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Ninguém disponível para liderar o Aves
NINGUÉM SE APRESENTOU DISPONÍVEL PARA LIDERAR OS DESTINOS DO AVES NA ASSEMBLEIA GERAL DA PASSADA SEXTA-FEIRA.
NARCISO OLIVEIRA MARCOU NOVA REUNIÃO MAGNA, PARA 20 DE MAIO, ESPERANDO QUE APAREÇA, ATÉ LÁ, ALGUÉM DISPONÍVEL PARA
SUCEDER À COMISSÃO ADMINISTRATIVA DEMISSIONÁRIA. PÁGINA 19

PSD abandona
assembleia em apoio
ao presidente da
Junta de Vila das Aves
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO PASSADO DIA 27 DE ABRIL FI-
COU DEFINITIVAMENTE MARCADA PELO ABANDONO EM
MASSA DA BANCADA DO PSD, MINUTOS ANTES DE SE INI-
CIAR A VOTAÇÃO DOS PONTOS DA ORDEM DO DIA. PÁG. 8

José Sócrates arrasta
multidão em Santo Tirso
Ministra da Educação no Encontro Nacional das Associações
de Pais, realizado em Vila das Aves. Destaque, pág.s 4 e 5

Cordialidade no
encontro de Castro
Fernandes com
José Pedro Miranda

Dupla alemã abre
XVIII edição do
Festival de Guitarra
de Santo Tirso
PÁGINA 3 PÁGINA 13

Tirsense termina
temporada
no 2º lugar
Nas derradeiras jornadas do cam-
peonato, o Tirsense empatou a
zero na despedida dos jogos
em casa com o Macedo de Ca-
valeiros e terminou com uma
vitória no Caniçal. Pág. 20

CORTEJO PASCAL MOBILIZA
COMUNIDADE AVENSE

PÁGINA 14
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Ecos tirsenses
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PRÓXIMA EDIÇÃO NAS BANCAS A 26 DE MAIO

“São cidades como sonhos: todo
o imaginável pode ser sonhado mas
também o sonho mais inesperado
é um enigma que oculta um dese-
jo, ou o seu contrário, um terror.”

Kublai Kan, “o imperador dos
tártaros”, possui um vasto territó-
rio. Como não sai do palácio, ele
ignora aquilo que possui o que
lhe provoca um sentimento de
vazio, uma certa melancolia. As-
sim, ouve atentamente Marco Polo,
um explorador veneziano que co-
nhece as suas cidades longínquas.

O diálogo entre dois desenro-
la-se numa narrativa fragmentada,
tal como uma cidade que se trans-
forma, com ruas que se abrem, fe-
cham e bifurcam perante o nosso
olhar. As descrições das 55 cida-
des, carregadas de simbolismo e
movimento, expõem uma geome-
tria tanto caótica como rigorosa
numa fusão de géneros: ora con-
to, crónica, carta, diário, poesia.

Como um arquiteto, Calvino
constrói, milímetro a milímetro, pai-
sagens urbanas quase perfeitas,
com as suas maldições, medos e
loucura. A linguagem é planeada
numa perspetiva surrealista e poé-
tica: “-Viajas para achar o teu futuro?
E a resposta de Marco: - O algures é um
espelho em negativo. O viajante reco-
nhece o pouco que é seu, descobrindo o
muito que não teve nem terá.”

É muito fácil perdemo-nos nes-
tas cidades, todas elas com no-
mes femininos: “Isaura, cidade dos
mil poços”, “Zora, cidade que quem a
viu uma vez nunca mais pode esque-
cer”, “Valdrada, a cidade que se reflecte
no lago”, “Octávia, cidade teia de ara-
nha”. Italo Calvino confunde-nos.
Serão mulheres ou cidades? Na
verdade, ambas são fascinantes e
labirínticas. Cada leitor poderá des-
cobrir n‘As Cidades Invisíveis (no
original, Le città invisibili) a sua
metrópole. A minha chama-se
Fédora. |||||| BELBELBELBELBELANITANITANITANITANITAAAAA     ABREUABREUABREUABREUABREU

Sugestão do
leitor

LIVRO: “AS CIDADES INVISÍVEIS”
DE ITALO CALVINO
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A banda de Santo Tirso, Ecos da Cave,
lançou em 1991 o álbum “As Papoilas
do Campo Estéril” da editora El Tatu.
Com uma sonoridade extremamente
original, o disco atinge o auge com a
profunda e arrepiante faixa “Odeio
Amar-te”, marcada por um competente
baixo, uma esticada guitarra e uma de-
sesperada voz. Dois esclarecimentos de-
vem ser feitos: primeiro, o vocalista é

Rafael e não Fredo e, segundo, a músi-
ca “Desejo” não se encontra aqui mas
sim no disco “Registos de Música Mo-
derna Portuguesa” da editora Dansa do
Som (não é gralha, é mesmo com “s”).

O quinteto, constituído por Fredo
na voz, Armindo Lima no baixo, José
Costa na bateria, Chico Zé e Carlos
Lima nas guitarras, surpreendia no 5º
concurso do Rock Rendez Vous com
algo impróprio para quem tem corofo-
bia (não claustrofobia). “Talvez até
estejas no teu quarto e me desejes aí”
ficava facilmente no ouvido, tal como
ficava “A Noite” dos Sitiados, apro-
veitada posteriormente pelos Resistên-
cia e, mais recentemente, pelo baixista

e vocalista dos Xutos & Pontapés, Tim,
na sua carreira a solo. Curiosamente
não foram os Ecos da Cave nem os
Sitiados os vencedores, nem tão pou-
co os também presentes Quinta do
Bill, mas sim os Ritual Tejo, represen-
tados com o tema “Ânsia”.

O álbum, editado em LP em 1989
e reeditado em CD em 1993, é bas-
tante procurado actualmente, tal como
os equivalentes anteriores, nos quais
se incluem, entre outros, Pop dell’ Arte,
Radar Kadafi e Essa Entente. A minha
sugestão é simples: descubra ou relem-
bre os Ecos da Cave e as restantes
bandas de uma fase, para muitos,
emblemática da música nacional. |||||

O quinteto de Fredo,
Armindo Lima, José Costa,
Chico Zé e Carlos Lima,
surpreendia no 5º concur-
so do Rock Rendez Vous

Teatro: “A Flauta Mágica”
Guimarães, Centro Cultural Vila Flor. Hoje,
5 de maio, às 22 horas. Bilhetes a 15
euros 12,50 com desconto).

Adaptação livre da ópera “A Flau-
ta Mágica” de Mozart por Peter
Brook, num espetáculo assombro-
so. No dicionário brookiano,
“adaptar” pode ser um sinónimo
de “reduzir”, e neste espetáculo
“reduzir” significa recusar pesados
e serôdios conceitos de ópera.
Peter Brook disse não à habitual
panóplia de instrumentos e efei-
tos cénicos para nos restituir uma
Flauta leve e efervescente, permi-
tindo assim um acesso desimpe-
dido à magia e à ternura da obra.
Diretor de teatro e cinema britâ-
nico Peter Brook é um dos mais
respeitados profissionais de tea-
tro da atualidade.

Música: João Pedro Pais
Famalicão, Casa das Artes. Dia 6 de maio,
às 21h30. Bilhetes a 20 euros.

João Pedro Pais vai presentear o
público com os seus temas de su-
cesso, em versões renovadas de
formato acústico, num novo con-

ceito de espetáculo intitulado
“Improviso”. Temas como “Ninguém
(é de Ninguém)”, “Lembra-te de
Mim”, “Mentira”, “Nada de Nada”
ou ainda outras faixas do último
disco de originais – “A Palma e a
Mão” – serão apresentadas com di-
ferentes roupagens e de uma for-
ma mais intimista. Desde a sua es-
treia em 1997, João Pedro Pais cons-
truiu um percurso ímpar na músi-
ca portuguesa e tornou-se um dos
artistas mais carismáticos do país.

Cinema: “Tony Manero” e “Tony”
Santo Tirso, Casa da Galeria. Dia 7 de
maio às 16 horas.

Chile, 1978. Raúl Peralta (Alfredo
Castro) é um homem que, aos 50
anos, vive obcecado por “Tony
Manero”, a personagem de John
Trovolta no filme “Febre de Sába-
do à Noite”. Todas as noites de
sábado ele, acompanhado pelo
seu grupo de dançarinos, faz a
sua aparição num dos bares da
cidade, na melhor imitação do
seu ídolo. Um dia vê anunciado
na televisão um concurso nacio-
nal de sósias de “Tony”, encon-
trando aí a tão ansiada oportuni-
dade de se dar a conhecer ao
mundo. Um filme realizado por
Pablo Larraín, um dos mais pro-
missores jovens cineastas da últi-
ma vaga do cinema sul-america-
no. Em complemento, a exibição
da curta “Tony”, realizada por Bru-

no Lourenço, sobre Jorge, um ra-
paz discreto que sonha ser o can-
tor romântico português Tony de
Matos (1924-1989). Dois filmes
sobre a obsessão, a perda de
identidade e a busca desenfrea-
da pelos três minutos de fama...

Música: “Aquaparque”
Guimarães, Centro Cultural Vila Flor
(café-concerto). Dia 7 de maio às 24h00.
Bilhetes a 3 euros.

Editado no passado mês de Mar-
ço, “Pintura Moderna” é o aguar-
dado segundo disco dos Aqua-
parque, depois do êxito do álbum
de estreia “É Isso Aí” (2009).
Amplamente elogiado pela crítica
desde o seu lançamento, “Pintura
Moderna” é uma consumação da
pop. Segundo o jornal Público, “os
Aquaparque não fecham, não
definem uma nova estética. Abrem
possibilidades. Novas e estimulan-
tes possibilidades pop - podería-
mos dizer que, apesar da estra-
nheza que suscitam, são música
imediata, na boa tradição pop, e
só os cantaremos quando apren-
dermos a ouvi-los.” Duo forma-
do por Pedro Magina e André
Abel, os Aquaparque tiveram ori-
gem em Santo Tirso. ||||||

Na imagem, a adptação de Peter
Brook da ópera “A Flauta Mágica”
de Mozart. Hoje, em Guimarães



SEXTA, DIA 6 SÁBADO, DIA 7 DOMINGO, DIA 8
Céu muito nublado. Vento fraco.
Máx. 19º / min. 10º

Aguaceiros. Vento moderado. Máx.
17º / min. 10º

Céu muito nublado. Vento modera-
do. Máx. 18º / min. 11º

Sol de maio e boa terra,
fazem melhor gado
que o pastor mais afanado

Música . Santo Tirso

Chega da Alemanha a dupla de gui-
tarristas que abre no próximo sábado
(7 de maio), o XVIII Festival Internaci-
onal de Guitarra de Santo Tirso. Joe
Sachse e Uwe Kropinski apresentam-
se a partir das 21h30 no auditório
Padre António Vieira, nas Caldas da
Saúde, para um concerto que se es-
pera surpreendente, tendo em conta
o percurso de décadas de ambos os
músicos, em ambos os casos iniciado
no final dos anos de 1960, princípi-
os da década seguinte. Joe Sachse,
por exemplo, aparece desde muito
cedo em diferentes grupos da Escola
de Manfred Schulze e em meados da
década de 70 funda o seu próprio
quarteto, que depressa se estendeu
ao quinteto Osíris. Ainda em finais
dos anos 70 começa a tocar com Uwe
Kropinski, guitarrista com o qual se
apresenta em Santo Tirso.

Natural de Berlim Oriental, Kropins-
ki começou por estudar guitarra clás-
sica, integrando, também nos anos 70,
vários grupos “históricos” na Alema-
nha de Leste. A partir de 1977 come-
ça a tocar jazz, free-jazz e música im-

Dupla alemã abre Festival
Internacional de Guitarra
JOE SACHSE E UWE KROPINSKI APRESENTAM-SE EM CONCERTO NO PRÓXIMO SÁBADO,
7 DE MAIO, NAS CALDAS DA SAÚDE. É O INÍCIO DE UM PROGRAMA DE ESPETÁCULOS, EM
DIFERENTES SALAS DO CONCELHO, QUE SE PROLONGA ATÉ 3 DE JUNHO.

JOE SACHSE & UWE KROPINSKI (ALEMANHA)
Fingerpicking. Dia 7 de maio, às 21h30. Bilhetes a 10
euros. Auditório Padre António Vieira. Caldas da Saúde.
4780-Areias, Santo Tirso. Telf: 252 808 830.

PAULO PERES & MARIA PAULA MARQUES (PORT.)
Guitarra clássica. Dia 14 de maio, às 21h30. Bilhetes a
7,5 euros. Auditório P.e António Vieira. Caldas da Saúde.

JOHANNES MÖLLER (SUÉCIA)
Guitarra Clássica. Dia 20 de maio, às 21h30. Bilhetes a
7,5 euros. Biblioteca Municipal, rua de Gross-Umstadt,
Quinta de Geão, 4780 Santo Tirso. Telef: 252 833 428.

ANDREW YORK (EUA)
Guitarra Clássica. Dia 21 de maio, às 21h30. Bilhetes a
7,5 euros. Centro Cultural de Vila das Aves, rua Santo
Honorato, 220.  4795 - 114 Vila das Aves. Telf: 252 870 020.

provisada, tendo colaborado com al-
guns dos mais conceituados músicos
do género. Uwe Kropinski toca gui-
tarra de 39 trastos, desenvolvendo
uma técnica especial de percussão no
corpo do instrumento; técnica esta que
já deixou Pat Metheny surprendido.

Quanto a concertos, o festival faz
uma pausa de uma semana, regres-
sando a 14 de maio com nova dupla
de guitarristas: Paulo Peres & Maria
Paula Marques, ambos com licencia-
tura em Guitarra pela Escola Superior
de Música e Artes do Espetáculos do
Porto. Os dois guitarristas portugue-
ses têm desenvolvido um longo tra-
balho a duo e são hoje uma referên-
cia na sua especialidade. Têm partici-
pado nos mais importantes festivais
do país, prestando especial atenção à
música original do século XX para esta

formação. No concerto a realizar em
Santo Tirso, os músicos vão apresen-
tar um programa de música original
portuguesa, composta no final de
2010 para o duo, de cinco composi-
tores que vivem na cidade do Porto
numa iniciativa que pretende contri-
buir para o enriquecimento do es-
casso repertório português para duo
de guitarras.

Johannes Möller, é o músico que
se segue nesta XVIII edição do festi-
val de Santo Tirso. Guitarrista e com-
positor sueco, Johannes Möller cati-
vou audiências por todo o mundo
com carismáticas e emotivas interpre-
tações. Tocou pela primeira vez em
publico aos 13 anos e, desde então,
já fez mais de 500 apresentações na
Europa, Ásia, América do Norte e do
Sul. Em 2010 foi galardoado com o
1º Prémio do GFA Concert Artistic
Competition, considerada por muitos
como o maior Concurso de Guitarra.

Um dia depois, o Centro Cultural
de Vila das Aves recebe Andrew York,
dos estados Unidos. Andrew York é
considerado como um dos composi-
tores de guitarra clássica mais inova-
dores da atualidade. A solo ou em
diferentes formações, York soma já
com alguns Grammys conquistados
ao longo da sua já longa carreira. |||||

Uwe Kropinski toca gui-
tarra de 39 trastos, desen-
volvendo uma técnica
especial de percussão no
corpo do instrumento

Depois da presença em Vila das Aves,
em fevereiro último, do saxofonista
norte-americano Ohad Talmor é
chegada a vez do instrumentista ita-
liano, Andrea Lombardini. Ambos
os concertos integram o IV Ciclo
de Jazz de Santo Tirso, apresentan-
do-se Lombardini amanhã (dia 6
de maio), no Centro Cultural. O
concerto está marcado para as
21h30 e tem entrada livre.

Considerado como uma dos ins-
trumentistas mais originais do bai-
xo elétrico, Andrea Lombardini
apresenta-se no espetáculo de ama-
nhã com a sua Broken Band ou,
por outras palavras, um quinteto
formado por jovens músicos italia-
nos e portugueses. Assim, e para
além de Lombardini, no baixo, inte-
gram a Broken Band os músicos:
Federico Casagrande, guitarrista e
colaborador habitual do vibrafonista
de origem canadiana Jeffery Davis,
que também já passou já pelo Ciclo
de Jazz; a trompetista Susana San-
tos Silva; o saxofonista José Pedro
Coelho; e, na bateria, Marcos Ca-
valeiro. Em destaque neste segun-
do concerto do IV Ciclo de Jazz de

O baixo elétrico de
Andrea Lombardini
no Ciclo de Jazz
AMANHÃ, SEXTA-FEIRA, O MÚSICO ITALIANO ANDREA
LOMBARDINI APRESENTA-SE, ÀS 21H30, COM A SUA
‘BROKEN BAND’ NO CENTRO CULTURAL. ENTRADA LIVRE

Santo Tirso, estará o álbum “Today”,
da Andrea Lombardini Broken Band,
composto na sua maioria por com-
posições do próprio Lombardini.

O instrumentista e compositor
italiano gravou, por duas vezes, com
o coletivo “Randomania” em con-
junto com Gianluca Petrella, Roberto
Cecchetto e UTGandhi. Como lí-
der, o músico apresenta-se habitu-
almente com o seu Andrea Lombar-
dini Trio, com o qual venceu o con-
curso nacional de jazz Baronissi, em
2002. Neste trio, de configuração
aberta, colaboraram habitualmente
músicos como Michele Polga, Pietro
Tonolo, Dan Kinzelman e Paolo
Birro. Em 2004, Andrea Lombardi-
ni venceu o concurso internacional
para baixistas “Euro Bass” que teve
como júri, entre outros, Anthony
Jackson, Daryl Jones, Matt Garrison,
Mike Papa. Em 2006 gravou
“ALT88” com Bob Gullotti, baterista
do grupo “The Fringe”, e com o gran-
de pianista Leo Genovese. |||||

ANDREA LOMBARDINI BROKEN BAND
Jazz. Dia 6 de maio, às 21h30. Entrada livre.
Centro Cultural de Vila das Aves, rua Santo Honorato,
220.  4795 - 114 Vila das Aves. Telf: 252 870 020.

Música . Vila das Aves
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O motivo oficial era a inauguração
das obras de requalificação da Esco-
la Secundária de Tomaz Pelayo, mas
o aglomerado de populares à porta
daquele estabelecimento de ensino
não estava muito interessado em as-
sistir à cerimónia. O foco de todas as
atenções era José Sócrates, que de
cravo vermelho na lapela foi literal-
mente engolido pelas exultações emo-
cionadas e em histeria de centenas
de populares que o esperavam. “Não
nos abandone senhor primeiro-minis-
tro” dizia uma popular para José Sócra-
tes enquanto fervorosamente lhe dava
beijos repenicados nas bochechas. As-
sim que se conseguiu libertar, o pri-
meiro-ministro, demissionário respon-
deu: “não abandono, não.” Ouvia-se
muitas palmas, muitos sorrisos, até por-
que Sócrates, em Santo Tirso, está a
jogar em casa. “Sócrates amigo, o povo
está contigo”, clamavam em unísso-
no quando horas mais tarde aban-
donou o recinto. Conclusão: tudo afi-
nado para a campanha eleitoral.

Mas a sumo da visita traz mais uma
vez o assunto educação para cima da
mesa. O momento era propício, e unir
as comemorações do 25 abril à edu-
cação compõe o ramalhete e a ima-
gem de um futuro com mais e me-
lhor educação. “Associar esta inaugu-
ração às comemorações do 25 abril
é festejar a nossa democracia e é hon-

‘Nenhum país
tem sucesso
económico sem
educação’
NAS ÚLTIMAS SEMANAS SANTO TIRSO FOI DEFINITIVAMENTE UM CONCELHO
VIRADO PARA A EDUCAÇÃO. NO DIA 25 DE ABRIL, JOSÉ SÓCRATES E ISABEL
ALÇA ESCOLHERAM O MUNICÍPIO, MAIS CONCRETAMENTE A ESCOLA
SECUNDÁRIA DE TOMAZ PELAYO, PARA EXULTAR OS VALORES DA LIBERDADE
BALIZADOS NOS VALORES DA EDUCAÇÃO. CINCO DIAS DEPOIS A
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS (CONFAP) REALIZOU O
36º ENCONTRO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES DE PAIS, EM VILA DAS AVES, PARA
FALAR DE EDUCAÇÃO E DO FUTURO DAS ESCOLAS, E MAIS UMA VEZ ISABEL
ALÇADA VOLTOU AO CONCELHO.

rar os ideais que colocaram a educa-
ção no centro do progresso social” afir-
mou Isabel Alçada, ministra da edu-
cação também presente na cerimónia.
Mas Sócrates juntou ao discurso o
grande problema nacional: a econo-
mia, e como tal lembrou que “nenhum
país tem sucesso económico sem edu-
cação”, e por isso “o dever do Estado
é dar uma boa educação a todos”.

Castro Fernandes, presidente da
Câmara Municipal de Santo Tirso as-
sinalou o momento como uma data
preponderante para a história não só
concelhia mas também nacional. “Este
momento há de ficar na memória das
pessoas como o aquele em que mais
se fez em termos educativos em todo
o país”. Se assim foi no país, em Santo
Tirso também e, como tal, lembrou:
“nesta escola, para que todos saibam
- porque às vezes a memória é curta -
foram investidos 15 milhões de euros
e isto aconteceu por intervenção
direta do primeiro-ministro”. Castro
Fernandes lembrou outras obras no
âmbito da educação, nomeadamente
as obras da Escola Secundária D. Di-
nis, também no valor de 15 milhões
de euros e vários centros escolares
espalhados pelo concelho. A saber:
Centro Escolar de Água Longa (inau-
gurado no mesmo dia), o Centro Es-
colar S. Cristina do Couto, o Centro
Escolar de S. Bento da Batalha, em
Santo Tirso, o Centro Escolar de Roriz,
a EBI S. Tomé de Negrelos e, a con-
curso estão ainda os centros escola-
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res da Ermida, em Santa Cristina do
Couto, e de Sequeirô. “Ao todo são
quase 50 milhões de euros. Nunca
se fez tanto investimento de uma só
vez no concelho de Santo Tirso”, con-
clui Castro Fernandes.

Estes investimentos, e ainda segun-
do o autarca “são uma necessidade
para a qualidade do ensino e para pre-
parar as gerações do futuro”. O mes-
mo é reforçado por Isabel Alçada: “a
requalificação dos espaços escolares
é um dos investimentos mais precisos
no país, até porque não podemos ter
a pretensão de educar para a cidada-
nia em espaços degradados”. Referin-

do-se ao caso, da Tomaz Pelayo a mi-
nistra reforçou a mais ainda a idea:
“sabíamos que esta era uma escola
que precisava de intervenção e res-
tauro.” E agora que as obras estão
concluídas, Isabel Alçada não se abs-
tém de a apelidar de “escola do sé-
culo XXI”, uma vez que nas suas pa-
lavras “forma para a igualdade de
oportunidades porque tem espaços
que traduzem os valores da educa-
ção contemporânea.”

Fernando Almeida, diretor da Tomaz
de Pelayo apontou a requalificação da
secundária como “um momento alto
da história” da escola, que abriu por-
tas em 1954, mas que segundo o
mesmo responsável ainda hoje man-
tém “a marca de identidade”. Na base
desta afirmação está o facto de conti-
nuar a “responder não só às neces-
sidades locais, mas também às ne-
cessidades correntes do tecido empre-
sarial”. Desta forma, Fernando Almeida
afirmou que “espaços melhores, me-
lhores equipamentos com uma forte
componente das tecnologias da in-
formação e comunicação permitir-nos-
ão cumprir com qualidade aquela que
é a nossa missão.”

A escola Tomaz Pelayo é uma das
noventa escolas já concluídas de um
total de mais de 300 que sofreram
requalificação. E este número não foi
esquecido pelo primeiro-ministro que
o sublinhou como uma das ações mais
positivas do governo. “Não podemos
permitir que as dificuldades escure-
çam o que foi feito, é preciso subli-
nhar o que aconteceu de positivo no
país.” E a educação, mais concreta-
mente os recursos físicos, parecem
estar no topo da lista: “este país deve
investir no futuro, deve investir na edu-
cação”, conclui José Sócrates. |||||

“Não podemos permitir que
as dificuldades escureçam o
que foi feito, é preciso
sublinhar o que aconteceu
de positivo no país”, afir-
mou José Sócrates

O Contrato de Autonomia assina-
do em 2005 pela Escola da Ponte e
o Ministério da Educação resultou
de “um acaso histórico”. É pelo me-
nos esta a convicção de Rodrigo
Queiroz e Melo, professor da Uni-
versidade Católica e antigo chefe de
gabinete da então ministra da edu-
cação Maria do Carmo Félix Seabra,
do governo de Pedro Santana Lopes,
e com o qual a referida escola assi-
nou o contrato de autonomia.

O também diretor Executivo da
Associação de Estabelecimentos de
Ensino Particular e Cooperativo afir-
mou ainda que há data os respon-
sáveis da Escola da Ponte “chatea-
rem o suficiente o presidente da
Confap que por sua vez conseguiu
chatear os membros do governo”

‘Acaso histórico’ ditou contrato de autonomia da Ponte

Uma ‘escola com autonomia é capaz de
responder aos desafios dos tempos’
A sessão de abertura do 36º En-
contro Nacional de Associações de
Pais, veio reforçar aquilo que dias
antes tinha sido dito aquando da
inauguração das obras de requalifica-
ção da Secundária Tomaz Pelayo.

Castro Fernandes, presidente da
Câmara Municipal de Santo Tirso e
Isabel Alçada ministra da Educação
demissionária voltaram a falar dos
investimentos feitos em Santo Tirso,
no âmbito da Educação. “Este é um
concelho onde a educação tem tido
um desenvolvimento muito grande”,
começou por relembrar Isabel Alça-
da. Em causa estão as obras de
requalificação da Escola Secundária
de Tomaz Pelayo, da Escola Secun-
dária D. Dinis, bem como a constru-
ção dos novos Centro Escolares. “É
bom que os pais conheçam estas

coisas”, afirmou Castro Fernandes que
deu conta das boas relações que a
Câmara mantém com as associações
de pais das escolas do concelho.
Uma relação importante, de resto, para
processos como a da avaliação de
professores. Esta, referiu o autarca
“envolve não só pais e alunos, mas
também a autarquia e é uma ques-
tão que pode ser fraturante, mas te-
mos de dar um passo em frente para
haver mais qualidade”, concluiu.

Numa vertente mais direcionada
para o teor do encontro Isabel Alça-

da, lembrou que é preciso “estimu-
lar a participação dos pais” e que a
abertura das escolas aos encarrega-
dos de educação “tem sido deter-mi-
nante nos resultados obtidos”. E com
esta premissa, a ministra lembrou que
“a mudança na escola faz-se por
ação direta dos docentes e também
com o enquadramento dos pais”.

E com isto Isabel Alçada alicerçou,
mais uma vez, um terceiro fator a
juntar aos docentes e aos pais, no-
meadamente as infraestruturas: “é
preciso reforçar os investimentos na
educação” e qualificar as escolas de
forma que estejam adaptadas ao “sé-
culo XXI”. Em forma de conclusão vol-
tou a usar o chavão usado no 25 de
abril: “não é possível educar para a
cidadania em espaços degradados”.

Já o presidente da Confap, Albino

Almeida foi quem mais se debruçou
na temática do encontro, e fez um
preâmbulo do que se passaria du-
rante a tarde. E como no centro do
encontro estava a Escola da Ponte, o
contrato de autonomia e o seu mode-
lo de ensino, o presidente da Confap
sublinhou só uma “escola com au-
tonomia será capaz de responder aos
desafios dos tempos.”

Resta referir que a sessão de aber-
tura trouxe os alunos da Escola da
Ponte até ao palco para cantar, em
jeito de boas vindas aos convida-
dos, e coube a Inês Tavares, aluna e
presidente da assembleia de alunos
da Escola da Ponte, presidir a mesa
inaugural do 36º Encontro Nacio-
nal das Associações de Pais que este
ano escolheu a Vila das Aves para
se reunir. |||||| CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA     SOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHO

que, estando de saída, conseguiram,
ainda assim, celebrar o referido con-
trato de autonomia com a Escola da
Ponte. Queiroz e Melo, contudo, não
lamenta o contrato feito, muito pelo
contrário, lamenta antes que não se
façam mais, e por uma razão muito
simples, “medo”. Medo de se perder
o controlo das escolas.

Foi de resto por aí, de forma iróni-
ca quanto baste, que Queiroz e Melo
começou a sua intervenção quando
leu algumas diretivas emanada dos
organismos centrais e regionais da
Educação sobre a necessidade das
associações de pais fazerem a poda
das árvores dos recintos escolares
ou das reuniões que os conselhos
diretivos têm de realizar. Tudo isto
para dizer que a “autonomia das es-

colas requer uma liberdade de ges-
tão que retira legitimidade aos orga-
nismos regionais e centrais”.

O antigo responsável político de-
fendeu ainda que a Escola da Ponte
não é solução para o país, é antes a
solução encontrada “por esta comu-
nidade”, não sendo, por isso, “trans-
ponível” para outro contexto. E disse
também que “juridicamente, a Ponte
até pode ser do Estado mas, de fac-
to, a Escola da Ponte é particular, é
ensino particular”. Isabel Soares,
diretora do Colégio Moderno – esse,
particular, de facto – falou depois dos
valores que norteiam o trabalho de-
senvolvido no estabelecimento es-
colar de que é responsável, frequen-
tado por 1800 alunos. “A nossa luta
é por ensino livre e autónomo e por

um ensino de exigência”, destacou
Isabel Soares que defendeu ainda
que a escola deve ser o contrário da
cultura do ‘zapping’. “Se a cultura
dominante é a do imediatismo, trans-
versal a toda a sociedade, a escola
deve ser o contrário disso”. Eugénia
Tavares, gestora da Escola da Ponte
gostou do que ouviu, e pediu o dis-
curso a Isabel Soares pois, no seu
entender, mesmo não estando a fa-
lar do projeto educativo da Ponte, o
essencial, afirmou, é comum.

No final do encontro, o presiden-
te da Confap, Albino Almeida volta-
ria a usar da palavra, defendendo a
cultura dos afetos, e a educação no
sentido de uma cidadania pró-ativa,
de que é exemplo a Escola da Ponte.
|||||| JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO
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“Não é possível educar
para a cidadania em
espaços degradados”,
afirmou a ministra da
Educação, Isabel Alçada

NA IMAGEM À ESQUERDA, O PRIMEIRO-MINISTRO À CHEGADA À ESCOLA
TOMAZ PELAYO, NO DIA 25 DE ABRIL. NESTA PÁGINA, A MINISTRA ISABEL
ALÇADA NO ENCONTRO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÃO DE PAIS, REALIZADO
EM VILA DAS AVES, COM CASTRO FERNANDES E, AO CENTRO, INÊS TAVARES,
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE ALUNOS DA ESCOLA DA PONTE

“Nunca se fez tanto investi-
mento de uma só vez no
concelho de Santo Tirso”,
referiu Castro Fernandes.
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Este jornal adotou o
Novo Acordo Ortográfico

A última quinzena de abril, sem-
pre com significado tão patriótico
em razão da data libertadora da
passagem da Ditadura à Democra-
cia, este ano viu-se um pouco obnu-
bilada pelo calendário de uma
Páscoa extremamente alta como há
muito já não víamos. A Páscoa cris-
tã, ocorrência universal e ecumé-
nica que também significa “passa-
gem à liberdade dos Filhos de
Deus”, felizmente não passa des-
percebida aos meios de comu-
nicação social, nacionais e inter-
nacionais, como não passa às co-
munidades locais que têm natural-
mente as suas formas e expressões
tanto mais ricas quanto fazem
parte de tradições catequéticas,

Expressões da Páscoa Cristã

Jazem os valores vociferados pela epiderme
irrepreensível, como bombas aos ouvidos
incautos. Águas que escorrem dos capo-
tes, ainda antes de serem sacudidas de
tão habituadas a tal. Lutas desmesuradas
por palanques que os tornam para sem-
pre em protegidos pelas leis criadas à me-
dida. Jogos, interesses, acusações, quezí-
lias partidárias em nome de um qualquer
interesse nacional, fundamentado pela
continuação da exploração dos que pas-
sam necessidade, pois há que apoiar o
supos-to motor de uma sociedade, cada
vez mais esgotada! Modelos económicos
saturados por especulações, onde reinam
o poder do capital, inventado pelo ho-
mem, esquecendo-se da real natureza do
ser humano.

Diz que estão todos assim… Que anda
tudo num frenesim à procura da cura para
a economia, ou do equilíbrio das contas.
Estamos em pausa… carrega nela e des-
carrega sobre a humanidade os despo-
jos da inutilidade, reina a sociedade nu-
ma selva sem piedade onde os números
se sobrepõem à fome que consome o des-
norte do ego cada vez mais faminto.

Imperam assim, os desvalores quando
o ser humano se deixou levar pelo seu
lado mais negro, fazendo acreditar-se que
uma qualquer felicidade eterna estaria ao
alcance de uma carteira recheada, bastan-
do para isso, fazer o que fosse preciso. Vive-
se em clausura por altos organismos cria-
dos pelo homem - com bandeira azul sal-
picada de amarelo - supostamente para nos
proteger, mas que ditam as leis baseadas
em números, sem apelo nem agravo, sem
resquícios de um qualquer pingo de hu-
manidade que um dia sonhou passar por
ali. Vive-se enfim, num sufoco que é úni-
ca e exclusiva responsabilidade de todos
nós. Todos somos, mais ou menos respon-
sáveis, pois vivemos em democracia e usa-
mos do voto livre para eleger quem nos
governa. Não pensemos, nós povo, que a
responsabilidade também não é nossa e
não sacudamos igualmente a água do ca-
pote, levando-a para os governantes, pois
ela carregará sobre nós inevitavelmente.
Pensemos. Está nas nossas mãos mudar o
que temos de mudar - “vamos fazer o que
ainda não foi feito”…! |||||| CLCLCLCLCLARISSEARISSEARISSEARISSEARISSE     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

PAC, PEC, PIC,
POC... PUM!

Cartas ao Diretor

rituais e eucarísticas que vão fa-
zendo o seu percurso e marcan-
do indelevelmente o sentir da co-
munidade.

Numa altura também em que a
mobilidade para outros horizon-
tes e destinos turísticos parece que
reduz e impõe outras normas de
menor adesão às celebrações reli-
giosas das comunidades crentes
locais, não me perece ser esse o
sentimento de um cristão univer-
sal que anda pelo mundo de Cris-
to e vê novas realidades, algo dife-
rentes da sua, mas nem por isso
menos complementares. Vivi natu-
ralmente a Páscoa, naquilo que é
considerado o seu núcleo funda-
mental, o Tríduo Pascal, na minha
paróquia, comunguei das tradi-
ções do Compasso e pude obser-
var o compromisso habitual dos
crentes na forma como habitual-
mente se deixa envolver pelos sím-
bolos postos em marcha na Procis-
são da recolha das Cruzes, algo que
é seguramente único em Vila das
Aves mas que só os movimentos da
paróquia que lhe dão corpo esta-

rão cientes de poder julgar e avali-
ar como parte de um acontecimen-
to verdadeiramente salvífico.

Tive a felicidade de poder par-
ticipar dias antes no Brasil, perto
do Recife, mais concretamente em
Maragogi, uma povoação marítima,
numa procissão de Ramos que me
deu a perceção dos ritmos de ade-
são do povo brasileiro às mesmas
realidades e é bom sentir que a
aculturação à mesma Fé se não faz
da mesma maneira e segundo os
mesmos métodos.

Deslocamo-nos para fora da ci-
dade onde se faria a concentração,
acompanhados de algumas senho-
ras piedosas; num lugar ermo, uma
carrinha sonora, em altos brados,
fazia ecoar músicas religiosas chei-
as de ritmos; a pouco e pouco, o
povo vinha-se chegando com suas

palmas na mão, até que os jovens
acólitos devidamente paramenta-
dos, o pároco deu a introdução e
procedeu à bênção dos Ramos,
pondo-se em marcha toda aquela
mole humana através de ruelas,
dando sinais de exaltação como
aquele grito tantas vezes repetido
“Ei!Ei!Ei!! Jesus é o nosso Rei!”, can-
tando constantemente as canções
emblemáticas do pe. Zezinho e
outros que tais que conquistaram
a mística do povo brasileiro e as-
sim seguimos ao longo de uma hora
seguramente até ao templo no cen-
tro da cidade, onde decorreu de-
pois a liturgia do Dia de Ramos. Sei
que não é fácil testemunhar um
momento destes no meio de um
povo que embora falando a mesma
língua possui uma identidade mui-
to própria. Talvez a fotografia pos-
sa dar alguma ideia de que a “Pás-
coa” do Senhor passou por ali, es-
tando nós, fora da nossa comuni-
dade natural, mas na comunhão de
uma mesma fé, que não distingue,
brancos, pretos ou mulatos, mas
filhos de Deus e batizados. ||||||

Luís Américo Fernandes
O DIRETOR

É bom sentir que a
aculturação à mesma Fé
se não faz da mesma
maneira e segundo os
mesmos métodos.
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Vamos a ver...

Solidão não rima
com inclusão...

Nunca será demais voltar ao assunto,
para lembrar que, apesar da teoria e con-
tra ela, a realidade nos diz que, desde
há séculos, tudo está escrito e tudo con-
tinua por concretizar. Nunca será demais
falar de inclusão. Nunca será demais lem-
brar que os projetos humanos carecem
de um novo sistema ético e de uma ma-
triz axiológica clara, baseada no saber
cuidar, conviver com a diversidade.

A chamada Educação Inclusiva não
surgiu por acaso, nem é missão exclusi-
va da Escola. É um produto histórico de
uma época e de realidades educacio-
nais contemporâneas, uma época que
requer que abandonemos muitos dos
nossos estereótipos e preconceitos,que
exige que se transforme a “escola esta-
tal” em escola pública – uma escola que
a todos acolha e a cada qual dê oportu-
nidades de ser e de aprender.

Os obstáculos que uma escola en-
contra, quando aspira a práticas de in-
clusão, são problemas de relação. As
escolas carecem de espaços de conviven-
cialidade reflexiva, de procurar compre-

Um consumidor de drogas ile-
gais não deve abastecer-se de
quantidades superiores ao
consumo de 10 dias ou a sua
infração passará de contraor-
denação a crime. Um condu-
tor não deve circular a uma ve-
locidade superior a 50km/h
dentro das localidades, e o seu
nível de alcoolémia não deve
exceder 0,50g/l. Se o tempo
prevê chuva, devemos estender
a roupa num local coberto ou
interior. Os vasos devem ser
regados, as unhas cortadas…
e os computadores portáteis
não devem ser deixados den-
tro do carro de forma visível.

Infelizmente numa altura de
burrice não cumpri com uma, e
apenas uma, das regras bási-
cas acima referidas, e a perda
foi grande. Por burrice fiquei sem
computador e pior sem muito
do seu conteúdo, coisas insu-
bstituíveis, algumas de valor
profissional outras pessoal.

Burrice, claro, é o que dá
não haver uma tabela, para a
quantidade de vezes que po-
demos infringir a mesma regra
básica sem consequências.
Uma vez não acontece nada,
outra vez nada acontece até
que um dia, já é tarde.

Vamos à polícia, participa-

Verdade e
consequência

mos a queixa, esta puxa-nos as
orelhas, e diz-nos: “Então o
senhor deixa as coisas assim
à mão de quem quer colher!”

Bem isto fez-me pensar nou-
tro caso que ainda há pouco
foi noticia deste jornal. O caso
da Câmara de Santo Tirso con-
tra o estado pelo prejuízo cau-
sado com a defragmentação do
concelho. A câmara levou o
estado a tribunal e ganhou,
deverá receber pelo prejuízo
causado acima de 7milhões de
euros. Não parece nada mau,
receber assim 7 milhões de
euros, mas ficou na mesma sem
as suas freguesias, e dificilmen-
te as recuperará.

Lá está, deveria haver uma
tabela para a quantidade de
vezes que podemos infringir
regras básicas sem que haja
consequências.

Entretanto, como se fosse
possível esquecer, lembrei-me
do nosso défice. Da forma
como governantes atrás de
governantes foram/vão crian-
do esquemas e camuflando a
falta de boas práticas e ética
por se sentirem e, na realida-
de, estarem ausentes de conse-
quências diretas e pessoais
como resultado das suas más
governações.

Lá está, deveria haver uma
tabela para a quantidade de
vezes que o governo se pode
portar mal sem o seu povo se
revoltar com manifestações e
motins.

Daqui a um mês lá estare-
mos nas urnas novamente a
exercer um direito que nos foi,
por assim dizer, legitimado há
37 anos, para eleger um go-
verno no qual 99% de nós
continuará a não confiar. Farei
isto num edifício que é sede
de junta, mas que na vontade
de muitos já seria sede de con-
celho. Vou a pé, mas se fosse
de carro, jamais deixaria o com-
putador lá dentro à vista.

Os outros podem nunca vir
a aprender, mas eu já aprendi.
È o que dá as consequências se-
rem pessoais. É crónico… Eu sei!
|||||| fernando@incubadora-id.com

Crónico

Fernando Torres

Burrice, claro, é o que
dá não haver uma
tabela, para a quanti-
dade de vezes que
podemos infringir a
mesma regra básica
sem consequências.
Uma vez não acontece
nada, outra vez nada
acontece até que
um dia, já é tarde.

ender que pessoas são aquelas com
quem partilhamos os dias, quais são as
suas necessidades (educativas e outras),
cuidar da pessoa do professor, para que
se veja na dignidade de pessoa huma-
na e veja outros educadores como pes-
soas. Sempre que um professor se assu-
me individualmente responsável pelos
atos do seu coletivo, reelabora a sua
cultura pessoal e profissional... ”inclui-
se”. Como não se transmite aquilo que
se diz mas aquilo que se é, os professo-
res inclusos numa equipe com projeto
promovem inclusão.

Aos adeptos do pensamento único
(que ainda encontro por aí...) direi ser
preciso saber fazer silêncio “escutatório”,
fundamento do reconhecimento do ou-
tro. Que precisamos rever nossa neces-
sidade de desejar o outro conforme
nossa imagem, mas respeitá-lo numa
perspetiva não-narcísica, ou seja, aquela
que respeita o outro, o não-eu, o dife-
rente de mim, aquela que não quer
catequizar ninguém, que defende a li-
berdade de idéias e crenças, como nos
avisaria Freud. Isso também é caminho
para a inclusão.

Aos cínicos (que ainda encontro por
aí...) direi que, onde houver turmas de
alunos enfileirados em salas-celas, não
haverá inclusão. Onde houver séries e
aulas assentes na crença de ser possível
ensinar a todos como se de um só se
tratasse, não haverá inclusão. Direi que,

enquanto o professor estiver sozinho, não
haverá inclusão. Insisto na necessidade
da metamorfose do professor, que deve
sair de si (necessidade de se conhecer);
sair da sala de aula (necessidade de re-
conhecer o outro); sair da escola (neces-
sidade de compreender o mundo). O ethos
organizacional de uma escola depende
da sua inserção social, de relações de
proximidade com outros atores sociais.

Também é requisito de inclusão o
reconhecimento da imprevisibilidade de
que se reveste todo o ato educativo.
Enquanto ato de relação, ele é único, ir-
repetível, impossível de prever (de
planejar) e de um-para-um (questionan-
do abstrações como “turma” ou “grupo
homogêneo”), nas dimensões cognitiva,
afetiva, emocional, física, moral... As es-
colas que reconhecem tais requisitos
estarão a caminho da inclusão.

Na solidão do professor em sala de
aula não há inclusão. Nem do aluno,
metade do dia enfileirado, vigiado, im-
pedido de dialogar com o colega do
lado, e a outra metade, frente a um tele-
visor, a uma tela de computador ou de
celular... sozinho. A inclusão depende
da solidariedade exercida em equipes
educativas. Um projeto de inclusão é um
ato coletivo e só tem sentido no quadro
de um projeto local de desenvolvimento
consubstanciado numa lógica comuni-
tária, algo que pressupõe uma profunda
transformação cultural. |||||

José Pacheco
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Os factos não são novos, mas nunca
o “debate” entre Carlos Valente, pre-
sidente da Junta de Freguesia de Vila
de Aves e Castro Fernandes, presi-
dente da Câmara de Santo Tirso ti-
nha sido tão público, tão cara à cara
e tão aceso. Quando Carlos Valente,
no período antes da ordem do dia,
começou o seu discurso nada faria
prever o desfecho da sessão da
assembleia municipal.

No centro da polémica estava a
resposta que Castro Fernandes deu
aquando da entrevista coletiva à
comu-nicação social, realizada há pou-
cas semanas, sobre o pedido de pa-
receres à junta de freguesia de Vila das
Aves sobre o qual Carlos Valente afir-

Deputados de PSD abandonam
assembleia municipal em
solidariedade com Carlos Valente
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO PASSADO DIA 27 DE ABRIL FICOU DEFINITIVAMENTE MARCADA PELO ABANDONO EM
MASSA DA BANCADA DO PSD, MINUTOS ANTES DE SE INICIAR A VOTAÇÃO DOS PONTOS DA ORDEM DO DIA.

APRESENTAÇÃO DE
CONTAS APROVADAS
POR MAIORIA

Dos nove pontos apresentados,
destacavam-se os pontos 5, 6 e 7
que se referiam à prestação das
contas da Câmara Municipal de
Santo Tirso relativos à gerência
de 2010; à apreciação da presta-
ção de contas dos serviços muni-
cipalizados de água, eletricida-
de e saneamento relativos à gerên-
cia 2010 e por fim votação das
contas consolidadas. Apesar de
todas as contas terem sido apro-
vadas por maioria, houve um voto
contra do PCP, que pela voz da
deputada Vera Silva fez uma de-
claração de voto em que mani-
festou o desagradado não pelas
contas em si, mas em relação à
“baixa execução” dos projetos
propostos. No último ponto da
ordem de trabalho, Jorge Leal,
presidente da junta de Roriz foi
eleito com 30 votos a favor e dois
votos contra e outros tantos em
branco para participar no XIX
Congresso da Associação Nacio-
nal de Municípios portugueses
(ANMP). Marco Cunha, presiden-
te da Junta de freguesia de S.
Mamede de Negrelos foi eleito
como substituto. ||||||

mou que o presidente da câmara es-
tava a “faltar à verdade”.

Num discurso de mais de sete mi-
nutos e repleto de alusões a leis, por-
tarias, datas e cópias de ofícios, o pre-
sidente a junta de Vila das Aves apre-
sentou a sua versão dos factos e o
motivo pelo qual fez uma queixa ao
Ministério Público e na Polícia Judiciá-
ria contra o Presidente da Câmara.

A história, segundo Carlos Valen-
te, remonta a 2001 quando foi ini-
ciada a construção de um prédio “no
coração da vila”, que ainda “não está
concluído”, mas cuja licença foi emi-
tida sete meses após o início das obras
e a colocação das placas informativas
só surgiu oito meses depois. Segun-
do Carlos Valente quando Castro Fer-
nandes prestou declarações no Mi-

nistério Público “afirmou desconhe-
cer a obra”, quando a junta “havia
enviado ofícios a retratar o assunto”.
Já se passaram dez anos e o caso
parece que foi ontem, e nesse senti-
do Carlos Valente afirmou que a quei-
xa feita no Ministério Público o deixa
“satisfeito” por ter cumprido o seu
“dever legal”.

Mas Castro Fernandes trazia o tra-
balho de casa feito, e na sequência
das declarações de Valente, começou
por dizer: “um dia vou escrever um
livro sobre isto tudo”. Em cima da mesa
Fernandes tinha preparado várias fo-
lhas que mostrou à audiência. “Um
mês depois de ser eleito, em 2001, já
tinha estas queixas todas contra mim
feitas pelo presidente da junta de Vila
das Aves”, afirmou Castro Fernandes

presidente da junta de Vila das Aves
abandonou a assembleia, seguido, em
solidariedade, por Felicidade Olivei-
ra. Alguns minutos depois a bancada
do PSD pediu a interrupção por cinco
minutos da assembleia, findos os
quais Andreia Neto anunciou que a
bancada social-democrata também iria
abandonar a reunião em solidarie-
dade para com o presidente da junta
de Vila das Aves. “Vários deputados
têm sido ofendidos, e não podemos
ser condescendentes, o deputado Carlos
Valente foi ofendido na sua honra e a
bancada do PSD está solidária”.

Na sala para além dos deputados
do partido socialista, ficaram os inde-
pendentes Altino Osório e Henrique
Pinheiro Machado, Vera Silva do PCP
e Fernando Ferreira do CDS/PP. Con-
tas feitas, ficaram trinta e quatro depu-
tados na sala, o suficiente para haver
quórum e continuar com a votação
dos pontos da ordem do dia, o que
veio a acontecer. ||||||

enquanto mostrava os referidos pa-
péis. Para o presidente da câmara, em
todo o processo do prédio de Vila
das Aves “houve muita maldade, não
só política”, acrescentando ainda que
os factos em discussão teriam sido
um “esquema montado”, mas que “só
conseguiram que 10 anos depois eu
ainda esteja aqui”, afirmou o autarca.
Castro Fernandes terminou dizendo
que todas as queixas tinham sido ar-
quivadas, e que nada “foi provado”.
No final afirmou que “quando alguém
quer ter um bom relacionamento com
alguém, não vai fazer queixa à PJ”.

Carlos Valente sentindo-se ofen-
dido pediu ao presidente da Assem-
bleia Municipal autorização para “de-
fender a honra”, mas tal pedido foi-
lhe negado. Em sinal de protesto o

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO

O duo Aquaparque, cujos primeiros passos fo-
ram dados em Santo Tirso, apresenta o seu
segundo disco no próximo sábado, em Guima-
rães. saiba mais na página dois (agenda).

Aquaparque em concerto

SENHORASENHORASENHORASENHORASENHORA

Com curso de geriatria
pretende arranjar emprego
para cuidar de pessoas ou
casal de idosos.

De segunda a Sexta

Telemóvel 966 657 888



ATUALIDADEPAGINA 9  ENTRE MARGENS | 5 DE MAIO DE 2011

||||| TEXTO: LUDOLUDOLUDOLUDOLUDOVINAVINAVINAVINAVINA     SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

Decorreu no passado dia 16 de abril a sessão
ordinária da assembleia de freguesia de Vila
das Aves cujos principais pontos da ordem de
trabalhos eram a apresentação das contas de
gerência do ano de 2010 bem como o plano
plurianual de investimentos, apresentação do
inventário e alteração à tabela de taxas (cemi-
tério), tendo sido todos os pontos sujeitos a
votação aprovados por maioria.

O período antes da ordem do dia abriu com
a intervenção da deputada do movimento Unir
Para Crescer (UPC), Sara Catarina, que pediu
esclarecimentos sobre o abate das árvores junto
ao Estádio do Clube Desportivo das Aves, as-
sunto também abordado por José Manuel Ma-
chado do PSD. Ambos os deputados se referi-
ram ainda às Festas da Vila com muito apreço
salientando que o local escolhido foi o “ideal”
e o “melhor de sempre”, tendo o mesmo con-
tribuindo para o sucesso das festividades.

O deputado social-democrata, Rui Batista,
apresentou uma proposta à assembleia, aprova-
da por unanimidade, para a formulação de um
convite para uma visita do presidente da Câma-
ra de Santo Tirso a Vila das Aves. Entende Rui
Batista que uma visita seguida de uma reunião
de trabalho com todos os grupos parlamenta-
res possa “promover o diálogo institucional” be-
neficiando o “desenvolvimento” da freguesia.

Nas informações apresentadas pelo execu-
tivo, o presidente da Junta, Carlos Valente re-
portou que a rua Fonte de Quintão, onde ti-
nha caído um muro de suporte que inviabilizou
a circulação automóvel, tinha sido, na véspera
da assembleia, desimpedida. Valente, contou
a história da rua que desde dezembro de 2010
se encontrava cortada ao trânsito em virtude
da queda do muro, e que esses factos tinham
sido já reportados â Câmara Municipal. A junta
de freguesia disponibilizou-se para desimpe-
dir a rua mas tal não foi autorizado pela autar-
quia que entendeu que o procedimento “ex-
travasa as responsabilidades/competência” da
junta pelo que lhe seria “imputadas todas as
responsabilidades” que decorressem desse “ato
manifestamente ilegal”.

Das outras informações prestadas pelo exe-
cutivo, destaque para a referente ao protocolo
assinado com a Câmara Municipal tendo em
vista a limpeza das EN 204/205; da coloca-
ção na entrada da vila do marco comemorati-
vo dos 55 anos de vila e da edição do livro
comemorativo dos 56 anos. A visita de gemi-
nação a Saint-Etienne-Les-Remiremont que es-
teve para não se concretizar em virtude da falta
de verbas e de patrocínios vai realizar-se mas
“a expensas de cada um” dos participantes.

Nas refutações aos factos apresentados
Bernardino Certo, do Partido Socialista, salien-
tou que “não é a autarquia responsável de
corrigir o que é da responsabilidade dos cida-
dãos”, isto no que se refere à rua Fonte de
Quintão e questionou a falta da bandeira do
município de Santo Tirso no marco comemo-
rativo que se encontra à entrada da vila.

Do lado da bancada PSD, Rui Batista refe-
riu-se à rua Fonte de Quintão como “águas já
passadas” mas que a ligação da avenida de

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES

Paradela a Cense continua na mesma situação
e os responsáveis políticos do concelho “elei-
tos para zelar pela qualidade de vida dos ci-
dadãos” não o fazem.

Na resposta a Bernardino Certo, Valente,
lembrou que em 2005 com a criação do mo-
numento de 50 anos de vila, a Câmara Muni-
cipal contribuiu com zero cêntimos, quando a
junta pediu para criar um jardim digno à entra-
da da vila, a Câmara não acedeu e que, por ou-
tro lado, as intervenções na cidade de Santo
Tirso são “aos milhões”. Por isso, o presidente
da junta questiona-se se os avenses só servem
“para contribuir com impostos” e se efetivamente
“pertencem ou não ao concelho de Santo Tirso”.

AS CONTAS DA JUNTA LOCAL
As contas de gerência do ano de 2010 assim
como o plano plurianual de investimento fo-
ram apresentados por Elisabete Faria, tesourei-
ra do executivo. A receita totalizou 275 mil e
279 euros sendo 82 por cento desta verba
de receitas correntes e os restantes 18 por cento
de receitas de capital. Na despesa o total foi
295 mil e 786 euros, com 71 por cento refe-
rente a despesas correntes e o restante a des-
pesas de capital. A tesoureira revelou ainda
que foi Carlos Valente, enquanto cidadão, que
pagou o marco comemorativo dos 55 anos
de vila e que a gestão da Junta de Freguesia
exige cada vez mais “ginástica financeira”.

A bancada do PS contestou as contas com
o deputado Bernardino Certo a compará-las
com as de há 10 anos, dizendo que “se não
têm dinheiro têm que ser realistas” e que a
“cegueira política da hipotética divida de ver-
bas que só existem nas vossas cabeças tem
que acabar” e que as contas devem “espelhar
única e somente a realidade”.

Quanto ao inventário dos bens da fregue-
sia, Carlos Valente disse que não houve gran-
des alterações relativas ao ano de 2009, con-
tudo deu a conhecer que está em andamento
o registo do edifício do infantário de Vila das
Aves e que o executivo avense pretende tam-
bém fazer o mesmo em relação ao Cubo das
Artes e ao Centro Cultural, levando em conta
que estes dois últimos foram edificados em
terrenos da junta local.

A CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS
No último ponto da ordem do dia, foi aprovada
o valor da taxa para a execução de jazigos, no
valor de vinte mil euros. O presidente da Junta
deu conta que uma parte do cemitério velho,
onde o enterramento não é possível devido a
não se puder fazer aprofundamento superior
a um metro, pode ser convertido para a cons-
trução de jazigos que têm sido solicitados pela
população. A disponibilização destes espaços
para a construção de jazigos será realizada sem
licitação, mediante a procura e termina quan-
do não houver mais espaços disponíveis.

O assunto foi aprovado, apesar das absten-
ções do UPC e de um voto contra do PSD. No
período consagrado ao público, o antigo res-
ponsável pelo cemitério, Joaquim Carneiro, afir-
mou que discorda totalmente com a constru-
ção de jazigos, alegando que não existe terre-
no disponível para o efeito. |||||

Assembleia aprova
contas de 2010
PERMITIDA A CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO VELHO DE VILA
DAS AVES. 20 MIL EUROS É O VALOR DA TAXA APROVADA EM
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, DESTINADA À EXECUÇÃO DE JAZIGOS
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VILA DAS AVES (EM FRENTE AO MERCADO)

A direção da Associação de Soli-
dariedade Social de S. Martinho
do Campo (AS) veio a público
congratular-se com a decisão da
Câmara Municipal pela distinção
atribuída a José Maria Moreira
Gonçalves, no âmbito das come-
morações do 25 de abril, subli-
nhado o caráter “humilde” e “al-
truísta” do homenageado.
Para esta associação campense,
e segundo referem em comuni-
cado de imprensa José Maria
Gonçalves é um dos “benfeitores,
que nobremente contribuíram
para a construção do lar”, desta-
cando a sua “dedicação, altruísmo
e amor à terra que o viu nascer”. |||||

||||| TEXTO: JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ     ALALALALALVESVESVESVESVES     DEDEDEDEDE     CARCARCARCARCARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO

Num ano em que muito se falou das
conquistas, e em particular do que fi-
cou por fazer nas mais de três déca-
das que leva já o 25 de abril, a Câ-
mara de Santo Tirso voltou a subli-
nhar a data homenageando pessoas
e instituições do concelho que no
entender da autarquia “dignificam o
espírito de abril”.

Para Castro Fernandes, de resto, e
hoje mais do que nunca deve-se olhar
“com atenção e orgulho para o percur-
so que transformou um país atrasa-
do e voltado sobre si mesmo num país
infraestruturado, empreender e mem-
bro da Europa comunitária”. Um per-
curso feito com “sacrifícios” e “sobres-
saltos” que pelas suas características,
o tornam mais facilmente vulnerável a
aspetos exteriores, numa referência ao
atual momento de crise. “Somos um
país pequeno, no extremo ocidental da
Europa, o que nos torna mais frágeis
e vulneráveis a ataques especulativos
que, não sendo lícitos, nem diretamen-
te a nós dirigidos, nos afetam profun-
damente”, afirmou Castro Fernandes.

OS MEDALHADOS DO 25 DE ABRIL
Na célebre trilogia dos três “d” asso-

ciada à Revolução dos Cravos - desco-
lonizar, democratizar e desenvolver -
há quem agora venha a público dizer
que se falhou, sobretudo, o terceiro “d”,
mas é de desenvolvimento que se fala
quando se pensa nos homens esco-
lhidos este ano para receber a Me-
dalha de Honra do Concelho: Luís
Ferreira Pinto e Alberto Machado Fer-
reira; o primeiro administrador da Cas-
fil, o segundo da Intraplás, duas das
maiores empresas do município, com
forte presença no exterior, e que em-
pregam, na seu conjunto, mais de cin-
co centenas de pessoas (ver edição
anterior do Entre Margens).

Por estes dias, ainda que talvez com
anos de atraso, muito se têm falado
também em desenvolvimento científi-
co e disso dá conta Ricardo Jorge Di-
nis Oliveira, Tiago Daniel Oliveira Li-
nhares Carneiro e Félix Dias Carvalho
que receberam Medalhas de Mérito.
Com licenciatura em Ciências Farma-
cêuticas pela Universidade do Porto,
Ricardo Oliveira é também Doutora-
do em Toxicologia. Com duas patentes
nacionais e duas internacionais nesta
área e em farmacologia clínica, Ricardo
Oliveira foi distinguido recentemente
pela Universidade do Porto como uma
das cem figuras mais importantes da-

quela universidade. Já Tiago Linhares
é licenciado em Bioquímica e douto-
rado em Ciências Biomédicas pela Fa-
culdade de Medicina da Universida-
de de Lisboa com a classificação final
de 19 valores. Atualmente, no Insti-
tuto Gulbenkian de Ciência, Tiago
Linhares desenvolve aí um projeto de
investigação da área do cancro. Por
sua vez, Félix Dias Carvalho, profes-
sor associado com agregação na Fa-
culdade de Farmácia da Universida-
de do Porto é também doutorado em
toxicologia tendo vários artigos cien-
tíficos publicados em revistas nacio-
nais e internacionais.

Idênticas distinções receberam ain-
da Maria da Conceição Pinto da Silva
(com um longo percurso como profes-
sora, de que se destaca o período
compreendido entre 1993 e 2009 en-
quanto coordenadora da Escola Con-
de S. Bento); Loreno de Sousa Ribeiro
(sócio número um e membro do Con-
selho Fiscal da Associação Comercial
de Santo Tirso, para além de comerci-
ante de referencia no concelho); José
Maria Gonçalves (sócio-gerente de vá-
rias empresas, entre as quais a J. M. M.
Gonçalves); Luís Artur Gonçalves Pe-
reira da Silva (antigo chefe de gabine-
te de Eurico de Melo nos seus dife-

na categoria de Rendimento femini-
no. Medalhas de Mérito ainda para
duas instituições: a Liga dos Amigos
do Hospital de Santo Tirso, que atual-
mente celebra o seu 25º aniversário,
e para a empresa Caldas da Saúde,
uma referência na área dos tratamen-
tos termais. ||||||

Medalhados do dia 25 são testemunho do “d”
que alguns dizem faltar à revolução de abril
NAS COMEMORAÇÕES DO “25 DE ABRIL”, A CÂMARA DE SANTO TIRSO ATRIBUIU 2 MEDALHAS DE HONRA E 13 MEDALHAS DE MÉRITO A OUTRAS TANTAS
PERSONALIDADES E INSTITUIÇÕES COMO RECONHECIMENTO DOS RESPETIVOS DESEMPENHOS EM ÁREAS COMO A CIÊNCIA, A CULTURA E O DESPORTO

rentes cargos ministeriais); e Alexan-
drino Machado (proprietário da Farmá-
cia Fernandes Machado, antigo vere-
ador da Câmara Municipal e ex mem-
bro do Conselho Jurisdicional da Or-
dem dos Farmacêuticos).

Mas nem só de medalhados na-
turais de Santo Tirso se fez este 25 de
abril. Natural de Vilagarcia de Arousa
(Pontevedra), recebeu José Maria Ro-
drigues Álvares a medalha de Méri-
to Cultural. Álvarez é vereador da
cultura de Celenova, município espa-
nhol geminado com Santo Tirso, ten-
do levado a cabo um intenso traba-
lho como promotor de uma política
de intercâmbio institucional, social e
cultural entre os dois municípios. Igual
medalha de mérito cultural recebeu
Álvaro Moreira, diretor do departa-
mento de cultura e turismo da Câma-
ra de Santo Tirso, autor de vários tra-
balhos de investigação, nomeadamen-
te na área da arqueologia.

No desporto, recebeu este ano a
medalha de mérito Manuel Augusto
Rodrigues Barbosa; possuidor de uma
“carreira exemplar” como treinador na
modalidade de Voleibol, tendo sido
eleito, de resto, na época 2009/2010
Treinador do Ano pela Associação
Nacional de Treinadores de Voleibol,

DISTINÇÃO DE JOSÉ
GONÇALVES SATISFAZ
DIREÇÃO DA “AS”
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Lugar do Engenho
Vila das Aves
- Casa c/ terreno de 2.167m2, um
salão c/ 325m2

- Casa de caseiro c/ 89m2 e leira c/
183m2

 -Moagem, casa e assessoria de
moagem c/ 65m2

Contatar: 252 942 487

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

No âmbito das comemorações da re-
volução dos cravos, a Junta de Fre-
guesia de Agrela, promoveu uma
homenagem aos ex-presidentes de
Junta eleitos no pós 25 de Abril.

Para além dos homenageados, des-
taque para a presença nesta cerimónia
de Joaquim Couto e Asuil Dinis, an-
tigos presidentes da Câmara de San-
to Tirso. Presenças que, no entender
do autarca local Paulo Bento (em 37
anos democracia, o nono presidente
de Junta da Freguesia de Agrela),
muito honraram não só a cerimónia
mas como a todos os agrelenses.

Já em relação aos antigos presi-
dentes de junta, Paulo Bento referiu
que as homenagens devem ser feitas
em vida, sendo por isso tempo de des-
tacar “o serviço público prestado aos
agrelenses pelos homenageados”, re-

A freguesia de Roriz também celebrou
abril com a distinção de algumas per-
sonalidades e instituições da terra,
entre as quais o Mosteiro de Santa Es-
colástica, que recebeu a Medalha de
Honra. Mas a cerimónia teve outro
motivo de celebração, ou seja, a re-
cente elevação de Roriz à categoria
de vila. Foi de resto por aí que o pre-
sidente da junta começou o seu dis-
curso, sublinhando o “glorioso títu-
lo” conquistado no dia 6 de abril.

Jorge Leal disse compreender que
muitos se questionem sobre as razões
que levaram a Assembleia da Repú-
blica a decidir-se pela elevação da fre-
guesia a vila, não duvidando, contudo,
que Roriz cumpra os requisitos neces-
sários para o efeito. “A nossa fregue-
sia possui um conjunto de infra-estru-
turas sem as quais não seria possível
a elevação à categoria de vila”. Dis-
tinção que, diz o autarca, “trará me-

Roriz celebrou abril
com novo estatuto

lhor futuro para toda a população”.
Em relação aos medalhados de

abril, e como referido, a distinção má-
xima coube ao Mosteiro de Santa
Escolástica “que há mais de 75 anos
luta pela vida de oração e valor”. Já o
Núcleo de Karaté e Atletismo de Roriz
levou para casa a Medalha de Méri-
to Cultural e Desportivo, como forma
de valorizar os prémios alcançados
pelos seus atletas. A medalha de Mé-
rito e Dedicação foi, por sua vez, atri-
buída à conhecida como Inês Padeira,
pela dedicação evidenciada na orga-
nização do único Carnaval da fregue-
sia. Por fim, a Medalha de Mérito e
Bons Serviços foi atribuída ao Agru-
pamento 502 do Grupo Nacional de
Escutas de Roriz, pelos seus mais de
25 anos e pela escola de aprendiza-
gem de valores que representa, contri-
buindo para que “crianças e jovens se
tornem melhores seres humanos”. |||||

conhecendo desta forma, “o trabalho
e a dedicação destes homens à cau-
sa pública, manifestando uma vonta-
de férrea de querer tornar Agrela nu-
ma terra cada vez melhor, mais capa-
citada e aprazível aos seus cidadãos.”

Na cerimónia estiveram também os
vereador Alírio Canceles (PSD) e José
Pedro Machado, cabendo ao verea-
dor do desporto encerrar a cerimónia,
salientando a importância do 25 de
Abril na vida coletiva.

HOMENAGEADOS
Jorge Augusto das Neves Ferreira do
Souto,  Arlindo da Costa Vieira, Carlos
Manuel Moreira Costa, Mário Augus-
to Gomes, Vicente José Gonçalves Pe-
reira, Manuel Moreira Ferreira Souto,
Jorge Manuel das Neves Assunção,
Augusto Moreira Ferreira Souto. |||||

Agrela homenageou ex-
presidentes de Junta

O 1º PRESIDENTE ELEITO PÓS 25 DE ABRIL: JORGE SOUTO (À DIREITA)

A Câmara de Santo Tirso e a Coo-
perativa Elétrica de Vilarinho (CEV)
celebraram no final de abril, um pro-
tocolo que visa estabelecer as obri-
gações entre as partes no que se
refere à reformulação da rede de ilu-
minação pública daquela freguesia.

Este protocolo resulta da neces-
sidade de “melhorar o sistema de
iluminação pública das principais
ruas de acesso e circulação de Vila-
rinho, que se traduza, por um lado,
no aumento da segurança rodoviá-
ria e, por outro, na redução efetiva
de consumo de energia elétrica”,

refere a autarquia em comunicado
de imprensa.

Na sua maioria equipada com
lâmpadas de vapor de mercúrio e
armaduras com acessórios sem pro-
tecção nem compensação de ener-
gia reativa e em mau estado de con-
servação, a rede de iluminação pú-
blica carece assim de uma melhora
significativa, de forma a assegurar
maior eficiência e menor consumo
por redução direta de perdas no sis-
tema de iluminação.

Nota no entanto a Câmara Mu-
nicipal que do contrato de conces-
são para iluminação de Vilarinho,
celebrado em 3 de dezembro de
1940 com a Cooperativa Eléctrica,
“não resulta a obrigação desta últi-
ma proceder, a expensas suas, à
substituição das armaduras e lâm-
padas, nas condições pretendidas”.

O protocolo agora assinado de-

fine, desta forma, que caberá à refe-
rida cooperativa a aquisição e insta-
lação de 330 armaduras, em subs-
tituição das existentes, assim como
a aquisição e instalação de outras
tantas lâmpadas de vapor de sódio
de alta pressão. Cabe ainda à coo-
perativa de vilarinho, suportar o mon-
tante dos custos inerentes à execu-
ção dos trabalhos a que se refere o
presente Protocolo, deduzido do
montante da comparticipação da
câmara municipal.

Por sua vez, o protocolo estipula
que cabe à autarquia “proceder à
comparticipação da execução dos
trabalhos, no montante de 10 mil
euros”; “proceder à verificação e con-
firmação dos trabalhos executados”
e “não proceder à cobrança de qual-
quer receita inerente à ocupação do
domínio público municipal com as
referidas instalações”. ||||||

Vilarinho vai reformular
rede de iluminação pública
MELHORAMENTOS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LEVARAM CÂMARA MUNICPAL
DE SANTO TIRSO E COOPERATIVA ELETRICA DE VILARINHO A ASSINAREM PROTOCOLO

O aumento da segurança
rodoviária e a redução
efetiva de consumo de
energia elétrica são dois
dos objetivos do protocolo
assinado em abril

Semana da Saúde em Vila das Aves
A AvesMed – Consultórios Médi-
cos e Diagnóstico –, em parceria com
a Junta de Freguesia de Vila das Aves
e a Farmácia Coutinho, entre outras
entidades, vão levar a cabo a se-
gunda edição da Semana da Saúde.
O sucesso da edição de 2010 le-
vou a que organização se empenhas-
se novamente no sentido de pro-
porcionar mais uma semana inteira-
mente dedicada a actividades que
promovam a Saúde e o Ambiente.
Esta II Semana da Saúde começa
hoje, 5 de Maio, e prolonga-se até
dia 8 e tem como objetivo “conscien-
cializar e sensibilizar os participan-

tes para diversas temáticas ligadas
à Saúde, promover a prática de es-
tilos de vida mais saudáveis e a prá-
tica de atividades ao ar livre”. Este
ano, para além das atividades dirigi-
das à comunidade em geral, serão
também promovidas ações direciona-
das para alunos dos 4 aos 18 anos.

A abrir o programa, realiza-se esta
tarde, a partir das 15h30, dois work-
shops; um sobre saúde visual e ou-
tro sobre sexualidade. Ambos terão
lugar no auditório da Junta de Fre-
guesia e contam com a presença dos
alunos da Escola D. Afonso Henri-
ques. Amanhã, 6 de Maio, a Farmá-

cia Coutinho realizará rastreios gra-
tuitos de osteoporose e, a partir das
14h30, na junta local, mais dois
workshops, um sobre meio ambien-
te e outro sobre saúde oral, direcio-
nados para os alunos dos infantários
e do pré-escolar. No sábado (7 de
Maio) mais rastreios gratuitos, a partir
das 10 horas, na junta de freguesia,
desta vez de tensão arterial, coles-
terol, glicémia, dentário e visual. A
fechar, no domingo, a segunda ca-
minhada da Saúde, cujo ponto de
partida é a Praceta das Fontainhas,
às 9 horas. Neste dia, vai realizar-se
ainda uma aula de BodyCombat. ||||||
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Plenário de Secção
No próximo dia 6 de Maio, pelas 21.30 horas, na sede concelhia realiza-se o
Plenário de Secção com um único ponto da ordem de trabalhos: Análise da
situação política.

Saudações social-democratas

Com a cerimónia de bênção, ocorri-
da no passado dia 25 de Abril, pelas
15 horas, a nova agência funerária S.
Miguel das Aves, sita na Rua de S.
Miguel nas antigas instalações do
supermercado Valente, abriu as por-
tas ao público. Em conversa com um
dos seus sócios, Paulo Maia, quise-
mos saber do que os distingue, se é
que algo os distingue, das demais
empresas do setor, afirmou-nos “que
pretendem fazer um serviço diferente
com a dignidade que estes atos fú-
nebres assim o requerem e acima de
tudo com o maior respeito e afabili-
dade com as famílias enlutadas que
nos preferirem.” Acrescentou ainda
“que somos uma equipa composta por

Abertura ao público
da Agência
Funerária S. Miguel

PUBLI-REPORTAGEM

6 elementos que assumem todos os
serviços, antes, durante e após a de-
posição  do corpo do defunto no ce-
mitério, fazendo questão em não se-
rem apenas mais uma agência fune-
rária mas uma agência que prime pela
excelência do serviço que presta”.

Entretanto, o sócio, João Macedo,
referia-nos a formação adquirida pela
equipa em tratamento e conservação
de cadáveres, cujo termo técnico re-
feriu como sendo “tanatopraxia”, técni-
ca tanto mais válida quanto permite,
em situações em que o enterramento
não possa ser feito nos prazos nor-
mais, dar ao cadáver um aspeto mais
digno e resistente. Declarou ainda que
a empresa está também vocacionada
para fazer trasladações a partir do es-
trangeiro e do país para o estrangeiro.

Sediada no mesmo edifício da casa
Jogos Florais, mantém, no entanto,
total independência e separação, sen-
do a sua única finalidade a prática
de serviços funerários.|||||

A empresa está também
vocacionada para fazer
trasladações a partir do
estrangeiro e do
país para o estrangeiro.

No próximo dia 16 de maio, as
intalações da Fábrica do Rio Vizela
vão ser palco para mais um conví-
vio de ex-combatentes. A iniciativa
realiza-se a partir das 10 horas da
manhã e prolonga-se ao longo do
dia. Este convívio está aberto à par-
ticipação de todos os antigos com-
batentes e seus familiares, bastando
para isso juntarem-se à festa, por

O PSD de Santo Tirso visitou a fre-
guesia de Santo Tirso. Numa nota
enviada à imprensa, o PSD fez saber
que durante a visita verificaram que
“o edifício onde funcionavam as fi-
nanças corre o risco de entrar numa
fase de degradação, com conse-
quências ambientais para aquela
zona da cidade”

Por outro lado, a comitiva do PSD
visitou também a Loja do Cidadão,
a qual considerou, na mesma nota
de imprensa “um ‘negócio’ ruinoso
para Santo Tirso”, uma vez que “a
câmara de Santo Tirso assumiu com
a loja do cidadão um custo de cerca
de 2,9 milhões de euros, que permi-
tiria construir cinco edifícios iguais ao
edifício do ambiente”, explica o PSD.

Para o PSD, no local onde funcio-
na a loja do cidadão há ainda cons-

PSD considera Loja
do Cidadão de
Santo Tirso um
‘negócio ruinoso’
NUMA VISITA À FREGUESIA DE SANTO TIRSO, O PSD
CONCELHIO APONTOU O DEDO À LOJA DO CIDADÃO
INAUGURADA NO ANO PASSADO.

trangimentos a nível de estaciona-
mento. “Foi construída uma infraes-
trutura que recebe por dia dezenas
de cidadãos e empresas, e que não
mereceu da parte da câmara de San-
to Tirso o cuidado de garantir con-
dições minimamente aceitáveis no
que respeita ao estacionamento”. Um
outro problema apontado pelos so-
ciais-democratas é relativo aos ho-
rários de funcionamento.

Nesta visita à cidade de Santo
Tirso participaram o vereador Alírio
Canceles, o presidente da Junta de
Freguesia de Santo Tirso, José Pedro
Miranda e os deputados municipais
Paulo Ferreira, Felicidade Oliveira, Rui
Miguel Batista e Andreia Neto, além
do vogal da junta de freguesia Ma-
nuel Mirra e membros da estrutura
do PSD concelhio. |||||

assim dizer. A organização dá con-
ta que no local do evento, existe uma
cantina que servirá refeições a quem
o pretenda fazer desta forma, con-
tudo adianta que o “ideial será tra-
zer ração de combate”. Para além
disso, pede-se ainda aos participan-
tes que levem consigo recordações
para expor, como objectos, fotos e
outros documentos. ||||||

Convívio de ex-combatentes
na Fábrica do Rio Vizela

Decorreu no passado dia 18, a
apresentação do livro “Santo
Thyrso de Riba D’Ave”, reedição
da Câmara Municipal de Santo
Tirso com comentários e notas
de revisão histórica da autoria
de Álvaro Moreira e Francisco
Carvalho Correia.

A concretização deste proje-
to editorial constituía um objeti-
vo da autarquia tirsense no do-
mínio cultural, tendo indireta-
mente representado uma home-
nagem a todos os investigado-
res que abordaram o estudo da
história do concelho.

Relativamente à obra editada,
importa salientar que a mono-
grafia de Alberto Pimentel, em-
bora de grande valor historiográ-
fico, passado cerca de 110 anos
da sua edição, encontrava-se de-
satualizada e reportava-se a uma
realidade geográfica, institucio-
nal, política e sociológica dife-
rente da atual.

Neste sentido, esta reedição
surge com notas e comentários
de revisão e atualização históri-
ca, que dão coerência ao seu
conteúdo e constituem um va-
lor acrescentado ao trabalho ini-
cial. A presente edição, preten-
de sobretudo dar nota dos da-
dos resultantes da investigação
mais recente e, fundamentalmen-
te, direcionar o leitor que preten-
da aprofundar os conhecimen-
tos para a bibliografia da especi-
alidade. ||||||

Reedição
atualizada do
livro ‘Santo
Thyrso de
Riba D’Ave’
REEDIÇÃO PROMOVIDA
PELA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE SANTO TIRSO
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‘A nossa estratégia é complementar e não
colidir com a estratégia da câmara’

||||| TEXTO: CACACACACATTTTTARINAARINAARINAARINAARINA     SOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHOSOUTINHO

Não foi preciso andar muito para Cas-
tro Fernandes fazer a visita de proxi-
midade. Desta vez o objetivo era a fre-
guesia sede, Santo Tirso. Da reunião
que precedeu a visita a vários pontos
da freguesia, destacam-se as notícias
em primeira mão que o presidente da
câmara apresentou. A primeira dizia
respeito à Rotunda Desnivelada na
Ponte de Frádegas. O projeto que es-
tava avaliado em 2,5 milhões de euros
foi reavaliado e por conseguinte so-
freu um aumento para 4 milhões euros.
Esse aumento poderia pôr em causa
obra. Contudo, segundo Castro Fer-
nandes, a empresa Estradas de Portu-
gal propôs que se a câmara assegu-
rasse a iluminação e os consumos
futuros, a obra poderia ir a concurso.
“Isto irá custar-nos entre 300 a 400
mil euros, e eu prefiro pagar esse va-
lor a perder uma obra de 4 milhões
de euros”, afirmou o autarca. Algo
semelhante ter-se-á passado com a
as obras de requalificação do hospi-
tal, sede do Centro Hospitalar do Mé-
dio Ave, designada-mente no que se
refere à nova medicina interna. Esta
obra terá passado de um orçamento
de 5 milhões para 7 milhões de
euros, e para avançar será necessário
fazer um arruamento para criar uma
saída e uma entrada no hospital. Se a
câmara assegurar mais 300 mil euros
para esse fim, a obra concretiza-se.

Estas foram as duas grandes novi-
dades apresentadas por Castro Fernan-
des, num encontro em que se falou
pra-ticamente de tudo. Mas quem es-
perava que as hostilidades partidári-
as se sobrepusessem aos interesses da
freguesia, enganou-se. Castro Fernan-
des e José Pedro Miranda foram cor-
diais, espirituosos quanto baste e naqui-
lo que à cidade de Santo Tirso diz res-
peito, em abono da verdade, concor-
daram bem mais do que discordaram.

O cenário era simples: uma mesa
quadrada. De um lado estava senta-
do o executivo da câmara, do outro,
o executivo da junta. Frente a frente
Castro Fernandes e José Pedro Miran-
da. “Até parecem as negociações da
Troika”, disse Castro Fernandes para

AUTO ELÉCTRICA AVENSE, LDª

Telefone/Fax - 252942195 - Rua 25 de Abril, 53 - 4795-023 A4795-023 A4795-023 A4795-023 A4795-023 AVESVESVESVESVES

Instalações de: Autorádios /
Alarmes / Ar Concidionado

Reparações Eléctricas em Automóveis

José Miguel Torres

Massagista
Recuperação Física

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

A “PRESIDÊNCIA DE PROXIMIDADE” LEVOU O PRESIDENTE DA CÂMARA À FREGUESIA SEDE DO CONCELHO: SANTO TIRSO. NUM ENCONTRO QUE
PRIMOU PELA CORDIALIDADE ENTRE OS DOIS PRESIDENTES, FICOU CLARO QUE CASTRO FERNANDES E JOSÉ PEDRO MIRANDA CONCORDAM BEM
MAIS DO QUE DISCORDAM NOS ASSUNTOS RELATIVOS À CIDADE DE SANTO TIRSO.

José Pedro Miranda antes de se inici-
ar as ‘conversações’.

Mas José Pedro Miranda começou
por avisar que iria usar o exemplo
reivindicativo de Castro Fernandes:
“quando o Sr. presidente da câmara
recebe os secretários de estado e os
membros do governo dá-lhes sem-
pre um dossiê com reivindicações, hoje
somos nós que temos um dossiê para
lhe entregar.” José Pedro Miranda la-
deado pelo executivo da junta, lem-
brou as grandes obras em curso na
cidade, mas não deixou de evidenci-
ar aquilo que ainda é preciso fazer:
“estas obras são realidades macro,
que marcam a viragem do concelho
e as quais temos de incentivar, mas
não podemos esquecer a falta de aces-
sibilidades aos parques industriais, e
o facto de termos duas realidades em
Santo Tirso, há zonas ainda muito
pouco desenvolvidas.” O mesmo res-
ponsável lembrou ainda algumas das
prioridades para a cidade tais como
os parques de estacionamentos e o
comércio. José Pedro Miranda lembrou
ainda que o orçamento de 280 mil
euros da junta é “muito exíguo para
as necessidades da freguesia”, mas

que é preciso haver “imaginação” para
contornar o problema de liquidez.

No âmbito cultural, José Pedro
Miranda lembrou ao presidente da
câmara que a junta gostaria de “estar
associada ao evento ‘A poesia está
na rua’” além de que gostaria de ver
“Santo Tirso incluído na rota de Guima-
rães 2012”. O presidente da junta ter-
minou a sua intervenção lembrando
que “na freguesia, independentemente
de partidos, as cores são o azul e o
amarelo” e de uma forma mais pes-
soal, afirmou: “não deixo de ser quem
sou por dizer que é uma honra rece-
ber a Câmara Municipal de Santo
Tirso e uma delegação do executivo”.

Mas Castro Fernandes estava pre-
parado para as reivindicações de José
Pedro Miranda: “eu já sabia tudo o
que o Sr. presidente da junta ia dizer,
porque antes de vir para aqui estive a
ler todas as suas intervenções e de-
clarações.”

Assim sendo começou por lem-
brar que “todas as obras feitas na ci-
dade de Santo Tirso contam para a
freguesia, mas também contam para
o concelho, porque os ‘fregueses’ são
também de outras freguesias”. Para ex-

plicar o porquê das grandes obras
como o projeto “Inventar a cidade” e
o “PRU –Programa de Regeneração
para as Margens do Ave” serem feitas
em Santo Tirso explicou que “os gran-
des projetos não podem ser feitos em
qualquer terra, por exemplo o PRU só
pode ser feito em cidades”. Referida
foi também a construção da Nave Cul-
tural e Industrial, cujo objetivo é ten-
tar captar indústrias. Um outro pon-
to discutido foi o cineteatro e Castro
Fernandes admitiu as dificuldades do
projeto. “Tenho um problema com o
cineteatro, e tenho intervindo nesse
processo, mas não posso deixar arran-
car a obra e depois tirar dinheiro às
freguesias para a pagar. Depois das
negociações com a Troika, já deve ha-
ver uma resposta”. O presidente da câ-
mara deixou ainda claro o desejo de
ver a obra feita antes de se ir embora
até porque, e nas própria palavras do
autarca: “a minha validade termina em
2013”. Semelhante ao processo do
cineteatro é o caso dos parques esta-
cionamentos. “Estou a procurar resol-
ver o problema, estou à procura de um
módulo em que a câmara não tenha
que pagar logo, mas sim ao longo do

tempo”, afirmou o mesmo responsável.
Foram ainda explicadas as duas

fases do projeto “Inventar a cidade” e
retomado o problema dos limites de
Santo Tirso com a Trofa. A somar a tudo,
há ainda a atenção com a zona de
Fontiscos: “sei que há um apetite pelas
indústrias de Fontiscos e para entrar
com os impostos nas finanças da Trofa”.
De resto foi também anunciado que
vão haver obras no Alto da Cruz.

No final da reunião, que antece-
deu a visita a alguns pontos da cida-
de, e onde se assistiu a um sumário
das obras feitas, em curso e as que se
seguem, José Pedro Miranda deixou
claro a sua postura enquanto autarca:
“a nossa estratégia é complementar e
não colidir com a estratégia da câma-
ra”. E como tal, convidou o autarca a
assinar e inaugurar dessa forma o li-
vro de honra da junta, já depois de
lhe ter oferecido a revista e o livro
“Camilo Castelo Branco em Santo
Tirso”.

Numa tarde em que a chuva e as
fortes trovoadas pareciam não coo-
perar com a visita, a comitiva da junta
e da câmara fizeram depois um périplo
pela freguesia. |||||



ATUALIDADE ENTRE MARGENS | 5 DE MAIO DE 2011  PAGINA 14
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A paróquia avense, mais uma vez,
conseguiu juntar milhares de pesso-
as, ao fim da tarde, no trajeto entre o
quartel dos bombeiros locais e a Igreja
Matriz. Nem o temporal que se aba-
teu a meio da tarde, mas que aliviou
à hora do cortejo, demoveu as pes-
soas dos passeios das ruas.

Ao longo do dia, 18 equipas do
Compasso-Visita Pascal visitaram as re-
sidências dos avenses anunciando a
ressurreição de Cristo e deixando
ainda a mensagem pascal dos bispos
da Arquidiocese de Braga, numa bro-
chura preparada para o efeito, subor-

“ENTRAR NA CASA DA PALAVRA” FOI O EXCERTO DA MENSAGEM DO ARCEBISPO PRIMAZ DE BRAGA, D. JORGE
ORTIGA, PARA A QUARESMA QUE SERVIU DE TEMA PARA O TRADICIONAL CORTEJO PASCAL QUE
MARCA O DOMINGO DE PÁSCOA, EM VILA DAS AVES E QUE ESTE ANO VOLTOU A ATRAIR MILHARES DE PESSOAS

dinada ao tema do Ano Pastoral “Vi-
vemos da Palavra”.

O Cortejo Pascal é constituído pela
recriação de diversos quadros bíblicos,
sobretudo alusivos às aparições do
Ressuscitado, pelos vários grupos e
movimentos da paróquia. Desde os ca-
valos do centurião romano, pela figu-
ra bíblica de Jonas, pelos Discípulos
de Emaús ou a aparição no mar da
Galileia, todos foram tornados visíveis
recorrendo a pessoas envergando
vestes da época em carros alegóricos.

De resto, o Padre Fernando Aze-
vedo Abreu, nas palavras que dirigiu
antes da partida do cortejo, salientou
que este cortejo traduz o trabalho anó-

missão animar a Eucaristia de encer-
ramento dos atos religiosos pascais
em Vila das Aves, após a chegada do
cortejo à Igreja Matriz, dignificando
ainda mais a celebração.

O Cortejo Pascal envolve toda a pa-
róquia e muitas instituições e empre-
sas avenses, não esquecendo os con-
vidados de honra: Castro Fernan-des,
presidente da Câmara Municipal de
Santo Tirso; Carlos Fernandes, presi-
dente da Junta de Freguesia de Vila
das Aves; Gualter oliveira, vice-presi-
dente dos bombeiros avenses, além
dos elementos do comando da cor-
po-ração e da GNR de Vila das Aves.

Após a Eucaristia realizou-se, no
salão de festas do Patronato Centro
Social – Casa dos Pobres de Vila das
Aves, um jantar convívio que juntou
as 18 equipas do Compasso-Visita
Pascal e onde foi agradecido o traba-
lho do Juiz da Cruz, Manuel Lima, de
Filipe Lopes, pelo acompanhamento
doutrinal e vivencial dos participan-
tes no cortejo, e de Manuel Coelho,
benfeitor da paróquia. No dia seguin-
te a ter completado 63 anos de vida,
também o pároco foi presenteado com
uma lembrança oferecida pelas equi-
pas do Compasso. ||||||

Cortejo Pascal salienta Palavra
de Deus em Vila das Aves

nimo e voluntário de centenas de pes-
soas, algo que ganha maior impor-
tância no corrente ano dedicado, jus-
tamente, ao Voluntariado. Um traba-
lho que nasce de uma “humildade
amorosa”, apontou o pároco que, fa-
lando no quartel dos bombeiros
avenses, evidenciou ainda mais a im-
portância do voluntariado no contexto
da vida da corporação.

Neste sentido, participaram ativa-
mente no Cortejo pascal o Grupo de
Jovens em Caminhada – Renascer; a
Catequese Infantil, os Volumes 7,8,9
e 10; o Corpo Nacional de Escutas; a
equipa Sócio-Caritativa; o Movimen-
to Paroquial, a Associação de S. Miguel

Arcanjo; as Guias de Portugal e os
Grupos Bíblicos. As 18 equipas do
Compasso e os Bombeiros de Vila das
Aves fechavam o desfile.

Mais uma vez, as crianças do 3º
ano de catequese, como preparação
para a 1ª comunhão, tiveram como

O Cortejo Pascal é consti-
tuído pela recriação de
diversos quadros bíbli-
cos, sobretudo alusivos às
aparições do Ressuscita-
do, pelos vários grupos e
movimentos da paróquia

AGRADECIMENTO

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

91 anos

Albano Moreira Nunes
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A Resinorte inaugurou uma hor-
ta ecológica no passado dia 2
de maio, em Riba d’Ave. Com 700
metros quadrados de área de cul-
tivo inseridos nos 25 hectares
da Quinta do Mato, onde funci-
ona o Pólo do Ave, esta Horta
Biológica tem uma função edu-
cativa, formativa e social e, como
principais objetivos, ensinar a
cultivar produtos mais saudáveis
para a alimentação e a promo-
ção de boas práticas agrícolas.

A horta Biológica está prepa-

Horta Biológica em Riba d’Ave
COM O OBJETIVO DE ENSINAR A CULTIVAR PRODUTOS ALIMENTARES MAIS
SAUDÁVEIS, A RESINORTE INAUGUROU UMA HORTA BIOLÓGICA, EM RIBA D’AVE,
COM UMA FORTE COMPONENTE PEDAGÓGICA.

No dia 17 de Abril a família Sou-
tinho Mancas voltou a reunir três
gerações num grande ambiente
de festa e amizade familiar. Este
ano a organização do encontro
esteve a cargo de Maria José e
Adelaide Soutinho Mancas.

A reunião familiar começou
logo de manhã com a eucaristia
no mosteiro de Roriz, presidida

A Câmara Municipal de Santo Tirso apre-
sentou no passado dia 2 de maio, a 2ª
fase do Programa de Mobilidade Susten-
tável para a Cidade de Santo Tirso, desig-
nada por «Rede de Ciclovias e Percursos
Pedonais». No mesmo dia foi também apre-
sentado o programa de Execução do Plano
da Qualidade do Ar para a Região Norte.

A 1ª fase deste Programa de Mobilida-
de Sustentável foi dedicada à reestrutura-
ção dos transportes públicos de Santo Tirso.
O desenvolvimento e implementação de
redes de ciclovias e de percursos pedonais,
previsto agora nesta 2ª fase, é uma com-
ponente fundamental da mobilidade sus-
tentável, tendo-se verificado, noutras ex-
periências já concretizadas, que contribuiu
para aumentar a utilização de transportes
públicos associada ao “andar a pé” ou de
bicicleta em sistemas de multimodalidade
de deslocações.

Espera-se com o desenvolvimento das
ações previstas neste programa: promover
a utilização de modos de locomoção mais
saudáveis; equilibrar a utilização do trans-
porte motorizado individual; melhorar a atra-
tividade do transporte coletivo para que o
aumento do número de utilizadores con-
tribua para uma maior sustentabilidade des-
te serviço e redução dos encargos munici-
pais; melhorar a acessibilidade às redes de
transportes interurbanos, rodoviários e fer-
roviários, garantindo boa articulação des-
tes com a rede de transportes públicos urba-
nos e com as redes cicláveis e pedonais.

Tendo como base o estudo do padrão
de mobilidade e das características anali-
sadas e diagnosticadas da cidade de San-
to Tirso, a proposta define cinco eixos prin-
cipais, para dar resposta a cerca de cin-
quenta polos geradores de viagens, com

Apresentada a segunda
fase do Programa de
Mobilidade Sustentável
O PROGRAMA DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL ESTÁ PRONTO E VISA
INCENTIVAR O USO DE TRANSPORTES PÚBLICOS, O “ANDAR A PÉ”
E O USO DE BICICLETAS NA CIDADE DE SANTO TIRSO.

uma extensão aproximada de quinze qui-
lómetro de ciclovias.

Estes eixos integram-se com as ciclovias
já previstas e em execução, como é o caso
da ligação ao Parque Urbano da Rabada,
e pretendem ligar as escolas e equipamen-
tos principais, as zonas residenciais com
maior densidade, a estação ferroviária e a
estação rodoviária de passageiros.

O faseamento da execução deste pro-
grama irá ainda ser objeto de discussão
pública. São propostas duas etapas fasea-
das: na primeira etapa, pretende-se execu-
tar a rede central, ligando todos os equi-
pamentos e escolas, a Estação Ferroviária
e a Estação Rodoviária de Passageiros. Na
segunda etapa serão construídas as ex-
tensões para fora da plataforma central da
cidade, sendo a 1ª fase a ligação à zona
da Ermida, a 2ª fase a extensão ao longo
do Sanguinhedo, a 3ªfase o prolonga-
mento da Ciclovia das Escolas, ao longo
da Rua Ferreira de Lemos e EN105 e fi-
nalmente a 4ª fase com a extensão da
Ciclovia de Geão.

Como foi destacado por Joana Freitas,
na apresentação do Programa de Execu-
ção do Plano da Qualidade do Ar para a
Região Norte, este programa de mobilida-
de é exemplo dos bons resultados da par-
ticipação do Município de Santo Tirso, que
apresenta um grau de execução de 67
por cento na medida 8 – zona de emis-
sões reduzidas.

O programa irá prosseguir com mais
detalhe para o enquadramento dos prin-
cipais eixos de circulação de bicicletas e
peões nas ruas existentes e com o desen-
volvimento de propostas para resolução
de conflitos nas áreas de acesso às esco-
las e outros equipamentos. ||||||

rada para receber grupos de alu-
nos das escolas da sua área de
atuação possibilitando assim a
promoção de atividades didáticas
e de proximidade com a comu-
nidade envolvente. Os principais
produtos que serão cultivados
neste local são ervas aromáticas,
plantas medicinais e condimen-
tares e produtos hortícolas como
milho, alface e cenoura.

A Resinorte é a entidade res-
ponsável pela exploração e ges-
tão do Sistema Multimunicipal de

Triagem, Recolha, Valorização e
Tratamento de Resíduos Sólidos
Urbanos do Norte Central, e en-
contra-se estruturada em quatro
Pólos: o do Alto Tâmega, o do
Baixo Tâmega (Sede), o do Vale
do Ave e o do Vale do Douro.

Iniciou a sua atividade no dia
20 de Outubro de 2009 e ser-
ve uma população de cerca de
um milhão de habitantes. Trata
mais de 350 mil toneladas de
resíduos por ano, cobrindo uma
área superior a 8.000 km2. |||||

Encontro da família Soutinho Mancas
pelo Sr. Padre Eugénio, pároco da
freguesia e amigo da família.

Após a cerimónia eucarística,
a família dirigiu-se para o res-
taurante “Lago dos Cisnes”, lo-
cal escolhido este ano para o
almoço que se prolongou por
toda a tarde num ambiente de
festa e boa disposição, com mú-
sica e baile que fez a delícia de

todos os presentes. No próximo
ano a organização estará a car-
go de Armanda e Irene Soutinho.

A juntar ao encontro deste
ano, a família Soutinho Mancas
voltou a reunir-se para celebrar
o aniversário do ancião da famí-
lia, Francisco da Silva Soutinho,
que no dia 26 de abril celebrou
89 anos de idade. |||||
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COMPRAMOS OURO USADO, PRATA
PAGAMOS ATE 23 EUROS/GRS

OURIVESARIA HARPA JOIAS

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

Telefone: 917 459 800

ortodontia

implantologia

radiologia digital

tel. 252 941 621

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

Próxima paragem:
Poesia
No âmbito da Semana da Leitura, em
colaboração com os orientadores edu-
cativos das Dimensões Linguística e
Artística, alguns alunos organizaram
e dinamizaram uma performance, a qual
teria a duração de uma viagem de
comboio, denominada “Próxima Para-
gem: Poesia”, descobrindo, deste modo,
a expressividade das palavras e a musi-
calidade da poesia. Deste modo, foram
selecionados poemas de diversos au-
tores: Fernando Pessoa, Manuel Ale-
gre, Florbela Espanca, Mário Castrim,
Cecília Meireles, Alexandre O’Neill,
António Torrado, entre outros. Alguns
poemas foram musicados, outros sim-
plesmente ditos ou declamados.

Assim, no passado dia 29 de
março de 2011, pelas nove horas, este
grupo de treze alunos e três orienta-
dores educativos da Escola da Ponte
partiram à aventura, numa viagem de
partilha de palavras e de música.

A viagem iniciou na estação de
comboios de Vila das Aves e tinha
como destino a estação de Campa-
nhã, no Porto. À nossa espera estava
um representante da CP, que gentil-
mente nos acompanhou até ao Porto.
Toda esta iniciativa e dinâmica só
pôde ser possível com a gentil cola-
boração da CP e seus representantes
e do seu acompanhamento durante
todo o nosso percurso.

Após a entrada no comboio, os

Organizada pelo Departamento
de Expressões da EB 2/3 de Vila
das Aves, com o apoio da Câma-
ra de Santo Tirso, estará patente
ao público de 16 de maio a 10
de junho de 2011, no Centro
Cultural de Vila das Aves, a ex-
posição “Educação Pela Arte”.

Esta mostra – que se realiza pelo
quarto ano consecutivo - reúne
trabalhos de pintura, desenho,
escultura e colagem dos alunos
da referida escola que, desta for-
ma, dão a conhecer a um público
mais vasto o trabalho artístico de-
senvolvido em meio escolar.

O tema da Arte Pública foi,
mais uma vez, tratado neste pro-
jeto na visita efetuada ao Museu
Internacional de Escultura Contem-
porânea (MIEC) de Santo Tirso,
constituindo as obras que o com-
põem motivo e inspiração para
muitos dos trabalhos em exposi-
ção, com os alunos a recriarem
algumas das esculturas que actu-
almente integram o museu. Este
ano, e para além da referida visi-
ta ao MIEC, os alunos da EB 2/3
tiveram também a oportunidade
explorar a mesma temática atra-
vés da visita a algumas escultu-
ras, monumentos e obras locali-
zadas em diferentes pontos de Vila
das Aves que funcionaram igual-
mente de inspiração para os tra-
balhos que estarão em exposição.

Esta mostra, para além de cons-
tituir uma oportunidade para a co-
munidade local interagir com o
que os alunos realizam no seu
meio escolar, traduz, por outro
lado, uma aposta na educação
estética que, envolvendo diferen-
tes modos de expressão indivi-
dual (entre os quais o artístico),
se assume de grande importân-
cia para “o processo de individua-
lização mas também de integração,
ou seja, de reconciliação da sin-
gularidade com a unidade social”,
segundo defendem as autoras Ana
Maria Ribeiro Santos e Maria José
Balancho no livro “A Criatividade
no ensino do Português”. |||||

O ENTRE MARGENS
COM AS ESCOLAS
Com esta rubrica pretendemos abrir espaço para os trabalhos elabora-
dos pelos alunos das escolas não só da freguesia de Vila das Aves, mas
também de todas as outras do concelho Santo Tirso. Para participar
basta contactar a redação do Jornal Entre Margens para acertar os deta-
lhes técnicos. Poderá fazê-lo através do telefone 252 872 953 ou atra-
vés do endereço eletrónico: jornalentremargens@gmail.com.

ESCOLA DA PONTE

alunos organizaram-se pelos corre-
dores do mesmo, de forma a decla-
marem poesia, acompanhada de mú-
sica tocada também por eles. Mal co-
meçou a viagem, os alunos deram iní-
cio às suas performances e o medo
inicial rapidamente deu lugar a uma
sensação de à vontade e de liberda-
de com os passageiros. A interação
com o público foi total, levando a que
um número substancial de passagei-
ros tivesse participado, aplaudindo e
cantando até a melodia do poema
“Ser poeta” de Florbela Espanca.

O objetivo principal desta atividade
foi fomentar o gosto pela leitura, pela
poesia e pela música e, ao mesmo
tempo, divulgar e partilhar o trabalho
feito pela nossa escola com a comu-
nidade envolvente.

Esta atividade foi extremamente rica
e positiva, criando alguma envolvência
nas pessoas que nos ouviram, contri-
buindo para o enriquecimento da via-
gem e demonstrou que facilmente uma
simples iniciativa se pode tornar num
momento diferente e memorável para
todos os envolvidos!

A nós, fica na memória o carinho
de alguns passageiros e as palavras
que também eles partilharam connos-
co: “Obrigada!” ou “Amanhã estejam
aqui à mesma hora!” ou ainda, “Fazer
uma viagem assim é uma maravilha!”
||||| MARMARMARMARMARIAIAIAIAIA     FERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRA     EEEEE     SARASARASARASARASARA     MAGALHÃESMAGALHÃESMAGALHÃESMAGALHÃESMAGALHÃES

Exposição de
trabalhos dos
alunos da
EB 2/3 de
Vila das Aves
PARA VER A PARTIR DO
DIA 16 DE MAIO
NO CENTRO CULTURAL

O Club de Robótica - Robotop, da
Escola Secundária de Tomaz Pelayo
vai realizar nos dias 6, 7 e 8 de
Maio, no Pavilhão Desportivo Mu-
nicipal de Santo Tirso, o 5º Cam-
peonato Nacional de Robots -
robotop2011.

O evento – que conta com o
apoio Câmara Municipal - contará
com a presença e participação de
aproximadamente 200 equipas
constituídas em escolas dos vários
ciclos de ensino, dos cursos Regu-
lar, Educação e Formação e Profis-
sional, do ensino Público e Privado.

O campeonato nacional surge
na continuação de uma competi-
ção organizada a nível regional, em
maio de 2007, no espaço da Tomaz
Pelayo, e que teve na sua origem a
promoção das atividades do Clube
de robótica. Dinamizado por João
Carlos Craveiro, este clube está
aberto aos alunos de todas as áre-
as de formação e níveis de ensino
representa uma oportunidade de,
em horário extra-curricular, desen-
volver projetos e aplicar conheci-
mentos multidisciplinares principal-
mente relacionados com a área das
ciências e das tecnologias.

A implementação deste evento
competitivo exige o cumprimento ri-
goroso de várias fases de prepara-
ção, todas elas executadas pelos
alunos da escola, enquadrados dos
respectivos professores. A constru-

ção dos robots efectua-se no clube
de robótica onde são aplicados os
conhecimentos em eletrónica analó-
gica e digital, adquiridos ao longo
da formação.

Preparam-se as infra-estruturas
da rede informática e da energia
elétrica indispensávei e no pavilhão
onde decorre a competição é feita
a montagem das mesmas, pelos alu-
nos da área, dos cursos profissio-
nais e dos cursos nocturnos EFA.
A aplicação informática que gere os
registos dos tempos e as classifica-
ções em cada competição / manga
é desenvolvida, ao longo do ano por
um aluno e constitui a Prova de
Aptidão Profissional que culmina a
formação profissional de nível 3,
equiparada ao 12º Ano. As equi-
pas de arbitragem e de acolhimen-
to são formadas por alunos e co-
ordenadas pelos professores.

No âmbito desta competição, as
equipas participantes poderão efetuar
provas em três categorias: Seguimen-
to de linha (S.P.) onde prevalece a
velocidade e o tempo para conclu-
são do percurso, Busca e Salvamento
(B.S.) em que à velocidade está alia-
da à capacidade do robot de detetar
“vítimas” e superar obstáculos e
Dança, prova que alia as capacida-
des técnicas do robot à sensibili-
dade estética e rítmica da equipa.

Mais informação e programa em
www.robotp.tomazpelayo.com ||||||

Pavilhão Municipal
acolhe 5º
Campeonato
Nacional de Robots
O CHAMADO “ROBOTOP” REALIZA-SE ESTE FIM DE
SEMANA, NUMA INICIATIVA DA ESCOLA TOMAZ PELAYO



‘Sou do tempo em
que Santo Tirso
era considerado a
Sintra do Norte’
INQUÉRITO COM PAULO FERREIRA, ADVOGADO E
MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTO TRSO,
ELEITO PELO PSD

´́́́́INQUERITO

Natural de Santo Tirso, Paulo Ferreira
exerce a sua atividade enquanto ad-
vogado desde 1999. No período
compreendido entre setembro de
2002 e maio de 2005 foi diretor-
adjunto do Centro Distrital de Segu-
rança Social do Porto e foi ainda Ad-
ministrador da Fundação para o De-
senvolvimento da Zona Histórica do
Porto de janeiro a agosto de 2005.
Politicamente, Paulo Ferreira é atual-
mente membro da Assembleia Muni-
cipal de Santo Tirso e da Assembleia
Metropolitana do Porto. Entre os vári-
os cargos que desempenhou na es-
trutura local e distrital do PSD, desta-
que para o de Presidente da Comis-
são Política da Secção de Santo Tirso
do Partido Social Democrata, que ocu-
pou no período comprendido entre
janeiro de 1999 e julho de 2004.

Santo Tirso é um bom município para
se viver? Porquê?
Apesar de achar que o concelho pa-
rou no tempo, estando mergulhado
num estado de marasmo e estagna-
ção profundos, apesar da falta de habi-
tação barata para os jovens, apesar da
escassez de equipamentos sociais para
os idosos e de equipamentos cultu-
rais, desportivos e de lazer para todos,
apesar do enorme número de desem-
pregados, por força do fecho diário
de empresas, apesar da perda de ser-
viços, como a maternidade, as urgên-
cias médico-cirúrgicas, a EDP e o Servi-
ço de Finanças nas Vila das Aves, ain-
da assim considero que é um local
bom para se viver, desde logo pela sua
beleza natural, como existem poucos em
Portugal, pela segurança que ainda
sente quem cá mora e porque possui
enormes potencialidades que terão de
ser ainda mais aproveitadas, nome-
adamente a sua localização estratégica,
pois está perto de cidades como Por-
to, Braga e Guimarães e encontra-se
a 20 minutos do aeroporto Sá Carnei-
ro e a 30 minutos do porto de Leixões.
 
Uma universidade no concelho de
Santo Tirso é: imperativo, desneces-
sário ou indiferente?
Eu não diria que é obrigatório a exis-

tência de uma universidade, mas que
é imperativo o aparecimento no con-
celho de escolas profissionais e de
ensino superior que ofereçam cursos
nas áreas de interesse e de futuro
para a nossa região, como por exem-
plo o Turismo e Ambiente ou então
criar-se todas as condições para a im-
plementação de escolas de mestrado
ou de pós-graduação.

O surgimento dessas entidades de
ensino seria um fator decisivo de atra-
ção de jovens estudantes universitá-
rios ou recém-licenciados para o con-
celho e levaria igualmente à perma-
nência no mesmo de muitos jovens
tirsenses, combatendo-se dessa forma
o envelhecimento da população de
Santo Tirso e, por maioria de razão,
dando um contributo fundamental pa-
ra a revitalização do comércio local.
  
É em 2013 que o PSD ganha a Câma-
ra de Santo Tirso?
Depois de 30 anos do mesmo poder
autárquico a liderar os destinos do
nosso concelho e como social-demo-
crata convicto, desejo sinceramente
que o Partido Social-Democrata con-
siga vencer as eleições autárquicas de
2013, porque era sinal de que tinha
funcionado a alternância democráti-
ca em Santo Tirso.

Mas gostaria essencialmente que
o PSD ganhasse essas eleições, não
para ter o poder pelo poder, mas por-
que merece chegar ao poder e isto
consegue-se quando se tem as melho-
res ideias, as melhores medidas e as
melhores propostas e eu acredito sin-
ceramente que o partido vai apresen-
tar um candidato à Câmara Munici-
pal, que irá corporizar um projeto ga-
nhador, que merecerá a confiança da
maioria dos cidadãos da nossa terra.

O pedido de ajuda externa era evitá-
vel ou só pecou por tardio?
Depois de termos vivido muito acima
das nossas possibilidades no tempo
dos Governos do Eng. Guterres e de,
nos últimos seis anos, os portugueses
terem andado iludidos com os truques
de cosmética e de marketing político
do Eng. Sócrates, que colocou o país

no limiar da pobreza, era inevitável
este pedido de ajuda externa, que só
peca por tardio, por força da casmur-
rice demonstrada pelo Sr. Primeiro
Ministro.

A quem oferecia uns óculos?
Oferecia uns óculos a quem teima em
não ver que Santo Tirso perdeu com-
petitividade a todos os níveis relati-
vamente aos concelhos vizinhos.

Quantas vezes já fez trocadilhos com
o nome “Parque da Rabada”?
Foi coisa que nunca me passou pela
cabeça, até porque, quem me conhe-
ce, sabe perfeitamente que o meu tipo
de humor é bem outro, mais irónico
e corrosivo e não se faz com base em
trocadilhos primários e fáceis.

Do que sente falta no concelho de
Santo Tirso?
Sinto falta de ambição e de inconfor-
mismo, gosto pelo risco e pela mu-

dança e de maior autoestima no con-
celho e gostaria que todos os tirsen-
ses acreditassem mais nas suas poten-
cialidades, que são enormes.

Complete a frase: eu ainda sou do
tempo em que…
Eu ainda sou do tempo em que Santo
Tirso era considerado a “Sintra do Nor-
te” e era um dos concelhos com mai-
or desenvolvimento e peso económi-
co no contexto nacional em termos de
ranking da competitividade, com um
tecido empresarial forte e pujante.

A Casa de Chá, no Parque D. Maria II,
dá-lhe vontade de tomar um Xanax
ou um Dom Pérignon?
Acima de tudo, a Casa de Chá faz-
me ter enormes saudades dos meus
tempos de estudante e das muitas
horas que lá passei, a apreciar a bele-
za do Parque D. Maria II, na compa-
nhia de grandes amigos que ainda
perduram.

Eu faria um abaixo-assinado para…
… para que o poder político instalado
no concelho não gastasse o dinhei-
ro dos contribuintes em obras des-
necessárias e não prioritárias, como
as que decorrem neste momento na
Praça General Humberto Delgado, na
cidade de Santo Tirso e fizesse de
uma vez por todas as que são consi-
deradas urgentes por todos os
munícipes, como a construção de
parques de estacionamento.

Qual o seu palpite para o início das
obras do Cineteatro de Santo Tirso?
Eu gostaria que começassem o mais
rápido possível, pela falta que esse
espaço emblemático faz no nosso

concelho, mas penso que o início das
obras ou, se calhar, a colocação da
primeira pedra se fará muito perto das
eleições autárquicas de 2013, pelo
que teremos de continuar a ver diari-
amente a grua existente no local, to-
talmente parada, até essa altura.

Que nome lhe ocorre para suceder a
Castro Fernandes e a João Abreu na
corrida à câmara de Santo Tirso?
Neste momento, é totalmente prema-
turo falar-se em nomes para ser o pró-
ximo Presidente da Câmara Munici-
pal, mas desejo que não seja alguém
que nos faça voltar ao passado ou
que aposte na mera continuidade do
atual poder, por interposta pessoa.

Julgo que terá de ser alguém que
traga uma lufada de ar fresco ao con-
celho que bem precisa, com ideias no-
vas, arrojadas e modernas, que façam
com que Santo Tirso volte a estar na
rota do desenvolvimento e esse al-
guém será certamente o candidato
que o Partido Social-Democrata apre-
sentará nas próximas eleições
autárquicas de 2013.

Quem levava a banhos nas Termas das
Caldas e no Rio Ave?
Às termas das Caldas da Saúde, leva-
va todos aqueles que trabalham
efetivamente pelo progresso da nos-
sa terra, que bem merecem um ba-
nho retemperador. Para tomar banho
no Rio Ave, levava todos aqueles que
contribuem, pela sua ação ou omis-
são, para que o nosso rio ainda não
esteja completamente despoluído.

O que gostava de ver no Centro Cul-
tural de Vila das Aves?
Uma gestão do espaço partilhada e
participada pela Junta de Freguesia e
gostaria que passassem por lá todos
os eventos culturais a que os avenses
e os demais habitantes do concelho
merecem assistir, a exemplo do que
se passa na Casa das Artes, em Vila
Nova de Famalicão ou no Centro
Cultural Vila Flor, em Guimarães.

A quem dava uma medalha de honra
do concelho?
A todos os operários têxteis que tra-
balharam arduamente durante mui-
tos anos para o desenvolvimento das
empresas do setor e que agora foram
obrigados a ir para o desemprego ou
para a pré-reforma, por força da fa-
lência das mesmas. |||||||

Paulo Ferreira: “Faria um
abaixo-assinado para que
o poder político instala-
do no concelho não gas-
tasse o dinheiro dos
contribuintes em obras
desnecessárias e não
prioritárias, como as da
Praça General Humberto
Delgado”



DESPORTO Este jornal adotou o Novo
Acordo Ortográfico
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TROFENSE - LEIXÕES

SANTA CLARA 0 - PENAFIEL 3

MACHADO & LOBÃO, LDA.

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

TECTOS FALSOS  |  DIVISÓRIAS  |
APLICAÇÕES EM GESSO  |

DECORAÇÕES

Funerária das Aves
Alves da Costa

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

Serviço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanenteServiço permanente
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O Leixões e o Aves protagonizaram
um interessante jogo de futebol ape-
nas prejudicado pelo nulo no resul-
tado no final dos 90 minutos, ape-
sar de o empate se justificar, acusan-
do a displicência e incapacidade dos
setores mais ofensivos das duas equi-
pas e onde as defesas e sobretudo
os dois guarda-redes se salientaram.
O encontro foi dividido e o Aves po-
deria ter marcado logo no arranque,
na sequência de um canto, com Tiago
Valente a cabecear de forma defici-
ente. Logo a seguir foi Tiago Cintra
que não chegou a um bom cruza-
mento de Feliciano (9’).

O Aves apresentava um futebol mais
objetivo e conseguia-se acercar mais
facilmente da baliza adversária, mas
falhava na hora do remate, com uma
ação deficiente ou perdendo a bola
no momento decisivo. Nota para o azar
do central leixonense Zarabi que qua-
se marcou na sua própria baliza (27’),
quando tentava cortar, de cabeça, um
cruzamento, acabando a bola por sair
ligeiramente ao lado da baliza.

Ainda no primeiro tempo, nota
para o remate com algum perigo de
Rui Pedro (36’). Desagradados, os téc-
nicos fizeram substituições ao inter-
valo. Litos tirou Tiago Cintra e Dyego
Sousa e fez entrar Felix e Fangueiro,
ao passo que Vítor Oliveira trocou
Júlio César por Diogo Viana.

Fangueiro entrou bem na partida
e viu Hélder Godinho em ação a neu-
tralizar as ações ofensivas da equipa
da casa. O guardião avense aplicou-
se ainda ao para um desvio subtil de
Felix (57’).

Antes deste lance, Lourenço, do
meio da rua, tentou a sua sorte e a
bola rasou a baliza adversária. O jogo
só voltou a animar perto do final com
Fangueiro, de livre, a obrigar a uma

II LIGA: DEPOIS DE VITÓRIA SOFRIDA EM CASA PERANTE O FREAMUNDE

Aves tranquilo empata no Mar
O DESPORTIVO DAS AVES, DEPOIS DE AFASTADO DA LUTA PELA SUBIDA, JOGA DE FORMA TRANQUILA AS DERRADEIRAS
JORNADAS DA TEMPORADA. ESTE DOMINGO EMPATOU SEM GOLOS, NO ESTÁDIO DO MAR E ANTES DA PARAGEM PARA A
PÁSCOA DERROTOU O FREAMUNDE (2-1). SEGUE NO SÉTIMO POSTO COM 36 PONTOS.

boa defesa de Godinho. Dois minu-
tos depois, no último lance, Nelson
Pedroso quis repetir o que fez com
sucesso no último jogo, frente ao
Freamunde, marcando de livre, mas
desta vez o remate saiu ao lado.

No final da partida, Vitor Oliveira
considerou o “resultado justo”, apon-
tando que na primeira parte o jogo
foi “dividiso” e na segunda parte mais
“controlado”. “Faltou eficácia no ata-
que, algo que tem acontecido nos
últimos jogos”, lamentou o técnico.

VITÓRIA COM O FREAMUNDE
Na jornada anterior, o Aves protago-
nizou uma reviravolta no marcador
ao cair do pano. O Freamunde colo-
cou-se em vantagem a meio da pri-
meira parte com um grande trabalho
do veterano Bock. O Aves tentou dar
a volta e marcou a oito minutos dos
noventa, na sequência de um ponta-
pé livre à entrada da área marcado
de forma irrepreensível por Nelson
Pedroso. Já no período de descontos
foi o veterano avense, Fary, a dar a
volta ao resultado e a dar a vitória ao
Desportivo das Aves. ||||||

FICHA TÉCNICA
LEIXÕES - D. AVES, 0-0
JOGO NO ESTÁDIO DO MAR, EM MATOSINHOS.

LEIXÕES: FONSECA, JEAN SONY, ZARABI, DANILO,

TININHO, CAUÉ, PAULO TAVARES, RUI PEDRO, FELICIANO

(LIVRAMENTO, 63’), TIAGO CINTRA (FANGUEIRO, 45’)

E DYEGO SOUSA (FÉLIX, 45’). AVES: HÉLDER GODINHO,

LEANDRO (GROSSO, 79’), TIAGO VALENTE, JOÃO

PEDRO, NELSON PEDROSO, GONÇALO, JÚLIO CÉSAR

(DIOGO VIANA, 45’), PEDRO CERVANTES (VASCO MA-

TOS, 63’), PEDRO PEREIRA, LOURENÇO E TOZÉ MARRE-

CO. ÁRBITRO: HÉLDER MALHEIRO (LISBOA). CAR-

TÕES AMARELOS: TIAGO VALENTE (79’) E CAUÊ (91’).LEIXÕES - C. D. AVES

C. D. AVES - FREAMUNDE
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Perante cerca de 60 sócios reunidos
na sala de imprensa do estádio, o pre-
sidente da assembleia geral iniciou
os trabalhos revelando que depois da
apresentação da demissão da atual
Comissão Administrativa (CA) contac-
tou várias pessoas no sentido de en-
contrar uma solução diretiva, mas “nin-
guém se mostrou disponível”, lamen-
tou Narciso Oliveira.

Os elementos que compõem a
direção da CA, presidida por Arman-
do Silva, reiteraram a intenção de não
se recandidatarem, argumentando com
o “desgaste pessoal e profissional”, re-
sultado de estarem ligados à gestão
do clube durante os últimos anos. A
propósito, Armando Silva insistiu que
“há mais gente nas Aves com
credibilidade para gerir o clube”. Vinca-
ram ainda que a demissão foi apresen-
tada “com caráter positivo”, no sentido
de garantir atempadamente a consti-
tuição de uma alternativa para prepa-

Ninguém disponível para liderar o Aves
NINGUÉM SE APRESENTOU DISPONÍVEL PARA LIDERAR OS DESTINOS DO AVES NA ASSEMBLEIA GERAL DA PASSADA SEXTA-FEIRA. NARCISO OLIVEIRA MAR-
COU NOVA REUNIÃO MAGNA, ESPERANDO QUE APAREÇA, ATÉ LÁ, ALGUÉM DISPONÍVEL PARA SUCEDER À COMISSÃO ADMINISTRATIVA DEMISSIONÁRIA

JUNIORES
Na fase da manutenção na II Divisão,
os Juniores do Aves receberam e ven-
ceram a equipa do Abrambes por 3-
2. Entretanto houve mais uma jorna-
da, mas foi a vez da equipa avense
folgar, por isso decorrente dessa jor-
nada, o Aves partilha agora o tercei-
ro lugar com a equipa do Barroselas,
com 26 pontos. Na próxima jornada
desloca-se ao Palmeiras, equipa últi-
ma classificada com 12 pontos. En-
tretanto, a mesma equipa iniciou a
disputa da Taça Acácio Lello, da As-
sociação de Futebol do Porto, no pas-
sado fim de semana empatando a uma
bola na receção ao Felgueiras.

JUVENIS
O Aves terminou a temporada, no

passado dia 17 de abril, com uma
goleada caseira na receção ao Vila
Meã, por 6-1. A equipa avense ter-
minou a temporada na quarta posi-
ção com 66 pontos somados. Entre-
tanto, a equipa iniciou a participação
no Torneio Óscar Marques com uma
vitória caseira por 3-0, na receção ao
Folgosa da Maia. Na próxima jorna-
da desloca-se ao Sousense.

INICIADOS
No escalão de Iniciados, o Desportivo
das Aves terminou a temporada com
uma derrota frente ao vencedor, o
Freamunde, por 3-2. Terminou no
quinto lugar com 66 pontos. Entre-
tanto, iniciou a participação na Taça
José Bacelar da Associação de Fute-
bol do Porto também com uma derro-

ta, por 5-2, na deslocação ao Tro-
fense, Na próxima jornada recebe a
EF Paulo Faria.

INFANTIS A
A equipa principal de Infantis do Aves
goleou, por 7-1 a equipa do Rai-mon-
da, na última jornada. Na jornada
anterior perdeu por 2-1 na
deslocação ao Tirsense. O Aves ter-
mina a temporada no quinto posto
da geral, com 60 pontos. Iniciou en-
tretanto a participação na Taça Joa-
quim Piedade com uma vitória na
Rebordosa, por 1-0. Na próxima jor-
nada na receção ao Sousense.

INFANTIS B
A equipa B de Infantis do Aves ce-
deu um empate e uma derrota nos

últimos dois jogos disputados. Foi
empatar a uma bola na deslocação
ao Maia Lidador, mas perdeu no pas-
sado fim de semana na receção ao
Candal, por 1-0. Com estes resulta-
dos, o Desportivo das Aves desceu
ao quarto lugar com 9 pontos e joga,
na derradeira jornada no terreno do
Coimbrões.

BENJAMINS
Neste escalão, o Aves continua a se-
gunda fase, conseguindo nos últimos
jogos três vitórias e um empate. Co-
meçou por ganhar ao Carvalhosa por
3-0, depois derrotou em casa por 3-
1 o Perosinho, seguiu-se nova vitória
com o mesmo resultado desta vez no
terreno do SC Nun’Alvres. No último
fim de semana empatou a uma bola

na receção ao Senhora da Hora. Com
esta sequência de resultados, o Aves
é terceiro classificado com 33 pon-
tos. Na próxima jornada desloca-se
ao terreno do Ermesinde.

Camadas jovens do Desportivo das Aves

rar a próxima época desportiva. Ar-
mando Silva, João Freitas, Joaquim Pe-
reira e Artur Marques garantiram que
se mantêm em funções até final deste
mês, deixando o clube “sem passivo” e
com todos os compromissos “saldados”.

O responsável financeiro explicou
que a demissão já estava decidida e
“nada teve a ver com os resultados
desportivos” que nessa altura pratica-
mente afastaram o Aves do sonho
da subida. João Freitas vincou que a
gestão de um clube de futebol profis-
sional “é cada vez mais exigente e
não pode ser feita em part-time”. Dei-
xou ainda o desabafo que são as
“questões laterais ao futebol que mais

desgaste tem produzido” na CA, lem-
brando que foi “desolador apresen-
tar as contas do clube perante ape-
nas 4 associados”, preferindo questi-
onar a gestão noutros locais.

Por seu lado, Joaquim Pereira, nos
órgãos dirigentes do clube desde 1989,
vincou que era gerada mais receita, face
às despesas, nos anos 90 do que
atualmente, ou seja, “manter o Aves e
honrar os seus compromissos é, hoje,
uma obra de arte”. Todos os dirigen-
tes, incluindo Artur Marques, vinca-
ram o trabalho feito, nomeadamente,
no património invejável do clube,
“muito dificil de manter”.

ANTÓNIO FREITAS INFLAMADO
A assembleia geral ficou sem dúvida
marcada pelas várias intervenções fei-
tas pelo presidente honorário, António
Freitas, pai de João Freitas, e principal
patrocinador do clube, através da em-
presa “Transportes Freitas”. “Fui louco
e sou louco pelo Aves”, afirmou, refe-
rindo-se ao investimento que tem fei-

to no clube na última década, garan-
tindo que nenhum clube do futebol
profissional tem um patrocinador
como o Aves, à exceção dos três gran-
des, de Braga e Guimarães. Emocio-
nado, António Freitas diz que conti-
nuará a apoiar o clube, mas pondera
deixar de apoiar o futebol profissio-
nal. “Mantenho o apoio às camadas
jovens”, vincou.

Afirmou-se “magoado e triste” pela
situação do clube e por não ver as
pessoas influentes da vila presentes
neste momento da vida do Aves.

Criticou o facto de uma empresa,
do ramo da construção, ter posto o
clube em tribunal e vincou que os
sócios “não têm culpa de nada. Pa-
gam as cotas e veem os jogos”. Polé-
mico, disse que o Aves “não tem ca-
pacidade para estar no futebol profis-
sional a não ser com mecenas”, no-
meadamente devido ao património
que possui e que lhe traz “muitos
custos fixos difíceis de suportar”.

Estas considerações motivaram

também o comentário do presidente
da Assembleia Geral. Narciso Olivei-
ra diz que Freitas “tocou num ponto
sensível que passa por uma mudan-
ça estratégica do Aves: investir mais
nas camadas jovens, mas redefinir o
futebol sénior antes que o clube aca-
be falido como outros”.

Já na reta final da reunião magna
e com nova Assembleia Geral em
perspetiva, António Freitas garantiu
que “se na próxima estiver o mesmo
número de sócios, saio de imediato”,
exortando à presença massiva dos as-
sociados, sugerindo até que a reu-
nião se faça no pavilhão do clube.
“Os sócios devem fazer perguntas,
pedir esclarecimentos para evitar es-
peculações e mentiras”, vincou.

No encerramento dos trabalhos,
Narciso Oliveira deixou esse apelo à
comparência massiva dos sócios na As-
sembleia Geral de 20 de maio, em lo-
cal ainda a definir, adiantando que vai
desenvolver esforços para convencer al-
guém a assumir os destinos do Aves. |||||

NOVA ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL A 20 DE MAIO

António Freitas disse estar
“magoado e triste” pela
situação do clube e por não
ver as pessoas influentes
da vila presentes neste
momento da vida do Aves.
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O Tirsense terminou a temporada no
passado fim de semana no segundo
lugar da classificação com 55 pon-
tos, a 12 do vencedor da Zona Norte
da II Divisão, o União da Madeira
que vai agora disputar uma poule com
os vencedores das outras duas zo-
nas, para lutar pelos dois lugares dis-
poníveis na Liga de Honra.

No último jogo, disputado no pas-
sado sábado, o Tirsense marcou cedo,
aos 4 minutos, por Cerdeira e con-
seguiu gerir a magra vantagem até fi-
nal da partida. Na jornada anterior,
na despedida do Estádio Abel Alves
Figueiredo, e dos seus adeptos, a
equipa de Santo Tirso não foi além
de um nulo na receção ao Macedo
de Cavaleiros.

Antes da Páscoa, os jesuítas fize-
ram mais uma viagem à Madeira, para
defrontar o Marítimo B e saíram der-
rotados por 1-0. Aqui, o Tirsense
pode queixar-se de o golo caseiro ter
sido conseguido ao cair do pano, na
sequência de um penalty duvidoso,
convertido por Hélder.

RETRATO DA ÉPOCA
O Tirsense andou praticamente até
ao fim do campeonato na corrida pela
liderança, jogando taco a taco com o
União da Madeira, apesar de este se
começar a distanciar a meio da tem-
porada. O momento decisivo terá
acontecido em dezembro quando na
receção a essa equipa madeirense, o
Tirsense foi derrotado de forma con-
tundente por 3-1. A partir daí nunca
mais o União da Madeira deixou o
primeiro lugar, até então ocupado
pelos jesuítas.

A equipa de Santo Tirso, liderado
por António Rocha teve um início de

II DIVISÃO: CAMPEONATO FECHA COM VITÓRIA NA MADEIRA

Tirsense termina
temporada
no 2º lugar
NAS DERRADEIRAS JORNADAS DO CAMPEONATO, O TIR-
SENSE CONHECEU OS TRÊS RESULTADOS POSSÍVEIS.
AVERBOU UMA DERROTA AO CAIR DO PANO NO MARÍTIMO
B, CEDEU EMPATE A ZERO NA DESPEDIDA DOS JOGOS EM
CASA COM O MACEDO DE CAVALEIROS E TERMINOU COM
UMA VITÓRIA NO CANIÇAL.
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Mais um fim de semana de intensa
atividade para as equipas da Asso-
ciação de Moradores do Complexo
Habitacional de Ringe, com resulta-
dos muito diversos.

Assim, começando pelos senio-
res, falamos primeiro das meninas
de Ringe, que conseguiram um ex-
celente resultado na sua deslocação
ao Sousense, empatando a duas
bolas. Um excelente resultado, de-
pois de no fim de semana passado,
a equipa de sub-18, ter conseguido
um brilhante segundo lugar no tor-
neio dos Sandinenses, ao perder na
final com o Leixões, na transforma-
ção de marcas de grande penalida-
de. O árduo trabalho que tem sido

Aves cede
empate
caseiro

campeonato fulminante, com seis vi-
tórias e um empate. A primeira derro-
ta aconteceu em Oliveira Santa Ma-
ria, a 7 de novembro. Após a derrota
com o União da Madeira, a equipa
foi cedendo pontos ao passo que
adversário direto não facilitava. Após
a derrota com o Andorinha, a 13 de
março, António Rocha saiu, entran-
do Dinis Rodrigues que geriu a equi-
pa até final da temporada, conseguin-
do, no seu curto consulado, duas vi-
tórias, quatro empates e uma derrota.

Entretanto, com o fim do campeo-
nato começam a perfilar-se entradas e
saídas. Tiago André foi dado pelos
jornais desportivos nacionais como
certo no Tirsense na próxima tempo-
rada, desvinculando-se do Bragança. Ao
contrário o goleador de Santo Tirso e
de toda a II Divisão, Roberto está a ser
objeto de cobiça por alguns clubes
da liga principal. Depois do interesse
manifestado pelo Paços de Ferreira no
mercado de inverno, agora são os al-
garvios da Olhanense a querer o au-
tor de 19 golos nesta temporada. |||||

CLASSIFICAÇÃO J P

1 - U. MADEIRA 30 67

2 - TIRSENSE 30 55

3 - CHAVES 30 51

4 - FAFE 30 46
5 - LOUSADA 30 46

7 - VIZELA 30 43

9 - CAMACHA 30 41

10 - AD OLIVEIRENSE 30 41

11 - MERELINENSE 30 40

6 - MARITIMO B 30 44

30

13 - CANIÇAL 30 33

16 - PONTASSOLENSE

30 2814 - ANDORINHA

30 1815 - BRAGANÇA
30 15

12 - RIBEIRÃO 30 39

438 - MAC CAVALEIROS

O empate caseiro (2-2) na recep-
ção ao CCT EPB, foi suficiente para
o Aves passar a partilhar o segundo
posto com a Fundação MC, com 46
pontos, no campeonato nacional da
III Divisão, Série A. Registo, no en-
tanto, para a vitória fora de portas,
na jornada anterior, por 4-2, na
deslocação ao recinto do Paredes.

O campeonato só regressa a 14
de Maio, com o Aves a deslocar-se
a Gualtar, equipa que está no séti-
mo posto com 33 pontos. |||||||

FUTSAL

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO COMPLEXO HABITACIONAL DE RINGE

Fim de semana positivo

feito, a dar os seus frutos... Continu-
ando nos seniores, mas agora em
relação aos homens, destaque para
a excelente vitória do Ringe, ao re-
ceber e vencer o Caldas, por uns
expressivos 6-3, numa tarde de sá-
bado de autentico dilúvio.

Em relação aos Iniciados, conse-
guiram uma boa vitória, ao recebe-
rem o vizinho S. Martinho e ven-
cendo por 1-0, cimentando assim a
boa época que têm vindo a fazer.

Quem não conseguiu dar segui-
mento aos excelentes resultados que
têm vindo a fazer foram os Infantis e
os Benjamins A. Os Infantis deslo-
caram-se à Academia Super Ball e
sofreram a pesada derrota de 0-6 e
os Benjamins A, que disputam o
apuramento do campeão regional,

deslocaram-se ao Coimbrões e não
foram mais felizes, saindo do redu-
to do adversário com o pecúlio de
1-5. Quem também perdeu foi a
equipa B de Benjamins e também com
o Coimbrões, mas desta feita em casa
e por 1-2.

Quanto às equipas de Traquinas,
não jogaram este fim de semana, mas
por motivos diferentes. A equipa de
2002 tinha programado um fim de
semana de folga, enquanto a equi-
pa de 2003 tinha agendado o en-
contro em atraso com a E. F. Obola-
das, não jogando por falta de com-
parência do adversário.

No que aos mais pequenos diz
respeito, a equipa dos Petizes (na
foto), tiveram um fim de semana mui-
to preenchido e não menos positi-
vo. Assim, no sábado, foram empa-
tar ao terreno do Desportivo das Aves
a três bolas, num jogo muito dispu-
tado e com resultado incerto até ao
último segundo. No domingo de
manhã, deslocaram-se a Vila Nova
de Famalicão para defrontar a equi-
pa da Geração Benfica local e per-
deram por 1-3 e à tarde desloca-
ram-se ao estádio do Bessa para um
convívio organizado pelo Boavista,
agora denominado Milan Scuola Cál-
cio, e terminaram o fim de semana
com quatro vitórias. Por fim, saúda-
se o regresso de Adílio Pinheiro, que
ainda em recuperação, trabalha já
na preparação do 6º Torneio de Es-
colinhas, organizado pela associação
de Ringe e que este ano tem data
prevista para 11 de Junho. |||||
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‘Não é feminismo, queremos é correr’
LAURA NATIVIDADE, DE SANTO TIRSO, E DANIELA RODRIGUES, DO PORTO, SÃO A ÚNICA DUPLA FEMININA A CORRER
RALIS. NUM SEAT MARBELLA AMARELO A DUPLA ESTÁ PRONTA PARA COMPETIR NO CAMPEONATO OPEN DE RALIS 2011 E
PROVAR QUE QUEM TÊM UNHAS NÃO TOCA GUITARRA, CONDUZ UM CARRO.

Laura Natividade, co-piloto, 32
anos, natural de Santo Tirso, for-
madora e trabalhadora indepen-
dente, frequenta o curso de Ci-
ências Sociais, é sócia no Clube
Automóvel Santo Tirso (1998)
exercendo atualmente a função
de Presidente Conselho Fiscal. Já
exerceu os cargos de vice-presi-
dente Assembleia Geral  e vice-
presidente Conselho Fiscal do
mesmo clube. É co-fundadora,
juntamente com José António
Marques e Nuno Castro, do site
dedicado ao desporto automó-
vel www.sportmotores.com
onde atualmente trabalha espo-
radicamente como colaboradora.
Faz ainda assessoria de imprensa
a pilotos e equipas. Em ralis co-
meçou a correu como co-piloto
de Daniela Rodrigues, em 2010.

Daniela Rodrigues, piloto, 20
anos, natural do Porto. É estu-
dante de Relações Internacionais,
na Universidade Lusíada do Por-
to. É filha do conhecido “Jorge
Amortecedores”. Praticou karting
e durante 3 anos fez o “Troféu
de Baltar”. Estreou-se em ralis
aos 18 anos com um carro da fa-
mília no qual corre até hoje. É
sócia do Gondomar Automóvel
Sport. Nos ralis o objetivo é di-
vertir-se, aprender e evoluir. Con-
sidera o tempo o melhor amigo,
e portanto apenas ele lhe trará a
experiência necessária para se
considerar piloto, para já intitula-
se como “aprendiz de piloto”.

DANIELA RODRIGUES
Piloto

LAURA NATIVIDADE
Co-piloto
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Piloto e co-piloto são substantivos
comuns aos dois géneros: masculino
e feminino. E por isso, se alguém acha
que fazer ralis é um desporto de ho-
mens e para homens, pode encon-
trar em Daniela Rodrigues e Laura Na-
tividade a personificação do piloto e
do co-piloto mas como substantivos
femininos.

Daniela, a piloto, e Laura, a co-pilo-
to, são atualmente a única dupla femi-
nina em Portugal a competir no rali.
“Não é uma afirmação enquanto mu-
lheres, não é feminismo, queremos é
correr”, explica Laura. Contudo, e sem
negar o género Daniela acrescenta:
“mas é claro que a partir do momento
que estamos num mundo de homens,
também queremos ter afirmação en-
quanto mulheres.” E como tal, sendo
um desporto dominado por homens,
Daniela Rodrigues e Laura Nativida-
de têm como padrinho o bi-campeão
mundial de Ralis, Armindo Araújo.

Atualmente a dupla corre no Cam-
peonato Open de Ralis, isto porque
para além de ser mais barato são ain-
da debutantes no acelerador. “O Open
é mais barato que o Nacional, mas
mesmo assim a inscrição é caríssima
e temos de tirar a licença no início

do ano, que é de 250 euros para o
piloto e 150 para o co-piloto, isto já
para não falar dos custos durante a
prova” explica Laura. Esses custos re-
ferem-se, essencialmente, às despesas
com o carro, um Seat Marbelha ama-
relo em cujo slogan da equipa está
bem visível: ‘Chora que o pai dá”.

Quem supostamente devia chorar
era Daniela, que na primeira corrida,
com apenas 18 anos, e com carta de
condução há três meses, caiu a uma
berma. “Chovia torrencialmente e numa
curva, eu e o meu co-piloto, Joaquim
Duarte, caímos numa berma altíssima.
Quanto eu comecei a chorar, o meu
co-piloto dizia ‘chora que o pai dá’, e
então ficou”, explica Daniela.

A dupla Daniela, de 20 anos e
Laura, de 32 forma-se com o empur-
rãozinho das redes sociais. Alguns
anos antes cruzaram-se em ralis, mas
como espetadoras. “Conhecia a
Daniela de ir apoiar o irmão, também
piloto, ainda ela era uma catraia e
mantínhamos algum contato nessa al-

tura. Mas depois começamos a falar
através das redes sociais e de vez em
quando surgia a conversa de qual-
quer dia “fazemos um rali”, recorda
Laura o início da ‘partida’.

De tanto falarem que a oportuni-
dade surgiu. Daniela oriunda de uma
família ligada ao desporto automó-
vel, tinha um carro, mas entretanto
não tinha co-piloto. Laura, que de-
pois de vários anos ligada ao Clube
Automóvel de Santo Tirso e ao site
Spotmotores.com, estava com vonta-
de de experimentar o outro lado, o
lado de dentro do carro. Juntaram-se
as vontades, e a estreia deu-se no
Rally de Santo Tirso 2010, em gran-
de estilo. “Foi fantástico”, dizem qua-
se em uníssono. “Nós só fizemos três
ralis até agora, ou seja, a nossa expe-
riência enquanto dupla é muito cur-
ta, mas sem dúvida que aquele que
mais gostei foi o de Santo Tirso. Não
sei se foi da emoção por ser o pri-
meiro rali ou se foi porque correu
bem do princípio ao fim, mas foi fan-
tástico”, recorda Laura.

Este ano estão inscritas em seis
provas do Open de Ralis e mais uma
especial que é exatamente a de Santo
Tirso. Os bons resultados são impor-
tantes, porém não são aquilo que mais
as preocupa. “Não queremos evoluir

nem ganhar tudo num ano, temos
ainda uma experiência curta, mas o
que queremos este ano é divertir-nos
e tentar evoluir de carro. Se os patro-
cinadores aparecerem, melhor ainda”,
explica Daniela que tem no pai o gran-
de patrocinador. “Não é difícil formar
uma equipa, difícil é ter um carro e
arranjar patrocínios”, acrescenta Laura.
“O objetivo é evoluir”, reafirma a du-
pla, e portanto isso implica mudar de
carro. “No dia a dia se calhar condu-
zo melhor que muitos homens, mas
nos rali não, porque tenho ainda uma
experiência muito limitada”, explica
Daniela, acrescentando que mesmo
que as provas não corram bem, a
dupla “irá evoluir na mesma”.

“Quem nunca fez um rali não tem
noção. É indescritível a sensação do
momento do arranque. Só quem tem
a possibilidade de fazer uma prova é
que percebe a emoção que dá fazer
um rali com a estrada toda para nós,
porque a estrada é nossa, no dia a dia
só temos metade”, explica Laura como
se estivesse com as mãos no volante.

A próxima prova da dupla é na
Serra da Freita, em Arouca, mas para
os mais curiosos convém estar aten-
tos ao próximo Rally de Santo Tirso,
ao Seat Marbella amarelo “Chora que
o pai dá”. ||||||

“Não é difícil formar
uma equipa, difícil é ter
um carro e arranjar
patrocínios”, diz a co-
piloto Laura Natividade.
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Ana Monteiro conquista
segundo lugar na Maia

Adriana Castro conquistou a meda-
lha de Bronze no Concurso Geral em
Maças e sagrou-se Campeã Nacio-
nal em Fita, em representação do Giná-
sio Clube de Santo Tirso (GCST), no
fim de semana de 16 a 17 de abril, no
Pavilhão Municipal de Santo Tirso, no
Campeonato Nacional Individual da
I Divisão de Ginástica Rítmica.

Esta prova é considerada a prova
rainha da modalidade, tendo marca-
do presença cerca de 80 ginastas dis-
tribuídas pelos diferentes escalões.

O Ginásio Clube esteve represen-
tado pna prova de Esperança por Inês
Pacheco e pelas Seniores, Vanessa Ro-
riz e Adriana Castro. Na referida prova
Inês Pacheco, “com uma prova bastan-
te regular e segura, demonstrou todo
o empenho e bom trabalho que tem
desenvolvido nos últimos tempos”,
refere o clube em nota à imprensa.
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Atleta do Ginásio de
Santo Tirso alcança
título nacional

O Clube de Karaté da maia organi-
zou o seu Open anual de karaté, no
fim de semana de 16 e 17 de abril,
evento que contou com as presenças
de dois clubes do concelho de Santo
Tirso, o Karaté Shotokan Vila das Aves
e a Negrelense, destacando-se, deste
clube, o segundo lugar conquistado
por Ana Monteiro em kata sénior.

Um e outro clube levaram à maia
grandes delegações. Na associação
de Vila das Aves o destaque vai para
a prestação do cadete, Álvaro rios, e
do sénior Jorge Machado, na seleção
do Norte que saiu vencedora, na pro-
va de seleções regionais.

Já na Negrelense, além da presta-
ção de Ana Monteiros, destacaram-se
mais dois atletas. Bruno Silva chegou
a disputar o 3º lugar nas repescagens,
mas não o conseguiu alcançar, ao pas-
so que Bruno Fernandes ganhou a
sua pool e como o seu escalão era

KARATÉ

O atleta avense Jorge Macha-
do foi selecionado para in-
tegrar a Seleção Nacional
que irá representar o Portu-
gal no 46º Campeonato da
Europa de Karate Sénior, a
realizar em Zurique - Suiça,
entre 6 e 8 de maio. Macha-
do é um dos seis atletas que
irão defender as cores naci-
onais e tentar honrar o nome
do karaté português.

Esta convocatória vem fa-
zer justiça à consistência que
Jorge Machado tem apresen-
tado nos últimos anos, algo
reconhecido nas sucessivas
chamadas à Seleção Nacional,
uma vez que já o ano passa-
do esteve presente no Euro-
peu e Mundial da modalida-
de. Além disso, Jorge Macha-
do conseguiu um 9º lugar no
Open de Paris e, recentemen-
te, a medalha de bronze no
Open de Itália. |||||

JORGE MACHADO
NO EUROPEU DE
KARATÉ

composto por um elevado número de
pools, teve de competir com os ven-
cedores das restantes pools, não con-
seguindo prosseguir até à final.

BRUNO FERNANDES NO PÓDIO
Entretanto, no passado dia 30 de
abril decorreu em Algés, no Pavilhão
Municipal Celorico Moreira o 13º
Campeonato Nacional de infantis,
iniciados e juvenis, no qual, a Negre-
lense contou com a presença de dois
atletas apurados, Bruno Fernandes na
categoria de iniciado na prova de kata,
e João Ferreira na categoria de juve-
nil, na prova de kata e kumite (-50kg).
Mais dois elementos desta associa-
ção estiveram presentes, José Monteiro
como árbitro e Ana Monteiro como
treinadora.

Bruno Fernandes conseguiu alcan-
çar o pódio, obtendo um 3º Lugar na
prova de kata. João Ferreira, por sua
vez, teve a oportunidade de competir
nas duas provas que constituem este
Campeonato, kata e kumite, conse-
guindo um melhor resultado na pro-
va de kumite, disputando combates na
repescagem para alcançar o 3º lugar,
contudo não conseguiu vencer o seu
adversário nesta eliminatória. ||||||

Na Associação Negrelense,
além da prestação de Ana
Monteiros, destacaram-se
mais dois atletas, os
karatecas Bruno Silva e
Bruno Fernandes

Na competição de Seniores, Adria-
na Castro conquistou a medalha de
Bronze no Concurso Geral e em
Maças e sagrou-se Campeã Nacio-
nal em Fita, ao passo que Vanessa
Roriz executou “um bom es-quema
de Bola e um excelente esquema de
Fita, mas o mesmo não foi suficiente
para atingir o pódio por uns escas-
sos pontos”.

Finda a época desportiva individu-
al, inicia-se agora o trabalho de con-
juntos para entrarem em competição
no fim do mês de maio. Um dos pon-
tos altos da época de conjuntos é o
Torneio Nacional de Conjuntos do
GCST que realiza a sua terceira edi-
ção no dia 10 de Junho de 2011 no
Pavilhão Municipal de Santo Tirso e
onde se espera, como habitualmente,
uma grande adesão por parte de to-
dos os clubes federados. |||||

ADRIANA CASTRO (À ESQ.), VANESSA RORIZ (À DIREITA)
E AO CENTRO, INÊS PACHECO
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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 maio foi o nosso estimada assi-
nante, Farmácia de Delães, na Rua Henrique
Hendel Oliveira, em Delães.

No     ESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTEESTRELA DO MONTE     a feliz contem-
plada  nesta 1ª saída  de maio foi a nossa
estimada assinante,  Mª Gabriela Azevedo C.
Maia, residente  na rua Gil Vicente, em
Braga.

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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CARNEIRO 760 10 77 31
TOURO 760 10 77 32
GÉMEOS 760 10 77 33
CARANGUEJO 760 10 77 34
LEÃO 760 10 77 35
VIRGEM 760 10 77 36
BALANÇA 760 10 77 37
ESCORPIÃO 760 10 77 38
SAGITÁRIO 760 10 77 39
CAPRICÓRNIO 760 10 77 40
AQUÁRIO 760 10 77 41
PEIXES 760 10 77 42

HORÓSCOPO DIÁRIOHORÓSCOPO DIÁRIOHORÓSCOPO DIÁRIOHORÓSCOPO DIÁRIOHORÓSCOPO DIÁRIO

Horóscopo: segunda quinzena de maio

PUB.

CARNEIRO (21/03 A 20/04)
Carta Dominante: 2 de Paus, que
significa Perda de Oportunidades.
Amor: O amor espera por si, não o
deixe passar! Que o futuro lhe seja
risonho!Saúde: Pode ter dores
musculares, evite esforços. Dinhei-
ro: Esteja atento a tudo o que diz
respeito à sua vida material. Pen-
samento positivo: O meu futuro será
risonho! Números da Sorte: 14, 24,
33, 51, 59, 62

TOURO (21/4 a 20/05)
Carta Dominante: A Morte, que sig-
nifica Renovação. Amor: Procure
esquecer as situações menos posi-
tivas do seu passado afectivo. Saú-
de: Sistema nervoso instável. Di-
nheiro: Segurança financeira. Pen-
samento positivo: Descubro a imen-
sa força e coragem que trago den-
tro de si! Números da Sorte: 3, 21,
29, 37, 43, 52

GÉMEOS (21/05 a 20/06)
Carta Dominante: Rei de Espadas,
que significa Poder, Autoridade.
Amor: Não deixe que a monotonia
afecte a sua relação, puxe pela ima-
ginação. Saúde: Não se auto-medi-
que, procure o seu médico. Dinhei-
ro: Poderá sofrer um aumento ines-
perado. Pensamento positivo: Te-
nho a ousadia de sonhar! Números
da Sorte: 2, 9, 15, 24, 48, 60

CARANGUEJO (21/06 a 21/07)
Carta Dominante: 2 de Copas, que
significa Amor. Amor: Não tenha ati-
tudes infantis relacionadas com ci-
úmes doentios ou emotividade des-
controlada. Saúde: Cuidado com a
auto-medicação. Adopte uma ali-
mentação saudável. Dinheiro: Épo-
ca favorável ao investimento em

novos negócios. Pensamento posi-
tivo: Quem sabe proteger-se das
emoções negativas aprende a cons-
truir um futuro risonho! Números
da Sorte: 1, 7, 19, 26, 35, 43

LEÃO (22/07 a 22/08)
Carta Dominante: A Temperança,
que significa Equilíbrio. Amor:
Aproveite o seu lado criativo para
dar mimos a quem gosta. Saúde:
Tente levar uma vida mais relaxa-
da, a agitação pode ser prejudicial
para a sua saúde. Dinheiro: O equi-
líbrio está neste campo da sua vida.
Pensamento positivo: Liberto toda
a criatividade que existe dentro de
mim e aprendo a contemplar o Belo.
Números da Sorte: 4, 10, 12, 22, 31,
53

VIRGEM (23/08 a 22/09)
Carta Dominante: A Imperatriz, que
significa Realização. Amor: Apague
de uma vez por todas as recorda-
ções do passado. Saúde: Não se
auto-medique, procure antes o seu
médico. Dinheiro: Esta é uma boa
altura para fazer uma doação de
caridade. Pensamento positivo:
Olho em frente e vejo que existe
uma luz ao fundo do túnel! Núme-
ros da Sorte: 5, 19, 27, 38, 43, 55

BALANÇA (23/06 a 22/10)
Carta Dominante: O Mundo, que
significa Fertilidade. Amor: Os sen-
timentos que tanto tentou escon-
der vão aparecer à luz do dia. Saú-
de: Cuidado com a alimentação. Di-
nheiro: Não é a melhor altura para
fazer negócios ou comprar bens su-
pérfluos. Pensamento positivo:
Acredito nas minhas capacidades!
Números da Sorte: 9, 15, 21, 28, 44,
46

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Carta Dominante: 6 de Paus, que
significa Ganho. Amor: Faça algo
especial e romântico para quem
ama. Saúde: Procure relaxar e an-
dar tranquilo. Dinheiro: Para não
se surpreender verifique regular-
mente o seu saldo bancário. Pensa-
mento positivo: A felicidade espe-
ra por si, aproveite-a! Números da
Sorte: 1, 12, 28, 31, 38, 46

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Carta Dominante: 5 de Espadas, que
significa Avareza. Amor: Não seja
mal-humorado. Saúde: Faça alguns
exercícios físicos mesmo em sua
casa. Dinheiro: Não deixe para ama-
nhã aquilo que pode fazer hoje.
Pensamento positivo: Proteja as
suas emoções tornando-se cada dia
que passa num ser humano mais
forte e então sim, será feliz! Núme-
ros da Sorte: 3, 10, 17, 21, 29, 40

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Carta Dominante: O Papa, que sig-
nifica Sabedoria. Amor: Dê mais
atenção aos seus familiares mais
próximos. Reúna a sua família com
o propósito de falarem sobre os
problemas que vos preocupam.
Saúde: Tudo correrá dentro dos
parâmetros normais. Dinheiro:
Nada de preocupante acontecerá.
Pensamento positivo: Defendo a har-
monia através da sinceridade. Núme-
ros da Sorte: 5, 14, 29, 33, 42, 56

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Carta Dominante: A Força, que sig-
nifica Força, Domínio. Amor: Não
se deixe influenciar por terceiros,
poderá sair prejudicado. Saúde:
Cuidado com os seus ouvidos. Di-
nheiro: Não se precipite e pense

bem antes de investir as suas eco-
nomias. Pensamento positivo: Só
erra quem está a aprender a fazer
as coisas da maneira certa! Núme-
ros da Sorte: 6, 12, 19, 27, 37, 61

PEIXES (20/02 a 20/03)
Carta Dominante: Rainha de Copas,
que significa Generosidade. Amor:
Se não disser aquilo que sente ver-
dadeiramente, ninguém o poderá
adivinhar. Saúde: Cuidado com o
excesso de açúcar, pois poderá ter
tendência para diabetes. Dinheiro:
Este é um período em que pode fa-
zer uma pequena extravagância.
Pensamento positivo: Que o seu
olhar tenha o brilho do sol! Núme-
ros da Sorte: 1, 15, 23, 27, 31, 47

Explicações de Espanhol
Em horário a combinar. Contactar: 917 507 209

Completou no dia 3 de Maio, 9 lindas primaveras
o menino Diogo Oliveira Rodrigues.Diogo Oliveira Rodrigues.Diogo Oliveira Rodrigues.Diogo Oliveira Rodrigues.Diogo Oliveira Rodrigues.
Teus avós maternos desejam-te muitas felicida-
des e muitos anos de vida.
Com nove anos de idade
És pequenino, é verdade
Tu só adoras carinhos
Não aprecias os aís,
Que por ti dão os teus pais
E teus queridos avozinhos.
Beijinhos e muitos parabéns!

entreMARGENS
VISITE-NOS EM:
http://www.jornal-entre-margens.blogspot.com/

ESCREVA-NOS:
jornalentremargens@gmail.com

PRÓXIMA EDIÇÃO NAS BANCAS A 26 DE MAIO

ABEL FIGUEIREDOABEL FIGUEIREDOABEL FIGUEIREDOABEL FIGUEIREDOABEL FIGUEIREDO
ELE É O REIELE É O REIELE É O REIELE É O REIELE É O REI

Nasci em Santo Tirso e durante 30 anos trabalhei arduamente em prol
das empresas, trabalhadores e para o nosso concelho.
O Lisboeta que falsamente se diz gerente das 04 firmas NÃO REPRESEN-
TA as 04 firmas lucrativas que eu criei.
Ele é um especialista em burlar.
Ele é O REI DOS BURLÕES.
Esta quadrilha de Lisboa tem feito inúmeras falsificações, fraudes e mentiu
despudoradamente à Câmara.
Roubou a minha fortuna e tem vendido os meus imóveis!
Até os cofres da minha casa!!
Estes PARAQUEDISTAS roubaram um terreno da minha filha!
Ele disse que me ia mandar assassinar na América e mandar matar a
minha filha.
EU VOU BOTAR NA RUA ESSES OCUPAS COMO JÁ BOTEI HÁ ANOS
UNS OUTROS DOIS LADRÕES.
O especialista burlou um empreiteiro da Trofa em 150,000. Eur.
Este Rei burlou também uma firma de Santo Tirso (Paciência).
O gerente trapaceiro diz que é engenheiro, mas é falso.
O rei está tentando burlar a D. Celeste, uma senhora muito doente e
indefesa. O charlatão tenta meter MEDO às pessoas honestas.
Agora está tentando impedir a LIBERDADE DE IMPRENSA.
O rei e a sua AMANTE procuram sufocar, silenciar os jornais!!!
O Bin Laden no terror e o citado rei nas burlas, não têm no planeta
maiores especialistas!!
O rei está procurando burlar a próxima vitima: “UM PATO”.
O seu único objectivo é enganar, burlar pessoas.
EU PROMETO que até ao fim deste mês vou denunciar na imprensa diver-
sos crimes cometidos por esta quadrilha.
América 01/05/2011
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Conhecidas pelo grande investimen-
to no fogo de artifício, fogo preso,
vacas de fogo, centenas de bombos e
marchas, as escolhas musicais têm sido
cada vez mais uma marca de quali-
dade e um chamariz por excelência
das festas de Freamunde.

O cartaz foi apresentado à impren-
sa no passado dia 21 de abril, no Au-
ditório Fernando Santos da Casa da

Festas Sebastianas à conquista dos concelhos vizinhos
HOMENS DA LUTA, DAVID FONSECA, JOSÉ CID, PEDRO BARROSO E KUMPANIA ALGAZARRA SÃO OS NOMES ESCOLHIDOS PELA ORGANIZAÇÃO DAS
FESTAS SEBASTIANAS, EM FREAMUNDE, PARA ASSEGURAR A PARTE MUSICAL DE UMAS DAS MAIORES FESTAS DO NORTE DO PAÍS.

Cultura de Freamunde. Mas para o
efeito, a organização aproveitou o
momento para passar em revista to-
das as iniciativas levadas a cabo du-
rante o ano para angariar fundos e
não fez a coisa por menos, trouxe para
a conferência José Cid, de resto um
dos mais animados da conferência.

O início oficial das festividades está
marcado para 7 de julho com aquele
que foi considerado como uma das
“vozes de abril”, Pedro Barroso. No
dia seguinte esperam-se milhares de
pessoas em Freamunde para ver Jel e
Falâncio, os Homens da Luta, que re-
gressam a Freamunde já depois da
participação no Festival Eurovisão da
Canção. Dia 9 julho o palco é de
José Cid, que na conferência de im-
prensa assegurou que o seu concer-
to será exatamente como aquele que
qualquer pessoa pode ver no DVD
lançado há pouco tempo: com ban-
da, luz, som e sem esquecer os clássi-
cos e as músicas mais conhecidas. O
cantor não deixou no entanto de se
congratular com o grande momento

pelo qual a sua carreira atravessa. “As
novas gerações perceberam que can-
to bem, que não desafino, que não
faço playback”. No dia 10 de julho é
a vez de David Fonseca fazer as hon-
ras, e na terça dia 12 cabe a Kumpania
Algazarra fechar a festa.

Este ano há ainda a articulação
da organização com a associação cul-
tural e recreativa Pedaços de Nós, que
levará a cabo uma série de atividades
de caráter cultural incluindo concer-

tos, poesia, exposições e até uma con-
ferência no dia 15 de julho com o
jornalista e diretor do Jornal de Le-
tras, José Carlos Vasconcelos, de res-
to também ele um freamundense.

Chamado ao púlpito, José Maria
Taipa, presidente da junta de Frea-
munde lembrou que as “Festas Sebas-
tianas e a Feira dos Capões são os
grandes cartazes de Freamunde, mas
melhores festas são sempre aquelas
que vão acontecer”

Como o momento mais enterne-
cedor desta conferência de imprensa
há que fazer nota da retrospetiva his-
tórica das Festas Sebastianas feita por
João Garcia. “Deram-me quatro mi-
nutos para falar de sete séculos”, quei-
xou-se com humor. Depois de uma
breve contextualização, João Garcia
concluiu que “Freamunde gosta de
festas e já lá vão 57 anos desde que
estas se começaram a fazer”. Em jeito
de conclusão a organização frisou
que as Sebastianas querem atrair mais
pessoas de fora do concelho até ao
perímetro da cidade Freamunde. ||||||
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Não será difícil imaginar os humoristas
Quim Roscas e Zeca Estacionâncio a
assistir a um concerto dos Expensive
Soul, mas já será mais complicado ima-
giná-los a pisar o mesmo palco. Ainda
que em separado, é isso o que irá acon-
tecer em meados do próximo mês nas
instalações da Fábrica do Rio Vizela.

Depois da mais emblemática das
empresa de Vila das Aves ter acolhi-
do, pela primeira vez, em abril último,
as Festas da Vila, a Rio Vizela volta à
ribalta a partir do dia 13 de junho. Os
carrinhos de choque vão dar lugar aos
desportos radicais e os ranchos fol-
clóricos aos Djs. Em suma, é a primeira
edição do Festival Rio Vizela que se
realiza entre os dias 13 e 19 de junho.

Não quer isto dizer que o antigo
espaço fabril se torne em definitivo
num espaço de cultura e lazer, até
porque, e como refere Francisca Ma-
chado Guimarães (responsável pela
empresa Gestebairro que tem a seu

cargo a gestão das instalações fabris
da centenária Rio Vizela), está tudo
em aberto, sendo certo que são imen-
sas as possibilidades de negócio, por
assim dizer, que o espaço capacita. Para
já, a aposta faz-se na animação cultu-
ral; depois da realização bem sucedi-
da das festas de Vila das Aves, chega
agora a vez deste festival esperando
a organização ter razões de sobra para
que no dia 20 de junho comece a
pensar na segunda edição.

Em relação à primeira, o cartaz está
fechado. No espaço verde da empre-
sa ficará então a chamada área radi-
cal: powerfun, arbofun, paintball e eu-
robugge são algumas das modalida-
des que qualquer um poderá experi-
mentar numa zona que acolherá tam-
bém um touro mecânico, insufláveis
e até um espaço de equitação. Nas
proximidades do edifício de escritóri-
os, será instalado um palco que vai
receber, no dia 16 (às 22 horas), os
já referidos humoristas Quim Roscas
e Zeca Estacionâncio e, no dia 17 os
projetos musicais Homem Mau e Lulla

Bye. Depois das 24 horas, será a vez
dos DJs, nomeadamente, e por ordem
de entrada em cena, Miguel Rendei-
ro, MC Taku e Rui Vargas. Na noite de
sábado, dia 18 o palco ficará por con-
ta dos Expensive Soul e a sua  Jaguar
Band. Formados por Demo (Mc) e New
Max (Mc e produtor), os Expensive
Soul são um caso de sucesso da
música feita em Portugal de matriz R&B
/ Hip hop, com três álbuns publica-
dos até ao momento, o último dos quais
– “Utopia” – de 2010. No alinhamen-
to deste festival, Demo junta-se de-
pois ao Overule, reputado DJ capaz de
misturar no mesmo set vários estilos
musicais e técnicas de “Turntablism”
como o scratch e o beat jugling entre
outras. A noite não fica completa sem
a atuação, em formato DJ dos Killa
Monkey através do DJ Makongo. No
domingo, a partir das 16 horas, o palco
ficará por conta dos DJ’s locais e ainda
de DJ Sistema dos “Mundo Secreto”.

Nos primeiros cinco dias de festi-
val, a área radical – que funcionará no
período compreendido entre as 10 e
as 17 horas, ficará por conta das es-
colas. É nesse sentido que se está a
trabalhar, de forma que diferentes gru-
pos escolares usufruam daquele espa-
ço, provenientes não apenas de San-
to Tirso mas dos municípios de Vizela,
Trofa, Guimarães, Famalicão e até Pó-
voa de Varzim e Vila do Conde, segun-
do adiantou ao Entre Margens Fran-
cisca Machado Magalhães. A partir
de quinta-feira, dia 16, o espetáculo
de humor e os concertos têm início às
22 horas, variando os preços dos bi-
lhetes entre os 5 euros (para a tarde
de domingo) e os 17,50 euros (para
a noite de sábado). Quem optar pe-
las sessões de DJ, paga apenas 7,50,
sendo que cada bilhetes dá direito a
uma bebida. 10 euros é o valor do
bilhete para o espetáculo de Quim
Roscas e Zeca Estacionâncio. Mais in-
formação em www.festivalriovizela.com

Fábrica do Rio
Vizela abre
as portas para os
Expensive Soul
... E NÃO SÓ. O COLETIVO DE LEÇA DA
PALEMIRA É APENAS UM DOS NOMES QUE
FIGURAM NO CARTAZ DO PRIMEIRO
FESTIVAL RIO VIZELA QUE SE REALIZA DE
13 A 19 DE JUNHO

David Fonseca, Jocé Cid e
os Homens da Luta são os
grandes atrativos musi-
cais das Festas
Sebastianas. De 9 a 12 de
julho em Freamunde

Depois de ter acolhido as
Festas da Vila, a Rio
Vizela volta à ribalta a
partir do dia 13 de junho.
Os carrinhos de choque
vão dar lugar aos despor-
tos radicais e os ranchos
folclóricos aos Djs.

Expensive Soul
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