disco raro e muito procura-
do, atingindo altos valores no merca-
do nacional e internacional. Em ju-
nho do ano passado, foi vendido no
eBay por quase 400 euros, mostran-
do não só a força que ainda existe
no vinil mas também o já referido
interesse no álbum.

Quebre também o preconceito e
dê uma espreitadela, por exemplo, no
YouTube. Encontrará vários resultados
e, creio, ficará surpreendido com o
que irá ouvir. |||||

Este disco foi vendido por
quase 400 euros

quistaram a crítica. E, cada vez mais,
estão a ser descobertos pelo gran-
de público, fascinado por um rock
atraente, subtil, denso, difícil de
definir e cantado em português.
“Casa Ocupada” é o nome do
aguardado segundo álbum de
originais dos Linda Martini.

Ciclo de Música e Poesia
Famalicão, Fundação Cupertino de
Miranda. Dia 25 de janeiro às 21h30.
Entrada livre.

Primeiro recital de 2011 dos Ci-
clos de Música e Poesia da Fun-
dação Cupertino de Miranda com
a primeira parte dedicada à musi-
ca com os instrumentistas Iva Bar-
bosa (clarinete) e Cristovão Luis
(piano). Na segunda parte Isaque
Ferreira e Ana Deus dão corpo à
poesia de Regina Guimarães,
Alberto Pimenta e Fernando Le-
mos, entgre outros.

Cinema: “A Canção de Bruno S.
(Stroszeck)”
Guimarães, pequeno auditório do Centro
Cultural Vila Flor. Dia 25 de janeiro, às
21h45.

Realização de     Werner Herzog num
filme integrado no ciclo “O novo
cinema alemão”. O filme conta a
história de um músico de rua al-
coólatra, Bruno Stroszek, que co-
nhece uma prostituta, Eva, pouco
depois de ser libertado da prisão.
Bruno e Eva viajam para o estado
norte-americano de Winsconsin,
acompanhando o vizinho idoso
e excêntrico de Bruno, Scheitz. |||||

Sugestão do
leitor

FILME: “TRON LEGACY”

RODRIGO LEÃO,
NO SÃO MAMEDE
(GUIMARÃES),
DIA 21 DE JANEIRO



SEXTA, DIA 21 SÁBADO, DIA 22 DOMINGO, DIA 23
Céu pouconublado. Vento
moderado. Máx. 11º / min. -4º

Céu limpo. Vento moderado.
Máx. 9º / min. 1

Céu limpo. Vento fraco.
Máx. 10º / min. 1º

Calças brancas em janeiro,
é sinal de pouco dinheiro

O Teatro Art’Imagem regressa amanhã
(dia 21) ao Centro Cultural de Vila das
Aves, desta vez para a apresentação de
“O Escurial”. A peça traz a assinatura
do escritor belga Michel de Gheldero-
de ficando a encenação e a interpre-
tação por conta de Flávio Hamilton,
Pedro Carvalho e Valdemar Santos.

Em “O Escurial”, e de acordo com
a nota de imprensa disponibilizada
pela autarquia, o autor expõe o ho-
mem no seu limite mais básico. Em
palco, “um rei vagueia solitário na sua
própria loucura e diverte-se com ela.
Num espaço muito próximo, a rainha,
uma vez envenenada no seu próprio
palácio, agoniza agora no leito de
morte”. Enquanto isso, “um monge
prepara-se para as honras fúnebres,
observando de perto a clepsidra do
expirar de mais uma alma. Nos basti-
dores deste terror, um bobo, tratador
de cães, obriga-se, por dever, divertir
o rei nos jogos que este mesmo cria,
para conforto do seu sadismo e cru-
eldade. Mas Michel de Ghelderode
vai mais longe e inverte os papéis. Se
por um capricho da vontade (do Rei),

Três anos depois de “Luz”, Pedro
Abrunhosa regressou no ano pas-
sado com o álbum “Longe”. Um dis-
co que corresponde, e segundo o
próprio intérprete, à sua necessida-
de de mudança e de quebrar roti-
nas e fórmulas resolventes. E apos-
ta, até à data, tem-se revelado cer-
teira: o disco atingiu o primeiro lu-
gar do top de vendas na primeira
semana de vida e a começar o ano,
este seu novo trabalho (Gravado
nos estúdios de Pedro Abrunhosa,
em Vila Nova de Gaia, e masteri-
zado nos Estados Unidos) conquis-
tou já o Disco de Platina numa al-
tura em que o músico percorre o
país com a sua digressão de inver-
no, com passagem pelo palco da
Casa das Artes de Famalicão nos
dias 28 e 29 de janeiro.

Mudou muito: a equipa técnica,
com a chamada de João Bessa ao
posto-chave de coprodutor; a ban-
da de apoio, dando entrada ao
Comité Caviar (Cláudio Souto nos
teclados e órgão, Marco Nunes e
Paulo Praça nas guitarras, Miguel Bar-
ros no baixo, Pedro Martins na ba-
teria e na percussão, Eurico Amorim
no piano e Patrícia Antunes e Patrí-
cia Silveira nos coros) que, funda-
mental na gravação do álbum, será
decisivo na passagem ao palco.

Mudou ainda mais no som, cor-
respondendo a um apelo interior
de rumar à essência e de deixar
emergir outras raízes impolutas – aos
seus amores no jazz e no funky e

A PEÇA “O ESCURIAL”, COM TEXTO DO ESCRITOR BELGA MICHEL DE GHELDERODE, É
APRESENTADA AMANHÃ (DIA 21 DE JANEIRO) ÀS 21H30. A ENTRADA É LIVRE.

“O ESCURIAL”
Da 21 de janeiro de 2011, às 21h30. M/ 12 anos.
Entrada livre. Centro Cultural de Vila das Aves, rua Santo
Honorato, 220.  4795 - 114. Vila das Aves.
Telf: 252 870 020. E-mail: ccva@cm-stirso.pt

o bufão ascende à cadeira do poder,
confundir-se-á ele com a figura do
opressor?…

Ainda de acordo com o mesmo
documento, a maior aposta deste
espetáculo vai para o trabalho de ator,
estando a conceção cénica alicerçada
na ideia transmitida pelo próprio Rei,
ou seja, de que “para ser qualquer
coisa bastará um simples adereço”.
Desta forma, e a partir dos desperdí-
cios do quotidiano, se faz o palácio,
se vestem as personagens e se utili-
zam armas de tortura.

TEATRO ART’IMAGEM
Fundado em 20 de agosto de 1981,
o Teatro Art’Imagem, com sede no
Porto, integra atualmente três gerações
de profissionais. Um novo autor con-
temporâneo, a revisitação de um clás-
sico e a adaptação de um grande autor
da literatura universal para jovens são
os vértices da criação artística do Te-
atro Art’Imagem, que estreia por ano
três espetáculos, com recurso a diver-
sas disciplinas teatrais. Os seus espe-
táculos têm temporada no Porto e na

Maia e são levados a todo o territó-
rio nacional e não só. É disso exem-
plo o presente espetáculo que em
julho do ano passado passou tam-
bém pelo Brasil.

A peça marca também a incursão
do grupo pelo universo do escritor
belga Michel de Ghelderode. Nasci-
do a 3 de abril de 1898 no seio de
uma família de origem flamenga,
Ghelderode (pseudónimo de Adhe-
mar Martens) é autor de vários su-
cessos teatrais, entre os quais se con-
tam as obras “Os cegos”, “O estra-
nho e o cavaleiro”, “Escola de bufões”,
“Barbarás” e “Christophe Colomb”,
entre outras. Recuperando as origens
do teatro vivo e popular - e exploran-
do sempre a condição humana -,
Michel de Ghelderode substitui a ‘psi-
cologia’ pelos elementos visuais e
gestuais, atribuindo aos objetos e ao
cenário valores simbólicos. ||||||

‘O Escurial’, nova produção do
Teatro Art’Imagem
passa amanhã por Vila das Aves

Teatro . Vila das Aves

A DIGRESSÃO DE INVERNO DE PEDRO ABRUNHOSA
PASSA, NO FINAL DESTE MÊS, PELA CASA DAS ARTES.
DUAS NOITES DE CONCERTO COM O MAIS
RECENTE DISCO DO CANTOR A DAR O MOTE

Digressão de Pedro
Abrunhosa passa
por V.N. de Famalicão

aos seus mestres na canção euro-
peia, Pedro Abrunhosa acrescenta
agora o valor do grande som do
rock de tónica americana.

“Fazer O Que Ainda Não Foi
Feito” valeu como primeira amostra,
como entrada para um salão de
festas em que, longe de qualquer
baile de máscaras, se namora a ver-
dade perene das canções, cheias
de guitarras, pautadas pelo velho
Hammond. Há pontos de contacto
com o currículo, claro. Mas há mui-
to para descobrir – se Pedro Abru-
nhosa, com toda a legitimidade, se
orgulha do seu passado, aquilo que
o motiva é mesmo este presente,
orgânico e perene.

“Longe” tem nesta altura dois
dos temas mais tocados em rádio
em Portugal: o já referido “Fazer o
Que Ainda Não Foi Feito” e “Não
Desistas de Mim”. Recorde-se ain-
da que Pedro Abrunhosa editou
seis discos de originais, todos eles
multiplatinados. ||||||

PEDRO ABRUNHOSA - “LONGE”
Dia 28 e 29 de janeiro, às 21h30. Bilhetes a 15
euros. 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

Música . Famalicão
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Depois de uma visita guiada ao quar-
tel dos Bombeiros Voluntários de Vila
das Aves, pelo próprio Geraldo Garcia,
o presidente da direção da associa-
ção fala das relações com a junta, do
anúncio da hasta pública do quartel,
dos novos projetos… De uma manei-
ra mais pessoal explica-nos que pas-
sa quase 24 horas por dia no quartel.
Talvez por isso seja há 33 anos pre-
sidente da associação. “Sou o primeiro
e único presidente dos bombeiros, quan-
do entrei aqui tinham zero, e agora o
nosso património de betão é para cima
de milhão e meio de contos”. Não dei-
xa de desabafar sobre a falta de interes-
se das pessoas no trabalho que os bom-
beiros fazem, mas afirma que “a porta
está aberta para toda a gente que nos
queira visitar, até agradecemos.”

“Fui muito enganado, porque
acreditava nas pessoas”
DEPOIS DE HÁ POUCO MAIS DE UM MÊS O NOME DOS BOMBEIROS DE VILA DAS AVES TER ANDADO NOVAMENTE NAS
BOCAS DO POVO, GERALDO GARCIA PÕE TUDO EM PRATOS LIMPOS E EXPLICA O QUE ACONTECEU, E DE COMO SENTE QUE
FOI “ENGANADO”. E PARA O FUTURO DEIXA NO AR A ABERTURA DE UMA CLÍNICA DE IMAGIOLOGIA E DE UMAS TERMAS A
CONSTRUIR NA QUINTA DOS PINHEIROS.

É quase obrigatório começar esta
entrevista com o caso da venda em
hasta pública do quartel. Para que
não restem dúvidas, afinal o que
aconteceu?
Eu quero dizer que esta é uma situa-
ção de caos na justiça. O que acon-
teceu é que fizemos o quartel, e fize-
mos muitas obras à nossa conta com
o acordo do empreiteiro. chegou ao
final e descontou uma parte, mas não
descontou a totalidade. Nós metemos
aqui 40 e tal mil contos de material,
por exemplo, todas as madeiras do
chão, todas as tintas e vernizes, to-
dos os mármores e pedras, todas as
tijoleiras, o telhado foi feito por nós…

… ou seja, o empreiteiro não po-
deria cobrar por esses materiais.
Não podia, o mais que poderia levar
era o trabalho da mão de obra. Por

isso, eu disse para se fazer um levan-
tamento. Ao que ele me disse, que
entre os trabalhos feitos e os não fei-
tos, uma mão lavava a outra. Mas isso
não podia ser, até porque, já naquela
ocasião, havia painéis solares e ele
não os montou, os corredores deviam
ser de mármore moca creme de cima
abaixo e ele não os fez… Bom, e assim
ele foi connosco para tribunal. Nessa
altura ganhámos, mas ele recorreu…

Mas o que reivindicava exatamente
o empreiteiro?
24 mil contos (102 mil euros). Quan-
do ele recorreu, o tribunal da Rela-
ção mandou repetir o julgamento. O
juiz veio aqui ao quartel ver o que
tinha sido feito por ele e o que tinha
sido feito por nós, aliás perguntava-
lhe “fez isto?” e ele respondia:”não”,
“mas faturou?” e o empreiteiro: “fatu-

ENTREVISTA COM GERALDO GARCIA,
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE VILA DAS AVES

rei”. Bom, mas quando fomos para o
segundo julgamento tinham passado
sete ou oito anos, e antes oito dias
do julgamento o nosso arquiteto
morreu, e ficámos sem a nossa prin-
cipal testemunha. Porque ele tinha feito
um levantamento daquilo que tinha
ou não tinha sido feito. Bom, mas por
essa altura o empreiteiro pedia revi-
são de preço, mas como terminou a
obra em 48 meses e não em 24, já
não pôde ter essa revisão de preço
segundo a lei. E mais, nessa altura o
IVA era de 8 e passou a 16, mas nós
queríamos pagar apenas 5 e eu con-
segui que as obras dos quartéis pas-
sassem de 16 por cento, para 5. Ou
seja, o empreiteiro teria que mudar a
faturação de 16 para 5 % de IVA, em
resumo, sendo uma obra pública não
podia faturar 35 mil euros de revi-
são de preço nem o IVA a 16 %. Mas
o juiz colocou todas estas variáveis
de lado, e deu razão ao empreiteiro.
No Supremo, eles mantiveram a deci-
são, e nós fomos obrigados a pagar
os 24 mil contos (102 mil euros)
mais os juros que dá um total de 40
e tal mil contos (cerca 246 mil euros).
Depois desta decisão, eu e o emprei-
teiro chegámos a um acordo de um
valor de 225 mil euros. Ele passou-
me uma fatura de 130 mil que pa-
guei em junho, e paguei o resto, 95
mil euros, em fins de setembro.

Mas durante estes anos todos, en-
quanto aguardavam uma decisão do

“Quem nos visita fica de
boca aberta com a nossa
organização,com a nossa
limpeza, com a nossa
orientação, com o o nosso
saber estar”

“A situação dos bombei-
ros é estável, independen-
temente de termos pago
os 246 mil euros. O quar-
tel é dos bombeiros, a
clínica de fisioterapia
também, o terreno em
frente também e os
18.550 metros da Quinta
dos Pinheiros também”
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É do conhecimento público que a
junta e os bombeiros andaram um
pouco às “turras”. Não acha que se
as duas instituições unissem forças,
a vila teria muito a ganhar?
Neste momento as relações entre a
junta e os bombeiros são pacíficas.
Dantes não eram, é verdade, e nem
sequer era com os bombeiros, mas
sim com o presidente, para falarmos
muito frontalmente, mas neste mo-
mento as relações estão melhores.
Mas digo sempre, se me querem ata-
car a mim podem fazê-lo, mas à insti-
tuição não. Mas quero dizer também
que sempre tive boas relações com o
Carlos (Valente), sempre.

Mas isto parece que é sempre tudo
tão complicado… Qual a razão para
haver tantas quezílias?
É a falta de diálogo e a falta de cida-
dania.

Não acha que aqui na Vila das Aves
as pessoas têm o “sangue muito
quente”?
Têm. Mas isso é uma caraterística dos
latinos que são naturalmente mais
egoístas, demasiado extrovertidos para
o mal, normalmente não conseguem
consensos, e por qualquer coisa fazem
um cavalo de batalha. E não precisa
de ir mais longe, a eleição do Presi-
dente da República, não se admite que
durante a eleição do mais alto ma-
gistrado da nação, andar com esses
rios de lama uns contra os outros.

Na parte do terreno da Quinta dos
Pinheiros que entretanto foi doada
aos bombeiros, é do conhecimento
público que pretende fazer uma clí-
nica e umas termas. Já desistiu da
ideia ou é para ir para a frente?
A nossa terra não tem estruturas ade-
quadas e suficientes para a comunida-
de. Quando foi feito o quartel foi para
relevar essa situação; quando se fez
o estádio e o lar da terceira idade tam-
bém foi para relevar essa situação, e
por aí fora... Tudo isso foi para inovar,
para melhorar e a clínica seria o pas-
so seguinte. Mas não posso dizer
muito sobre o assunto porque estas
coisas devem ser feitas com cuidado
e em segredo. É verdade que queria
fazer ali uma clínica de imagiologia e
também umas termas e uma creche.

E para essas termas uma das coisas
de que se falava era que queria tra-
zer as águas sulfurosas do Amieiro
Galego para lá. Essa ideia ainda é
viável uma vez que o Amieiro Galego
pertence agora à junta de freguesia?
Eu não preciso do Amieiro Galego

tribunal, nunca tinha sido pago
nada ao empreiteiro?
Não, porque ele não tinha razão ne-
nhuma.

O assunto poderia ter sido resolvi-
do logo no início se ele tivesse sub-
traído o valor das obras que tinham
sido feitas pelos bombeiros ao va-
lor total da obras?
Sim, se ele fizesse isso tinha ficado
resolvido na altura. Mas como ele
perdeu no primeiro julgamento, quis
recorrer, claro e ganhou na segunda.
E assim isto continuou até ao fim.

Mas então, se estava tudo pago, como
é que o quartel foi levado a hasta
pública?
Em junho pagámos uma parte e ele
deu-me um recibo onde vinha: “pago
tanto, valor pendente tanto”. No final
de setembro paguei o restante, e no
recibo que ele me deu dizia “valor
pendente zero”. Mas eu não sabia
que ele devia ter-me dado um docu-
mento de quitação! Para mim pensei
que se paguei, estava pago. Um dia o
contabilista do empreiteiro diz-me que
eu ainda tinha que lhe pagar mais
vinte e tal mil euros. Ou seja, o valor
que faltava para perfazer um total de
246 mil euros (120 mil da obra e
juros de 15 anos) que era o valor
estabelecido pelo tribunal, mas que
não era o valor que eu tinha estabe-
lecido com o empreiteiro, num acor-
do de cavalheiros, que era de 225
mil euros. Quando o contabilista me
ligou a pedir mais dinheiro eu disse-
lhe que tinha uma fatura do que ti-
nha pago e que tinha feito um acor-
do com o empreiteiro. E neste entre-
tanto apareceu no jornal o edital da
venda em hasta pública do quartel.
Eu peguei no telefone e liguei-lhe a
perguntar,  “mas afinal o que era aqui-
lo?”. Nem sequer me comunicaram
que ia aparecer aquilo! Eu falei com o
meu advogado e ele disse que íamos
recorrer mas eu disse-lhe: “não perca
mais tempo, eu vou pagar os 26 mil
euros e vou acabar com isto” e assim
foi. Paguei. Mas desta vez pedi o reci-
bo e o recibo de quitação.

Acha que foi enganado?
Fui. (pausa) Fui muito enganado, por-
que eu acreditava nas pessoas.

Neste momento, com a exceção des-
tas novas obras que agora fizeram,
os bombeiros têm dívidas?
Não. A situação dos bombeiros é
estável, independentemente de termos
pago os 246 mil euros. O quartel é
dos bombeiros, a clínica de fisiotera-
pia também, o terreno em frente tam-
bém e os 18.550 metros da Quinta
dos Pinheiros também.

Entretanto já há novas obras no quar-
tel…
O nosso quartel e os nossos bombei-
ros têm aquilo que nenhuns em Por-
tugal têm. Têm comida, café, água e
sumos de graça 24 horas; têm farda-
mentos de top de graça, e têm viatu-

ras que chegam para a nossa missão,
temos aquilo que é estritamente ne-
cessário, mas melhor do qualquer
quartel em Portugal. Quem nos visita
fica de boca aberta com as nossa or-
ganização, com a nossa limpeza, com
a nossa orientação, com o nosso sa-
ber estar, por tudo isso. Mas esta obra
nasceu porque não tínhamos ainda
algumas necessidades, nomeadamen-
te a camarata feminina (porque temos
cá cerca de 38 mulheres), um audi-
tório de formação, ar condicionado,
a cobertura do telhado e os painéis
solares. Concorremos ao QREN com
o valor de 200 mil euros, mas só
nos aprovaram 147, e foi com isso
que fizemos a obra.

E esse dinheiro já chegou?
Não, estamos à espera. Nós temos
que entrar com 30 por cento, que
veio da câmara. Mas conto que nos
próximo oito dias vou receber o di-
nheiro. Concorrer a estas coisas é muito
complicado, mas eu pedalei, porque
não sou homem de gabinete, fui a
Lisboa muitas vezes, mas consegui.

Saiu há pouco tempo uma lei que
apenas permitia o transporte de do-
entes que fossem pobres. Como é
possível os bombeiros fazerem essa
distinção entre quem pode ou não
pagar?
Neste momento isso está parado. Por-
que o que queriam era que fossem os
bombeiros a avaliar se uma pessoa po-
dia ou não pagar! Isso não nos compe-
te a nós, não podemos ser nós a fazer
essas avaliações. Nós fazemos o trans-
porte à comunidade e mais nada. ||||||

“Sempre tive boas
relações com o Carlos
[Valente], sempre”

para nada. Tudo isto por aqui fora
(Vila das Aves) está inundado na
parte subterrânea por água sulfurosa.
Quando comecei a pensar nisto hou-
ve três doutoras do Instituto Ricardo
Jorge que fizeram as análises (que te-
nho guardadas) e disseram que es-
tas eram das melhores águas do mer-
cado. Mas há que se ter em conta
que fazer umas termas sem água quen-
te não tem viabilidade económica, mas
eu penso que se o lençol da água
sulfurosa anda aqui neste espaço
todo, mais lá para o fundo tem que
estar água quente. O que quero fazer
é um furo a 200, 300 ou 400 me-
tros para ir buscar a água quente. Por-
tanto neste momento isto está numa
fase de estudo já avançado, e creio
que entre dois ou três anos aquilo já
esteja a funcionar.

Por outro lado, o Geraldo Garcia foi
uma das pessoas que acompanhou a
condecoração de Joaquim Abreu…
Eu sentia-me mal pelo Sr. Joaquim
Abreu… (pausa) Toda a gente lhe cha-
mava comendador e ele não era. Sen-
tia-me mal por ele, e organizei todo o
processo e fui entregá-lo a Lisboa.
Quem fez a comissão fui eu, fui eu
que sozinho andei para a frente com
isto, mas era preciso uma comissão
para ter representatividade. Na hora
da condecoração sinto um orgulho
muito grande pela pessoa. Quando
as pessoas merecem, merecem.

Os bombeiros precisam de alguma
coisa neste momento?
Precisam de paz, de gente magnânima.
A maior parte das pessoas da nossa
área de intervenção não têm a noção
do trabalho que nós fazemos. Fazemos
uma média de três mil a quatro mil e
quinhentos socorros de emergência.

O seu mandato termina em 2012. Vai
voltar a candidatar-se?
Não sei da minha vida amanhã, como
é que vou saber daqui por um ano?
Não sei qual será a minha capacida-
de física e mental nessa data. Se fos-
se hoje, continuaria. |||||

“Não posso dizer muito
sobre o assunto porque
estas coisas devem ser
feitas com cuidado e em
segredo. [Mas] é verdade
que queria fazer ali
[Quinta dos Pinheiros]
uma clínica de ima-
giologia e também umas
termas e uma creche.”

NAS IMAGENS, AS ÚLTIMAS
OBRAS DA ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA DOS
BOMBEIROS DE VILA DAS
AVES, NOMEADAMENTE O
NOVO AUDITÓRIO E
A CAMARATA FEMININA

12 DE MARÇO
É esta a data prevista para a inauguração das mais recentes
obras levadas a cabo pelos Bombeiros de Vila das Aves.



OPINIAO~
Este jornal adotou o
Novo Acordo Ortográfico

Mensagem a pensar nos
25 anos do Entre Margens

O movimento
associativo

Editorial

Começo por saudar toda a comunidade
de leitores, assinantes e anunciantes
neste ano que se anuncia como um ano
cheio de riscos e ameaças à bonomia
com que nos habituaram a desejar e
ansiar em cada novo ano por sortilégi-
os com champanhe, passas e fogo de
artifício. Passas, afinal, só “as passas do
Algarve”. Porém quanto a “entradas” já
não são como soíam ou, mesmo que o
pareçam, não ocorrem com a mesma in-
genuidade de outras épocas (lembre-
mos apenas as do milénio e já lá vai
uma década!).

Pelo que toca ao Entre Margens, não
foi em vão que fomos chamando a aten-
ção para a situação muito difícil em que
vimos exercendo a atividade jornalís-
tica. Reflexo disso é a menor regulari-
dade com que vimos editando este pe-
riódico ao ponto de este primeiro nú-
mero do novo ano se apresentar como
mensal, acreditando nós, no entanto,
que, a curtíssimo prazo, estaremos ca-
pazes de repor a regularidade quinze-
nal, fruto de uma nova dinâmica comer-
cial e de uma maior abertura e expan-
são e, quiçá, de um salto para aquilo
que seria o ideal, a saída semanal. Oxa-
lá isso nos possa suceder dentro de um
ano quando comemorarmos as nossas
bodas de prata mas, até lá, urge ultra-
passar os desafios da sobrevivência. Por
agora, acreditando embora que temos
razões para acreditar que seremos ca-
pazes, agimos com cautelas redobradas
e não abdicaremos de encontrar condi-
ções e rever situações de que resulte
um maior empenho e proatividade. A
começar por dentro, ou seja, pelo exer-
cício do poder cooperativo que é o sus-
tentáculo deste periódico.

A Cooperativa de Entre-os-Aves como
primeira responsável e depositária de
um historial de 24 anos está perante
um dilema que é o de se abrir a estraté-
gias novas e a meios de se superar e
relançar o futuro. Como instância res-
ponsável pela gestão corrente deste
periódico não pode ficar refém dos há-
bitos instalados, da acomodação a prá-
ticas rotineiras e a estatutos ultrapas-
sados que não geram dinâmicas de mu-
dança. O Código cooperativo tem virtua-
lidades inexploradas que merecem re-
flexão e ação consequentes. Abrir a coo-
perativa a novas iniciativas, a novos pro-
tagonistas, a áreas mal exploradas é,
para já, um objetivo a ponderar e estou
plenamente convencido que não nos fal-
tarão pessoas individuais, associativas
e até mesmo empresas, na área e no con-
celho, dispostas a cooperar neste de-
sígnio de projetar o nosso jornal para
um patamar seguro de manutenção e
projeção sem os constrangimentos que
vimos tendo. O que diferenciará o esta-
tuto cooperativo que nos rege de uma
comum empresa ou sociedade anónima
que possa considerar-se uma mais valia
para os objetivos que prosseguimos? Na-
turalmente os seus princípios e algu-
mas disposições a virtualizar:

O princípio da “adesão livre e volun-
tária” de pessoas aptas a utilizar os seus
serviços e dispostas a assumir respon-
sabilidades inerentes à qualidade de
membro sem discriminação alguma; a
gestão democrática pelos seus membros,

tendo todos iguais direitos de voto (um
membro, um voto); todos contribuem
equitativamente para o capital da coope-
rativa controlando-o democraticamen-
te, destinando parte dos excedentes pa-
ra fins de formação; autonomia e inde-
pendência em ordem à prossecução dos
fins a que se destina, interesse pela co-
munidade em que se insere procurando
o desenvolvimento sustentável das suas
comunidades. Respiguemos outras dis-
posições inscritas no Código Coopera-
tivo que por certo muitos dos atuais co-
operantes ainda não tiveram suficien-
temente em conta: “é permitido às coope-
rativas associarem-se com outras pes-
soas coletivas de natureza cooperativa
ou não, desde que daí não resulte per-
da de autonomia”(nº 1 do artº 8) e, sen-
do a nossa uma cooperativa de 1º grau,
estamos no caso “daquelas cujos mem-
bros sejam pessoas singulares ou cole-
tivas”(ponto 2 do artº 5º), razão mais con-
sequente para que a nossa cooperativa
possa e deva atrair para o seu seio gru-
pos, instituições e parceiros de natureza
coletiva, delineando com eles protoco-
los de cooperação mutuamente vanta-
josos. E quanto ao capital social e à subs-
crição de títulos de participação para
poder entrar na cooperativa, há que
potenciar, como não foi feito até ao
momento, o artº 21 que no seu ponto 1
dita: “o capital subscrito pode ser rea-
lizado em dinheiro, bens ou direitos,
trabalho ou serviços”, o que está longe
de ser a prática na admissão de novos
cooperadores. Rever, pois estas e ou-
tras matérias é, antes de mais, uma obri-
gação que terá que passar pelo atual
cor-po de cooperantes, sob pena de não
o fazendo porem em causa a sobrevivên-
cia deste filho dileto que é o Jornal En-
tre Margens redimensionado para no-
vos tempos e novos lugares onde se tor-
ne bem acolhido e útil ao desenvolvi-
mento da terra que o viu nascer, à re-
gião e ao concelho em particular. E
muitos atuais cooperantes vivem na ilu-
são de que isto lhes não diz respeito
quando são solicitados a comparecer e
cooperar. |||||||||||||||||||||||||

O movimento associativo
é um instrumento decisi-
vo no combate às assime-
trias sociais e funda-se
nele muito do trabalho
em prol do desporto, da
cultura, da solidariedade
social.

Há dias, a recente As-
sociação Cívica “AMAR
SANTO TIRSO” foi convi-
dada para estar presente
num encontro com o Bis-
po auxiliar do Porto, D.
João Miranda. O convite
era endereçado pelo Pa-
dre Celestino Ramos e, por
isso, indeclinável.

A iniciativa tinha tam-
bém o alto patrocínio do
Dr. Azuíl Carneiro, ex-pre-
sidente da câmara e presi-
dente da direção dos Bom-
beiros Voluntários de San-
to Tirso, e um dos sócios
fundadores da associação.

O espaço estava com-
posto mas longe de estar
cheio. Apesar disso, fiquei
deveras impressionado.
Santo Tirso tem um movi-
mento associativo rico. Pre-
cisa, no entanto, de mais
colaboração e articulação
entre todas as associações.

No futuro, estes en-
contros não se podem
cingir à cidade. Têm de
abarcar todas as freguesi-
as, ricas na sua heteroge-
neidade, cujas associações
representam o pulsar das
próprias comunidades.

Devem ser descentrali-
zados e colocar frente a
frente associações de vá-

rias freguesias mas que
desenvolvem o mesmo
tipo de trabalho. Para tro-
car experiências, ouvir
ideias, registar propostas.

Quanto mais pujantes
forem as associações, mais
desenvolvido é um con-
celho. O que vejo é que
muitas coletividades estão
hoje de costas voltadas e
de portas fechadas ao ex-
terior, à comunidade.

Muitas há que nem
conseguem reunir um nú-
mero ínfimo de sócios
para realizar uma Assem-
bleia Geral. Algo está, as-
sim, muito errado. As as-
sociações são, a maior
parte das vezes, um espe-
lho da sociedade onde
estão inseridas.

Associações amorfas e
sem iniciativa são um si-
nal claro de uma socie-
dade amorfa e sem inici-
ativa. Mudar este estado
de coisas é prioritário. Na-
quilo que a “AMAR SAN-
TO TIRSO” puder contri-
buir para revitalizar o mo-
vimento associativo, po-
dem contar connosco.

Post-Scriptum: Uma das úl-
timas edições da Folha
Dominical, distribuída na
Igreja Matriz de Santo
Tirso, tecia um elogio à
“AMAR SANTO TIRSO”.
Quero agradecer ao seu
autor esta referência. |||||

PEDRO FONSECA*
pm-fonseca@sapo.pt

A Cooperativa de Entre-os-
Aves como responsável e
depositária de um historial
de 24 anos está perante um
dilema que é o de se abrir a
estratégias novas e a meios
de se superar e relançar o
futuro. Como responsável
pela gestão deste periódico
não pode ficar refém
dos hábitos instalados.

Quanto mais pujantes fo-
rem as associações, mais
desenvolvido é um conce-

lho. O que vejo é que
muitas coletividades

estão hoje de costas voltas
e de portas fechadas ao

exterior, à comunidade.

Luís Américo Fernandes
O DIRETOR
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Mais Estado / menos Estado

A Administração Pública do Estado
presta serviços aos cidadãos das mais
variadas maneiras e muitas vezes nem
nos apercebemos desses serviços, que
são pagos pelos nossos impostos.

Quando vemos um tribunal a fun-
cionar, uma escola ou uma esquadra
de polícia, o edifício, as pessoas, os equi-
pamentos são pagos por todos nós.

Quando há em Paris ou Nova York
um seminário promovido pela AICEP
(Agência para o Investimento e Co-
mércio Externo de Portugal) ou pelo
Instituto do Turismo, as viagens, os
hotéis, são pagos por todos nós atra-
vés dos nossos impostos ou através
da tributação adicional aos turistas.

Quando a Embaixada de Portugal
na China e um Ministro qualquer, pro-
movem através da Diplomacia, um de-
terminado investimento estrangeiro
em Portugal nós sabemos que o Em-
baixador, o seu séquito, a casa, as vi-
agens são pagas com os nossos impos-
tos e é responsabilidade do Estado.

Podíamos repetir estes exemplos
com Hospitais, Câmara Municipais,
Forças Armadas, Submarinos, aviões
da Força Aérea, Auto Estradas, servi-
ços de Segurança Interna e Externa,
Governo e Assembleia da República.

1 No dia 1 deste mês de janeiro,
assisti através da televisão por cabo,
à despedida de Lula Silva da Presi-
dência do Brasil, cerimónia de pas-
sagem de testemunho para a Presi-
dente eleita Dilma Roussef, emotiva
e cheia de magia.

Iremos também, em 23 de janei-
ro, eleger o nosso Presidente, e aqui
gostaria de fazer um paralelismo; Lula
da Silva, deixa a Presidência do Bra-
sil com uma popularidade e apro-
vação de cerca de 90 por cento dos
brasileiros, a sua Presidência colo-
cou o Brasil como uma das mais pu-
jantes economias dos países emer-
gentes, criando 15 milhões de no-
vos empregos, e 30 milhões de uma
nova classe média, e assim, o suces-
so da sua presidência fica explica-
do. Ao contrário, o nosso Presidente,
Cavaco Silva, de quem ninguém gos-
ta, nem à esquerda nem à direita,
deu todo o aval às tropelias do gover-
no e esteve e está com os grandes
interesses que colocaram o nosso
país num beco de difícil saída.

A lição do povo brasileiro, que
não teve nenhum preconceito em
colocar um operário na Presidência,
deveria fazer-nos refletir na nossa
postura. Mais uma vez, este povo, se
prepara para recolocar Cavaco Silva
num lugar que não deveria ocupar.
É vê-lo, Cavaco Silva, a fazer coisas
que nos deveria deixar envergonha-
do. Aproximar-se dos pobrezinhos,
ir a um casamento dos sem-abrigo
com aquela cara de pau, ele que tem
na sua comissão de honra algumas
“pérolas” da gestão danosa do BPN,
que tem nos seus apoiantes, gente
como Belmiro de Azevedo da Sonae,
como Américo Amorim do Grupo
Amorim, como Soares dos Santos
do Grupo Pingo Doce, etc, etc. gru-
pos que pagam aos seus trabalha-
dores salários de miséria e que di-
zem não poder pagar um aumento
de 80 cêntimos diários, que fazem
que quem trabalha empobreça mes-
mo a fazê-lo, e que exibem no final

Muros por derrubar

A lição do povo
brasileiro

Portugal, o Estado Português, tem
um conjunto de responsabilidades
para com os seus cidadãos e é supos-
to que o Governo Central, Governos
Regionais e Câmaras Municipais ad-
ministrem bem, os dinheiros públicos.

Quando falamos do Estado e dos
seus funcionários públicos é também
suposto que eles existam para prestar
serviços e não para se apoderarem
do “poder delegado” pelo Povo, auto-
satisfazendo-se!

A Administração do Estado esten-
de os seus braços através de “institu-
tos”, empresas públicas e outras insti-
tuições, igualmente, pagas pelos nos-
sos impostos (aqueles que pagam).

Não sou defensor de Menos Es-
tado, no sentido neo-liberal de me-
nos responsabilidade social, abrindo
caminho à privatização de serviços es-
senciais para os cidadãos. Mas sou
defensor de um Estado mais racio-
nal, que gaste menos e assegure as
responsabilidades do Estado no Sis-
tema Nacional de Saúde Público, Es-
cola Pública e Segurança Social Públi-
ca. Temos dois tipos de Administra-
ção Pública, a visível e a invisível, sen-

do que esta é porventura mais per-
dulária do que a primeira.

Voltemos ao princípio da minha
crónica. A promoção externa das po-
tencialidades de Portugal na área da
Diplomacia Económica em geral, do
Turismo, da Tecnologia, da Ciência,
dos nossos Recursos Humanos alta-
mente qualificados, da Língua, da
Cultura, etc, etc. Não pode ser racio-
nalizada? Numa altura em que Portu-
gal se encontra amordaçado pela es-
peculação dos mercados e não só,
não seria sensato cortar nestes gas-
tos imensos de várias instituições do
Estado que fazem a promoção exter-
na de modo vertical, dependentes de
vários Ministérios e Institutos?

Não seria sensato concentrar nos
locais estratégicos, do interesse do
Estado, pré-definidos, no mundo, na
área da Diplomacia Política e Econó-
mica, Turística ou de Segurança, numa
única infra-estrutura, com todos os
recursos humanos necessários e com
uma coordenação rigorosa sujeita aos
Superiores Interesses do Estado?

Que sentido faz a representação
isolada da AICEP, num país asiático?
Ou que sentido faz uma promoção do
Instituto do Turismo ou do Instituto
do Vinho do Porto, em Nova York, iso-
lada do contexto diplomático e da eco-
nomia real portuguesa e americana?

É por isso necessário que o Esta-
do em geral, direta ou indiretamente,
gaste menos e seja mais eficiente. É
possível melhorar os serviços públi-
cos gastando menos. Quem tem co-
ragem de o fazer? |||||

Mas sou defensor de um
Estado mais racional, que
gaste menos e assegure as
responsabilidades do
Estado no Sistema Nacio-
nal de Saúde Público,
Escola Pública e
Segurança Social Pública.

Joaquim Couto
de cada ano lucros obscenos à cus-
ta do suor e sangue do povo mise-
rável, e depois vêm praticar a cari-
dade com pena dos pobrezinhos.

Alguém me explique como é que
há gente desgraçada que vota em
Cavaco Silva? Como se pode com-
preender que os interesses dos gran-
des senhores do dinheiro sejam
compatíveis com os que definham
na pobreza? Mais uma vez, o exem-
plo do Brasil deve ser chamada à
colação, ali as coisas são claras como
água cristalina. De um lado estão os
interesses, ainda que legítimos “não
se questiona a legitimidade dos inte-
resses”, de quem tudo possui, e do
outro lado está a imensa maioria que
faz o mundo se mover, e é fácil fazer
a distinção. Em Portugal parece im-
possível isso acontecer.

Nunca fui um pessimista mas con-
venhamos que a paciência é coisa
que começa a faltar. Para quando
este povo usa a arma que tem na
mão, para varrer tanta incompetên-
cia de quem nos tem dirigido? Du-
rante 34 anos temos sido governa-
dos pelos mesmos de sempre, a nos-
sa situação atual tem responsáveis,
é hora pois de pedir contas, tirar
Cavaco Silva e a seguir José Sócrates.

2 Os Serviços Municipalizados de
Água e saneamento de Santo Tirso,
todos os meses envia para cada
munícipe a fatura da recolha de re-
síduos urbanos, a chamada taxa do
lixo. Acontece que ao contrário de
outros serviços, como a EDP, o gás,
ou a Tv. cabo, a forma de pagamen-
to nas caixas multibanco tem data
limite, e tem obrigatoriamente de ser
efetuada até aquela data. O multi-
banco não aceita o pagamento mes-
mo que passe apenas um dia. Difi-
culta a vida às pessoas, como o meu
caso, que tive que dirigir-me aos ser-
viços a Santo Tirso, perdendo um dia
de trabalho por causa de uma fatura
de 7 euros. Seria bom pois, que a
vida fosse facilitada a quem quer ser
cumpridor. Quantos cidadãos esta-
rão como eu e se darão ao trabalho
de fazer o que fiz? Claro prejuízo
para toda a gente a que ninguém
aproveita. Por isso, uma sugestão aos
serviços: façam como os demais
prestadores de serviços para que
não saia caro ser cidadão cumpridor.
Saudações e Ano Próspero. |||||

Abel Rodrigues

Vamos a ver...
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO VOTOU FAVORAVELMENTE O PLANO E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA
2011. OS VEREADORES SOCIAIS-DEMOCRATAS VOTARAM CONTRA POIS O DOCUMENTO “CONTINUA A EVIDENCIAR A
FALTA DE IDEIAS, DE AMBIÇÃO, OUSADIA E DE OBJETIVOS, QUE PROMOVAM O REAL DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO”

Investimentos em 2011 chegam
aos 29 milhões de euros

Sem surpresas, as Grandes Opções do
Plano e Orçamento para 2011 da Câ-
mara de Santo Tirso foram aprovadas
em Assembleia Municipal, realizada
no final de 2010, por “larga maioria”,
sublinha a autarquia tirsense, ou seja,
poucos dias depois do mesmo de-
sígnio ter sido alcançado em reunião
do executivo, apesar dos votos con-
tra do PSD.

É um orçamento que não esquece
o atual momento de crise e “os cortes
orçamentais a que foram votadas as
autarquias” e que exigem que “a ges-
tão municipal seja norteada por princí-
pios realistas de contenção e ponde-
ração nas despesas especialmente
quando se assiste a forte retração nas
receitas” lê-se no documento disponi-
bilizado aos órgãos de informação.

Há no entanto apostas que conti-
nuam, nomeadamente a da Educa-
ção que em conjunto com outras fun-
ções sociais – como a saúde, a segu-
rança, a ação social, a habitação, o
ordenamento do território e os cemi-
térios, entre outras -  arrecadam 74,40
por cento do valor global, ou seja cer-
ca de 21 milhões e 500 mil euros.

Nos documentos enviados à As-
sembleia Municipal, a Câmara de San-
to Tirso explica que “para levar a bom
porto a missão de prestar um serviço
público à comunidade que respeite
os princípios da equidade, propor-
cionalidade, transparência e respon-
sabilidade – ainda para mais no atual
contexto económico e social – será pre-
ciso que a gestão municipal seja nor-
teada por princípios realistas de con-
tenção e ponderação nas despesas
especialmente quando se assiste a forte
retração nas receitas”.

Atingir este objetivo, diz a autarquia
“sem que se diminuam os níveis de

apoio e a concretização das responsa-
bilidades pelas competências e atribui-
ções municipais é um desígnio, senão
impossível, muito difícil de atingir, que
exige uma grande responsabilidade
social e cívica de quem elabora o Plano
e o Orçamento e de quem o aprova.”

Pela diminuição de componentes
da receita, pela contenção em geral e
pela menor expressão do PPI (Plano
Plurianual de Investimento), o orça-
mento prevê um decréscimo de 2,74
por cento nos valores globais.

As Receitas Correntes atingirão
48,9 por cento do total, constituídas
essencialmente pelas transferências a
receber do Orçamento do Estado (com
a já referida redução nos Fundos Mu-
nicipais), pelos Impostos Diretos e pe-
los Rendimentos de Propriedade.

Já as Receitas de Capital atingirão
51,1 por cento, com a componente mais
significativa de transferências, quer as
inerentes aos fundos provenientes do
orçamento de Estado e de fundos au-
tónomos, quer de fundos comunitá-
rios. Receitas também constituídas pela
venda de bens de investimento e ao re-
curso já autorizado de crédito bancário.

As Despesas Correntes irão repre-
sentar 48,7 por cento das Despesas
Totais, das quais as despesas com o
pessoal, nomeadamente os encargos
decorrentes da transferência de com-
petências, sobretudo na área da edu-
cação, mas também com a gestão dos
equipamentos municipais. Na aquisi-
ção de bens e serviços é esperada uma
redução continuada e progressiva.

As Despesas de Capital, onde se

incluem as obras municipais e as trans-
ferências a efetuar para as freguesias
e coletividades, continuam a repre-
sentar a maior parte do orçamento,
representando 51,3 por cento das
Despesas Totais.

Apesar de tudo, entre receitas e
despesas correntes, a Câmara Muni-
cipal espera conseguir saldo positivo.
“O orçamento, apesar dos desafios
acrescidos pela retração na receita e
pelas maiores solicitações e respon-
sabilidades que irão pressionar a des-
pesa, prevê uma situação equilibrada
e que se venha a conseguir um sal-
do positivo entre Receitas e Despesas
Correntes (Poupança Corrente)”.

29 MILHÕES DE INVESTIMENTO
Mesmo tendo em conta a redução
de verbas orçamentadas por compa-
ração com os planos anteriores veri-
fica-se que o PPI para o ano de 2011
atinge cerca de 29 milhões de euros.
E isto acontece, esclarece a autarquia,
por necessidade de “assegurar dotação
orçamental para efeitos das várias can-
didaturas e compromissos assumidos”.
“Esta é uma decisão inevitável por-
que não podemos deixar de aprovei-
tar os fundos comunitários, contribu-
indo para a execução nacional do
QREN e por inerência, garantir a cabi-
mentação das verbas necessárias à sua
efetivação”, sublinha a autarquia.

PLANO E ORÇAMENTO PARA 2011 DA CÂMARA DE SANTO TIRSO

UM DOS PRINCIPAIS INVESTIMENTOS EM CURSO EM SANTO TIRSO: A ESCOLA BÁSICA E INTEGRADA DE S. TOMÉ DE NEGRELOS

O orçamento reflete o
momento de crise e “os
cortes orçamentais a que
foram votadas as autar-
quias” e que exigem que
“a gestão municipal
seja norteada por princí-
pios realistas de conten-
ção”, refere a autarquia

Não há “qualquer referên-
cia” nem se desenha
“qualquer plano” para
fazer frente aos proble-
mas sociais do município,
critica, por sua vez, o PSD [CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE...]



Em causa estão investimento a re-
alizar, por exemplo, na área da edu-
cação, com a concretização da Carta
Educativa. Investimentos que, sublinha
a autarquia “são financiados, na sua
maioria, por fundos comunitários, no
âmbito do Programa Operacional Re-
gional Norte, ON2 (Operação Nor-
te2), como é o caso da EBI de S Tomé
de Negrelos, entre outras. Na sequên-
cia do protocolo de transferência de
competências do Ministério da Edu-
cação para a autarquia prevêem-se
ainda a abertura de candidaturas para
obras nas EB2,3 que por isso, estão
também inscritas em plano.

Expressivo é também o peso no
orçamento dos gastos a ter com a saú-
de. Mesmo “sendo a saúde uma área
que extravasa as competências autár-
quicas”, entram aqui em linha de conta
os “compromissos assumidos para
com a ARS Norte, para a construção
das Unidades de Saúde de Areias e
São Martinho do Campo”.

Ainda no mesmo documento, des-
tacam-se as obras de regeneração ur-
bana, bem como as relacionadas com
o plano de requalificação das Mar-
gens do Ave. Em causa estão “obras
de grande envergadura física e orça-
mental, que possuem financiamento
garantido por parte da ON2 e que
atingirão em 2011 maiores graus de
execução”, sendo disso exemplo “o
percurso pedonal e ciclável e a Nave
Cultural a construir na Fábrica do Teles”.

Também dentro do conceito de
requalificação urbana, incluem-se as
intervenções na Praça General
Humberto Delgado, Rua D. Nuno Al-
vares Pereira e envolvente ao tribunal
e ainda o Parque da Ribeira do Mata-
douro, enquadradas nas Ações Ino-
vadoras de Desenvolvimento Urbano
do Programa Polis XXI e financiadas
pelo POVT (Programa Operacional de
Valorização do Território). No conjun-
to estas duas candidaturas represen-
tam um investimento de cerca de três
milhões e meio de euros.

Nas funções económicas, destaca-
se a criação da Incubadora de Indus-
trias Criativas, iMOD, a construir na
fábrica do Teles, cujo financiamento
está garantido em 80 por cento pelo
ON2. No âmbito da contratualização
de verbas da ON2 à AMP (Área Me-
tropolitana do Porto) estão em curso
e serão candidatadas obras em rede
viária que ultrapassam os quatro mi-
lhões de euros, entre as quais as obras
da avenida de Paradela a Cense, em
Vila das Aves, ou a ligação do Cemi-
tério a Paradela em Vilarinho. “Das
centenas de ações planeadas”, con-
clui ainda  aautarquia municpal, “uma
grande parte refere-se a intervenções
de melhoria nas ligações viárias, tan-
to na sede do concelho como nas
freguesias”. O PPI é responsável por

42,4 por cento da Despesa Total pre-
vista e de 82,7 por cento das despe-
sas de Capital orçamentadas.

PSD VOTA CONTRA
As criticas ao documento feitas pelos
vereadores do PSD não diferem mui-
to da dos anos anteriores, pois na opi-
nião do partido, e “uma vez mais os
seus mentores não carrearam para as
Grandes Opções do Plano, qualquer
pensamento, estratégia, plano, premis-
sa, para que se perceba o que se pre-
tende para o concelho e para os
munícipes”.

Os vereadores sociais-democratas
sublinham que o documento “conti-
nua a evidenciar a falta de ideias, de
ambição, ousadia e de objetivos, que
promovam o real desenvolvimento do
concelho, o projetem e afirmem no
panorama regional, nacional e inter-
nacional”. Ou seja, no essencial, con-
tinua-se sem “saber de onde parti-
mos e para onde vamos, e muito
menos, quais os caminhos que deve-
mos escolher”, não se vislumbrando
sequer “prioridades”.

Mas uma das maiores criticas do
PSD ao Plano e Orçamento para 2001
vai para o facto de nele não ser feita
“qualquer referência” nem se desenhar
“qualquer plano” para fazer frente aos
problemas sociais do município.

A autarquia fala em “forte retração
nas receitas”, esperando o PSD que o
documento apresentasse “um conjun-
to de medidas sustentando cortes,
principalmente nas despesas corren-
tes”, mas não, notam os vereadores
da oposição, o atual Plano e Orçamen-
to, pelo contrário, “atinge o valor mais
elevado dos últimos três anos (48,7
por cento), mais 4,8 por cento do que
em 2009 ao contrário do PPI que
regista o valor mais baixo”.

Para o PSD era de prever que se
baixasse despesas correntes, que se
“cortassem algumas gorduras na es-
trutura da Câmara” ou que fosse mes-
mo repensada “a manutenção de tan-
tos assessores, assessorias e consul-
tadorias”, ou ainda que “parasse de vez
com a propaganda, onde se esbanjam
centenas de milhares de euros por
ano”, mas nada disto acontece, dei-
xando o partido “sem alternativa” se-
não a de chumbar o documento.||||||

Dez anos depois, foi aprovado – ainda na
Assembleia Municipal de 20 de dezembro
último – o Plano Diretor Municipal. Ou, como
diz a autarquia tirsense, “foi o culminar de
um longo processo de maturação e de deba-
te público iniciado a 25 de março de 1999”.
A aprovação foi conseguida com 34 votos,
dez abstenções e seis votos contra. O novo
documento vai revogar o até agora em vigor,
publicado em setembro de 1994.

Em causa está “um imprescindível instru-
mento para a gestão responsável do recurso
território e para o desenvolvimento com coe-
são social que se ambiciona para o municí-
pio”, segundo refere ainda a autarquia.

De referir, de resto, que o Plano Diretor Mu-
nicipal de Santo Tirso tem por área de inter-
venção todo o território municipal, dele depen-
dendo todas as ações de “licenciamento de
construções, reconstruções, recuperação, alte-
ração de uso, destaque de parcelas, lotea-
mentos, obras de urbanização e qualquer outra
ação que tenha por consequência a destrui-
ção ou transformação do revestimento ou do
relevo do solo”.

A aprovação do PDM não se fez, contudo,
sem polémicas. A começar pelo PSD que quer
em reunião do executivo quer na Assembleia
Municipal optou pela abstenção por não ver
as suas dúvidas esclarecidas.

Os sociais-democratas questionaram, por
exemplo, “os critérios subjacentes à proposta
enviada pela Câmara Municipal de Santo Tirso
à Comissão de Reserva Agrícola propondo a
exclusão de dois terrenos (uso particular) da
RAN (Reserva agrícola Nacional), ambos “lo-
calizados em Pereiras (Monte Córdova) e que
são propriedade respetivamente de Ivo Moi-
nhos Ferreira e Orlando Gaspar Moinhos da
Costa (cônjuge e sobrinho da vereadora Júlia).
Com ecos na imprensa nacional, em relação
ao assunto, Castro Fernandes esclareceu atra-
vés do Jornal de Notícias (23 de dezembro)
que “os critérios para a desafetação de terre-

nos não são da Câmara Municipal mas do
Ministério da Agricultura”. Entretanto, na reu-
nião de 12 de janeiro último, o presidente
da Câmara e os vereadores do PS apresenta-
ram no uma declaração onde acusam o PSD
de ultrapassarem “todas as marcas”, nomea-
damente o “vereador da oposição” Alírio Can-
celes, que num ato de pura cobardia tentou
ferir a honorabilidade de uma vereadora desta
Câmara Municipal que é uma senhora com
dignidade e caráter bem conhecidos”, acu-
sando-o por outro lado de na altura própria
- reunião de câmara – não ter tido a coragem
de “levantar diretamente o problema à referi-
da vereadora”, indo “posteriormente para o
“Jornal de Notícias” fazer insinuações graves”.

Já o que tinha a dizer Carlos Monteiro so-
bre o PDM fê-lo na sessão da Assembleia
Municipal de dezembro. O histórico autarca
do PS (presidente da Junta de Refojos) la-
mentou a falta de documentos necessários
para que se pudesse votar o PDM em consci-
ência mas sobretudo a falta de diálogo entre
os responsáveis camarários e os presidentes
de junta. Foi, de resto, a eles que se dirigiu,
de forma interrogativa. “Quem de entre nós
foi ouvido pelos técnicos desta Câmara Mu-
nicipal para apresentar sugestões da sua fre-
guesia? Quais das sugestões foram ouvidas?
Quais as explicações dadas até hoje às pre-
tensões das juntas e dos munícipes?”. De acor-
do com o jornal “Notícias de Santo Tirso”
(edição de 1 de janeiro), Carlos Monteiro
afirmou ainda que a maioria dos presidentes
de junta em nada contribuiu para o documen-
to em apreço, com a agravante de serem eles,
os presidentes de Junta, os principais repre-
sentantes do povo. Castro Fernandes diria
depois ao “Jornal de Notícias” que o presiden-
te da Junta de Refojos “sempre foi ouvido, já
que as suas petições foram consideradas e
remetidas pela Câmara ao Ministério da Agri-
cultura”, que “várias vezes as recusou, apesar
da insistência do município”. ||||||

Revisão do Plano
Diretor Municipal demorou

mais de uma década

O PDM FOI APROVADO A FECHAR O ANO DE  2010,
MAS NÃO MERECEU O CONSENSO DE TODOS OS

DEPUTADOS. O HISTÓRICO AUTARCA  DO PS, CARLOS
MONTEIRO, VOTOU CONTRA

Para o PSD era de prever que se
baixasse as despesas correntes,
que se “cortassem algumas
gorduras na estrutura da Câma-
ra” ou que fosse mesmo repen-
sada “a manutenção de tantos
assessores, assessorias e con-
sultadorias”, ou ainda que “pa-
rasse de vez com a propagan-
da”, mas nada disto acontece.
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PSD de Santo Tirso acusa
presidente da Câmara de
impedir a discussão
de propostas do partido

Os vereadores do PSD acusam a au-
tarquia tirsense de impedir continua-
mente a discussão de propostas por
si apresentadas e da última vez que
tal aconteceu – na reunião de câma-
ra da semana passada – não estive-
ram com meias medidas e abando-
naram a sessão “em sinal de protesto
e repúdio” por um comportamento
que consideram “ilegítimo e ilegal”.

Em meados de dezembro, os ve-
readores sociais-democratas entrega-
ram na Câmara Municipal um reque-
rimento onde solicitavam o agenda-
mento de uma proposta que visava o
fornecimento de refeições aos alunos
das famílias mais carenciadas. Em con-
ferência de imprensa, e segundo reve-
lou a presidente da concelhia do PSD,
Andreia Neto, o objetivo era o de fa-
zer com que a autarquia proporcio-
nasse uma segunda refeição (jantar)
aos alunos cujos pais ou outros res-
ponsáveis – e tendo em conta a grave
crise vivida no país e principalmente
no município – não têm hipóteses de
o fazer.

O PSD diz que foram cumpridos
todos os requisitos exigidos por lei
no sentido de ver a proposta
agendada para a reunião de câmara,
mas tal não aconteceu. Segundo re-
velou o vereador Alirio Canceles, o
presidente da câmara, quando ques-
tionado sobre o agendamento da re-
ferida proposta, “desvalorizou” o as-
sunto “de forma desrespeitosa para
com o PSD e para com o concelho”.
O PSD quis ainda saber da possibili-
dade de a mesma vir a fazer parte da
ordem de trabalho de uma próxima
reunião do executivo, mas Castro
Fernandes te-rá interrogado os verea-
dores do PSD se estes estavam a “brin-
car com ele”, conforme disse, repeti-
damente, Alirio Canceles durante a
conferência de imprensa realizada no
dia 13 de janeiro.

O caso não é único, sublinha ain-
da o mesmo responsável político, que
acusa o presidente da câmara de vio-
lar “preceitos legais” numa “atitude de
quero, posso e mando” e, mais ain-
da, de “desrespeitar” e “minorar” o
papel da oposição. Canceles vai ao
ponto de questionar se valerá a pena
ao PSD participar nas reuniões de
câmara: “atrevo-me a dizer se valerá a
pena que o PSD e os seus vereadores
continuem a estar presentes nas reu-
niões do executivo, porque ao con-
trário do que o senhor presidente de
câmara desejaria, nós não estamos
lá para fazer número”. Para o verea-
dor social-democrata “só faz sentido
continuar a integrar as reuniões de
câmara se for reposta a legalidade”.

Fazer com que a câmara cumpra a
lei é, para já, o grande objetivo do
PSD que nesse sentido já apresentou
o assunto à Inspeção-Geral da Ad-

OS VEREADORES SOCIAIS-DEMOCRATAS QUERIAM QUE A AUTARQUIA PROPORCIONASSE
UMA SEGUNDA REFEIÇÃO (JANTAR) AOS ALUNOS MAIS CARENCIADOS, MAS A PROPOSTA
NÃO FOI SEQUER AGENDADA PARA REUNIÃO DE CÂMARA, ACUSA O PSD

ministração Local ( ( ( ( (Igal), como, de res-
to, já o fez no passado com aquele
organismo a dar-lhes razão, segun-
do recordou Alirio Canceles. O pro-
blema, está no entanto no facto da
Igal não conseguir “fazer com que as
suas recomendações sejam cumpri-
das pelos autarcas”. Restaria, por isso,
“aos vereadores acionar os mecanis-
mos judiciosas. Ir para tribunal e obri-
gar o Sr. Presidente da Câmara a cum-
prir”. A questão está “em cima da me-
sa”, diz Canceles que não esconde
contudo os custos que um processo
desta natureza acarretaria, para além
da sua morosidade. Morosidade esta
que, segundo o vereador, é meio ca-
minho andado para que não se cum-
pra a Lei. “O senhor Presidente da
Câmara sabe que os meandros judi-
cias são complexos, são morosos e
que quando as coisas se resolvem já
não tem eficácia” e que, portanto, “vale
a pena prevaricar, colocando em prá-
tica a cultura de que pode fazer tudo
porque não tem consequências a não
ser políticas”.

Andreia Neto afirmou, por sua vez
que o “PSD não pode permitir que as
crianças do concelho conheçam o
espectro da fome e por isso, lamenta
a insensibilidade dos socialistas que
preferem gastar o dinheiro dos muní-
cipes em ações de publicidade e pro-
paganda”, recordado que “só em 2008
/2009 a Câmara de Santo Tirso gas-
tou cerca de 800 mil euros em ações
de propaganda”.

Canceles diz que a proposta visa-
va, numa fase inicial, detetar quais
efetivamente os alunos cujas famílias
não podem assegurar uma segunda
refeição e depois, que se realizassem
acordos com as IPSS de forma a que
estas pudessem confecionar as refei-
ções, evitando-se assim a abertura dos
estabelecimentos escolares para esse
efeito. O vereador lamenta que a câ-
mara nem sequer tenha querido dis-
cutir o assunto, mas garante que se
“a autarquia infletir e levar esta pro-
posta a reunião”, que os vereadores
do PSD “aprovam-na”.

Sobre o assunto, o Entre Margens
contactou o presidente da Câmara de
Santo Tirso, contudo Castro Fernan-
des optou por não fazer quaisquer
comentários. ||||

A JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES, torna público que está aberto Con-
curso para concessão do QUIOSQUE DA RUA DOS CORREIOS e do QUIOS-
QUE DO LARGO CONDE S. BENTO.

O preço da concessão será anualmente actualizado de acordo com o coeficiente de
actualização previsto para as rendas não habitacionais.

Os interessados deverão apresentar as propostas em subscrito fechado  até às 17,00
horas do dia 31/01/11 na secretaria da Junta de Freguesia de Vila das Aves, indicando qual
o quiosque que pretendem.

Critérios de apreciação das propostas

1. As condições profissionais e financeiras do interessado.
2. O preço proposto
3.A Junta de Freguesia reserva-se o direito da não adjudicação.

Vila das Aves, 05 de Janeiro 2011

O Presidente da Junta
Carlos Alberto Carvalho Fernandes

JUNTA DE FREGUESIA
DE VILA DAS AVES
EDITAL

Andreia Neto diz que o
“PSD não pode permitir
que as crianças do conce-
lho conheçam o espectro
da fome e lamenta a in-
sensibilidade dos socia-
listas que preferem gas-
tar o dinheiro dos mu-
nícipes em ações de pu-
blicidade e propaganda”

ANDREIA NETO, PRESIDENTE DA CONCELHIA DO PSD, LADEADA PELOS VEREADORES ALIRIO CANCELES E CARLOS PACHECO
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Condicionada a venda de sepulturas
para que cemitério dure mais tempo

||||| TEXTO E FOTO: JJJJJOSÉOSÉOSÉOSÉOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

A requalificação, ampliação ou mes-
mo a criação de novos cemitérios con-
tinua a absorver parte do investimen-
to camarário, tendo a autarquia cons-
ciência de que as obras em causa di-
zem muito às populações.

“Isto não é uma obra qualquer”,
disse Castro Fernandes na tarde do
último sábado, na inauguração dos
trabalhos de ampliação do cemitério
de Monte Córdova. “Já estive em mui-
tos países e nunca vi darem tanta
importância aos cemitérios como aqui”,
referiu ainda o autarca.

Desde que tomou posse como pre-
sidente da junta que Manuel Leal se
depara com o risco de a freguesia
ficar sem sepulturas, daí que a ampli-
ação do cemitério se impusesse como
um dos seus principais desígnios. Não
foi fácil chegar até aqui, conforme ex-
plicou o mesmo responsável político,
pois o processo que levou a amplia-
ção do cemitério revelou-se de algu-
ma complexidade no que ao terreno
escolhido para o efeito diz respeito.

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE MONTE CÓRDOVA CUSTOU CERCA DE 102 MIL EUROS À AUTARQUIA MUNICIPAL E É
OBJETIVO DA JUNTA DE FREGUESIA E DA CÂMARA DE SANTO TIRSO QUE DURE MUITO TEMPO. A INAUGURAÇÃO DAS OBRAS
REALIZOU-SE NA TARDE DO PASSADO SÁBADO, 15 DE JANEIRO, NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS.

relativo à gestão do cemitério. Confor-
me explicou o autarca, das 86 novas
sepulturas, as primeiras 16 podem ser
concedidas, já as restantes não. Ou
seja, a junta de freguesia se delas ne-
cessitar poderá retirar as ossadas que
aí existam, para proceder a novas uti-
lizações. “Se for bem gerido”, afirmou
depois o presidente da câmara, este
cemitério “pode durar muitos e mui-
tos anos”. Castro Fernandes congra-
tulou-se ainda pelo facto de pronta-
mente o presidente da Junta de Mon-
te Córdova ter assinado o protocolo
relativo à gestão do cemitério e lamen-
tou que nem todos sigam o exemplo.
“Infelizmente houve uma freguesia em
que o presidente da Junta não assi-
nou o protocolo e vendeu terreno para
sepulturas e, mais grave, para jazigos”.

OUTROS INVESTIMENTOS
Resolvido o problema da falta de se-
pulturas, era de prever que as aten-
ções da junta local se virassem nou-
tras direções. E Manuel Leal não per-
deu tempo: no encerramento da ceri-
mónia de inauguração da ampliação

do cemitério, de outras obras falou o
presidente da Junta. Novos investi-
mentos são reclamados para a fre-
guesia, quase todos relacionados com
as vias de comunicação. O presiden-
te da Junta diz entender que Castro
Fernandes encare as freguesias do
concelho como “24 filhas” e como
tal devam ser tratadas por igual, mas
deu a entender que a dimensão ge-
ográfica da freguesia de Monte
Córdova exige investimentos ao ní-
vel das vias de comunicações que
provavelmente noutras freguesia não
se revelem da mesma importância.

Castro Fernandes não concretizou
quais as futuras obras a fazerem-se em
Monte Córdova, mas sempre foi di-
zendo que, apesar da crise, os inves-
timentos vão continuar. É que a situ-
ação financeira da Câmara Munici-
pal, sublinhou o autarca, “é mais ou
menos favorável”. A autarquia tirsense
não é “das mais devedoras” ou como
disse o próprio Castro Fernandes não
se “mete em loucuras”, sublinhando
a aposta em obras apoiadas por fun-
dos comunitários. |||||

Resolvido o problema da falta de
sepulturas (ver texto ao lado), den-
tro de alguns meses Monte Cór-
dova poderá ver ainda ultrapas-
sada outra carência; a de uma far-
mácia. É que foi recentemente
aberto o concurso público para a
instalação de um Posto Farmacêu-
tico no lugar de Santa Luzia.

Há uns anos, a deslocação da
farmácia existente na freguesia pa-
ra a sede do município em “mui-
to penalizou” Monte Córdova, re-
feriu o presidente da Junta. Manu-
el Leal revelou que desde então
muitas diligências foram tomadas
quer pela Junta de Freguesia quer
pela Câmara Municipal, com a si-
tuação a ser exposta ao Presiden-
te da República, ao Primeiro Mi-
nistro e naturalmente ao Ministé-
rio da Saúde e ao Infarmed (Au-
toridade Nacional do Medica-
mento e Produtos de Saúde I.P).

“As farmácias podem hoje mu-
dar-se de uma freguesia para a
outra, sem o parecer da Câmara
Municipal”, lamentou Castro Fer-
nandes que deu conta que com a
deslocação da farmácia de Mon-
te Córdova para Santo Tirso, a ci-
dade passou a ter cinco postos far-
macêuticos e obrigou a popula-
ção de Monte Córdova a deslo-
car-se até à sede do concelho para
comprar medicamentos. Castro
Fernandes disse mesmo que o
“Infarmed foi a “entidade que mais
prejudicou Monte Córdova”.

Feitas as várias diligências, foi
então aberto o concurso público
para a instalação de uma farmá-
cia na freguesia. O concurso rege-
se pelo disposto no artigo 44º,
do DL nº 307/2007, de 31 de
agosto e nos termos da Delibera-
ção nº 27/CD/2010, de 24 de
fevereiro, podendo a ele concor-
rer as farmácias do concelho de
Santo Tirso e as farmácias dos
concelhos limítrofes.

As candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requeri-
mento dirigido ao presidente do
Conselho Diretivo da Infarmed, IP
entregue diretamente, ou remeti-
do pelo correio, para o Parque da
Saúde, avenida do Brasil, 53,
1749-004 Lisboa, solicitando a
admissão ao concurso. Os inte-res-
sados deverão consultar o Aviso nº
1213/2011 publicado no Diário da
República, 2ª Série – Nº 8 – no dia
12 de janeiro de 2011. ||||| JCJCJCJCJC

Cerca de 102 mil euros foi o va-
lor do investimento camarário nesta
empreitada, que incluiu a implantação
de 86 sepulturas e respetivos arrua-
mentos de acesso, a construção de
72 ossários, a construção de muros
de vedação e ainda obras referentes
à pavimentação, à drenagem de águas
pluviais e ao alargamento das áreas
ajardinadas. . . . . As     obras incluíram ain-
da     lugares de estacionamento, no-
meadamente um para o veículo fú-
nebre e outro para deficientes.

Com a obra pronta e inaugurada,
a preocupação agora é a de fazer com
que ela renda; não em dinheiro, mas
em tempo. E é por isso que Manuel
Leal prontamente aceitou assinar com
a câmara de Santo Tirso o protocolo

Monte Córdova
vai voltar
a ter farmácia

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE MONTE CÓRDOVA INAUGURADA NO ÚLTIMO SÁBADO

Cerca de 102 mil euros
foi o valor do investimen-
to camarário nesta em-
preitada, que incluiu a
implantação de 86 sepul-
turas e de 72 ossários



FOI NUM AMBIENTE QUASE FAMILIAR QUE QUARENTA E
QUATRO PESSOAS RECEBERAM O CERTIFICADO DE
ESTUDOS CONCLUÍDOS, DO CENTRO DE NOVAS
OPORTUNIDADES DA ESCOLA SECUNDÁRIA D. AFONSO
HENRIQUES, NO PASSADO DIA 7 DE JANEIRO, NO CENTRO
CULTURAL DE VILA DAS AVES.
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Contrariamente ao sucedido em si-
tuações homólogas, em que o ênfase
foi quase sempre no conceito e na
estrutura das Novas Oportunidades,
o que a Escola D. Afonso Henriques
proporcionou no passado dia 7 de
janeiro aos convidados e formandos
foi um espetáculo simples, prático, di-
vertido e eficiente.

Em pouco mais de quarenta e cin-
co minutos, o público que encheu as
cadeiras do Centro Cultural de Vila
das Aves viu teatro, ouviu poesia e
assistiu à entrega dos diplomas a 44
adultos. Tratou-se bem mais de um
espetáculo divertido e dinâmico do
que uma simples entrega de diplo-
mas, muitas vezes estéril e cansativa.

Teatro e poesia
marcam entrega
de diplomas

Com o principal objetivo de proporci-
onar às muitas famílias da freguesia
de Santo Tirso que não têm condi-
ções para uma Ceia de Natal condig-
na, um momento em que o espírito
natalício fosse vivido plena e inten-
samente, a Junta de Freguesia de Santo
Tirso organizou no passado dia 19
de dezembro, pelo segundo ano con-
secutivo, um almoço de Natal para as
pessoas mais necessitadas e caren-
ciadas da freguesia.

A junta de Santo Tirso, retoma as-
sim a experiência de 2009, ano em
que a junta obteve resultados muito
positivos com esta iniciativa. Este ano
a junta contou com o apoio  e colabo-
ração de empresas, entidades e insti-
tuições, uma vez que tudo o que foi
servido à mesa, todo o trabalho en-
volvido, nomeadamente a animação
musical e até as lembranças ofereci-
das aos presentes foram consegui-
dos de uma forma gratuita. Graças
ao trabalho de uma equipa de volun-

Junta de Santo Tirso
ofereceu almoço de
Natal a duzentas pessoas
A JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO TIRSO PROPORCIONOU
UM ALMOÇO DE NATAL, TOTALMENTE GRATUITO A CERCA
DE DUZENTAS PESSOAS CARENCIADAS DA FREGUESIA.

tários que foi incansável e à genero-
sidade das muitas empresas e parti-
culares que aceitaram colaborar, foi
possível realizar-se um evento que
contou com cerca de duas centenas
de pessoas à mesa, a custo zero…

O almoço começou pelas 13 ho-
ras no refeitório da Escola Agrícola,
contíguo à Igreja Matriz, e contou com
a presença das mais diversas institui-
ções que, directa ou indirectamente,
se associaram ao evento e se fizeram
representar, em sinal de que estas
coisas da generosidade e da solida-
riedade devem-se viver e não apenas
decretar ou decidir.

Além de toda a equipa da Junta
de Freguesia, funcionários, membros
da Assembleia de Freguesia e de anó-
nimos que quiseram participar, mar-
caram ainda presença o padre Celes-
tino Ramos, pároco da paróquia de
Santa Maria Madalena, o represen-
tante do núcleo de Santo Tirso da
Cruz Vermelha, Hugo Assoreira, o

nifestar todo o seu apoio e solidarie-
dade, enviando uma mensagem es-
crita que foi lida pelo presidente da
Junta de Freguesia, José Pedro Miran-
da. Foi o caso do pároco de Fontiscos,
Padre Fernando Coutinho, do Padre
Jardim Moreira, Presidente da Rede
Europeia Anti-Pobreza e do presidente
da Assembleia de Freguesia de San-
to Tirso, Carlos Oliveira.

Como todos realçaram, “nem só de
pão vive o homem” e as entidades
políticas não se podem dar por satis-
feitas por proporcionarem apenas um
dia de alegria, porque a fome e a misé-
ria duram o ano todo… e muito há a
fazer nos restantes 364 dias do ano.
É o que tem feito a Junta de Fregue-
sia de Santo Tirso, por exemplo, com
a sua lavandaria e o banho social.

O almoço contou ainda com a
presença musical de Mano Belmonte.
No final da festa, nem sequer faltou
o Pai Natal que fez as delícias da
pequenada, oferecendo presentes a
todos os participantes. Parafraseando
o Senhor Presidente da Junta, um al-
moço, uma Ceia de Natal, uma tarde,
um dia ou uma noite de convívio, por
si só, não resolvem o problema da
pobreza, da fome, da marginalização
ou da exclusão social, mas pode per-
feitamente servir de exemplo para
aquilo que se pode fazer pelos ou-
tros. Assim haja boa vontade, dispo-
nibilidade e dedicação, porque o res-
to aparecerá certamente, como temos
verificado. |||||| COMCOMCOMCOMCOM     BASEBASEBASEBASEBASE     NONONONONO     COMUNICOMUNICOMUNICOMUNICOMUNI-----
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presidente da direção da ASAS, José
dos Santos Pinto, e a vereadora res-
ponsável pelos pelouros da Cultura
e Ação Social da Câmara Municipal
de Santo Tirso, Júlia Godinho.

Outros convidados que, por moti-
vos inadiáveis, não puderam estar
presentes mas não deixaram de ma-
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Este ano a junta contou
com o apoio  e colabo-
ração de empresas, enti-
dades e instituições, uma
vez que tudo foi consegui-
do de forma gratuita

Helena Miguel, diretora da Escola
Secundária D. Afonso Henriques, num
discurso informal lembrou o objetivo
das Novas Oportunidades: “tentámos
ajudar adultos que numa dada altu-
ra não tiveram oportunidade de con-
cluir os estudos e que agora lhes fa-
zem falta para a vida”. Acrescentou
ainda a mesma responsável que os
adultos que iriam minutos mais tarde
receber os diplomas eram “tão impor-
tantes como os alunos que terminam
o 12º ano e vão para faculdade.”

Numa cerimónia em que marca-
ram presença entidades ligadas à edu-
cação, nomeadamente Carla Carnei-
ro, da Direção Regional de Educação
do Norte (DREN), Ana Maria Ferreira,
vereadora da cultura da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Elisabete Faria,

obtiveram a certificação, oito forman-
das apresentaram uma peça humo-
rística sobre o passado e o presente
das mulheres.

Pouco habitual neste tipo de even-
tos, o teatro amador apresentado no
palco do Centro Cultural conseguiu
o feito de aligeirar a cerimónia tor-
nando-a quase familiar. O público
correspondeu em pleno presentean-
do as atrizes com um grande aplau-
so. De notar que todas elas eram alu-
nas das Novas Oportunidades.

Para a noite ainda estava reserva-
do um momento poético, com Arman-
do Silva, um dos grandes protagonis-
tas desta cerimónia, a declamar três
poemas de sua autoria.

A noite terminou com um porto
de honra, no bar do Centro Cultural
de Vila das Aves. |||||

da Junta de Freguesia de Vila das Aves,
entre outros foi o teatro e a poesia
que mais prenderam a atenção do
público. Depois de uma apresentação
em vídeo dedicado aos adultos que

Em três quartos de hora, o
público viu teatro, ouviu
poesia e assistiu à
entrega dos diplomas.



Dê um lugar de destaque à sua empresa!

empresas&negócios
CONTACTE ESTE JORNAL

RUA DOS CORREIOS -
EDIF. DA ESTAÇÃO
DOS CAMINHOS DE FERRO
APARTADO 19 - 4796 - 908
VILA DAS AVES

TELEFONE: 252 872 953
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Por motivos ainda não muito claros a
Associação de Reformados de Vila
das Aves (Arva) deixou de poder usar
as instalações do pavilhão do Clube
Desportivo das Aves, que usava há
quatro anos para as aulas de ginásti-
ca dos reformados.

Cidálio Ferreira, em declarações ao
Entre Margens explica o que aconte-
ceu. “Recebemos um comunicado do
Desportivo das Aves assinado por
quatro pessoas, a dizer que por moti-
vos que agora já nem me lembro (eram
mentiras na minha opinião), que iam
fazer um inquérito e que entretanto
ficavam canceladas todas as atividades
desportivas dos seniores.”

Contactada pelo Entre Margens a
fim de aferir os motivos que conduzi-
ram à posição tomada pelo clube
avense, a administração do Desportivo
das Aves fez saber que “está a decor-
rer um inquérito interno e que de mo-
mento não têm nada a dizer.”

Perante isto, Cidálio Ferreira não
deixa de lamentar a decisão do clube.

ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DE VILA DAS AVES

Associação de Reformados
com aulas de
ginástica suspensas
A ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DE VILA DAS AVES FOI IMPOSSIBILITADA DE TER AULAS DE
GINÁSTICA NO PAVILHÃO DO CLUBE DESPORTIVO DAS AVES. O CLUBE FEZ SABER QUE ESTÁ
ABERTO UM INQUÉRITO INTERNO DEPOIS DE TER SURGIDO “SUSPEITAS DE
IRREGULARIDADES E INCUMPRIMENTOS” POR PARTE DA REFERIDA ASSOCIAÇÃO.

“Sinto-me triste, porque acho que é
uma injustiça.” E junta ao seu lamen-
to um apelo: “faço votos para que as
pessoas de boa consciência ganhem
juízo e lembrem-se que os únicos pre-
judicados no meio disto tudo são os
reformados porque não têm culpa
nenhuma do que se passa.” Mas a
questão é: o que é que se passa? Por-
que, por mais insistente que o Entre
Margens tenha sido, nenhuma das
partes nos conseguiu apresentar uma
razão concreta para este “divórcio”.

O Entre Margens conseguiu en-
tretanto apurar que o referido comu-
nicado enviado à Arva apresentava
como motivos para a suspensão das
atividades desportivas dos reforma-
dos na pavilhão “suspeitas de irregu-
laridades e incumprimentos” sem con-
cretizar de que natureza.

Cidálio Ferreira explicou ao Entre
Margens que após ter recebido o
comunicado do Desportivo das Aves,
a associação enviou uma carta ao clu-
be avense a fim de solicitar uma reu-
nião. “Mandámos uma carta a pedir
uma reunião para nos esclarecerem

o que é que aconteceu, mas acho que
não vamos ter resposta”.

O certo é que a Associação de
Reformados de Vila de Aves, que atual-
mente tem cerca de seiscentos asso-
ciados inscritos e pagantes, deixou de
poder usar o pavilhão do Clube Des-
portivo das Aves, passando a decor-
rer as aulas desta associação na Jun-
ta de Freguesia de Vila das Aves. “Pelo
menos assim, os reformados não fi-
cam prejudicados porque não há pa-
ragem das aulas, as condições no
pavilhão é que eram melhores por-
que havia chuveiros”.

Resta recordar que, contrariamen-
te aos anos anteriores, em que o cus-
to do professor era suportado pela
Câmara de Santo Tirso, este ano foi a
Junta de Vila das Aves que contratou
a professora para ministrar as aulas
de ginástica sénior da Arva.

A Arva tem vindo ao longo dos
anos a dar especial atenção aos
seniores não só no que à atividade
física diz respeito, mas também às
atividades de lazer e ocupação de
tempos livres. |||||

Luís Prada Pereira foi condenado no
passado dia 11 de janeiro a três
anos de prisão, com pena suspensa
por atos praticados há seis anos, cor-
ria o ano de 2005. O ex coman-
dante do posto da GNR de Santo
Triso, foi condenado por  ter atenu-
ado o valor de uma multa a um
automobilista, e por ter falsificado
documentos oficiais para disfarçar
a infração.

Ao tribunal o sargento chegou
acusado de crimes de prevaricação,
peculato, destruição de documen-
tos, falsificação, sendo que apenas
dois deles conseguiram ser prova-
dos em tribunal.

A história começa em janeiro de
2005, quando dois guardas fisca-
lizaram um automobilista que con-
duzia uma viatura sem a inspeção
obrigatória em dia. Três dias depois
o automobilista fez a inspeção ao
veículo e o Luis Gonzaga Prada Pe-
reira, alterou a natureza e data da
multa, o que alterava substancial-
mente o valor da multa a ser aplica-
da ao automobilista, ou seja, de
250 a 1250 euros, o condutor pa-
gou apenas 30 euros, referentes
apenas à não apresentação dos do-
cumentos de inspeção.

 Testemunhos importantes para a
decisão do coletivo de juízes, foram
os dos dois militares que passaram
a multa e que declararam que, na-
quela data, o automobilista confes-
sou não ter feito a inspeção ao carro.

O sargento estava ainda acusa-
do de se apropriar de dinheiro de
multas, mas o crime não ficou pro-

Ex comandante da GNR
de Santo Tirso condenado
a três anos de prisão
EX COMANDANTE DO POSTO DE SANTO TIRSO, E ATUAL
COMANDANTE DO POSTO DA GNR DE FÂNZERES,
CONDENADO A 3 ANOS DE PRISÃO COM PENA SUSPENSA

vado, uma vez que oficiais do Co-
mando da GNR do Porto confirmam
que todos os autos eram registados
e o dinheiro entregue à guarda.

O sargento Luís Gonzaga foi con-
denado em cúmulo jurídico a três
anos de prisão com suspensão da exe-
cução da pena por igual período, sem
suspensão da atividade profissional.

SUSPEITOS DE 20 ASSALTOS
JULGADOS A 1 DE MARÇO
Está marcado para o dia 1 de mar-
ço o início do julgamento de 12 pes-
soas alegadamente envolvidas em
mais de 20 assaltos violentos a
ourives e outros comerciantes con-
sumados entre 2008 2009 nos
concelhos da Trofa, Maia, Vila do
Conde, Póvoa de Varzim, Valença e
Paredes. Os assaltos visaram também
viaturas de transporte de tabaco,
cafés e postos de abastecimento de
combustíveis. Um dos arguidos en-
contrava-se evadido, desde 2000,
de um estabelecimento prisional.

DOIS DETIDOS POR FURTOS
A GNR de Santo Tirso deteve dois
homens alegadamente responsáveis
por vários assaltos.

Os dois homens agora detidos,
serão alegadamente os autores de
dezenas de assaltos na zona de Pa-
ços de Ferreira. Depois de os avista-
rem dentro de uma viatura com mais
duas pessoas, os militares da GNR
de Santo Tirso perseguiram os as-
saltantes durante vários quilómetros
acabando os deter. Os dois homens
têm cerca de 18 anos. |||||

HORIZONTAIS
3 PSD; 4 José Manuel Coelho; 9 Belém; 13 Manuel de Arriaga; 14 Viana do
Castelo; 15 Nobre; 17 PS; 20 Quatro; 21 Católica; 22 Defensor Moura; 23
Vinhó; 24 Vinte; 25 Deputado; 31 Seis; 33 Fernando; 35 Manuel Alefre; 38
Mudança; 39 Dois; 42 Bandeira; 44 Pessoa; 45 Cavaco; 47 Francisco; 48
Urologia; 49 Vejo; 50 Boliqueime; 51 Catorze; 52 Mário Soares.

VERICAIS
1 Anibal; 2 José Manuel Coelho; 5 Fernando Nobre; 6 Francisco Lopes; 7
Fernando Nobre; 8 Praça da Canção; 10 Russo; 11 Democracia; 12 Madeira;
16 Electricista; 18 Alegre;  19 Jorge Sampaio; 26 AMI; 27 Lisboa; 28 Urna;
29 Afeganistão; 30 Coimbra; 32 Recenseado; 34 Rei; 36 A portuguesa; 37
Cão; 40 Liberdade; 41 País; 43 Nobre; 46 Cavaco.

PALAVRAS CRUZADAS | SOLUÇÕES
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||||| TEXTO: LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

No passado dia 15 decorreu no sa-
lão paroquial de Vila das Aves o sa-
rau de Reis que perfaz a linda soma
de 25 anos a honrar a tradição.

Apresentado pelo chefe Gabriel e
pela caminheira Cristina Valente e as-
sessorados para efeitos de projeção
em “power point” e transmissão direta
via internet (saraudereis.blogspot.com)
por uma equipa de que faziam parte J.
Miguel Matos, João Coutinho, Pauline

INICIATIVA REALIZOU-SE NO ÚLTIMO SÁBADO, DIA 15 DE JANEIRO, NUMA
ORGANIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS DE VILA DAS AVES

As Bodas de Prata do
Sarau de Reis

Trindade, Pedro Oliveira e chefe Rui
Faria, e depois de uma projeção que
procurava contextualizar o ano do ar-
ranque da iniciativa (1986/87) atra-
vés de acontecimentos mediáticos e
bem assim da audição de alguns dos
cantares que o grupo de escuteiros veio
recolhendo e apresentando, os gru-
pos de cantares que este ano se apre-
sentaram, na sua maioria já reinciden-
tes e alguns desde a primeira hora,
foram-se sucedendo em palco, respeti-
vamente: Grupo da catequese, Asso-

GANHE UM ALMOÇO
PARA DUAS PESSOAS NOS

RESTAURANTES:
Estrela do Monte * Sobreiro

VEJAVEJAVEJAVEJAVEJA     NANANANANA     PENÚLPENÚLPENÚLPENÚLPENÚLTIMTIMTIMTIMTIMAAAAA     PPPPPÁÁÁÁÁGINAGINAGINAGINAGINA

Torne-se assinante deste jornal e
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foi durando; e se, péssimo vício, feita
a atuação de um grupo, a maioria dos
seus componentes e acompanhantes
ia retirando (também é verdade que
quando há crianças não é fácil mantê-
las), mas o salão ia-se recompondo e
mantendo uma boa audiência. Gru-
pos houve melhor apreciados pela
persistência de elementos e adereços
tradicionais; outros pela irreverência
e pelas rábulas que iam introduzin-
do como no caso dos Jovens Renas-
cer; ainda pela criatividade e moderni-

ciação do Infantário, Grupo Arva, Cen-
tro Pastoral de Cense, Ass. S. Miguel,
Escola da Ponte, Grupo Etnog. V. Aves,
Lar Familiar da Tranquilidade, Escola
Secundária Afonso Henriques, Ran-
cho Folcl. De Stº André Sobrado, Jo-
vens Renascer, Gr. Coral de V. Aves e
o Agrupamento de Escuteiros.

Diga-se que o ritmo do sarau podia
ter uma melhor e mais pronta sequen-
cialização para se não prolongar como
se prolongou das 20.30 até quase à
meia-noite e meia mas o entusiasmo

dade do ritmo e das letras, como já
vem sendo o caso dos alunos, docen-
tes e encarregados de educação da
Ponte; e, como também se lhes exige,
pela polifonia e canto bem timbrado
como seja o caso do Grupo Coral
que interpretou uma harmonização
do Luís de Magalhães aqui referido
em notícia da edição de uma sua
coletânea musical; e mesmo quando
o grande rigor da interpretação não
foi bem conseguido, só o caso de vir
participar e marcar presença amiga já

de si é de louvar por amor à tradição.
Durante o sarau foram sorteados

os três números da sorte que propici-
aram levar para casa um televisor LCD,
uma máquina de café e um micro-on-
das, oferecidos pelo E. Leclerc e que
couberam 1º prémio: nº0225; 2º-
1200; 3º- 1667. Com o dinheiro obti-
do o Agrupamento vai poder acorrer
a obras urgentes e necessárias na se-
de. Os prémios poderão ser reclama-
dos até 15.02.2011. ||||| FOTOS CEDIDAS

POR CARLCARLCARLCARLCARLOSOSOSOSOS     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES E AGRUPA 004

Grupos houve melhor
apreciados pela persis-
tência de elementos e
adereços tradicionais;
outros pela irreverência e
pelas rábulas que iam
introduzindo como no
caso dos Jovens Renascer
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Apesar de já estar a funcionar em
pleno há cerca de um mês, a nova
Unidade de Cuidados Continuados
da Irmandade e Santa Casa da Mise-
ricórdia de Santo Tirso, foi inaugura-
da no passado dia 22 de dezembro,
pelo secretário de Estado Adjunto e
da Saúde, Manuel Pizarro.

A obra de quase 2,5 milhões de
euros tem a particularidade de um
dos seus maiores financiadores ser
uma utente, que doou 830 mil euros
para a construção deste centro, fa-
zendo par com os 750 mil euros fi-
nanciados pelo estado e os restantes
capitais próprios da Santa Casa.

O provedor da Santa Casa da Mi-
sericórdia, Alberto Machado Ferreira

Unidade de Cuidados Continuados
inaugurada em Santo Tirso

afirmou que se dúvidas houvesse
quanto à importância desta unidade
o facto de estarem a “funcionar há pou-
co mais de um mês e das camas já
estarem todas ocupadas, é sinal que
isto tem grande interesse para a re-
gião”. Manuel Pizarro corroborou, lem-
brando que “o que mais falta faz na
saúde são as Unidades de Cuida-
dos Continuados”.

Castro Fernandes, também presente
na cerimónia, embora a câmara não
tenha qualquer ligação a esta obra
na parte económica, reconheceu a im-
portância e o trabalho da Misericór-
dia e aproveitou para avisar o secre-
tário de estado que tinha mais um
dossier para lhe entregar com pro-
postas para Santo Tirso.

A nova unidade de Cuidados
Continuados tem trinta camas: quin-
ze na Unidade de Longa Duração e
Manutenção e quinze na Unidade
de Média Duração e Reabilitação. ||||||
TEXTEXTEXTEXTEXTTTTTOOOOO: : : : : CATARINA SOUTINHO

Já se encontra disponível a últi-
ma edição da Revista da Miseri-
córdia, dedicado ao tema “Cui-
dador”. Neste número 20, a Rede
de Cuidados Continuados surge
em destaque, a propósito da
inauguração da unidade da Mi-
sericórdia de Santo Tirso mas
também através da entrevista a
Salazar Coimbra, presidente do
Grupo Misericórdias Saúde, na
qual defende que a referida rede
“terá de passar ao lado de qual-
quer crise”. ||||||

“CUIDADOR” É TEMA
CENTRAL DE REVISTA

A CELEBRAR 125 ANOS DE EXISTÊNCIA, A IRMANDADE E SANTA CASA DA MISERICÓRIDA DE SANTO TIRSO SOMOU MAIS
UMA IMPORTANTE VALÊNCIA AO SEU JÁ LONGO HISTORIAL:  UMA UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS. A
INAUGURAÇÃO, REALIZADA EM DEZEMBRO ÚLTIMO, FOI PRESIDIDA PELO SECRETÁRIO DE ESTADO, MANUEL PIZARRO

No Salão Nobre da Câmara Munici-
pal de Santo Tirso cuja plateia era
constituída quase na totalidade por
alunos da Escola Secundária D. Di-
nis, foi apresentada a segunda fase
do projeto de investigação “Santo Tirso
ComVIDA”, resultante de um proto-
colo para desenvolver a pesquisa e
intervenção educativa no âmbito da
educação para a saúde e qualidade
de vida da comunidade escolar.

Este projeto que engloba a Câma-
ra Municipal, a Faculdade de Desporto
da Universidade do Porto, a Secun-
dária D. Dinis e a Associação de Pais
da referida escola tem como objetivo
principal continuar o estudo iniciado

Segunda fase da projeto “Educação para
Saúde” arranca na escola D. Dinis
FOI APRESENTADO NO PASSADO DIA 17 DE JANEIRO A 2ª FASE DO PROJETO “SANTO TIRSO COMVIDA” DE COMBATE À
OBESIDADE, AO SEDENTARISMO E À INADEQUAÇÃO NUTRICIONAL.

em 2010 na comunidade da Escola
Secundária D. Dinis e sobretudo en-
sinar a combater a obesidade infanto-
juvenil, estudar o sedentarismo e as
comorbilidades associadas às doen-
ças de natureza cardiovascular.

Da primeira fase deste projeto já
resultou um livro que apresenta to-
dos os resultados obtidos até agora,
mas José Maia, professor/investigador
da Faculdade do Desporto da Univer-
sidade do Porto quis deixar bem cla-
ro que o livro “retrata de forma exaus-
tiva os alunos da Escola Secundária
D. Dinis”. Esclareceu o mesmo respon-
sável que a segunda fase do projeto
vai retomar tudo o que foi feito no pas-

sado. “Vamos ver o que aconteceu do
ano passado para este ano”, alertando
ainda que este ano a fasquia está mais
elevada uma vez que o objeto de es-
tudo deixa de estar centrado nos alu-
nos, para se alargar a professores e
funcionários.  Esta nova fase, segun-
do José Maia, conta com a colabora-
ção de seis novos patrocinadores, mais
concretamente seis empresas que se
mostraram imediatamente interessa-
das em apoiar o projeto, bem como
uma nutricionista e uma psicóloga.

Carlos Teixeira, o diretor da Se-
cundária D. Dinis, lembrou o traba-
lho já feito para alicerçar a importân-
cia do que se vai fazer. “Não estamos

aqui a falar do que queremos fazer,
mas sim do que já fizemos e do que
vamos fazer, porque este é um proje-
to importante para a escola uma vez
que não só envolve a educação para
a saúde, mas também envolve as fa-
mílias, e este é um bom motivo para
chamar as famílias à escola”.

Mediante o que lhe foi apresenta-
do, Castro Fernandes assegurou que
“estão criadas as condições para uma
segunda fase de sucesso.” Para tal o
projeto continuará a contar com o
apoio e patrocínio da autarquia, uma
vez que segundo o presidente da câ-
mara trata-se de um projeto “necessá-
rio e inovador”. |||||| CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA     SOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHO

À semelhança de outras campa-
nhas de solidariedade, os escu-
teiros do agrupamento de Vila das
Aves, em colaboração com os
agrupamentos de Lordelo, Vilari-
nho, S. Martinho do Campo, Roriz,
Serzedelo, Guardizela e Moreira
de Cónegos, e também com o
hipermercado E. Lecrerc de Lorde-
lo, juntaram-se para promover uma
campanha de recolha de géne-
ros alimentares e brinquedos. A
campanha, intitulada “Um Natal,
um Gesto, um Sorriso”, realizou-
se entre os dias 10 e 19 de de-
zembro e tinha como principal
objetivo a recolha e distribuição
de géneros alimentares de primei-
ra necessidade, mas também de
brinquedos que estivessem em
bom estado.

A campanha de solidariedade
excedeu todas as expetativas. Fo-
ram distribuídos mais de 300 ca-
bazes em todas as freguesias par-
ticipantes num total de cerca 3,5
toneladas de alimentos. Assim, no
dia 20 de dezembro, o agrupa-
mento 0004 doou 80 cabazes à
Associação Aves Solidária, num
total de mais de uma tonelada
de alimentos para a associação
entregar a famílias carenciadas de
Vila das Aves. Deste modo, os
escuteiros esperam que os ali-
mentos distribuídos tenham ser-
vido para minimizar as dificulda-
des pelas quais várias famílias pas-
sam actualmente.

Os escuteiros do agrupamen-
to 0004 de Vila das Aves agra-
decem a todos quanto contribuí-
ram e que de alguma forma cola-
boraram nesta campanha, e em
especial ao E. Leclerc de Lordelo
pela sua disponibilidade.

CONCURSO DE PRESÉPIOS
Ainda no âmbito da campanha
“Um Natal, um Gesto, um Sorri-
so”, o agrupamento promoveu um
concurso de presépios escutistas
para os agrupamentos envolvidos
nesta campanha de recolha. Cada
agrupamento tinha de apresen-
tar um presépio original (o mais
escutista possível), o qual seria
colocado na galeria do Pio Nono
Shopping para apreciação e vota-
ção por parte dos clientes do
E.Leclerc. Participaram no concur-
so os agrupamentos de Vila das
Aves, S. Martinho do Campo,
Roriz, Serzedelo, Guardizela e
Moreira de Cónegos, acabando
por sair vencedor o agrupamen-
to de S. Martinho do Campo com
95 votos. Este agrupamento vai
receber como prémio, uma tenda
de campismo. Os restantes agru-
pamentos participantes vão rece-
ber um prémio de participação. Os
pré-mios são oferecidos pelo E.
Leclerc.. ||||| DEPARTAMENTO DE COMUNI-
CAÇÃO, AAAAAGRPGRPGRPGRPGRP. . . . . 004004004004004     VILVILVILVILVILAAAAA     DDDDDASASASASAS     AAAAAVESVESVESVESVES

Agrupamento
0004 doa 80
cabazes à
associação Aves
Solidária
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Augusto Soares dos
Reis: da Ilha
francesa da Mayotte
para a Córsega
Augusto Soares dos Reis, filho dos avenses Rosa Maria Cruz
e Manuel Soares dos Reis, partiu recentemente com a família
para a ilha da Córsega ao sul de França para uma nova
missão ao serviço da Eletricidade de França, depois de ter
exercido na ilha francesa da Mayotte como diretor geral da
EDM (Eletricidade da Mayotte).

Em 1 de outubro do ano findo, ainda sob a sua respon-
sabilidade, era inaugurada a primeira central fotovoltaica da
Mayotte no local da Central Térmica da EDM à Longoni,
“cujos 4582 módulos ocupando 2 hectares de terreno irão
permitir o consumo de energia a 2300 pessoas e evitar o
lançamento para a atmosfera 980 toneladas de CO2 por
ano”, lia-se em sítios do semanário daquela ilha situada no
arquipélago dos Comores que se tornará, a partir de março
de 2011, o 101º Departamento Francês de Além-mar. A
mesma fonte, sobre a notícia já referida, referia-se desta ma-
neira a Augusto Soares dos Reis: “tratava-se da sua última
aparição pública, já que se vai embora para se tornar o nú-
mero dois da EDF na Córsega, no termo de três anos no
decurso dos quais muito terá trabalhado para o desenvolvi-
mento energético da Mayotte”.

Ao ilustre diretor geral, franco-português e avense, o En-
tre Margens endereça votos de sucesso no desempenho
desta sua nova missão. |||||

Para os devidos efeitos e por determinação da Junta de Freguesia
informa-se que a entrada dos funerais no Cemitério de Vila das
Aves terá o seguinte horário:

.de 1 de Abril a 30 de Setembro não poderá exceder as
18.00 horas.

.de 1 de Outubro a 31 de Março não poderá exceder as
17.00 horas.

O VOGAL DO PELOURO DO CEMITÉRIO

João Adílio Pinheiro Monteiro
Deliberação tomada em reunião da Junta de Freguesia de 28 de Setembro de 2010

JUNTA DE FREGUESIA
DE VILA DAS AVES
AVISO

PUB.

PUB.

A Associação de Colecionismo Tirsense realizou no passa-
do dia 18 de dezembro a sua Assembleia Geral ordinária
para apreciar e aprovar o Relatório e Contas da Gerência
relativos ao ano de 2010.

Esta reunião, que aprovou o referido relatório, teve início
pelas 15 horas, na sede da associação, durante a qual foram
lembrados e homenageados a título póstuma, com um minu-
to de silêncio, os sócios recentemente falecidos, nomeada-
mente Manuel Augusto Freitas Queirós, sócio fundador e
membro da direção e Abílio Cândido Martins Gomes, presi-
dente do conselho fiscal.

Das atividades desenvolvidas e participadas pela Associa-
ção em 2010, salientem-se as seguintes: exposição de cole-
cionismo, exposição comemorativa do 25 de Abril, exposi-
ção temática sobre Veículos Miniatura e exposição comemo-
rativa do Centenário da República, realizadas na Junta de
Santo Tirso; exposição de colecionismo “An-toninas 2010”
realizada no posto de turismo de Famalicão; exposição “S.
Bento 2010” no Mercado Municipal de Santo Tirso; exposi-
ção de colecionismo Casa do Pessoal do Hospital de Santo
Tirso, realizada no hospital; e exposição de Colecionismo
Juvenil, realizada na escola de Quintão 1 em Rebordões.

Um pouco mais tarde, pelas 16 horas e 30 minutos, rea-
lizou-se a Assembleia Geral Extraordinária para eleição dos
Corpos Gerentes, para o biénio 2011-2012. A lista (única)
apresentada a votação foi eleita por unanimidade. ||||||

Associação de Colecionismo
Tirsense homenageou
antigos associados

AUGUSTO SOARES DOS REIS
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Colégio das Caldinhas com futuro em risco
mobiliza comunidade educativa

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

No final da semana passada, a Asso-
ciação de Pais, os alunos, educado-
res e a direção do Instituto Nun’Alvres
(Colégio das Caldinhas) reuniram
com caráter de urgência para equa-
cionar formas de protesto a levar a
cabo junto das entidades regionais e
nacionais, no sentido de as alertar
para as consequências das recentes
medidas governamentais que resul-
taram já no corte dos apoios aos es-
tabelecimentos de ensino particular e
cooperativo, através dos chamados
“contratos de associação”.

Em resultado dessa reunião, a co-
munidade educativa do Colégio das
Caldinhas já fez saber do seu des-
contentamento junto de Cavaco Sil-
va, enquanto candidato a presidente
da República, uma vez que uma das
decisões tomadas na reunião reali-
zada a 14 de janeiro foi a de marcar

AOS CORTES ORÇAMENTAIS, QUE DITARAM JÁ UMA REDUÇÃO DE 30 POR CENTO DAS VERBAS TRANSFERIDAS PELO ESTADO, SOMA-SE O RISCO DE REVO-
GAÇÃO DO CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE PAIS EQUACIONA FORMAS DE LUTA QUE PODEM PASSAR PELO ENCERRAMENTO DA ESCOLA
DE FORMA A FAZER COM QUE O GOVERNO RECUE. A ACONTECER, SERÁ UMA DECISÃO CONCERTADA COM OUTROS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

Durante o mês de janeiro e também
fevereiro será possível visitar várias
exposições que vão estar patentes não
só na Junta de Freguesia de Santo
Tirso, mas também em vários espaços
comercias da cidade. Algumas expo-
sições contam com a colaboração da
ACIST, Jardim de Infância da Santa
Casa da Misericórdia, Colégio Santa
Teresa de Jesus, Jardim-Escola João

A JUNTA DE SANTO TIRSO INICIA NO SÁBADO, DIA 22 DE JANEIRO, AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE SANTO TIRSO

Comemorações da Semana de Santo Tirso
com oferta de computadores

de Deus, Escola EB1 DE Santo Tirso,
Escola EB1/JI do Foral e Escola EB1/
JI de S. Bento da Batalha.

Nos dias 24, 26 e 28 de janeiro,
a Associação Amigos dos Animais
de Santo Tirso irá apresentar na jun-
ta a iniciativa “Adote um animal”.

No dia 27 será apresentado o li-
vro “Camilo Castelo Branco em Santo
Tirso”, de António José Ribeiro. No

dia seguinte, dia 28, haverá uma ses-
são de foguetes, oferta de computa-
dores a instituições e associações da
freguesia, promoção dos pastéis je-
suítas e do vinho verde, bem como a
inauguração da rua da Quelhinha

No dia 29 para além da atuação
da Fanfarra dos Bombeiros Voluntári-
os Tirsenses durante a tarde nas ruas
de Santo Tirso, às 21h30 na Igreja S.

Bartolomeu de Fontíscos irá decorrer
o Concerto de Reis. Entre 28 e 29 a
noite fica garantida com a iniciativa
“Animar Santo Tirso ‘Beba’ Santo Tirso”,
a decorrer nos bares da cidade.

A fechar, já no dia 30 haverá a
XX Estafeta Mista e o XXIII Convívio
de Cicloturismo. Mais informações
podem ser consultadas no site da
Junta em www.jf-santotirso.pt |||||

A associação Amar Santo Tirso, vai
realizar no dia 24 de janeiro às
20h30, na Pedra do Couto uma
conferência sobre “Empreende-
dorismo: sonho ou loucura?”. A
conferência será ministrado por
António Souza-Cordoso director-
geral da Associação Nacional de
Jovens Empresários (ANJE).
As inscrições para o jantar po-
dem ser feitas através do mail:
amarsantotirso@gmail.com.

“Amar Santo Tirso”
promove
conferência sobre
empreendedorismo

presença nas iniciativas de campanha
realizada pelos diferentes candidatos
na região, segundo deu conta ao
Entre Margens Sara Azevedo, presi-
dente da Associação de Pais. E o que
veio a acontecer na passagem do can-
didato presidencial por Braga, no úl-
timo domingo.

Mas o maior protesto poderá che-
gar a 26 de janeiro com o encerra-
mento do colégio, juntamente com as
restantes 92 escolas que estão em
contrato de associação. É “um último
recurso”, afirma Sara Azevedo. “Da-
qui até lá pode haver alguma solu-
ção e pode deixar de ser necessário
tomar essa atitude, e depois porque
está dependente da decisão das ou-
tras escolas. O objectivo é que as 93
escolas tomem a mesma atitude, será,
portanto será, uma decisão concerta-
da com todas escolas que estão em
contrato de associação”.

O decreto-lei que regulamenta o

apoio do Estado ao ensino privado
ditou já um corte de 30 por cento
do valor transferido para as escolas
com contrato de associação. Na prá-
tica, dos anteriores 120 mil euros
transferidos anualmente por cada tur-
ma, as escolas passaram a receber 90
mil e é previsível que este montante
se cifre nos 80 mil no próximo ano.
Cavaco Silva ainda “ameaçou” vetar
o diploma, mas garantias dadas pelo
governo terão tranquilizado o presi-
dente da República. Contudo, saiu
posteriormente uma portaria que pre-
vê que os contratos até agora reno-
vados automaticamente, passam a ser
anuais, podendo mesmo deixar de
se realizar ou de serem reduzidos a
um número reduzido de turmas.

Ou seja, é o futuro de estabeleci-
mentos de ensino como o Colégio
das Caldinhas que está em causa, pois
o Estado coloca em cima da mesa a
hipótese de revogar os contratos de

associação, o que no limite pode sig-
nificar a exclusão dessas escolas da
rede. Sara Azevedo pede desculpas
pela forma como o diz, mas não dei-
xa de sintetizar a ideia: “o Estado usa
quando lhe apetece e deixa de usar
quando já não precisa”.

Recorde-se que os contratos de
associação traduzem a impossibilida-
de do Estado em assegurar a escola-
ridade obrigatória a todos os alunos,
celebrando por isso com os estabele-
cimentos de ensino particulares os
referidos contratos no sentido de es-
tes darem essa resposta. Os números
da OCDE, de resto, indicam que o
Estado poupa muito dinheiro ao fi-
nanciar colégios com contrato de as-
sociação em vez de escolas estatais.

Para fazer face aos cortes orçamen-
tais, 90 por cento dos professores do
colégio de Santo Tirso já aceitaram
uma redução salarial, mas ainda as-
sim o Instituto Nun’Alvres, com mais

de 100 anos de existência, não dei-
xa de ter o seu futuro em risco. Facto
que tem mobilizado a comunidade
educativa em torno da questão. “Pos-
so-lhe dizer que na reunião da se-
mana passada estavam representados
cerca de 80 por cento dos pais. Acho
que é bastante bom e denota grande
preocupação”. A isto somam-se as
manifestações de apoio no facebook.

“Tristeza” é o sentimento com que
Sara Azevedo assiste a tudo isto, mais
ainda porque conhece bem a escola,
ou não fosse ela antiga aluna do Co-
légio das Caldinhas. “Uma das gran-
des motivações que me fez entrar para
a Associação de Pais foi, precisamen-
te, a grande ligação que sempre fui
mantendo à escola e o valor que sem-
pre dei aquilo que lá aprendi, não só
a nível de plano estudos, como o cres-
cimento integral que a escola me per-
mitiu e por isso mesmo a escolhi para
os meus filhos”. |||||
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CONSULTA FARMACÊUTICA
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- ENTREGAS AO DOMICILIO
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(ao abrigo do artº 36 do DL nº 307/2007 de 31 de Agosto)

ABERTA 365 DIAS - ATÉ ÀS 22H30

ROBILAVES, Unipessoal Lda. // Rua 25 de Abril, Nº 272, 4795-023 Aves
e.mail: robilaves@gmail.com // NIP: 509359043
Tel./Fax: 252 874 024 //  Tlm: 925 900 990

A exposição “Cantos da Casa” faz as
suas despedidas da Casa da Galeria
este sábado, mas boas novas anunci-
am-se já para fevereiro. A começar
pela exposição individual de José Maia,
com inauguração marcada para dia 12.

Para ver até 30 de abril, a exposi-
ção “Vê Age!” traduz-se numa “via-
gem ao longo do percurso do artista,
a evolução com os encontros da vida,
os períodos de introspeção e de aber-
tura, com os seus ritmos, as brumas
de um futuro desconhecido, as pontes
entre duas margens, os reflexos de
céu na água, as ‘folhas’ caídas das árvo-
res e as múltiplas facetas da realidade
reflectidas em dupla imagem na água”.

Após 25 anos de carreira como

Exposição individual
de José Maia, em
fevereiro, na
Casa da Galeria
NATURAL DE SANTO TIRSO, JOSÉ MAIA APRESENTA NA
CASA DA GALERIA A EXPOSIÇÃO “VÊ AGE!”, QUE FICA
PATENTE ATÉ AO FINAL DE ABRIL. AINDA NO MESMO
ESPAÇO, HÁ CINEMA PARA VER A PARTIR DE 5 DE FEVE-
REIRO. UMA SELEÇÃO DOS MELHORES FILMES DE 2010

tura e Desenho Como Instrumento de
Pensamento. O artista plástico viveu
em Londres durante 15 anos, onde
realizou várias exposições, contactan-
do nesse período com Paula Rego e
Peter Blake. Licenciado em Pintura pela
Faculdade de Belas Artes da Univer-
sidade do Porto, onde foi professor
assistente nas cadeiras de Pintura e
Desenho, José Maia terminou o curso
com 19 valores a Pintura. É pós-gra-
duado em Pintura pela St Martin´s
School of Art e mestre pelo Royal
College of Art. Foi premiado várias
vezes ao longo da sua carreira, des-
tacando-se o prémio Augusto Go-
mes da Faculdade de Belas Artes; o
prémio Benetton na St. Martin´s School
of Art; o Allen Lane Penguin Book
Prize no Royal College; o Primeiro
Prémio na I Bienal AIP; o Primeiro
Prémio na I Bienal de Aveiro.

O MELHOR CINEMA DE 2010
Em fevereiro prossegue também na
Casa da Galeria a parceria com o
cineclube de Joane. Terminado o ciclo
de cinema a Agnés Varda, a proposta
para ver a partir do próximo mês pas-
sa pela exibição dos dez filmes mais
marcantes de 2010. As sessões rea-
lizam-se no primeiro sábado de cada
mês, às 16h, no auditório da Casa
da Galeria. O primeiro filme a ser exi-
bido, no dia 5, será “Shirin” de Abbas
Kiarostami. O realizador encena “A
História de Khosrow e Shirin”, um
poema persa do século XII sobre os
amores de uma princesa arménia pelo
rei da Pérsia e sobre o triângulo amo-
roso que se forma quando Shirin co-
nhece Farhad. Essa encenação é se-
guida pelo olhar de 114 mulheres
sentadas numa sala de espectáculos
- 113 actrizes iranianas de quatro ge-
rações e 1 europeia, Juliette Binoche.
Tudo o que acontece naquele palco é
vedado ao espetador, que apenas vê
a beleza daquelas mulheres, os seus
rostos e suas emoções: o choro, o riso,
o prazer e o sofrimento. “Shirin” é uma
homenagem pessoal e consciente do
realizador a todas as mulheres do
mundo, mas muito especialmente às
mulheres iranianas que sempre foram
vistas em segundo plano.

Ainda na Casa da Galeria, reali-
za-se nos dias 19 e 26 de fevereiro,
e  5 e 12 de março, o segundo work-
shop de fotografia orientado por Ivo
Godinho. Tal como no primeiro cur-
so, este destina-se a todos que gos-
tam de fotografia, e pretende aumen-
tar os conhecimentos teórico-práticos
na Composição. É necessário ter má-
quina fotográfica digital. As inscrições
são obrigatórias e devem ser feitas na
recepção da Casa da Galeria, median-
te pagamento, até dia 12 de feverei-
ro. Para mais informações pode sem-
pre aceder a www.casadagaleria.com. |||||

pintor, José Maia apresenta, desta for-
ma, uma obra de maturidade, em que
conceito e técnica exímia andam de
mãos dadas, para expressar a visão
do artista. 

José Maia (1959) nasceu e resi-
de atualmente no concelho de Santo
Tirso. É professor do Curso Superior
de Artes Plásticas – Pintura e Inter-
média do Instituto Politécnico de To-
mar, onde leciona as cadeiras de Pin-

“Shirin” de Abbas Kiaros-
tami é o primeiro de uma
série de dez filmes a
exibir ao longo de
2011 na Casa da Galeria

No próximo mês de fevereiro tem
início Vila das Aves o ciclo de tea-
tro para a infância do Centro Cul-
tural. Para começo de certame, é
apresentada, a 5 de fevereiro, a peça
“João e o pé de feijão”, numa pro-
dução da “Efémero - Companhia
de Teatro de Aveiro”. 

Com dramaturgia e encenação
de Vítor Correia, “João e o Pé de
Feijão”, conta-nos a história de João
que, de pouco tino “trocou a sua
vaca leiteira, velhota é verdade, por
cinco míseros feijões mágicos”. A
mãe, desesperada, lamenta a tolice
e inocência do filho perante quem
o enganou e num ímpeto deita fora
os feijões. Na manhã seguinte João
tem uma estranha visão da janela
do seu quarto. Diante dela ergue-
se um enorme entrançado de has-
tes e folhas que crescem até ao céu.

Afinal, o estranho e maravilho-
so mundo que o rapaz encontra
premeia a sua iniciativa, coragem e
determinação. A capacidade de
concretização das aventuras que se
seguem, mostra-lhe que, ao assumir
tarefas, por mais difíceis que sejam,
estas devem ser levadas até ao fim.

Ana Amaral, André Pedro Rous-
sel, Filipa Braga Cruz e Rui Sirgado
dão corpo às personagens deste
clássico para os mais novos que será
apresentado às 10h30 do dia 5
de fevereiro, no Centro Cultural de
Vila das Aves. A entrada é livre.

EXPOSIÇÃO SOBRE A REPÚBLICA
Também no Centro Cultural e para
ver ao longo de todo o mês de

Teatro para os mais
novos com a peça
‘João e o pé de feijão’
PARA VER NA MANHÃ DO DIA 5 DE FEVEREIRO NO
CENTRO CULTURAL DE VILA DAS AVES

fevereiro (e não só) está a exposi-
ção “Santo Tirso e o advento da
República”. Apresentada inicialmen-
te no átrio da autarquia, a mostra
chega agora a Vila das Aves, onde
ficará patente até 19 de junho. Or-
ganizada pela Câmara de Santo
Tirso, esta exposição surge no âm-
bito das celebrações dos 100 anos
sobre a revolução de 5 de outubro.

As comemorações oficiais, inici-
adas em 2010, terminam apenas
em Agosto deste ano, sublinhan-
do a perspetiva local (concelhia) dos
acontecimentos. Com esta exposi-
ção, a Câmara Municipal documenta
não só este importante período da
história nacional como presta uma
singela homenagem aos primeiros
republicanos de Santo Tirso.

Desde o início do século XX
que se multiplicaram os sinais da
sua chegada, com o intensificar da
luta empreendida pelo movimento
republicano contra a monarquia na
imprensa diária, nos comícios e nas
sedes do poder. As sucessivas cri-
ses políticas protagonizadas pela
monarquia e a intervenção do Rei
precipitaram o desenrolar dos acon-
tecimentos. Em 1910, a revolução
do 5 de outubro prontamente se
estenderia ao país, que a recebeu
por telegrama.

Para Santo Tirso, foi nomeado
um administrador civil e formada
uma Comissão Municipal para con-
duzir o concelho no novo regime.
Lentamente empreendia-se a cons-
trução de uma nova realidade po-
lítica e social; a República. ||||||

‘JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO’,5 DE FEVEREIRO NO CENTRO CULTURAL
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Temas ibéricos em
destaque no concerto
de Natal do grupo
do Vila das Aves
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Num auditório em que foi extremamente
difícil acondicionar todo o público que
compareceu e em que a presença das fa-
mílias dos alunos da escola e do coro era
maioritária, tendo-se para o efeito solici-
tado aos coralistas convidados a sua cor-
data e antecipada “arrumação” nos basti-
dores e salas anexas, o que mostra quão
exíguo se vem tornando o espaço do au-
ditório, o Coro anfitrião apresentou um
programa musical em que prevaleceram
os temas natalícios, com alguma tendên-
cia este ano a apresentar temas ibéricos,
nomeadamente, um vilancico, do Canci-
oneiro de Upsala (secº XVI), outro de
Andaluzia e uma Maternidade da auto-
ria do conhecidísssimo, pe. Francisco Fa-
ria, para além de adaptações, já recorren-
tes no grupo, de temas de Bach.

Este ano, até um bem conhecido fado-
canção, “Foi Deus”, adaptado para 4 vo-
zes, foi objeto de interpretação e do agra-
do especial da assistência. Os docentes
e alunos da Oficina de Música deram
uma moldura muito especial ao palco, so-
bretudo quando juntamente com o Coro
interpretaram um tema comum.

O Coro de Mira que, já em 1991 re-
cebera o Grupo Coral de Vila das Aves e
curiosamente dirigido pelo mesmo diretor
artístico, um juiz aposentado, Álvaro Car-
valho, fez prevalecer os temas natalícios
de matriz lusitana, por vezes versões dife-
renciadas do mesmo texto, deixou um
convite ao grupo local para voltar nas fes-
tas de S. Tomé daquela vila mirense de
2011 a marcar presença atuante no seu
sarau cultural. O Grupo de Mira sentiu-
se bem acolhido paroquialmente e, du-
rante a tarde desse sábado, para além de
um percurso turístico, foi recebido na
Câmara Municipal e na Junta de Fregue-

PELO QUARTO ANO CONSECUTIVO, O GRUPO CORAL DE
VILA DAS AVES ENCERROU AS ATIVIDADES CULTURAIS NO
AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL DE VILA DAS AVES,
EM 18 DE DEZEMBRO PASSADO, APRESENTANDO UM
CONCERTO DE NATAL QUE ENVOLVEU ALÉM DO CORO
PROPRIAMENTE DITO, A SUA OFICINA DE MÚSICA, O
GRUPO CORAL INFANTIL E UM CORO CONVIDADO, QUE
ESTE ANO, FOI O GRUPO CORAL DE MIRA.

sia de Vila das Aves onde foram mima-
dos com lembranças e memórias que fa-
zem história e expandem o que nos é
próprio e identitário.

MÚSICA CORAL, NATALÍCIA EM
AMBIENTE COMERCIAL
Correspondendo à vontade dos gestores
comerciais do E.Leclerc de Lordelo, na tarde
do domingo, dia 19 de dezembro passa-
do, passaram por um palco improvisado
à entrada desta grande superfície comer-
cial, o Coro ARVA (Associação de Refor-
mados de Vila das Aves), o Grupo Coral
de Vila das Aves e um grupo instrumental
de jovens músicos, designado Oceano
de Sons. O local não terá sido o melhor
para este tipo de música, nomeadamente
por se encontrar junto aos pórticos de
acesso e de saída de uma multidão mais
ávida de fazer rapidamente as suas com-
pras natalícias numa tarde fria e pluviosa,
do que de apurar o ouvido para os can-
tos natalícios, mais ou menos populares,
e para a música clássica do Grupo Oce-
ano de Sons mas mesmo assim quem se
dispôs a parar para apreciar não terá dado
o tempo por perdido. Quanto aos orga-
nizadores demonstraram como é evidente
o melhor acolhimento aos grupos convi-
dados e não escondem a sua real inten-
ção de promoverem algum mecenato cul-
tural que tão necessário é. Não terão sido
os únicos também em apoiar e incentivar
iniciativas de recolha de géneros por con-
ta de movimentos de solidariedade em
benefício dos mais carenciados. Soube-
mos, por exemplo, que os agrupamentos
de escuteiros de várias freguesias e pa-
róquias vizinhas tiveram tendas montadas
ao redor do E.Leclerc em operações de
receção do que sendo supérfluo para uns
para outros se torna indispensável e útil.

Para que se saiba, “Oceano de Sons” é
um quarteto de jovens músicos com for-
mação adequada que facilmente se trans-
forma em animador de festas de casa-
mentos, batizados, aniversários, bodas,
festas de empresas, etc. (oceanodesons.
blogspot.com) |||||
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Oriundo da família Magalhães, mais
conhecida pela alcunha de Melro,
há muito casado e a residir em
Lousado onde dirige o Grupo Co-
ral desta paróquia, Luis Gonzaga
Magalhães, publicou recentemente
uma coletânea de cânticos a vozes
da sua autoria a que deu o título
de “A Missa é o céu na terra”.

Esta edição de 500 exemplares,
da responsabilidade do Grupo Co-
ral de Lousado, encontra-se prati-
camente esgotada graças à rápida
e bem sucedida procura no âmbito
dos grupos corais da região que
naturalmente vão escolher esta ou
aquela partitura para as suas op-
ções litúrgicas e não só.

O Grupo Coral de Vila das Aves,
graças à paróquia e ao seu pároco
que ofertaram um exemplar a cada
um dos coralistas, será dos primei-
ros a interpretar uma das composi-
ções deste repertório neste Sarau
de Reis, já que o compositor reco-
lheu uns “reis”, “Saudades ao Me-
nino, que eram cantados na sua
infância em família e que harmoni-
zou para quatro vozes mistas; na
partitura pode ler-se a menção “Can-
tar de Reis da região de S. Miguel
das Aves - ano de 1930…melodias
da minha infância”; no prólogo, aca-
ba por acrescentar “dizem os meus
irmãos mais velhos que era tradi-
ção o meu pai, por volta dos anos
30 do século passado sair com os
amigos a cantar os Reis pela casa
dos vizinhos”.

Luis Gonzaga Magalhães, no
mesmo prólogo que redige “para
memória futura”, desenvolve e ex-
plica como se fez músico autodida-
ta, organista , diretor artístico de um
agrupamento polifónico e como se
abalançou, mais recentemente, a
compor e a harmonizar cânticos e
melodias, com pendor místico e
litúrgico como se pode aferir pelo
título que deu à coletânea. No seu
percurso de vida, desde a infância
e primeira juventude em S. Miguel

LUIS GONZAGA MAGALHÃES, AUTOR DA COLETÂNEA DE
CÂNTICOS A QUE DEU O TÍTULO DE “A MISSA É O CÉU
NA TERRA”, É DIRETOR DO GRUPO CORAL DE
LOUSADO, EDITA CÂNTICOS PARA A EUCARISTIA

Autor avense edita
coletânea de cânticos
para a Eucaristia

O auditório do Centro Cultural de Vila das
Aves foi pequeno para acolher todos quantos
quiseram assistir ao Concerto de Natal

das Aves, passou pelas Caldas de
Vizela onde teve a influência do pe
Albano Freitas, de mons. José Mon-
teiro e do pe Manuel Faria; fixou-
se e casou em Lousado onde rece-
beu influências fortes e determi-
nantes dos Pe José da Silva e do
seu coadjutor José Borges, bem co-
mo do pe Henrique Faria, pároco
de Ribeirão. Determinante para o
facto de só mais recentemente co-
meçar a compor e a harmonizar terá
sido o acompanhamento próximo
da carreira musical de seu filho Luis
Magalhães, pianista formado no
CCM das Caldas da Saúde e a re-
sidir e trabalhar atualmente na Áfri-
ca do Sul, com uma carreira inter-
nacional de intérprete partilhada
pela esposa Nina Schuman com cds
já editados sob a marca “Two
Pianists”e com concertos realizados
por todo o mundo.

Ao avense que muitos conhe-
cem e outros recordarão de infân-
cia, transmitimos felicitações e vo-
tos de que continue a brilhar e a
compor. ||||||

Imagem de capa da cole-
tânea de Luís Gonzaga
Magalhães, “A Missa é o
céu na terra”. Uma edi-
ção de 500 exemplares
da responsabilidade do
Grupo Coral de Lousado



FIGURA MARCANTE DO PSD DE SANTO TIRSO CARLOS
ALMEIDA SANTOS DIZ, CONTUDO, QUE O PARTIDO
NADA TEM FEITO PARA GANHAR A CÂMARA MUNICIPAL

´́́́́INQUERITO
Santo Tirso perdeu
“ambição,
confiança e
oportunidades”

colha para viver. Não restam dúvidas
nenhumas que temos todas as con-
dições de partida para o poder fazer.
Disso são um bom exemplo: a nossa
história, a monumentalidade, a bele-
za natural, a gastronomia, a bonomia
do nosso povo, a localização bem
perto de um grande centro metropo-
litano como o é o Porto, etc…

Mas! Há um mas! O nosso conce-
lho, e como tal a nossa comunidade
como um todo, foi nos últimos trinta
anos muito castigado pelas contrarie-
dades e pelas dificuldades de um
modelo económico que se foi esgo-
tando. Perdeu ambição. Perdeu confi-
ança. Perdeu oportunidades. Essa foi a
nossa sina. A mediocridade imperou.
E hoje Santo Tirso vê-se rodeada por
outras comunidades muito mais agres-
sivas e bem melhor equipadas. Temos
um futuro incógnito. Um futuro que
vai exigir muito de todos nós. Por isso,
basta de lutas inglórias, chamemos os
melhores e discutamos o rumo a se-
guir com a máxima urgência.

Uma universidade no concelho de
Santo Tirso é: imperativo, desneces-
sário ou indiferente?
Toda a gente sabe que a simples exis-
tência de Ensino Superior se traduz
num real factor diferenciador, moti-
vador de atracção e dinamizador do
desenvolvimento de qualquer comu-
nidade. Só quem anda a dormir é que
não se apercebe disso.

E, não esquecer que em Santo Tir-
so, quando apareceram e floresceram
as universidades e institutos superio-
res privados, já houve um pólo univer-
sitário em funcionamento. Não sei se
por desgraça ou falta de visão, deixa-
mo-lo partir e nunca mais fomos ca-
pazes de atrair outro. Essa é que é a
verdade. Agora, é tarde, pouco have-
rá a fazer quanto a isso.

A quem oferecia uns óculos?
Em vez de ter essa ostensiva atitude
de desdém por alguém, prefiro pedir
a cada um que faça, isso sim, uma
introspecção sobre qual tem sido o
seu comportamento perante o que o
rodeia. Porque: “Só tem direitos quem
primeiro assume ter deveres”.

É em 2013 que o PSD vence a Câma-
ra Municipal de Santo Tirso?
Não me parece. Pelo menos o PSD
nada tem feito para que isso aconte-
ça. Da forma como se tem apresenta-
do aos Tirsenses, se porventura acon-
tecer, será apenas por demérito do PS
e não por mérito próprio.

Quem seria um bom candidato à pre-
sidência da câmara de Santo Tirso?
Santo Tirso precisa urgentemente de
mudar de vida. A situação social é
caótica. O desemprego e o arrefeci-
mento da economia atingiram níveis
insustentáveis. Estamos num verdadei-
ro impasse. Podemos mesmo estar
muito perto de um puro e simples
desaparecimento do mapa. Claro que
não é a Câmara Municipal nem tão
pouco o seu presidente quem o pode

evitar, mas podem e devem ser a ala-
vanca e a locomotiva das vontades
de mudança. Por isso, penso que o pró-
ximo presidente tem que ser alguém
corajoso, sério, competente, com sen-
tido de missão, com provas dadas,
com um claro projecto para Santo Tir-
so. Alguém que saiba ouvir e sentir,
que nos dê confiança e nos motive,
que saiba rodear-se de quem tem o
conhecimento e a experiência neces-
sárias para atacar as áreas mais com-
plexas, seja no concelho ou fora dele.
Deve ser alguém com visão, com ca-
pacidade de decisão, com vontade de
correr riscos e de provocar rupturas.

Que nome lhe ocorre para suceder a
Castro Fernandes?
Joaquim Couto, sem qualquer hesita-
ção. Não cumpre na íntegra o perfil
que considero ser indispensável para
poder vir a responder aos enormes
desafios que se prefiguram no hori-
zonte. Mas é sem sombra de dúvidas
o melhor da lista dos que já se estão
a posicionar. Pelo menos, o mais váli-
do e mais credível.

Quantas vezes já fez trocadilhos com
o nome “Parque da Rabada”?
Andar a fazer trocadilhos não diz nada
com minha forma de estar. O Parque
da Rabada é um bom exemplo de um
procjeto bem sucedido. Um equipa-
mento de lazer por excelência que tem
merecido a aprovação de todos.

Do que sente falta no concelho de
Santo Tirso?
Bom, são muitas as falhas e omissões.
Assim de repente, sou capaz de refe-
rir duas. Uma, a das famosas e sem-
pre esquecidas vias estruturantes –
Santo Tirso/Vila das Aves e Santo
Tirso/Vale do Leça – tão importantes
para as acessibilidades internas e para
uma maior coesão do concelho. Ou-
tra, a rede de Transportes Públicos
Concelhios, que tem muito que me-
lhorar no que diz respeito à cobertu-
ra, à qualidade dos equipamentos e
à compatibilidade de horários.

Eu faria um abaixo-assinado para…
Eu não faria um, mas dois… Um, para
obrigar a Câmara Municipal a acabar
de vez com o espectáculo degradan-
te daqueles edifícios inacabados, to-
talmente abandonados e em ruínas,
que há anos emporcalham a nossa
paisagem urbana. Outro, para repro-
var o inconcebível hábito da Câmara
Municipal de continuadamente es-
banjar o nosso dinheiro em enormes
cartazes publicitários espalhados por
tudo o que é canto do concelho, ape-
nas e tão só para se autopromover e
tentar atirar areia para o que está bem
à vista de cada um de nós.

O que gostava de ver no Centro Cul-
tural de Vila das Aves?

Confesso que não tenho acompanha-
do de perto a actividade do CCVA. O
que me parece é que, a sua dimen-
são e localização, não lhe dá a mas-
sa crítica suficiente para conseguir, por
si só, levar a dinâmica cultural e artís-
tica do concelho a atingir patamares
que satisfaçam mais do que o públi-
co local. Ou seja, tem de ser comple-
mentado por uma intervenção mais
vasta, integrada e coordenada com
outras valências.

Qual o seu palpite para o início das
obras do Cineteatro de Santo Tirso?
Não entendo a pergunta, é que as
obras já foram iniciadas em Agosto
de 2009. Lembro que foi, com pom-
pa e circunstância, que há mais de
ano e meio, se interrompeu o trânsi-
to, se montou um palco no meio da
rua, se fizeram discursos inflamados,
se prometeram mundos e fundos.
Claro que, agora, todos compreen-
demos que foi apenas uma manobra
de diversão de campanha eleitoral.

Por isso, perguntem-me antes o que
penso das obras em curso. Aí, sim,
então posso dizer-lhe que não com-
preendo como os tirsenses não se
mostram indignados, estão mais uma
vez a ser enganados. Vêem o seu dia
a dia, a sua segurança e o seu bem-
estar serem gravemente ameaçados
por uma ruína, uns taipais e um guin-
daste, quais monstros ali plantados
em acelerado estado de degradação,
e calam-se! É incompreensível! Até por
que, com toda a certeza, têm de haver
custos de imobilização, que não se-
rão pequenos e que, para gáudio do
poder instalado, estarão a ser pagos
por todos nós.

A recuperação e modernização do
Cine-Teatro, se acompanhada de um
arrojado projecto de dinamização e
programação contínua, é uma obra
fundamental para mudar de vez o
panorama Social, Cultural e Educativo
do nosso Concelho.

Quem levava a banhos nas Termas das
Caldas e no Rio Ave?
Sou um frequentador assíduo das Ter-
mas das Caldinhas, um local muito
aprazível, de reconhecida qualidade,
com óptimas condições e que muito
nos dignifica. Quanto ao Rio Ave, pen-
so que não estará mais convidativo
para banhos, vai longe o tempo das
praias fluviais. Hoje, será mais impor-
tante continuar a apostar na sua sus-
tentabilidade ambiental e ecológica,
na criação de condições para atrair
as populações ribeirinhas para as suas
belezas naturais e para a utilização
dos seus potenciais de lazer.

Tanto quanto julgo saber, será este
o caminho que a autarquia, e muito
bem, estará a seguir. Esperemos que
o faça com qualidade, mantendo e
defendendo o Património Monumen-
tal que circunda esta nossa impor-
tante ‘marca turística’. |||||

Carlos Almeida Santos, 59 anos, en-
genheiro electrotécnico e gestor de em-
presas, casado, natural da Póvoa de
Varzim, mas tirsense há mais de 33
anos, primeiro por opção e depois por
adopção. Desde cedo que se dedica
a uma intervenção pública intensa, em
particular no campo social. Em 1985,
integrou a Mesa Administrativa da
Santa Casa da Misericórdia. Em 1988,
foi Vice-Presidente da ACIST. Em
1992, foi co-fundador e Vice-Presi-
dente da ASAS. Entre 2000 e 2005,
como presidente eleito, liderou os des-
tinos desta Instituição de Solidarieda-
de Social. Integrando as listas do PSD,
entre 2005 e 2009, foi membro elei-
to da Assembleia Municipal de San-
to Tirso e da Assembleia Metropoli-
tana do Porto. Desde 2003 que é
membro da Assembleia de Freguesia
de S. Miguel do Couto.

Santo Tirso é um bom município para
se viver? Porquê?
Infelizmente, não acredito que se pos-
sa dizer com tanta convicção que o
nosso concelho é hoje uma boa es-

NOTA: a pedido de Carlos Almeida
Santos, este inquérito mantém a antiga
ortografia.

Carlos Almeida Santos:
“Não me parece [que o
PSD vença a Câmara
Municipal em 2013]. Pelo
menos, nada tem feito
para que isso aconteça.
Da forma como se tem
apresentado aos
tirsenses, se porventura
acontecer, será apenas
por demérito do PS”.



CLASSIFICAÇÃO J P

1 - U. MADEIRA 15 36

2 - CHAVES 15 29

3 - TIRSENSE 15 28

4 - FAFE 15 24
5 - CAMACHA 15 23

7 - M. CAVALHEIROS 15 21

9 - MARITIMO B 15 19

10 - AD OLIVEIRENSE 15 19

11 - MERELINENSE 15 18

6 - LOUSADA 15 22

15

13 - ANDORINHA 15 17

16 - PONTASSOLENSE

15 1514 - CANIÇAL

15 815 - BRAGANÇA
15 8

12 - RIBEIRÃO 15 17

208 - VIZELA

UNIÃO MADEIRA 2 - CAMACHA 2

FAFE 0 - MARITIMO B 1

MERELINENSE 0 - M. CAVALEIROS 1

TIRSENSE 1 - CANIÇAL 1
AD OLIVEIRENSE 0 - VIZELA 0

RIBEIRÃO 2 - CHAVES 3

RIBEIRÃO -PONTASSOLENSE

BRAGANÇA - CHAVES

BRAGANÇA 2 - LOUSADA 6

TIRSENSE - VIZELA
MERELINENSE - CANIÇAL
FAFE -  M. CAVALHEIROS
U. MADEIRA -MARITIMO B

AD OLIVEIRENSE -LOUSADA

JORNADA  15  - RESULTADOS
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CAMACHA - ANDORINHA

PONTASSOLENSE 2 - ANDORINHA 2

||||| TEXTO E FOTO: CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

O primeiro sinal de perigo foi para o
Caniçal (3’), num contra-ataque com
Jony a isolar-se, mas a não ter arte
nem engenho para desfeitear Pedro
Albergaria que recebeu a bola com
facilidade. A resposta foi dada dois
minutos depois com Roberto a cruzar
e Queirós a não conseguir emendar
na pequena área.

A primeira ocasião verdadeira de
golo aconteceu para o Tirsense (16’),
com a bola lançada em profundidade
para Queirós, pela direita, que teve tem-
po para pensar o cruzamento para Ro-
berto que controlou a bola e rematou
forte para uma grande defesa de Ricar-
do, que negou o golo aos jesuítas.

O Tirsense tentava construir jogo
a partir de trás, ao passo que o Cani-
çal, bem organizado na defensiva,
optava pelo contra-ataque. E foi as-
sim que os madeirenses chegaram ao
golo aos 28’. Uma falha incrível de
Paulo Ricardo, no meio da área que
não conseguiu cortar uma bola lan-
ça-da em profundidade, sobrou para
Cláudio que não desperdiçou e fuzi-
lou a baliza da turma da casa.

II DIVISÃO: DERROTA E EMPATE FAZEM BAIXAR JESUÍTAS AO TERCEIRO POSTO

Tirsense marca passo
O TIRSENSE VOLTOU A MARCAR PASSO NA PERSEGUIÇÃO AO LÍDER DA CLASSIFICAÇÃO E A DISTÂNCIA SÓ NÃO AUMENTOU PORQUE TAMBÉM A
UNIÃO DA MADEIRA EMPATOU NA ÚLTIMA JORNADA. AO EMPATAR CONTRA OS MADEIRENSES DO CANIÇAL, OS JESUÍTAS CAÍRAM PARA O TERCEIRO
POSTO DA GERAL, TROCANDO O LUGAR COM O CHAVES.

DESPORTO Este jornal adotou o Novo
Acordo Ortográfico

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

A vantagem insular durou apenas
dois minutos. Nuno Silva, combinan-
do com Roberto, conseguiu ultrapas-
sar vários adversários, isolou-se e não
perdoou frente ao guardião do Cani-
çal, restabelecendo a igualdade.

Ainda na primeira parte registo pa-
ra dois lances perigosos do Tirsense
(35 e 36’), protagonizados por Ricar-
do Fernandes e Silvério. Nota ainda
para a confusão na área do Tirsense
(40’) com falhanços de parte a parte,
e com a bola a acabar com um rema-
te fraco do Caniçal.

No segundo tempo, o jogo caiu
de qualidade e assistimos a um fute-
bol pouco esclarecido de ambas as
equipas. Todavia, registam-se alguns
lances de perigo. Logo no reatamen-
to, Nuno Silva cruza com Paulo Ricardo,
no centro da área, a cabecear de for-
ma irrepreensível, mas a bola rasou o
poste direito da baliza do Caniçal. No
minuto seguinte foi a vez de os insu-
lares criarem perigo, com dois cabe-
ceamentos de Jony e Valter e Alber-
garia a acabar por defender a bola.

O Tirsense criaria ainda perigo
(52’) com um remate de Rui Gonçal-
ves com defesa apertada de Ricardo

e com Roberto (76’) a combinar com
Nuno Silva que cruza, com a bola na
barra e defesa do guardião do Cani-
çal. A maior situação caberia nova-
mente a Nuno Silva (83’) que, descaí-
do do lado direito, rematou com de-
fesa apertada de Ricardo.

O último lance de perigo seria da
equipa insular (87’) com Jony a en-
trar na área e a rematar para defesa
segura de Albergaria.

No final do jogo, o técnico, Antó-
nio Rocha, reconheceu que o Tirsense
não conseguiu impor o seu modelo
de jogo, sobretudo na segunda par-
te, optando por um jogo direto e não
pela construção, como advoga o seu
técnico. António Rocha entende até
que a cedência de pontos pode ser
“benéfica” para a equipa pois permite
“aliviar a pressão” que desde o início
da época tem sido feita sofre os seus
jogadores.

JOGOS ANTERIORES
Este empate acontece depois de o
Tirsense ter cedido a terceira derrota
no campeonato, na deslocação a Ma-
cedo de Cavaleiros (2-1). Antes des-
te jogo, registo para vitória tangencial

DAS, PEDRO DINARTE, QUARESMA, THIERRY, VALTER

(PRIOSTE, 75’), ALEXANDRE, MARCELO (PAULINHO, 92’),

JONY (NUNO OLIVEIRA, 87’) E CLAÚDIO. ÁRBITRO:

PAULO RODRIGUES, DA AF BRAGA. GOLOS: CLAÚDIO

(28’), NUNO SILVA (30’). CARTÕES AMARELOS: SILVÉ-

RIO (51’), ROBERTO (54’), VILAÇA (56’), VALTER (63’),

THIERRY (71’), CELSINHO (85’), PRIOSTE (90’). |||||

conseguida no último jogo de 2010,
frente ao Marítimo B, em casa. |||||

FICHA TÉCNICA
TIRSENSE, 1 – CANIÇAL, 1
JOGO NO ESTÁDIO ABEL  ALVES DE FIGUEIREDO.

TIRSENSE: PEDRO ALBERGARIA, RUI GONÇALVES (PE-

DRAS, 71’), PAULO RICARDO, PAULO SAMPAIO, MARÇO

LOUÇANO, ROBERTO, RICARDO FERNANDES (MANUEL

LUÍS, 84’), NUNO SILVA, QUEIRÓS, SILVÉRIO (VELOSO,

64’) E VILAÇA. CANIÇAL: RICARDO, CELSINHO, VARAN-

O Tirsense não conseguiu
impor o seu modelo de
jogo, reconheceu o tecnico
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CLASSIFICAÇÃO J P

1 - OLIVEIRENSE 14 24

2 - FEIRENSE 14 24

3 - AROUCA 14 23

4 - TROFENSE 14 23
5 - GIL VICENTE 14 21

7 - MOREIRENSE 14 19

9 - VARZIM 14 17

10 - SANTA CLARA 14 17

11 - BELENSENSES 14 17

6 - CD AVES 14 19

14

13 - ESTORIL 14 16

16 - FÁTIMA

14 1514 - FREAMUNDE

14 1515 - COVILHÃ
14 10

12 - PENAFIEL 14 17

188 - LEIXÕES

FEIRENSE 0 - CD AVES 3

AROUCA 1 - LEIXÕES 0

GIL VICENTE 2- ESTORIL 1

COVILHÃ 0- TROFENSE 2
OLIVEIRENSE 2 - PENAFIEL 0

SANTA CLARA 1 - FREAMUNDE 1

LEIXÕES - FEIRENSE

VARZIM - OLIVEIRENSE

BELENSNES 4 - VARZIM 2

FÁTIMA - GIL VICENTE
ESTORIL - BELENENSES
TROFENSE - SANTA CLARA
PENAFIEL - MOREIRENSE

FREAMUNDE - AROUCA

JORNADA 10 - RESULTADOS
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CD AVES - COVILHÃ

MOREIRENSE 2 - FÁTIMA 1
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É a segunda vez que o Aves derrota
o líder da tabela em casa deste. De-
pois do Arouca, agora a vítima foi o
Feirense e com um contundente 3-0.

A partida ficou marcada, nos pri-
meiros minutos, pela organização táti-
ca, mas com um ritmo aceitável e nu-
ma postura de toada-resposta, com am-
bas as equipas a praticar um futebol
aberto e criando situações de perigo.

Apesar disso, o Aves pareceu mais
esclarecido, por isso foi com alguma
naturalidade que o clube inaugurou
o marcador. Na marcação de um canto
do lado esquerdo (36’), Vítor Vinha,
na pequena área, desviou a bola para
o fundo da baliza de Marco Sousa.

Na segunda parte, o Feirense foi à
procura do golo conseguindo criar
alguns lances de perigo, no entanto,
foi o Aves quem voltou a dilatar a
vantagem. Novamente na conversão
de um pontapé de canto (60’), Rober-
to, teve uma intervenção infeliz, e des-
viou a bola para a sua baliza.

A equipa da Feira acusou o golo
e praticamente não conseguiu criar
mais perigo para a baliza de Hélder
Godinho, acabando a equipa visitante
por sentenciar a partida (79’), quan-
do Rabiola aproveitou uma falha do
guarda-redes Marco Sousa (que não
conseguiu suster um primeiro remate
de Luisinho) acabando por colocar a
bola na baliza do Feirense.

No final da partida, Vítor Oliveira
não escondeu a satisfação e, experi-
ente, perspetiva que “são as equipas

II LIGA: NÃO PERDE HÁ QUATRO JORNADAS

Aves está a crescer
COM DUAS VITÓRIAS CONSECUTIVAS, A ÚLTIMA DAS QUAIS EM CASA DO LÍDER POR 3-0,
LEVARAM O AVES A DAR UM PULO NA TABELA, SENDO 6º JUNTAMENTE COM O MOREIRENSE,
ESTANDO A 5 PONTOS DOS LÍDERES, FEIRENSE E OLIVEIRENSE. A TURMA DE VÍTOR
OLIVEIRA JÁ NÃO PERDE HÁ QUATRO JORNADAS.

que neste momento estão a meio da
tabela que irão lutar pela subida”. “Te-
mos vindo a subir com qualidade”,
frisou, acabando por dedicar a vitória
à claque “Força Avense”, que se en-
contrava de parabéns, enfatizando que
tem sido “inexcedível no apoio e com
um comportamento exemplar em to-
dos os campos”.

O Aves fecha a primeira volta na
próxima segunda-feira, às 18h30,
frente ao Covilhã.

JOGOS ANTERIORES
Na jornada anterior, o Aves conquis-
tou uma saborosa vitória na receção
ao Santa Clara. A equipa avense pra-
ticamente entrou a ganhar com Rabio-
la a marcar na sequência de um pon-

O extremo Diogo Viana, cedido
pelo FC Porto ao Desportivo das
Aves, é o primeiro e, para já, o
único reforço de Inverno de Vítor
Oliveira que o poderá utilizar já
no próximo jogo da Liga, na pró-
xima segunda-feira, na receção ao
Covilhã.

Desde o passado dia 11 de
janeiro que está a treinar com o
plantel avense, embora apenas na
passada terça-feira, tenha sido for-
malmente inscrito na Federação
Portuguesa de Futebol, informou
Armando Silva ao Entre Margens.
Diogo Viana chega à Vila das
Aves, onde deverá ficar até final
da época. O jovem jogador de
apenas 20 anos regressa a Por-
tugal depois de ter representado
o Venlo da Holanda.

Ao jornal “A Bola”, o atleta diz
vir para o Aves em busca de suces-
so. “Sinto-me feliz por estar neste
clube e acredito que posso ajudá-
lo a subir de divisão. Seria um
grande feito na minha carreira”,
evidenciou. Diogo Viana vai viver
a sua primeira experiência nos
campeonatos profissionais do
nosso país. Foi formado no Spor-
ting e chegou ao FC Porto em
2008 envolvido na transferên-
cia de Hélder Postiga para os le-
ões. Segundo Armando Silva, pre-
sidente da comissão administra-
tiva do Aves, o extremo era a
maior neces-sidade, estando ago-
ra à procura de “trinco e um pon-
ta-de-lança”.

Entretanto, o clube anunciou
a intenção de dispensar quatro
atletas: os médios Tiago e Éder
Diego e os avançados Xano e Fary.
Dos quatro atletas de saída, ape-
nas Éder Diego vinha sendo es-
colha assídua do técnico Vítor
Oliveira, embora raramente a ti-
tular sendo aposta habitual para
substituições.

Entretanto, Armando Silva es-
clarece que alguns nomes apon-
tados na imprensa como possí-
veis ingressos no plantel não pas-
sam de mera especulação. Em
causa estão os nomes de Mércio
e Tengarrinha, algo que “nunca
esteve nos nossos horizontes”,
garante o líder avense. ||||| TEXTO:
CELCELCELCELCELSOSOSOSOSO     CAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOSCAMPOS

DISPENSADOS TIAGO, ÉDER
DIEGO, XANO E FARY.

Diogo Viana
reforça
avenses

Armando Silva esclarece
que alguns nomes aponta-
dos na imprensa como
possíveis ingressos no
plantel não passam de
mera especulação. Em
causa estão os nomes de
Mércio e Tengarrinha,
algo que “nunca esteve
nos nossos horizontes”,
garante o líder do Clube
Desportivo das Aves.

tapé de canto. Aos 24’ Rabiola faria
um golo de antologia, rematando fora
da área com a bola a alojar-se junto
ao ângulo superior direito da baliza
de Ney. Moreira reduziria para o San-
ta Clara (69’), com os aço-reanos a
não conseguir empatar nos últimos
momentos da partida graças a duas
grandes defesas do guardião avense.

Ainda em 2010, registo para o
empate caseiro com o Leixões (2-2),
numa partida bem disputada. O
Leixões colocou-se em vantagem (Oli-
veira, 31’), mas no segundo tempo o
Aves deu a volta com Vasco Matos
(46’) e Tozé Marreco (51’), permitin-
do a igualdade por Feliciano (72’).

FICHA TÉCNICA
FEIRENSE, 0 – AVES, 3
JOGO NO ESTÁDIO MARCOLINO DE CASTRO, EM

SANTA MARIA DA FEIRA. FEIRENSE: MARCO SOUSA,

LUCIANO SILVA, SIAKA BAMBA, DIOGO CUNHA,

SERGINHO (DIOGO FONSECA 89’), MOISÉS, ROBERTO,

PINHEIRO (GONÇALO ABREU 47’), MARCO CADETE,

HENRIQUE E ANDRÉ FONTES. AVES: HÉLDER

GODINHO, TIAGO VALENTE, PEDRO PEREIRA (PEDRO

CERVANTES 70’), RABIOLA, GONÇALO (GROSSO 57’),

LUISINHO, VÍTOR VINHA, JOÃO PEDRO, MARCO AIRO-

SA, VASCO MATOS E JÚLIO CÉSAR. GOLOS: VITOR VINHA

(36’), ROBERTO (60’, P.B.), RABIOLA (79’). ÁRBITRO:

JORGE FERREIRA, DA AF BRAGA. CARTÕES AMARE-

LOS: LUISINHO (12’), TIAGO VALENTE (18’), SIAKA BAM-

BA (32’), GROSSO (63’), ANDRÉ FONTES (64’),

HENRIQUE (72’) E TOZÉ MARRECO (78’).
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O Desportivo das Aves venceu o pri-
meiro jogo, disputado no passado dia
2, em casa, frente à Olhanense, por
3-2. Apesar da diferença tangencial,
o Aves dominou a partida.

O Aves adiantou-se cedo no mar-
cador com Luisinho a marcar, ele que
acabaria por bisar ainda no primeiro
tempo. No reatamento, a Olhanense
reduziria, mas perderia um dos seus
elementos na sequência da expulsão
de João Gonçalves. O Aves dilata a
vantagem por Pedro Pereira, mas veria
novamente os algarvios a marcar por
Toy, depois uma falha infantil do defe-
sa João Pedro.

Entretanto ontem disputou-se o
jogo da segunda jornada do grupo B,
entre o Marítimo e o Aves, contudo, o
desafio aconteceu já depois do fecho
da edição do Entre Margens.

Independentemente do resultado,
os dirigentes avenses esperam “casa
cheia” na receção ao Benfica, preen-
chendo os cerca de cinco mil lugares
do estádio. Armando Silva não escon-
de que receber o campeão nacional e
também atual detentor do troféu em
disputa é “prestigiante” para o Aves,
ainda para mais contando com a trans-
missão televisiva, que pode ainda mo-
tivar o plantel pois é uma oportunida-
de rara de “se mostrarem perante todo
o país”.

Para este jogo, o líder avense fala
em “ambição relativa”, tendo em conta
o fosso existente entre os dois clubes:
“Um salário de um jogador do Benfica
daria, porventura, para pagar a época
do Aves”.

Para o Aves, a Taça da Liga é “inte-
ressante” sobretudo em termos finan-
ceiros, esperando aumentar as recei-
tas desta competição com o jogo com
o Benfica. Desde logo é relevante a
receita pela transmissão televisiva (em-
bora a repartir pelo Aves, Benfica e Liga),
mas também pela bilheteira, sendo que
esta fica integralmente no clube. |||||

TAÇA DA LIGA

Aves espera casa cheia na
receção ao Benfica
SÓ AMANHÃ É QUE DEVERÁ FICAR DEFINIDO SE A VISITA DO BENFICA
A VILA DAS AVES SERÁ NO DIA 29 OU 30 DE JANEIRO. CERTA É A
TRANSMISSÃO TELEVISIVA DO DERRADEIRO DESAFIO DA FASE DE
GRUPOS, PELA SIC, ENTRE O AVES E OS CAMPEÕES NACIONAIS.

MACHADO & LOBÃO, LDA.

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

TECTOS FALSOS  |  DIVISÓRIAS  |
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JUNIORES
No passado fim-de-semana, o Aves cedeu
um empate caseiro com o Paços de Ferreira,
a duas bolas, com os dois golos da equipa
avense a serem marcados por Gil Cardoso.
Na jornada anterior, alcançou o mesmo re-
sultado na deslocação à Trofa, sendo que
aqui os tentos avenses foram marcados por
André Viana e Fábio Ferreira. No último jogo
de 2010, os jovens avenses venceram por
4-2 o Limianos. Pereira fez um hat-trick, mas
foi Jorge Ribeiro o primeiro a marcar pelo
Aves. Após estes resultados, o Aves é quar-
to classificado com 30 pontos. Na próxima
jornada visita o Penafiel.

JUVENIS
Em Juvenis, o Aves já soma seis vitórias con-
secutivas. Na última jornada venceu o Pare-
des por 1-0, com golo de Pedro Martins.
Na anterior foi a Santo Tirso derrotar o
Tirsense por 2-1, sendo os golos do Aves
obtidos por Makina e Marques. No último
jogo de 2010, na deslocação a Vila Meã
trouxeram uma vitória, por 1-0, com golo
de Rafael Silva. O Aves é terceiro com 40
pontos. Na próxima jornada desloca-se ao
Alfenense.

INICIADOS
No escalão de Iniciados, o Aves, na 17ª
jornada, não foi além de um empate a uma
bola na recepção ao trofense. O tento
avense foi apontado por Justino. Na jorna-
da anterior, novo empate, desta vez a duas
bolas na deslocação ao terreno do Sousense.
Ainda em 2010, o Aves recebeu e venceu
o Paços de Ferreira por 3-0. O Aves é quin-
to, somando 37 pontos. Na próxima jorna-
da recebe o Amarante.

INFANTIS A
A equipa principal de Infantis do Aves con-
seguiu uma vitória dilatada na última jor-
nada ganhando ao Vila Meã por 4-0. Ao
invés, na jornada anterior perdeu por 1-0
na deslocação a Gondomar. Ainda em
2010 foi a Raimonda mais uma golear por
4-0. O Aves é sétimo com 30 pontos e na
próxima jornada desloca-se a Penafiel.

INFANTIS B
O Aves conseguiu no último fim-de-sema-
na uma vitória suada na recepção ao Maci-
eira por 3-2, sendo que os golos avenses
foram marcados por Diogo, João Vitor e Pedro
Pinheiro. Na jornada anterior empatou a
uma bola na deslocação ao S. Martinho. O
golo avense foi marcado por Dany. Do ano
passado sobra ainda a derrota pesada de
5-0 na deslocação ao FC Caldas. O Aves é
sexto com 23 pontos. Na próxima jornada
desloca-se ao Roriz. |||||||

Camadas
jovens Aves

PREÇO DOS BILHETES
Sócios: 10 euros. Válido
também para o jogo com
o Belenenses, sendo que
todos os sócios pagam,
incluindo os detentores
de camarote. Não sócios:
15 euros

LUISINHO, UMA DAS FIGURAS DE DESTAQUE NOS ÚLTIMOS JOGOS DO AVES
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ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO COMPLEXO HABITACIONAL DE RINGE

||||| TEXTO E FOTO: ALBERTALBERTALBERTALBERTALBERTOOOOO     GOUVEIAGOUVEIAGOUVEIAGOUVEIAGOUVEIA

Depois de muito tempo de espera, de
muitos precalços e burocracia ultra-
passados, vão começar esta semana
as obras do complexo desportivo, que
visa dotar a Associação de Morado-
res e a sua escola de futebol com um
campo de futebol de 7 e um de fute-
bol de 5, em relva sintética.

Se é verdade que os resultados
desportivos enchem de orgulho quem
na escola de futebol tem trabalhado
nos últimos anos, não é menos ver-
dade que as condições de trabalho
serão substancialmente melhoradas e
sabe-se o quanto os responsáveis da
instituição se têm empenhado em con-

FINALMENTE VÃO ARRANCAR AS OBRAS DO COMPLEXO DESPORTIVO DA ASSOCIAÇÃO
DE MORADORES DO COMPLEXO HABITACIONAL DE RINGE

Obras do complexo desportivo
começam esta semana

No último fim de semana, o Aves
venceu por 4-3 o Gualtar, na 12ª
jornada da Série A, da III Divisão
Nacional. Na jornada anterior, na
desloca-ção ao CCDAT-EPB, a equi-
pa avense empatou a quatro bolas.

Na classificação, o Aves é quar-
to com 22 pontos, juntamente com
o CCDAT-EPB. Lidera o Macedense
com 27 pontos.

Na próxima jornada, o Aves des-
loca-se aos Amigos de Cerva,

DINIS FERNANDESDINIS FERNANDESDINIS FERNANDESDINIS FERNANDESDINIS FERNANDES
CONFECÇÕES, LDA.

LOJA DE FÁBRICA: CALÇAS DE GANGA E SARJA

OUTLET

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

Electricidade Auto
Mecânica geral

Tacógrafos
Limitadores de velocidade

Alarmes
Auto-rádios

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

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

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

Cerca de 300 pessoas marcaram
presença no jantar de Natal do Fu-
tebol  Clube Tirsense, no passado
dia 16 de Dezembro, realizado na
Quinta Ferreirinha, em Burgães. No
evento participaram os atletas do
clube, desde as camadas jovens até
aos seniores, além das equipas téc-

FUTSAL

Desportivo das Aves
continua em bom plano

atualmente na causa da tabela ape-
nas com 3 pontos somados.

GDVA COM DERROTA CASEIRA
O Grupo Desportivo do Vale do
Ave (GDVA) foi derrotado em casa,
por 1-0, no passado fim-de-sema-
na, no jogo com o Arcozelo. O pró-
ximo jogo do GDVA realiza-se
amanhã, sexta-feira, pelas 21 ho-
ras, no Pavilhão Municipal Senhora
Hora com o Real Club Senhorense.|||||

JANTAR DE NATAL DO TIRSENSE
nicas, funcionários e dirigentes do
clube, salientando-se ainda a pre-
sença do presidente da Câmara de
Santo Tirso, Castro Fernandes. A
boa disposição foi a nota dominante,
nem evento que quis marcar a qua-
dra natalícia na família do Futebol
Clube Tirsense. |||||

tribuir para a melhoria significativa de
quem lá tem trabalhado, muitas vezes
sem as condições mínimas.

Quanto a resultados desportivos,
o fim de semana não foi nada positi-
vo. Começando pelos mais velhos, os

seniores masculinos deslocaram-se ao
vizinho Mourinhense e perderam por
um tangencial 1-2. Em relação aos
Iniciados, sofreram uma pesada der-
rota na sua visita ao Trofense, per-
dendo por 1-6. Os Pré-Escolas, não
tiveram melhor sorte: a equipa de
2002, sofreu a sua primeira derrota,
ao consentir no último minuto o golo
que deu a vitória à Geração Benfica
por 4-5. Quanto à equipa de 2003,
tem surpreendido pela negativa, des-
ta feita ao sofrer a sua segunda der-
rota e por expressivos 2-7 com o
Arcozelo. Resta dizer que os Minis
descansaram, enquanto Escolas e In-
fantis esperam pelo início da segun-
da fase do campeonato. ||||||

Se é verdade que os resul-
tados desportivos enchem
de orgulho quem na
escola de futebol tem
trabalhado nos últimos
anos, não é menos verda-
de que as condições de
trabalho serão substanci-
almente melhoradas

O Pontex – Clube de Xadrez da Ponte
conseguiu o Apuramento para o Dis-
trital de Jovens que decorreu em Vilar
de Andorinho (Gaia) - EB 2,3 Álva-
ro Anes de Cernache, entre 18 e 22
de dezembro, organizado pela Asso-
ciação de Proprietários de Vila de Este
e pela AXP. O apuramento “correu mui-
tíssimo bem para o Pontex”, segundo
Paulo Topa, do Pontex, com oito joga-
dores a participarem no torneio e sete
a conseguiram o apuramento direto.

XADREZ

Pontex garante oito para Distrital de Jovens
São eles: Lucas Lomba - 1º classi-

ficado nos Sub-08 (Invicto); Hugo
Abreu - 2º classificado nos Sub-10
(primeiro torneio de lentas e segun-
do fora da escola); Júlio Silva - 3º
classificado nos Sub-10; Tiago Paulo
Lopes - 1º classificado nos Sub-12
(em igualdade pontual com o 2º clas-
sificado); Maria Gerando - 4ª classi-
ficada nos Sub-12 e primeira femini-
na (primeiro torneio de lentas); Nel-
son Coelho - 1º classificado nos Sub-

14 (em parte devido a um Mate
Nokia, mas, sobretudo, a um torneio
muito bom); Baltazar Lomba - 7º clas-
sificado nos Sub-14.

André Martins não se conseguiu
apurar, tendo-se quedado pelo oita-
vo lugar, a dois do apuramento direto.
Mesmo assim, conseguiu ganhar 9,8
pontos para Elo FIDE. A todos estes junta-
se André Costa, pré-apurado nos Sub-
10. Assim, é já certo que o Pontex
terá oito jogadores na fase final. |||||



O Karaté Shotokan de Vila das Aves
conseguiu cinco títulos nacionais no
15º Campeonato Nacional de Clu-
bes, organizado pela Federação Na-
cional Karate Portugal, nos dias 8 e
9 de Janeiro, no Estádio Universitá-
rio de Lisboa, e foi o clube mais
medalhado a nível nacional.

Esta competição é realizada ape-
nas com provas de equipa,  katas e
kumite, para os escalões juvenis, ca-
detes/juniores e seniores.

 Estiveram em prova 158 equi-
pas no total, de todo país e de todos
estilos de karaté e praticamente to-
dos os melhores karatecas da actu-
alidade, assistindo-se a katas e com-
bates de grande qualidade técnica.

 As equipas do Karate Shotokan
Vila das Aves obtiveram os seguin-
tes resultados: Juvenis feminino cam-
peãs nacionais kumite e 3º lugar

KARATÉ: 15º CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES

Cinco títulos nacionais
para Vila das Aves

Ginásio de Santo Tirso fez Festa de Reis

Sara Moreira terminou 2010 com
uma vitória numa das mais conheci-
das S. Silvestres, na Amadora, termi-
nando a prova com mais de um minu-
to de avanço sobre a segunda classi-
ficada. A atleta era, de resto, mais co-
tada na linha de partida e confirmou
o estatuto, com uma vitória folgada.

Depois de ter sido terceira e segun-
da na Amadora, em anos anteriores,
agora completou os 10 quilómetros
em 33.56 minutos, com uma dupla
russa distante, a completar o pódio.
Logo no arranque da prova, a atleta
tirsense foi para a frente da corrida e
rapidamente ampliou a vantagem, di-
latou-a e conservou-a até final.

Jessica Augusto, campeã europeia
de corta-mato e Dulce Félix chegaram
a ser anunciadas para a Amadora,
mas acabaram por não correr, o que
deixou caminho aberto para Sara Mo-

Sara Moreira vence
S. Silvestre da Amadora

ATLETISMO: MARCO MORGADO E SALOMÉ ROCHA

VENCERAM PROVA PRINCIPAL

Mais de 1500 pessoas participaram
na 13ª edição da S.Silvestre de Santo
Tirso, realizada na manhã do passa-
do dia 2 de Janeiro. Destes 727 in-
tegraram a prova principal, cabendo a
vitória a Marco Morgado, do GD Es-
treito, da Madeira, e a Salomé Rocha,
da Joma, em seniores masculinos e
femininos, respectivamente.

Com organização da Câmara
Municipal de Santo Tirso e do Cen-
tro de Atletismo de Santo Tirso, esta
prova integrou o Calendário Nacio-
nal da Federação Portuguesa de Atle-
tismo e contou com a presença de
centenas de atletas de grande prestí-
gio, destacando-se a presença do atle-
ta olímpico, António Leitão, que deu
o tiro de partida da Bike S.Silvestre e
Caminhada, bem como, com a assis-
tência de milhares de pessoas.

Este ano, o programa da S. Silves-
tre voltou a ter a Prova “Passeio das
Gerações”, destinada a todos, desde
os 6 aos 100 anos, e a “Bike S. Silves-
tre”, no mesmo percurso da prova prin-
cipal, ao longo de 10 quilómetros em
torno da cidade de Santo Tirso.

A edição de 2011 contou com
727 atletas, mais cerca de 200 que
no ano anterior, na prova principal,
ao passo que na Bike S. Silvestre, n

Em seniores masculinos, o ven-
cedor da prova foi Marco Morga-
do, do Grupo Desportivo Estrei-
to, da Madeira (00:32:02.22),
seguido de Hélder Santos, do
Cyclones/Sanitop (00:33:18.63).
Na terceira posição ficou Jorge
Pinto da Juventude Unida Fornos
(00:33:29.48), ficando os quar-
tos e quintos lugares por conta
de José Carvalho e Manuel Sousa.
Em seniores feminino, foi pri-
meira classificada Salomé Rocha,
da  Joma (00:36:22.44), seguida
de Doroteia Peixoto no Núcleo
de Atletismo de Joane (00:37:49.
47) e na terceira posição Patrí-
cia Pereira, também de Joane
(00:38:29.17). Os quartos e quin-
tos lugares ficaram entregues a
Sónia Fernandes e a Luísa Oli-
veira, respetivamente. |||||

CLASSIFICAÇÃO

GINÁSTICA

Realizou-se no passado dia 8 de ja-
neiro, no Pavilhão Municipal de Santo
Tirso, a já habitual Festa de Reis da
secção de Ginástica Rítmica do Gi-
násio Clube de Santo Tirso.

Estiveram presentes cerca de 60
ginastas pertencentes às três classes
da modalidade: Formação (3-8
anos, com orientação da professora
Filipa Fernandes), Exibição (+8 anos,
com orientação da professora Ana

S. Silvestre de Santo Tirso
junta 1500 participantes

caminhada e nas provas jovens parti-
ciparam mais de 800 atletas.

O quartel general da prova acon-
teceu na Praça 25 de Abril que en-
cheu com todos os participantes e
ainda com muita gente a assistir, dan-
do um colorido ímpar a esta praça
central da cidade tirsense. ||||||

reira vencer. “Isso abriu-me óptimas
expectativas para eu achar que podia
ganhar e por isso impus aquele ritmo
logo à partida, para conseguir termi-
nar mais relaxada”, explicou a atleta.

Sara relembrou que participou na
prova pela quarta vez. “Iniciei este ca-
minho com um terceiro lugar, fui se-
gunda dois anos e à quarta ganhei
aqui. Tenho apenas 25 anos e acho
que poderei ganhar mais vezes”.

Para este ano, tem como metas es-
tar “ao mais alto nível” no campeo-
nato da Europa de pista coberta de
Paris e no Mundial de Daegu, na
Coreia do Sul. “Vou-me preparar para
os 3000 metros obstáculos ao mais
alto nível”, confessa, admitindo mes-
mo que é uma especialidade em que
se sente “segura” e em que pensa
bater o recorde nacional, se estiver
em forma no Verão. |||||

katas com Ana Guimarães, Alexan-
dra Fonseca e Paula Monteiro; Mas-
culinos, 3º lugar kumite com Ma-
nuel  Ribeiro, José Fonseca e João
Miranda; Cadetes/Juniores feminino,
vicê-campeãs nacionais kata com
Ana Pinto, Catarina Nunes e Filipa
Fernandes; campeãs nacionais kumite
com Ana Pinto, Diana Ribeiro, Cata-
rina Nunes, Cátia Fonseca e Fili-
pa Fernandes; os masculinos vicê-
campeões nacionais kata com
Emanuel Fernandes, Fábio Miranda
e Leonardo Barbosa; 3º lugar kumite
com Fábio Miranda, Leonardo  Bar-
bosa, Ricardo Oliveira, Emanuel
Fernandes, Álvaro Rios, Miguel Di-
nis e  João Batista; Seniores femini-
no, campeãs nacionais kata com Ana
Pinto, Catarina  Nunes e Filipa Fer-
nandes (esta equipa júnior venceu
nos seniores); masculino, campeões

nacionais kata com Tiago Lima,
Ricardo Rodrigues e João Meireles,
este foi o 8º titulo nacional venci-
do por esta equipa, caso único em
Portugal; no kumite vice-campeões
nacionais com Ricardo Rodrigues,
Jorge Machado, João Meireles,
António Oliveira,e Pedro Faria.

Joaquim Fernandes, do Karaté
Shotokan de Vila das Aves, fala em
“resultados sensacionais e especta-
culares conquistados por estes
karatecas avenses”. “Todos subiram
ao pódio e muitos duas vezes, ven-
cer só numa prova já é muito dificil,
conseguir vencer em kata e kumite
demonstra toda a capacidade e qua-
lidade destes karatecas”, evidencia
o responsável.

O karate Shotokan Vila das Aves
com 5 titulos, três segundos e três
terceiros lugares foi o clube mais me-
dalhado do campeonato, um feito
“histórico” porque havia lá muitos
clubes com mais equipas. “Mais um
momento alto em que estes  karate-
cas com o seu valor , vontade e raça
de vencer, prestigiaram, honraram e
dignificaram toda esta região, o Clu-
be, a Vila e o Concelho”, refere ain-
da Joaquim Fernandes. |||||

Raquel Carvalho) e Competição (com
orientação das professoras Marta
Moinhos e Miguela Carriço).

Perante uma boa assistência, pre-
enchida sobretudo por familiares e
amigos, as ginastas demostraram o
resultado do trabalho desenvolvido
desde o início da época desportiva,
em Setembro do ano passado. Foi
com agrado que todos os presentes
assistiram a várias apresentações das

classes, sendo alguns dos temas
bastante divertidos e conhecidos da
pequenada.

No final das apresentações da Rít-
mica foi ainda possível assistir à exi-
bição de um outro grupo ginasis-
ta, as Jazzmoves. Além das actuais
treinadoras e ex-ginastas, estão tam-
bém inseridas neste grupo outras
ex-ginastas da modalidade, pelo que
o laço existente é bastante forte. |||||
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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

Em virtude das dificuldades económicas que o Jornal Entre Margens
atravessa, este órgão de comunicação vê-se obrigado a tomar um
conjunto de medidas para conseguir reduzir as despesas correntes e
tentar ganhar algum fôlego para poder continuar, como tem vindo a
fazer há já quase 25 anos, a dar aos nossos leitores a melhor
informação.

Assim sendo, foi decidido que neste mês de janeiro e no próximo mês
de fevereiro será publicada apenas uma edição por mês, e não duas.

Para além disso, os nossos assinantes em Vila das Aves vão passar a
receber o jornal, não por correio mas sim porta-a-porta.

Esperamos em março poder retomar a nossa periodicidade habitual,
não colocando de parte, porém, que ao longo do ano tenhamos que
recorrer novamente a estas medidas.

Agradecemos desde já a compreensão dos nossos leitores e amigos,
Jornal Entre Margens

Torne-se assinante deste jornal, enviando-nos um e-mail, com os seus dados pessoais, para
jornalentremargens@gmail.com, ou atraves da ficha de assinatura abaixo

Informação



DIVERSOS Este jornal adotou o
Novo Acordo Ortográfico

HORÓSCOPO: segunda quinzena de janeiro
CARNEIRO (21/3 a 24/4)
Carta Dominante: O Louco, que significa
excentricidade. Amor: no que se refere
ao amor, seja responsável. Não faça
alguém sofrer pela sua falta de atenção.
Saúde: tenha mais cuidados consigo e
com a sua saúde. Dinheiro: apesar de
não dar muita importância aos bens
materiais, esforce-se por conseguir um
aumento de salário. Se mostrar empe-
nho verá que consegue. Números da
semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36. Pensa-
mento positivo: Vivo o presente com
confiança! Horóscopo diário, ligue o
760 30 10 11.

TOURO (21/4 a 20/5)
Carta Dominante: 7 de Copas, que signi-
fica Sonhos Premonitórios. Amor:
surpreenda o seu amor com uma via-
gem que vos permitirá partilhar maior
intimidade. Está a fazer falta à vossa
relação uma maior convivência a dois,
sem interferência de outras pessoas.
Saúde: cuide da sua alimentação.  Di-
nheiro: reconheça o seu verdadeiro
valor. Não permita que o subvalorizem
nem que abusem da sua boa vontade.
Números da semana: 7, 11, 18, 25, 47,
48. Pensamento positivo: Eu tenho
pensamentos positivos e a Luz invade a
minha vida! Horóscopo diário, ligue o
760 30 10 12.

GÉMEOS (21/5 a 20/6)
Carta Dominante: A Torre, que significa
Convicções Erradas, Colapso. Amor: o
seu par poderá exigir-lhe mais atenção.
Procure ser um pouco mais carinhoso.
Por vezes está tão embrenhado nos
seus próprios projectos que se esquece
de quem tanto lhe quer. Saúde: tendên-
cia para as alergias. Previna-se anteci-
padamente. Dinheiro: poderá ter de
reajustar a sua forma de trabalhar.
Elabore uma estratégia que lhe permita
adaptar-se às novas realidades da sua
empresa. Números da semana: 4, 6, 7,
18, 19, 33. Pensamento positivo: pro-
curo ser compreensivo com todas as

pessoas que me rodeiam. Horóscopo
diário, ligue o 760 30 10 13.

CARANGUEJO (21/6 a 21/7)
Carta Dominante: 3 de Espadas, que
significa Amizade, Equilíbrio. Amor: a
sua cara-metade vai dar-lhe provas do
amor que tem por si. Vai sentir-se
muito feliz, aproveite este período de
romance e amor. Saúde: poderão surgir
alguns problemas relacionados com a
coluna. Dinheiro: faça valer os seus
pontos de vista de uma forma civilizada.
Não exija fazer prevalecer a sua opi-
nião, saiba ouvir. Números da semana:
9, 11, 25, 27, 39, 47. Pensamento positi-
vo: O Amor invade o meu coração. Ho-
róscopo diário, ligue o 760 30 10 14.

LEÃO (22/7 a 22/8)
Carta Dominante: Valete de Copas, que
significa Lealdade, Reflexão. Amor:
poderá sentir necessidade de fazer um
balanço da sua relação amorosa e per-
ceber que afinal não valeu a pena ter
lutado tanto. Procure acima de tudo a
sua felicidade, seja com quem for. Saú-
de: pense mais em si e cuide da sua
saúde. Dinheiro: período protegido
profissionalmente. Apresente os seus
projetos com segurança. Números da
semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47. Pensa-
mento positivo: Eu sei que posso mu-
dar a minha vida. Horóscopo diário,
ligue o 760 30 10 15

VIRGEM (23/8 a 22/9)
Carta Dominante: Ás de Espadas, que
significa Sucesso. Amor: Poderá conhe-
cer alguém que o fará pôr em causa a
sua atual relação amorosa. Pense bem
nas consequências dos seus atos antes
de se lançar de cabeça na paixão. Saúde:
Durante este período a tendência é para
que tudo corra bem no domínio físico.
Dinheiro: defina os seus projectos e
ponha-os em prática. O sucesso finan-
ceiro está favorecido, por isso não
tenha medo de arriscar. Números da
semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44. Pensa-

mento positivo: sou optimista, espero
que me aconteça o melhor! Horóscopo
diário, ligue o 760 30 10 16.

BALANÇA (23/6 a 22/10)
Carta Dominante: A Papisa, que significa
Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor:
poderá conhecer alguém que o deixará
completamente apaixonado. Avance com
prudência, procure conhecer melhor a
pessoa antes de se envolver. Saúde:
evite alimentos demasiado salgados.
Dinheiro: período de estabilidade finan-
ceira, contudo guarde algum dinheiro
porque pode vir a precisar. Números
da semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49. Pensa-
mento positivo: Eu tenho força mesmo
nos momentos mais difíceis! Horósco-
po diário, ligue o 760 30 10 17.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/12)
Carta Dominante: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder. Amor: esteja
atento ao seu coração e siga a sua intui-
ção. Não fuja do amor, ele vai correr
atrás de si. Saúde: durante esta quinze-
na estará mais suscetível a sofrer pe-
quenos acidentes domésticos. Acautele-
se. Dinheiro: boas oportunidades para
iniciar um negócio na área do turismo.
Números da semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39.
Pensamento positivo: Eu acredito que
todos os desgostos são passageiros, e
todos os problemas têm solução. Ho-
róscopo diário, ligue o 760 30 10 18.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Carta Dominante: 6 de Copas, que signi-
fica Nostalgia. Amor: Poderá sentir-se
um pouco melancólico e com saudades
de um amor que o marcou muito no
passado. Seja mais optimista e concen-
tre-se no que o presente lhe está a
oferecer. Saúde: período agitado e
esgotante. Dinheiro: esteja atento à sua
conta bancária e faça os possíveis por
controlar os gastos. Não estará com
uma boa capacidade de gestão, por isso
peça ajuda nesse sentido a alguém da
sua confiança. Números da Semana: 1,

2, 8, 16, 22, 39. Pensamento positivo: O
Amor enche de alegria o meu coração!
Horóscopo diário, ligue o 760 30 10 19.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)
Carta Dominante: O Mágico, que signifi-
ca Habilidade. Amor: não se isole nem
se feche dentro de si mesmo. Abra as
portas do seu coração ao amor. Mostre
a pessoa maravilhosa que é, e pode
fazer alguém muito feliz. Saúde: tendên-
cia para o desgaste físico. Dinheiro:
estabilidade financeira. Aproveite para
fazer algumas compras . Números da
semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36. Pensa-
mento positivo: Vivo de acordo com a
minha consciência. Horóscopo diário,
ligue o 760 30 10 20.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)
Carta Dominante: 8 de Ouros, que signi-
fica Esforço Pessoal. Amor: preocupe-
se mais com o bem-estar da sua família.
Esteja mais presente. Saúde: o bom
humor e o otimismo pautarão a sua
vida. Dinheiro: viverá um momento de
prosperidade, no entanto procure não
emprestar dinheiro a alguém em quem
não confie plenamente, oiça a sua intui-
ção. Números da semana: 7, 11, 19, 24,
25, 33. Pensamento positivo: O meu
único Juiz é Deus. Horóscopo diário,
ligue o 760 30 10 21.

PEIXES (20/2 a 20/3)
Carta Dominante: Rainha de Espadas,
que significa Melancolia, Separação.
Amor: uma separação forçada poderá
fazer com que sinta falta do carinho e
conforto da sua família. Procure ser
mais auto-confiante e seguro de si
mesmo. Saúde: não faça esforços des-
necessários. Dinheiro: poderá receber
um convite para chefiar um departa-
mento. Pense bem se pretende tamanha
responsabilidade. Números da semana:
5, 25, 33, 49, 51, 64. Pensamento posi-
tivo: Esforço-me por dar o meu melhor
todos os dias. Horóscopo diário, ligue
o 760 30 10 22.

O bom humor e o
otimismo pautarão a vida
dos nativos de Aquário.
Quanto a dinheiro, o
momento é de prosperida-
de, no entanto, importa
não emprestar dinheiro a
alguém em que não
se confie plenamente.

ARVA - ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DE VILA DAS AVES

Convocatória
De acordo com o artigo décimo terceiro dos estatutos convoco os associados da ARVA para a assembleia-
geral a realizar a 29 de janeiro de 2011, pelas 14h30, no salão nobre da junta de freguesia de Vila das Aves,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1. apresentação das contas de 2010 e respetivo parecer do conselho fiscal;

2. discusão e aprovação do regulamento interno;

3. outros assuntos de interesse para a associação.
Vila das Aves, 11 de janeiro de 2011
O Presidente da mesa da assembleia-geral
Augusto Barbosa dos Santos

Completou no passado dia 20 de Dezembro mais uma linda primavera o menino HugoHugoHugoHugoHugo
Daniel Leal TDaniel Leal TDaniel Leal TDaniel Leal TDaniel Leal Teixeira.eixeira.eixeira.eixeira.eixeira.
Teus avós maternos, desejam-te nesta data tão especial, muitos parabéns e muitos anos de
vida na nossa companhia.
Muitos beijinhos e parabéns!

Completou no passado dia 15 de janeiro mais uma primavera o senhor Alberto SampedroAlberto SampedroAlberto SampedroAlberto SampedroAlberto Sampedro
Carvalho.Carvalho.Carvalho.Carvalho.Carvalho.
Esposa e filhas, desejam-lhe nesta data tão especial, muitos parabéns e muitos anos de vida.    
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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 janeiro foi o nosso estimado
assinante, Voltigree, têxtil unipessoal, lda,
com sede na rua do pimenta,  em Delães.

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     o feliz contem-
plado  nesta 1ª saída  de janeiro foi o nosso
estimado assinante,  Luís Gonçalves Ferreira,
residente na Rua do Loureiro, em
Rebordões.

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)

Sugestão
Culinária

Precisa-sePrecisa-sePrecisa-sePrecisa-sePrecisa-se
Senhora ou menina para
companhia de senhora idosa
e para serviços domésticos.
Regime de dia e noite,
em Vila das Aves.

Contactar: 252942 487

Bacalhau guisado
com grão

AGRADECIMENTO

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

Funeral a cargo de: Funerária das Aves de Alves da Costa

09-11-1934
07-01-2011

Alice Simões Carvalho de Castro

AGRADECIMENTO

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

23-02-1936
11-01-2011

Maria Arcilia Machado da Silva
 (Lili)

INGREDIENTES
800 g de bacalhau (depois
de bem demolhado)
0,5 l de grão
0,5 Kg de tomate pelado
1 pimento
1 cebola grande
2 dentes de alho
1 folha de louro
1 ramo de salsa
2 colheres de sopa de
azeite
½ colher de sopa de sal
piri-piri q.b.

PREPARAÇÃO
Depois de demolhado
coze-se o grão em água e
sal. Corta-se o bacalhau
em pedaços e coloca-se
num tacho com o pimento
cortado às tirinhas, os
tomates sem pele, a salsa,
o louro, o alho, a cebola,
o piri-piri o azeite e um
pouco de água e tapa-se o
tacho para cozer o baca-
lhau.
Quando estiver quase
cozido deita-se o grão
envolve-se tudo muito
bem.

CavalheiroCavalheiroCavalheiroCavalheiroCavalheiro
procura senhora com idade
compreendida entre os 45 e
os 55 anos para estabelecer
um compromisso sério.

Contactar: 910 110 280
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Vamos a factos. No ano de 2010, a
Junta de Freguesia de Vila das Aves
deliberou que o horário de entrada
dos funerais no cemitério deveria
ocorrer até às 17 horas, horário de
inverno, e 18 horas, horário de ve-
rão. No inverno a noite cai mais cedo,
daí a opção das 17 horas; no verão,
como os dias terminam mais tarde,
estende-se o horário até às 18. Estes
são, de resto, os principais argumen-
tos da junta. Ora, se estes horários
não forem cumpridos o mais certo é
que, não só as cerimónias fúnebres
no cemitério sejam feitas com noite
fechada, como condiciona o trabalho
do coveiro. “Não podemos obrigar o
coveiro em dias de funerais, a sair do
cemitério às nove e dez da noite, é
injusto”, explica Carlos Valente, presi-
dente da junta de Vila das Aves.

Após a deliberação dos horários
dos funerais a junta comunicou a de-
cisão ao pároco da freguesia. “Comu-
nicámos a decisão ao padre Fernan-
do em setembro e aguardámos o re-
sultado que foi praticamente nenhum,
com a exceção de um ou outro caso”,
relata o presidente da junta.

A 27 de dezembro a junta toma
a iniciativa de enviar uma carta ao
pároco para que este tivesse “a me-
lhor atenção para o cumprimento dos
horários estabelecidos”. Mas o caso
tomou outro rumo. “Soube por inter-
médio de familiares de falecidos que
tentaram marcar um funeral da parte
da tarde e o sr. padre Fernando ale-
gou que recebeu uma carta registada,
com aviso de receção (o que é ver-
dade), mas disse também que a junta
não fazia funerais da parte da tarde,

Morrer sim, mas veja lá a que horas
POR ESTES TEMPOS VIVER NÃO É FÁCIL, JÁ SABEMOS, MAS PARA QUEM MORA EM VILA DAS AVES MORRER PODE SER UMA VERDADEIRA ‘CARGA DE
TRABALHOS”. É QUE BASTA TER-SE O AZAR DE MORRER PARA ENTRAR NO ‘FOGO CRUZADO’ ENTRE A JUNTA E O PÁROCO DA FREGUESIA.

o que é totalmente falso”, explica-nos
Carlos Valente, acrescentando ainda
que lamenta que “alguém na posição
do senhor padre venha dizer que a
junta não deixa fazer funerais da parte
da tarde, só por ter pedido o cumpri-
mento do horário que é até às 17
horas nesta altura”.

Contactado pelo Entre Margens o
padre Fernando remeteu qualquer
decisão para depois da reunião do
conselho pastoral paroquial que se
vai realizar no dia 29 de janeiro.
“Oficialmente o que tenho dito des-
de o dia 2 de janeiro é que a paró-
quia toma uma decisão depois da

reunião do conselho pastoral paro-
quial, por isso não adianta andar aí
com pombos-correios”.

Sobre a eventualidade de até ao
dia 29 de janeiro haver necessidade
de fazer um funeral da parte da tarde
o mesmo pároco é categórico: “quem
quiser fazer funerais da parte da tar-
de até ao dia 29 pode arranjar um
padre e fazê-lo, e pode marcá-lo às
horas que quiser! Já o padre de Lor-
delo veio cá fazer, é simples, já disse
isso na igreja.”

Quanto à junta, Carlos Valente
mantém a posição: “se o padre não
faz funerais da parte da tarde é por-

que não quer, e isso é um problema
da paróquia, das famílias e do arma-
dor, porque a junta nunca recusou
qualquer funeral, apenas pediu para
que se cumprisse o horário, e penso
que o que estamos a pedir não é nada
do outro mundo. Conheço freguesi-
as aqui à volta em que os funerais
têm de entrar até às três e meia, qua-
tro horas, e se for um cemitério cama-
rário, chegando lá depois da hora até
encontra a porta fechada.”

Resta aguardar a decisão do con-
selho pastoral paroquial, que no pró-
ximo dia 29 de janeiro decide se
pode ter um funeral à tarde ou não. |||||

“Comunicámos a decisão
[sobre os horários] ao
padre Fernando e aguar-
dámos o resultado que foi
praticamente nenhum”
afirma Carlos Valente.
A paróquia só decide so-
bre o assunto após a
reunião do conselho pas-
toral paroquial, marca-
da para dia 29 deste mês.

Carlos Almeida Santos: “Não
me parece [que o PSD vença a
Câmara Municipal em 2013].
Pelo menos, nada tem
feito para que isso aconteça”.

O Entre Margens tem três exemplares do novo
romance de Aberto S. Santos para oferecer.
Responda corretamente às duas perguntas que
se seguem e envie-nos as suas respostas para o
mail: jornalentremargens@gmail.com, com o
seu nome e contacto, até dia 10 de fevereiro e
habilite-se a ganhar um dos três exemplares de
“A profecia de Istambul” que temos para si.
1 - Qual o nome do primeiro romance
     de Alberto S. Santos?
2 - Qual o cargo político que o autor ocupa?

A Profecia de Istambul
PASSATEMPO

Clube dá um pulo na tabela classificativa

Aves está a crescer
DESPORTO, PÁG.25

LEIA NESTA EDIÇÃO

INQUÉRITO, PÁG.23

PSD acusa presidente
da Câmara de impedir
a discussão de
propostas do partido
ATUALIDADE, PÁG.12


