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Este é o cenário a partir da Rua da Gábila,
na freguesia de Gavião...
Qual selva, qual quê! A vegetação é tão densa que nem se vê
o edifício do Tribunal de Famalicão, lá ao fundo...
A vegetação vem com reptéis, vem com roedores,
vem com insectos, vem com lixo, e vem com maus cheiros...
Coisas a mais, para paciência a menos de moradores fartos
de levar com mato a perder de vista, que é também um perigo
potencial em plena época de fogos...
Limpeza, vinha mesmo a calhar!
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GNR desmantelou rede de tráfico de droga
que operava em Famalicão e Trofa
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OITO DETIDOS. CINCO FICAM EM PREVENTIVA, TRÊS SUJEITOS A APRESENTAÇÕES
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

de de Intervenção (UI) e Destacamento de Intervenção (DI)
do Porto, da estrutura de investigação criminal dos comandos
territoriais de Braga e do Porto, do Destacamento Territorial
de Barcelos. Teve o apoio da Polícia de Segurança Pública.

Operação da GNR envolveu mais de 100 militares e pasou pelo
acampamento de Meães

Apreendidas quase mil doses de droga, plantas de cannabis, armas,
e material relacionado com o tráfico

Uma grande operação da GNR desmantelou uma rede de
tráfico de estupefacientes que abasteceria os concelhos de
Vila Nova de Famalicão e Trofa. Oito indivíduos foram detidos, com idades compreendidas entre os 23 e os 45 anos, e
todos eles já com cadastro.
Ouvidos em primeiro interrogatório judicial ao longo do dia
de quarta-feira, no Tribunal de Guimarães, cinco fixam em
prisão preventiva, e os restantes três sujeitos a apresentações semanais no posto policial da área de residência, para
além de obrigados à frequência de um programa de desintoxicação, dado que são consumidores.
A operação da GNR culminou ainda com a apreensão de
quase mil doses de produto estupefaciente diverso: 830 doses de haxixe, 114,5 de cannabis, dez de heroína e sete de
cocaína. Foram ainda apreendidas cinco pés de plantas de
cannabis, quatro armas de fogo, 43 munições, uma faca de
cozinha com vestígios de corte de estupefacientes, uma balança digital e cinco telemóveis. Apreendeu ainda dois veículos ligeiros dados como furtados, e 7.785 euros em dinheiro.

Ao todo, 110 elementos da GNR estiveram envolvidos na
mega-operação, desencadeada pelo Núcleo de Investigação
Criminal de Barcelos, e que resulta de quatro anos de investigação. As buscas aconteceram nos concelhos de Vila Nova
de Famalicão e Trofa. Por cá, tornaram-se visíveis no bairro
de Meães, em Esmeriz, mas houve outros locais visados, tais
como Calendário e Requião. A GNR, tal como informa em
comunicado, deu cumprimento a sete mandados de detenção
fora de flagrante delito, e um em flagrante delito por posse de
estupefacientes e posse de armas ilegais. Cumpriu ainda 31
mandados de busca, nove domiciliários, 21 a veículos e um
num armazém.
Os oito indivíduos detidos têm todos antecedentes criminais “por tráfico de estupefacientes, furtos e roubos”, de
acordo com a GNR. Ao que O Povo Famalicense conseguiu
apurar, entre eles encontra-se o alegado cabecilha da rede,
com a alcunha de “Bebé”, detido em Calendário.
A operação desenvolvida pela GNR contou com o reforço
do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unida-
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Estudo “Covid-19 num mundo urbano”, destaca 5 concelhos portugueses, num total de 22 no mundo

ONU coloca Famalicão na galeria
dos municípios inovadores em políticas
públicas de natureza social
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

A ONU (Organização
das Nações Unidas) coloca
Vila Nova de Famalicão na
galeria dos ilustres em matéria de políticas inovadoras
para a protecção equitativa
e recuperação da Covid-19
em configurações urbanas.
No documento publicado
na passada terça-feira, e
que destaca um total de 22
concelhos do mundo pela
vocação inovadora das suas
medidas, o concelho é referenciado pelo apoio às rendas, também seguida pela
cidade japonesa de Yokohama, igualmente destacada
pela ONU.
Há outras cidades portugueses na galeria do estudo
“Covid-19 num mundo urbano”, concretamente, Braga,
Porto, Lisboa e Sintra por
medidas de retaguarda social às populações cujos rendimentos tenham sido afec-

tados pela pandemia. Nos
casos de Porto e Braga o
destaca deve-se a reduções
nas tarifas de água, saneamento e resíduos. Nos casos
de Lisboa e Sintra tem a ver
com o adiamento do pagamento das rendas.

“O que mais nos
interessa é o efeito
útil para
os famalicenses”
Naturalmente
satisfeito
com o reconhecimento ao
mais alto nível internacional
do mérito de políticas públicas prosseguidas pelo município de Vila Nova de Famalicão, o presidente da Câmara
deixa claro que o essencial é
fazer chegar o apoio a quem
dele precisa. “Mas, confesso,
que o que mais nos interessa
nesta medida, e que moti-

vou a sua implementação, é
o efeito útil para os famalicenses. Ainda que não houvesse este reconhecimento,
nós continuaríamos muito
agradados com a nossa medida, e muito conscientes e
convictos de que ela é muito
útil, porque está a ter, e vai
ter no futuro ainda mais, uma
repercussão social muito po-

sitiva”, alega o Paulo Cunha
a propósito, certo de que a
melhor forma de lidar com
a exclusão social é evitá-la:
“a chamada exclusão social
previne-se. De facto, durante muito tempo não houve
medidas preventivas para a
evitar”. O edil desafia os cidadãos a avaliar o número
das famílias que conseguem
reerguer-se depois de cair
nessa “periferia social” para
constatar que são “muito
poucas”. O que isso significa, traduz, é que “uma vez
colocadas nessa situação é
muito difícil que regressem
a alguma autonomia no seu
processo de decisão”. O que
aprende com isso, é que “a
melhor estratégia é evitar
que isso aconteça, porque
já não há estratégia bem sucedida depois de lá caírem”.
A solução está em medidas
que “possam evitar que mais
família avolumem o número
daquelas que dependem do
Orçamento de Estado, que

se sentam á mesa do Orçamento de Estado, como se
costuma dizer”, conclui.
A medida, recorde-se, é
uma das que faz parte do
plano municipal de reacção
à pandemia e mitigação dos
impactos sociais e económicos. A medida de apoio é
renda surge no quadro dos
apoios sociais concedidos
a agregados familiares que
tenham sofrifdo quebra dos
seus rendimentos por força
da crise de saúde pública
que vivemos.
De acordo com o presidente da Câmara, para já
as candidaturas têm sido
“da ordem das dezenas”.
Mas, acha, “vão haver muitas mais”, são só porque a
informação vai sendo cada
vez mais disseminada pela
população, e porque poderá
haver um agravamento da
situação sócio-económica.
“Eu já disse e repito, eu quero mesmo que todos os famalicenses conheçam todas

as medidas de apoio social.
Primeiro para que, se precisarem, de imediato, possam
beneficiar delas. Segundo,
para que, se precisarem no
futuro, saibam que elas existem. Terceiro, para que, nem
que não precisem agora nem
futuro, saibam que através
do seu esforço financeiro,
estão a ajudar o município a
que tenhamos estas resposta perante a comunidade”,
explica, orgulhoso de “famalicenses socialmente muito
conscientes, que têm enorme cuidado e preocupação
em ajudar quem precisa, e é
bom que saibam que o seu
município está a fazê-lo em
nome deles”.

“Temos visto
o melhor do
espírito humano”
Na mensagem que dirige
ao mundo aquando da apresentação deste estudo, o
Secretário-geral da ONU, o
português António Guterres,
sublinha que, neste momento de crise sanitária mundial,
“temos visto o melhor do
espírito humano”. O estudo
apresentado pela ONU pretende suscitar a reflexão dos
territórios, dando exemplos
de medidas que têm o condão de dar a resposta necessária aos problemas das
populações, com “inovação
e engenho”.

“Orgulho e satisfação”,
reage o PSD à distinção da ONU
O PSD de Fammalicão reagiu à distinção da
ONU sublinhando o “orgulho e a satisfação” que significa este “reconhecimento conferido ao município
pelas medidas tomadas no combate à pandemia de
Covid-19”.
Em nota de imprensa, elogia a postura da Câmara face à crise de saúde pública que, “de forma
inovadora, sem olhar a esforços e ultrapassando mesmo do ponto de vista legal, as suas
competências, atribuições e responsabilidades” adoptou medidas de mitigação. Para os
social-democratas, “este destaque conferido pelas Nações Unidas é igualmente a validação do contributo decisivo que a politica camarária concedeu e concede na mitigação dos
impactos sociais e económicos desta pandemia que assume especial relevância junto
dos famalicenses com maior vulnerabilidade económica, ajudando-os a ultrapassar as
dificuldades e a encarar o futuro com justificada esperança”.
O PSD constata que “há muito que Vila Nova de Famalicão se tornou numa referência
nacional nas políticas sociais e económicas municipais”, e incita a Câmara “a prosseguir
na definição e materialização de políticas, como o tem feito até aqui, com resultados
práticos, visíveis, demonstráveis e positivos na vida dos famalicenses”.
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Troço de acesso à A7 “celebra”
primeira intervenção em décadas
com nova operação de maquilhagem
ASCENDI TAPOU BURACOS EM AGOSTO DE 2019, E REGRESSOU AO TERRENO
NO PASSADO SÁBADO
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

força do novo agravamento significativo do estado do piso,
nada tem a ver com a requalificação que tem vindo a negociar
com a Ascendi, num processo que se mantém em aberto.
Este processo negocial, recorde-se, está em curso desde
Junho de 2016, altura em que foram suspensas as diligências
de um acção que interpôs no Tribunal Administrativo e Fiscal
e Braga (TAFB), contra concessionária da auto-estrada e IP
- Infraestruturas de Portugal (antiga Estradas de Portugal),
com o objectivo de responsabilizar uma delas pela sua manutenção.
A ascendi, que ao Povo Famalicense assume a responsabilidade sobre “trabalhos pontuais que se revelem indispensáveis à manutenção das condições de circulação em
segurança”, alega acerca dessa intervenção de fundo que
“continua, em conjunto com as diversas entidades, a trabalhar para concretizar uma solução definitiva de intervenção
nesta via”.
Esta foi a zona do troço onde o piso foi substituído, atendendo aos
dados e ao perigo que representava para a segurança rodoviária

Mau estado crónico

A estrada de acesso à A7 celebra o primeiro ano de intervenção, em décadas, com mais uma operação de reparação.
O troço, frequentemente designado de “estrada de ninguém”,
porque durante anos a fio não houve quem assumisse a tutela sobre a via, sofreu pequenas obras, no passado sábado.
A iniciativa volta a ser da Ascendi, entidade que já no ano
passado assumiu a reparação dos inúmeros buracos e pintou
linhas de marcação, até aí inexistentes.
Desta vez não só foram tapados os inúmeros buracos
existentes no troço, como foi substituído o piso numa dezena
de metros.
A Câmara Municipal de Famalicão, que há anos recorreu
aos tribunais para tentar que Estado ou concessionária assumissem a manutenção da estrada, deixa claro que a intervenção do passado sábado, que de resto tem vindo a solicitar por

O mau estado do piso naquele troço de acesso à A7, que
atravessa a freguesia de Requião numa extensão de quase
dois quilómetros, tem já um longo histórico.
A ligação começou a funcionar em 1994, conectando Famalicão e Serzedelo, o que coincide com a construção dos
acessos ao nó Seide/Vermoim. De lá para cá a estrada não
mais sofreu qualquer beneficiação de fundo. Ao longo dos
anos, atenta à degradação da via, a Câmara foi remendando
buracos e tentando responsabilizar concessionária e Estado,
sempre sem sucesso, até que em 2015 avança com uma providência cautelar.
No ano passado, quatro anos depois de impasse judicial
e de passa-culpas quanto a quem é responsável pela manutenção da estrada, a Ascendi chegou-se à frente. Em pleno
mês de Agosto, foram executa-

Políticas públicas de resposta à Covid-19
em evidência

Relatório da OCDE
distingue município
de Famalicão

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) destaca
o concelho de Vila Nova de Famalicão pelas
políticas sociais públicas de resposta à pandemia (Covid-19).
Num relatório intitulado “OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)” elaborado
sobre o tema, como boas práticas no combate à Covid-19, tanto no início como numa fase
mais avançada, a OCDE elogia, entre outros
pontos, o apoio à produção e distribuição local, frisando que o município de Famalicão desenvolveu uma Marketplace para o comércio local em conjunto com entidades económicas
e um programa para incentivar o consumo de produtos locais.
Para além de Vila Nova de Famalicão foram ainda apontadas no relatório as cidades de
portuguesas de Braga, Porto, Lisboa, Viana do Castelo e Sintra.
Recorde-se que ainda no inicio desta semana, o município de Famalicão foi também
apontado pela ONU como um exemplo internacional na introdução de medidas consideradas inovadoras e recomendadas para resposta à covid -19 em áreas urbanas.

dos trabalhos de manutenção. Os imensos e profundos buracos foram tapados, e foram pintadas linhas de marcação,
simplesmente inexistentes.
Ora, 1,5 milhões de carros depois – estimativa a que se
chega pela contabilidade feita em 2014 que apontava para
que ali circulassem cerca de quatro mil carros por dia -, o
piso estava quase no mesmo estado de há um ano, o que de
resto contextualiza a nova intervenção que a concessionária
colocou no terreno.

Câmara pôs Ascendi e IP em tribunal
em 2015
A Câmara interpôs uma providência cautelar contra Ascendi e IP, em 2015. No final de 2016, a decisão foi de improcedência. No entender do tribunal não se encontravam
preenchidos os pressupostos processuais de que dependia
a providência cautelar, já que o município não havia demonstrado os prejuízos das reparações que não eram feitas, assim
como não havia conseguido atestar que o mau estado da via
era a razão dos inúmeros acidentes ali verificados.
Posto isto, restou ao município aguardar por decisão da
acção principal, a correr termos no mesmo tribunal. No entanto, a primeira audiência, agendada para Junho de 2016,
não chegou a realizar-se por disponibilidade da autarquia e
da Ascendi para chegar a um acordo que extinguisse a acção. Nova audiência voltou a estar marcada para Outubro de
2016, mas, novamente, o decurso da acção ficou suspenso
para novas tentativas de negociação. Contudo, mais de três
anos depois, a resposta da Ascendi ao Povo Famalicense
acerca do rumo destas negociações revela que não ainda
nada de concreto a propósito, uma vez que “continua, em
conjunto com as diversas entidades, a trabalhar para concretizar uma solução definitiva de intervenção nesta via”.

ÚLTIMA HORA

Um morto em acidente
com ambulância
dos BV Famalicenses
Um acidente envolvendo uma ambulância
dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, ao
final da tarde de ontem,
segunda-feira,
cerca
das 17h30, traduz-se
num balanço trágico.
Um morto, dois feridos
graves, e três ligeiros
era o cenário à hora do
fecho desta edição.
A ambulância, segundo apuramos, estava a
caminho de uma situação de socorro quando
o acidente ocorreu, em
plena EN 206 (Famalicão-Guimarães) , na freguesia de Vermoim. As operações de
socorro no local envolveram um forte dispositivo, da ordem dos 31 homens e 15
veículos.
S.R.G.
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Ministério demarca-se do investimento, suportado em 60% pelo município,
e 40% por fundos comunitários

Câmara investe mais 5,5 milhões
no futuro da Escola Básica de Ribeirão
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Foi dada luz verde à segunda fase da requalificação e ampliação da Escola
Básica de Ribeirão, que vai
incidir sobre o maior volume do complexo de ensino,
a zona de salas de aula e
laboratórios. O investimento
é da ordem dos 5,5 milhões
de euros, suportado em 60
por cento pelo município,
não obstante o facto deste
ser um edifício da tutela do
Ministério da Educação. Os
restantes 40 por cento do investimento, de cerca de 2,2
milhões de euros, são assegurados por fundos comunitários.
“Nunca no nosso concelho houve um esforço orçamental tão grande numa intervenção escolar, sabendo
que a gestão dessa mesmo
escola não é do município,
mas sim do Ministério da
Educação”, referiu o presidente da Câmara de Vila
Nova de Famalicão, Paulo
Cunha, a propósito do modelo de financiamento da empreitada que deixa de fora o
organismo com a responsabilidade formal de a executar, não sem deixar claro que
a iniciativa do executivo visa
apenas defender o território
a aquela que sempre foi a
sua maior prioridade, a Educação. “Assim é há vários
anos e vai continuar a ser”,

2.ª Fase implica
requalificação da área
do Multiusos destinada
aos professores,
direção e serviços
administrativos,
construção de um novo
edifício com salas de
aula, laboratórios, sala
de professores,
reprografia, zonas de
circulação, um auditório
para 140 pessoas, um
recreio coberto e um
auditório ao ar livre.
rematou a propósito.
Aliás, o edil famalicense adianta que o município
pretende prosseguir com
intervenções desta mesma
natureza, procurando reabilitar estruturas sob alçada
do Estado e onde este se
tem demitido do seu papel.
“Não nos vamos lamentar
por isso. Vamos criar condições para que no futuro
possamos continuar a ter os
meios financeiros para intervir nas escolas que precisem
de intervenção, continuando
a reivindicar da tutela, nomeadamente do Ministério da
Educação, melhores condições para essas escolas, e
mais apoios para as intervenções que são necessárias”.
O projecto, que nesta

segunda fase inclui ainda a
criação de um auditório com
140 lugares e de um anfiteatro ao ar livre, compreendendo ainda a intervenção
no edifício multiusos onde se
encontram os serviços administrativos, foi apresentado
na passada terça-feira em
Ribeirão.
Recorde-se que já a primeira fase, incidindo sobre
a área do edifício Multiusos
destinada aos alunos, onde
se inclui a sala de estudo, biblioteca, refeitório, bar e cozinha, foi também ela suportada pela Câmara Municipal.
De acordo com Paulo
Cunha, a intervenção agora lançada “vai permitir uma
melhoria substancial das
condições infraestruturais da
escola”. No entanto, o inves-

Presidente da Câmara viu obras da 1.ª fase, e ficou a conhecer
projecto da 2.ª fase

timento traduz-se também
um ganho para a comunidade, uma vez que a infraestrutura, e nomeadamente
valências como o auditório,
estarão ao serviço de toda a

comunidade de Ribeirão.
A diretora do Agrupamento de Escolas, Elsa Carneiro,
mostrou-se satisfeita com o
investimento que vem qualificar uma escola que, ad-

mite, há muito precisava de
uma intervenção. Acerca da
iniciativa do município, que
substitui a tutela formal do
Estado, confessa: “sabemos
que esta escola não está sob
a alçada do município, mas o
compromisso assumido pela
Câmara Municipal tem vindo
a ser cumprido e estamos a
projetar a Escola de Ribeirão
para o futuro. Daí o nosso
reconhecimento pelo esforço
que tem sido desenvolvido
ao longo de toos estes anos,
com dinheiros do município,
porque com o Ministério da
Educação começamos as
negociações em 2014/2015
e as verbas atribuídas nunca
permitiriam que estivéssemos aqui reunidos”.
Recorde-se que a EB de
Ribeirão foi fundada em setembro de 1982, inicialmente
para os 5.º e 6.º anos e mais
tarde alargada ao 3.º ciclo do
Ensino Básico. Com quase
40 anos, o edifício carece de
uma intervenção profunda
de requalificação e adaptação dos seus espaços.
Nesse sentido, a autarquia
estabeleceu um acordo de
colaboração celebrado com
o Ministério da Educação
para a requalificação e modernização das suas instalações.

Serviço privado de interesse público está assegurado até 31 de agosto independentemente
do fluxo de utilizadores

Câmara assegura serviços essenciais de
transporte no concelho
A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão assegura, até 31 de Agosto, os serviços essenciais de transporte público rodoviário em Vila Nova de Famalicão. Recorde-se que o serviço é assegurado por privados, mas
não vai ser por falta de um fluxo de utilizadores ótimo que
o serviço vai deixar de estar disponível para a população.
Reconhecendo a importância deste serviço público prestado por privados, o município socorreu-se do mecanismo legal que permite assegurar os serviços essenciais de
transporte no concelho. A proposta foi aprovada na última
reunião do executivo municipal.
Com a pandemia provocada pela Covid 19, as diferentes empresas de transporte público rodoviário que operam no concelho de Vila Nova de Famalicão viram-se
obrigadas a suprimir de forma expressiva os horários das
diferentes carreiras, em diversos casos de forma total,
colocando em causa a oferta do serviço público. Face a

este enquadramento, a Cãmara interveio para assegurar a
continuidade deste serviço essencial, contando para isso
com a comparticipação do PART - Programa de Apoio à
Redução Tarifária e o PROTransP – Programa de Apoio à
Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público.
Deste modo, até 31 de agosto, com a ajuda destes programas, a autarquia prevê investir cerca de 276 mil euros
com os serviços essenciais de transporte no concelho.
Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha,
“perante a situação de pandemia, as operadoras viram a
procura reduzir substancialmente, no entanto, é obrigação
do município assegurar os serviços mínimos à população,
salvaguardando a continuidade deste serviço essencial,
apoiando as empresas de transportes e dando respostas
aos cidadãos”.
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Dia a Dia - Mário Martins

Uma distinção que prestigia…
Desde a ativação do “plano de contingência”
ao encerramento de serviços, até ao
cancelamento das “Antoninas” e da Feira
de Artesanato, passando pelo reforço da limpeza
urbana, pelos apoios aos bombeiros,
pela distribuição de equipamentos de proteção
individual à população e às IPSS, pela instalação
de um “centro de rastreio móvel” e um “centro
de atendimento temporário”, pela utilização do
“virtual” com as empresas e os cidadãos, pela
ativação do “Gabinete de Emergência Social”,
pela oferta de “tablets” aos lares para facilitar
o contato com as famílias, pelo apoio às rendas,
em tudo a Câmara Municipal teve procedimentos
atempados e exemplares que contribuíram
para que Vila Nova de Famalicão
e os Famalicenses tivessem passado
os “picos da crise” de forma tranquila…

1. Decidir a tempo e horas…
A ONU (Organização das Nações Unidas), com sede em
Nova Iorque, é a maior organização mundial que Portugal integra e tem como grandes objetivos garantir a paz mundial
e a solidariedade universal. António Guterres, ex – Primeiro
– Ministro de Portugal, é o seu Secretário – Geral, o lugar de
topo da organização, e faz absolutamente tudo o que pode e
mesmo aquilo que não pode para garantir essa paz e essa
solidariedade universais. Convenhamos que com “bolsonaros”, “trumps” e “putins” e outras espécies “raras” que governam partes significativas do Mundo, é muito difícil manter os
equilíbrios planetários, agravados ainda por este “corona”
que nos faz “penar” e sofrer.
Às vezes, pensamos que uma organização tão influente
e planetária como a ONU anda distraída e não tem tempo
para dedicar às pequenas parcelas em que o Mundo se divide, neste caso ao Município de Vila Nova de Famalicão, para
elogiar e dar um incentivo àquilo que é novo, sobretudo em
termos de intervenção social.
Não é bem assim e vimos agora a ONU reconhecer o mérito das propostas e das ações da Câmara de Famalicão para
contrariar e minimizar os efeitos da “pandemia” de “covid 19”
no território concelhio. Independentemente da religião, credo, raça e orientação política de qualquer famalicense, todos
devemos estar orgulhosos com esta distinção, uma distinção

que prestigia Famalicão no País e no Mundo.
Este foi um caminho que se fez caminhando e que começou logo no início de março, nos “alvores” da chegada a
Portugal e a Vila Nova de Famalicão do “coronavírus”, com a
tomada de decisões e medidas pela Câmara Municipal que
se haveriam de tornar decisivas, em termos de contenção da
propagação da “peste” que nos atingiu a todos.
Desde a ativação do “plano de contingência” ao encerramento de serviços até ao cancelamento das “Antoninas” e
da Feira de Artesanato, passando pelo reforço da limpeza
urbana, pelos apoios aos bombeiros, pela distribuição de
equipamentos de proteção individual à população e às IPSS,
pela instalação de um “centro de rastreio móvel” e um “centro
de atendimento temporário”, pela utilização do “virtual” com
as empresas e os cidadãos, pela ativação do “Gabinete de
Emergência Social”, pela oferta de “tablets” aos lares para
facilitar o contato com as famílias, pelo apoio às rendas, em
tudo a Câmara Municipal teve procedimentos atempados e
exemplares que contribuíram para que os Famalicenses tivessem passado os “picos da crise” de forma tranquila e muito longe dos níveis de infeção pelo “coronavírus” de outros
municípios com igual dimensão.

2. F. C. de Famalicão:
heróis de hoje e de amanhã…
Eu julgo que ninguém devia morrer sem ouvir uma sinfonia
de Beethoven ou uma ópera de Verdi! A mistura de sons é
tal e a beleza quase celestial que nos envolve é tão intensa
que seria e será realmente uma grande pena que isso possa
acontecer com muitos mortais.
Este “item” da minha crónica é para falar do F. C. de Famalicão e dos seus muitos heróis, uns mais anónimos e outros
mais renomados que, ao longo de muitas semanas, e quase sempre com um desempenho exemplar, “invadiram” este
país, enchendo de encanto e de magia os campos de futebol
por onde passaram.
A música entra aqui para realçar e distinguir a qualidade
dos executantes exímios do Famalicão, quais compositores e
músicos de uma bela sinfonia ou de uma grande ópera que
souberam dar vida aos sonhos, interpretando com magia
aquilo que o Futebol tem de mais bonito e de mais sedutor.
Muitos pensaram (e eu incluo-me nesse número) que o F.

C. de Famalicão iria andar a “penar” na segunda metade da
tabela do ultimo Campeonato Nacional da 1ª Divisão, para
não descer de divisão e manter-se com sofrimento entre os
“maiores” do nosso futebol doméstico.
As jornadas iam-se sucedendo e o F. C. de Famalicão
aparecia cada vez mais forte, espalhando com ritmo e alegria
a sua “arte de jogar” pelos “quatro cantos de Portugal”. A “coisa” foi de tal ordem que, já quase no fim de tudo, o Famalicão
até podia qualificar-se para jogar entre algumas das grandes
equipas da “nossa” Europa. Não aconteceu, mas não aconteceu por pouco!
Voltando a Beethoven e a Verdi. O futebol do Famalicão
não foi nem a sinfonia de um nem a ópera de outro, mas nunca deixou de ter o perfume capaz de nos inebriar a todos.
Muitos parabéns e muito obrigado a toda a estrutura dirigente, a todos os técnicos, a todos aqueles que desempenham funções modestas e invisíveis numa equipa de Futebol e a todos os atletas do F. C. de Famalicão por nos terem
embalado - a nós Famalicenses - por tanto tempo e de uma
forma que nunca mais esqueceremos.

3. Mais Continentalmabor…
Creio que nenhum Famalicense pode ficar indiferente ou
alhear-se das palavras ditas pelo Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, na sua recente visita à Continentalmabor, em Lousado.
Não me tenho cansado de aqui, nestas páginas, realçar o
papel determinante da Continentalmabor na economia nacional e local e de enaltecer a sua qualidade de “parceiro social”,
sempre atento e disponível para se envolver, muitas vezes
financeiramente, naquilo que designámos de “boas causas” e
causas de interesse coletivo ou comunitário.
A “epopeia” da Continental já leva trinta anos em terras
de Vila Nova de Famalicão. No meio das crises, foi sempre
capaz de emergir mais vigorosa e, no meio das tempestades,
soube sempre encontrar o caminho e sentir para onde devia
ir. Foi sempre uma aliada de Portugal e de Famalicão.
A Continentalmabor quer crescer ainda mais, produzir
mais riqueza e mais emprego. Ora isto não pode deixar de
acontecer porque alguém, mais distraído, não sabe que os
produtos e as pessoas precisam de andar com rapidez e segurança, ou seja, precisam de boas vias de comunicação…

BE denuncia falta de Plano de Defesa da Floresta
em Famalicão, Câmara desvaloriza e remete atraso
para “morosidade” do ICNF
Vila Nova de Famalicão
é um dos nove municípios
do distrito de Braga que não
têm os Planos de Defesa da
Floresta Contra Incêndios
(PDFCI) atualizados de acordo com a nova legislação e
as orientações do Instituto
de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).
Os restantes são Amares,
Barcelos, Braga, Cabeceiras
de Basto, Celorico de Basto,
Fafe, Terras de Bouro e Vila
Verde.
A denúncia é feita pela
distrital do Bloco de Esquerda (BE), que “responsabiliza
os municípios que ainda não
procederam à atualização
por eventuais perturbações
no controlo de incêndios florestais que venham a surgir
nesses territórios, e apela à
urgente atualização de todos
os instrumentos de planeamento que permitam a ope-

racionalização municipal e
local das normas definidas
nacionalmente para a defesa
da floresta contra incêndios”.
Confrontada com o teor
do comunicado do Bloco, a
Câmara Municipal sublinha
que “deu início à revisão do
referido Plano no início de
2018, a 21 meses no fim do
prazo de vigência do mesmo, considerando-se que
este período suficientemente
alargado para concluir este
processo de revisão”. Ainda
antes que terminasse o prazo de vigência do actual plano, 29 de Setembro de 2019,
o executivo aprovou a reprogramação dos trabalhos
previstos no plano, a 18 de
Junho de 2019, e enviou-o
ao Instituto de Conservação
da Natureza e das Florestas
(ICNF) a 11 de Setembro de
2019. Solicitou,” igualmente, a prorrogação do prazo

de vigência e aprovação do
plano de ação para 2019,
comunicação que não obteve qualquer resposta”. De
lá para cá, acrescenta, num
processo que “se revelou
muito moroso”, “foi mantido o
contacto com o ICNF, tendo
este organismo conhecimento do esforço desenvolvido por esta Autarquia para
corresponder às exigências
impostas pelo ICNF no que
concerne à atualização da
carta de ocupação do solo
e consequente cartografia
de perigosidade de incendio
florestal”.
A autarquia adianta que,
não obstante a inexistência
de uma decisão do ICNF,
manteve-se comprometida
em corresponder às necessidades de defesa da floresta,
com medidas que garantam
a disponibilidade de recursos
humanos, a manutenção das

faixas de gestão combustível, aquisição de equipamentos necessários, de um
sistema de videovigilância,
entre outras medidas. “Estes exemplos são demonstrativos que esta Autarquia
tem desenvolvido esforços
e fortes investimento para
salvaguardar o património
florestal, tanto ao nível do
planeamento como ao nível
da operacionalização, com
a execução de ações desde
a silvicultura preventiva ao
apoio à supressão dos incêndios florestais”.
“Fortemente vinculada à
defesa da floresta contra incêndios e que em nenhum
momento foi descurado a revisão do Plano Municipal de
Defesa da Floresta Contra
Incêndios” (PDFCI), o município adianta que no passado da 31 já teve lugar reunião da Comissão Municipal

de Defesa da Floresta “para
emissão de parecer prévio
relativo ao referido plano”.
O Bloco sublinha que
este é o PDFCI instrumento
de “prevenção estrutural”,
tendo como objectivo uma
leitura de “macro escala e de
visão global e ampla do território nacional”, e que “num
distrito com elevado potencial de incêndios florestais,
os municípios podem ser o
elemento essencial para que

os fogos não atinjam proporções devastadoras e difíceis
de controlar, colocando em
risco pessoas, animais, bens
e todo o sistema ecológico”.
No essencial, “a falta de atualização dos PMDFCI prejudica claramente a capacidade de enfrentar incêndios e
de proteger núcleos habitacionais e urbanos”, conclui.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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AML assina protocolo com Instituto
Superior de Serviço Social do Porto
A Associação de Moradores das Lameiras (AML) formalizou um protocolo com o Instituto Superior de Serviço Social
do Porto, no passado dia 28. Ao abrigo deste protocolo a AML
irá acolher na instituição, jovens e adultos que se encontram
em fase de estágio decorrente dos seus percursos académicos.
No acto de assinatura do protocolo marcou presença o
presidente da direcção da instituição famalicense, Jorge
Faria, que assinou o protocolo com Idalina Machado, representante do ISSS do Porto, que referiu que “a AML é uma
instituição de referência para todos os alunos que integram
formações na área social.
Jorge Faria salientou que “é sempre um orgulho enorme
saber que a AML é uma instituição de referência, com boas
práticas e que muitos alunos querem aprender connosco.”

Cinema Paraíso
exibe “O Meu Vizinho Totoro”
“O Meu Vizinho Totoro”, de Hayao Miyazaki, é o filme em
exibição esta quarta-feira no Parque da Devesa (junto ao
Lago), pelas 22 horas, em mais uma sessão do Cinema Paraíso.
O filme é um conto infantil magistralmente realizado por
Hayao Miyazaki centra-se na história das irmãs Satsuke e
Mei que descobrem que a sua nova casa está localizada
junto a uma floresta habitada por um conjunto de criaturas
chamadas Totoros. As irmãs tornam-se amigas de um Totoro,
o maior e mais velho, o rei da floresta. Como a mãe está em
convalescença no hospital, e o pai é professor, as crianças
passam o tempo com o seu novo amigo. Totoro irá revelar-lhes um mundo mágico, mas também as irá ajudar a entender as duras realidades da vida. “O Meu Vizinho Totoro” foi
realizado em 1988, tornando-se o símbolo do célebre Studio
Ghibli.
Recorde-se que as sessões do Cinema Paraíso acontecem no Parque da Devesa num recinto gerido pelo Município
de Vila Nova de Famalicão, com garantia de distanciamento entre espectadores e de vigência das normas decretadas
pela Direcção Geral de Saúde.
A entrada é livre, mas com levantamento obrigatório de
ingresso no próprio dia da projecção, no local do evento, no

período de três horas que antecede a sessão, sendo que uma
pessoa poderá levantar até seis ingressos.
Recomenda-se o acesso através da entrada do Parque da
Devesa junto à Central de Autocarros, local onde se encontra
a bilheteira e que permite aceder ao recinto onde decorrerá
a projecção.
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OPINIÃO, por Raquel Pinto,
Dirigente Nacional
da Juventude Popular

O teletrabalho
será uma
solução para
a natalidade?
A pandemia e o isolamento social despoletou nos trabalhadores e empresários,
uma infinidade de opções,
quanto ao desempenho das
suas funções. Através de
uma enorme criatividade laboral, não foi comprometido
o desempenho das entidades, de uma grande fatia das
áreas de trabalho.
Ainda que em algumas
áreas, essa possibilidade
seja mais propícia, noutras
foi graças a alguma liberdade e articulação, por parte de
todos os agentes, que possibilitaram uma resposta eficaz a
esta nova realidade.
Esta solução, já conhecida por alguns, obteve vários pontos positivos na sua inserção. Numa escala mais alargada
pode ser ainda mais benéfica.
A sociedade vive numa atmosfera, em que os horários são
mais exigentes que o trabalho efetivo. O que constatou como
uma forma desajustada do ambiente laboral, através dos índices de produtividade alcançados durante o isolamento social.
Se por um lado a vida profissional é desgastante do ponto
de vista intelectual, atualmente, também o é, pelo fenómeno
que se vem a registar em larga escala, denominado de presentismo (presença excessiva dos trabalhadores nas empresas).
O teletrabalho pode ser uma resposta a esta temática.
Tanto pode ajudar no quotidiano das famílias, como na flexibilização da gestão da parentalidade. Diminuindo o fosso
entre a licença de maternidade e paternidade.
A possibilidade de ajuste entre os tempos definidos para o
apoio pós-natal à mãe como pai terá também a potencialidade de promover uma maior igualdade de género. Consequentemente promoverá condições nas empresas de igualdade
perante a mulher e o homem em idade fértil.
Esta situação tem consequências a vários níveis, nomeadamente no ambiente familiar e até na taxa de natalidade.
O governo anunciou nos últimos dias a sua pretensão em
despoletar uma iniciativa parlamentar de forma a potenciar o
teletrabalho. A consequência efetiva na diminuição do presentismo dos trabalhadores portugueses é relevantíssimo. A
questão é como será executado.
O socialismo tende a diminuir a liberdade e nunca o inverso. Cada empresa é uma empresa e melhor do que o estado, são as empresas para perceberem as melhores soluções
para a sua realidade.
Se as empresas perceberam que os resultados obtidos
desta situação, nunca antes experienciada, obteve alguma
aprendizagem positiva, o Estado também deve ter, e será na
flexibilização da empresa e não no seu inverso.
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“Sucesso” alcançado é a justificação do município para a extensão da parceria

Campanha “Produto que é Nosso”
prolongada até 23 de Agosto
A campanha de divulgação e comercialização dos
produtos locais, que terminaria esta semana, no E.
Leclerc de Vila Nova de Famalicão, vai ser prolongada
até 23 de Agosto, informa a
Câmara Municipal, segundo
a qual o prolongamento da
campanha “é sinal do sucesso alcançado”.
A zona restrita “Produto
que é Nosso” está posicionada numa área central do

hipermercado e oferece ao
consumidor desde produtos
frescos ao fumeiro, queijos
e carnes frescas, passando
pela padaria e doçaria, pelos
vinhos e licores e compotas,
geleias e mel. Depois do E.
Leclerc, a campanha está
já programada para o Intermarché, de 3 a 16 de setembro e para o Supermercado
Bandeirinha, de 17 a 30 de
setembro.
Refira-se que são per-

to de 30 os produtores famalicenses cujos produtos
ostentam o selo “Made IN
Famalicão – Produto que é
Nosso” estão a vender os
seus produtos naquele hipermercado, na sequência
de um protocolo estabelecido entre o município e algumas das principais superfícies comerciais do concelho
no âmbito deste projeto de
valorização e promoção da
produção famalicense de

Ao longo de toda a semana

Trânsito condicionado na Av. 25 de Abril
e Rua Ernesto Carvalho
Durante esta semana irá haver condicionamento ao
trânsito na Rua Ernesto Carvalho e na Avenida 25 de
Abril devido a obras de reparação na rede de saneamento público a cargo do Departamento do Ambiente
– Águas Residuais. Na Avenida 25 de Abril o trânsito
estará proibido a pesados no sentido Rotunda da Água
e Rotunda 1.º de Maio. A informação é veiculada pela Câmara Municipal, em comunicado, no
qual sublinha que o acesso a moradores estará acautelado.
Na sequência destas obras os transportes públicos irão alterações estando, neste período,
inativas as paragens, da Rua Álvaro Castelões nos dois sentidos (Universidade Lusíada),
Rotunda 1º de Maio no sentido nascente/poente e Escola D. Sancho I. Irá ser criada, provisoriamente, uma paragem na Rua Barão da Trovisqueira em frente à sede da Santa Casa da
Misericórdia.

produtores e empreendedores locais.
Ao todo, a este projeto já
estão associados 65 produtos de 27 produtores locais.
Integram-se neste programa,
os produtos do setor agroalimentar, agrícolas e transformados, que se enquadram
na tipologia de produtos e
nos critérios de avaliação e
reconhecimento estabelecidos no regulamento. Os objetivos não são indiferentes

à situação de pandemia em
que vivemos, pretendendo
contribuir também para a mitigação das consequências

económicas da atual crise
de saúde pública.

Ténis

Famalicense sagra-se
vice-campeã nacional
em pares mistos
A atleta famalicense da
Escola de Ténis da Maia,
Mafalda Guedes sagrou-se
vice-campeã nacional em
pares mistos, no Campeonato Nacional Absoluto (
seniores ) /Taça Guilherme
Pinto Basto, que se realizou
no passado dia 19 no Complexo Desportivo do Monte
Aventino, no Porto.
Já esta semana , no
Jamor, sagrou-se campeã
nacional de equipas sub16 femininos ao serviço da
Escola de Ténis da Maia. A
formação da ETM, em femininos, revalidou o título de campeã, ao vencer a final do Campeonato Nacional Equipas de
Sub-16 com CT Paço do Lumiar. Capitaneada por João Maio, a formação feminina da ETM
é constituída por Mafalda Guedes, Maria Santos e Maria João Fonseca. Venceu CP Paços
do Lumiar, por 2-1.

JSD Famalicão em destaque
na nova direção nacional
Militantes afectos à estrutura concelhia da Juventude
Social Democrata estão em
destaque na nova direção
nacional presidida por Alexandre Poço, eleita no último
congresso nacional da organização, com votação presencial dos delegados feita
nas sedes distritais do PSD.
Ao todo são seis os militantes famalicenses
nos
órgãos nacionais da JSD.
David Carvalho, da União de
Freguesias de Gondifelos,
Cavalões e Outiz; e Daniel
Raposo Padrão, da freguesia
de Fradelos, ocuparão os lugares de vogais na Comissão Política Nacional. Ricardo Mesquita
e Matilde Cardona, da União de Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário, bem
como Pedro Oliveira Marques e Ricardo Vieira da freguesia de Oliveira Santa Maria foram
eleitos conselheiros nacionais.
Em comunicado, a JSD Famalicão “congratula os seus militantes eleitos para os vários
cargos nacionais da JSD, fazendo votos de um bom trabalho”.
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Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal aderiu à iniciativa gastronómica

Dias à Mesa são “bom argumento
para atrair turistas a Famalicão”
“Um excelente conteúdo
e bom argumento para atrair
turistas para o território de
Vila Nova de Famalicão”.
É desta forma que o presidente do Turismo do Porto
e Norte de Portugal, Luís
Pedro Martins, caracteriza
o Dias à Mesa Especial de
Verão. Numa visita realizada
na passada sexta-feira, em
que experimentou a iniciativa
num dos 15 restaurantes do
concelho, acompanhado pelos vereadores do município
famalicense Augusto Lima e
Leonel Rocha, responsáveis
pelos pelouro do Turismo
e Cultura respetivamente,
Luís Pedro Martins elogiou
o evento, e visitou ainda o
recinto do Anima-te, o Street
Food e a Feira de Artesanato.
A iniciativa promovida
pelo município, arrancou a
24 de julho para valorizar e
promover a gastronomia do
concelho como um produto
turístico transversal, ofere-

cendo descontos nas refeições que poderão chegar
aos 40 por cento. A edição
Dias à Mesa – Especial Verão decorre até 6 de setembro.
“Cumprindo todas recomendações da Direção
Geral da Saúde, reunimos
as melhores propostas para
não defraudar quem escolhe
Famalicão como o lugar das
suas férias”, adiantou Augusto Lima.
Os Dias à Mesa, Especial Verão aposta numa forte campanha de descontos
e ofertas, associada a uma
prática de incentivo à partilha de experiências gastronómicas nas redes sociais.
Durante todo o mês de
agosto, está a vigorar a campanha de partilhas nas redes
sociais. Cada cliente partilha uma foto no restaurante,
incluindo obrigatoriamente o
hastag #Diasamesaverão e
a identificação do restaurante. Cada Partilha nas redes

sociais facebook e instagram
vale uma sobremesa oferta
(conforme seleção do restaurante). À décima partilha,
o cliente é premiado com
um desconto de 50 por cento na refeição que estiver a
realizar. Para usufruir desta
oferta, o cliente deverá ter
partilhado dez fotos de, pelo
menos, cinco restaurantes
diferentes, assegurando-se,
desta forma, uma abrangência alargada dos restaurantes beneficiários.
Entretanto, na semana de
encerramento do evento (de
28 de agosto a 6 de setembro), os menus apresentados
pelos restaurantes aderentes são comercializados com
um desconto de 40 por cento
durante os dias da semana
e de 20 por cento ao fim de
semana (sexta-feira à noite,
sábado e domingo).
Os restaurantes aderentes são o Alfa; Attrevidu; BIS
– Pasta&Risotto; Bubbles;
Caso; Cubata; Petiscaria da

Reunião do executivo
municipal vai ter
transmissão em direto
As reuniões do executivo municipal,
que ocorrem quinzenalmente, vão passar a ser transmitidas em directo.
A novidade é anunciada pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, segundo a qual a primeira
transmissão ocorre já esta quinta-feira,
pelas 10h30. A reunião realiza-se via
digital através da plataforma Zoom com
transmissão em direto a partir do Portal
do Município.
Atendendo a que se trata de uma
sessão é pública, os cidadãos que queiram intervir na parte reservada às intervenções do público, devem fazer a sua inscrição
até às 17h00 do dia anterior à realização da reunião para gabinetepresidente@famalicao.
pt. Depois de validada a inscrição os interessados receberão link de acesso à plataforma.

Só no passado fim de semana

PSP deteve 6 pessoas
por condução
sob efeito do álcool
A PSP de Vila Nova de Famalicão deteve seis pessoas por condução sob efeito do álcool. Em comunicado, o Comando Distrital adianta que só no passado fim de semana foram
detidas seis pessoas, com idades compreendidas entre os 19 e 52 anos, as quais, uma
vez submetidas ao teste de alcoolemia, apresentaram uma Taxas de Alcool no Sangue
entre 1,32 e 2,02. Os detidos serão notificados para comparecerem junto dos respetivos
Tribunais.
Entretanto, no pasado sábado, deteve um sétimo indivíduo, de 43 anos de idade, que se
recusou a efectuar o teste de alcool, incorrendo num crimde de . Também este foi notificado para comparecer em no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Vila; Dona Maria Pregaria;
Forever; Garfo Dourado; Lós
Pepes Mexicano; Me.At; Mikado; Porky’s e Sabores do
Algarve.
Recorde-se que Dias à
Mesa são uma iniciativa de
promoção da boa cozinha
regional, promovida pelo
Município de Vila Nova de
Famalicão, em estreita colaboração com os restaurantes
locais. Realiza-se ao longo
do ano, com um programa
atrativo e diversificado, que
faz jus à fama que Famalicão
granjeia enquanto lugar de
boa comida.

Placo do Anima-te
vai dar lugar ao circo
contemporâneo do INAC
O Anima-te, o programa
de verão promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, vai mudar o
“disco”, no próximo domingo, para um espectáculo de
cirso contemporâneo com o
Instituto Nacional de Artes
do Circo (INAC).
Os alunos da escola vão
apresentar
“Adamastor”,
uma performance dirigida
artisticamente por António
Franco de Oliveira e interpretada pelos alunos do primeiro ano do INAC, num ato
criativo que pretende “refletir
sobre os riscos do mundo
presente, mergulhando no
passado, para melhor interpretar o futuro”.
“O Circo sempre foi por
excelência a eterna arte do
risco. Através das metáforas
presentes no gesto e no virtuosismo dos seus artistas, o
Circo sempre encarou o risco com a maturidade necessária para o desafiar, abraçar, minimizar e ultrapassar.
A peça não pretende ser um
ensaio sobre o medo e sobre
os “gigantes adamastores”
que nos intimidaram ao longo
da nossa história. Muito pelo
contrário, a peça propõe-se
a ser um lugar repleto de
esperança”, pode ler-se na
sinopse do espetáculo, cujo
início está marcado para as
19h00.
Entretanto, esta quarta-feira, dia 5, há cinema ao ar
livre, com a exibição do conto infantil japonês “O Meu Vizinho Totoro”.

Na próxima sexta-feira,
dia 7, há novo nome no Devesa Sunset - Edu Mundo,
num concerto intimista de
voz e guitarra. O cantautor
português que, desde cedo,
leva na bagagem incursões
por vários géneros musicais, participou ativamente
em projetos como Terrakota, Souls of Fire e Diabo na
Cruz. Ana Moura, António
Zambujo, Omara Portuondo
ou Sara Tavares, são apenas
alguns dos nomes para os
quais Edu Mundo já compôs.
Já no sábado, dia 8, o palco do Anima-te recebe Sérgio Mirra. A voz e o cavaquinho são a base deste projeto,
mas o bandolim e as violas
regionais também terão o
seu papel de destaque nas
mãos do músico multi-instrumentista de cordas, a quem
a música tradicional portuguesa desde muito cedo
conquistou.
Recorde-se que os espetáculos do programa Ani-

ma-te, o programa de Verão promovido pela Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão, estão condicionados à observância das
normas impostas pela Direção-Geral da Saúde devido
à pandemia da COVID-19.
Refira-se que a entrada
nos espetáculos do Anima-te
na Devesa, incluindo cinema,
só será permitida mediante a
apresentação de bilhete. Os
ingressos são gratuitos e
poderão ser levantados na
bilheteira instalada no local
do evento (Parque da Devesa), no período das 3 horas
que antecede o espetáculo e
uma pessoa poderá levantar
até 6 ingressos.
Para obter mais informações sobre o Anima-te
pode consultar a página da
Câmara Municipal, em www.
famalicao.pt/agenda-municipal-famalicao.
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Homem esteve nos Cuidados Intensivos, mas ontem já se encontrava nos Intermédios

Funcionário municipal atropelado quando cortava
de sebes na Avenida dos Descobrimentos
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Um trabalhador da Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, afecto ao
Departamento de Ambiente, foi atropelado, cerca das
nove da passada sexta-feira,
quando procedia ao corte
das sebes do separador central da Avenida dos Descobrimentos.
O homem, de 62 anos,
sofreu ferimentos graves,
nomeadamente, um traumatismo cranioencefálico. Foi
transportado
inicialmente
para o Hospital de Famalicão, onde terá sido submetido a uma cirurgia, mas foi
transferido, entretanto, para

o Hospital de Braga. Esteve internados noc Cuidados
Intensivos, mas à hora do
fecho desta edição tinha já
passado para os Intermédios, atendendo a alguns indicadores favoráveis do seu
estado de saúde.
Ao que O Povo Famalicense conseguiu apurar no
local, o homem integrava
uma equipa municipal que
se encontrava a fazer corte e
limpeza das sebes do separador central da avenida. A
operação estava sinalizada
e a brigada protegida por sinalização.
A vítima foi colhida por um

veículo cujo condutor não se
terá apercebido dos trabalhos. O homem circulava no
sentido Trofa-Famalicão, e
dirigiu-se para a faixa da esquerda, precisamente onde
se encontravam os trabalhadores a operar. Com o embate, o corpo do homem foi
projectado para a faixa contrária. Os colegas de brigada
assistiram e tudo, e encontravam-se claramente consternados com a situação, tal
como o condutor do veículo
responsável pelo atropelamento.
No socorro esteve a
VMER de Famalicão, e os

Bombeiros Voluntários Famalicenses, que efectuaram
o transporte do ferido.
A PSP foi quem se encarregou da ocorrência, no
sentido de esclarecer as
circunstâncias em que aconteceu o atropelamento. No
entanto, a GNR foi a primeira
autoridade a chegar, protegendo a zona de intervenção
dos meios envolvidos no socorro, e assinalando a faixa
de rodagem onde se imobilizou o veículo envolvido no
atropelamento.

Vítima estava a trabalhar dentro do cordão da sinalização
quando foi colhida pelo automóvel

Famalicão tem mais 22 casos confirmados, totalizando os 436

Surto de Covid-19 em empresa de Vilarinho
com uma dezena de casos

O surto de Covid-19 surgido numa empresa de Vilarinho das Cambas estará sob
controlo.

Ao que O Povo Famalicense conseguiu apurar, até
ao final da semana havia
cerca de dez casos positivos

da doença entre os cerca de
vinte colaboradores, havendo a acrescentar um outro
surgido fora do círculo laboral.
Por precaução, e uma vez
identificados os contactos
sociais estabelecidos pelos
doentes confirmados ou expostos a estes, estarão sob
vigilância activa cerca de 40
pessoas. Todos estão em
quarentena.
Fonte bem colocada, garantiu ao Povo Famalicense
que a situação está controlada, uma vez que, quer as
pessoas infectadas, quer
as que com elas contacta-

ram dentro e fora da esfera
empresarial, estão identificadas, confinadas, e em
permanente contacto com
as autoridades de saúde, no
sentido de avaliar permanentemente qualquer evolução.

Famalicão com
mais 22 casos, num
total de 436
Entretanto, o concelho de
Vila Nova de Famalicão tem
mais 22 casos confirmados
de Covid-19, de acordo com
o boletim da Direcção Geral
de Saúde. A actualização

por concelho, que agora é
feita apenas à segunda-feira,
demonstra que há agora 436

casos confirmados da doença, ou seja, mais 22 que no
boletim de há uma semana.

Sofia Ruivo reeleita
para a presidência do FAC
Sofia Ruivo viu renovado o seu mandato para a presidência do Famalicense Atlético Clube (FAC).
A revalidação foi formalizada no passado dia 29 de Julho, numa Assembleia Geral
Ordinária em que também foram aprovadas, por unanimidade, as contas relativas à
última temporada.
A lista apresentada e liderada por Sofia Ruivo, para os órgãos sociais, também foi
eleita por unanimidade, com pequenas mudanças na estrutura diretiva. No terceiro
ponto da ordem de Trabalhos, a presidente da direção explanou o plano de Atividades para a próxima temporada, o qual também foi aprovado por unanimidade pelos
sócios presentes.
No último ponto, os sócios foram esclarecidos sobre outros assuntos que consideraram de interesse sendo aprovado por unanimidade e aclamação, um voto de louvor
a Gouveia Ferreira, antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral e presidente da
direcção do FAC entre 2009 e 2017.
Sofia Ruivo tem como vice-presidente José Manuel Moreira da Silva, Secretário-geral José Carlos Silva Veloso, Tesoureiro Nuno Miguel Machado Silva Neves, e os vogais Cristina Maria Ferreira Castro Azevedo, Maria Conceição Braga
Barroso Silva Rodrigues e Miguel José Carneiro Correia.
A Assembleia Geral é presidida por Albertino Mendes Araújo, que terá como vice-presidente António Inácio Nobre Alves, e como primeiro e segundo Secretários, Carla Sofia Sousa Miranda e Rui Pedro de Azevedo Camposinhos.
O Conselho Fiscal é presidido por Joaquim Faria Oliveira, que terá como cice-presidente Ernesto Brandão Araújo, e
como Secretário José Duarte Barreiros Lopes de Freitas.
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Município aposta no património imaterial como produto de interesse turístico-cultural

Rota Camilo recebe impulso
de 700 mil euros para a sua dinamização
O projeto de valorização
do património que assenta
na heranaç de Camilo Castelo Branco enquanto produto
de interesse turístico-cultural
vai beneficiar de um investimento de mais de 700 mil euros para a sua dinamização,
contando com uma comparticipação FEDER de cerca
de 500 mil euros. A denominada Rota Camilo é uma
iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão envolvendo
um conjunto de instituições
do norte do país.
A novidade é avançada
pelo município, numa nota

de imprensa em que adianta
que acaba de ser aprovadas duas candidaturas ao
programa operacional Norte 2020. Com este impulso,
será possível a modernização e requalificação da Casa-Museu Camilo Castelo
Branco, em S. Miguel de
Seide, nomeadamente a reconstrução da Quinta de São
Miguel e da Casa dos Caseiros; e estabelecer uma rede
de experiências inspiradas
em Camilo com recurso à
vida e obra do escritor, com
o objetivo de aumentar exponencialmente de ligações ao
legado deixado por ele.

As candidaturas intitulam-se “Rota Camilo: Valorização da Casa-Museu e
Cemitério da Lapa” e “Rota
Camilo: Qualificação e Divulgação Territorial” são projetos cofinanciados pelo Norte
2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER).
No primeiro caso, a candidatura foi apresentada em
conjunto com a Venerável Irmandade da Lapa, do Porto,
e vai permitir ainda a qualificação do cemitério da Lapa,
um monumento de interesse
público, onde está localizado o jazigo de Camilo Cas-

PASEC envolve dezenas
de jovens na discussão
dos Objectivos
de Desenvolvimento
Sustentável 2030
O projeto Road 2030,
desenvolvido pela PASEC,
deu lugar a um Campo de
Formação
Internacional
que teve como tema de
partida “A verdadeira experiência de sobrevivência”.
No rescaldo do evento, a
plataforma de animação
sublinha que “foram dias de
trabalho e formação através de métodos de educação não formal dedicados
à descoberta dos Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável de 2030”.
Numa parceria alargada
que inclui parceiros portugueses e espanhóis, o Road 2030 “pretendeu envolver os jovens
numa reflexão alargada acerca da concretização dos Objetivos do Milénio de 2015 no
seu território, discutir e envolvê-los naquele que é o seu papel na operacionalização dos
Novos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) para 2030k, e dar corpo a um
plano de ação transnacional que dê forma a planos de desenvolvimento local centrados
na promoção dos ODS tendo como protagonistas os jovens da população alvo do projeto”,
sublinha a propósito. O projeto inclui ainda jovens com necessidades especiais.
Deste modo, de forma a ir de encontro às especificidades do grupo alvo e a realidade
dos territórios em causa, os trabalhos foram centrados na proposta de medidas muito concretas. Os dias de reflexão sobre o tema levaram à definição das medidas que consideraram prioritárias para os seus territórios. No contexto destas medidas, suge a necessidade
de “integração da Educação Intergeracional Não Formal como forma a promover coesão
social, tendo como premissa o fosso gerado entre gerações nas últimas décadas, tendo
como ponto de partida o ODS 4, assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade,
e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”. Defende-se ainda “o acesso garantido a soluções de ensino profissional/ vocacional por parte dos jovens
com necessidades especiais com base nos princípios da sustentabilidade e necessidades
de cada país, enquadrado no ODS 8, orientado para promover o crescimento económico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho digno para
todos”. Assumir a sustentabilidade ambiental como um princípio integrador de todas as
políticas económicas, ambientais e estruturais de médio e longo prazo, integrado no ODS
13, tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos, é outra
das medidas defendida.
Neste Campo de Formação Internacional estiveram quarenta jovens, numa atividade
apoiada pelo Programa Erasmus +.

telo Branco. Em S. Miguel
de Seide, a Casa Museu de
Camilo ganhará novos espaços aptos ao acolhimento
de experiências como visitas
encenadas, degustações de
ementas camilianas, pequenas performances, programas noturnos, entre outras.
Já a segunda candidatura, titulada pelo município
de Vila Nova de Famalicão,
tem-no como beneficiário
líder, ao qual surge associado o município de Ribeira de
Pena, como co-beneficiário,
em concertação com uma

rede de parceiros distribuídos pela região, nomeadamente a Câmara Municipal
do Porto, o Centro Português
de Fotografia, a Confraria do
Bom Jesus, CP – Comboios
de Portugal e Venerável Irmandade de Nossa Senhora
da Lapa.
Neste âmbito, a Casa
Museu de Camilo, localizada em S. Miguel de Seide
assume-se como o polo de
acolhimento e distribuição
da Rota de Camilo, mobilizando os públicos a partir do
polo turístico do Porto para

os destinos do Minho e Trás-os-Montes.
As intervenções deverão
ficar concluídas até ao segundo semestre de 2021,
altura em que a Casa-Museu
assinalará 100 anos de abertura ao público.
Refira-se que a Rota Camilo foi lançada em março
de 2017, o Porto, no dia em
que se assinalava o 192.º
aniversário do nascimento
de Camilo Castelo Branco.
Na altura Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal
de Famalicão afirmava que
“Camilo é um escritor que ultrapassa as fronteiras de Famalicão e com um potencial
enorme em termos de promoção turística”, adiantando
que “não se trata da promoção de um território, de
um concelho, mas antes da
promoção de um património
e de uma época”. “A quantidade e a qualidade de obras
literárias que nos legou é
uma verdadeira herança que
nos compete promover”, salientou ainda.

PS satisfeito com
reconhecimento da ONU
O Partido Socialista expressa publicamente a sua
“satisfação” pelo reconhecimento pela ONU, a propósito
da medida de apoio às rendas, adotada no âmbito do
combate à Covid-19.
Os socialistas aproveitam
o momento para apelar ainda
“ao responsável máximo da
autarquia para que desenvolva novas medidas de apoio
social e económico municipal, prevendo os tempos difíceis que se avizinham, decorrentes da pandemia.”
Em nota de imprensa, Eduardo Oliveira, líder da concelhia de Viala Nova de Famalicão,
manifestou “natural satisfação pela ONU reconhecer como positiva uma das medidas aprovadas pela Câmara Municipal sobre um tema que o Partido Socialista tem alertado desde
Março: a necessidade de acautelar o direito à habitação aos mais afetados pela crise”.
Lembra que “o PS tem adotado uma atitude muito positiva desde o início da pandemia, com
a apresentação de propostas de combate ao vírus e, também, com propostas para minimizar
os efeitos económicos da crise”, e reitera que “continuará com esta postura positiva, construtiva, perspetivando o futuro e com vontade de conseguirmos o melhor para os famalicenses,
ainda que a coligação continue a reprovar as nossas propostas”.

EARO com dois títulos
de vice-campeã na Maia
A Escola de Atletismo Rosa Oliveira (EARO) participou
nos Campeonatos Nacionais de Juvenis e Juniores, na Maia,
e conquistou dois títulos de vice-campeã nacional, com a
atleta Ana Marinho, um 3.º lugar com Beatriz Fernandes; e
um outro 3.º lugar com Francisco Silva.
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VENDO

2 Máquinas de Bordar
de 12 cabeças.
A trabalhar.
TLM.: 969 994 181

VENDO

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

VENDO

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

TLM.: 914 904 464

VENDO

ARRENDO

DIVERSOS

Terreno A206
Famalicão - Póvoa
c/ 8100m².Bom preço.
TLM.: 914 904 464

ALUGO

T2 Póvo de Varzim
mobilado e equipado
c/ garagem fechada.
Fins de semana, à semana ou à quinzena.
TLM.: 914 904 464

PRECISA-SE

Empregado de mesa p/ restaurante
conceituado em Famalicão.

TOMO CONTA

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

VENDO

Loja/ Armazém
em Vila das Aves.
Bom preço.
TLM.: 914 904 464

VENDO

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

VENDE-SE
T2 Centro
de Famalicão

TLM.: 916 913 498

VENDO

Lote de terreno em Delães
c/ todas as insfraestruturas.
Bem localizado.
Boa exposição solar.

TLM.: 962 189 593

ALUGO

Vaga de garagem
no Vinhal. 50€

TLM.: 914 904 464

ALUGO

Quarto a senhora
ou menina.
TLM.: 969 994 181

Senhora idosa na minha casa
noite e dia ou só durante a noite,
em casa da própria idosa.

TLM.: 937 276 919

Vencimento acima da média.
geralrest2016@gmail.com | 919 742 046

PRECISO

Arrendar casa T2 c/
terraço ou varanda grande
ou um pouco de espaço
exterior. Arredores
de Famalicão. Até ao
máximo 400€ mensais.

EMPRESA
CERTIFICADA
25 ANOS DE ATIVIDADE

TLM.: 915 278 008

PART-TIME

DAS 16H AS 20 H
300/MÊS FIXO | M/F
ZONA: FAMALICÃO / ST. TIRSO / TROFA

TLF.: 252 044 173

COMPRA-SE

Distribuição
de
Pão

TLM.: 912 189 776

ANUNCIE

AQUI!

NÃO TEM TEMPO PARA PASSAR A SUA ROUPA A FERRO?

EU ESTOU AQUI PARA O/A AJUDAR.
LIGUE: 969 257 802

4 de Agosto de 2020

4 de Agosto de 2020

RELAX RELAX RELAX

PEQUENA
CABRITINHA
Loira, sexy,
oral natural
e muitos beijinhos.

TLM.: 911 158 272

RELAX

HELENA

Estilo Namoradinha

Adoro Chupar Natural,
BEIJOS NA BOCA S.
FRESCURA
COMPLETISSIMA O. Natural estou a sua espera faço
um belo o. natural tenho
mamas grandes sou toda
meiga e muito educada
estou a sua espera vem!!!!

TLM.: 912 421 089

FAMALICÃO

Loira, sexy, magra, peito
durinho, oral natural,
adoro 69, mi...
Todas as posições
nas calmas.
TLM.: 918 081 000

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.: 913 441 183

Perfeita companhia
p/ ter prazer
Realizada
Todos os Dias

TLM.: 926 985 744

BOMBA SENSUAL

MENINA

1.ª VEZ

CLÁUDIA MORENA
Safadinha, magrinha,
peluda, grelinho
avantajado c/ oral ao
natural, bem profundo,
gosto de dar e reveber
um bom sexo. Magrinha
s/ tabus à tua espera.

NOVIDADE
Morena atrevida, safada,
gosotosa, pronta para
te dar prazer. Você ir
além da sua imaginação.

TLM.: 926 985 744

24 anos, cheia de tesão, oral
babado e ao natural c/ chuva
de leite, várias posições s/
regras. Amante de anal
e adora beijinhos.Mamas
perfeitas, naturais c/ biquinho
bom para mamar e para uma
boa espanholada. Liga-me
e marcaremos momentos
de grande prazer.
Estou cheia de vontade.

Loira sensual, muito meiga
e carinhosa! Peito xxl, coxa
grossa, rabo grande
e empinado. O. nat. divinal,
69 guloso. Prazer mútuo
e garantido!

TLM.: 917 392 262

TLM.: 912 461 100

TLM.: 910 634 363
A BELA PORTUGUESA

PORTUGUESA

Quarentona, meiguinha e
carinhosa. Atende nas calmas.

TLM.: 914 481 098

BRASA NA CAMA

Mamas médias, corpo quente,
grelinho avantajado, ratinha apertadinha faminta por um bom sexo.
Adoro chupar e ser chupada.
Sou safada na cama.Faço oral
que vais gemer de tanto prazer.
Quentinha e envolvente.

TLM.: 912 446 992

FAMALICÃO
Ñ atendo números privados
Morena jeitosa, convívio e
massagens.

TLM.: 914 437 070

Primeira vez em
famalicão, boa como
milho, 69 gostoso, o.
natural, meiga e
carinhosa, peitos durinho. Uma mulher cheia
de prazer s/enganos.
TLM.: 916 378 533

Recém chegada a Famalicão, c/
muito tesão no corpo, morena,
cheirosa e gostosa c/ muita vontade de fazer sexo gostoso, oral
ao natural profundo c/ muito calor
na boquinha, posições variadas
de acordo c/ o gosto do cliente.
69 bem gostoso e molhadinha.
Satisfação garantida. Liga-me.

TLM.: 912 421 083

Atende homens,
senhoras e casais.
TLM.: 910 434 140
DOCE
MULHER

PORTUGUESA

PORTUGUESA

TLM.: 961 456 913

HOMEM JOVEM

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

TLM.: 913 152 177

1.ª VEZ
Cavalona, dote XXL, peito 50,
ativa/passiva, 69 c/ massagem. Botão rosa, beijos de
lingua. Para todos os delirios.

25 ANINHOS

TLM.: 914 481 104

Tudo com
preservativo.

TRAVESTY

TLM.: 912 053 845

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.
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SUPER NOVIDADE
Você que gosta de uma bela
mulata, estou à tua espera.
Gruta quente e apetitosa, oral
natural molhado e que você
desejar para o seu prazer.

TLM.: 920 347 909

40tona, toda boa.
Adoro dar
miminhos e
beijinhos.
Meiguinha,
simpática. O
natural delicioso.
Atende nas
calmas.

910 735 530

FAMALICÃO

Ana Lara morena
jovem e jeitosa.

TLM.: 916 130 100

