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Carrinha 
de valores 
assaltada 
em Pedome
Dois homes armados 
e encapuzados 
surpreenderam 
o funcionário 
da empresa de transporte 
de dinheiro quando este 
entrou no patamar de acesso 
aos apartamentos para carregar 
o multibanco.
Fugiram como entraram, pela garagem, 
e ontem ainda estavam a ser 
procurados pelas autoridades.
Terão levado 75 mil euros.
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Rua Francisco António dos Reis, Calendário:
Há umas duas semanas, dizem os moradores, este poste, que suporta linhas 

de telecomunicações, levou uma pancada de um camião. 
Abanou, mas não caiu, é um facto, e lá continua de pé, apoiado nos fios que 

se agarram à “vida” noutros postes. Mas, considerando que está 
implantado no entroncamento de duas ruas, e, literalmente, no meio de uma 

área de estacionamento em frente a um prédio, não seria este o momento 
de reconsiderar a sua localização?! Sempre se harmonizava 

o espaço público, e se tirava o poste do caminho dos camiões e carros, 
que com ele têm chocado amiúde, garantem os moradores.
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Dois homens armados 
e encapuzados assaltaram 
uma carrinha de valores na 
passada sexta-feira em Pe-
dome. O assalto ocorreu em 
moldes muito semelhantes 
ao de um outro que teve lu-
gar exactamente no mesmo 
local em Março deste ano. 
Na altura os assaltantes te-
rão conseguido levar con-
sigo uma quantia da ordem 
dos 70 mil euros, e desta vez 
terão conseguido superar o 
valor, para os 75 mil euros.

O assalto ocorreu já de-
pois das onze da manhã, 
em plena luz do dia, com 
todos os estabelecimentos 
das imediações em funcio-
namento, mas, ninguém se 
terá apercebido de nada até 
que a carrinha de transporte 
de dinheiro permaneceu no 
local e chegou a GNR de 
Riba de Ave. “Eu moro aqui 
à beirinha, ainda há bocado 
passei aqui e não dei conta 

de nada. Só agora é que vi 
a GNR e percebi que alguma 
coisa se tinha passado”, con-
tou ao Povo Famalicense um 
morador da Avenida de São 
Pedro, onde tudo aconteceu, 
mesmo em frente à Escola 
Básica Integrada de Pedo-
me, frequentada por cente-
nas de alunos.

O assalto ocorreu em 
moldes muito semelhantes 
do de Março último. A dupla 
terá conseguido aceder ao 
interior do prédio através da 
garagem, cujo portão está 
virado para uma rua lateral à 
entrada principal do prédio. 
Uma vez no interior, conse-
guiram aceder ao patamar 
de entrada da zona resi-
dencial do prédio, onde se 
encontra o depósito da má-
quina multibanco, e aguardar 
pela entrada do funcionário 
da carrinha de transporte de 
valores, que terão ameaçado 
com arma de fogo, exigindo-

-lhe o dinheiro. Os assaltan-
tes terão levado cerca de 75 
mil euros.

A fuga ter-se-á dado 
igualmente pelo interior do 
prédio, por onde os assal-
tantes terão saído num BMW 
de cor preta. Desta vez, ao 
contrário da outra, nem a 

fuga dos assaltantes deu nas 
vistas, uma vez que não te-
rão tido que forçar o portão. 
Em Março, recorde-se, terão 
entrado na garagem sem 
serem vistos, mas a fuga 
já foi algo ruidosa, uma vez 
que tiveram que estroncar 
o portão. Esse primeiro ata-

que à máquina multibanco 
aconteceu mais cedo, cerca 
das nove e meia da manhã. 
O carro usado no assalto foi 
encontrado pouco depois, 
a arder, no Monte de Santa 
Tecla, próximo do local do 
assalto. Não são conhecidas 
detenções relacionadas com 

essa investida do passado 
mês de Março.

À hora do fecho desta edi-
ção, não havia ainda notícia 
da detenção dos responsá-
veis pelo assalto da passada 
sexta-feira, pelo que tudo in-
dica que continuam em fuga.

A GNR de Riba de Ave 
esteve no local para tomar 
conta da ocorrência, mas a 
investigação prossegue a 
cargo da Polícia Judiciária, 
que esteve no local.

No rescaldo do segundo 
assalto em menos de um ano 
e nos mesmos moldes, há 
condóminos que ponderam 
propor de medidas que per-
mitam proteger os residentes 
e os comerciantes das inves-
tidas dos assaltantes que 
procuram os dias e as horas 
do abastecimento da máqui-
na multibanco para atacar.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Dupla armada e encapuzada 
assalta carrinha de valores em Pedome
MULTIBANCO VISADO POR DUAS VEZES EM MENOS DE UM ANO. 
ASSALTOS JÁ TERÃO RENDIDO CERCA DE 140 MIL EUROS

Assalto ocorreu numa das avenidas mais movimentadas da freguesia, mesmo em frente à escola
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Domigest Serviços 
inaugurou 
novo entreposto

“A nossa missão 
é a valorização do seu 
património imobiliário”

O Grupo Domigest inaugurou o seu entreposto Domigest Serviços. A inaugu-
ração da nova valência, situada na Rua do Picoto, n.º 1000, em Gavião, teve lugar 
no passado dia 30 de outubro.

Este novo espaço procura suprir necessidades a nível de serviços especializa-
dos nas áreas de limpeza e manutenção de imóveis, nomeadamente eletricida-
de, pichelaria e jardinagem.

O Grupo Domigest está já presente no mercado há mais de 10 anos e tem vin-
do a conquistar um lugar cada vez mais proeminente no panorama imobiliário. 
As suas áreas de intervenção são: Administração de Condomínios, Mediação 
Imobiliária e Serviços.

No seu todo, a Domigest pretende ser o Shopping do Imobiliário, através de 
um sistema horizontal, satisfazendo todas as necessidades dos clientes com os 
seus imóveis, desde a gestão, compra/venda e cuidados com a limpeza e manu-
tenção dos mesmos. Para tal, o Grupo desenvolveu, com o auxílio de parceiros 
de negócio, a aplicação Domi24. Este é um sistema de rastreamento de pedi-
dos. Assim, qualquer pessoa, cliente ou não do Grupo Domigest, pode, através 
desta aplicação gratuita, enviar um pedido de orçamento/prazo especificando 
que tipo de serviço (limpeza, manutenção, pichelaria, eletricidade, jardinagem, 
construção civil) pretende.

A cada contacto será atribuída uma referência e a partir da mesma conseguirá 
facilmente consultar o estado do pedido que reportou. Desta forma, todo o pro-
cesso será mais célere e o cliente poderá acompanhar em tempo real o estado 
do seu pedido. Esta é mais uma forma que o Grupo encontrou para estar mais 
próximo dos seus clientes.

Contudo, o Grupo não tem apostado apenas no desenvolvimento das novas 
tecnologias, mas também na expansão geográfica da marca. Assim, atualmente, 
para além da sua sede, em Vila Nova de Famalicão – Domigest Home – o Grupo 
possuiu loja na Póvoa de Varzim/Vila do Conde – Domigest State – estando em 
construção a nova loja de Barcelos e a preparação de abertura de uma loja em 
Braga.

Para isso, conta com o apoio dos colaboradores, clientes, fornecedores e par-
ceiros de negócio, que não quiseram deixar de homenagear a nova conquista 
da marca e, por isso, estiveram presentes na inauguração deste novo espaço.

Também estiveram presentes António Emídio, presidente da Junta de Fregue-
sia de Gavião e o Vereador Augusto Lima, responsável pelo pelouro da Econo-
mia, Empreendedorismo e Inovação da autarquia de Vila Nova de Famalicão. 
Ambos aproveitaram para parabenizar a iniciativa do Grupo e realçaram a im-
portância de cada vez mais “investir em Famalicão, por forma a possibilitar o 
crescimento económico e social da cidade e das pessoas”.

Por fim, o presidente do Grupo Domigest, Luís Ângelo Oliveira também refor-
çou que este novo espaço representa “mais uma aposta do Grupo Domigest, 
não só em todos os que connosco trabalham, mas também uma aposta na cida-
de de Vila Nova de Famalicao. Acreditamos que o trabalho árduo e a confiança 
das pessoas são aspetos fulcrais para o sucesso e, por isso, queremos com-
prometer-nos para com a comunidade desta cidade procurando ir sempre de 
encontro às suas reais necessidades, de uma forma responsável, transparente 
e conscienciosa, bem como fomentar a empregabilidade e o desenvolvimento 
de novas parcerias de negócio”.

No final, todos os presentes brindaram a mais esta conquista por parte da mar-
ca Domigest, acreditando na potencialidade do seu crescimento.
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A cidade de Vila Nova de 
Famalicão prepara-se para 
ser o “Lugar do Natal”. O slo-
gan que dá o mote à campa-
nha promovida pela Câmara 
Municipal e pela Associação 
Comercial e Industrial de 
Vila Nova de Famalicão.

O programa de ativida-
des que decorre entre 22 
de novembro e 5 de janeiro 
e inclui circo de papel, pista 
de gelo, carrocel, espetáculo 
multimédia, mercado de Na-
tal e Cabana Solidária com a 
presença do Pai Natal, entre 
muitas outras iniciativas.

A magia começa a ser 
criada já no próximo dia 22 

de novembro com a ligação 
da iluminação natalícia que 
vai encher as ruas da cidade 
e das vilas do concelho (Jo-
ane, Ribeirão e Riba de Ave) 
de brilho e cor. Será também 
ligado o som ambiente, con-
cedendo a atmosfera perfei-
ta para a época.

Neste dia, começam a 
funcionar os divertimentos, 
como o carrocel, o comboio 
e os passeios de charrete 
para divertimento dos mais 
novos, mas também dos 
adultos. Abre também a pista 
de gelo, este ano no parque 
de estacionamento da Praça 
D. Maria II, bem no centro do 

núcleo urbano.
A 30 de novembro, o cir-

co chega à cidade, com uma 
tenda gigante montada no 
Parque da Juventude. A ini-
ciativa promovida pelo INAC 
– Instituto Nacional das Ar-
tes do Circo está de regresso 
com o novo circo e o espe-
táculo “Jardins”, inspirado no 
conto “O Rapaz de Bronze” 
de Sophia de Mello Breyner. 

Mas é em dezembro, que 
a cidade se transforma no lu-
gar do Natal com a inaugura-
ção da árvore e do espetácu-
lo multimédia, que tem sido, 
nos últimos anos, a grande 
atração natalícia à cidade.

O Mercado de Natal volta 
a ser uma das grandes apos-
tas do município, sendo que 
este ano estará organizado 
em duas partes, com uma 
zona para produtos alimen-
tares e restauração e outra 
para a venda de artesanato 
e produtos locais.

Enquanto isso, entre 8 e 
24 de dezembro, a Cabana 
Solidária do Pai Natal apela 
ao espírito natalício dos fa-
malicenses, na Praça 9 de 
abril, com música ao vivo e 
muita animação. A juntar a 
todas estas atividades, há 
ainda outras que apelam ao 
convívio dos famalicenses, 

como a Corrida S. Silvestre 
na noite de 23 de dezembro 
e o Porto de Encontro’19, na 

véspera de Natal a 24 de de-
zembro.

Ligação da iluminação é “ignição” 
da Campanha de Natal 2019

Magusto junta idosos 
e crianças da Engenho

As crianças da 
creche e do pré-
-escolar da Enge-
nho, juntamente 
com os idosos 
do Centro de Dia 
e do Lar desta 
associação, cele-
braram o S. Mar-
tinho, com o tra-
dicional magusto, 
na manhã desta 
segunda-feira, nas instalações do Lar “ A minha casa”.

“Para além do reviver de costumes e tradições, como 
património imaterial da comunidade, foi mais um momento 
de convívio e de vivência intergeracional, aspetos que a 
Engenho sistematicamente tem privilegiado no seu plano 
de atividades”, afirmou o presidente da direção, Manuel 
Augusto de Araújo, que vincou ainda a necessidade de 
“educarmos as crianças para que estas se aproximem dos 
idosos e saibam conviver com eles, numa partilha de sa-
beres e de afetos, independentemente da sua condição”.

O magusto contou com momentos de animação, com 
cantigas da terra e mostra dos tradicionais chapéus do 
Vale do Este, pelo Grupo Chapéus de Palha de Cambe-
ses, freguesia vizinha do concelho de Barcelos.  

JP de Famalicão 
retoma o Roteiro 
Empresarial

A Juventude 
Popular (JS) de 
Famalicão remo-
tou o seu Roteiro 
Empresarial com 
uma visita à In-
jex, uma empre-
sa com 16 anos 
de vida, e que 
produz cerca de 
cinco milhões de 
peças em plásti-
co injectado por mês.

Nesta visita, conduzida pelo administrador, José Duar-
te Lacerda, foi dado a conhecer não só o “chão de fábrica, 
como a história da organização e as suas perspectivas fu-
turas, apontando-se também os principais factores de su-
cesso desta caminhada: a constante actualização da em-
presa e a procura da excelência e eficácia na produção”. 
A Injex mostra-se também preocupada com a sua pegada 
ecológica, tendo já eliminado todo o papel em circulação 
na produção.

Um dos temas debatidos durante a visita foi a “enor-
me asfixia fiscal vivida hoje pelas empresas portuguesas, 
sendo este o maior entrave ao seu desenvolvimento”, afir-
ma a propósito o líder da JS, José Miguel Silva.

A Associação de Profissionais de Educação de Infância 
(APEI) e a Associação Gerações vão realizar, num traba-
lho de parceria muito abrangente e em colaboração com a 
Câmara Municipal de Famalicão, no próximo dia 23 de no-
vembro (sábado), no auditório da CESPU, uma conferência 
internacional subordinada ao tema “Ser Bebé – Políticas e 
Práticas para a Educação dos Zero aos Três Anos”.

Com 300 participantes inscritos e a capacidade do auditó-
rio quase esgotada, o evento está integrado nas comemora-
ções dos 20 anos da Associação Gerações, e alinha também 
na estratégia de internacionalização do Município de Vila 
Nova de Famalicão que tem como um dos principais objetivos 
trazer lá de fora o que de bom se faz em diferentes domínios, 
neste caso na educação de crianças, levando também para 
o exterior as boas práticas educativas que são concretizadas 
em Vila Nova de Famalicão.

Por Vila Nova de Famalicão irão passar especialistas de 
renome mundial em Educação de Infância como Chris Pas-
cal e Tony Bertram, investigadores ingleses do “Centre for 
Research in Early Childhood”, do Reino Unido, que vão de-
senvolver o tema “Early Effective Learning – The Baby EEL 

Projet”. Do lado de Portugal - que tem também reputados es-
pecialistas e nomes grandes ligados à Educação de Infância 
- é de salientar a presença de Júlia Oliveira-Formosinho e 
João Formosinho, membros da “Associação Criança” e pro-
fessores jubilados da Universidade do Minho, que vão tratar 
o tema “Formar para (trans)formar – o papel das pedagogias 
participativas”. Haverá ainda uma mesa redonda, com o títu-
lo “Perspetivas Pedagógicas na Educação de Infância”, vão 
ser analisados vários modelos pedagógicos para a Educa-
ção de Infância, por Andreia Lima, “Emmi Pikler”, por Daniela 
Silva, Diretora Técnica e Pedagógica da Gerações, “Reggio 
Emilia”, com Ana Lopes Mesquita, “High Scope”, com Dalila 
Lima, “MEM”, com Assunção Folque e “Brincar Heurístico”, 
com Sara Araújo. Esta mesa redonda tem a moderação de 
Ana Azevedo.  “Construir Práticas Educativas dos zero aos 
três anos”, com intervenções de Fátima Aresta, do Centro 
de Animação Infantil de Évora, Vera Luís, do Centro Social e 
Paroquial da Igreja Nova, CSPIN Mafra, e Daniela Silva, da 
Associação gerações, é a mesa redonda que dará inicio aos 
trabalhos da tarde.

Gerações promove conferência 
sobre educação para bebés
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Entretanto, todas as “comissões sociais 
inter – freguesias” foram tomando posse, 
reunindo no seu seio todos aqueles que tinham 
alguma coisa para oferecer, num processo que 
iria revolucionar a ação social e a solidariedade 
social em Vila Nova de Famalicão. É velhinha, 
mas sempre com um significado genuíno, aquela 
frase que diz que “o caminho faz-se andando”. 
Foi assim, dito em poucas palavras, que 
aconteceu. De então para cá, a rede social do 
Município de Vila Nova de Famalicão ganhou 
raízes fortes e poder de intervenção, sendo 
múltiplas as ações, projetos e iniciativas em que 
se envolve, numa transformação muito positiva, 
do ponto de vista social, do nosso concelho. 
Sendo tempo de celebrar, celebremos!

1. Rede Social nasceu há 20 anos

Em 1999, no mesmo ano em que José Saramago esteve em 
Vila Nova de Famalicão (27 de fevereiro) e também no ano em 
que a “água do Cávado” chegou ao concelho (06 de maio), foi 
também o tempo de Famalicão ser um dos quarenta municí-
pios do País a integrar o projeto piloto da Rede Social, naque-
la que, na altura, foi uma das iniciativas mais “poderosas” do 
Ministério do Trabalho e da Segurança Social, no combate à 
pobreza e à exclusão social e na animação comunitária.

Há vinte anos atrás, o Município de Vila Nova de Famalicão 
foi um dos dezassete abrangidos pelo programa, nos municí-
pios com mais de 50 mil habitantes, foi o único do Distrito de 
Braga e foi um dos três do Minho (os outros foram Viana do 
Castelo e Arcos de Valdevez). Num processo de engenharia 
social que se faz passo a passo e se vai construindo pedra a 
pedra, Vila Nova de Famalicão estava já em grande evidên-
cia pelo seu trabalho de parceria entre os vários agentes e 
organismos locais, trabalho que atingiu, nos dias de hoje, uma 
dimensão e uma abrangência operativas dignas de realce.

Foi no salão nobre da Câmara Municipal que, em 11 de 

março de 1999, na presença de juntas de freguesia, escolas, 
instituições particulares de solidariedade social e de vários or-
ganismos da Administração Pública, que se deu a conhecer a 
estrutura global da rede social do Município de Vila Nova de 
Famalicão, na altura composta por dez agrupamentos de fre-
guesias, depois de o Ministério do Trabalho e da Solidariedade 
aceitar a proposta da Câmara Municipal que apontava nessa 
direção, agrupando freguesias que tinham condições físicas, 
sociais e humanas muito semelhantes.

Para se chegar mais rapidamente a todo o concelho e com 
alguma experiência de um trabalho que era exigente e difícil, 
foi decidido que se avançaria com experiências – piloto em três 
agrupamentos de freguesias, assim constituídos: agrupamento 
nº 1, com Nine, Arnoso Santa Eulália, Arnoso Santa Maria, Je-
sufrei, Lemenhe, Sezures e Mouquim; agrupamento nº 2, com 
as freguesias de Gondifelos, Cavalões, Outiz e Louro; agru-
pamento nº 3, com as freguesias de Ruivães, Bente, Carreira, 
Novais, Delães e Bairro. Data também deste tempo a tomada 
de posse do Conselho Local de Ação Social e do respetivo 
Grupo Executivo.

Entretanto, todas as “comissões sociais inter – freguesias” 
foram tomando posse, reunindo no seu seio todos aqueles que 
tinham alguma coisa para oferecer, num processo que iria re-
volucionar a ação social e a solidariedade social em Vila Nova 
de Famalicão. É velhinha, mas sempre com um significado ge-
nuíno, aquela frase que diz que “o caminho faz-se andando”.

Foi assim, dito em poucas palavras, que aconteceu. De en-
tão para cá, a rede social do Município de Vila Nova de Fa-
malicão ganhou raízes fortes e poder de intervenção, sendo 
múltiplas as ações, projetos e iniciativas em que se envolve, 
numa transformação muito positiva, do ponto de vista social, 
do nosso concelho.

Sendo tempo de celebrar, celebremos!

2. O maior orçamento de sempre

A Câmara Municipal de V. N. de Famalicão aprovou, com 
os votos contra dos vereadores do Partido Socialista, no pas-

sado dia 4 de novembro, as 
“Grandes Opções do Plano e 
o Orçamento” para o ano de 
2020. Dada a maioria expres-
siva da Coligação PSD/PP 
na Assembleia Municipal, os 
documentos seguirão a sua 
tramitação normal, tendo “for-
ça de lei” no próximo dia 1 de 
janeiro de 2020.

O número “muito gordo” do total orçamentado para o pró-
ximo ano não deixa de impressionar. Recorde-se que, para o 
ano corrente de 2019, o montante inscrito no Orçamento não 
chegava aos 98 milhões de euros, mais precisamente, 97,8 mi-
lhões de euros.

Mais dinheiro no orçamento municipal significa também 
mais riqueza para os cidadãos e para os munícipes, para a 
economia local e para as empresas, para a coesão territorial, 
para o desenvolvimento social e para o sucesso das futuras 
gerações. É uma questão de investir e de gastar onde se deve, 
sem desperdício e com rigor.

Pessoalmente, não partilho da opinião muitos vezes defen-
dida nos órgãos municipais de que a chamada “despesa cor-
rente” (aquilo que qualquer família ou qualquer câmara munici-
pal gasta para garantir que tudo vai correr bem ao longo de um 
ano) seja desperdício. Se o meu filho precisa de uns sapatos e 
“pede dinheiro” para ir a um concerto, eu não posso dizer que 
essa despesa corrente é “má”. São despesas correntes que 
correspondem a necessidades concretas. Porém, há pessoas 
que consideram que só há investimento quando se compra ci-
mento e asfalto!

Particularmente feliz me faz, saber que neste orçamento 
para o ano de 2020, há 15,5 milhões para investir em Educa-
ção. É muito positivo que assim aconteça.

Se ambicionamos um futuro melhor para todos, se quere-
mos uma sociedade em que cada um possa concretizar os 
seus sonhos, se queremos um município de coesão e de lide-
rança, o caminho é este.

3. “Amigos de Famalicão” e Poder Local

No próximo dia 16 de novembro, a Associação Amigos de 
Famalicão concretiza, no auditório da Fundação Cupertina de 
Miranda, uma conferência sobre Administração e Poder Local, 
intitulada “Vila Nova de Famalicão: 44 Anos de Democracia – 
Das Eleições de 1976 aos Dias de Hoje”. A novidade foi avan-
çada pelo Dr. Almeida Pinto, presidente da associação, que 
convidou para a coordenação do evento o Dr. António Cândido 
Oliveira, Professor Catedrático Jubilado, da Universidade do 
Minho. Não podia ter havido melhor escolha e outro convite. O 
Dr. Cândido Oliveira é um especialista nacional e internacional 
nestas matérias, um homem que honra e enobrece a sua terra 
de Vila Nova de Famalicão.

Há que saudar – e a melhor saudação é a participação – 
esta iniciativa dos “Amigos de Famalicão”, só se lamentando 
que outras entidades, até com maiores responsabilidades, não 
se envolvam em iniciativas afins.

Dia a Dia - Mário Martins

20 anos de “boas redes”…
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Nadador famalicense 
com “marca fantástica” 
no Meeting do Algarve

O atleta do Grupo Des-
portivo de Natação de Fa-
malicão, Afonso Silva este-
ve em destaque no Meeting 
Internacional do Algarve, 
realizado em Albufeira, no 
passado fim de semana.

Ao serviço da seleção 
nacional o nadador famali-
cense Afonso Silva garantiu 
a final aos 200 estilos com 
um record pessoal, na qual 
voltou a quebrar o record 
pessoal e registou uma 
marca que o clube caracte-
riza como “fantástica”.

Para o seu treinador, Pe-
dro Faia, “estas marcas obtidas fazem parte do processo de crescimento do Afonso Silva, 
demonstrando todas as suas capacidades, qualidade e o talento”. No entender do técnico, 
Afonso “é o garante de nadadores promissores, com enorme potencial, que num futuro 
próximo mais alegrias irão dar a Famalicão, a exemplo de muitos outros seus colegas do 
clube”.
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Conclusão é do Anuário Financeiro
dos Municípios Portugueses, 
elaborado pela Ordem dos Contabilistas 

Famalicão é o 16.º 
municipio mais 
eficiente do país
CÂMARA PRESCINDE DE 6,4 MILHÕES 
DE EUROS COM BENEFÍCIOS NO IMI

A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão está 
na 16.ª posição dos 100 mu-
nicípios de grande dimensão 
(mais de cem mil habitan-
tes) melhor classificados 
globalmente na edição de 
2018 do Anuário Financeiro 
dos Municípios Portugueses 
(AFMP), recentemente publi-
cada pela Ordem dos Conta-
bilistas Certificados (OCC).

O documento deixa ain-
da expresso o montante da 
receita de que o município 
prescindiu em matéria de 
IMI (Imposto Municipal so-
bre Imóveis), ao não aplicar 
a taxa máxima (0,5 por cento 
quando a vigente é de 0,35 
por cento), e ao estabelecer 
os benefícios que permitem 
deduções fixas de 40 e 70 
euros para as famílias com 
dois e mais filhos. O montan-
te a receber deveria ser de 
21,5 milhões de euros, mas o 
cobrado foi de 15,1 milhões, 
apontando para uma perda 
de receita da ordem dos 6,4 
milhões de euros. 

Na reacção aos indicado-
res do Anuário, o presidente 
da Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, sublinha que esta op-
ção fiscal, “apesar de pouco 
visível, é uma aposta concre-
ta do município na qualidade 
de vida dos cidadãos, na 
competitividade do território 
e nas famílias de Famalicão”.

Ainda que com menos 6,4 
milhões de euros de receita, 
o município de Famalicão é 
o 28.º com maior receita co-
brada de IMI em 2018, num 
ranking que é naturalmente 
liderado pelos grandes mu-
nicípios (Lisboa e Porto). Na 
vizinhança, Guimarães é o 
21.º que mais desta receita 
cobra, com 19,3 milhões, e 
Braga é o 14.º ao cobrar 23,8 
milhões. Famalicão está ain-
da inscrito na grelha dos mu-
nicípios com maior redução 
da colecta de IMI em 2019, 
ocupando a 21.ºa posição e 
uma redução de quase 119 
mil euros. Comparado tam-
bém aqui com a vizinhança, 
os outros municípios do dis-
trito de Braga surgem em 

grelha oposta, daqueles cuja 
colecta aumentou. É o caso 
de Braga, com uma cobran-
ça de mais 1,2 milhões de 
euros, ocupando o 11.º lugar 
daqueles onde a cobran-
ça mais subiu, seguindo-se 
Guimarães, com mais 750 
mil euros, ocupando o 22.º 
lugar; e Barcelos, que co-
brou mais 739 mil euros que 
no exercício anterior e surge 
na 23.ª posição.

Derrama
de 6 milhões, 
abaixo de 2017

No que toca à derrama, 
Vila Nova de Famalicão é 
o segundo que mais cobra 
entre os parceiros de dis-
trito. Cobrou cerca de seis 
milhões de euros (abaixo 
dos 6,2 de 2017), ocupando 
a 10.ª posição dos que mais 
arrecadam. À frente surge 
Braga, no 8.º lugar, com uma 
cobrança acima da famali-
cense de pouco mais de 20 
mil euros. Guimarães é 17.º 
ao cobrar quatro milhões, 
Barcelos é 31.º com 2,1 mi-
lhões, seguindo-se a Trofa 
no 34.º lugar e com uma re-
ceita de derrama de quase 
1,9 milhões de euros.

No que toca ao Imposto 
Único de Circulação (IUC), 
o município cobrou 3,3 mi-
lhões, assumindo a 19.ª po-
sição dos que obtêm maior 
receita.

Quanto ao desempenho 
global do município, o do-

cumento da OCC inscreve 
Vila Nova de Famalicão no 
Top 20 daqueles que têm 
melhor eficiência financei-
ra, colocando-o na mesma 
16.ª posição, a mesma que 
já tinha tido no ano anterior, 
reflectindo a realidade finan-
ceira do exercício de 2017. 
Já em 2016 a mesma grelha 
colocava o concelho na 13.ª 
posição, depois de ter esta-
do na 20.ª em 2015.

Quanto aos municípios do 
distrito de Braga este ranking 
referencia apenas mais um, 
o de Barcelos, que obtém a 
7.ª posição.

Amortizações 
atingem
os 10 milhões

No rol de indicadores em 
que Vila Nova de Famalicão 
sobressai com particular 
incidência e que lhe vale a 
designação de município 
financeiramente eficiente 
está a diminuição constante 
da dívida ao longo dos últi-
mos anos, o posicionamen-
to como um dos municípios 
com maior investimento 
pago na última década e o 
volume das receitas cobra-
das através de uma política 
fiscal estável. Em matéria 
de amortizações, o municí-
pio atinge os dez milhões, e 
é o 18.º que mais amortizou 
no exercício de 2018. Nas 
imediações e na grelha so-
bressai o município da Trofa 
com 25,8 milhões, o que lhe 

vale a 6.ª posição da grelha. 
Braga está em 14.º com 11,3 
milhões de amortização, se-
guindo-se Guimarães na 31.ª 
posição com 5,3 milhões.

No que toca aos ganhos 
gerados com a sua própria 
actividade, a capacidade do 
município dá-lhe a 22.ª po-
sição, ao conseguir obter de 
receita com serviços pres-
tados um valor da ordem 
dos 17,2 milhões de euros. 
Mais do que isso geram os 
municípios de Barcelos e 
Guimarães, com 20,1 e 19,9 
milhões (na 15.ª e 16.ª po-
sições, respectivamente). 
Abaixo de Famalicão surge 
o município de Barcelos, em 
26.º, ao obter uma receita de 
15,5 milhões de euros.

Com coordenação da 
investigadora Maria José 
Fernandes, do Centro de In-
vestigação em Contabilida-
de e Fiscalidade do Instituto 
Politécnico do Cávado e do 
Ave, o documento é elabo-
rado em colaboração com o 
Tribunal de Contas, o Centro 
de Investigação em Ciência 
Política da Universidade do 
Minho e a Ordem dos Con-
tabilistas Certificados, sendo 
atualmente uma referência 
nacional na monitorização 
da eficiência do uso dos re-
cursos públicos na adminis-
tração local.

Para chegar à classifi-
cação de um município fi-

nanceiramente eficiente, os 
investigadores do estudo 
mediram um conjunto de re-
sultados que relaciona indi-
cadores como, entre outros, 
as dívidas a terceiros por 
habitante, a liquidez, o resul-
tado operacional, o peso dos 

custos com pessoal, o inves-
timento pago, a diminuição 
das dívidas, o grau de exe-
cução da receita líquida e o 
prazo médio de pagamentos 
aos fornecedores.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Aviso: Túnel da Avenida 
Carlos Bacelar encerrado 
esta terça-feira

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão informa 
que amanhã, terça-feira, 12 de novembro, o acesso Norte-
-Sul do túnel da Avenida Carlos Bacelar estará encerrado 
devido à realização de obras de reparação das chapas de 
revestimento interior do túnel. Os trabalhos decorrerão da 
parte da manhã, a partir das 09h30, e a circulação deverá 
estar normalizada ao início da tarde. 

Rede de saneamento 
intervencionada na Rua 
Barão da Trovisqueira 

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão informa 
que esta quarta-feira, 13 de novembro, irá realizar, a partir 
das 09h00, uma intervenção na rede pública de sanea-
mento na Rua Barão da Trovisqueira (União de Freguesias 
de Famalicão e Calendário), logo após o entroncamento 
com a Rua António Silva Rega, implicando o corte total de 
parte da via. 

Esta intervenção, com duração prevista de dois dias, 
levará o trânsito a circular pela Rua António Silva Rega e 
pela Rua Padre António Carvalho Guimarães cujo sentido 
de trânsito será alterado no decorrer dos trabalhos. 
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Comemoramos 30 anos 
a queda do muro de Berlim. 
Foi durante 28 anos que 3 
milhões de alemães fugiram 
da zona oeste, controlada 
pelos comunistas, e dirigi-
ram-se para a Alemanha oci-
dental à procura de melhores 
condições de vida.

Berlim era, até agosto de 
1961, o único sitio no mundo 
que pelo simples travessar 
de rua, se mudava de um 
regime comunista, de uma 
economia planificada, e de 
direção central, regido por 
um partido único, para um 
regime capitalista, Onde a 
iniciativa privada era incen-
tivada e onde a democracia 
era exercida sobre várias 
formas, longe dos olhos e do 
poder da polícia política co-
munista (Stasi).

Durante 28 anos, pais e 
filhos cresceram separados 
por um muro. Escassos me-
tros, mas ao mesmo tempo 
uma distância enorme. De 
um lado havia liberdade de 
escolha, haviam jornais li-
vres, havia livre opinião. Do 
outro, havia o medo e a po-
lícia política, havia a repres-
são e o controlo.

A cidade e o muro de Ber-
lim representavam o mundo 
dividido, de um lado o regi-
me soviético (ironicamente 
denominada de República 
Democrática da Alemanha), 
do outro, o regime demo-
crático (Republica Federal 
Alemã); de um lado o partido 

único, um sindicato único, a 
valorização do todo em detri-
mento de cada um, do outro 
a liberdade de pensamento 
partidária e sindical, a livre 
iniciativa.  

A Guerra Fria instalara-
-se no mundo: de um lado os 
países comunistas, do outro 
os aliados. Felizmente para 
os povos que estavam sobre 
o alçado dos comunistas, o 
seu modelo de sociedade 
fracassou, e o muro caiu.

Mas ainda hoje há mui-
tos muros por cair, há povos 
inteiros sujeitos às tiranias 
comunistas de um “líder su-
premo” como acontece em 
Cuba, na China mas acima 
de tudo, na Coreia do Norte, 
que se separou do seu vizi-
nho do Sul, no final da se-
gunda Guerra Mundial pelo 
paralelo. Dividindo, tal como 
em Berlim, um povo, uma 
cultura e famílias inteiras.

Aquilo, a que o editorial 
do seu jornal de propaganda 
o partido comunista, denomi-
nou de “ A chamada queda 
do muro de Berlim”, repre-
senta uma ausência de espi-
rito crítico sobre os factos da 
história.

A queda do muro de Ber-
lim, representou a queda de 
um modelo, que não serve 
os interesses das pessoas, 
os interesses e as liberdades 
de cada um, o fim do muro 
representou uma oportu-
nidade de escolha para os 
Berlinenses e para todos os 

europeus.
No Parlamento Europeu 

foi aprovada uma resolução 
que condena o Comunismo 
e o Nazismo. Os Comunistas 
ficam muito intrigados com 
este tipo de manifestações. 
É verdade que existem di-
ferenças entre eles. O que 
também é verdade, é que 
são igualmente muito maus.

Enquanto existiu o Muro 
de Berlim, era da parte Co-
munista que as pessoas saí-
am e lá não queriam regres-
sar. 

Interessante é a socieda-
de atual em que não vemos 
os comunistas nacionais em 
países liderados por comu-
nistas, por exemplo Jeróni-
mo de Sousa na Coreia do 
Norte e a Isabel Moreira na 
Venezuela.

De uma saga denomina-
da por: é bom para os que lá 
estão.

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

Os lados dos muros

O Futebol Clube de Fama-
licão (FCF) cedeu um empa-
te caseiro contra o Moreiren-
se, por três bolas, em jogo da 
11.ª jornada da Liga NOS.

O clube esteve por cima a 
maior parte do jogo, e este-
ve a vencer por três bolas a 
zero, acabando por ceder o 
empate já na segunda parte.

Os golos da formação 
famalicense foram de Fábio 
Martins, Uros Racic e do 
espanhol Toni Martínez, que 
fatura na baliza adversária 
pelo terceiro jogo consecuti-
vo. Pelo Moreirense marca-
ram Luís Machado, Pedro Nuno e Steven Vitória.

Num jogo que foi intenso e electrizante, destaque para a expulsão de Filipe Soares, do 
FCF, por acumulação de amarelos aos 60 e aos 90 minutos de jogo.

Com este empate mantém ainda assim o terceiro lugar da Liga, com 24 pontos, menos 
quatro que o segundo classificado, o Futebol Clube do Porto (28), e menos seis que o líder 
Sport Lisboa e Benfica (30). Atrás de si tem o Sporting Clube de Portugal, com menos quatro 
pontos (20). 

A Liga NOS regressa agora no final do mês de Novembro, apenas. O FCF irá defrontar, à 
12.ª jornada, a formação do Portimonense, em jogo calendarizado para o dia 30 pelas 20h30 
em Portimão.

FC Famalicão: 
empate caseiro não deixa 
fugir o 3.º lugar
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Famalicão marca presença 
na Web Summit

Vila Nova de Famalicão 
voltou a ser representado 
na Web Summit. IOTech, 
JMP Information Systems e 
Drible são as três startups 
famalicenses presentes no 
maior evento de tecnologia 
da Europa, para ganhar es-
cala e gerar novos negócios, 
mais conhecimento e mais 
conexões. A elas acresce a 
Famasete que, quase a com-
pletar 25 anos de existência, 
capitalizou a presença na 
Web Summit para apresen-
tar uma nova mesa interativa 
portátil. 

MOVA, como é designada, 
é a primeira mesa rebatível 
da marca Wingsys e consiste 
num sistema multitoque to-
talmente móvel, leve e adap-
tável a vários ambientes. 
Com um design minimalista 
e personalização de cores e 
logotipos, esta solução ino-
vadora é transportável den-
tro de um trolley e permite 
que a qualquer momento, e 
em qualquer lugar, o cliente 
possa fazer uma apresenta-
ção multitoque de todos os 
seus produtos, potenciando 
assim a sua marca e venda 
de uma forma totalmente di-
ferenciadora. 

Quanto às startups, a IO-

Tech, que nasceu em 2018 
com a missão de simplificar 
o dia-a-dia de pessoas e em-
presas através da inovação, 
tecnologia e inteligência ar-
tificial, apresentou nesta sua 
estreia na Web Summit duas 
novas soluções: o ioGuest 
(gestão de visitas, reuniões 
e salas de forma integrada e 
digital) e ioAttend (gestão de 
presenças com o telemóvel 
em qualquer lugar e a qual-
quer hora).

Estreia também para a no-
vel startup JMP Information 
Systems, criada em outubro 
de 2018, e que está voca-
cionada para a digitalização 
da indústria. Uma das suas 
principais competências é o 
desenvolvimento de Siste-
mas de Gestão de Produção 
(MES-Manufacturing Execu-
tion Systems). 

O principal cliente da JMP 
Information Systems é a 
Continental AG (Hannover) 
para quem desenvolve um 
Manufacturing Dashboard 
que se tornou ContiStandard 
em Março de 2019, o que 
significa que o mesmo é uti-
lizado em todas as fábricas 
do grupo como a principal 
ferramenta de trabalho do 
dia-a-dia.

Já a Drible marca presen-
ça na Web Summit pelo ter-
ceiro ano consecutivo para 
apresentar as novidades do 
seu software de marketing 
digital, Closum. Trata-se de 
uma plataforma que torna 
fácil a aquisição e gestão de 
contactos. Usada ainda ape-
nas no mercado nacional, as 
perspetivas são de expansão 
para os PALOP e mercados 
europeus já no início de 
2020. 

Com apenas três anos, o 
Closum tem hoje mais de 
300 diferentes clientes nos 
segmentos fitness, viagens, 
saúde e bem-estar, imobiliá-
rio e formação, reunindo cer-
ca de 1500 utilizadores.

Os comerciantes do centro 
de Vila Nova de Famalicão 
vão ter vão ter a oportunida-
de de dar a sua opinião e a 
sua visão sobre a reorgani-
zação da cidade e sobre o 
papel do comércio de proxi-
midade neste âmbito.

A participação dos comer-
ciantes será registada atra-
vés de inquéritos realizados 
porta a porta. A medida inse-
re-se no plano de ação ela-
borado pela Câmara Muni-
cipal para a dinamização do 
comércio e dos serviços do 
centro urbano de Famalicão.

Refira-se que com a con-
cretização das operações do 
Plano Estratégico de Desen-
volvimento Urbano (PEDU) 
nomeadamente a reabilita-
ção do Mercado Municipal e 
a revitalização das principais 
vias e espaços públicos na 
zona central abrangida pela 
Área de Reabilitação Urba-
na, torna-se cada vez mais 
necessária a participação do 
comércio de proximidade na 
construção de uma cidade 
mais moderna, funcional e 
atrativa.

Comércio
têm uma 
palavra 
a dizer
no plano 
de ação 
para 
a cidade

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA
Ao abrigo das disposições estatutárias, convoco todos os associa-
dos da Associação Dar as Mãos para uma Assembleia-Geral a reali-
zar no próximo dia 19 de novembro do corrente ano de 2019, às 18:00 
horas, na sede da instituição, localizada no Edifício Vinova, Loja 41, 
Rua Adriano Pinto Basto, Vila Nova de Famalicão, com a seguinte 
ORDEM DE TRABALHOS:

1. Análise e votação do Programa de Acção e Orçamento para o ano 2020.

2. Eleição dos órgãos sociais para o próximo quadriénio.

3. Outros assunto de interesse para a Associação.

Nos termos estatutários, se à hora determinada não se encontrarem 
presentes mais de 50% dos associados com direito a voto, a As-
sembleia reunirá trinta minutos mais tarde, com qualquer número 
de associados presentes.

Vila Nova de Famalicão, 28 de Outubro de 2019

O Presidente da Assembleia Geral,
D. Jorge Ortiga
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Os encarregados de edu-
cação passam a ser mais um 
elo da cadeia no processo de 
monitorização da qualidade 
das refeições escolares. O 
desafio foi lançado este ano 
lectivo pela Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Famali-
cão, num esforço redobrado 
de garantir a qualidade nutri-
cional dos almoços servidos 
nas escolas da rede pré-es-
colar e do 1.º ciclo.

Catarina Inácio, uma das 
primeiras mães a aceitar o 
desafio, já pôde fazer uma 
avaliação, e o dignóstico é 
positivo: “para quem não 
gosta muito de jardineira, 
achei que estava muito bem 
confecionada e os sabores 
apurados. A sopa estava 
mesmo muito boa. Foi uma 
excelente refeição”. A encar-
regada de educação, acon-
selha de resto dos restan-
tes pais a corresponder ao 
desafio do município. “Por 
vezes, as crianças reclamam 
das refeições, mas, nós pais, 
não podemos criticar se não 
conhecermos a realidade e 
o ideal é irmos ver o que se 
passa”, sugere a propósito, 
acrescentando que, de facto, 
também ela “não tinha uma 
boa perceção das refeições”, 

algo que foi “completamente 
ultrapassado”, conclui.

Para além dos encarrega-
dos de educação, a Câmara 
Municipal desafia também os 
professores a partilharem to-
dos os dias, a refeição com 
os alunos.

O presidente da Câma-
ra Municipal, Paulo Cunha, 
adianta que “esta é uma 
forma de os pais e os pro-
fessores nos apoiarem na 
monitorização da qualidade 
das refeições servidas nas 
cantinas das escolas do pré-
-escolar e do 1.º ciclo de Vila 
Nova de Famalicão”. Para 
além do factor qualidade, os 
pais também podem avaliar 
a quantidade e o conforto do 
espaço.

A medida faz parte do 
novo programa educativo 
promovido pela Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, intitulado NutriE-
duca (Educação Alimentar e 
Nutricional em contexto es-
colar), que reconhece a es-
cola como o espaço próprio 
para a promoção de uma 
alimentação saudável, en-
volvendo os encarregados 
de educação e a comunida-
de educativa na adoção de 
hábitos alimentares equili-

brados. 
O projeto que está a ser 

desenvolvido desde o inicio 
do ano letivo nas escolas do 
ensino pré-escolar e 1.º ciclo 
do concelho inscritas no pro-
grama (33), envolve um total 
91 turmas e cerca de 1900 
alunos. 

“Entendemos que a esco-
la é o local ideal para educar 
as novas gerações para uma 
alimentação mais saudável e 
amiga do ambiente, por isso, 
procuramos o apoio da co-
munidade educativa através 
dos professores, e também 
dos encarregados de edu-
cação para a capacitação e 
monitorização das refeições 
escolares. Queremos ganhar 
a confiança da comunidade 
na qualidade das refeições”, 
adianta o presidente da Câ-
mara Municipal, que acredita 
que “todos juntos, consegui-
mos incentivar as crianças 
a fazer as escolhas mais 
saudáveis e conseguimos 
aperfeiçoar a prestação dos 
serviços de refeições esco-
lares”.

Ao longo do ano, serão 
muitas as atividades desen-
volvidas no âmbito deste 
programa educativo, nomea-
damente ações de formação, 

workshops e atividades co-
memorativas, relacionadas 
com a temática da alimen-
tação saudável. Para além 
dos almoços nas cantinas, 
o programa procura ainda 
sensibilizar a comunidade 
educativa para a preparação 
de lanches saudáveis.

Entretanto, os encarrega-
dos de educação estão con-
vidados a almoçar na escola 
dos filhos, no dia de aniver-
sário da criança, de forma 
gratuita. Para isso, basta que 
avisem a escola antecipada-
mente. 

Pais e professores apoiam Câmara 
na monitorização da qualidade das refeições

População de Arnoso reune-se 
em Magusto

A população da União de Freguesias de Ar-
noso e Sezures reuniu-se, no passado domin-
go, para um magusto.

A animação esteve a cargo do grupo de con-
certinas Monte de Santo André e dos cantado-
res ao desafio Simão Marques e Emanuel, com 
cantares e músicas tradicionais convidativas à 
dança. Os participantes aderiram em grande 
número e puderam saborear as tradicionais 
castanhas assadas em fogueira de caruma, que foram acompanhadas com o bom vinho 
verde da terra. Não faltou alegria e boa disposição para celebrar o S. Martinho e conviver. 

A Junta de Freguesia agradece a presença do pároco José Pedro Novais e a todos os 
que colaboraram para o êxito do evento, assim como, à Câmara Municipal.
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Um homem de 92 anos 
morreu, na passada quar-
ta-feira, atropelado pelo 
comboio que seguida no 
sentido Porto-Braga, junto 
ao apeadeiro de Barrimau, 
na freguesia de Calendário. 
O acidente teve lugar cerca 
da uma da tarde da passa-
da quarta-feira, obrigando 
ao trânsito condicionado na 
linha durante as três horas 
seguintes.

A vítima será natural da 

zona de Viatodos.
Segundo o comandante 

dos Bombeiros Voluntários 
de Vila Nova de Famalicão, 
accionados para o local jun-
tamente com a VMER de 
Famalicão, à chegada dos 
meios o homem já se encon-
trava sem vida. 

De acordo com Pedro Al-
ves, tudo aponta para que o 
homem “tenha tentado atra-
vessar a via de um lado para 
o outro mas não conseguiu 

chegar a tempo à berma, 
acontecendo o acidente”. Ali-
ás, adianta, o maquinista ain-
da terá accionado os meios 
sonoros para alertar a vítima 
da aproximação do com-
boio, assim como o travão 
de emergência. No entanto, 
o facto de não ser suposto 
a composição parar naquele 
apeadeiro terá tornado im-
possível suspender comple-
tamente a marcha de modo 
a evitar a colisão.

Os Bombeiros de Fama-
licão estiveram no local com 
cinco homens e três viatu-
ras, a VMER de Famalicão, 
uma viatura de transporte de 
cadáveres dos Bombeiros 
Voluntários Famalicenses e 
dois homens, assim como a 
PSP de Famalicão, que des-
tacou uma equipa técnica 
forense para investigar as 
circunstâncias do acidente.

S.R.G

Homem de 92 anos morreu colhido por comboio 
no apeadeiro de Barrimau

Circulação começou por estar cortada e passou a 
concidionado até perto das quatro da tarde.

Supremo absolve juiz 
do crime de violência doméstica

O juiz de Famalicão que o 
Tribunal de Guimarães con-
denou a um ano e meio de 
prisão, suspensa, pelo crime 
de violência doméstica co-
metido contra a ex-mulher, 
foi absolvido por acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça 
(STJ). Para além da pena Ví-
tor Vale estava ainda conde-
nado ao pagamento de uma 
indemnização de 7500 eu-
ros, que cai por terra com a 
absolvição.

A decisão dos juízes do 
STJ baseia no desagrava-

mento dos factos de que 
Vítor Vale se encontrava 
acusado, considerando que 
“o conceito de maus-tratos, 
essencial no crime de vio-
lência doméstica, tem na sua 
base leões, intoleráveis, bru-
tais, pesadas”, que no caso 
concreto entende que não se 
verificaram.

A decisão do Tribunal 
de Guimarães, confirmada 
pela Relação, fundava-se 
em mais de uma dezena de 
mensagens de cariz intimi-
datório e ameaçador que 

enviou à ex-companheira no 
rescaldo do fim da relação 
por ela decretada, em 2011. 
Nestas mensagens, de acor-
do com citação da acusação, 
o juiz de Famalicão chama-
va-lhe “porca”, “miserável” e 
“mentirosa.

O STJ, em decisão agora 
proferida, enquadra a absol-
vição do arguido na recipro-
cidade da linguagem, uma 
vez que também a ex-com-
panheira lhe dirigia mensa-
gens de teor semelhante.  
Neste sentido, e de acordo 

com a prova produzida, o 
último acórdão considera 
que, para além de não estar 
perante “danos ou lesões 
provocados pela reciproci-
dade de condutas”, também 
“o tipo de linguagem utiliza-
da pelo casal e pela própria 
queixosa, não integram a for-
ma jurídica de maus-tratos e 
consequentemente não se 
verifica o crime de violência 
doméstica”.

Além deste processo, Ví-
tor Vale já foi julgado e con-
denado noutro, por alegadas 

falsas declarações em tri-
bunal. O processo remonta 
a 2017 e aguarda decisão 
do STJ quanto à decisão do 
Conselho Superior da Ma-
gistratura de decretar a sua 
aposentação compulsiva na 
sequência de um processo 

disciplinar instaurado em 
consequência daquela con-
denação.

S.R.G
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Os jovens famalicenses 
vão poder explorar e poten-
ciar o seu talento ao nível 
da produção e realização de 
cinema com recurso ao equi-
pamento profissional que 
estará disponível no novo la-
boratório de experimentação 
de multimédia e audiovisual 
que vai ser instalado na Casa 
da Juventude de Vila Nova 
de Famalicão no decorrer 
do próximo ano. O anúncio 
foi feito pela vereadora da 
Juventude, Sofia Fernandes, 
na sessão solene de encer-
ramento do YMotion 2019 
-  Festival de Cinema Jovem 
de Famalicão que decorreu 
no passado sábado no Cen-
tro de Estudos Camilianos, e 
que consagrou o jovem rea-
lizador Pedro Cabeleira com 
o Grande Prémio Joaquim de 
Almeida e a atriz Beatriz Ba-
tarda com uma homenagem 
pela sua carreira na sétima 
arte. 

A fase final da 5.ª edição 
do Ymotion decorreu entre 
os dias 2 e 9 de novembro, 
com mais de 40 curtas em 
competição extraídas de 170 
candidaturas. Para além do 

prémio de Melhor Filme, com 
“Filomena”, Pedro Cabeleira 
venceu ainda o prémio de 
Melhor Elenco pelo mes-
mo filme, a história de uma 
empregada doméstica que 
sonha para além do seu pre-
cário quotidiano. 

Guilherme Daniel e a sua 
“Estranha Casa na Bruma” 
venceu o Prémio de Foto-
grafia, enquanto que “Direito 
à Memória”, de Rúben Sevi-
vas, sobre a única gravação 
da campanha eleitoral de 
Humberto Delgado, conquis-
ta o de Melhor Documen-
tário. Os restantes prémios 

foram atribuídos a “Equinox”, 
de Bruno Carnide (Argu-
mento e Animação), o díp-
tico western caseiro “Billy: 
The Kid” e “Johnny: The 
Punisher”, ambos de César 
Santos (Prémio Escolas) e 
“O Jardim”, de Bruno Moreira 
(Prémio Público).

Mais do que os prémios 
individuais, foi num ambien-
te de festa e de valorização 
do novo cinema jovem portu-
guês que decorreu o encer-
ramento de mais uma edição 
do YMotion com um aplauso 
unânime do júri, composto 
pelo argumentista Tiago R. 

Santos, a atriz Soraia Cha-
ves, o ilustrador Pedro Mota 
Teixeira, o humorista Nuno 
Markl, os jornalistas Vitor 
Moura e Tiago Fernando 
Alves e a realizadora e atriz 
Inês Sá Frias, aos vencedo-
res e à aposta do município 
de Famalicão na organiza-

ção de um festival de cinema 
jovem. 

Essa mesma nota foi dei-
xada com particular ênfase 
pela homenageada da noite, 
Beatriz Batarda, felicitando 
o pelouro do Juventude de 
Famalicão pela organização 
de “um festival dedicado ao 

sangue novo fora dos gran-
des centros urbanos” e que 
isso justificou “que fizesse 
300 km numa tarde com as 
suas três filhas para receber 
um prémio de carreira em 
Famalicão”.

YMotion chegou ao fim com consagração 
dos vencedores e anúncio da criação de um 
estúdio na Casa da Juventude 

Designer de Braga venceu 
Maratona Fotográfica
 

Ângela Oliveira, uma designer de 
Braga de 26 anos de idade venceu a 
8.ª edição da Maratona Fotográfica 
de Vila Nova de Famalicão, promo-
vida pela Associação Caixa de Ima-
gens (ACI). 

Na abertura da cerimónia, o pre-
sidente da ACI, Manuel Lima, real-
çou o facto de terem sido “apresen-
tados trabalhos de muita qualidade”. 
Da mesma opinião foi presidente do 
júri, Carlos Cardoso.

Presente na cerimónia esteve 
também o Vereador da Cultura de Famalicão, Leonel Rocha, que se mostrou bastante 
satisfeito por esta iniciativa elevar a cultura nesta cidade: “a fotografia nem sempre é valo-
rizada como deveria. E a ACI veio colmatar essa lacuna. A cultura em Famalicão fica mais 
rica quando a complementamos e a prova disso é podermos levar estas fotografias para os 
museus e demais localidades”.

CONVOCATÓRIA

Nos termos estatuários, venho convoca-lo para uma reunião da As-
sociação a realizar no próximo dia 27 de novembro de 2019, quarta-
-feira, pelas 15 horas nas instalações da Creche e Hardim Infantil D.ª 
Elzira Cupertino de Miranda, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS

1. Discussão e votação do Orçamento e Programa de Ação para 
2020;
2. Discussão e votação do Parecer do Conselho Fiscal;
3. Outros assuntos de interesse para a Associação.

Se à hora marcada não estiverem presentes mais de metade dos as-
sociados com direito a voto, a reunião realizar-se-á trinta minutos com 
qualquer número de associados presentes.

Louro, 04 de novembro de 2019

A Presidente da Assembleia-Geral
Dr.ª Inês D’Avila Cupertino de Miranda Meireles
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Fundação Cupertino de Miranda inaugura exposição
de Isabel Meyrelles
A Fundação Cupertino de 
Miranda (FCM) inaugu-
ra esta sexta-feira, pelas 
19h00, a exposição “Isabel 
Meyrelles – como a sombra 
a vida foge”.
A Fundação Cupertino de 
Miranda, que já tinha organi-
zado há 15 anos uma expo-
sição de esculturas de Isabel 
Meyrelles, apresenta ago-
ra uma exposição com 84 
obras das 105 obras reuni-
das em catálogo, que reúne 
não só obras do seu acervo, 
mas também da coleção da 
artista, de Colecionadores 

particulares e Galerias. 
Esta exposição é uma ho-
menagem à artista Isabel 
Meyrelles, que contribuiu de 
alguma forma para o nasci-
mento do acervo surrealista 
na Fundação Cupertino de 
Miranda, a par de outros no-
mes importantes do Surrea-
lismo Nacional.
 A exposição estará patente 
ao público até ao dia 14 de 
março de 2020.
Isabel Meyrelles, nasce a 29 
de abril de 1929, em Matosi-
nhos. É poeta, tradutora, es-
cultora e criadora de objetos 

e sonhos surrealistas. Esta 
exposição abrange todas as 
fases da artista onde a influ-
ência surrealista está pre-
sente em várias obras. Ins-
pira-se não só em desenhos 
e pinturas de vários artistas 
surrealistas, com especial 
destaque para as obras de 
Cruzeiro Seixas, mas tam-
bém reflete a admiração pela 
ficção científica e a alusão 
ao fantástico, observado em 
obras como o “The Sheriff” 
e “O Príncipe”, ou a simbo-
logia e alegoria à vida e aos 
sentidos, personificados em 

objetos como o Ovo, como 
podemos ver nas obras re-
presentadas pela mão e luva 
negra intitulada por “Ofer-
ta” e na “Os adoradores do 
Ovo”.
Ao longo da exposição po-
demos reconhecer homena-
gens, não só a familiares e 
amigos, na forma de bustos 
e alto-relevos, mas também 
a personalidades que admi-
rava como René Magritte, 
Alexandre O’Neill e André 
Breton.



18 O POVO FAMALICENSE 12 de Novembro de 2019

O deputado famalicense 
do PSD recém-eleito à As-
sembleia da República, Jor-
ge Paulo Oliveira, volta a exi-
gir explicações do Governo 
sobre o “Programa de remo-
ção do amianto” nas escolas 
em Vila Nova de Famalicão.

Numa interpelação dirigi-
da ontem, segunda-feira ao 
ministro da Educação, Tiago 
Brandão Rodrigues, o par-
lamentar espera finalmente 
ter informações sobre este 
processo. O deputado fama-
license, que na campanha 

eleitoral chamara a atenção 
para o assunto através de 
um vídeo divulgado nas re-
des sociais, recorda a Tiago 
Brandão Rodrigues que, na 
anterior legislatura e a pro-
pósito deste assunto, a ele 
se dirigiu por quatro vezes, 
“mas sem qualquer suces-
so”. Na expectativa de que, 
a “desta vez o Governo se 
digne respeitar a função fis-
calizadora do Parlamento e 
ofereça as respostas a que 
legalmente está obrigado”, 
o social-democrata recorda 
igualmente ao Ministro da 
Educação que “em 2014, 
foi publicada a listagem dos 
edifícios públicos que con-
tinham amianto, tendo sido 
identificados em Famalicão 
vários edifícios escolares 
presuntivamente conten-
do aquele material”. Entre 
aqueles contam-se as Es-
colas EB 2,3 Júlio Brandão, 
D. Maria II, Nuno Simões, as 
Escolas EB 1,2,3 de Arnoso 
Santa Maria e de Gondifelos 
e a Escola Secundária Padre 
Benjamim Salgado.

Em cada uma das inter-
pelações que faz a propósito 
de cada um dos edifícios es-
colares, Jorge Paulo Oliveira 
lembra que desde 2016 “o 
Estado está obrigado a tor-

nar publico o mapeamento 
e o planeamento das ações 
corretivas e preventivas com 
vista à eliminação e à redu-
ção do risco para a saúde 
humana” que representa a 
presença do amianto e que, 
nesse mesmo ano, o Go-
verno referiu a existência de 
um relatório “contemplando 
a hierarquização das inter-
venções e a estimativa dos 
respetivos custos de inter-
venção”.

Ora, segundo Jorge Paulo 
Oliveira, apesar de todos es-
tes antecedentes, “a comuni-
dade educativa famalicense 
nada sabe de concreto sobre 
o denominado “Programa 
de Remoção do Amianto” 
no que concerne às escolas 
identificadas no concelho de 
Vila Nova de Famalicão”.

Nesse contexto, o parla-
mentar famalicense quer que 
o Governo esclareça que 
tipo de intervenções estão 

programadas para retirar ou 
reduzir os problemas da pre-
sença de amianto naqueles 
estabelecimentos escolares 
de Vila Nova de Famalicão, 
sob a alçada da administra-
ção central e, até que isso 
aconteça, informe qual o tipo 
de monitorização e com que 
regularidade está a ser feita 
a presença daquele material.

Jorge Paulo Oliveira repete interpelação do Governo 
sobre substituição do amianto nas escolas de Famalicão

Orquestra Juvenil de Riba de Ave 
arrecada 1.º prémio em Espanha

A Orquestra Juvenil da Banda de Músi-
ca de Riba de Ave, conquistou o 1.º lugar 
na secção Juvenil, no Concurso de Ban-
das realizado em Santiago de Compos-
tela, no passado dia 2 de Novembro, que 
contou com a participação de 21 bandas.

Em nota de imprensa, a Orquestra lem-
vra que a preparação para este Concurso 
teve início em Março, com a candidatura 
ao XIII Certame Galego da Bandas de Música.

Esta participação da Orquestra Juvenil da Banda de Riba de Ave, teve a particularidade 
de ser num dos mais afamados Certames Musicais que se realiza em Espanha, mais con-
cretamente em Santiago de Compostela, com um auditório de 1030 lugares completamen-
te cheio de pessoas, ávidas de ouvir boa música e diversificada.

Com este trabalho termina assim a época de 2019 na Banda de Música de Riba de 
Ave, contudo o trabalho musical continua, com vista à preparação para o Concerto de Ano 
Novo, a ter lugar no dia 12 de Janeiro de 2020, pelas 16h30, na Casa das Artes.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

Em conformidade com o Artigo 28º, ponto1., alínea c) dos Estatutos da Associação de 
Moradores das Lameiras, convocam-se todos os associados, em pleno gozo dos seus 
direitos, a reunirem em Assembleia-geral Ordinária, no próximo dia 25 de novembro de 
2019, (segunda-feira), pelas 18:00 horas, nas instalações do Centro Social das Lamei-
ras, na rua da Associação de Moradores das Lameiras, Vila Nova de Famalicão, sala do 
centro de dia, no piso da entrada principal, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

1. Deliberar em conformidade com o artigo 22, alinead) dos estatutos, sobre a aquisição 
e venda de bens imóveis.
2. Apreciação e votação do programa de ação e orçamento previsional para 2020, bem 
como o parecer do conselho fiscal.

Se à hora marcada não estiverem presentes a maioria dos associados, a assembleia 
reunirá meia hora mais tarde (18:30 horas), podendo deliberar com qualqauer número de 
sócios presentes. Os documentos para aprovação podem ser consultados na sede da 
AML, no Centro Social das Lameiras e no sítio www.amlameiras.pt. As possíveis propos-
tas de alteração devem ser entregues, por escrito, ao presidente da assembleia geral até 
às 17 horas do dia da assembleia.

Vila Nova de Famalicão, 5 de novembro de 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia-geral
José Maria Carneiro Costa

Nota: Informa-se que só tem direito a voto, os associados inscritos há mais e com as quotas do 
mês de outubro de 2019 regularizadas. Os débitos devem ser feitos na secretaria da AML nates 
da data da assembleia

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS LAMEIRAS
Rua da Associação de Moradorfes das Lameiras

Edifício das Lameiras - ANTAS- TLF.: 252 501 700 - Fax: 252 501 709
4760-026 Vila Nova de Famalicão

Instituição Particular de Solidariedade Social
Fundada em 25-5-84 (D.R. III Série de 23-6-84)

PESSOA COLETIVA 501 455 752
Ref.: 375/19MAG



19O POVO FAMALICENSE12 de Novembro de 2019



20 O POVO FAMALICENSE 12 de Novembro de 2019

Os Bombeiros Voluntários 
Famalicenses promoveram, 
no passado dia 3, a 7.ª Ca-
minhada e o 8.º Passeio de 
BTT que percorreu diversas 
freguesias do Concelho e 
juntou cerca de 700 pessoas 
a praticar desporto solidário.

A chuva ainda ameaçou 
mas foi debaixo de um tem-
po ameno que os BTTistas 
percorreram perto de 36kms 
e os Caminhantes 12kms 
por entre ruas, caminhos e 
estradas do Concelho de 
Famalicão. “Correu bastante 
bem”, afirmou Bruno Alves, 
Comandante dos Corpo de 
Bombeiros dos Famalicen-
ses. “É uma iniciativa com 
vários anos, que vem melho-
rando a sua organização e 
prestando um momento ale-
gre e de boa disposição aos 
participantes”, acrescentou.

Com a presença do can-
tor Zé Amaro, que cortou as 
fitas e deu o arranque para 
ambas os momentos, Ca-
minhada e Passeio BTT, o 
mote deste evento também 
era de solidariedade para 
com a Associação, onde as 

inscrições reverterão para a 
compra de Tendas de Cam-
panha para o fixar de mais 
uma valência: um hospital 
de campanha com todas as 
condições para cenários de 
várias vítimas, transportável 
e que poderá servir qualquer 
parte do Concelho, Distrito 
ou até País.

Esta foi mais uma organi-
zação da Secção Desportiva 
e Cultural dos Bombeiros Vo-
luntários Famalicenses, que 
vem realizando ao longo do 
ano diversos eventos para 
os Bombeiros e para a popu-
lação em geral, criando uma 

sinergia bastante positiva 
entre todos e que culmina na 
grande confiança que os Fa-
malicenses possuem na sua 
corporação, homens, mulhe-
res e crianças. Desta feita, 
a Associação agradece a 
todos aqueles que apoiaram 
esta iniciativa e tornaram 
possível a sua realização.

Um grupo de catorze alu-
nos e dois professores, do 
Liceul Tehnologic de Eletro-
tehnica Si Telecomunicatii de 
Constança,  Roménia, che-
gou, na passada segunda-
-feira,   à  Escola Profissional 
CIOR,  onde realizará um es-
tágio na área da eletrónica.

 Este estágio decorrerá 
entre os dias 4 e 22 de no-
vembro, no âmbito do pro-
jeto “Responsibility at the 
workplace”,  da ação KA1 do 
Programa Erasmus +.    

Do plano de trabalho 
deste estágio, constam di-
versas atividades de traba-
lho em contexto de sala de 
aula e desenvolvimento de 
trabalhos práticos de projeto 
nas oficinas, com os alunos 
e professores da CIOR da 
área de eletrónica, orienta-
das pelo respetivo diretor de 
curso, Pedro Veloso, bem 

como visitas a empresas lo-
cais, feira temática na Expo-
nor, universidades e institu-
tos do município e da região, 
ao que se acresce um pro-
grama de natureza cultural 
por equipamentos da cidade 
famalicense. 

Na sessão de acolhi-
mento estiveram presentes 
o diretor da CIOR, Amadeu 
Dinis, representante dos de-

legados de turma e um gru-
po de alunos que participou 
no encontro de parceiros do 
Projeto da Ação K2, intitula-
do “Train, Work and Succeed 
in Europe” que teve lugar na 
Alemanha, entre os dias 14 e 
18 do passado mês outubro.

Cior abriu portas a grupo 
de estagiário da Roménia

Famalicão volta a ser 
palco de um dos maiores 
encontros nacionais de ga-
ming, num festival de vídeo 
jogos e tecnologia que reúne 
youtubers, streamers, tor-
neios e-sports, simuladores, 
workshops, as novidades 
dos jogos de consolas, rea-
lidade virtual e cosplay. Na 
terceira edição o Famalicão 
Extreme Gaming vai decor-
rer nos dias 6, 7 e 8 de de-
zembro no Lago Discount, 
juntando algumas das maio-
res referências nacionais do 
youtube e dos videojogos.

O Famalicão Extreme 
Gaming é um festival de vi-
deojogos e de tecnologia 
onde os visitantes têm a 
oportunidade de conhecer e 
experimentar os jogos mais 
recentes para consolas, si-
muladores e dispositivos da 
nova geração, assistir ou 
jogar todo o tipo de videojo-
gos, e interagir com alguns 
influenciadores. Esta tercei-
ra edição vai ter ser palco 
de torneios nacionais de al-
guns dos mais conceituados 
vídeo jogos, com destaque 

para o e-sports promovido 
pela Federação Portuguesa 
de Futebol, que vai reunir as 
melhores equipas nacionais.

Além de uma enorme 
mostra de equipamentos e 
das últimas novidades do 
mercado de videojogos, o 
Famalicão Extreme Gaming 
realiza workshops, exposi-
ções e tem espaço de rea-
lidade virtual. O evento tem 
ainda um espaço Educação, 
dinamizado pela Fundação 
Champalimaud, pelo Institu-
to Português da Juventude e 
pelas Forças Armadas Por-
tuguesas, que vão disponi-

bilizar às crianças e jovens 
o contacto com a ciência, 
jogos lúdicos e atividades de 
escalada.

O Famalicão Extreme Ga-
ming é uma iniciativa da RE 
– Associação de Desportos 
Eletrónicos, com o apoio do 
Município de  Famalicão. Os 
bilhetes e inscrições para as 
competições a realizar na 
terceira edição do evento po-
dem ser adquiridos e feitas 
online no site do evento em 
www.famalicaoextremega-
ming.pt

Festival de videojogos ocorre no Lago Discount

Famalicão Extreme Gaming 
está de regresso de 6 a 8 
de Dezembro

BV de Famalicão proseguem 
recolha de alimentos

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Famalicão, agradece a co-
laboração de toda a população em mais um fim-de-semana de recolha de alimentos e 
adianta que ue a 8.ª Campanha alimentar vai continuar. O objetivo como anteriormente 
mencionado, passa uma vez mais pela construção de 300 cabazes que serão distribuidos 
por todas as freguesias do Concelho de Famalicão.

Caminhada e Passeio BTT
dos BV Famalicenses com 
“balanço muito positivo”

ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA 
DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS 
DE RIBA DE AVE

CONVOCATÓRIA
Nos termos legais e estatutários, convoco uma Assembleia Geral 
Ordinária da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Riba de Ave, para reunir no novo Quatrel, na Avenida Cidade Abreu 
e Lima, Freguesia de Riba de Ave, Concelho de Vila Nova de Famali-
cão, no dia 29 de Novembro de 2019, pelas 21, horas, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

1 - Aprovação do Planod e Avctividades e Orça,ento para o Ano 2020
2 - Outros assuntos de interesse para a Associação

Nota: Quando à hora designada não se encontrar presente a maioria dos 
associados, a Assembleia reunirá meia gora depois, em segunda convo-
cação, com qualquer número de associados presentes.

Riba de Avem, 4 de Novembro de 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Luís Abreu Pereira
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Esta é a quinquagésima 
nona edição deste simples 
devocional que tem como 
critério máximo, a Palavra 
de Deus explicada, de ma-
neira a ser aplicada em nos-
so cotidiano, em conformi-
dade com a Bíblia Sagrada. 
Neste sentido, convidamos 
a todos os leitores, a medi-
tar nas Sagradas Escritu-
ras, apreciando-a, lendo-a 
constantemente, refletindo 
e aplicando os seus prin-
cípios, ensinos e verdades 
no mais profundo de nossos 
corações, como também, 
praticando no dia-a-dia o 
seu conteúdo de sabedoria 
espiritual e inspiradora. 

Por isso, O amamos, se-
guimos e procuramos viver 
o que Ele nos deixou como 
legado. Pois, no sacrifício 
da cruz, Jesus Cristo con-
quistou a salvação para to-
dos que crêem N’Ele. Para 
o Senhor Jesus Cristo não 
foi fácil, Ele sofreu muito em 
todo o processo, mas, no 
fim, Ele venceu. E esta vi-
tória que Ele alcançou, nos 

aproxima de Deus, derruba 
obstáculos e nos mostra o 
verdadeiro caminho que nos 
leva há um sentido real para 
a Vida. O que Ele conquistou 
com o Seu sacrifício vicário 
na cruz, nos faz também 
conquistar: A- Vitória so-
bre o pecado» durante Sua 
vida, Jesus Cristo enfrentou 
muitas tentações e desa-
fios, mas nunca pecou até a 
Sua morte. Ele foi o homem 
perfeito, que venceu toda 
tentação. O amor D’Ele por 
nós fez com que viesse pa-
gar um alto preço por todos 
os nossos pecados. Todos 
pecamos e o pecado gera 
a morte, física e espiritual, 
e, a separação de Deus … 
“Mas as vossas iniquidades 
fazem separação entre vós 
e o vosso Deus; e os vossos 
pecados encobrem o seu 
rosto de vós, para que não 

vos ouça.” ... Isaías 53:2-3. 
Jesus Cristo, sem pecado e 
inocente, morreu por todos 
os nossos pecados. Todo 
aquele ou aquela que pas-
sa a crer em Jesus Cristo, 
aceita-O como seu Salvador 
fica livre da condenação do 
pecado … “Sabemos isto, 
que o nosso homem ve-
lho foi com ele crucificado, 
para que o corpo do pecado 
seja desfeito, para que não 
sirvamos mais ao pecado.” 
… Romanos 6:6 ... Agora 
podemos viver não mais 
como escravos do pecado, 
Jesus Cristo ajuda quem o 
segue a vencer o pecado e 
as tentações. B- Vitória so-
bre a inimizade» através da 
cruz, Jesus Cristo destruiu a 
barreira entre nós e Deus … 
“Mas agora em Cristo Jesus, 
vós, que antes estáveis lon-
ge, já, pelo sangue de Cristo 

chegastes perto.” … Efésios 
2:13. Agora todos podem 
ter acesso a Deus, quando 
cremos em Jesus Cristo e o 
objetivo do Seu sacrifício na 
cruz nos tornamos Filhos de 
Deus. Sendo assim, ter esta 
intimidade, nos dá esperan-
ça e força para enfrentar 
as dificuldades e fugir das 
tentações, e uma mudança 
radical em nossas vidas. 
C- Vitória sobre a morte» 
a grande conquista de Je-
sus Cristo na cruz foi sobre 
a morte … “ Onde está, ó 
morte, o teu aguilhão? Onde 
está, ó inferno, a tua vitória? 
Ora o aguilhão da morte é o 
pecado, e a força do pecado 
é a lei. Mas graças a Deus 
que nos dá a vitória por nos-
so Senhor Jesus Cristo.” … 
I Coríntios 15:55-57. A Bíblia 
diz que a morte é o último 
inimigo a ser derrotado. E 

Jesus Cristo a venceu, mor-
reu na cruz, mas, ao terceiro 
dia ressuscitou. Por causa 
da Sua morte na cruz, quem 
o segue um dia também res-
suscitará. E isto, será para a 
vida eterna, junto de Deus. 
Tudo isso foi conquistado 
por Jesus na cruz. D- a vi-
tória mais importante» Jesus 
conquistou tudo isto por sua 
morte na cruz por um úni-
co motivo: para conquistar 
vidas. Ele nos ama e quer 
fazer parte de nossas vidas. 
Precisamos que Ele nos sal-
ve, e conquiste também o 

nosso coração. Por isso, se 
entregue a Jesus Cristo … 
Pense seriamente nisto! … 
Deus nos Abençoe.

De Bem com Deus … & … De Bem com A Vida!

“Uma mensagem de Amor, Esperança e Vida, 
do nosso Deus, para o Teu coração. Seja feliz!”

O Pastor Albino Ferreira é o 
Fundador Presidente da Igreja 
Cristã Evangélica El-Shadday 
em Vila Nova de Famalicão, 
seu Ministério Pastoral já tem 
20 anos nesta cidade.
Para contatá-lo via e-mail: 
albino_ferreira@sapo.pt, ou, 
ligando para o 
telemóvel: 912 449 457.

Leitura Bíblica:
“… Assim que, se alguém está em Cristo, 

nova criatura é: as coisas velhas já passaram; 
eis que tudo se fez novo …” 

II CORINTIOS 5:17.



VENDO
Terreno para construção 

em Avidos c/ 2.300.
TLM.: 969 994 181

DIVERSOS

PART-TIME
DAS 16H AS 20 H

300/MÊS FIXO | M/F
ZONA: FAMALICÃO / ST. TIRSO / TROFA

TLF.: 252 044 173 
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VENDO
T2 em Oliveira

 S. Mateus c/ vaga de
 garagem. 79.000€.

TLM.: 914 904 464

VENDO
T3 em esmeriz com 

garagem para 4 carros 
Como novo. 120.000€

TLM.: 914 904 464

VENDO
Casa grande c/ terreno 

em Calendário.
TLM.: 969 994 181 

VENDO
Terreno de construção c/ 
2750m² em Calendário.
TLM.: 969 994 181

25 ANOS DE ATIVIDADE

EMPRESA 
CERTIFICADA

TRESPASSE
bar totalmente equipado, 

possiblidade de trabalhar fora 
de horas. Local com muito 

movimento. Capacidade para 
100 lugares e 2 esplanadas
TLM.: 962 189 593

ALUGA-SE OU 
VENDE-SE

2 Escritórios. Um com 
35 m² e outro com 
47 m². Localizado 

em frente à 
Segurança Social de 

Vila Nova de Famalicão.
TLM.: 968 789 067

PROCURA-SE
Para Oficina de Automóveis:
- CHAPEIRO
- PINTADOR/REPARADOR
- FUNCIONÁRIO P/ ESTAÇÃO DE SERVIÇO

Requisitos:
- Experiência na área
- Responsável
- Organizado
- Disponibilidade imediata

Excelentes condições de trabalho, ambiente de traba-
lho motivador, desafiante e positivamente competitivo. 
Salário compatível c/ a experiência demonstrada.

TLM.: 968 789 067

VENDO
Loja/ Armazém

 em Vila das Aves. 
Bom preço.

TLM.: 914 904 464

ARRENDA-SE
Escritório 

e garagem no Ed.
 Domus III. Rua 

Conselheiro Santos 
Viegas, n.º 26.

TLM.: 961 206 822

VENDO
Antiguidades

TLM.: 961 699 265

ALUGO
T3 junto à cidade 

c/ vaga. 570€
TLM.: 914 904 464

ARRENDO
Terreno A206 

Famalicão - Póvoa 
c/ 8100m². Bom preço.
TLM.: 914 904 464

ALUGO
T3 Covêlo c/ lugar p/ 

2 carros. Cozinha mobilada
 c/ placa e forno. 500€

TLM.: 914 904 464

ALUGA-SE
T3 c/ terraço. 

Centro da cidade. 600€.
TLM.: 914 904 464

MODELISTA / CAD
Para Marca Internacional Vestuário Feminino

Área de Vila Nova de Famalicão

REQUISITOS NECESSÁRIOS:

- Experiência comprovada em modelagem no 
SistemaCAD;
- Experiência comprovada na elaboração de planos de 
corte;
- Experiência comprovada na elaboração de modelagem 
manual (moldes, graduações, etc.)
- Experiência comprovada em desenho manual e 
informático;
- Conhecimentos no processo produtivo, malhas e
estampagem;
- Facilidade criativa e de concretização de desenhos.

Responder apenas se corresponder ao perfil solicitado

Contactar: 252 501 300

SENHORA
Divorciada educada e séria, 

pretende conhecer cavalheiro 
com as mesmas caracteristicas 

para compromisso sério.
TLM.: 913 590 701

CUIDADORA
De utentes nas 

casa das pessoas
TLM.: 915 047 491

ALUGA-SE
Em Requião -V.N.F. 

vivenda t2 c/ garagem e moveis 
de cozinha.Preço: 250€

252 372 089 | 967 484 493

PRECISA-SE
Administrativo/a c/ 

escolaridade 
mínima 12.º ano c/ 
conhecimentos em 

informática. 
Disponibilidade 

imediata.
TLM.: 917 336 176

PASSA-SE
Café SNACK-BAR 

em Vermoim. 
Boa localização.
252 928 013
963 013 683

PRECISA-SE
Funcionário c/ carta de condução 

c/ experiência na entrega 
e montagem de mobiliário domèstico. 

Enviar curriculum vitae para
 decoratimoveis@gmail.com

ANUNCIE 

AQUI

252 312 435
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QUER ANUNCIAR?
 252 312 435

RELAX

PORTUGUESA
Loira cheinha, muito meiga 

e carinhosa. Adoro dar 
e receber prazer! O. ao 

natural, 69 guloso... Vem 
relaxar comigo!

TLM.: 917 392 262 

PORTUGUESA 
Quarentona, meiguinha e 

carinhosa. Atende nas calmas.

TLM.: 914 481 098

RELAX RELAX RELAX

DOCE 
MULHER
40tona, toda boa. 

Adoro dar 
miminhos e 
beijinhos.

Meiguinha, 
simpática. O 

natural delicioso. 
Atende nas

calmas.
 910 735 530

RELAX

VIVIANE
Boca de Mel. Desfrute de

 bons momentos em 
ambiente envolvente e 

relaxante. Oral delicioso, 69, 
carícias. Com vídeo erótico. 
Não atendo privados e fixos. 

TLM.: 913 441 183

1.ª ATREVIDA
Juliana, meiga, 30 anos. 

Toda magrinha, O natural, 
69 e mi... Adoro sexo em 

todas as posições. Foto real. 

TLM.: 918 081 000

PRINCESINHA
Corpinho Danone, cara 
linda, magrinha, safada, 

lábios de mel, 
pele macia, oral

 delicioso. Foto real. 
Venha conferir.

TLM.: 917 695 497

HOMEM
Português atende homens, 

casais e senhoras 
em local discreto.

TLM.: 910 434 140

1.ª VEZ EM  
PORTUGAL
Preta estilo cavalona para mo-

mentos inesquecíveis de 
prazer. O guloso, beijos 

molhados, 69 gostoso. Completa 
c/ gruta gulosa e bumbum 

apertadinho. Sem enganos.

TLM.: 933 181 183

FAMALICÃO
Jovem, corpo e 

rosto de boneca. 
Faço um convívio cheio

 de carícias e massagens.
 (Não atendo privado).

TLM.: 915 551 751

NOVIDADE
Portuguesa, 24 anos,
 meiguinha e safada,

 elegante, linda
 e bonequinha.

TLM.: 910 824 869

MAIS UMA SEMANA
É só para quem 

gosta de O natural 
molhadinho 

do início ao fim. 
Das 8h às 22 horas.

15 Beijinhos.
TLM.: 911 977 202

FAMALICÃO
Lara morena exótica. 
Não atendo privado.
TLM.: 916 130 100 

NOVIDADE
Mulata, belas curvas, peito 

grande, bumbum bem 
arrojado, oral espetacular. 

Todos os dias das 9h às 24h.

TLM.: 918 302 472

Gosta de 
O. natural 

molhadinho?
Venha ter 

momentos de 
prazer. Ligue.
TLM.: 910 015 675

BELA
 MULATA

Educada, discreta, fogosa e 
gostosa. Sou bem meiguinha, 
peito XXL para espanholada, 

mi... e oral ao natural. Adoro por 
trás. Completa.Todos os dias.

TLM.: 912 053 845

20 ANINHOS
Loirinha, meiga, carinhosa, tudo 
nas calminhas para momentos 

quentes cheio de prazer. 
Convívio discreto para realizar 

as suas fantasias.

TLM.: 910 947 223 

2 AMIGAS NOVINHAS
20 e 22 aninhos envolventes 
p/ um convívio agradável nas 

calmas. Fazemos massagens.
 Venha-me conhecer e passar 
bons momentos de satisfação. 

Mamas naturais bem firmes,rata 
apertada, grelo de mel. 

Várias posições. 
Adoramos 69 c/ acessórios.

TLM.: 912 108 341

1.ª VEZ
Loira, 22 aninhos, momentos 

únicos, corpo fantástico, 
convívio nas calmas, O profundo, 

69, várias posições, maminhas 
salientes, massagens relexantes 
e prostática, ambeinte higiênico e 
discreto. Liga para mais detalhes.

 TLM.: 911 998 604

RELAX

A ABALAR 
Gata sensual, querida e educada, 

como você jamais conheceu. 
Estilo namoradinha, marota 

c/ uma chupada jamais vista. 
Garanto bom sexo 

e boa companhia.Também casasis. 
Várias massagens+acessórios. 

TLM.: 963 073 534

ANA FLÁVIA
Uma bela mulher muito 

sexy sem tabus. 
Completissima. 

Não te vais arrepender.

TLM.: 910 720 376

PORTUGUESA
Mamas XXL, carinhosa, 
meiguinha e peludinha. 

Das 9h às 22h.
TLM.: 910 634 363

TRAVESTY
Pérola Negra, 1.ª vez 

na cidade, foto real, dote
 de ferro, completa, 
massagem, duche,
 leitinho, 24 horas.

TLM.: 917 961 835 

MORENA
Linda 1.ª Vez 22 anos. 

Morena clara, 
mamalhuda, magra, 

belas curvas, toda boa. 
O natural, 69, mi..., 

espanholada, 
massagem em 

marquesa/cama, 
acessórios. 

Nas calminhas. 
Venha-se deliciar. 

APT privado. 
Atendo em lingeri

TLM.: 912 014 489




