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Condenada
a 17 anos
de prisão
pelo homicídio
de Hugo
Oliveira
em liberdade

Supremo Tribunal de Justiça ordenou regresso do processo ao Tribunal da Relação,
que alterou redacção dos factos imputados à arguida sem oportunidade de defesa.
Entretanto, expirado que está prazo da prevetiva,
Fernanda Baltazar foi restituída à liberdade.
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A sério que não é possível um sistema eficiente ao ponto de que uma
taxa moderadora de um serviço possa ser cobrada no próprio dia?
Este utente o Serviço Nacional de Saúde foi tomar uma vacina em Abril
do ano passado (!!!) e recebeu agora uma conta de 1 Euro,
na volta do correio, para pagar desse mesmo serviço.
Como nem agilidade para uma referência multibanco o sistema tem,
o cidadão lá tem que se abalar ao Centro de Saúde, mais de um ano
depois, para pagar o “calote”...
Parece o manual de como fazer encarecer para o dobro (?) o custo de um
serviço! Paga o utente, paga o SNS, e pagamos nós todos, contribuintes!
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O Povo Famalicense
vai de férias

O jornal O Povo Famalicense vai interromper a sua publicação, como de resto vem sendo
habitual, durante uma parte do mês de Agosto. O período de férias vigora a partir desta edição, e regressaremos a 27 de Agosto com nova edição. Até lá!

Famalicão
em Transição
promove workshop
sobre Botânica
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A Associação Famalicão
em Transição promove um
workshop sobre “Botânica”, no próximo dia 11 de
agosto, integrado na 8.ª
Festa da Compra e Venda
de Requião. Este workshop
insere-se no ciclo “Agricultura Biológica e Natural”,
formações que decorrem
em parceria com o projeto Horticultura Terapêutica.
A iniciativa terá lugar entre as 10h00 e as 12h30 na
sede da Junta de Freguesia de Requião, contando com
António Martins como formador.
As inscrições são limitadas e pdoem ser feitas em https://famalicaomelhor.blogspot.com/p/inscricoes.html. O
custo da inscrição é de dez euros, sendo de oito para sócios da Famalicão em Transição
A Associação Famalicão em Transição agradece à Junta de Freguesia de Requião pelo apoio através da cedência do espaço.

Colheita de Sangue
na Praça D. Maria II
A Associação de Dadores de Sangue de Famalicão
promove uma colheita de sangue esta quarta-feira, na
Praça D. Maria II, entre as 09h00 e as 12h30. É aberta à
população em geral e promovida pelo Instituto Portugu~es
do Sangue e da Transplantação.
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PS: Nacional impõe alterações
à lista de Braga e Nuno Sá cai para 8.º
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FEDERAÇÃO ACUSA ÓRGÃOS NACIONAIS DE “VIOLAR” OS ESTATUTOS DO PARTIDO
AO PASSAR POR CIMA DA PROPOSTA DA FEDERAÇÃO E CONCELHIAS
O famalicense Nuno Sá
caiu de sétimo para oitavo
elemento da lista do PS no
círculo eleitoral de Braga,
candidata às legislativas
marcadas para o próximo dia
6 de Outubro.
A reunião da Comissão
Política Nacional da passada
terça-feira, que serviu para
fechar o processo de constituição de listas, culminou
com alterações significativas
à proposta que a Federação Distrital de Braga havia
consensualizado na primeira
semana da Julho. Nomeadamente, e a justificar a descida de Nuno Sá, o PS nacional indica três nomes para o
topo da lista distrital, quando
a proposta formalizada reservava apenas dois lugares
para o efeito.
Recorde-se que, nas eleições legislativas de 2015, o
PS elegeu sete deputados
em Braga. A ambição do partido é a de conseguir eleger
oito ou nove representantes,
de acordo com a expectativa
assumida de crescimento da
votação.

Nacional exclui
e inclui contra
a proposta
da Federação
Para além mudança de
posição de Nuno Sá, registam-se outras alterações de
vulto no que toca a militantes famalicenses. Célia Menezes, actual vereadora do

PS na Câmara Municipal de
Famalicão, desaparece do
elenco do PS candidato pelo
círculo eleitoral de Braga,
quando a proposta da Federação a colocava como 13.º
elemento da lista. Por seu
turno, Maria Augusta Santos,
que se estreou como deputada na Legislatura que agora
finda, surge inesperadamente na lista ratificada pela nacional, e em melhor posição
que a congénere afastada,
em 11.º, quando o seu nome
nem sequer constava na proposta do órgão federativo.
Também o nome de Márcia Nunes, que era a 5.ª
suplente na proposta da
Federação, desaparece da
proposta aprovada pela Comissão Política Nacional.
Na versão final, sobe então para três o número de
candidatos indicados pelo
órgão nacional, quando a
Federação havia reservado
apenas os dois primeiros
lugares da lista. Sónia Fertuzinhos, histórica deputada
socialista na Assembleia da
República, é a cabeça de
lista indicada pela cúpula do
PS. É natural de Guimarães.
Segue-se José Mendes,
actual secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade,
que é natural de Braga e foi
vice-reitor da Universidade
do Minho. O terceiro lugar
indicado pela nacional ficou
reservado a Maria Begonha,
Secretária Geral da JS, sem
quaisquer ligações ao distrito.

ta da Federação não foram
bem aceites por militantes
locais, entre os quais Ana
Maria Barroso, famalicense
afecta a Daniel Adrião que
tem sido crítica quanto à
forma como o PS vem sendo gerido. Com assento na
Comissão Política Nacional,
usou o órgão para acusar a
actual liderança de estar “no
bom caminho” se é “acabar
com o PS” que pretende.
Para a militante, se pessoas
há em Lisboa e Porto que
não têm lugar elegível nas
listas de deputados “paciência, renovem-se”.
Ana Maria Barroso afirmou ainda que o “colapso”
em que entrou o PS no distrito de Braga, expresso numa
perda de credibilidade que
se vem reflectindo na perda
de Juntas de Câmaras, é o
sintoma de um partido gerido
de forma centralista. “Portugal não é só Lisboa e Porto”,
advertiu, na expectativa de
que a actual direcção acorde
“antes que seja tarde”.
Não deixa de censurar
em concreto a imposição da
líder da JS, “pessoa de fora”,
quando “a JS do distrito tem
bons quadros”.

Nuno Sá passa de 7.º a 8.º

Célia Menezes, que era 13.ª,
desaparece

Em suma, a lista candidata pelo círculo eleitoral
de Braga, fechada pela Comissão Política Nacional,
preserva então pouco mais

Maria Augusta, que não fazia
parte da lista, surge
em 11.º lugar

de 68 por cento dos nomes
indicados pela Comissão Política Distrital a 5 de Julho.
O Povo Famalicense sabe
que as alterações à propos-

Federação
protesta em carta
dirigida
a António Costa
Entretanto, no rescaldo da
ratificação da lista, também
a Federação Distrital de Bra-

ga do PS protesta contra as
alterações impostas, e acusa
mesmo a estrutura nacional
de “violar” os estatutos. Na
missiva, o órgão presidido
por Joaquim Barreto refere
que a nacional “escolheu e
impôs 6 (seis) candidatos
nos primeiros 11 (onze), a
que corresponde 54 por cento, quando estatutariamente
tem direito a escolher 30 por
cento”. Aborda em concreto
a imposição de “Sónia Fertuzinhos (1.º), José Mendes
(2.º), Maria Begonha (3.º),
Hugo Pires (4.º), Pompeu
Martins (10.º) e Maria Augusta Santos (11.º), excluindo
as escolhas das concelhias
de Braga, Pedro Sousa, e
de Barcelos, Daniel Bastos”.
Deixa claro, contudo, que
relativamente à cabeça de
lista a escolha “corresponde
objectivamente à proposta”.
A Federação fala ainda de
exclusões “sem explicações
plausíveis”, dando conta de
um “ato que viola os estatutos do partido no que respeita ao princípio estatutário da
autonomia dos órgãos distritais, o que, no caso em concreto do Distrito de Braga, é
ainda reforçado pela auscultação prévia que foi feita às
Concelhias”. E a propósito
questiona “para que servem
os Estatutos do Partido aprovados em Congresso e na
Comissão Nacional, se não
são respeitados”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Continental produziu 15 milhões de pneus ContiSeal
A Continental, de Lousado, atimngiu na passada terça-feira a produção de 15 milhões de penus ContiSeal, que
possuem uma camada interna especial viscosa que sela a
maioria dos furos causados por pregos ou parafusos, permitindo que o veículo continue o seu percurso.
A Continental produz estes pneus com propriedades de
auto-selante desde 2008, inicialmente para o então recém-lançado VW Passat CC. Entretanto, foram também obtidas
aprovações de produto para estes pneus conferidas pela
Cadillac, Hyundai, Porsche, Renault, Rolls-Royce, Seat e
Skoda. Os condutores podem obter este tipo de pneus nos
concessionários ou revendedores. Os pneus com a tecnologia ContiSeal permitem que o veículo continue o seu
percurso, em 95% dos casos em que o piso do pneu sofre
algum tipo de dano. A Continental produz pneus auto-selantes para automóveis ligeiros e SUV’s nas medidas de
195 a 285 milímetros e com rácios de apresentação de 65
a 35 percentuais. São adequados para jantes de 15 a 22
polegadas e estão aprovados para velocidades de até 300
quilómetros/hora. Para que pneus auto-selantes possam
ser aplicados, o veículo tem de estar equipado com um sistema de monitorização da pressão que avise o condutor de

qualquer eventual perda de pressão do pneu.
Pedro Carreira, presidente do Conselho de Administração disse que “este marco deixa-nos muito orgulhosos; só
foi possível com o investimento efetuado nesta empresa
desde 2007 e que permitiu trazer para Lousado a produção
de pneus de alta performance”. “Naturalmente toda a equipa de Lousado está de parabéns, e de um modo especial
os colaboradores do ContiSeal”.
Existem 76 dimensões de pneus de Verão, All-Season
e Inverno em produção que contêm esta tecnologia. O modelo associado ao marco de produção 15 milhões é um
pneu para SUV 255/45 R 19 ContiSportContact, destinado
à Volkswagen.
O Grupo Continental em Portugal (Continental Mabor,
Continental Pneus, Continental Indústria Têxtil do Ave,
Continental Lemmerz e Continental Teves e a recente Continental Advanced Antenna) tinha no seu quadro permanente cerca de 3400 colaboradores e o volume total de negócios ascendeu, a 1,236 milhões de euros em 2018.
A Continental desenvolve tecnologias e serviços pioneiros para uma mobilidade sustentável e conectada das
pessoas e dos seus bens. Fundada em 1871, a empresa

de tecnologia oferece soluções seguras, eficientes, inteligentes e acessíveis para veículos, máquinas, tráfego e
transporte. Em 2018, a Continental alcançou um volume de
vendas de 44,4 mil milhões de euros e emprega atualmente
cerca de 245.000 colaboradores em 60 países e mercados.
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Legislativas
Empresas de Famalicão
desfilaram ma Texworld USA Bloco: três famalicenses

na lista do circulo
eleitoral de Braga

nomia, Inovação e Internacionalização, Augusto Lima,
o balanço desta participação
é “muito positivo”. O responsável autárquico fala do “estabelecimento de inúmeros
contatos com fabricantes e
fornecedores das mais diversas proveniências que estão
na linha da frente do desenvolvimento e da inovação
têxtil”. E foi precisamente inovação tecnológica e técnica
associada ao setor que Vila
Nova de Famalicão mostrou
nos Estados Unidos como,

Didáxis entregou
diplomas
A Didáxis de S. Cosme
promoveu, no passado dia
17, a cerimónia de entrega
dos certificados de conclusão de ciclo do 6.º e 9.º ano,
altura em que também foram
distinguidos os alunos com
desempenho de excelência.
O evento ficou naturalmente marcado pelo encerramento da escola, com
efeito a partir do próximo
ano lectivo, com a concentração no pólo de Riba de
Ave. A directora pedagógica,
Isabel Matos, sublinhou por
isso “o quanto importante
foi esta escola, que durante trinta e dois anos formou
muitos alunos com o esforço
e dedicação de professores,
funcionários, que se preocuparam em construir pessoas
mais solidárias, autênticas e
felizes”. A propósito, dosse:
“foram muitos anos de conquistas, de desafios que nos
fizeram crescer. E esta, que
foi a nossa segunda casa
encerra uma história que
teve muitos capítulos. Uma
história que com toda a certeza ficará na memória de
todos os que por aqui passaram”.
Os colaboradores da instituição aproveitaram a cerimónia precisamente para a
homenagear, na qualidade
de líder que “em tempos
muitos difíceis, mas sem esmorecer, conduziu o barco a
bom porto não o deixando
naufragar”.

por exemplo, o casaco Musgo desenvolvido pela Scoop
equipado com iluminação
inteligente com fibras óticas
destinado a quem anda a pé
ou de bicicleta.
“Foi uma experiência fantástica do ponto de vista dos
expositores. Sentimos que a
nossa presença na Texworld
ajudou a reforçar o desenvolvimento dos nossos negócios com os Estados Unidos”,
testemunhou Daniel Pinto, diretor da Scoop.

Paulo Costa, Raquel Azevedo e Rúben Santos são os
famalicenses que integram a
lista do Bloco de Esquerda,
encabeçada por José Maria
Cardoso no círculo eleitoral
de Braga.
Paulo Costa é oficial de
justiça, deputado na Assembleia Municipal de Famalicão e dirigente concelhio do
Bloco de Esquerda. Raquel
Azevedo é operadora de call
center, dirigente sindical, dirigente distrital do Bloco de Esquerda e ativista pelos laborais e sociais. Rúben Santos
é arquitecto e dedica-se ao
estudo da fruição do espaço
urbano nas cidades.
Na conferência de apresentação da lista, na passada quinta-feira, José Maria
Cardoso realçou abrangência
territorial da lista, uma vez
que tem candidatos provenientes de 13 concelhos, e a
diversidade profissional e de
intervenção cívica dos candidatos e candidatas, com diferentes idades, profissionais e
representantes de diversas
OPF 30 de Julho de 2019

Vila Nova de Famalicão
desfilou em Nova Iorque na
Texworld USA, subordinada
á inovação têxtil. Quatro empresas da terra - Dune Bleue,
Marjomotex, Olmac e Scoop
- mostraram o seu potencial
têxtil ao mundo na feira que
decorreu de 22 a 24 de julho,
e que reuniu os maiores e
melhores atores internacionais da área têxtil e do vestuário.
O município de Famalicão
ocupou um stand do evento com a marca Famalicão
Cidade Têxtil e a presença
das empresas famalicenses
no certame foi apoiada pela
autarquia através da atribuição de Vouchers Internacionalização, que resultam da
parceria estabelecida com a
ATP – Associação Têxtil e do
Vestuário. De resto, esta participação foi preparada em
colaboração com a Associação Selectiva Moda, através
do projeto From Portugal.
Para o vereador da Eco-

Cabeça de lista acompanhado dos candidatos famalicenses

lutas sociais.
O cabeça de lista do BE
pelo circulo eleitoral de Braga afirma que as prioridades
do Bloco de Esquerda são “o
combate às alterações climáticas, através da alteração
do paradigma de produção
e consumo”, “a defesa dos
serviços públicos de qualidade, como a saúde e escola
pública”, “a luta contra o conservadorismo, colocando no
debate as questões como a
diversidade sexual” e a “defe-

sa do bem estar animal”.
A lista completa e o mandatário - Carlos Mesquita,
presidente do Cineclube de
Guimarães - foram já apresentados publicamente pela
Catarina Martins, Coordenadora Nacional do partido,
em comício que se realizou
na passada sexta-feira, em
Barcelos.

Tribunal Judicial da Comarca de Braga
Juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão - Juiz 1

ANÚNCIO
VENDA POR NEGOCIAÇÃO PARTICULAR
Administradora de Insolvência: Dalila Lopes
Agente de Execução: Ana Antunes
Insolvente: Maria José da Costa Faria
Executado: Bruno André da Costa e Silva
Processo n.º 1479/13.6TJVNF Processo: 1748/12.2TJVNF
Nos autos acima identificados procede-se à venda por negociação particular, através de apresentação de proposta em carta fechada do seguinte bem, apreendido no
âmbito do processo de insolvência:
---- Prédio Urbano – fracção autónoma designada pela letra Q, do prédio urbano sito
na Rua Alberto Sampaio, n.º1199, 3º esquerdo frente, lugar de Outeiro, freguesia de
Calendário, concelho de V.N. Famalicão, Tipo T2, com área de 90 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de V.N. Famalicão sob o nº. 685/19930504 - Q, e inscrito
na matriz sob o artigo 3091- Q- Calendário. -------------------------------------------------------A proposta deverá ser enviada em envelope fechado, até ao dia 6 de Setembro de
2019, com indicação de «Proposta de Compra – Processo nº 1479/13.6TJVNF - MARIA
JOSÉ COSTA FARIA», para a morada da administradora de insolvência na Rua Camilo
Castelo Branco, n.º 21 – 1º - 4760-127 Vila Nova de Famalicão.
Na proposta tem de constar o preço proposto para a aquisição do bem, a identificação completa (nome, n.º de cartão de cidadão, n.º fiscal e residência), assinatura do
proponente.
As propostas têm de ser acompanhadas com cheque caução no valor de 20%.
Em caso de desistência da proposta apresentada o valor da caução reverte para a
massa insolvente.
A visita ao imóvel será no dia 6 de Agosto entre as 15:00 e as 16:00, mediante marcação prévia.
Os bens são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram.
Valor Mínimo de Venda ---------------------------------------------------------------- €70.000,00€
A Administradora da Insolvência
Dalila Lopes
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Dia a Dia - Mário Martins
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44 anos de ADC…
A Associação Desportiva e Cultural (ADC), de Arnoso
Santa Eulália, está a comemorar 44 anos de existência
e de uma já longa vida sempre ao serviço do
desporto, da educação e da cultura e, sobretudo,
sempre ao serviço e à disposição das pessoas da
freguesia e também das freguesias vizinhas. A História
da ADC é uma História linda, uma História de sucessos,
mas também de momentos em que se hesitava entre
retroceder ou avançar, entre pactuar ou afirmar as
ideias, entre afrontar os poderes instituídos ou
colaborar, de forma hipócrita, com eles. Penso que, em
todos os momentos, a ADC preferiu sempre o combate
justo, a luta pelas ideias e a afirmação do seu projeto.
Contra tudo e contra todos.

1. Hospital público… Hospital privado…
Julgo que vale a pena, quanto mais não seja para “meditarmos um bocadinho” sobre estas questões, trazer à memória
duas situações que comoveram os Portugueses e os Famalicenses, num passado ainda bem recente.
A primeira destas situações refere-se àquele bebé que um
hospital conseguiu manter vivo até ter condições para nascer,
depois de a mãe ter entrado em “morte cerebral” havia já alguns meses; a segunda destas situações refere-se à “bebé
Matilde”, portadora de uma doença muito grave e rara que
mostrou até onde pode ir a solidariedade dos Portugueses e
de muitos Famalicenses que, juntos, angariaram mais de dois
milhões de euros para se poder comprar o “medicamento mais
caro do mundo”, um medicamento à partida capaz de garantir
qualidade de vida a esta criança.
Agora vamos estabelecer semelhanças entre os hospitais
que têm acompanhado estes dois casos e tirar as nossas conclusões. Os dois hospitais são hospitais públicos, tendo nós
que perguntar se tudo isto aconteceria desta forma se os hospitais fossem hospitais privados! É bom lembrar que o “hospital
da bebé Matilde” é que requisitou o “medicamento milagroso”
ao Infarmed (organismo estatal) que é responsável pelo pagamento da importância devida ao laboratório que produz este
fármaco. Dizem os pais desta criança – e eu acredito – que o
dinheiro doado pelos Portugueses e pelos Famalicenses servirá para apoiar outras crianças com a mesma doença.

Infelizmente, a resposta que temos que dar à questão colocada é que os hospitais privados fogem destas situações como
“o diabo foge da cruz”! E porquê? Porque tudo aquilo que é
demasiado caro para os hospitais privados é por estes repelido, a não ser quando os seguros de saúde cobrem com folga
as despesas resultantes de casos iguais ou semelhantes ou
então, quando há dinheiro em abundância! Se não, se assim
não acontecer, como diz Teresa de Sousa, o “bom do Serviço
Nacional de Saúde (SNS)” está sempre disponível para resolver os problemas, sobretudo os problemas graves, suportando
os respetivos custos.
Nem de propósito: uma criança ainda pequena, filha de uma
amiga minha, terá dado “um jeito” no pescoço, na praia, no
passado fim de semana, sem que a mãe se apercebesse do
caso. Vendo que o pescoço da criança estava um pouco inchado, suspeitou que talvez fosse a doença conhecida como
“papeira” e levou-a a um hospital particular. No hospital particular disseram-lhe que não era “papeira” e, para tirar dúvidas,
aconselharam-na a ir a um hospital público para fazer uma radiografia!
Infelizmente, é assim que as coisas funcionam: tudo aquilo
que implique gastos, pequenos ou grandes, o “bom do SNS”
está ali à mão para resolver os problemas…

2. ADC de Arnoso Santa Eulália…
A Associação Desportiva e Cultural (ADC), de Arnoso Santa Eulália, está a comemorar 44 anos de existência e de uma
já longa vida sempre ao serviço do desporto, da educação e
da cultura e, sobretudo, sempre ao serviço e à disposição das
pessoas da freguesia e também das freguesias vizinhas.
A História da ADC é uma História linda, uma História de sucessos, mas também de momentos em que se hesitava entre
retroceder ou avançar, entre pactuar ou afirmar as ideias, entre
afrontar os poderes instituídos ou colaborar, de forma hipócrita, com eles. Penso que, em todos os momentos, a ADC preferiu sempre o combate justo, a luta pelas ideias e a afirmação
do seu projeto. Contra tudo e contra todos. A razão da ADC
acabou sempre por vencer porque lutou sempre pela justiça e
pela verdade.
Quem um dia quiser fazer, numa tese de mestrado, de doutoramento ou de pós – doutoramento, a História do associati-
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vismo cultural e desportivo em Portugal, na primeira década
após o 25 de Abril de 1974, terá que obrigatoriamente ir até
Arnoso Santa Eulália, para compreender a génese, as origens,
os desenvolvimentos e as consequências da criação da Associação Desportiva e Cultural (ADC) da freguesia, considerada,
ao tempo, um modelo e uma referência a seguir e a imitar no
Portugal democrático que então emergia e se construía nas
aldeias e cidades.
Alguns jornais de difusão nacional que milhares de Portugueses liam por aqueles meses e por aqueles anos, publicaram
belíssimos textos sobre as lutas encarniçadas e os projetos de
futuro da ADC. O “Diário”, o “Tal e Qual”, o “Notícias” e penso
que mesmo o “Expresso”, entre muitos outros, não deixavam
de evidenciar a sua estupefação perante uma associação que,
numa terra pequena, com poucos habitantes, tinha forças para
se envolver em “batalhas” onde sempre prevaleceu uma vontade férrea de lutar pela liberdade, pelo direito ao trabalho, pelo
direito à educação e pelo direito à justiça.

3. Álvaro Cunhal e Otelo Saraiva de Carvalho…
Nenhum político de esquerda podia “passar ao lado” da
Associação Desportiva e Cultural de Arnoso Santa Eulália.
Álvaro Cunhal, então Secretário – Geral do PCP, esteve lá e
jantou lá e Otelo Saraiva de Carvalho, em campanha para as
Eleições Presidenciais, em carro aberto e rodeado por seguranças, falou para as dezenas de pessoas que o esperavam,
no complexo desportivo e cultural em construção, no Lugar do
Mosteiro, naquele que foi o “Passal” da antiga Freguesia com
o mesmo nome.
A nova direção da ADC, a quem saúdo, não deixou passar
em claro este 44º Aniversário, levando a cabo um vasto conjunto de iniciativas culturais, recreativas e de animação comunitária que têm como principais destinatários os habitantes da
Freguesia de Arnoso Santa Eulália.
Numa crónica “generalista” como esta, não é possível ir até
“às entranhas” do que foi e do que é a ADC. Há um vasto grupo
de pessoas de ontem e de hoje e um vasto leque de acontecimentos que “moldaram” o seu passado e que vão ser importantes no seu futuro.
Com o passar dos anos, ir-se-á fazendo a História da ADC
de Arnoso Santa Eulália…
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Centro de investigação
e formação da UM
vem para Famalicão
A Universidade do Minho vai criar um laboratório
de formação, investigação
e conhecimento na área da
Biologia Alimentar, em Vila
Nova de Famalicão. A estrutura ficará instalada no
edifício da Didáxis, em Vale
S. Cosme, espaço que a Câmara irá adquirir ou arrendar
e onde pretende instalar
também o futuro Centro Tecnológico das Carnes.
A criação deste laboratório será o resultado mais
imediato de um protocolo de
cooperação entre a Universidade do Minho e o Município
de Vila Nova de Famalicão
que foi aprovado, na passada segunda-feira, em reunião do executivo municipal.
Até ao final do ano, cerca
de 30 investigadores da Universidade do Minho estarão
a trabalhar em Vila Nova de
Famalicão, mas o objetivo é
expandir o laboratório e alargá-lo a outras áreas. Para já,
para além dos laboratórios
de investigação, o espaço
terá ainda um conjunto de
salas para formação e uma
incubadora para transferên-

cia de conhecimento. Os setores a privilegiar, no âmbito
alimentar, são as carnes, as
bolachas e produtos relacionados e os lacticínios, áreas
identificadas como sendo de
referência para o município.
Para o presidente da
Câmara Municipal, Paulo
Cunha, este espaço representa uma “mais valia para
o concelho”, dado que “vem
acrescentar uma nova resposta ao nível do ensino e
da investigação.” Por outro
lado, o autarca salientou ser
“muito gratificante para a Câmara Municipal constatar o
interesse de uma instituição
como é o caso da Universidade do Minho, em trazer
para Famalicão um centro
de investigação de excelência que não só responderá a
necessidades locais como a
outras dinâmicas de outros
âmbitos,
nomeadamente
empresariais e económicas”.
Por sua vez, a Universidade do Minho reconhece
a importância do município
de Vila Nova de Famalicão,
como parceiro para o desenvolvimento da sua atividade
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de formação (avançada),
investigação e para o reforço da valorização e transferência de conhecimento. De
acordo com o protocolo, este
projeto pretende responder
à necessidade de reforçar
a interação da Universidade
do Minho com o município;
contribuir para a dinamização da atividade económica;
reforçar a atividade cientifica
da UMinho em cooperação
com o tecido industrial da
região; apostar na formação avançada dos quadros
das empresas; promover a
transferência e valorização
de conhecimento gerado e
apostar em áreas de atividade económica emergente no
concelho.
Para além da Universidade do Minho, o edifício receberá a partir de setembro um
polo do IPCA (Instituto Politécnico de Cávado e do Ave)
que se vai juntar ao polo do
IPB (Instituto Politécnico de
Bragança) com oferta dos
Cursos Técnicos Superiores
Profissionais, em várias áreas.

9

10

O POVO FAMALICENSE

30 de Julho de 2019

“Brincar com a diferença”
finalista do Orçamento
Participativo Jovem 2019

O projeto “Brincar com
a diferença”, que propõe a
adaptação dos parques infantis de Vila Nova de Famalicão e da Trofa a crianças
com deficiências físicas e
mentais, é um dos finalistas
do Orçamento Participativo
Jovem Portugal 2019, iniciativa do Governo de Portugal.
Promover a igualdade na
utilização dos parques infantis e a independência das
crianças com necessidades
especiais é a grande meta
deste projeto apresentado
pelas jovens Diana Ferreira, da Trofa, Filipa Gomes e Cláudia Marques, ambas de Vila Nova
de Famalicão. O objetivo é implementar esta ideia nos municípios da Trofa e de Vila Nova de
Famalicão através de um orçamentado de 75 mil euros.
O projeto está agora em votação até ao próximo dia 4 de agosto. Os jovens dos 14 aos 30
anos, podem votar nos projetos finalistas, através da página www.opjovem.gov.pt ou via SMS
gratuita para o 4310.
“No nosso dia-a-dia verificamos que os parques infantis, na sua maioria, são inadequados
e apresentam barreiras que impossibilitam a sua utilização normal por parte de crianças com
incapacidade física e/ou mental. Estas crianças ficam, muitas vezes, limitadas a observar
outras crianças brincar”, explicam as finalistas.
Possibilitar que todas as crianças usufruam dos parques infantis, independentemente das
suas diferenças, bem como permitir a interação e a estimulação sensorial através de equipamentos adaptados é o grande objetivo da proposta “Brincar com a diferença”.
O Orçamento Participativo Jovem é um processo de participação democrática no âmbito
do qual os cidadãos com idades entre os 14 e os 30 anos, inclusive, podem apresentar e decidir projetos de investimento público.

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

Estado de graça
Esta semana assistimos
a mais uma operação muito
estranha do governo. Com o
propósito aparentemente nobre, da defesa da população,
foram distribuídos kit’s de
proteção, que entre outros
objetos, continha uma gola
de proteção de fogos.
Este nobre propósito tem
uns contornos muito sui génites: as golas são de poliester e como tal, altamente
inflamáveis. No entanto, a
distribuição destas golas,
consequência do forte investimento do governo, através
dos nossos contributos, torna-se compreensível: foram
vendidos por uma empresa
de turismo, de um familiar do
marido de uma autarca vimaranense.
Esta forma oligárquica
que o PS tem de governar,
padece desta necessidade
de entre ajuda entre os diferentes eleitos.
O Ministro Eduardo Cabrita, quando confrontado
com a polémica relacionada
com a distribuição de kit’s
de proteção contra incêndios, referiu de uma forma
mais descontrolada, que os
microfones dos jornalistas
são também de materiais
inflamáveis, acusando os
jornalistas de “alarmista e

irresponsável” a forma como
se referiram a estes.
Para o Ministro da Administração Interna, não é
grave utilizar materiais inflamáveis num kit que em 2018,
em apresentações, era indicado como medida de autoproteção. Para ele, insultar
os jornalistas, afirmando que
são apenas uma forma de
sensibilização é algo absolutamente normal.
Inicialmente, demonstrando toda a arrogância e altivez, não fez com que passado pouco tempo, ao anunciar
uma comissão de inquérito
ao tema, tivesse a hombridade de assumir o erro.
Esta forma autocrática de
fazer política, coincide com a
forma ultrajante com que criticou o Presidente da Câmara de Mação, que viu 90% do
seu território ardido, quando
este afirmou que não tiveram
os meios necessários para o
combate às chamas.
Após todo o sofrimento
que esta calamidade provocou, o Governo continua
sem perceber quais são as
formas eficazes de as contrariar. Não sendo sentado
na poltrona a aprovar legislação, que o faz, que não é
através da aprovação de planos de prevenção, quando o

incêndio já deflagrou, que o
faz.
Este governo tem que
perceber que é no Inverno
que se tratam os fogos. As
estratégias têm que ser implementadas com o tempo
necessário para fazer a sua
prevenção. Não é através
da estatização. É através da
responsabilização de cada
um.
Quando se deu a tragédia
dos incêndios em Portugal, a
altivez do Bloco de Esquerda
permitiu-lhe a programatização da nova religião contra o
eucalipto. Agora esconde-se
através do dia 6 de outubro.
Assim assistimos ao triste
estado de graça a que o país
assiste!
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Voluntários de 10 países limparam
Caminhos de Santiago

Um grupo de jovens voluntários de dez nacionalidades foram o corpo e a alma
de uma acção de limpeza e
melhoria do Caminho Santia-

go Português em Vila Nova
de Famalicão.
A iniciativa decorreu entre os dias 22 e 25 de Julho,
no âmbito de um Campo de

Trabalho Internacional promovido pela YUPI, com o
apoio do Instituto Português
da Juventude e do Desporto
e da delegação de Famali-

cão da Associação Espaços
Jacobeus.
O culminar do processo
foi assinalado na passada
quarta-feira, numa conferên-

cia de imprensa realizada na
sede da
Associação Cultural e Recreativa de Antas, onde os
voluntários pintaram a figura
de Santiago e desejam “boa
viagem” aos peregrinos, nas
mais diversas línguas. Os
jovens voluntários são provenientes de França, Espanha, República Checa, Itália,
Ucrânia, Rússia, Hong Kong,
Taiwan, México e Portugal.
O vereador do Associativismo, Mário Passos, marcou presença na sessão simbólica de encerramento do
projecto e elogiou a filosofia
do campo pelo que significa
de “cooperação”, um requisito que considerou uma
“mais-valia” para o desenvolvimento. Aludindo, de resto,
ao clima internacional de
crispação, referiu que considera que este é o caminho, o
dos “afectos”, para “evitar no
futuro muitos dos problemas
que temos vivido”.
Em nome da Câmara Municipal o autarca sublinhou

que também o executivo
tem apostado na promoção
dos Caminhos de Santiago,
referindo-se concretamente à recente iniciativa de
sinalização. Mário Passos
considera que os Caminho
de Santiago, para além do
domínio do religioso encerram um potencial turístico e
desportivo” que não deve ser
marginalizado.
Gil Pereira, da YUPI, sublinha que a limpeza e melhoria da sinalização dos
percursos é o contributo que
a associação juvenil pode
dar para “promover os Caminho de Santiago”, envolvendo com isso um grupo de
jovens numa acção de cidadania internacional.
Encerrado o processo de
limpeza dos Caminhos, os
jovens estiveram até amanhã (quarta-feira) em Portugal, aproveitando os últimos
dias para conhecer a região.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Condenada a 17 de prisão pelo homicídio
de Hugo Oliveira está em liberdade
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SUPREMO ORDENA REGRESSO DO PROCESSO À RELAÇÃO, E ENTRETANTO EXPIROU
O PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE MANTINHA A DOCENTE DETIDA
Está em liberdade a professora condenada a 17 anos
de prisão pelo homicídio de
Hugo Oliveira, o jovem de 25
anos natural de Requião que
morreu em 24 de Dezembro
de 2016 vítima de asfixia,
na sequência de um incêndio causado com o recurso
a gelo seco, que Fernanda
Baltazar terá despejado na
cama onde o namorado jazia
sob efeito de medicamentos.
Ao que O Povo Famalicense consegui apurar, a libertação da arguida ocorreu
por ter expirado o prazo da
prisão preventiva, ao abrigo
da qual se mantinha privada
da liberdade, porque aguardava ainda recurso para o
Supremo Tribunal de Justiça
(STJ). E foi precisamente a
decisão do STJ que viabilizou a sua libertação ao anular a decisão do Tribunal da
Relação de Lisboa.
Em causa está o facto
desta instância ter procedido
a uma alteração substancial da redacção dos factos
dados como provados, isto
sem que a arguida fosse ouvida e confrontada com os
mesmos. A defesa de Fernanda Baltazar recorreu com
isso para o STJ, e este veio
a dar-lhe razão em acórdão
proferido em Maio deste ano.
O recurso, que naturalmente
fez pender o trânsito da pena
em julgado, acabou por permitir que tenha expirado o
prazo da prisão preventiva,
sob a qual se encontrava privada da liberdade.
Com a decisão do STJ,
o processo regressa ao Tribunal da Relação que terá
que sanar o vício invocado
pela instância superior, assegurando o contraditório da

arguida face à nova descrição dos factos de que está
acusada.
O jornal Público dá conta
que, em liberdade, Fernanda Baltazar se encontra já a
trabalhar desde Junho numa
escola, mas O Povo Famalicense não conseguiu confirmar essa informação. Certo
é que, sem trânsito de decisão em julgado, a pena de
17 anos a que foi condenada
pelo homicídio do namorado
não consta do registo criminal, o que, em teoria, permite
o seu regresso sem obstáculos á docência.

Homicídio ocorreu
na véspera
do Natal de 2016
O caso remonta a 24 de
Dezembro de 2016, dia em
que o jovem de 25 anos,
natural de Requião, terá
sido então assassinado pela
companheira, de 36 anos. A
professora terá despejado
gelo seco na cama onde o
companheiro dormia sob o
efeito de medicamentos que
tomara, desencadeando um
incêndio que viria a causar
a sua morte por asfixia. O
episódio teve lugar no apartamento que partilhavam
no Parque das Nações, em
Lisboa. Depois de deixar o
namorado fechado no quarto sem hipótese de fugir ao
fogo, Fernanda Baltazar deixou o apartamento e rumou
à sua cidade natal, Cinfães
do Douro.
Julgada em 2018, Fernanda Baltazar foi condenada a
uma pena única de 17 anos
pelo Tribunal de Lisboa, para

o qual não restaram dúvidas de que a arguida “quis
matar” o namorado. A pena
aplicada traduz um cúmulo
da pena de 16 anos por homicídio qualificado e da pena
de quatro anos e meio pelo
crime de incêndio. A decisão, que rejeita a tese apresentada pela docente, de um
pacto de suicídio do qual desistiu no último momento, foi
proferida em Março de 2018.
A defesa da arguida recorreu da decisão para o Tribunal da Relação, e a decisão proferida em Outubro do
ano passado confirmou a decisão de primeira instância.
No entanto, agravou quase para o dobro a indemnização a que tinha sido condenada em primeira instância.
Os danos não patrimoniais,
a favor dos pais do falecido, haviam sido fixados em
56500 euros, mas a Relação
entendeu aumenta-los para
os 95 mil euros, por considerar que o montante fixado na
primeira sentença se “revela
parco e desajustado” para o
dano sofrido.

Famalicão celebrou
Dia Mundial dos Avós
A Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão assinalou, na passada sexta-feira, o Dia Mundial dos Avós, uma
iniciativa que reuniu famílias inteiras no
Santuário de Nossa Senhora do Carmo,
em Lemenhe, para homenagear os avós
do concelho.
Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, “todos os gestos e toda
a atenção que possamos ter para com os
nossos seniores são bem-vindos. Este é
mais um evento que tem como propósito tira-los de casa e trazer um ambiente
onde estão rodeados de amor e carinho, um evento que lhes proporciona atividades com
grande vitalidade, mas também convívio e muita animação”.

No recurso para o TRL, a
arguida apelava a que a prova produzida em audiência
de julgamento não corroborasse o homicídio qualificado pelo qual foi condenada,
mantendo a tese de que a
morte de Hugo Oliveira consubstanciava, quando muito,
um homicídio a pedido ou
ajuda ao suicídio, uma vez

que reitera a versão de que
o jovem famalicense “queria morrer”, pedindo-lhe que
“colaborasse na execução
de tal projecto”, o que fez.
A sere validada esta versão
dos factos, a pena seria reduzida substancialmente, no
entanto, os juízes da Relação confirmaram a decisão
da primeira instância.
Aludem, de resto, a diversas provas que contrariam
a descrição apresentada
por Fernanda Baltazar. Nomeadamente, uma perícia
ao computador pessoal da
arguida, onde nos dias anteriores à morte de Hugo
oliveira pesquisa na internet os seguintes conteúdos:
“como matar alguém com
gelo seco”, “qual a quantidade de gelo seco necessária
para matar alguém”, “como
matar uma pessoa sem deixar pistas”, ou “curiosidades
sobre o gelo seco”. Já depois de Hugo Oliveira morto
e a arguida regressada a

Gaia, nova pesquisa relaciona-a com o sucedido no
apartamento do Parque das
Nações: “quanto tempo é
necessário estar alguém exposto a dióxido de carbono
para morrer”.
Para além de inscrever a
morte de Hugo Oliveira num
cenário de auxílio ao suicídio
ou homicídio a pedido, a arguida invocava ainda várias
nulidades na produção de
prova em primeira instância,
o que os juízes da Relação
também não dão como procedente. No entanto, a decisão recente do STJ remete
novamente o processo para
o Tribunal da Relação, o qual
terá que sanar o vício invocado de ausência de contraditório da arguida face a uma
nova redacção dos factos de
que é acusada.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Roteiro pela Inovação

Injex e Kortex parceiras
na revolução digital
O Indústria 4.0 chega às
empresas também por via
das sinergias entre parceiros. A Injex e a Kortex são
disso um bom exemplo. A
primeira, que desenvolve e
produz componentes para o
sector automóvel, aliou-se
à segunda, startup focada
na transformação digital da
indústria, o que permitiu instituir digitalizar e desmaterializar processos, com ganhos
de eficácia e rentabilidade.
O processo denominado
“Injex by Kortes” foi a mais
recente paragem do Roteiro
pela Inovação, promovido
pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão. Paulo Cunha
ficou a conhecer o projecto na passada sexta-feira,
e elogiou o forte sentido de
cooperação que lhe está
inerente, convicto de que “a
busca das parcerias é uma
boa estratégia para conseguir continuar a evoluir e ser
mais competitivos”.
Segundo José Pinheiro
de Lacerda, administrador
da Injex, a eliminação do pa-

Paulo Cunha acompanhado dos administradores
das duas empresas

pel no processo de gestão de
armazenamento do produto
final, com a digitalização de
todo o envio de encomendas, é uma das grandes vantagens dos novos instrumentos informáticos à disposição
da empresa. “Atirámo-nos
ao trabalho, reformulámos
todo o processo e estamos
a operar com dispositivos
móveis que recebem e enviam informação, tornando a
preparação das cargas muito
mais expedita, segura, sim-

ples e económica”, explica.
Para além disso, sustenta, a
mesma digitalização permite
ganhos de eficiência, uma
vez que o processo “reduz
substancialmente a margem
de erro”.
A Kortex, empresa que
nasceu com a incubadora Famalicão Made IN, em
2015, e é o suporte a revolução digital na Injex, foi a
responsável pelo desenvolvimento do software que
permitiu a desmaterialização

de processos, com controlo
de fluxos de produção e processamento de informação.
Para Rui e Ricardo Abreu,
fundadores da startup tecnológica, não fazia sentido, num tecido empresarial
como o de Famalicão, criar
outro negócio que não fosse
um ponto de fusão na indústria. Assim surgiu o Kortex
Industrial Hub, “uma plataforma que impulsiona a dinamização de ecossistemas
industriais para a economia
circular”.
Paulo Cunha enalteceu
esta “parceria inovadora e
muito virtuosa no universo
empresarial”. “A Injex, em
vez de comprar uma solução,
foi à procura de um parceiro
que lhe proporcionasse uma
solução costumizada, assim
demonstrando que as empresas podem ser parceiras
num contexto competitivo e
concorrencial”, salientou a
propósito.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Tiago Silva
em 3.º no
Campoenato
Nacional
de Enduro

Tiago Silva, da equipa
Tomatubikers, conquista o
terceiro lugar na categoria
de juniores no Campeonato
Nacional de Enduro que se
realizou em vouzela.
Segundo o atleta esta
“foi uma prova dificil com
algumas adversidades”. No
entanto, diz-se “feliz com o
terceiro lugar” mesmo não
tendo conseguido conquistar
aquele que era o seu objetivo, “que era ser o campeão
nacional”.
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Obra tem um custo de dois
milhões de euros

Via Ciclo-Pedonal
pronta em 2020

Fica a faltar um ano para que a via ciclo-pedonal Famalicão-Póvoa de Varzim esteja concluída e com “condições
de excelência para a mobilidade sustentável, mas também
para a prática desportiva ou simplesmente para lazer que
vai nascer no antigo ramal ferroviário”, naquela que é “a
concretização de uma ambição dos famalicenses”. Isso
mesmo adintou o presidente da Cãmara, Paulo Cunha, na
cerimónia de assinatura do auto de consignação da obra,
na passada terça-feira.
Para o autarca esta “é uma das mais importantes obras
que se pode fazer por um concelho, quando se fala em intervenções sustentáveis, amigas do ambiente e em meios
de transporte suaves”. Paulo Cunha afirmou que “o grande
objetivo desta intervenção é a mobilidade, é que as pessoas tenham aqui um novo eixo de transporte, que possa
substituir as estradas e o automóvel. Mas é também um
canal de comunicação que vai servir as pessoas nas suas
mais variadas funções, seja ao nível do desporto ou ainda
do lazer”. Por outro lado, segundo o presidente da Câmara
Municipal, com esta via “a cidade ficará mais próxima da
costa e da Póvoa de Varzim permitindo que as pessoas a
utilizem para chegar a Famalicão, para visitar o nosso património e a nossa cultura. É uma intervenção ambiciosa
que permite rasgar horizontes”.
Com uma extensão de perto de onze quilómetros, a
via ciclo-pedonal atravessa as freguesias de Vila Nova de
Famalicão, Brufe, Louro, Outiz, Cavalões e Gondifelos, seguindo depois no concelho da Póvoa de Varzim.
De acordo com a responsável pelo departamento de
Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Famalicão,
Francisca Magalhães, uma das principais características
da via tem a ver com a iluminação, o que irá permitir que
“seja utilizada durante a noite, no verão ou no inverno, em
condições de segurança”. A responsável adiantou ainda
que “todo o trajeto da via será pavimentado em asfalto,
com uma pintura a distinguir os espaços para peões e bicicletas. A largura é de 3,30 metros e será colocada sinalética vertical e horizontal diversa. Nos cruzamentos com as
estradas nacionais o atravessamento será feito com recurso a semáforos”. Para além disso, será colocado diverso
mobiliário urbano e paisagístico.
Para além da vantagem no domínio do laser, o município considera que esta é uma obra de grande utilidade
para os trajetos diários e para a mobilidade, uma vez que
o percurso tem início na Rua Daniel Rodrigues nas imediações da Estação Ferroviária de Famalicão, sendo que será
criada uma ligação à Rede Ciclável Urbana de Famalicão.
A intervenção tem um custo de dois milhões de euros.
Com verbas aprovadas no âmbito do Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano (PEDU), assinado entre a autarquia e o Programa Operacional Norte 2020, o município
tem garantido um cofinanciamento FEDER no valor de 1,7
milhão de euros.
Do lado da Póvoa de Varzim estão já a decorrer as
obras de recuperação do antigo ramal ferroviário numa
extensão de 22 quilómetros e a sua transformação na Via
Ciclo-Pedonal Póvoa-Famalicão. A obra arrancou em fevereiro e deverá ficar concluída em abril de 2020.
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AFPAD envolve
mais de 30 utentes
em colónias de férias
A Associação Famalicense de Prevenção e Apoio
à
Deficiência
AFPAD -, promoeveu, de 15 a 26 de
julho, as suas Colónias de Férias 2019,
uma iniciativa que
envolveu 31 utentes
portadores de deficiência e incapacidade, que frequentam a associação nas
respostas sociais de Centro de Atividades Ocupacionais
(CAO) e Lar Residencial “A Minha Casa”.
Para a direção técnica, “a alegria, o contentamento, a
diversão e o bom ambiente criado pelos clientes foi evidente, pois para muitos deles esta é a única oportunidade
de beneficiar de um período na praia”. Reforça que estas atividades “permitem a integração dos utentes numa
sociedade mais inclusiva porque os mesmos não ficaram
apenas pelo passeio junto à praia, mas experimentaram e
vivenciaram in locu todas as sensações e bem-estar que
a praia lhes proporciona”. Este é, segundo a AFPAD, um
dos principais objetivos de uma Praia Inclusiva, “contribuir
para a diminuição do isolamento da exclusão social e da
mudança de mentalidades, reforçando-se laços de amiza

EARO: temporada
chega ao fim
com piquenique
A Escola Atletismo Rosa Oliveira
realizou um piquenique de forma a
comemorar
mais
uma grande época.
Na hora de fechar mais um ciclo
a escola faz um balanço positivo, “de
enormes conquistas a nível regional e nacional, de momentos incríveis e
novas amizades, de salientar que a cada ano que passa
esta família cresce e se torna mais unida”.
A EARO aproveita para enviar um agradecimento a todos os patrocinadores, familiares, treinadores, amigos e
atletas por tudo que fizeram nesta terminada época.

“Verão em Famalicão”
traz música
à Praça D. Maria II
Famalicão é palco, a 9 e 10 de Agosto, da iniciativa Verão em Famalicão. A primeira sessão tem lugar na Praça
Dona Maria II às 21h30 com Fulltrack e Maria do Sameiro.
No dia 10, a hora e o local são os mesmos para ouvir Celina Piedade e Patrícia Costa.

Oração
a Santa Filomena
A Associação Santa Teresinha do Menino Jesus informa que no próximo dia 10 de Agosto, realizar-se-á, pelas 20h30, na Capela de Santa Filomena, na Rua da Bela
Vista, em Mouquim, um momento de oração em honra da
Virgem e mártir Santa Filomena. A Associação procura sinalizá-lo com maior ênfase, realizando um momento de
oração conjunta.
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Joana Matos Frias vence Prémio
Eduardo Prado Coelho

A escritora Joana Matos Frias é a vencedora da edição deste ano do Grande Prémio de
Ensaio Eduardo Prado Coelho, com o livro “O Murmúrio das Imagens”. Instituído Associação
Portuguesa de Escritores, com o patrocínio da Câmara Municipal de Famalicão, todos os
anos distingue uma obra de ensaio literário, escrita em português por um autor português,
publicada em livro, em primeira edição. O prémio tem o valor de 7500 euros.
“O Murmúrio das Imagens”, publicado em março, em dois volumes, pela editora Afrontamento, consiste num “estudo que visa apresentar uma ponderada reconstituição teórica
desse complexo vínculo entre Poesia e Imagem”, pode ler-se na sinopse do livro. Através do
cruzamento dos domínios elementares da retórica, da poética e da estética, este livro propõe
“uma reflexão transdisciplinar que não se escusa mesmo a uma certa indisciplinaridade”, lê-se no mesmo texto.
Joana Matos Frias, professora auxiliar na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tem publicado ensaios no
campo da estética comparada, privilegiando as correlações entre a poesia, a pintura, a fotografia e o cinema. Em 2001,
venceu o Prémio de Ensaio Murilo Mendes, no Brasil, com o livro “O Erro de Hamlet: Poesia e Dialética em Murilo Mendes”,
sobre o poeta do modernismo brasileiro, que se fixou em Lisboa, onde morreu em 1975. É, ainda, autora de “Localização
Dinâmica”, publicado em 2010, da coletânea de ensaios “Repto, Rapto”, de 2014, e de “Cinefilia e Cinefobia no Modernismo Português”, de 2015. Pertence à Sociedade Portuguesa de Retórica e ao Instituto de Literatura Comparada Margarida
Losa, e integra, como investigadora, a rede internacional LyraCompoetics.

PASEC envolve mais de 400 pessoas na “viagem
que falta fazer”
Mais de 400 as pessoas estiveram envolvidas no
Laboratório Europeu de Expressões/Conferência
de
Diálogo Estruturado “ADN
of Tomorrow - A viagem que
falta fazer...”, que teve lugar
no dia no passado dia 26 de
julho, em Famalicão.
O Laboratório pretendeu levar a debate as novas
competências sociais que os
jovens têm de dominar para
um futuro que ainda ninguém
conhece. Neste debate estiveram envolvidos vários
decisores políticos, entre
eles o Diretor do Programa Erasmus+, Luís Alves, a
Vereadora da Juventude do
Município de Famalicão, Sofia Fernandes e a representante do IPDJ, Célia Cunha.
Esta reflexão foi feita com
o recurso ao Teatro Fórum,
Expressão Corporal e Música interpretadas pelas Companhias Artísticas da PASEC
(ADN, Arena e ADV).
Ao mesmo tempo serão

lançados dois livros, redigidos pelos jovens protagonistas do projeto e que serviram
de mote a parte das encenações que projetaram o debate da tarde e noite.
Este evento comunitário
serviu de encerramento ao
Campo de Formação Europeu “DNA of Tomorrow”,
integrado no projeto DNA of
Tomorrow, apoiado pelo Programa Erasmus + da União
Europeia. Este projeto tem
como objetivo central dar
corpo a novos métodos de
educação não formal que
permitam a capacitação de
jovens NEET (que não estudam, não estão em formação
nem têm emprego) de longa
duração.
Foram dez dias de trabalho onde se refletiu, avaliou
e estimulou a discussão
acerca dos jovens NEET de
longa duração enfatizando,
divulgando e dando corpo
a novas técnicas e currículos não formais inovadores

passíveis de os reintegrar
profissional e socialmente.
Ao mesmo tempo o campo
de formação europeu serviu
para iniciar a capacitação
de Técnicos de Juventude
na gestão de casos NEET e
criar uma Rede de Tutores
e Mentores de Pares com
o intuito de: acompanhar/
capacitar jovens NEET de
longa duração ao nível de
experiências reais no mundo
de trabalho; encaminhar jovens NEET para soluções de
integração no contexto europeu como o Corpo Europeu
de Solidariedade, ao mesmo

tempo que integram grupos
de apoio/capacitação na
execução dos seus planos
de desenvolvimento pessoal,
dando continuidade ao trabalho do DNA of Tomorrow.
Nas palavras da Dra. Sofia Fernandes, durante o Laboratório, este para além de
um projeto exemplar, mostra
que com criatividade e assertividade é possível dar
resposta real a camadas da
população jovem vulneráveis
e esquecidas.

XVII Gala Alex Ryu Jitsu reuniu academidas
de todo o país
O Anfiteatro do Parque da Devesa foi palco, no passado
dia 27, da XVII Gala Nacional Alex Ryu Jitsu, na qual participaram as academias Alex Ryu Jitsu que se encontram espalhadas por todo o país, e que contou com diversas actuações,
contando ainda com a participaçãoe exibição das Academias
de Jiu Jitsu, Arte Suave, e Capoeira Sanzala.
Foram demonstradas técnicas de defesa pessoal de combate de rua, defesa pessoal policial e militar, com armas e
sem armas, com o mais alto rigor técnico e táctico de imobilizações e controlo do agressor. No capítulo da defesa pessoal
com armas, destacaram-se as técnicas de sabre, adagas,
pau médio, machado curto, técnicas contra agressões de
arma branca e arma de fogo, agressões estas de que são
vitimas milhares de cidadãos no dia-a-dia. Na defesa pessoal policial, as técnicas de tonfa e de condução de detidos, com
algemagem foram demonstradas como mais-valias a ser ministradas e aplicadas pelas forças policias. Também foram demonstradas técnicas de combate de competição light-contac e KO, por atletas campeões do mundo na modalidade.
O evento contou com a presença do presidente da Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu, Mestre Alexandre Carvalho
(10.º Dan), que felicitou “a excelente organização do evento e enalteceu o sucesso que foi a XVII Gala Nacional, nomeadamente, a qualidade técnica que aumentou e melhorou muito em relação às edições anteriores”.
A organização do evento esteve a cargo da equipa da academia de Alex Ryu Jitsu de Vermoim, liderada pelos Mestres
Laurindo Azevedo e Mikael Azevedo.
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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!”
Esta é a quadragésima
sétima edição deste simples
devocional que tem como
critério máximo, a Palavra
de Deus, explicada e aplicada em nosso cotidiano,
em conformidade com a Bíblia Sagrada. Neste sentido,
convidamos a todos os leitores, a meditar nas Sagradas
Escrituras,
apreciando-a,
lendo-a constantemente, refletindo e aplicando os seus
princípios, ensinos e verdades no mais profundo de
nossos corações, como também, praticando no dia-a-dia
o seu conteúdo de sabedoria
espiritual e inspiradora.
Deus criou o homem bom
e perfeito, mas ele pecou, as
consequências da sua queda veio a morte e toda a sorte de corrupção. Atualmente,
sabemos que, infelizmente,
a humanidade afastada de
Deus, vem a cada dia se tornando mais e mais corrupta.
O Apóstolo Paulo inicia o capítulo três falando a respeito
da maldade que acontece
em nossos dias. Assim como
ele fala a Timóteo, também
está falando conosco na atu-

Leitura Bíblica: “… porque haverá homens amantes de si mesmos,
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e
mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores,
incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados,
orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus ...
Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar,
para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem
de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra...”.
II TIMÓTEO 3: 2 - 4; 16 - 17.

alidade do grande desafio
que é permanecer fiel aos
mandamentos e preceitos
de Deus. Tem-se multiplicado no mundo o surgimento
dos “falsos mestres”, como
homens e mulheres que se
vestem enganosamente de
uma aparência de amor e
bondade. O Apóstolo Paulo,
enumera uma lista com as
características dos mesmos,
por causa dos quais, são tidos como homens e mulheres sem Deus no coração. A
Palavra de Deus nos ensina
e chama a atenção, para que
tenhamos o cuidado e a percepção relacionada com estas pessoas: a- Amantes de
si mesmos, porque buscam
os seus próprios interesses
em primeiro lugar, antes de

valorizarem os outros e em
especial o desejo do coração de Deus … “… não
busca os seus interesses,
não se irrita, não suspeita
mal;” … I Co 13:5. b- Avarentos, são os amantes do
dinheiro, o querem ter de
qualquer jeito, sem olhar à
quem, fruto do seu egoísmo,
importa apenas o benefício
próprio … “Porque o amor
do dinheiro é a raiz de toda
a espécie de males; e nessa
cobiça alguns se desviaram
da fé, e se traspassaram a
si mesmo com muitas dores”
… I Tm 6:10. c- Presunçosos
e soberbos, são cheios de
orgulho, de arrogância, que
se julgam superiores aos
outros. Sabemos que Deus
abomina a altivez e que a

“soberba precede a ruína”
… Pv 6:16-17. d- Blasfemos,
cometem ofensas verbais
a Deus, a Jesus Cristo e ao
Espírito Santo … Mt 12:31.
e- Desobedientes aos pais
e mães, como excessivamente, ingratos. Tornam-se
péssimos exemplos na e
para família, pois não honram seus pais ... Êx 20:12.
Consequentemente,
são
ingratos para com Deus,
aos pais, aos amigos, até à
Igreja. f- São profanos e sem
afeto natural, que não sabem
amar, por isso não respeitam
as coisas sagradas e muito
menos os seus semelhantes.
g- Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e cruéis, nunca estão dispostos a
perdoar e se reconciliarem,

cometem o crime de calúnia.
Não tem auto controle, nem
domínio próprio. São pessoas impiedosas e desumanas.
Enfim, estes usam uma falsa
aparência, e, até parecem
Cristãos, porém suas atitudes não condizem com a Palavra de Deus. Paulo adverte
quanto a estes que querem
viver apenas de aparência,
enganando e sendo enganados, que haverá um dia
em que eles terão de prestar
contas a Deus, pois jamais O
engana. O Senhor conhece
aqueles que são Seus … Sejamos íntegros e autênticos,

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.

isto agrada ao Senhor …
Pense nisto e tenhamos cuidado! … Deus nos Abençoe,
hoje e sempre.
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bar totanmente equipad, possiblidade de trabalhar fora de horas.
Local com muito movimento.
Capacidade para 100 lugares e 2
esplanadas

BÀBÁ BULLÚ

TLM.: 962 189 593

Sacerdote de Òrisà Agende a sua consulta!
(71) 98852-8104 | (21) 98058-3754

EMPRESA NO SETOR ALIMENTAR DE
ULTRA CONGELADOS EM FAMALICÃO

bababullu08@gmail.com
facebook.com/aseajagunon

Recruta Op. Fabril para 2.º turno.
Preferência por residentes
no concelho de Famalicão.

VENDO
VENDO

televisão LED 55 polgadas 140 cm, nova em
caixa
TLM.: 918 816 360

VENDO

Terreno em zona urbana
Delães. Bom Preço
TLM.: 915 205 256

VENDO

T3 em esmeriz com
garagem para 4 carros
Como novo. 120.000€

TLM.: 914 904 464

VENDO

Terreno para construção
em Avidos c/ 2.300.
TLM.: 969 994 181

MADALENA
MEDIUM VIDENTE
Faz tratamentos do corpo e da
alma consulta em celeirós e
no Porto
TLM.: 918 658 309

(11) 94034-6975 | instagram/Bababullu08

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

30 de Julho de 2019

TLF.: 252 331 750

EMPRESA
CERTIFICADA
25 ANOS DE ATIVIDADE

VENDO

T2 em Oliveira
S. Mateus c/ vaga de
garagem. 79.000€.

TLM.: 914 904 464

VENDO

T2 em Oliveira
S. Mateus c/ vaga de
garagem. 79.000€.

TLM.: 914 904 464

VENDO

Casa grande c/ terreno
em Calendário.
TLM.: 969 994 181

PRECISA-SE

empregada doméstica
a tempo inteiro (manhã e tarde).
TLM.: 966 932 641

PRECISA-SE
funcionários p/
àrea de pavimentação, Industrial
e Pintura

CONFEÇÃO EM JOANE

Admite controladora de qualidade +
costoreiras de malhas, podem ser desempregadas de longa duração, Entrada imediata nos quadros da empresa.

TLM.: 937 241 706

PART-TIME

917 411 960
966 501 110

DAS 16H AS 20 H
300/MÊS FIXO | M/F

Moradia em Pedome com
grande terreno
300 €

ZONA: FAMALICÃO / ST. TIRSO / TROFA

ALUGA-SE

MESTRE N’FAMARA

TLM.: 968 074 196

Ajuda a resolver os seus problemas, sobre várias dificulda-

ALUGA-SE

TLM.: 914 904 464

Quarto a senhora ou
menina

ALUGO

Vivenda T3 em Arnoso santa Maria
TLM.: 934 726 699

TLF.: 252 044 173
CÉLEBRE MÉDIUM E VIDENTE
des da vida, amor, sorte, inveja, negócios, maus-olhados,
insucessos escolares, maus-vícios. Faz aproximação e
afastamento. Resultado na mesma semana. Todos os dias
das 8 às 19 horas.

VENDE-SE

POSSÍVEL DESLOCAMENTO
PAGAMENTO APÓS O RESULTADO
RESULTADOS IMEDIATOS

TLM.: 914 904 464

TLM.: 962 642 026 | 916 868 355

3 Lotes de terreno em
ruivães c/ infraestruturas e
aprovados p/construção

(Junto ao MacDonalds de Famalicão)

30 de JULHO 2019

RELAX

SIMONE

Combinação perfeita para
o teu dia. Muitos beijinhos,
relação envolvente c/
acessórios e massagem.
Todos os dias.

TLM.: 915 637 044
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RELAX RELAX

A AMÁVEL
MULATA

Curta Temporada Em Famalicão Aproveite Esta Delicia
Traga Seu Saco Cheio P/
Levá-Lo Vazio C/Saboroso
Oral Nat., Mii...., Espanholada E Completa Para Te
Satisfazer. Quero Que Você
Sai Satisfeito. Foto Real

TLM.: 920 347 909

RELAX

RELAX RELAX

ADORAVEL
SAFADINHA

FAMALICÃO
Bonita e sexy. Carinhosa
e muito simpatica. O. guloso e molhadinho. Massag. relax. acess. Td nas
calminhas local discreto
c/ higiene. De seg. A sab.
Última semana.

TLM.: 910 822 373

LOIRINHA

Peito avantajado e corpo bem feito,
oral natural, compelta,
adora miminhos, para homens
de bom gosto. Todos os dias
até à meia noite. Com acessórios.

TLM.: 916 588 266

FAMALICÃO
Loira, sexy, magra, peito
durinho, oral natural, adoro
69, mi... Todas as posições
nas calmas.

TLM.: 918 081 000

LOIRINHA
SAFADINHA

rabinho apertadinho,
grelinho de
mel avantajado
Adoro por trás e minete.
Venha se deliciar

TLM.: 919 803 311

PORTUGUESA
Quarentona, meiguinha e
carinhosa. Atende nas calmas.

TLM.: 914 481 098
CHINESINHA
MESTIÇA

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

LOIRA CÉLIA
Rainha do O natural.
Sexy, elegante, magra, oral
natural. Muitos miminhos,
completa. Atende todos os
dias a partir das 8h.
Corpo bem feito.

TLM.: 915 785 033

LENA

Super delicasa, corpinho de
sonho, meiga e safada. Faço
deslocações a moteis, hoteis,
festinhas, jantares e férias.
Todos os dias. Venha
disfrutar de momentos únicos.

TLM.: 915 104 229

TRANS
Ultimos Dias

Trans novidade
1vez ativa/passiva
o... n beijinhos
pronta pra recebelos
TLM.: 920 130 130

Fundo do desejo,
magrinha,
deliciosa! Safada,
meiga e carinhosa
absoluta na cama.
Puro prazer.
Tudo o que
procuras. venha
conferir s/ pressas.

910 176 945

HOMEM

Português atende homens,
casais e senhoras
em local discreto.
TLM.: 910 434 140

DOCE MULHER
40rentona. Toda boa e elegante,
cheia de amor para dar, carinhosa,
meiguinha, 69 fabuloso, Oral natural.
Atende sem pressas.

MORENA QUENTE

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

Corpo de sereia, jovem,
toda nua, toda sua,
ambiente discreto.
Convívio e massagens.
TLM.: 915 551 751

PORTUGUESA

Mamas XXL, carinhosa,
meiguinha e peludinha.
Das 9h às 22h.

TLM.: 910 634 363

TLM.: 910 735 530

Portuguesa

Loira cheinha, muito meiga
e carinhosa. Adoro dar
e receber prazer! O. ao
natural, 69 guloso... Vem
relaxar comigo!

TLM.: 917 392 262

A DEUSA DO PRAZER
FAMALICÃO
Vais-t deliciar c/minhas curvas
e encher-t d tesão comigo.
Quero dar mt prazer.Completa,O* profundo,an* apertadinho.Vou-t levar ao delírio!
Massg relaxante sensual.

TLM.: 912 902 571

OPOVOFAMALICENSE.
COM

UCRANIANA

A bela ucraniana loira
olhos azuis, meiga, faz
convivio + massagens +
acessórios
Das 9 à meia-noite

TLM.: 910 634 207

ESTE ANÚNCIO
É só para quem
gosta de O natural
molhadinho
do início ao fim.
Das 8h às 24 horas.
TLM.: 919 615 001

