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Grupo Ricon 
pediu insolvência
Processos já deram entrada no tribunal, mas a administração 
mantém-se esperançada num entendimento com os credores que permita 
a viabilização. Não garante, contudo, a manutenção de todos os 800 trabalhadores 
que tem actualmente. 

Estado tem dívida 
de 2,6 milhões com 
escolas profissionais
Pág. 4

Câmara aprova 
Orçamento com 
votos contra do PS
Págs. 7 e 11

“Porto de Encontro”: 
2.ª edição celebra 
a “partilha”
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José Miguel Silva, de 
Brufe e com 23 anos de ida-
de, é candidato à liderança 
da Juventude Popular (JP) 
de Famalicão nas eleições 

internas marcadas para o 
próximo dia 16. A cabeça 
de lista à mesa do Plená-
rio é a actual líder, Raquel 
Pinto, e a lista ao Conselho 

Nacional encabeçada por 
Afonso Mesquita. Ao Con-
selho Distrital da “jota” a lis-
ta é encabeçada por César 
Couto enquanto que a Lista 
à Assembleia Concelhia do 
CDS-PP é encabeçada por 
Francisco Pereira.

Militante desde 2012,, 
José Miguel Silva integrou 
desde 2013 todas as comis-
sões políticas concelhias, 
tendo sido vice-residente du-
rante vários mandatos e pre-
sidente da Mesa do Plenário 
no último mandato. É actual-

mente dirigente do Gabinete 
de Estudos Gonçalo Bego-
nha, orgão interno da comis-
são política nacional da JP 
onde se dá lugar à discussão 
e ao pensamento político. 
No panorama distrital é vi-
ce-presidente do Congresso 
Distrital. Foi também funda-
dor do núcleo de Brufe da JP, 
o primeiro núcleo de fregue-
sia a ser criado nesta estru-
tura concelhia. Nas eleições 
autárquicas de 2013 e 2017 
foi mandatário da Juventude 
da candidatura da Coligação 

Mais Ação Mais Famalicão 
em Brufe, tendo sido das 
duas vezes eleito deputado 
à Assembleia de Freguesia. 
Nas últimas eleições autár-
quicas foi também o segun-
do nome indicado pela “jota” 
para a lista da Coligação 
Mais Ação Mais Famalicão à 
Assembleia Muncipal de Vila 
Nova de Famalicão. José Mi-
guel Silva compromete-se a 
apresentar a estas eleições 
equipa preparada, caris-
mática, oriunda da geração 
na qual o país mais investiu 

preparada para os próximos 
desafios que se avizinham 
na defesa intransigente das 
novas gerações.

José Miguel Silva é candidato à liderança da Juventude 

A máquina dispensadora de selos 
dos CTT está “temporariamente 
fora de serviço”...
O problema é que, no caso, 
o “temporário” é bastante parecido 
com o “definitivo”. Ora está 
avariada, ora só aceita quantia certa 
porque não tem troco, o que muitas 
vezes inviabiliza a transacção...
Faz falta, sim senhor, sobretudo 
para desentupir os serviços com 
a expedição simples de uma carta à 
qual só falta o selo. Sobretudo 
em dias de azáfama pré-natalícia...
Que o Pai Natal seja generoso e traga 
de prenda a reparação que se impõe!



Uma rabanada, regada a 
vinho do Porto, é o menu que 
a ACIF – Associação Comer-
cial e Industrial de Vila Nova 
de Famalicão volta a propor 
para o fim de tarde da noite 
da consoada de Natal, 24 de 
Dezembro, naquela que é a 
segunda edição do “Porto 
de Encontro”. A iniciativa 
estreou-se no ano passa-
do, com cerca de 40 bares 
e restaurantes, e à segunda 
vez alcança já os 45 aderen-
tes (onze bares e 35 restau-
rantes). O objectivo é o de 
cumprir uma tradição que 
começou espontaneamente 
há cerca de 20 anos, com o 
objectivo de promover mo-
mentos de partilha, na qua-
dra que melhor a personifica.

A iniciativa foi apresenta-
da na passada quarta-feira, 
no Museu Bernardino Ma-
chado. Fernando Xavier Fer-
reira, presidente da ACIF re-
centemente eleito, alega que 
o crescimento do “Porto de 
Encontro” em apenas duas 
edições anima a associação 
a ser ambiciosa quanto ao 
futuro. “Queremos ser cada 
vez mais, e queremos tam-
bém que a iniciativa possa 
chegar e atrair pessoas dos 
concelhos vizinhos”, disse a 
propósito, consciente de que 
o compromisso da entidade a 
que preside é o de dinamizar 
o comércio, na expectativa 
de com isso contribuir para o 
fortalecimento da economia 
local, criando riqueza. 

O presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, Paulo Cunha, 
marcou presença na apre-
sentação do evento para sa-
lientar o “mérito” da ACIF em 
dar estrutura a uma iniciativa 
espontânea, e que, no seu 
entender, tem condições 
de ser um “instrumento” ao 
serviço de uma comunida-
de mais coesa. “Tudo o que 
possamos fazer para poten-
ciar a afabilidade associada 
ao Natal iremos fazer”, dis-
se, acrescentando que a re-
ceita encontrada: o convite 
para uma rabanada regada 
a vinho do Porto, são bons 
pretextos para criar uma 
“dimensão de contágio” na 
promoção de valores como 
a “tolerância” e a “compreen-
são”, tão associados à qua-
dra. “Estes são valores que 
têm sido pouco frequenta-

dos, mas queremos criar 
condições para que o sejam 
cada vez mais”, atalhou.

O edil famalicense tam-
bém assinalou a marca 
distintiva do “Porto de En-
contro”, que traduz uma 
identidade, e reiterou a am-
bição de reforçar o posicio-
namento do concelho em 
planos onde tem sido menos 
preponderante: “não desisti-
mos de ser notados noutras 
dimensões para ale daque-
las em que já somos notados 
actualmente”.

Uma tradição 
espontânea

José Costa, proprietário 
de um bar da cidade, teste-
munhou a forma espontânea 
como os encontros do final 
de tarde da consoada have-
riam de derivar num evento 
com estrutura e com o selo 
da ACIF. Segundo o empre-
sário, o seu estabelecimento 
promove esta tradição desde 
há cerca de 20 anos, poten-
ciando o espírito de convívio 
e partilha que marcam a qua-
dra, e sobretudo a noite de 
consoada. Percebeu que ha-
via margem para “potenciar” 
estes encontros informais, 
que aconteciam antes do en-
contro com a família à mesa, 
e foi o que decidiu fazer ao 
longo dos anos. Apesar de 
desconhecer a escala dos 
estabelecimentos que igual-
mente o fizeram ao longo 
dos anos, garante que sem-
pre foram existindo. José 
Costa saúda a iniciativa da 
ACIF, de dar dimensão orga-
nizativa à tradição, e espera 
que possa vir a crescer cada 
vez mais nos próximos anos.

O “Porto de Encontro” 
volta a contar com a parceria 
da “Grahams”, marca reco-
nhecida de vinho do Porto. 
A representante da empresa 
na apresentação do evento 
salientou que para a mar-
ca é um “orgulho” estar no-
vamente associada a esta 
iniciativa, sobretudo porque 
encarna o espírito da própria 
“Grahams”: “um vinho do 
Porto não se bebe sozinho. 
Bebe-se em partilha”.

Nos bares o “Porto de En-
contro” terá lugar ao final da 
tarde do dia 24. Os estabe-
lecimentos terão rabanadas 
acompanhadas a vinho do 
Porto para ofertar aos seus 
clientes. Nos restaurantes a 

iniciativa prolonga-se, em al-
guns, até aos Reis. O pedido 
de uma rabanada terá como 
oferta o vinho do Porto.

A par com a dimensão 
mais recreativa da iniciati-
va, a ACIF também reedita 
o “Porto Solidário”. Segun-
do Fernando Xavier Ferrei-
ra voltarão a ser oferecidos 
uma garrafa de vinho do Por-
to e um Bolo Reis nas insti-
tuições que estejam a operar 
na noite da consoada, nome-
adamente bombeiros, forças 
de segurança, hospital e ins-
tituições particulares de soli-
dariedade.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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ACIF repete iniciativa lançada no ano passado, 
e inspirada em duas décadas de tradição espontânea

“Porto de Encontro”, 
é espaço de “partilha” 
entre a rabanada 
e o vinho do Porto

Fernando Xavier Ferreira, José Costa e Paulo Cunha brindam ao sucesso da segunda edição



O Estado tem um calote 
de mais de dois milhões e 
seiscentos mil euros com as 
Escolas Profissionais de Vila 
Nova de Famalicão. A acu-
sação é feita pelo deputado 
famalicense à Assembleia 
da República, Jorge Paulo 
Oliveira, segundo o qual a 
situação está a levar as ins-
tituições à “asfixia financeira” 
e a “incumprimentos contra-
tuais com os trabalhadores, 
alunos e prestadores de ser-
viços”.

A denúncia do deputado 
foi feita, na passada sema-
na, na sequência de uma 
interpelação escrita dirigida 
ao Ministro do Planeamento 
e das Infraestruturas, e na 
qual afirma que “os atrasos 
nos pagamentos devidos às 
escolas profissionais de Vila 
Nova de Famalicão no âmbi-
to do Programa Operacional 
Capital Humano (POCH) ul-
trapassam os dois milhões 
e seiscentos mil euros”. Se-
gundo Jorge Paulo Oliveira, 
as verbas em atraso respei-
tam ao ano lectivo transacto, 
de 2016/2017, e mais atrás 

ainda, “a parte do ano lectivo 
2015/2016, tudo no âmbito 
de candidaturas devidamen-
te instruídas, submetidas ao 
programa operacional e por 
este aprovadas”. Para “agra-
var este quadro”, acusa ainda 
o parlamentar, “os concursos 
financeiros para o ano lecti-
vo 2017/2018 deviam ter sido 
abertos em Julho, mas ainda 
não o foram apesar de já es-
tarmos perto do final do ano”.

Na interpelação feita ao 
ministro Pedro Marques, Jor-

ge Paulo Oliveira quer que, 
enquanto responsável pelos 
fundos comunitários, “escla-
reça os motivos para os atra-
sos na transferência destes 
reembolsos e qual a previsão 
para que tal aconteça”. Quer 
ainda “saber quais foram 
as medidas adoptadas pelo 
Governo para o tratamento 
mais célere e ajustado dos 
processos de análise e pa-
gamento às Escolas Profis-
sionais e se o foram como se 
explica então o agravamento 

daqueles atrasos”.
Refira-se que o concelho 

de Vila Nova de Famalicão 
conta com três escolas pro-
fissionais no ensino privado, 
Cior, Forave e Artave (filial).

“Não há nada 
que justifique um 
atraso tão grande”, 
diz o vereador 
da Educação

Leonel Rocha, vereador 
da Educação da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, tem conheci-
mento dos constrangimentos 
vividos pelas escolas profis-
sionais, constrangimentos 
que, conhece, vão sendo 
ultrapassados com recurso 
à banca e a outros expedien-
tes, sempre com o objectivo 
de não prejudicar professo-
res, alunos e fornecedores. 

O responsável autárquico 
deixa claro que “as escolas 

fazem bem o seu trabalho, 
continuam a prestar um ex-
celente serviço”, e que estes 
condicionalismos não peri-
gam esses referenciais. “O 
problema é que os recursos 
financeiros que estão com-
prometidos não chegam”, 
lamenta, acrescentando que 
“não há nada que justifique 
um atraso tão grande”. Co-
nhecedor da forma como 
está estruturada o POCH, 
Leonel Rocha entende que 
os seus três anos de vigên-
cia já não explicam atrasos 
que vão para lá de um ano 
lectivo, e que fazem escalar 
as dívidas às escolas para 
montantes desta ordem de 
grandeza (2,6 milhões de 
euros). 

Admite que o POCH pos-
sa não ter uma estrutura di-
mensionada para tramitar as 
candidaturas em tempo útil, e 
com isso fazer fluir as trans-
ferências de verbas contra-
tualizadas, mas sublinha que 
“isso não pode condicionar a 

vida das escolas”. Por isso, 
ou o programa se capacita 
para responder de forma ex-
pedita, ou então flexibiliza a 
metodologia, sugere.

Segundo o vereador, os 
atrasos nas transferências 
“já existiam de alguma for-
ma”, mas agravaram-se de 
forma significativa. “Se há 
dois ou três anos o atra-
so existia, mas as escolas 
iam à banca e conseguiam 
os recursos que dentro de 
alguns meses chegariam, 
na actual situação há muito 
que esgotaram o planfon na 
banca para esse reforço de 
tesouraria”, explica. Posto 
isto, conclui: “não há finan-
ciamento que aguente uma 
situação destas”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Denúncia foi feita pelo deputado do PSD, que fala de “asfixia financeira” e incumprimentos 
contratuais com, professores, alunos e prestadores de serviços

Estado deve mais de 2,6 milhões de euros 
às Escolas Profissionais de Famalicão

Jorge Paulo Oliveira quer saber razão dos atrasos e quando será 

feito o pagamento

A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão sub-
meteu a deliberação e apro-
vou por unanimidade um 
voto de reconhecimento aos 
bombeiros do concelho pela 
sua eficiência, empenho e 
dedicação extraordinários na 
sua ação diária no combate 
às chamas dos incêndios flo-
restais.

A proposta foi apresenta-
da pelo presidente da Câma-
ra Municipal, Paulo Cunha, 
enaltecendo os princípios 
fundamentais do voluntaria-
do, a solidariedade e o al- 
truísmo.

Famalicão 
contrasta com o país

A propósito, e num ano 
que fica marcado pelo ele-
vado número de incêndios 
em todo o país, Vila Nova 
de Famalicão registou uma 
diminuição da área ardida 
no concelho.  Enquanto em 
2016, arderam 428 hecta-

res do território florestal, em 
2017 arderam 137 hectares.

“Apresentamos este voto 
de louvor em reconhecimen-
to do espírito de missão e 
sacrifício demonstrado pelo 
trabalho dos bombeiros do 
concelho de Vila Nova de 
Famalicão no combate aos 
incêndios florestais, durante 
este longo período crítico, 
com episódios marcantes de 
impactes ambientais e hu-
manos que assumiram con-
tornos trágicos para o país”, 

refere a proposta.
Para Paulo Cunha, o voto 

de louvor tem o propósito de 
“agradecer e evidenciar as 
qualidades morais e pesso-
ais destes homens e mulhe-
res que, com determinação, 
empenho e coragem, com-
batem os incêndios, sem 
tréguas e para além dos li-
mites físicos e psicológicos, 
garantindo a segurança das 
comunidades”.

Numa ano em que o país foi fustigado 
pelos incêndios, Famalicão contrasta com 
diminuição da área ardida

Câmara reconhecida 
pelo “empenho” dos 
bombeiros do concelho
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A Câmara Municipal vai 
investir mais de 568 mil eu-
ros na remodelação e am-
pliação do edifício multiusos 
da Escola Básica 2 e 3 de 
Ribeirão. O investimento 
“não resolve o problema da 
escola”, mas apenas de uma 
parte, sublinha o presiden-
te Paulo Cunha, segundo o 
qual o espaço prioritário de 
intervenção foi definido pela 
comunidade educativa, e o 
montante a que estavam vin-
culados determinado a nível 
nacional, em sede de quadro 
comunitário.

Consciente, contudo, de 
que o edifício requer novos 
investimentos, nomeada-
mente ao nível das salas 
de aulas, o edil famalicense 
espera que o Governo, seu 
dono, esteja disponível para 
os realizar. “Há todo um con-
junto de edifícios destinados 
a aprendizagem, nomea-
damente as salas de aulas 
mas outros equipamentos 
associados, que precisam 
de melhorias, para que as 
condições de comodidade 
e técnicas de aprendizagem 
estejam reunidas”, descre-
ve, acrescentando que uma 

intervenção global exige um 
investimento “acima dos dois 
milhões de euros”. 

Considerando que este 
nível de ensino não é de 
responsabilidade munici-
pal, “estamos a aguardar o 
apoio que é necessário da 
parte do Governo”. Paulo 
Cunha até admite assumir a 
responsabilidades quanto ao 
edifício, mas nunca sem que 
seja “acompanhadas dos 
meios financeiros necessá-
rios a que possamos fazer 
as obras”.

Segundo o presidente, 
a Câmara tem manifestado 
abertura para assumir res-
ponsabilidade, não só com 
a escola de Ribeirão, mas 
também com a escola Ber-
nardino Machado, em Joa-
ne, ou a Júlio Brandão, na 
cidade. A transferência de 
competências só não acon-
teceu, por altura da assina-
tura do contrato “Aproximar 
Educação”, porque “fomos 
peremptórios, só aceitaría-
mos ficar com essa respon-
sabilidade se tivessem reu-
nidas as condições para que 
fossem feitas as interven-
ções necessárias”. “Como 

essas condições não foram 
reunidas, continuaremos a 
aguardar que elas se con-
cretizem”, remata. Disponí-
vel, reitera: “no dia em que 
o Governo se comprometa 
com o município, asseguran-
do condições financeiras – 
não interessa se são fundos 
comunitários ou Orçamento 
de Estado, isso para nós é 
pouco relevante -, para a 
Câmara Municipal fazer as 
intervenções necessárias, a 
Câmara Municipal receberá 
esses equipamentos, e fica-
rá com a sua tutela”.

Apesar da intervenção 
agora prevista não atender a 
todas as carências do edifí-
cio, Paulo Cunha não exclui 
a possibilidade dos fundos 
comunitários ainda virem 
a poder viabilizar estas in-
tervenções. Numa primeira 
fase os fundos não foram 
suficientes, esclarece, mas 
admite que numa segunda 
fase, ou contexto de “overbo-
cking” venha a ser possível 
tornar os investimentos ele-
gíveis.

Na cena dos equipamen-
tos escolares, o edil lamenta 
a disparidade na qualidade 

da rede de equipamentos 
educativos sob tutela do Es-
tado. Alega que a escola de 
Joane é um caso paradig-
mático de carência de inves-
timento, realidade que não 
se compagina com escolas 
como a D. Sancho I ou a 
Camilo Castelo Branco, com 
condições “muito melhores”. 
“Não nos agrada que haja 
uma diferença tão grande ao 
nível da qualidade das esco-
las”, aponta.

Paulo Cunha 
quer alunos 
famalicenses de 
regresso a escolas 
do concelho

No entanto, em matéria de 
rede de equipamentos edu-
cativos, Paulo Cunha deixa 

claro que “há outra etapa” 
que o Governo precisa de 
solucionar no concelho, a da 
suficiência da oferta educati-
va. “Por força da descontinui-
dade da relação contratual 
que existia entre o Estado e 
as escolas com Contrato de 
Associação, há um conjun-
to significativo de jovens de 
Famalicão que não têm, em 
Famalicão, escola que lhes 
permita completar o seu per-
curso. E têm que o fazer em 
concelhos vizinhos. Como é 
óbvio, eu, como presidente 
de Câmara, não estou nada 
satisfeito com isso. Já fize-
mos vincar isso ao Governo, 
e aguardamos que, tão breve 
quanto possível, se encontre 
uma solução”, lamenta. Não 
determina nenhuma solução 
prévia, construção de uma 
nova escola ou retoma de 
contratos com o ensino par-
ticular e cooperativo. “Qual 
é a solução, para mim, é-me 
completamente indiferente! 
O que não é indiferente para 
mim é haver ou não haver 
escola em Famalicão”, fri-
sa, e acrescenta que está 
preocupado com o facto de 
“haver jovens em Famali-

cão que não têm escola em 
Famalicão para completar 
o seu percurso de ensino”. 
Considerando que o ensino 
é obrigatório até ao 12.º ano, 
“o Governo tem a obrigação 
de criar condições em Fa-
malicão, para que os jovens 
de Famalicão possam com-
pletar, em Famalicão, o seu 
percurso de aprendizagem”.

O autarca afirma que há 
centenas de jovens famali-
censes a frequentar escolas 
de Guimarães ou Santo Tir-
so, uma realidade que não 
decorre de “opção, mas de 
necessidade, por ausência 
de resposta”. “Como autarca 
não aceito que o meu con-
celho não tenha os equipa-
mentos e as respostas edu-
cativas que os famalicenses 
merecem”, conclui.

Adianta, entretanto, que o 
município está ainda a fazer 
um levantamento exaustivo 
do número de alunos nessas 
condições, e já teve oportu-
nidade de dar nota da situa-
ção à Secretária de Estado 
Adjunta da Educação, Ale-
xandra Leitão.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Investimento em Ribeirão viabilizado por fundos comunitários fica aquém das carências 

Câmara remodela multiusos da EB 2,3 mas 
apela à intervenção global do Governo



“É um Orçamento que 
materializa as opções que 
nós consideramos acerta-
das para o ano de 2018 do 
concelho de Vila Nova de 
Famalicão, onde vamos dar 
sequência a investimentos 
que têm sido abordados nos 
últimos tempos, com a inter-
venção no Mercado Muni-
cipal, do Cineteatro de Riba 
de Ave. São investimentos 
avultados que vão ser exe-
cutados ao longo do próxi-
mo ano, a que somamos um 
conjunto de actividades em 
todas as áreas da governa-
ção. Uma contínua aposta na 
Educação. É uma área que 
merece da nossa parte um 
cuidado permanente, e os 
investimentos continuarão, 
não só na infraestrutra físi-
ca mas também no projecto 
educativo”. Esta é a descri-
ção que o presidente da Câ-
mara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão, Paulo Cunha, 
faz do Plano e Orçamento 
para 2018, um documento do 
qual destaca os investimen-
tos na reabilitação urbana, 
mas também a continuidade 
dos investimentos na Educa-
ção, Ambiente – água e sa-
neamento, ou Acessibilida-
des. O bolo é de 83 milhões 
de euros.

O documento foi votado 
na passada quinta-feira em 
reunião extraordinária do 
executivo municipal, e foi 
aprovado com os votos da 
larga maioria da coligação 
PSD/PP. O PS votou contra.

Para o edil, o documento 
traduz as expectativas cria-
das aos famalicenses: “aqui-
lo que os famalicenses espe-

ram que seja a actividades 
municipal no ano de 2018 vai 
acontecer. Aquilo que anun-
ciámos em contexto eleitoral 
que vivemos muito recen-
temente, é para começar a 
ser cumprido no ano que aí 
vem”.

Relativamente à reabilita-
ção do Mercado Municipal, 
do Cineteatro Narciso Fer-
reira e no Complexo Habita-
cional da CAL, os concursos 
“vão ser lançados ainda este 
ano”, garante Paulo Cunha, 
segundo o qual o investimen-
to de 6,1 milhões de euros, 
vertido no Orçamento para 
2018, representa a participa-
ção municipal em projectos 
validados em sede de fun-
dos comunitários no âmbi-
to do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento (PEDU). A 
expectativa do autarca é de 
que os processos concursais 
possam estar concluídos “no 
início do ano para que a obra 
possa começar a ser execu-
tada”. 

Os projectos, refira-se, já 
estão contratualizados, e, na 
próxima reunião de Câmara 
já serão submetidas propos-
tas concretas. A expectativa 
do presidente da Câmara é 
que a tramitação dos projec-
tos não sofra atrasos. A cum-
prir-se o calendário, o pro-
cesso arranca em 2018 para 
se prolongar até, prevendo-
-se um investimento global 
de cerca de 27 milhões de 
euros, dos quais 17,5 mi-
lhões serão financiados pela 
União Europeia através do 
Portugal 2020. 

Paulo Cunha salienta 
ainda um outro projecto, in-

serido no sector da reabili-
tação e da mobilidade, de 
construção de vias cicláveis. 
Em causa está a ligação de 
Famalicão à Póvoa, através 
da antiga linha férrea que 
actualmente constitui uma 
ciclovia, e a criação de no-
vas vias cicláveis para além 
das já criadas na Avenida 25 
de Abril. O edil adianta que 
esta primeira iniciativa foi um 
“ensaio”, no sentido de “dar 
um pequeno sinal do que vai 
acontecer no futuro”, e que 
vai acontecer de forma mais 
concreta nos termos do pro-
jecto aprovado. Assume que 
a potenciação do uso dos 
meios de transporte  suaves, 
e concretamente a bicicleta, 
é um objectivo. “Nós quere-
mos que as pessoas, quan-
do confrontadas com uma 
nova realidade que aí vem, 
do ponto de vista de um novo 
modelo de circulação nas ar-
térias principais da cidade, 
possam estar minimamen-
te familiarizadas com isso”, 
sustenta acerca dessa pri-
meira iniciativa que irá agora 
disseminar-se numa lógica 
de democratização do uso 
das vias. “As vias são das 
pessoas, não são dos auto-
móveis. As vias não são um 
exclusivo dos automóveis 
ou dos automobilistas. Nós 
queremos que haja compre-
ensão, respeito e tolerância 
entre todos os que usam as 
vias. Por isso ensaiamos al-
gumas soluções, e agora va-
mos implementar outras, de 
forma que isso se materiali-
ze”, conclui a propósito.

21 milhões 
para investimento 
directo

No restante, Paulo Cunha 
afirma que a elaboração do 
documento obedece aos 
compromissos assumidos 
com os famalicenses. “As-
sumimos a dimensão infra-
estrutural como prioritária, 
com novos investimentos 
nas mais variadas áreas, 
mas nivelamos pelo mesmo 
grau de importância as polí-
ticas de apoio às famílias fa-
malicenses, com programas 
particularmente pensados e 
ajustados às necessidades 
das várias gerações”, refere.

Dos 83 milhões, cerca 
de 21 milhões de euros vão 
para investimentos diretos 
em setores como a educa-
ção, ambiente, cultura, urba-
nismo, habitação, desporto e 
mobilidade. “Despesa” que 
na realidade é “investimen-
to”, frisa o edil, é a da ordem 
dos 62 milhões quw será ca-
nalizada para o “desenvolvi-
mento e funcionamento de 
todos os serviços e progra-
mas municipais de apoio às 
famílias famalicenses, assim 
como a autonomia financeira 
das juntas de freguesia do 
concelho”.

As despesas projectadas 
e assumidas servem, nas pa-
lavras do chefe do executivo 
municipal, para “alimentar a 

nossa seiva comunitária, dar 
condições às pessoas para o 
seu crescimento e realização 
pessoal e para o seu amadu-
recimento social”, apostado 
em que está em “continuar 
a dar força à imagem que 

Famalicão conquistou nos 
últimos anos como um con-
celho bom para viver, para 
trabalhar, para estudar e 
para investir”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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A convicção é do presidente da Câmara, 
no rescaldo da aprovação do Orçamento 
para 2018

83 milhões de euros
“materializam” 
as expectativas 
dos famalicenses

Alunos fizeram 
sementeira de bolotas 
no Dia da Floresta 
Autóctone

A turma do 1º ano da escola de Pedome, para assinalar o 
dia da floresta autóctone, a 21 de novembro, realizou uma 
sementeira de bolotas, no dia 20 de novembro, em terreno 
no interior do perímetro escolar. 
“O entusiasmo foi grande e contagiante”, garante a escola 
em nota de imprensa. Os alunos aproveitaram pacotes e 
embalagens reutilizados para colocar as bolotas, e seme-
aram-nas no terreno que daqui a alguns anos se espera 
que seja um bosque de carvalhos. 
“Estas meninas e meninos estão a semear para todos ter-
mos um futuro melhor”, felicita a escola para a qual “estas 
bolotas são o início de um legado”.
A iniciativa foi desenvolvida em colaboração com o clube 
Eco-Escola.
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Dia a Dia - Mário Martins

“Tocar os sinos à festa”…
Tenho para mim que a Cidade de Famalicão 
possui uma espécie de “quadrilátero mágico” 
composto pela Praça D. Maria II e por algumas 
ruas que lhe dão acesso (Adriano Pinto Basto, 
S. António, Alves Roçadas e Vasconcelos 
e Castro) que podiam ser “um caso sério” em 
termos de atração turística interna e externa a 
que a “restauração” do Mercado Municipal dará 
uma nova dimensão, potenciando a sua 
capacidade de atração. Bastará, para tanto, 
encontrar as alternativas de animação 
adequadas a cada um dos momentos do ano. 
Entretanto, eu ainda não desisti da ideia de ver a 
Rua Adriano Pinto Basto coberta e com conforto 
suplementar, transformando-a num grande 
centro comercial “a céu aberto”, cheio de vida 
e de muita animação!

1. Quadrilátero mágico…
No passado dia 1 de dezembro, vim à cidade, à Casa do 

Benfica, situada ali no coração da Praça D. Maria II, para, às 
20.30horas, assistir pela televisão ao Porto – Benfica, um jogo 
de futebol sempre apaixonante para os adeptos dos dois clu-
bes.

Estava um “frio de rachar”, mas, com algum espanto, vi a 
praça cheia de gente, sobretudo de gente jovem e também de 
muitas crianças que, a pé, ao colo ou num “carrinho bem aga-
salhado”, saboreavam – sentia-se que com muito prazer – as 
luzes, o carrocel, as entradas e saídas na pista de gelo e as 
“barraquinhas” ali instaladas… Mais parecia uma noite quente 
das Antoninas e menos uma noite gelada de fim de outono, an-
tecâmara do Natal…

No intervalo do jogo, cerca das 21.15 horas, vim ao exterior, 
à praça, fumar o meu “cigarrinho” e, embora em menor quan-
tidade, as pessoas das mesmas faixas etárias continuavam a 
divertir-se, num vai e vem ritmado que o frio cada vez mais in-
suportável não conseguia parar!

Muito concorridos, às vezes com dezenas e dezenas de pes-
soas, são os espetáculos de som e de luz que acontecem todos 
os dias, ao fim da tarde, na Praça D. Maria II, proporcionando 
fotografias únicas que serão, mais tarde, belas recordações do 
Natal de 2017, em Vila Nova de Famalicão.

A presença de milhares de pessoas, nestes dias de Natal, 

no, chamemos-lhe assim, “Centro Histórico de Famalicão”, é 
a prova evidente de que elas gostam de vir à cidade passear 
ou divertir-se com os amigos, desde que a cidade reúna e con-
gregue os motivos de atração essenciais para alimentar esses 
encontros. Tem sido assim ao longo destes princípios de noite, 
com uma incidência especial aos fins – de – semana, o que se 
compreende perfeitamente.

Tenho para mim que a Cidade de Famalicão possui uma es-
pécie de “quadrilátero mágico” composto pela Praça D. Maria 
II e por algumas ruas que lhe dão acesso (Adriano Pinto Basto, 
S. António, Alves Roçadas e Vasconcelos e Castro) que po-
diam ser “um caso sério” em termos de atração turística inter-
na e externa a que a “restauração” do Mercado Municipal dará 
uma nova dimensão, potenciando a sua capacidade de atração. 
Bastará, para tanto, encontrar as alternativas de animação ade-
quadas a cada um dos momentos do ano.

Entretanto, eu ainda não desisti da ideia de ver a Rua Adria-
no Pinto Basto coberta e com conforto suplementar, transfor-
mando-a num grande centro comercial “a céu aberto”, cheio de 
vida e de muita animação!

2. Viver a aprender e morrer sem saber… 
Famalicão Cidade Educadora “é uma cidade em que cada 

personagem, cada agente, seja cidadão, seja instituição, seja 
público, seja privado, sabe que tem um papel a desempenhar, é 
uma cidade em que tudo o que se faz tem uma dimensão edu-
cativa e que, sobretudo, afirma o direito das pessoas, indepen-
dentemente da faixa etária ou do percurso, em terem acesso à 
educação e formação”. 

Estas palavras – com as quais estou integralmente de acor-
do - foram proferidas pelo Presidente da Câmara Municipal, 
Paulo Cunha, no decorrer da cerimónia que assinalou o “Dia In-
ternacional das Cidades Educadoras”, uma associação que Vila 
Nova de Famalicão integra por direito próprio, consequência de 
um conjunto alargado de políticas públicas municipais que têm 
a educação e a formação ao longo da vida como objetivos e 
como alvos principais.

Na Associação Gerações, uma instituição que tenho o privi-
légio de dirigir, diz-se com frequência que “vivemos a aprender 
e morrermos sem saber”, sobretudo quando se têm em conta 
as iniciativas do Centro Comunitário e do Clube Sénior. Ser “Ci-
dade Educadora”, como assinalou com clareza o Presidente da 

Câmara, é sobretudo isso: é estar permanentemente aberto e 
recetivo à mudança, é saber que nunca saberemos tudo e é 
sobretudo fazer com que cada momento da vida seja, não só 
uma nova aprendizagem, mas uma nova forma de estar na so-
ciedade e de estar com os outros.

É esta “cidade nova” e este “concelho novo” que todos temos 
obrigação de ir construindo, sabendo de antemão que a cons-
trução será sempre uma construção incompleta. Se dermos às 
crianças as condições e os meios para elas crescerem com 
identidade, se os jovens tiverem todos à sua disposição os me-
canismos e as condições materiais que impeçam o abandono e 
o insucesso escolar de muitos, se todos, novos ou mais velhos, 
contribuirmos para criar um clima propício à informação, ao co-
nhecimento e à inovação, estamos a dar um contributo sério 
para a construção firme e sustentada de Vila Nova de Fama-
licão como “Cidade Educadora” e como “Concelho Educador”.

3. O Dr. Oliveira 
O Dr. Gonçalves Oliveira – Dr. Oliveira para as crianças 

que vão ao seu consultório ou ao Hospital e para os pais ou 
avós que as acompanham – foi condecorado na passada quinta 
– feira, dia 7 de dezembro, pelo Presidente da República, com 
a Comenda de Benemerência. O Dr. Oliveira é Comendador.

Outro qualquer tinha mandado “tocar os sinos à festa”, para 
assinalar tão notável acontecimento! O Dr. Oliveira, não! Man-
teve-se no seu canto e no seu trabalho de médico, ajudando, 
cooperando, incentivando, esclarecendo, acarinhando, dando 
apoio a quem precisa… A humildade dos sábios é o traço prin-
cipal do carácter do Dr. Oliveira.

Já não é a primeira nem a segunda vez que trago o Dr. Oli-
veira a estas páginas pelo seu trabalho como clínico, como 
escritor e como protagonista de múltiplas iniciativas que têm 
sempre como direção exclusiva as pessoas e os problemas que 
as afetam. Espero fazê-lo ainda mais vezes!

Se há pessoa que merece uma, duas ou três “comendas”, 
essa pessoa é inquestionavelmente o Dr. Oliveira. Médico pe-
diatra de elite, investigador ponderado, difusor do conhecimen-
to, filantropo desinteressado, amante da inovação, escritor e 
ensaísta, é um apaixonado pela vida, tentando (e conseguindo) 
torná-la melhor para todos os que o procuram.

O Dr. Oliveira cumpre com distinção o seu papel na “Cidade 
Educadora” de Famalicão…
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A administração do Grupo 
Ricon apresentou-se à insol-
vência através de processo 
instaurado no Tribunal de 
Famalicão. A notícia foi dada 
aos cerca de 800 trabalha-
dores na passada quarta-fei-
ra, através de comunicado.

No comunicado a que 
“O Povo Famalicense” teve 
acesso, a empresa atribui 
a situação limite do grupo 
à redução acentuada das 
encomendas da “Gant”, e 
a facto desta ter exigido “o 
pagamento imediato da to-
talidade da dívida vencida 
proveniente dos sectores do 
retalho”. A situação deu ori-
gem a “uma quebra acentua- 
da quer na produção, quer 
nas vendas do Grupo, e, em 
consequência, um estrangu-
lamento inultrapassável da 
sua tesouraria que, por sua 
vez, afectou a capacidade 
de o Grupo de cumprir com 
as suas obrigações com os 
seus diversos credores, no-
meadamente, com a banca”. 
A informação prestada aos 
trabalhadores dá ainda con-
ta que, precisamente as ne-

gociações com a banca, mas 
também as negociações com 
a “Gant” e os contactos com 
eventuais investidores ”não 
conduziram, até ao momen-
to, a uma solução concreta 
que permita a viabilização 
das empresas, o que levou 
à necessidade de apresenta-
ção dos referidos processos 
judiciais de insolvência”.

Apesar das dificuldades 
descritas, o Conselho de 
Administração do Grupo “Ri-
con” diz-se “empenhado em 

encontrar uma solução que 
permita a viabilização e a 
continuidade da actividade 
de cada uma das empresas 
que o integram”, assumindo 
que “acredita que ainda e 
possível a sua reestrutura-
ção e consequente viabiliza-
ção, salvaguardando, dessa 
forma, a grande maioria dos 
postos de trabalho”.

No âmbito dos referi-
dos processos de insolvên-
cia apresentados, o Grupo 
adianta ter desde já declara-

do a intenção de apresentar 
um plano de recuperação, “o 
que apenas será possível no 
caso de as negociações ain-
da em curso com o principal 
parceiro (a “Gant”), os ban-
cos, e eventuais novos in-

vestidores se revelarem frutí-
feras”. O comunicado resulta 
ainda que as empresas man-
terão a sua actividade, ainda 
que num cenário de previsí-
vel redução. Aliás, a Admi-
nistração assume desde já o 

impacto deste abrandamento 
nos compromissos com os 
trabalhadores, referindo-se 
em concreto ao pagamento 
dos subsídios de Natal.

SANDRA RIBEIRO GONÇALES

Grupo “Ricon” pede insolvência 
mas mantém esperança na viabilização
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO VAI APRESENTAR PLANO DE RECUPERAÇÃO, 
QUE DEPENDE DA FLEXIBILIDADE NEGOCIAL DOS CREDORES

Empresa tem cerca de 800 trabalhadores

Trabalhadores confiantes
Na passada quinta-feira, “O Povo Fa-

malicense” conseguiu falar com duas 
trabalhadoras da unidade de Ribeirão, 
que se assumiram surpreendidas com 
a comunicação da Administração. Carla 
Ferreira e Paula Gomes dizem que este 
anúncio foi “uma surpresa”, porque ape-
sar de reconhecerem uma quebra signi-
ficativa da produção para a marca “Gant”, 
adiantam que têm trabalhado para outras 
marcas. As funcionárias, uma com 12 e 
outra com 27 anos de casa, mostram-se 
confiantes na viabilização. “Nós temos 
fé que alguém vá pegar nisto”, confessa 
Paula Gomes, segundo a qual o ambien-
te na fábrica é sereno, apesar de haver 
alguma apreensão pela incógnita face ao futuro. Carla Ferreira também está optimista, e 
adianta que essa foi, de resto, a mensagem que as próprias chefias também passaram 
quando comunicaram o recurso aos pedidos de insolvência.

Segundo as duas trabalhadoras os ordenados e subsídios estão em dia, e têm ainda es-
perança que seja possível receber o subsídio de Natal até a dia 15. Refira-se, contudo, que 
o pagamento deste é uma questão que a Administração coloca em causa no comunicado.
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Na passada semana co-
nheceram-se os termos do 
acordo entre Bruxelas e Lon-
dres para a primeira fase do 
Brexit.

O acordo assenta em três 
vetores essenciais. O primei-
ro que pressupõe a inexis-
tência de qualquer fronteira 
física entre a República da 
Irlanda e a Irlanda do Nor-
te.O segundo que prevê que 
qualquer cidadão da U.E. 
que tenha chegado ao Rei-
no Unido antes do Brexit-
mantenha todos os direitos 
de residência e de trabalho, 
o mesmo se aplicando aos 
cidadãos britânicos a viver 
nos países da U.E..E o ter-
ceiro em que o Reino Unido 
se compromete a honrar os 
compromissos assumidos 
enquanto Estado-membro 
ao contribuir para o quadro 
financeiro que caduca em 
2020 e bem assim a pagar, 
segundo se sabe, a quantia 
situada  entre os 35 mil e os 
39 mil milhões de libras (40 
mil a 45 mil milhões de eu-
ros) pela saída em definitivo 
da U.E.

Olhando para os termos 
da primeira fase do acordo, 
parece imperar o bom senso 
nas negociações. 

Tendo a U.E. na sua gé-
nese a proteção das liberda-

des e dos direitos fundamen-
tais dos cidadãos qualquer 
acto de entrada ou saída 
de um estado membro terá 
sempre de respeitar aqueles 
princípios que se encontram 
plasmados nos tratados co-
munitários.

Assim sendo, as negocia-
ções do Brexit teriam sempre 
de respeitar aqueles princí-
pios estruturantes, o que pa-
rece vir acontecer, tendo em 
conta que os direitos adqui-
ridos dos cidadãos europeus 
não são postos em causa.

Na verdade, quando mui-
tos julgavam que a saída do 
Reino Unido do bloco sig-
nificaria o início do fim do 
projecto europeu, Bruxelas 
e Londres deram um sinal 
claro que não obstante as 
diferenças que as separam, 
ainda é muito mais importan-
te aquilo que as une.

O Reino Unido pode até 
não se rever no projecto 
europeu tal como se encon-
tra configurado, mas não é 
menos certo que sempre se 
apresentou como um estado 
defensor e promotor dos di-
reitos, liberdades e garantias 
dos cidadãos, bastará para 
tanto recordar a posição que 
assumiu nos conflitos arma-
dos na europa do século XX.

É evidente pelo resulta-

do das negociações que o 
objectivo primordial é o de 
causar o menor impacto ne-
gativopossível quer na U.E., 
quer no próprio Reino Uni-
do, pois quer pela geografia, 
quer pela história, apesar do 
divórcio, jamais deixarão de 
ser parceiros.

Espera-se, porém, que 
este bom resultado das ne-
gociações não abra o prece-
dente perigoso de catapultar 
outros estados membros, 
onde os movimentos anti 
europeístas ganham força, 
para a saída do bloco, pois 
isso sim pode ferir irremedia-
velmente o maior projectopo-
lítico da história europeia.

Uma coisa parececerta, a 
europa sempre ganhou mais 
em estar unida do que sepa-
rada, basta pensar que des-
de a criação da U.E., nunca a 
europa se desenvolveu tanto 
e nunca viveu tantos anos 
em paz.

O nervoso miudinho que 
lhe assalta o espírito não lhe 
retira o enorme sorriso do 
rosto, muito pelo contrário, 
Bruno Silvério, de 26 anos, 
utente da ACIP (Ave Coo-
perativa Intervenção Psico-
-Social), sorri, abraça e ges-
ticula descontraidamente. 
Bruno prepara-se para subir 
ao palco da Casa das Artes 
de Vila Nova de Famalicão, 
para o espetáculo “Um por 
Todos” que resulta do pro-
jeto Envolv’arte, promovido 
pela Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão em 
parceria com o Instituto Na-
cional das Artes do Circo 
(INAC) e várias instituições 
sociais do concelho.

“Toca uma música e nós 
entramos, damos umas cam-
balhotas no colchão, lutamos 
uns com os outros mas sem 
lutar a sério e seguimos a 
fazer outras coisas” explica 
Bruno, muito entusiasmado 
com o espetáculo. “Temos 
muita gente a assistir e vai 
ser muito giro”, acrescenta 
ainda salientando que gos-
tou muito de participar neste 

projeto.
O projeto envolveu ao 

todo meia centena de jovens 
e adultos famalicenses, por-
tadores de deficiência, e cul-
minou esta terça-feira com 
um espetáculo de circo úni-
co, carregado de simbolismo 
e magia. 

Desde o passado mês 
de maio que todas as quar-
tas-feiras, decorreram os 
ensaios nas instalações do 
INAC, sitas no Lago Discou-
nt, em Ribeirão. O espetácu-

lo final inseriu-se no âmbito 
das comemorações munici-
pais do Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência, 
que se assinalou a 3 de de-
zembro.

Superação, partilha, des-
coberta e surpresa foram os 
conceitos associados ao es-
petáculo que conquistou por 
completo a atenção e o co-
ração do público do primeiro 
ao último minuto.

Circo e muita alegria 
estiveram em palco 
na Casa das Artes

OPINIÃO, por Hélder Pereira, Deputado do CDS na Assembleia Municipal

Negociações do Brexit 
e o futuro da U.E.
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Os vereadores do parti-
do socialista reuniram com 
os jornalistas para justificar 
o voto contra o Plano e Or-
çamento para 2018 caracte-
rizando o documento “clara-
mente despesista com uma 
proposta que regista 75 por 
cento de receita destinada 
a despesa corrente” e acu-
sam o executivo municipal 
de procurar garantir apoios 
para “sossegar determina-
das hostes “.

Para os socialista o ano 
de 2018 inicia o segundo 
mandato da atual gestão 
municipal que ”em bom ri-
gor significa marcar passo, 
com evidências estatísticas 
que claramente auguram um 
retrocesso em presença da 
prática de anos anteriores e 
que contraria a boa planifica-
ção municipal de que tanto 
se gaba o poder instalado”. 

 O vereador Sá machado 
sublinhou que “no primeiro 
ano de mandato pagam-se 
os investimentos feitos em 
ano de eleições, trava-se o 
investimento no segundo, 
erguem-se as esperanças 
no terceiro e no ano de elei-
ções, gasta-se o que há e o 
que há de ser pago no ano a 
seguir às eleições”.

E para melhor enquadrar 
a situação concelhia Sá Ma-
chado disse “não se pode 
ignorar o peso dos impostos 
na vida dos famalicenses. A 
Câmara PSD/PP continua a 
cobrar impostos para além 
do razoável e acrescentou 
“propagandear levando ao 
engano, escondendo habili-
dosamente a estatística por 
um lado e exaltando o banal, 
criando ilusão por outro, é 
algo com o qual jamais pac-
tuaremos”. Para os socialis-
tas “a proposta de orçamen-
to não serve os famalicenses 
que pretendem muito mais 
do que circo onde a Câma-
ra gasta fortuna. Não somos 
um concelho competitivo. 
Precisamos de atrair investi-
mento (novas empresas) que 
produza com elevado valor 
acrescentado. Continuar 
com este modelo, significa 
perder terreno face a outros 
municípios”.

Por outro lado, Sá Macha-
do entende que o executivo 
deveria ser mais amigo das 
famílias e “devolver parte 
de 5% do produto do IRS 
gerado pelos munícipes, se 
vai cobrar tem margem para 
devolver e continua a insis-
tir em aumentar a despesa” 

e acrescenta “está na hora 
de baixar ao IMI a cobrança 
excede sempre a previsão. 
Em 4 anos a receita com IMI 
cresceu sempre muito acima 
da inflação. O Município em 
vez de fazer poupanças, pre-
fere retirar às famílias poder 
de compra, financiando o 
despesismo”.

Também em matéria de 
venda de Bens e Serviços, 
“apesar da promessa em 
baixar a fatura, a verdade é 
que a receita prevista não 
diminuirá a fazer fé na pre-
visão orçamental, sendo que 
no caso do saneamento e 
água crescerão para além 
do razoável. No caso dos 
resíduos sólidos a surpresa 
é total, pois o município não 
está a repercutir junto dos 
munícipes a prometida re-
dução obtida com o serviço 
contratualizado junto de ter-
ceiros” salienta Sá Machado. 

Preocupados estão tam-
bém os socialistas com cres-
cimento da despesa do pes-
soal, bem como, a despesa 
com a aquisição de serviços 
“é brutal e já representa 
mais de 27% do orçamen-
to. A A despesa rígida está 
a aumentar e claramente a 
condicionar o investimento 

no futuro. No dia em que a 
economia não gerar as recei-
tas de impostos que gulosa-
mente o município absorve, 
onde vai a câmara buscar a 
receita para pagar esta des-
pesa (fixa) corrente que é de 
quase 75% do total do orça-
mento?”

Para Sá Machado “a 
despesa corrente a crescer 
nestes moldes, colocará 
sérios desafios à gestão. A 
propaganda da Câmara fala 
na redução da dívida, fala no 
prazo médio de pagamentos 
e fala na Câmara amiga das 
famílias e no melhor conce-
lho para estudar. Mas quan-
do não conseguir libertar 
meios para além da despesa 
rígida, o recurso ao crédito 
ou o carregar nos impostos 
é a saída”.

Quanto ao plano plurianu-
al de investimentos que inte-
gra a proposta para o ano de 
2018 Sá Machado entende 
que “continua a enfermar de 
vários problemas a exemplo 
do ano anterior. Parte do 
investimento proposto em 
2017 será compromisso de 
2018. Esta prática pouco 
transparente, contorna a vul-
garmente designada “Lei dos 
Compromissos”, para além 

de esconder o real passivo 
do município. Assistiremos 
ao fado habitual. Apesar das 
obras estarem realizadas, 
basta ouvir os desabafos de 
alguns agentes (empresas), 
que são convidados a faturar 
de acordo com a disponibili-
dade do município”.

O vereador Nuno Sá tam-
bém não poupou criticas à 
coligação que governa o mu-
nicípio. Assim, entende que 
num orçamento projectado 
em 83 milhões o executivo 
municipal “apenas vai inves-
tir 12 milhões e meio a con-
cluir obras que já foram lan-
çadas em ano de eleições. 
Para Nuno Sá o orçamento 
que continua a prejudicar a 
capacidade de fazer obra 
das freguesias, que não é 
transparente na relação com 
as freguesias. Os apoios fi-
nanceiros para as freguesias 
reduzirá significativamente 
face a 2017. 2018 é o ano se-
guinte ao de eleições.

Por este facto entende o 
vereador que há necessida-
de e utilidade da criação da 
figura do Provedor do Mu-
nícipe para “assegurar bom 
funcionamento serviços mu-
nicipais, trazer transparência 
municipal e travar a obscuri-

dade com que são tomadas 
muitas opções e que não 
defendem os famalicenses, 
bem como aprofundar o pro-
cesso de descentralização 
de competências para as 
freguesias, mediante novos 
contratos programa especí-
ficos.

O concelho de Vila Nova 
de Famalicão tem ainda 
“muitos caminhos de terra 
batida e vias inseguras e 
sem condições, verifican-
do-se que neste orçamento 
a coligação da direita reduz 
drasticamente as verbas 
para este efeito, designada-
mente para avia rural Gas-
tar menos em propaganda 
municipal, em assessores e 
avençados pagos a peso de 
ouro e em despesa corrente 
supérflua para investir nas 
vias do concelho” salienta 
Nuno Sá e sugere a criação 
da brigada municipal Fama-
licão alertando para resolu-
ção urgente de problemas 
“existentes na via pública”. 

FILOMENA LAMEGO

Orçamento para 2018 “esmaga 
os famalicenses com impostos”, diz o PS



O Rotary Club de Vila 
Nova de Famalicão vai or-
ganizar o seu V Concerto 

Solidário, que ocorrerá no 
próximo dia 17 de dezembro, 
domingo, às 17h30, na Fun-

dação Cupertino de Miranda. 
O concerto será protago-

nizado pelo Coro Litúrgico da 
Fundação Castro Alves, que 
interpretará obras desde o 
clássico ao gospel, passan-
do pela música portuguesa 
do século XX. 

“Será um pretexto para 
se deixarem inebriar com as 
lembranças, com os cheiros 
e os sabores do Inverno, 
proporcionados pela voz e 
pelo som dos instrumentos 
musicais”, sugere o Rotary, 
segundo o qual as receitas 
angariadas terão como ob-
jectivo apoiar as vítimas dos 
incêndios do verão passado.

O Centro Artístico “A 
Casa ao Lado” promoveu, 
no passado dia 9, uma “aula 
aberta”com pais e crianças 
das Oficinas Criativas, ini-

ciando desta forma com um 
dos Roteiros Culturais que 
tem estado a preparar, de 
forma a dar a conhecer o seu 
novo projecto, denominado 

“Ao Virar da Esquina”.
Esse projecto, segundo 

informa “A Casa ao Lado” 
em nota de imprensa, “vai 
mostrar Vila Nova de Fama-

licão a conhecidos e desco-
nhecidos de uma forma cul-
turalmente mais espontânea, 
divertida e levando os seus 
participantes a colocar mãos 
à obra no final da visita com 
um workshop relacionado 
com o motivo do dia”.

O Roteiro percorrido des-
ta vez foi o da Rua Direita, 
que culminou num Workshop 
de Linogravura, no espaço 
d’A Casa ao Lado. Os pais 
puderam também visitar a 
exposição de presépios que 
estava patente n’A Casa ao 
Lado, realizados pelas crian-
ças nas Oficinas Criativas.

No âmbito das parecrias 
que vem desenvolvendo com 
outras entidades, “A Casa ao 
Lado” iniciou, na passada 
semana, a dinamização de 
Festas de Aniversário no 
espaço da Escola de Edu-
cação Rodoviária, localizada 
no Lago Discount, acção e, 
estreiota colaboração com o 
Museu do Automóvel Antigo.

As Festas de Aniversário 
estão direccionadas para 
crianças a partir dos seis 
anos, com a duração de uma 
hora e meia.

Segundo o Centro Artísti-
co, “as Festas têm o acom-
panhamento de monitores 
especializados, realização 
de uma actividade artística 
(que serve de lembrança da 

festa para os convidados 
e aniversariante), “jogo” de 
condução, com regras de 
estrada, desafios e coimas”. 
Na actividade artística é rea-
-lizada a construção de uma 
maquete do próprio espaço 
da Escola de Condução Ro-
doviária, com edifícios e es-
tradas, para que cada crian-
ça fique com a lembrança da 
Festa e do Espaço.

Entretanto, desde ontem, 
segunda-feira, e até ao pró-
ximo dia 23, o Centro Artís-
tico estará na Praça 9 de 
Abril com actividades artís-
ticas. Em troca de um bem 
alimentar ou de higiene, no 
período compreendidos en-
tre as 10h00 e as 12h30, e 
as 14h30 e as 17h00, A Casa 
ao Lado oferece diariamente 
actividades artísticas para 

todas as idades.
O bem alimentar ou de hi-

giene pode ser entregue na 
Cabana Solidária ou na pró-
pria “Casa ao Lado”, sendo 
posteriormente entregues à 
Loja Social de Vila Nova de 
Famalicão (bens entregues 
na Cabana Solidária), Loja 
Social de Requião, Engenho 
e Cruz Vermelha Portuguesa 
- Delegação da Trofa (bens 
entregues n’A Casa ao Lado)

As actividades a promo-
ver na Praça 9 de Abril serão 
de linogravura (Postais de 
Natal), azulejaria, decora-
ções de Natal, entre outras.
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“A Casa ao Lado” entra no espírito do Natal 
com aulas para pais e filhos, parcerias e solidariedade

Rotary promove Concerto Solidário 
a favor das vítimas dos incêndios
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Três viaturas novas vêm 
reforçar a frota dos Bom-
beiros Voluntários de Riba 
de Ave (BVRA). Trata-se de 
uma ambulância de socorro, 
um autotanque de combate 
a incêndios e uma viatura 
de apoio logístico com nove 
lugares. Os meios foram 
apresentados oficialmente 
no passado sábado, numa 
cerimónia em que as viatu-
ras foram benzidas.

Segundo a presidente 
da direcção da Associação 
Humanitária, Maria José 
Gonçalves, estes três meios 
chegam às mãos da cor-
poração através da “gene-
rosidade” de um total de 16 
beneméritos. A ambulância 
de socorro, uma viatura nova 
cujo investimento é superior 
a 60 mil euros, foi oferecida 
por 14 beneméritos. Já o au-
totanque, um pesado usado 
e adaptado ao combate a 
incêndios, foi oferecido por 
uma empresa. O mesmo 
acontece com a viatura de 
apoio logístico, igualmente 
usada e adaptada.

A dirigente sublinha que 
este reforço de meios vem 

suprir três carências dos 
Bombeiros de Riba de Ave. 
“São veículos que fazem 
muita falta e que vão enri-
quecer muito esta corpora-
ção e o trabalho que levamos 
à prática diariamente”, alega, 
acrescentando que desta 
forma também surte cumpri-
do um dos compromissos da 
sua direcção, o de renovar a 
frota. Os três veículos “são 
um sonho realizado”, diz 
mesmo acerca da importân-
cia e do impacto que irão ter 
na qualificação contínua dos 
serviços prestados.

Maria José Gonçalves 
não deixa de agradecer “pro-
fundamente” aos mecenas 
que tornaram possível este 
reforço multidisciplinar de 
meios, esclarecendo que 
nos três casos a Associação 
Humanitária ficou dispensa-
da de qualquer investimento.

Acerca de novas carên-
cias, a mesma responsável 
adianta que existem. Refere-
-se, nomeadamente, a frota 
de veículos de combate a 
incêndios, que necessita de 
uma renovação, já que está 
sujeita ao desgaste de anos. 

No que toca às ambulâncias 
“estamos bem, melhor”, refe-
re, convicta de que esta am-
bulância nova já vai permitir 
“servir melhor a população”. 
Para além disso, alega que 
o acréscimo de uma viatura 
também permite “trabalhar 
mais, responder mais, e com 

isso rentabilizar mais”. Em 
todo o caso, afirma que, no 
momento, a corporação ain-
da não se pode “dar a luxo” 
de prescindir de qualquer 
meio actualmente disponível.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

16 mecenas permitiram reforço de meios

Bombeiros de Riba de Ave 
com três novas viaturas

Das três viaturas, uma é nova e as restantes usadas e adaptadas a 
novas funcionalidades

Festa de Natal 
da Associação 
de Dadores de Sangue

A Associação de Dadores de Sangue deVila Nova de 
Famalicão promove, no próximo domingo (dia 17) a sua 
“Festa de Natal” dedicada aos filhos dos dadores de san-
gue, até aos dez anos de idade. O evento que decorrerá 
no grande Auditório da Casa das Artes, a partir das 14h30, 
conta com a projeção do filme de animação “Coco”; de 
uma apresentação pela Gindança; a história Infantil pela 
Boneca Perlimpimpim; e dois sorteios (um LCD uma bici-
cleta e capacete). No final, o Pai Natal entrega os lanches 
e as prendas a todas as crianças inscritas.
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Os paladares típicos 
da quadra natalícia que se 
vive fazem-se de bacalhau, 
azeite e aletria, coisas que 
não irão faltar na mesa das 
famílias famalicenses a atra-
vessar dificuldades. Estes 
são apenas alguns dos bens 
alimentares que compõem 
o cabaz de Natal oferecido 
pela Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão, re-
presentando um investimen-
to de cerca de 60 mil euros.

A distribuição dos caba-

zes foi assinalada de forma 
simbolica, na passada quar-
ta-feira. O presidente da au-
tarquia, Paulo Cunha, entre-
gou cabazes aos autarcas 
da União das Freguesias de 
Calendário e Vila Nova de 
Famalicão, Estela Veloso, e 
de Gavião, António Emídio. 

Até ao final da passada 
semana, o município já dis-
tribuiu cabazes por cerca de 
quatro mil famílias do conce-
lho. Como habitualmente, a  
distribuição é realizada atra-

vés das Juntas de Fregue-
sia que, na maior parte dos 
casos acrescentam outros 
bens alimentares.

Esse é precisamente o 
caso de Gavião, freguesia 
onde a iniciativa contra com 
o apoio de “várias empresas 
da freguesia que se aliaram 
à iniciativa enriquecendo os 
cabazes com outros produ-
tos alimentares”, como expli-
cou o autarca António Emí-
dio. Também na União das 
Freguesias de Calendário e 

Famalicão, onde “serão dis-
tribuídos cerca de 300 caba-
zes, são acrescentados ou-
tros bens alimentares como 
o arroz, a massa, o atum, 
entre outros”.

Paulo Cunha sublinhou a 
importância desta ação de 
caráter social, referindo que 
o objetivo “é corresponder às 
necessidades das famílias 
carenciadas do concelho”. 
Lembrou, no entanto, que 
esta é apenas uma de um 
conjunto vasto de iniciativas 

de apoio que decorrem du-
rante todo o ano.

A sinalização das famí-
lias carenciadas é feita pelas 

Juntas em articulação com 
as comunidades vicentinas e 
a Rede Social de Famalicão. 

Iniciativa da Câmara representa investimento da ordem dos 60 mil euros

4 mil cabazes levam sabores do Natal 
à mesa das famílias carenciadas
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Estilista Maria Gambina 
propõe “Impossibilidades 
Criativas”

A conhecida estilista Ma-
ria Gambina é a protagonis-
ta da sessão desta quarta-
-feira, dia 13, de mais umas  
‘Improbabilidades Criativas’. 
A iniciativa está de regresso 
para uma sessão dedicada 
ao Design de Moda que terá 
como palco o Museu da In-
dústria Têxtil da Bacia do 
Ave, situado na freguesia de 
Calendário.

A designer, que é também 
professora e coordenadora 
do curso de Moda da Escola 
Superior de Artes e Design, 
em Matosinhos, estará em 
Famalicão na próxima se-
mana para explicar as várias 
etapas do processo criativo 
de uma coleção de moda. 

Nascida em Oliveira de 
Azeméis, em 1969, Maria 
Gambina criou a sua marca em 1992 e desde então tem vindo a apresentar as suas coleções 
em Portugal e no estrangeiro, participando em inúmeros projetos e desafios lançados por 
marcas, empresas e instituições. Formada no CITEX, desde 1992 que a sua carreira é preen-
chida por coleções, vestuário personalizado para serviços, figurinos para televisão e teatro, 
guarda-roupa para músicos e apresentações. 

Dotar os formandos de uma maior autonomia no desenvolvimento de projetos de Design de 
Moda é o principal objetivo desta que é a sétima edição da iniciativa, promovida desde 2015 
pelo Gabinete das Indústrias Criativas da Câmara Municipal de Famalicão e que já dedicou 
sessões à música, fotografia, ilustração, pintura, cinema e dança.  

A iniciativa decorrerá entre as 10h00 e as 17h00 e os interessados poderão efetuar ins-
crição através do email industriascriativas@vilanovadefamalicao.org. As inscrições são gra-
tuitas e limitadas a vinte participantes. Aos formandos apenas é solicitado que tragam o seu 
próprio computador com o software Adobe Photoshop instalado.  

A autora do livro “A Tuia 
que vuve na selva”, Isabel 
Fernandes, esteve de visita 
à Didáxis, no âmbito da Feira 
do Livro, para dar a conhecer 
a sua obra.

A jovem voluntária apre-
sentou a série de contos 
que escreveu e que relatam 
as suas experiências de vo-
luntariado em África, mais 
exatamente em Moçambique 
e na Guiné Bissau, onde se 
encontra neste momento, 
integrada num projeto ligado 
aos cuidados de saúde, na 
sua qualidade de psicóloga.

A escritora transmitiu aos 
alunos das turmas 6.1, 9.3, 
9.7 a imagem da vida das 
crianças da Guiné-Bissau, 
“cujas carências são imen-
sas, sobretudo ao nível dos 
cuidados de saúde e de edu-
cação, que surpreenderam 
os alunos presentes e ape-
lou para a solidariedade em 

relação não apenas às crian-
ças africanas, mas também 
a todas as que no nosso país 
passam por dificuldades de 
todo o género”, descreve a 
escola em nota de imprensa.

Isabel Fernandes, que foi 
aluna da Didáxis e afirmou 
ter gratas recordações da 
sua passagem por cá, é co-

ordenadora dos projetos de 
saúde da AMI em Quinara, 
Guiné-Bissau.

A organização desta ati-
vidade contou com a cola-
boração do primeiro ano do 
Curso Profissional Técnico 
Comercial  do Departamento 
de Letras e da Direção Peda-
gógica.

Isabel Fernandes foi à Didáxis 
apresentar o seu livro 
“A tia que vive na selva”

“O Outro Lado da Esperança” nas Noites do Cineclube
“O Outro lado da Esperança”, de Aki Kaurismäki, é o filme em exibição esta quinta-

-feira no Pequeno Auditório da Casa das Artes, pelas 21h45, em mais uma sessão das 
Noites dob Cineclube. No filme, o finlandês Aki Kaurismäki regressa ao seu estilo cómico 
seco para lidar com a crise dos refugiados, sem qualquer pudor em mostrar o racismo e 
a violência a que migrantes podem estar sujeitos. O filme centra-se em Khaled (Sherwan 
Haji), um mecânico sírio que acaba em Helsínquia, e na sua interacção com um vendedor 
de camisas (Sakari Kuosmanen) que anda de cidade em cidade. Este ganha uma quantia 
assinalável a jogar póquer e compra um restaurante, onde acaba por empregar Khaled. 
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A tinturaria “Facol – Faria 
& Coelho”, com ua unidade a 
operar em Pedome, vai am-
pliar as suas instalações. A 
operação está associada a 
um investimento de 400 mil 
euros que vai permitir ainda 
a criação de 15 novos postos 
de trabalho. O executivo ca-
marário, em reunião pública 
da opassada quinta-feira, 
declarou o interesse munici-
pal do projecto, ao abrigo do 
programa “Made 2IN”, aten-
dendo à importância do cres-
cimento da empresa para o 
município, e ao interesse pu-
blico de que se reveste.

Através deste reconhe-
cimento, a empresa que se 
dedica ao tingimento de fios 
têxteis, vai beneficiar da re-
dução de 50 por cento do 
valor das taxas municipais 
de licenciamento das ope-
rações urbanísticas e de um 
apoio procedimental extraor-
dinário, traduzido no acom-
panhamento por um gestor 
de projeto. Para favorecer 
destes incentivos previstos 
no Regulamento de Projetos 
de Investimento de Interesse 
Municipal, a empresa acei-

ta o acompanhamento e a 
fiscalização do projeto por 
parte de técnicos municipais 
que vão observar pela boa 
execução e cumprimento 
das obrigações acordadas, 
através de visitas presen-
ciais, verificação documental 
e realização de auditorias 
técnico-financeiras.

O investimento agora 
aprovado faz parte de um 
projeto mais ambicioso que 
compreende um investimen-
to global de 6,4 milhões de 
euros que a empresa com 
sede em Serzedelo (Guima-
rães) tem vindo a executar 

em Pedome desde 2015. 
O crescimento do grupo 
começou pela aquisição e 
reabilitação de uma unida-
de industrial da freguesia 
famalicense, para onde já 
transferiu todo o processo 
produtivo. 

Para o presidente da Câ-
mara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão, Paulo Cunha, 
“os novos investimentos em-
presariais em Vila Nova de 
Famalicão são sempre im-
portantes e merecedores da 
maior atenção por parte da 
autarquia”. Neste sentido, a 
sua inclusão no Regulamen-

to de Projetos de Investimen-
to de Interesse Municipal 
“é uma garantia da sua boa 
execução, mediante as obri-
gações que são estipuladas 
nos protocolos celebrados 
neste âmbito entre a autar-
quia e as empresas”, refere 
o edil, que destaca natural-
mente o facto do investimen-
to também surgir associado 
à criação de postos de traba-
lho, “um dos fatores de maior 
peso para a concessão dos 
benefícios previstos no regu-
lamento”, conclui. 

Refira-se que a empresa 
tem atualmente um quadro 
de pessoal de 95 colabora-
dores e terminou o ano de 
2016 com um volume de fa-
turação de cinco milhões de 
euros. 

Recorde-se ainda que 
com o  Regulamento de Pro-
jetos de Investimento de In-
teresse Municipal, a Câmara 
Municipal já garantiu desde 
2015 mais de 100 milhões de 
euros de iniciativa empresa-
rial no concelho, a que está 
diretamente associada a 
criação de mais de mil novos 
empregos. 

Câmara reconhece interesse municipal  a novo projeto da tinturaria de Pedome

”Facol” vai ampliar instalações 
e criar 15 novos postos de trabalho

YUPI recebe o Prémio 
de Boas Práticas do 
Associativismo Jovem

A YUPI foi distinguida 
com o Prémio de Boas Prá-
ticas do Associativismo Jo-
vem, na região Norte, com 
o seu projecto “Oficinas de 
Inovação Social”. Atribuído 
pelo Instituto Português do 
Desporto e Juventude (IPDJ) 
o reconhecimento aconteceu 
precisamente no Dia Inter-
nacional do Voluntariado, celebrado no passado dia 5 de 
Dezembro, em cerimíonia que contou com a presença do 
Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João 
Paulo Rebelo.

O projecto “Oficinas de Inovação Social”, tendo por ob-
jectivo consciencializar os alunos do ensino secundário, 
especialmente as turmas de 10.º ano, para as problemáti-
cas sociais da sua comunidade, promovendo um processo 
de informação e capacitação para a resolução de proble-
mas de forma criativa e sustentável, em parceria com as 
entidades sociais da própria comunidade. Iniciou em 2016 
e continuou em 2017, tendo já chegado a várias escolas 
de Famalicão e envoldido largas dezenas de alunos, que 
através de sessões que os colocam em contacto com IP-
SS’s familicenses,  contribuindo com o desenvolvimento 
de ideias e soluções para problemas reais.
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“Ligados em Rede” é o 
nome de uma exposição 
que subtrai do imaginário 
dos ilustradores André Car-
rilho, Alex Gozblau, Marta 
Madureira e Tiago Manuel 
aquela que é a sua percep-
ção de cada um acerca dos 
treze Museus que compõem 
a Rede Museológica de Vila 
Nova de Famalicão. O traba-
lho dos conceitados ilustra-
dores pode ser visto Funda-
ção Cupertino de Miranda, 
até 30 de dezembro. A entra-
da é livre.

Ao todo a exposição é 
composta de treze ilustra-
ções que “fazem uma leitura 
dos espaços através da for-
ça da imagem e de peque-
nos textos de caráter poético 
num claro convite à visita 
dos espaços”. Isso mesmo 
alega João Paulo Cotrim, 
editor da Arranha Céus e 
um dos coordenadores do 
projeto, na inauguração da 
exposição que decorreu na 
semana passada.

Na altura, foi também lan-
çado o livro homónimo numa 
sessão que contou ainda 
com as presenças do verea- 
dor da Cultura da Câmara 
Municipal, Leonel Rocha e 
de António Gonçalves, di-
retor artístico da Fundação 
Cupertino de Miranda e tam-

bém coordenador do projeto.
Para Leonel Rocha, “este 

projeto cultural é uma mais-
-valia para Famalicão, já que 
tem o enorme mérito de con-
seguir projetar os museus de 
uma forma atrativa e cativan-
te”.

O livro e a exposição “Li-
gados em Rede – Museus de 
Vila Nova de Famalicão” se-
rão apresentados no próximo 
ano no espaço da Abysmo, 
em Lisboa, ficando depois 
em itinerância por vários Mu-
seus da Rede da cidade de 
Famalicão ou outros espa-
ços museológicos no país. O 
livro encontra-se à venda na 
Livraria da Fundação Cuper-

tino de Miranda.
Leonel Rocha lembrou 

que o projeto “Ligados em 
Rede” é o resultado da pri-
meira edição do concurso 
“Programar em Rede” lan-
çado pela Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão 
em 2016 com o objetivo de 
desafiar os agentes culturais 
do concelho para a criação 
de um evento marcante para 
Famalicão colocando-os a 
trabalhar em rede em prol da 
cultura e dos famalicenses, 
contando para isso, com o 
financiamento da autarquia 
em 50 por cento, num valor 
máximo de dez mil euros.

Entretanto, na passada 

segunda-feira, ontem, os 
projectos foram apresenta-
dos e submetidos a votação, 

no Conselho Municipal da 
Cultura, no sentido de eleger 
o vencedor do Programar em 

Rede 2017.

“Ligados em Rede” é o nome da exposição que está patente na Fundação Cupertino de Miranda

Ilustradores desenham traços dos museus famalicenses

Um dos trabalhos patente na exposição

Natal da Gerações 
sob o signo da união

A “Gerações” prepara a quadra natalícia 
com um conjunto de iniciativas que envol-
vem as crianças, os seniores, as colabora-
doras e todos aqueles que integram a gran-
de comunidade da instituição.

No dia 1 de dezembro, o restaurante Ou-
teirinho, no Louro, encheu-se de crianças, 
pais, seniores, avós e avôs, associados, 
voluntários e colaboradores da Associação 
Gerações para participarem no almoço de 
Natal da instituição. Foram cerca de 200 
pessoas que se reuniram num ambiente alegre de solidariedade e de amizade característi-
co da forma de ser e estar da grande “Família Gerações”. Para as crianças, e à semelhan-
ça do que acontece em todos os natais da Associação Gerações, houve pinturas faciais e 
balões modelados e, para todos, muita música de todos os tempos que animou até à dança 
muitos dos participantes. 

Na breve mensagem que dirigiu aos presentes, Mário Martins, presidente da direcção 
da Gerações, agradeceu a presença de todos, salientando que a Gerações torna-se cada 
dia mais forte com o envolvimento da comunidade educativa nos seus projectos e inicia-
tivas, conforme aconteceu nesta Festa de Natal. Convidou todos a serem “pessoas que 
brilham, que alimentam as ilusões da infância e que iluminam os outros apenas com um 
sorriso”.

Ainda durante o mês de dezembro, vão realizar-se também, nas instalações da Gera-
ções, dois “workshops” que têm como motivação o Natal. Um vai ensinar os participantes 
a fazer “tarte de banana” e “biscoitos de batata doce” e outro incidirá sobre “artes florais 
– decoração de Natal”. Para as crianças está ainda reservado um grande espetáculo de 
Natal, com música e representação, chamado “Papim papa palavras”, encenado pela As-
sociação Fértil Cultural, de Fradelos, levado a cabo também nas instalações da instituição. 
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Foram detidas pela PSP
Tentaram sair de loja 
com compras 
por pagar de valor 
superior a mil euros 

A PSP de Vila Nova de Famalicão deteve, pouco depois 
das oito da noite da passada sexta-feira, duas mulheres 
de 38 e 28 anos que tentaram roubar vários artigos no 
valor de 1148,50 euros.

A tentativa de roubo ocorreu no Jumbo de Vila Nova de 
Famalicão, de onde as duas mulheres tentaram sair com 
um carrinho cheio de compras sem que tivessem efectu-
ado o respectivo pagamento. A iniciativa foi gorada, e “os 
artigos foram-lhe apreendidos, bem como o carrinho utli-
zado para a perpetração do furto”, frisa o comando disrtri-
tal da PSP em nota de imprensa.

As detidas foram notificadas para comparecerem, nos 
Serviços do Ministério Público junto do Tribunal Judicial 
de Vila Nova de Famalicão, desconhecendo-se para já as 
medidas de coação.

Crianças famalicenses promovem Natal 
amigo do ambiente

Mais de 200 alunos de escolas primárias do concelho esti-
veram envolvidos na elaboração de enfeites e adereços de Na-
tal com recurso a materiais reciclados e reutilizados, fazendo 
ver que é possível preservar o meio ambiente naquela que é a 
quadra do consumismo por excelência, o Natal.

O resultado está à vista de todos na exposição “Natal Eco-
lógico”, patente a partir de ontem, segunda-feira, nos Serviços 
Educativos do Parque da Devesa. A mostra, que se realiza 
pelo décimo sexto ano, foi hoje inaugurada pelos vereadores 
da Educação e do Ambiente da autarquia, Leonel Rocha e Pe-
dro Sena, e conta, no total, com 19 trabalhos expostos elabo-
rados por cerca de uma dezena de instituições educativas do 
concelho – JI de Barranhas (Vilarinho das Cambas), EB 2,3 
Júlio Brandão, JI Aldeia Nova (Ribeirão), JI de Cabeçudos, JI 
Pedreira (Bairro), Centro Escolar de Antas e Escola Profissional CIOR.

O vereador da Educação, Leonel Rocha, marcou presença na inauguração da mostra, e fez questão de salientar a qualida-
de dos trabalhos e a forma como as crianças aderiram à filosofia da iniciativa: “todos os anos me surpreendo com os trabalhos 
que aqui são apresentados. Numa época em que devido ao consumismo tanta coisa se desperdiça, é muito importante passar 
esta mensagem ecológica de que no Natal também se pode proteger o ambiente”.

A exposição é entrada livre e pode ser visitada até 8 de janeiro, de segunda a quinta, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 
18h00, e às sextas-feiras, entre as 09h00 e as 12h00.

O Agrupamento de Esco-
las Camilo Castelo Branco 
de Vila Nova de Famalicão, 
no âmbito do Parlamento 
recebeu o presidente da Co-
missão de Assuntos Cons-
titucionais, Pedro Bacelar 
Vasconcelos, para uma ses-
são de esclarecimento sobre 
a Igualdade de Género, no 
âmbito do Parlamento dos 
Jovens 2017-2018.

Para além de Pedro Ba-
celar de Vasconcelos, presi-
dente da Primeira Comissão 
Permanente da Assembleia 
da República, Assuntos 
Constitucionais, Direitos, Li-
berdades e Garantias, tam-
bém esteve presente Maria 
Augusta Santos, deputada 
da Comissão de Educação e 
Ciência.

A abertura esteve a cargo 

do Diretor do AECCB, Carlos 
Teixeira, e do Andaime, com-
panhia de teatro da ESCCB 
que dramatizou um texto alu-
sivo à Igualdade de Género. 
Maria Augusta Santos deu 
testemunho do seu percurso, 
enquanto mulher na política, 
e o constitucionalista Pe-
dro Bacelar de Vasconcelos 
salientou a importância da 
feitura de leis que garantam 

direitos, liberdades e garan-
tias, mas também do caráter 
dinâmico dessas leis, face 
à enorme complexidade da 
vida social.

Seguiu-se um debate, no 
qual os convidados foram 
solicitados a responder às 
questões dos alunos. “Uma 
jornada rica de educação 
para a vida em democracia”, 
refere a propósito o agrupa- mento.

Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais 
em debate sobre Igualdade de Género na Camilo
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O Centro Social e Pa-
roquial de Calendário pro-
move, no próximo domingo, 
pelas 15h30, um espetáculo 
de variedades, com teatro, 
magia, música e dança. 

O evento que conta com 

participações artísticas de 
origem famalicense como 
a Unidança - Academia de 
Dança de Joane, a cantora 
Matilde Cardona, o mágico 
Al Taruki, o grupo de teatro 
da Associação Amarcultu-
ra, e ainda a participação 
do cantor bracarense André 
Ferreira. 

Este habitual espetáculo 
natalício, organizado pela 
Amarcultura, tem vindo a re-
velar-se como “um dos me-

lhores do género no nosso 
concelho”, garamte a orga-
nização, que deixará para o 
final a habitual visita do Pai 
Natal, que fará as delícias 
dos mais pequenos. 

Dedicado às famílias e 
aos residentes do Centro 
Social, tem entrada livre, o 
espectáculo irá canalizar as 
verbas angariadas com a 
venda de rifas para o Centro 
Social.

“Amarcultura” proporciona 
espetáculo solidário

Uma comitiva da PASEC 
esteve em Itália, de 7 a 11 de 
Dezembro, para participar 
na Assembleia Internacional 
Juvenil 2017, que se realizou 
em Varese e Como. Tendo 
por base o tema do “Protago-
nismo Juvenil e os Submun-

dos que o futuro guarda…”, o 
também evento serviu para 
comemorar os dez anos da 
PASEC em Itália, onde “de 
forma consolidada, tem atu-
ado na zona da Lombardia, 
sobretudo a partir da parce-
ria com a Cooperativa Social 

TOTEM”, refere em nota de 
imprensa.

No dia 7 as comitivas 
portuguesa e italiana foram 
recebidos no Município de 
Cunardo. Seguiu-se a este 
momento de diálogo estrutu-
rado com os decisores políti-

cos da região uma conferên-
cia com os responsáveis da 
Fundação Obama em Itália 
e da Escola Política de Bru-
xelas.

No dia 8 os trabalhos tive-
ram lugar em Como. Foi tam-
bém a altura para conhecer a 
realidade natalícia da região 
e perceber um pouco melhor 
a realidade do protagonismo 
juvenil em Itália.

No dia 9 teve lugar uma 
das principais iniciativas da 
Assembleia Internacional Ju-
venil deste ano, o evento TAC 
Talent. Este certame constou 
de uma apresentação artísti-
ca das principais realidades 
dos jovens italianos e portu-
gueses. O evento envolveu 
mais de 200 pessoas.

Nos dias 10 e 11 tiveram 

lugar os contactos bilaterais 
entre os vários parceiros or-
ganizadores da Assembleia 
Internacional Juvenil 2017 
com momentos de debate, 
formação e visita às institui-
ções locais.

Por fim foram comemo-
rados os 10 anos da PASEC 
em Itália e lançado o progra-

ma final da AIJ em Portugal 
que terá lugar em Bragança, 
entre os dias 26 de dezem-
bro de 2017 e 7 de janeiro de 
2018. O tema principal será 
“SER – Submundos e Reali-
dades”.

PASEC há dez anos em Itália

Atletismo: EARO na dianteira
A Escola Atletismo Rosa Oliveira (EARO) participou no dia 8 dezembro na I.ª S. Silvestre 

de Seide, prova organizada pela Junta da União de Freguesia de Seide e Fisiotrail,com o 
apoio da Câmara Municipal de Famalicão.

Em destaque estiveram os seguintes atletas: Nuno Fernandes venceu folgadamente, sen-
do seguido pelo seu irmão Rui Fernandes 2.º e pelo seu companheiro de equipa Leandro 
Martins 3.º. Já em femininos Rosa Oliveira foi avencedora.

No domingo no Corta Mato da ATC a EARO  conquistou dezoito pódios. Em destaque 
estiveram os seguintes atletas: Benjamins A; Ana Silva 1.ª,Maria Machado 3.ª, Afonso Silva 
1.º,Tiago Silva 2.º e Simão Azevedo 3º. Em Benjamins B Leonor Silva foi 3.ª e Gonçalo Rodri-
gues 3.º. Em Infantis Ana Faria foi 1.ª e Francisco Silva 1.º. Em Iniciados Ana Marinho foi a 1.ª 
Beatriz Fernandes 2.ª, Rui Oliveira 1.º, Tiago Silva 2.º. Na categoria Juvenis Bruna Ortiga foi 
1.ª; e em Juniores Miguel Torres também levou a melhor

Já nos seniores a EARO dominou por completo com Nuno Fernandes a vencer seguido 
pelo seu colega Leandro Martins e Rui Fernandes.
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VENDO
T1 c/ cozinha 

equipada. Boas áreas.
TLM.: 969 994 181

VENDO
T2 c/ vaga em Oliveira 
S. Mateus. Bom preço.
TLM.: 914 904 464

VENDO
Terreno para construção 

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

VENDO
Terreno em S. Tiago da 
Cruz 1400m2 79.000€.
TLM.: 914 904 464

VENDO
T1+1 alugado para 

investidores. Renda 280€.
TLM.: 969 994 181

VENDO
T0 alugado para 

investidores. Renda 275€.
TLM.: 969 994 181

ALUGO
Armazém em S. Tiago 

da Cruz c/ 135m2.
TLM.: 914 904 464

MESTRE LUÍS
PAGAMENTO DEPOIS DO RESULTADO POSITIVO

Grande Espiritualista e curandeiro, especializado com poderes 
absolutos e rápidos em soluções, com mais de 30 anos de ex-
periência. Trata e resolve todos os seus problemas tais como: 
Amor, doenças físicas e espirituais, impotência sexual, justiça, 
negócios, inveja, mau-olhado, vícios, concursos, reconciliações, 
exames, emprego, promoção, atração.de clientes. Para o equili-
brio emocional faz tratamentos florais e com plantas medicinais.

CONSULTAS DE SEG A SÁBADO DAS 8H ÀS 21H
FAMALICÃO (Junto ao McDonald) | 933 629 446 | 966 497 195

TAROLOGO E CARTOMANTE
Consulta de Tarôt, Búzios, Pendulo 

e Reiki.Trabalhos espirituais para todos os 
fins (amor, dinheiro, negócios, etc)

Ligue e mude já a sua vida!
Contacto: 912 840 166 - V. N. Famalicão

Empresa Comércio e Serviços
Admite para vários Cargos

M/F
Salário Fixo + Incentivos 

Famalicão/Braga/SantoTirso
Trofa/Guimarães/Fafe

Contactos: 252 314 145/ 912 193 387

O POVO FAMALICENSE

VENDO - 969 010 914
HABITAÇÕES

Famalicão - ao 1.º de Maio - 80.000€
Moradia de r/c e andar - T4 Usada
R/C 400m2 + terreno 600m2 
ANDAR - 150m2 + Terraço 100m2
-------------------------------------
Carreira em Construção - 90.000€
Moradia de r/c e andar T3 c/ suite
r/c 80m2 + alpendre + jardim + 70m2
Andar 70m2 + aprov. cobertura 20m2

COMÉRCIO/ 
INDÚSTRIA 
- 149.500€

TELHADO - FRENTE 
À E.N. - 2.000m2

Armazém 
+ Escritórios 

+ Terreno

FAÇO 
DISTRIBUIÇÃO 

DE PUBLICIDADE

TLM.: 912 811 606

PASSA-SE
Snack-bar, restaurante 
no centro da cidade. 

Junto às escolas. 
TLM.: 920 297 254

ALUGO
Quarto c/ serventia 

de cozinha a menina 
ou senhora.

TLM.: 969 994 181

PRECISA-SE
Serralheiro 

para caixilharia 
de aluminio.

TLM.: 918 612 791
          917 333 307

DIVERSOS

ALUGA-SE
Casa T3 c/ quintal em 

Seide S. Miguel.
TLM.: 929 076 200

EMPRESA
Admite instalador de 
aparelhos a gás com 

conhecimento de 
eletrecidade e pichelaria 
com carta de condução. 

TLM.: 933 594 771

EMPRESA
Admite 

funcionário/a 
para armazém c/ 
experiência em 

informática.
TLM.: 933 594 771

VENDO
Cadeiras de barbeiro, 1 mesa 
de centro e 1 móvel de apoio.
Ligar das 7 da manhã às 19h.
TLM.: 252 313 299

VENDO T1 RECUADO
Área total 100m2 - 69.000€

Praça D. Maria II –
V.N.Famalicão

Terraço 30m2 virado 
a poente.

Usado / Para recuperar.

TLM.: 963 460 986

25 ANOS DE ATIVIDADE

FÓRUM
NOVO ESPAÇO NO 
NOSSO WEBSITE.
DEIXE-NOS A SUA 

OPINIÃO!

PRECISA-SE
Funcionária (o) para 
balcão de Pastelaria 
no centro da cidade. 

Previligiamos pessoas 
c/ experiência.

TLM.: 915 407 459

PRECISA-SE
Cabeleireira/ o em 

Joane.
TLM.: 938 705 617

ANUNCIE 
AQUI!
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PORTUGUESA
Meiga e carinhosa.
TLM.: 914 481 098

RELAX

MENINA
Corpo de 
boneca, 

mamas XL, 
boca de mel, 
greluda, 69 a 

vontade.
918 081 000

LAURA
Rabinho guloso, grelo avantajado,
 mamas grandes e naturais, anal

 delirante. Massagem em marquesa.
Seg a Sábado das 9h às 19h. 

Aluga-se quartos.
TLM.: 915 275 958

CHINESINHA
MESTIÇA

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

FERNANDA
Aproveite bem, teu 
prazer. Atenciosa e 

safada. Peitos 
grandes, corpo 

sedoso, oral 
nos peitos.

TLM.: 915 637 044

LOIRINHA
Corpo de sereia, oral natural, 

adora beijinhos e 69, completa. 
100% bem atendido. Todos os 

dias das 8h à 1 da manhã.
TLM.: 915 785 033

HOMEM PORTUGUÊS
Atende homens, 

senhoras e casais.
TLM.: 910 434 140

AQUI É 
DIFERENTE

Atendimento 
envolvente e nas 

calmas, completinha 
com tudo o que gostas.

Foto real.
TLM.: 920 144 574

CINTYIA
Mulher carinhosa, a 

perfeição da espanholada. 
Um convívio VIP c/ 

acessórios e massagens. 
Faço deslocações 

a hotel e motel.
TLM.: 915 654 526

PORTUGUESA
Seios fabulosos, 
delicada, meiga

 e carinhosa. 
Apartamento 

privado e discreto.
TLM.: 911 700 391

LOIRA
Sexy, elegante, magra, oral 
natural. Muitos miminhos, 
completa. Atende todos os 
dias das 8h à 1 da manhã.
TLM.: 916 588 266

VIVIANE
Atendimento de fino trato, 

com oral, 69, carícias e 
as posições que gostares. 
DVD erótico e ambiente de 
luxo. Não atendo números 

privados e fixos.
TLM.: 913 441 183

SUZI
Famalicão. Olhos 
verdes de tirar o 
fogo. Rosto lindo 
c/ corpo magro. 
Seios durinhos 

para quem preza 
qualidade e 

sigílo. Das 8h 
às 22h.

919 162 044
926 598 702

50TONA
Toda boa, toda nua, toda tua em 

privado. Só para alguns cavalheiros. 
De seg a sábado das 10h às 18h.

TLM.: 911 881 400

FAMALICÃO
Lara, jovem, meiga, 23 anos, 

magra, corpo e rosto de 
boneca. (Somente para
 homens de bom gosto). 

Não atende privados.
TLM.: 916 130 100

PORTUGUESA
Menina do norte, 

super meiga, peito 
XXL, oral ao natural, 

peludinha. 
Todos os dias.

TLM.: 912 760 303

NEGRA
Bombom louco para te levar 
à loucura com oral natural, 

gostoso, mi... e 
espanholada. Tudo para te 
dar prazer. Sou completa. 
Foto real. Todos os dias 

das 8h às 24h.

TLM.: 915 839 020

RAINHA DO ORAL 
PROFUNDO

Adora levar por trás. Bons 
peitos para espanholada. 
Faço todo o serviço, anal, 

vaginal, 69 e mi... Tudo para 
te deixar à vontade. Também 

casais e acessórios.

TLM.: 916 921 034

1.ª VEZ
 FAMALICÃO

Morena escaldante, oral 
profundo, delirar, 

2.ª oportunidade, peito 
XXL.Poucos dias.

 TLM.: 914 524 741

GAROTA 
NAMORADINHA

Moça 25 anos, peito XL, boas 
coxas, O... natural, 69, mi..., 
várias posições, massagem 
relaxante, sensual, beijo de 

lingua. Toda boa. Acessórios. 
Venha divertir-se. Vai adorar. 

Apartamento privado.

TLM.: 910 041 140

PEQUENINA

Gorduchinha
DE VOLTA

a Famalicão.
Oral natural, 

meiga 
e carinhosa.

TLM.: 931 388 064

RELAX RELAX RELAX RELAX RELAX

ANUNCIE 

AQUI!

LUCY
Sexy, magra, peito XL, 

oral, 69 e mi... Nas calmas.
TLM.: 911 158 272

MADALENA
Mulher Especial.

TLM.: 915 130 585

NOVIDADE 
TRAVESTY

Linda morena, ativa e passiva, 
24 aninhos sedutora carinhosa,

 experiente com iniciantes, safado, 
dote de ferro para os passivos, 

leite garantido, rabo guloso, oral  
molhado. Faço tudo nas 

calminhas. Aproveite, pouco dias.

TLM.: 912 024 787
ATENÇÃO

Famalicão a estrear. 
Claúdia Portuguesa, 34 anos 

de puro prazer. Peiro XXL. 
O. natural sem enganos.

TLM.: 914 877 586

BELA 
DIVORCIADA

Doce Tentação. O. natural, 
peito XL + massagem. 

Venha conferir.

TLM.: 910 714 172
LENA

Super delicada, corpinho 
de sonho, meiga e safada. 

Faço deslocações a 
moteis, hoteis, festinhas, 

jantares e férias. Todos os 
dias. Venha desfrutar de 

momentos únicos.
TLM.: 915 104 229

ATENÇÃO FAMALICÃO 
NOVIDADE

Mulata, 27 anos, rabo 
grande, peito XXL p/ 
espanholada. Beijo 

molhado, O... natural, meiga 
e carinhosa nas calminhas. 

Todos os dias.
TLM.: 912 053 845

TRAVESTY 
MORENAÇA

Sapeka, gostosa, fogosa, foto real, 
1.ª vez, dote de ferro, O natural, 

boca de mel, rabo quente e 
guloso, completa. 24 horas. 

Com duche, massagem e leitinho.

TLM.: 910 676 919




