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CHMA lança clínica
Segundo julgamento EN 14: Ministro
com apoio financeiro de Armindo Castro
assina hoje contrato
da Câmara
chegou ao fim
de empreitada
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ADRAVE
insolvente
A agência fundada em 1998 tem um passivo de 1,3 milhões de euros.
Decisão de pedir insolvência foi tomada pelo Conselho de Administração
tendo em conta a dívida e a ausência de perspetivas de futuro.
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O Povo Famalicense
vai de férias
O jornal “O Povo Famalicense” vai
suspender a edição para férias após
esta edição especial de Natal.
Voltaremos com nova edição
a 9 de Janeiro de 2018.

ACV disputou provas na Póvoa do Varzim
e em Braga

A Associação Cultural de Vermoim
esteve no IV Free Trail Solidário de
Laúndos, na Póvoa de Varzim, no passado domingo, com os atletas Joaquim
Ferreira, Fátima Azevedo, José Costa,
Assunção Ribeiro e António Ferreira.
Num evento solidário, cuja receita
revertia na totalidade para a “Casa do
Regaço” na Póvoa de Varzim, Instituição de acolhimento de jovens desfavo-

recidos e de Apoio Social, que contou
com cerca de meio milhar de participantes a percorrer os 16 quilómetros do
percurso, do qual se destaca a sempre
bela e dura passagem pela escadaria
do Monte de S. Felix, como marca do
evento.
Já ao fim da tarde, na 40ª. S. Silvestre de Braga, estiveram representados
pelos atletas Filipe Ribeiro, que alcan-

çou o 35º. lugar em Veteranos, correndo
os dez quilómetros da prova em 43´22;
e Vítor Costa, que finalizou em 40.º com
o tempo de 43´31 no mesmo escalão.

Votos de Boas Festas a todos os nossos
leitores, colaboradores e anunciantes!
Vemo-nos de novo em 2018!
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Sem acesso a fundos comunitários por decisão da ADC,
e com recebimentos suspensos, agência viu-se “encurralada”

“Tempestade perfeita” atira
ADRAVE para a insolvência
A ADRAVE (Agência de
Desenvolvimento Regional
do Vale do Ave, S.A) entrou
em processo de insolvência.
A decisão foi tomada pelo
Conselho de Administração
(CA), no rescaldo da Assembleia Geral de 14 de Dezembro, face à ausência de
soluções para “garantir um
caminho sustentável”. Isso
mesmo sublinha a comunicado enviado na passada
sexta-feira às redações, no
qual se declara “a missão
da ADRAVE chega assim ao
fim”, deixando para a história
“um percurso de um intenso
e valioso trabalho na promoção do desenvolvimento regional e na coesão social do
Vale do Ave, com resultados
que são ganhos adquiridos e
inapagáveis para a região”.
A ADRAVE deixa um
passivo da ordem dos 1,3
milhões de euros, e remete
para o desemprego os cinco colaboradores que ainda
mantinha ao serviço.
Ao “Povo Famalicense”, Paulo Cunha, que há
dois anos preside ao CA da
ADRAVE na qualidade de
autarca membro da AMAVE
(Associação de Municípios
do Vale do Ave), adianta que
este desfecho é o resultado
de uma “tempestade perfeita”. Para além de ter perdido fontes de financiamento,
fruto de uma impossibilidade
de candidatar-se ou receber
fundos do “Portugal 2020”, a
agência viu serem-lhe suspensos os pagamentos que
lhe eram devidos por parte
da Agência para o Desenvolvimento e Coesão (ADC), no
âmbito do Programa Operacional Potencial Humano de
2012, relativo à execução
de projetos QIPME-Norte. A
propósito desta suspensão,
a ADRAVE se viu forçada a
“intentar um processo junto
do Tribunal Administrativo
competente por incumprimento contratual”, como de
resto esclarece o comunicado.
Paulo Cunha, que há dois
anos tomou a liderança do
CA, adianta que já nessa
altura era perceptível uma
“situação financeira difícil”.
No entanto, acrescenta, havia a “expectativa” de que o
novo quadro comunitário – o
“Portugal 2020” entretanto
entrado em vigor – “ajudasse
a vencer essas dificuldades”.
O que aconteceu foi exactamente o contrário, e esclarece: “o modelo de quadro
comunitário agravou a relação entre este tipo de agên-

cias e o recurso aos fundos.
Se é verdade que, durante
muitos anos, os fundos comunitários cobriam cem por
cento das iniciativas, neste
momento o financiamento
é da ordem dos 80, 70, 60,
50 por cento. Depende das
circunstâncias. O que faz
com que a ADRAVE tivesse
financiar o remanescente
para que pudesse executar
os projectos. Ou seja, teria
que gerar fundos próprios.
Acontece que, ao longo dos
anos, esses fundos próprios
que a ADRAVE foi gerando,
foi através do recurso ao financiamento bancário, o
que levou a que a situação
financeira da ADRAVE se
agravasse ao ponto de, neste momento, estar numa posição de inviabilidade”. Para
além disso, Paulo Cunha
aborda um processo judicial
que a agência teve que mover contra a ADC, no qual
é credora de uma verba da
ordem dos 150 mil euros, relativa a verbas suspensas no
âmbito de projectos contratualizados ao abrigo do Programa Operacional Potencial
Humano (2012). Há ainda um
outro processo judicial envolvendo a agência, em que
esta “é parte colateral”, e que
tem a ver com uma decisão
da ADC de suspender todos
os recebimentos de fundos
do “Portugal 2020”. “Perante
estas circunstâncias todas,
atrevo-me a dizer que é uma
autêntica tempestade perfeita, que impede a ADRAVE
de continuar”.
A somar a estes factores,
admite que ao longo dos
anos também houve inúmeras actividades que foram
absorvidas por outras entidades, nomeadamente, as
Comunidades Intermunicipais.

ADRAVE
“encurralada”
O presidente do CA fala
de uma “impossibilidade total
da ADRAVE em continuar o
seu percurso”, o que, entende, carecia de quem a administra uma “posição pragmática”. Segundo Paulo Cunha
o passivo acumulado pela
ADRAVE ao longo dos anos
é de 1,3 milhões de euros. Os
credores “são essencialmente instituições financeiras”,
garante. Quanto aos salários
dos cinco colaboradores que
ainda mantém ao serviço, já
depois de ao longo do tempo
a estrutura ter vindo a ema-

grecer, “estão em dia”.
Paulo Cunha sublinha
que a este desfecho antecedeu ainda uma tentativa
de viabilização, num quadro financeiro “muito difícil”,
nomeadamente a redução
substancial na massa salarial. “No período em que eu
assumi, em representação
da AMAVE, a presidência da
ADRAVE, combatemos despesas. Até 2014 a folha salarial era de 263 mil euros, em
2017 será de 173. É uma redução de 90 mi euros, nomeadamente com a cessação
de postos de trabalho por
mútuo acordo, porque já há
dois anos percebemos que
não era possível manter esta
folha salarial tão alta”. Ou
seja, acrescenta, houve uma
tentativa de garantir a viabilidade da agência através
da redução de custos, mas
também de uma maior prestação de serviços. O volume
destas passou de 92 mil para
116, esclarece. “Mas mesmo
assim isso não permitiu que
se conseguisse viabilizar a
ADRAVE, porque o peso dos
fundos comunitários é enorme numa instituição como
esta, e ao saber como sabemos neste momento, por força da decisão da ADC, que a
ADRAVE não pode receber
fundos do ‘Portugal 2020’,
isso é fatal”.
Fundada em 1998 como
uma plataforma de cooperação entre os sectores público
e privado, em prol do desenvolvimento de um espaço
regional, a ADRAVE é uma

organização essencialmente
privada, em que apenas 10,7
por cento do capital é público
(AMAVE com 8,82 por cento,
o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
com 1,47, e a Universidade
do Minho com 0,44).
O comunicado, assinado pelo administrador delegado da ADRAVE, refere
precisamente o facto do impedimento das agências em
apresentar candidaturas do
Programa Compete ter deixado o seu trabalho “fortemente hipotecado”. Acresce
a diminuição e a limitação
crescente ao financiamento
das Agências de Desenvolvimento Regional e outras
instituições congéneres ao
longo dos quadros comunitários, “que têm vindo a impedi-las de cumprir a missão
pública para que foram criadas”. Refere ainda a suspensão dos “pagamentos que
lhe eram devidos por parte
da Agência para o Desenvolvimento e Coesão IP, no
âmbito do Programa Operacional Potencial Humano de
2012, relativo à execução de
projetos QIPME-Norte, o que
obrigou a ADRAVE a intentar
um processo junto do Tribunal Administrativo competente por incumprimento contratual, assim como o projeto de
suspensão de pagamentos
no âmbito das candidaturas
enquadradas no Portugal
2020, comunicado à ADRAVE em novembro de 2017”.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Projecto sem qualquer apoio financeiro do Estado avança com o conforto
de uma comparticipação municipal de 50%

Câmara e Hospital de mãos dadas
na criação de Clínica especializada
O Hospital de Vila Nova
de Famalicão vai criar a
Clínica da Mulher, da Criança e do Adolescente, uma
valência inovadora que irá
concentrar todos os serviços
especializados destinados a
estes extractos da população. O projecto, apresentado na passada sexta-feira,
passa pela reorganização e
remodelação de instalações
já existentes, as das antigas Urgências. Está orçado
em 300 mil euros, e conta
já com um apoio de peso,
o da Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão, que
irá assegurar 50 por cento dos recursos financeiros
necessários. O Estado está
fora da equação financeira
de um projecto para o qual
António Barbosa e Paulo
Cunha, presidentes do Conselho de Administração do
Centro Hospitalar do Médio
Ave (CHMA) e da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão, respectivamente,
esperam poder contar com a
adesão da sociedade civil no
sentido de gerar os restantes

150 mil euros necessários. O
objectivo é o de poder estar
a inaugurar a nova valência
já dentro de um ano.
Na sessão de apresentação do projecto, que irá
implicar um reajustamento
dos serviços e remodelação
do espaço, deixou bem claro que o apoio da autarquia
famalicense foi determinante
para que “o sonho” pudesse
ter aspirado tornar-se realidade: “só estamos aqui hoje
a apresentar este projeto
porque a Câmara Municipal
mostrou interesse e abertura
para a sua concretização”.
Na certeza do “mérito indiscutível” de um projecto
orientado para um melhor
serviço à população, o presidente do Conselho de Administração espera que essa
a comunidade “acarinhe o
projecto”.
Segundo António Barbosa, “a área Materno-Infantil sempre foi uma área
de excelência do hospital,
composta de grandes profissionais, reconhecida por
todos”, e é neste sentido que

“criamos este projeto com o
objetivo de continuar a apostar nesta área, concentrando
todos os serviços de saúde
de ambulatório de pediatria,
ginecologia e obstetrícia,
num único espaço mais moderno, com mais conforto e
com maior privacidade para
as utentes”.
A apresentação do projeto integrou mais um Roteiro
pela Inovação de Famalicão
promovido pelo presidente
da Câmara Municipal, Paulo
Cunha com o objetivo de dar
a conhecer aos famalicenses
e ao país as ideias e projetos

com caráter de novidade,
de empreendedorismo e de
diferenciação desenvolvidos
no concelho pelas mais variadas instituições, empresas e cidadãos.
Para o autarca “trata-se
de facto de um projeto inovador para o concelho com
ganhos visíveis para toda a
comunidade”, motivo pelo
qual a Câmara Municipal
não poderia deixar de apoiar,
apesar de não estar obrigada a fazê-lo no âmbito das
suas competências.
“Recebemos esta iniciativa do CHMA com muito

agrado e ao assumirmos a
comparticipação da obra
em 50 por cento estamos a
dar um sinal à comunidade,
de que as nossas ambições
podem e devem ser concretizadas por nós, com o apoio
de todos”, salientou Paulo
Cunha, segundo o qual esta
parceria com hospital é apenas mais uma que reflecte o
“sentimento de cumplicidade” que tem existido entre as
duas instituições de serviço
público.
O edil famalicense salientou a particularidade do
projecto estar “relacionado
com uma área fulcral para
o desenvolvimento e crescimento do concelho e do país,
como é questão da saúde na
maternidade e na infância”,
matérias para as quais o
município está sensibilizado, e que se materializam
num “conjunto de políticas
públicas de apoio à família
que são reconhecidas a nível nacional”. De resto, não é
ao acaso que ainda recentemente recebeu, e pela quinta
vez, o prémio de município

familiarmente responsável.
“Este projeto é mais uma
medida pública de apoio à
família criada pelo CHMA,
nesse sentido sentimos que
tínhamos de apoiá-lo, de
acarinha-lo e ajudar a concretizá-lo”, explicou Paulo
Cunha.
A autarquia irá não só
apoiar financeiramente a
construção da Clínica, como
irá também abrir o caminho
para o “diálogo” com as empresas e com os munícipes
para que apoiem a sua concretização.
De acordo com António
Barbosa, as obras de readaptação da Clínica da Mulher e da Criança do CHMA
deverão ter início antes do
verão e ficarem concluídas
até ao final de 2018. O Centro Hospital do Médio Ave
serve 250 mil habitantes de
três concelhos, Famalicão,
Santo Tirso e Trofa.
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Sobrinho anteriormente condenado voltou ao banco dos réus com o arguido confesso do crime
e a alegada cúmplice

Advogados atacam “silêncio” do MP
nas alegações do segundo julgamento
do homicídio de Maria Odete
As alegações finais do
julgamento em que Armindo
Castro volta ao banco dos
réus para responder pelo
homicídio da tia, pelo qual foi
condenado, ficou marcado
por um ataque cerrado dos
advogados à forma como o
sistema judicial, e concretamente o Ministério Público
(MP) lidou com o erro judiciário. A situação foi posta
a nu depois de o crime ter
sido confessado por Artur
Gomes, que invocou a cumplicidade da companheira
Júlia Lobo na morte de Maria
Odete, em 2012, pela qual o
sobrinho havia sido condenado. A repetição do julgamento de Armindo Castro, foi
a solução encontrada pelo
Supremo Tribunal de Justiça
(onde pendia recurso) para
emendar o erro, e o Tribunal
de Guimarães decidiu apensá-lo ao inquérito instaurado
no decurso da confissão.

Nas alegações, que tiveram lugar na passada segunda-feira no tribunal de
Guimarães, a procuradora
do MP usou do momento das
alegações para decorrer os
factos que considera comprovar a culpa do ex-casal.
Acabou por apelar a tribunal,
atendendo à “conduta gravíssima” e ao “risco elevada
de violência letal” de ambos,
solicitar ao colectivo de juízes uma pena não inferior a
20 anos. Relativamente a Armindo Castro disse “quanto
ao demais peço justiça”.
Paulo Gomes, advogado do arguido, mostrou-se
defraudado com a postura
do MP, de quem espera um
pedido de absolvição do seu
cliente face à evidência do
erro judiciário de que foi vítima. “Estamos perante um
dos maiores erros de sempre da justiça portuguesa”,
disse, lembrando ao tribunal

que Armindo Castro esteve
preso “dois anos, seis meses
e um dia por um crime que
não cometeu”. Considera,
de resto, que ao pedi-lo, o
MP só estaria a ser coerente
com posição que processualmente já escreveu: “o MP
escreveu em alegações de
recurso que, se as investigações fossem contemporâneas, o arguido Armindo nunca
teria sido julgado”.
A ausência de referência da magistrada do MP ao
arguido Armindo nas suas
alegações, referiu, é de resto a evidência de que “este
julgamento não trouxe nada
quanto à sua culpa”. Paulo
Gomes assumiu que gostaria que “tivesse sido pedida
a absolvição do arguido”, já
que no momento da apensação de processos foi o MP
que sugeriu o arquivamento
da acusação.
Para Fernando Marinho,

Procuradora do MO não fez qualquer referência a Armindo nas legações

advogado de Artur Gomes,
é essencial que o colectivo
de juízes tenha presente o
erro cometido contra Armindo Castro, evitando que se
repita relativamente ao seu
cliente. A defender a absolvição, considera que a prova
produzida não permite ultrapassar a incógnita acerca
de quem efectivamente matou Maria Odete Castro. Isto
porque, a pancada que Artur
Gomes confessa ter desferido à idosa, não foi, segundo
a autópsia, a causa da sua
morte, já que morreu por
asfixia. A almofada que arguido afirma ter encontrado
no cenário do crime após a
agressão, e que garante não
saber como lá foi parar, consubstancia a dúvida acerca
de quem foi o autor material
do homicídio da idosa. Fernando Marinho invoca precisamente o princípio de “in
dúbio pro reo” (favoreceu o
arguido perante a dúvida)
para apelar a essa absolvição, já que o seu constituinte não tinha razão objectiva
para mentir a esse respeito,
uma vez que esta já condenado a 23 anos de prisão
efectiva, no âmbito de outro
homicídio que confessou e
pelo qual já foi condenado.
O jurista não resistiu também ele a fazer reparos à
postura do MP, lamentando
que as alegações da procuradora não tenham servido
para o esclarecimento da
sua posição face a Armindo
Castro. “Sobre o arguido Armindo não diz nada. Porquê?
Porque apareceu um outro?
E se não aparecesse? Esta
explicação era devida”, frisou, acrescentando que “não
se pode fazer novamente ao
arguido Artur o que se fez

com Armindo Castro”. Apelou ao colectivo para que
“prestigie” a justiça, uma justiça que falhou com um dos
arguidos do processo, e que
espera que não volte a falhar
face as dúvidas que persistem quanto ao autor material
da morte de Maria Odete
Castro.
Carlos Duarte, advogado
de Júlia Lobo, apelou também à absolvição da sua
cliente face à ausência de
qualquer prova produzida
quanto à sua participação
nos factos a serem julgados,
a não ser a venda de alguns
artigos roubados da casa da
idosa assassinada.
Na linha dos colegas,
lamentou a postura do MP
relativamente a um arguido
que volta a responder por
factos confessados por outrem. “Tivemos aqui uma
descrição exaustiva relativamente a dois arguidos. Sobre
Armindo, a que assistimos?
Um silêncio completo”. Duro,
o advogado questionou mesmo a procuradora sobre as
diligências que tomou relativamente a quem investigou o
caso de Armindo Castro. “A
haver absolvição do arguido
houve manipulação de provas!”, insurgiu-se, referindo-se a uma confissão e uma
reconstituição que o arguido
afirma ter feito sob coacção,
entendendo que “esta é uma
questão premente”.
A falha da justiça plasmada na repetição do julgamento de Armindo Castro
foi utilizada por Carlos Duarte para alegar a favor de
uma decisão ponderada do
tribunal, tendo em consideração a prova produzida de
facto: “temos que ter uma
condenação segura e certa,

porque a do senhor Armindo
Castro nem foi segura, nem
certa”.

Armindo
foi libertado em
Dezembro de 2014
Os dois arguidos que
respondem pelo homicídio
de Maria Odete Castro, juntamente com Armindo Castro, foram condenados , em
Fevereiro de 2016, pelo homicídio e roubo de uma empresária da Lixa, tendo sido
sujeitos a penas de 23 e 18
anos de prisão, respetivamente.
Já Armindo Castro julgado em primeira instância
pelo Tribunal de Famalicão,
foi condenado a 20 anos de
prisão, pena que a Relação
do Porto haveria de reduzir
para os 12. Na altura em que
foi devolvido à liberdade, em
Dezembro de 2014, o jovem
já tinha cumprido mais de
dois anos de cadeia, quando
se encontrava ainda a aguardar os termos de novo recurso, cuja decisão permanecia
pendente no Supremo.
A libertação do jovem
ocorreu depois de, em Outubro desse mesmo ano de
2014, Artur Gomes se ter
dirigido a uma esquadra da
GNR com o propósito de
confessar o homicídio de
Maria Odete, e o da referida
empresária da Lixa. Nessa
altura assumiu os crimes,
com o propósito de roubar
as vítimas, e indicou a sua
companheira com cúmplice
de ambos.
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Ministro Pedro Marques assina
contrato de empreitada esta quarta-feira

Beneficiação
da EN14 dá mais
um passo
O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, está esta quarta-feira, 20 de dezembro,
em Vila Nova de Famalicão,
para assinar o contrato de
empreitada da requalificação
do traçado da Esttrada Nacional 14, que liga Vila Nova
de Famalicão ao concelho
da Trofa. A cerimónia tem
lugar meio peio dia no Salão
Nobre da Câmara Municipal.
De acordo com o estabelecido, a beneficiação do
troço actualmente existente
compreende a ligação entre a entrada sul da Vraante
Nascente ao lugar de Santana, em Ribeirão, no âmbito
do Programa de Valorização
das Áreas Empresariais.
A obra consiste na duplicação da Estrada Nacional
14, entre a rotunda sul da
Variante Nascente a Vila
Nova de Famalicão e o lugar
de Vitória, em Calendário
(Rotunda do Grocenter), e
beneficiação do atual troço
entre esta última e o lugar de
Santana, em Ribeirão.
Trata-se de um investimento global de 3,3 milhões

de euros na melhoria das
acessibilidades rodoviárias
à Zona Industrial de Lousado
e à Zona Industrial de Ribeirão, resultado de um Acordo
de Gestão estabelecido entre a Infraestruturas de Portugal e a Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão.
A empreitada inclui a
construção de uma nova
rotunda na EN14, lugar de

Santana, que assegurará a
articulação em segurança da
EN14 à futura via de acesso
à Área Empresarial Famalicão – Sul, a realizar pela
autarquia na sequência de
um aditamento ao acordo de
gestão celebrado em junho.

Balcão Único vai estar
aberto ao público
no dia 26 de dezembro
A Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão informa que, em virtude dos
festejos da quadra natalícia
e do decreto de tolerância
de ponte para o dia 26 de dezembro, haverá algum condicionamento no funcionamento dos serviços municipais.
Assim, no dia 26 de dezembro, terça-feira, todos os
serviços municipais estarão
encerrados à exceção do
Balcão Único de Atendimento que nesse dia funcionará
no seu horário normal, entre
as 09h00 e as 18h00, garantindo assim o habitual atendimento aos munícipes.
Para além do Balcão Único, também o balcão do Passe Sénior Feliz, no Centro Coordenador de Transportes, estará em funcionamento no dia 26, para todos os seniores do concelho
que queiram efetuar a revalidação mensal do seu título.
O horário da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco sofrerá algumas alterações, com
o encerramento dos serviços nos dias 23 e 30 de dezembro, sábado.
Quanto aos museus do concelho, refira-se que o Museu Ferroviário de Lousado estará
encerrado ao público de 23 de dezembro a 1 de janeiro, o Museu Soledade Malvar e o Centro
de Estudos Camilianos estarão encerrados apenas a 26 de dezembro, sendo que o Museu
Bernardino Machado, o Museu da Indústria Têxtil, a Casa de Camilo e a Loja e Posto de Turismo encerram nos dias 24, 26 e 31 de dezembro.
No dia 2 de janeiro todos os serviços municipais estarão em pleno funcionamento.
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Dia a Dia - Mário Martins

O Natal da morte…

Sentimos as balas a penetrar nos corpos pequenos
de meninos – soldados atirados para a guerra por
homens doentes e erráticos, agarrados a crenças que
nem na Idade da Pedra tinham lugar e espaço. Vemos
bebés mortos nas margens do Mar
Mediterrâneo, depois de longas viagens a fugir
da guerra, da miséria e da fome, com a terra da
esperança ali tão perto, mas impossível de alcançar.
Bebés mortos pela água das ondas que os atirou ali
para qualquer praia, inertes e silenciosos, como se de
qualquer alga ou coral se tratasse. Vemos tudo com
horror, mas sentimos que nos faltam as forças e os
meios para eliminar estas realidades macabras,
ofensivas e atentatórias dos direitos do homem e
sobretudo dos direitos das crianças… Como agir, como
fazer? Ao menos, unirmo-nos na denúncia de um
mundo injusto e no apelo a que quem tem de mais
faça alguma coisa por quem não tem nada.

1.Crianças que sofrem e que morrem…
Neste Natal de 2017, como em todos os outros natais, penso que todos temos o dever de olhar com muito atenção o Mundo – e neste mundo estão incluídos Portugal e Vila Nova de
Famalicão – e ver o sofrimento de muitas pessoas, sobretudo
o sofrimento, muitas vezes atroz e muitas vezes inimaginável,
de milhões de crianças.
Este não pode ser um olhar e um ver que se limita a uma
compaixão passiva – coitadinhas das crianças! – mas a um
olhar e a um ver denunciadores, atuantes e capazes de contribuir para alterar algumas realidades.
As notícias e as televisões mostram-nos que, neste Natal
de 2017, há meninas e meninos que têm para dormir “colchões
de lama”, onde enterram as pernas e a alma, com um olhar que
não consegue olhar, um olhar difuso e longínquo que não fixa
ninguém e que apenas vagueia pelas tristezas e dores da vida.
Vemos que há crianças pequeninas que mais parecem esqueletos que se movimentam em movimentos incertos, cobertas de moscas e de outros parasitas que já não sentem, ao
lado de mães também esqueléticas, com o leite já seco pela
fome e que não esperam mais do que a morte que as vai aliviar
destas dores imensas que matam os filhos e as matam a elas.
Sentimos as balas a penetrar nos corpos pequenos de meninos – soldados atirados para a guerra por homens doentes
e erráticos, agarrados a crenças que nem na Idade da Pedra

tinham lugar e espaço.
Vemos bebés mortos nas margens do Mar Mediterrâneo,
depois de longas viagens a fugir da guerra, da miséria e da
fome, com a terra da esperança ali tão perto, mas impossível
de alcançar. Bebés mortos pela água das ondas que os atirou
ali para qualquer praia, inertes e silenciosos, como se de qualquer alga ou coral se tratasse.
Vemos tudo com horror, mas sentimos que nos faltam as
forças e os meios para eliminar estas realidades macabras,
ofensivas e atentatórias dos direitos do homem e sobretudo
dos direitos das crianças…
Como agir, como fazer? Ao menos, unirmo-nos na denúncia
de um mundo injusto e no apelo a que quem tem de mais faça
alguma coisa por quem não tem nada. É impossível aceitar
esta enorme injustiça de haver uma pequena parcela do mundo que desperdiça e esbanja, ao lado de milhões de pessoas
que lutam todos os dias para ter alguma coisa para comer e
que, em muitos casos, não conseguem nada para se alimentar.
A opulência de uns poucos é um contraste vivo e violento com
a miséria intolerável de grande parte do mundo.

2. 4 000 cabazes…
De acordo com as informações veiculadas pela comunicação social, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão,
em colaboração com as juntas de freguesia, distribuiu, neste
Natal, 4 000 cabazes a outras tantas famílias de todas as freguesias do Concelho.
Se cada um dos agregados familiares for composto, em média, por três pessoas, estamos a falar de doze mil pessoas que
sofrem de qualquer tipo de carência material ou económica;
mas se cada família for composta, também em média, por quatro pessoas, estaremos a falar de dezasseis mil pessoas que
têm ou padecem de qualquer tipo de privação material!
Se, por um lado, não podemos deixar de nos congratular
com a generosidade e o envolvimento da Câmara Municipal
que, atenta às situações de pobreza ou de pouca abundância,
faz o possível para que todos os lares famalicenses tenham o
conforto alimentar que todas as famílias merecem no Natal,
por outro lado, estes números também não podem deixar de
provocar alguma preocupação e embaraço, num concelho que
é habitualmente apontado como “um concelho rico”, como um
concelho produtor de riqueza e como um concelho de oportu-

nidades para todos.
Num jantar em que estive e onde esteve também o Dr. Camilo Freitas e confrontados com estes dados, ele respondeu-me
que a “classe média” em Vila Nova de Famalicão está muito
debilitada e talvez resida aqui também a razão para a existência de algumas dificuldades. O “índice do poder de compra”,
inferior à média nacional, tema que abordei numa das últimas
crónicas, talvez seja também a explicação para este fato.
Eu acredito que as políticas de desenvolvimento e coesão
social que estão a ser concretizadas pela Câmara Municipal e
pelo Governo de António Costa vão dissipar esta realidade. Há
que dar tempo ao tempo porque é sabido que os resultados só
são alcançados no médio e no longo prazo.

3. Muro que cai, muro que se levanta…
As árvores (carvalhos franceses) que “bordejavam” o chamado “campo de treinos”, ali na Avenida de França, junto ao
Pavilhão Municipal, cresceram muito e as suas raízes largas e
poderosas ameaçavam fazer cair o muro que separa o campo
da avenida.
A Câmara interveio: cortou as árvores e deitou grande parte
do muro abaixo (já estava todo “torcido”, ameaçando a segurança das pessoas) e começou a construir, no mesmo lugar,
um muro novo.
O derrube do muro (e enquanto o novo não está concluído)
permite a quem passa uma visão ampla do “campo de treinos”,
com o verde imenso (mesmo que artificial) a perder de vista e,
sobretudo, permite ver as crianças a jogar futebol, seja à tarde,
seja já noite, num quadro lindo de se ver. Eu não construiria
outro muro. Derrubava era a parte dele que não foi derrubada,
dando a quem passa o privilégio de ter estas “visões” diárias!
Ou então, para delimitar o Campo de Treinos, seguiria o
modelo que delimita a Escola Júlio Brandão e a Escola Camilo Castelo Branco que utilizam um gradeamento sólido que
lhes dá segurança, mas não as tira dos olhos das pessoas. A
paisagem global daquele enorme conjunto de espaços e equipamentos só ficaria a ganhar com isso!
Desconheço o impacto financeiro que o muro que veda o
campo (há as “bilheteiras”) tem nas contas do F. C. de Famalicão. Não será muito. Mas entre um muro que separa e esconde e a visão global de um belo espaço, eu escolheria a
segunda alternativa.
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OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

Empregos não tão raros
A Raríssimas uma instituição de caracter único no
mundo. Sob o lema “Ser raro
é ser especial” apoia os portadores de patologias raras
com uma resposta inovadora, através da disponibilização de um conjunto de serviços especializados.
Foi em 2002 que Paula
Brito e Costa iniciou o projeto para a construção de uma
associação, ainda a laborar
num quiosque, despertado
pelo diagnóstico feito ao seu
filho, de doença rara, que
acabaria por falecer pouco
tempo depois.
Durante a última semana,
fomos confrontados com um
conjunto de acusações de
ex-tesoureiros da instituição,
acusando a Presidente e fundadora de peculato. Com um
ordenado que mais do que
duplica aquele que é limitado
por lei, 1650€, acompanhada
de outras “remunerações” e
de práticas de gestão questionáveis,
nomeadamente
pela contratação do filho e
do marido, com remunerações que superam o ridículo.
Foi com as “fardas” que
lhe são características, pagas através da instituição,
vestidos valorizados em
600€, que em Maio deste

ano, pediu uma auditoria à
delegação da Raríssimas do
Norte. Nesse seguimento,
foram despedidos a Vice-Presidente da instituição,
Joaquina Teixeira e o próprio
ex-tesoureiro que liderou
agora a acusação realizada
na entrevista da TVI realizada pela jornalista Ana Leal.
Dinheiros Públicos completamente viciados, mecenas completamente defraudados, foi a informação que
nos foi dada a conhecer.
Paula Brito e Costa, que não
consegue separar de si mesma, a Raríssimas, leva consigo os dirigentes políticos
que não dão resposta a esta
calamidade.
Se por um lado, Manuel
Delgado, que fez consultadoria para a instituição, auferindo um ordenado de 3000€,
dá uma resposta contraditória sobre o que suspeita que
foram viagens pagas pela
IPSS, uma viagem de lazer
com a Presidente da instituição.
O ministro responsável,
Vieira da Silva, tem uma
postura completamente irresponsável e desfasada da
realidade, onde além de não
dar respostas ao que é solicitado é confuso e suporta-

do pela sua assessoria, que
termina uma conferência de
imprensa sem respostas.
António Costa, por sua
vez, queima em lume brando, todos aqueles que se
encontram sob a sua chefia,
para que não lhe seja a ele
exigida uma resposta. Efetivamente deve ser difícil para
António Costa acusar uma
Presidente de instituição de
garantir sustento para a sua
família, quando ele próprio
tende a dar emprego a famílias inteiras.
Empregos e decisores
políticos para ele são mais
ou menos a mesma coisa,
não é?
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Comemorações do 30.º aniversário da elevação de Riba de Ave a vila tiveram lugar na passada

Autarca promete lutar contra “entraves ao
SUSANA PEREIRA FALOU DOS “CONTRATEMPOS” DO PASSADO RECENTE E RELANÇOU

Falou-se sobretudo de futuro, mas também de passado recente, na celebração do
30.º aniversário da elevação
de Riba de Ave à categoria
de vila, assinalada na noite
da passada segunda-feira.
A presidente da Junta de
Freguesia, Susana Pereira,
abordou os projectos que
considera que irão relançar o
futuro da vila, referindo-se à
requalificação do Cineteatro
Narciso Ferreira, e a criação
de um parque urbano ribeirinho, mas não deixou de
fazer alusão a um passado
recente que feriu a dinâmica
da freguesia com a cessação dos Contratos de Associação (CA) com a Didáxis e
o Externato Delfim Ferreira.
“Os últimos anos não têm
sido fáceis”, disse a autarca,

abordando “contratempos”
que têm sido “muitos e injustos para com um povo que
faz tudo para andar para a
frente”, e que definiu como
“trabalhador, que não se resigna, que sabe enfrentar
as dificuldades e encontrar
as melhores soluções para
os seus problemas, que tem
convicções fortes”. Susana Pereira confessou a sua
“desilusão para com os governantes deste país e a sua
decisão de cortar o apoio
às escolas da vila, deixando
Riba de Ave sem ensino público secundário”. Consciente do impacto da perda da dinâmica das escolas na vida
da freguesia, desabafou:
“nunca pensei que o governo
central fosse um entrave ao
nosso desenvolvimento e à

nossa coesão”.
A chefe do executivo local
adiantou que estes cortes
têm levado a que os jovens
da freguesia e das freguesias vizinhas tenham que
“percorrer longas distâncias
para estudarem, inclusivamente temos casos em que
têm de ir para outros concelhos”. Neste sentido, e na
presença do presidente da
Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, Paulo
Cunha, que se associou às
cerimónias festivas, aludiu
ao parceiro que tem sido na
defesa dos interesses de
Riba de Ave nesta matéria,
nomeadamente, para que
os governantes nacionais
olhem para a realidade da
vila.
Em matéria de balanço,
Susana Pereira também nãi
fugiu ao impasse judicial
que impede o uso da nova
ala do cemitério. “Também
não posso deixar de apelar
aos tribunais para que olhem
pelo interesse público e resolvam a questão do cemitério”, disse, e acrescentou:
“sabemos respeitar os timings dos tribunais, mas estes
não podem arrastar no tempo uma a situação que prejudica toda uma comunidade”.
A presidente da Junta de
Riba de Ave prometeu não
“baixar os braços” face às
dificuldades, e deixou a garantia de continuar “a lutar
e a trabalhar para que a vila
dignifique o seu povo, para
que ofereça às novas gerações condições para aqui
construírem a sua vida, a sua
empresa, a sua felicidade”. É
animada dessa vontade de
fazer que relançou o discurso para um futuro que espera
poder trazer “boas perspectivas”. O Cineteatro Narciso
Ferreira, obra que deverá arrancar já no próximo ano, é
“uma estrutura estratégicas
para a nossa vila e um centro
(Continua na pág. 13)
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segunda-feira, na Junta de Freguesia

nosso desenvolvimento e coesão”
O FUTURO COM NOVOS PROJECTOS
o consenso gerado em torno
da elevação conquistada há
30 anos, são o garante de
que “os ribadavenses conseguirão de novo”. “Haja convergência”, concluiu.
Acerca da intervenção
no Cineteatro Narciso Ferreira, referiu que o concurso

cultural de excelência
para a criação artística”, sublinhou. Contudo, as aspirações de um futuro próximo
trazem um outro projecto.
“Queremos avançar com a
criação de um parque urbano com zonas de lazer e de
fitness”, adiantou a propósito, na expectativa de que a
valência seja um contributo
para uma “maior qualidade
de vida”. Susana Pereira
abordou ainda a instalação
do Museu da Indústria Têxtil
em Riba de Ave, “honrando o
nosso passado e projectando o nosso futuro”, e o projecto de instalação de uma
nova valência orientada para
as demências por parte do
Hospital de Riba de Ave, projectos que considera que terão o condão de dar um novo
fulgor ao estatuto da vila.

Edil reivindica
resposta para
problema criado
pelo Governo
Paulo Cunha, para quem
a questão da Educação é
uma matéria bastante sensível, adiantou que o município
estima que sejam cerca de
500 os alunos famalicenses
que “deixaram de ter resposta para a continuação do seu
percurso formativo em Vila

Nova de Famalicão”. Diz-se
inconformado com a situação criada pelo Governo,
que afecta as escolas mas
a dinâmica da própria vila
de Riba de Ave, e sublinhou
que “é fundamental que haja
uma resposta por força do
problema que foi criado”. O
edil famalicense referiu que
o nome da escola ou o estatuto da escola é, face ao
défice gerado, o menos importante. “Importante é que
o ensino secundário seja
mantido”, atalhou, compreendendo que “esta vila não
deve aceitar de ânimo leve
um conjunto de perdas”.
Na certeza de que o crescimento e desenvolvimento
da vila é também um reflexo
da “qualidade” da oferta educativa que Didáxis e Externato garantiram ao long dos
anos, o edil famalicense deixou a garantia de fazer tudo
o que esteja ao seu alcance
“para reivindicar o que é preciso para o nosso território”.
Perante um salão nobre cheio de ribadavenses,
aproveitou para os incitar a
juntarem-se às lutas que são
da Junta e da Câmara na
reivindicação de justiça para
a vila: “é fundamental que a
comunidade se associe a estas forças institucionais”. Entende que as conquistas do
passado, e nomeadamente

arranca já no início do ano.
Esta é uma valência que no
seu entender irá promover
o “protagonismo” da vila no
quadro regional, constituindo-se como uma nova oportunidade.
O aniversário serviu ainda
para distinguir o mérito des-

portivo de quatro entidades
(Ave Motor, Didáxis, Centro
Popular de Trabalhadores e
Riba de Ave Hóquei Clube)
e dois ribadavenses (Luís
Machado e Diogo Abreu)
Foi ainda distinguido o Mérito de Empreendedorismo a
Vítor Martins, pelo projecto

empresarial “Peopleware”, o
Mérito de Cidadania de José
Salgado e Irene Fernandes.
O primeiro ao serviço dos
Escuteiros e a segunda da
Igreja e da população carenciada, a qual ajuda.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Câmara Municipal promove acções no período de paragem lectiva

Crianças e jovens famalicenses
têm férias de Natal divertidas
Com o primeiro período
de paragem lectivo já em
curso, as crianças de Vila
Nova de Famalicão não têm
razões para esmorecer. Para
os mais pequenos, porque
chegaram as tão aguardadas férias e os momentos de
brincadeira, e para os pais,
porque graças aos programas de ocupação de tempos livres promovidos pela
Câmara Municipal os seus
filhos ficam bem entregues,
a aprender e a divertir-se em
segurança.
Desde a passada segunda-feira cerca de quinhentas
crianças do 1.º ciclo participam nas diversas atividades
programadas no âmbito das
Férias Desportivas e Recreativas do Natal. A iniciativa,
promovida anualmente através do pelouro do Desporto,
decorre até dia 22, sexta-feira, em vários espaços do
concelho.
As atividades físicas e
desportivas predominam no
programa da iniciativa que,
entre outros momentos, levaram os mais pequenos ao
circo, na tarde de terça-feira,

Com mais de uma dezena
de jovens inscritos, a iniciativa arranca também na próxima segunda-feira, dia 18, e
durante cinco dias irá contar
com um vasto programa de
atividades inspirado na série
de histórias “As Aventuras de
Tintim”.

Mais informações sobre
a “Aventura no Natal” em
www.juventudefamalicao.org
e sobre as Férias Desportivas e Recreativas em www.
vilanovadefamalicao.org/_ferias_desportivas_2.

Núcleo da Liga dos Combatentes
esclarece associados sobre protocolo
com Hospital da Trofa

e a Matosinhos já amanhã,
dia 21, para assistirem ao
musical “Alice e o País das
Maravilhas no Gelo”.
“Umas férias bem aproveitadas deixam um sabor
diferente em quem as vive
e prepara-nos melhor para
os períodos de trabalho
subsequentes. É a pensar
nesse ganho que a Câmara
Municipal procura ajudar as

famílias famalicenses a proporcionarem aos seus filhos
umas férias escolares de
Natal divertidas, enriquecedoras e retemperadoras”, refere a propósito o presidente
da autarquia, Paulo Cunha.
E acrescenta: “É uma iniciativa que organizamos há
vários anos para ajudar à
ocupação sadia dos tempos
livres das nossas crianças e

para dar sentido ao título que
orgulhosamente ostentamos
de um município amigo das
famílias. Porque o importante são as pessoas”.
A Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão pensou ainda nos jovens entre
os 12 e os 16 anos e vai promover, através do pelouro da
Juventude, mais um campo
de férias “Aventura no Natal”.

O Núcleo da Liga dos Combatentes da Vila de Ribeirão
tem sido com alguma frequência chamado a expressar-se
sobre o Protocolo vigente entre o Hospital da Trofa e o
nosso Núcleo.
Depois de várias anomalias havidas ao longo dos tempos mais recentes, entendeu contactar o Hospital para
uma reunião de trabalho que teve lugar no passado dia
15, e que serviu para que as referidas anomalias fossem
transmitidas para que o hospital possa avançar com diligência internas.
Em nota de imprensa o núcleo adianta que “analisados os protocolos existentes com o Núcleo e o Hospital,
concluiu-se de facto, não haver qualquer benefício que
agradasse a ambas as partes”. O Hospital avançou com
uma proposta considerada pelo Núcleo ir ao encontro do
desejado, com início em Janeiro 2018, garante entretanto.
Posteriormente serão ddos a conhecer aos associados
todos os itens debatidos e que vão ao encontro dos interesses de todos.

20 de Dezembro de 2017

O POVO FAMALICENSE

15

16

O POVO FAMALICENSE

20 de Dezembro de 2017

Campeonatos Zonais de Juvenis

Mateus Faia sagrou-se campeão
em prova que traz 11 medalhas para Famalicão
O Grupo Desportivo de
Natação de Famalicão, conquistou 11 medalhas nos
Campeonatos Zonais de
Juvenis, realizados nos diasentre 15 e 17 de dezembro
nas Piscinas Municipais de
Bragança.
A equipa de Famalicão
teve a participação de 12
nadadores juvenis, entre
os 49 Clubes participantes entre 250 atletas, que
conquistaram 11 medalhas,
com o Mateus Faia a sagrar-se campeão da Zona

Norte aos 400 Estilos e aos
200 Bruços. Eduarda Silva
sagrou-se vice-campeã da
Zona Norte, nas provas de
400 Estilos e de 200 Mariposa, com o André Marques a
sagrar-se vice-campeão da
Zona Norte aos 200 Costas.
A estafeta de 4X200 Livres
constituída por Mateus Faia/
João Carneiro/José Araújo/
André Marques sagrou-se
vice-campeã da Zona Norte
e a estafeta de 4X100 Livres
constituída por André Marques/Mateus Faia/João Car-

neiro/José Araújo sagrou-se
vice-campeã da Zona Norte.
Além destas medalhas de
ouro e prata, André Marques
conquistou a medalha de
bronze aos 200 Livres, Mateus Faia conquistou medalha de bronze aos 200 Estilos e Eduarda Silva medalha
de bronze aos 200 Mariposa.
Para o técnico Pedro Faia,
“foram uns campeonatos extraordinariamente emotivos,
com mais de uma dezena de
medalhas conquistadas, que
premiaram o trabalho reali-

zado na preparação destes
campeonatos”. No entender
do técnico “ficou demonstrado que somente vinculando
o talento desportivo ao trabalho no dia-a-dia se conseguem resultados”. Pedro
Faia sublinha que “todos estes nadadores estão bastante motivados para se superarem no processo de treino,
de forma a se prepararem
para os Campeonatos Nacionais a realizar no Funchal,
no mês de Março de 2018”.

José Miguel Silva eleito líder
da JP em eleições com lista única
A Juventude Popular
(JP) famalicense foi a votos
apenas com uma lista candidata. A nova comissão política concelhia passa a ser
composta por José Miguel
Silva como presidente, tendo como vice-presidentes
Francisco Pereira e Tiago
Ferreira, que se mantêm, e

Rui Simões que se estreia
no cargo. A Secretária Geral volta a ser a deputada
municipal Maria Inês Gomes
que transita do mandato da
comissão política de Raquel
Pinto.Como vogais foram
eleitos Afonso Mesquita, César Couto,Jorge Cruz e Sá,
Paulo Moreira, Tiago Gomes

e Adriana Santos.
Para a mesa do Plenário
Concelhio foi eleita a anterior presidente da JP Raquel
Pinto como Presidente, Sara
Oliveira como Vice-Presidente e Bruno Correia como
vogal.
A nova comissão política
tem como objectivo aprofun-

dar o conhecimento sobre
a realidade concelhia com
políticas de proximidade e
tornar a Juventude Popular
a maior estrutura de Juventude do concelho.
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Tudo aponta para que a Concelhia vá a votos
a 20 de Janeiro de 2018

PS: candidato de
consenso procura-se
PAULO FOLHADELA
PARECE REUNIR APOIO DE UMA LARGA
MAIORIA DOS MILITANTES
É público que a Concelhia de Vila Nova de Famalicão do
Partido Socialista vai a votos já no início do ano de 2018. As
previsões apontam para eleições a 20 de Janeiro, e as movimentações em torno da sucessão parecem já ter começado.
Apesar de, na última vez que foi questionado pelos jornalistas sobre uma eventual recandidatura ao cargo de líder
da concelhia, Luís Moniz ter mantido a incógnita, “O Povo
Famalicense” sabe que tudo aponta para que isso não venha
a acontecer.
Em fim de mandato, os órgãos terão tentado lançar o nome
de Rui Faria como possível candidato da sucessão à equipa
que começou por ser liderada por Nuno Sá, militante que deixou o cargo entregue a Luís Moniz aquando da sua eleição
para a Assembleia da República. No entanto, o militante de
Esmeriz, que tem estado de certa forma fora dos holofotes da
dinâmica partidária, parece não reunir o consenso da grande
maioria dos militantes da concelhia socialista de Vila Nova
de Famalicão. Refira-se, entretanto, que os militantes com
capacidade de voto estará reduzido a cerca de uma centena,
apenas, depois desta já ter sido uma das maiores concelhias
do país com militantes inscritos na ordem dos três mil.
Ao que apurámos, os deputados Nuno Sá e Maria Augusta Santos, ambos membros da bancada do PS na Assembleia da República, defendem uma solução agregadora, com
um candidato capaz de promover consensos internos e com
capacidade de se projectar na sociedade famalicense. Ambos estarão na disposição de apoiar um candidato que reúna
tais pressupostos.
De acordo com as movimentações de alguns militantes, e
o perfil de liderança que todos parecem desejar, tudo aponta
para que Paulo Folhadela possa ser o sucessor adequado.
O advogado e destacado militante do PS local, divergiu no
passado dos órgãos actualmente eleitos, tendo mesmo encabeçado uma lista, e é actualmente membro do Secretariado
da Federação Distrital de Braga do PS. O socialista também
foi apoiante de António Costa, quando se propôs ao cargo
de Secretário-geral, tendo sido, de resto, mandatário local da
sua candidatura.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

OFICINA visitou
Centro Português
de Fotografia
As turmas do 1.º
ano da OFICINA – Escola Profissional visitaram o Centro Português de Fotografia
(CPF), no Porto. Uma
visita em que os alunos
da OFICINA puderam
não só ficar a conhecer
o espólio de máquina
fotográficas do CPF, mas também visitar a cela onde este
preso o escritor Camilo Castelo Branco.
A visita contou ainda com a visualização da peça Farsa
de Inês Pereira de Gil Vicente levada à cena na Casa das
Artes do Porto. Inês Pereira, aluna do 1.º ano do curso de
Comunicação/Marketing, Relações Públicas e Publicidade
considerou ser uma visita de estudo chave para se entender com maior profundidade uma das mais célebres peças
de Gil Vicente.
Os alunos do curso de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos tiveram a oportunidade de visitar ainda
a empresa JP Sá Couto.
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Crianças da Creche Da. Elzira
visitaram estúdios da RTP

As crianças do ensino
pré-escolar da Creche Dona
Elzira Cupertino de Miranda,
estiveram no final de Novembro a assistir ao programa “A
Praça” nas instalações da
RTP em Vila Nova de Gaia.
“Foi um dia muito especial
para as nossas 69 crianças,
pois além de assistir a um
programa de televisão ao
vivo, ficaram a conhecer o
interior de um estúdio e todo
o seu funcionamento, nomeadamente as câmaras de filmar, o trabalho dos técnicos
e a preparação dos artistas
que atuaram”, descreve a

instituição, que agradece o
carinho com que foram rece-

bidos por Jorge Gabriel e a
Sónia Araújo.

Banda de Música promove
Concerto de Ano Novo
A Banda de Música de
Famalicão promove, no próximo dia 7 de Janeiro, o seu
tradicional Concerto de Ano
Novo.
A iniciativa terá lugar na
Casa das Artes a partir das
17 horas.
A Banda alerta que, embora o Concerto seja gratuito, os interessados devem levantar na Casa das Artes os
bilhetes de ingresso porque,
à semelhança do ano anterior, não é permitida a entrada sem o respetivo bilhete de
acesso ao Concerto.
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“Família” USF celebra alegria
do Natal em jantar convívio

A Universidade Sénior de Famalicão (USF) reviveu o espírito natalício no jantar que tradicionalmente junta toda a comunidade e assinala o final da primeira jornada de mais um
ano lectivo.
O convívio teve lugar na passada quinta-feira, e juntou
cerca de cinco dezenas de alunos, mas também colaboradores e professores que compõem o corpo docente da USF.
Fernanda Costa, presidente da direcção da instituição fundada em Maio de 2005, aproveitou o momento de convívio
para agradecer a todos quantos integram a “família” da uni-

versidade pela forma como abraçam o projecto, e também
para desejar votos de umas Boas Festas.
Acompanhada dos restantes elementos da sai direcção,
cumpriu a tradição de selar o Jantar de Natal com a oferta
de um presente a todos aqueles que estiveram no encontro.
“É apenas uma lembrança, de acordo com as nossas possibilidades”, alegou a propósito, lembrando que o mais importante são os momentos de encontro e partilha vividos nestes
dias em que a comunidade quase toda se junta, o que nem
sempre acontece no dia a dia de uma instituição onde todos

vestem a mesma camisola, mas de acordo com interesses
distintos.
A USF conta actualmente com uma oferta diversificada
de disciplinas, num total de 15. São elas a Literatura, o Inglês, Francês, Psicologia, História Antiga, Arte e Comunicação, Temas de Filosofia, Economia, Oficina de Materiais,
Desenho/Pintura, Informática, Fotografia, Yoga e Técnicas
de Comunicação. Para além disso conta com um Grupo de
Cantares.
Para além do tradicional Jantar de Natal, a USF promove
outros momentos de colectivo ao longo do ano lectivo, nomeadamente, a exposição de pintura e fotografia onde são
dados a conhecer à comunidade os trabalhos dos alunos, e o
passeio que assinala o final de mais uma jornada.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Escola de Oliveira S. Mateus
desafia: “Vamos arejar
Portugal”

A escola de Oliveira de S. Mateus está a desenvolver o
projeto “Vamos Arejar Portugal”, que pretende envolver a
comunidade educativa na sementeira e plantação de árvores autóctones para ajudar na reflorestação de Portugal.
Os alunos aderiram de forma entusiástica, garante a
escola, que fala de empenho na sementeira de aproximadamente cinco mil bolotas e castanhas. Este “berçário” ficará ao cuidado de todos, a aguardar a primavera. “Certamente, nascerão as árvores que desejamos oferecer a um
dos concelhos afetados pelos incêndios do verão”, conclui.
a escola a propósito.
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Instituição promoveu recolha de pilhas e de baterias usadas

“Engenho” solidária com o IPO
“A quadra natalícia na Engenho, para além do ambiente de alegria e de entusiasmo
com a decoração de todos os
espaços afetos às diferentes
respostas sociais ligadas às
crianças e aos idosos, está a
ser vivido com um forte sentido solidário”, como salienta
o presidente da direção, Manuel Augusto de Araújo.
Neste contexto, e no
âmbito do 9.º Peditório de
Recolha de Pilhas e Baterias usadas a favor do IPO
– Instituto Português de
Oncologia- promovido pela
Ecopilhas, a Engenho lançou o desafio aos seus colaboradores, crianças, idosos, famílias ecomunidade
para abraçarem esta causa.
Para o efeito, e numa Oficina de Natal, educadoras,
crianças e idosos construíram um trenó solidário que,
no átrio do Centro de Apoio
Comunitário, receberá pilhas

e baterias usadas que posteriormente serão objeto de
reciclagem.
“O grande objetivo é encher o trenó com pilhas e
baterias, facto que, a par de

uma causa solidária, traduz
também uma boa prática
amiga do ambiente”, assegurou o responsável pela Instituição.

Festa de Natal
da Escola de Bairro

A Escola Básica e Jardim de Infância de Bairro promoveram, no passado doa 9, a sua Festa de Natal, que decorreu no Centro Paroquial de Bairro.
A Associação de Pais, promotora da Festa, proporcionou
a todos os presentes, que enchiam o salão paroquial, o espetáculo “Musical Circo de Natal”, que animou e encantou
as crianças e adultos, com os diversos números que foram
apresentados. Os alunos também se exibiram cantando
canções alusivas ao Natal e no final foram surpreendidos
com a presença do Pai Natal, que a todos ofereceu presentes.
A Associação de Pais de Bairro merece um agradecimento pelo espetáculo proporcionado e a forma organizada
como o mesmo decorreu.

Filipe Carneiro nos Mundiais
Decorreu no Algarve em Vila
Real de Santo António, entre os
dias 1 e 6 de dezembro, os Jogos
Mundiais da IWAS, Federação Internacional de atletas amputados
e cadeira de rodas, com a participação de atletas de 43 nacionali-

dades.
A seleção portuguesa do atletismo adaptado foi representada
por cinco atletas e respetivos treinadores, entre eles o famalicense
Filipe Carneiro, da Associação de
Boccia Luís Silva e a sua treinadora

Alexandra Sarmento. O atleta participou nas provas de 100 metros,
200 metros e 400 metros, na classe T54, tendo alcançado o 6.º lugar
nas três provas, com resultados de
bom nível. Os atletas portugueses
que participaram nas provas de

atletismo em cadeira de rodas, alcançaram no total oito medalhas,
entre as quais sete de ouro, uma de
prata e a obtenção de um recorde
europeu.
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CIOR distinguiu alunos com prémios de Valor,
Mérito e Motivação
A Escola Profissional
CIOR reconheceu os seus
alunos, na passada quinta-feira, com os Prémios de
Valor, Mérito e Motivação,
numa cerimónia pública, que
contou com a presença de
todos os membros da sua
comunidade escolar.
Na abertura da cerimónia,
o diretor pedagógico da escola, José Paiva, referiu que
“o quadro de valor e mérito
pretende ver reconhecidos e
valorizados o mérito, a dedicação e o esforço dos alunos
no seu trabalho e no desempenho escolar, bem como
criar estímulos nesse sentido”, acrescentando que, para
além dos resultados académicos e das aprendizagens

“a Escola quer alunos com
educação, princípios e valores, cidadãos no mais amplo
sentido da palavra”.
No decorrer da cerimónia,
intercalada com momentos
de animação recreativa e
cultural, projeção de vídeos
sobre atividades e projetos
desenvolvidos no ano letivo
passado, bem como testemunhos dos alunos, foram
agraciados com prémios de
mérito alunos dos CEF(s)
- cursos de educação e formação de Acompanhamento de Crianças, CNC e de
Instalações Elétricas. Foram
também atribuídos prémios
de mérito a alunos dos cursos profissionais de Animação Sociocultural(ASC14),

Eletrónica, Automação e Comando(EL21, EL22 e EL23)
e de Mecatrónica Automóvel(MA7).
Foram ainda contemplados com prémios de motivação alunos dos cursos
profissionais de Produção
Metalomecânica (PM2 e
PM3), Animação Sociocultural (ASC13 e ASC15),
Instalações Elétricas (IE16)
e Mecatrónica Automóvel
(MA6,MA8,MA9 e MA10).
A prática solidária esteve
presente com a recolha de
géneros alimentares para
distribuir a famílias carenciadas. No final procedeu-se à
partilha do bolo comemorativo

Boas Festas “by” Cior!
Um grupo de alunos do curso de Animação Sócio Cultural, com o professor Bessa ao leme, visitaram a redação do jornal
“O Povo Famalicense” na passada semana para os habituais votos de Boas Festas.
Como sempre, a mensagem natalícia traz associada uma temática da actualidade, e este ano a comitiva visitante não
teve tarefa fácil em razão da carga negativamente pesada de alguns flagelos que afectam os jovens. O bulling em ambiente
escolar foi uma das abordagens, alertando para as consequências graves que transporta para o universo da vítima. Muitas
vezes os nossos jovens não têm a noção do impacto da violência física e psicológica sobre o alvo, e o que impõe uma reflexão para que casos, nomeadamente, de suicídio das vítimas, não se repitam nunca mais. Os alunos da CIOR trouxeram
ainda uma mensagem sobre o consumo de drogas e os riscos que esse consumo acarreta.
A redacção deste jornal, habituada que está a recebê-los, não pode deixar de felicitar alunos e professores pela pertinência dos temas. Agradece ainda o carinho da visita, e retribui os votos de Boas Festas a todos quantos integram, em
dimensões diferentes, este projecto educativo de referência na região.
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Piloto Pedro Almeida testou Kit R4 em França
A convite da Oreca, preparador francês que detém o
direito de fornecer os novos
Kits R4 de ralis da FIA deu
continuidade, Pedro Almeida
esteve ao volante da viatura
utilizada no Rally du Var em
França, com vista aos derradeiros testes de desenvolvimento do Kit R4.
O jovem piloto de Famalicão teve a oportunidade de
desvendar as potencialidades e mais valia dos componentes que compõe este
R4. Um novo segmento de
viaturas para os ralis, posicionando-se abaixo dos R5,
mas significativamente acima dos R3.
Segundo a equipa técnica, dentro de alguns dias, o
kit será inspecionado para
aprovação pela FIA e poderá então ser entregue às
primeiras equipes interessadas nesta categoria.Após
algumas passagens na “baquet” habitualmente reservada aos navegadores, Pedro
Almeida teve oportunidade
de conduzir o “preparado”
Toyota com as performances R4. “É um carro muito
bem concedido que perdoa
facilmente os erros que cometemos, graças às afinações do chassi e restantes
componentes. É como conduzir um karting! Tem uma

enorme agilidade, muita facilidade em encontrar tração
mesmo nas condições mais
adversas, sendo previsível
na condução e dando muita
segurança. O motor é potente com um binário agradável,
permitindo tirar largo prazer
de condução e competitividade, face aos carros mais
evoluídos, mas progressivo;
a caixa está muito bem escalonada; a suspensão brilhou,
apresentando já uma grande
evolução e com um comportamento bastante agradável
face ao piso irregular em que
foi feito o teste, e permitindo
disfrutar de uma condução
divertida”, descreveu o mais
recente vencedor do Rali de
Famalicão.
O teste em piso de asfalto, foi muito curto, não
permitindo naturalmente a
melhor adaptação, sendo,
no entanto, “muito reconfortante para um jovem como
eu, pensar que este pode ser
o futuro, com muitos argumentos para seduzir jovens
pilotos com ambições”, salientou Pedro Almeida, que
esta ano já teve a oportunidade de conduzir em competição o Clio R3 e o Skoda
S2000, justificando por isso
as mais valias deste R4: “De
fácil adaptação, comparado
com os carros que utilizei

no Trofeu Pirelli no campeonato Galego e, mais recentemente o Skoda no Rali de
Famalicão e de Águeda. Em
termos comparativos com
o R3 e o S2000, o jovem
piloto da equipa NHSportnão hesita em colocar o R4
num patamar elevado: “O R4
apresenta aspetos similares
ao S2000 sendo as grandes
diferenças o facto de ser um
carro turbo, não transmitindo
muito a noção da velocidade
tão acentuada quanto o Skoda. Para um mero espetador,
na passagem de ambos, a
não ser que seja conhecedor
de facto, não denota diferenças”.

Encerramento
de temporada
no 13.º CAM
Rali Festival
Pedro Almeida fechou
com chave de “ouro” a
temporada de 2017 com a
participação em mais uma
edição do “Rallly Show” do
Clube Automóvel do Minho
que teve como “anfiteatro” o
kartódromo e o circuito de
Braga.
Acompanhado pela navegadora, Sofia Dias, que esteve em excelente plano, o pi-

O piloto durante os testes

loto de Famalicão começou
por liderar a prova, ao carimbar o melhor registo especial
de abertura. Com condições
climatéricas
algo adversas, o Renault
Clio R3 acusou um pequeno
problema elétrico que indianizou manter o mesmo ritmo,
não indo além do oitavo tempo na segunda classificativa.
Após o interregno e, quando
tudo já estava em conformidade em termos mecânicos
a organização optou por cancelar as duas ultimas especiais devido ao mau tempo.

Assim, Pedro Almeida e Sofia Dias alcançaramum excelente 4.º lugar à geral e o 2.º
da categoria, sem do ainda
a melhor equipa portuguesa
logo atrás do pódio repleto
de equipas espanholas.
Para o piloto, este “foi
sem duvida um momento
de prazer de condução e a
oportunidade de proporcionar à Sofia – que esteve muito bem, um teste em ritmo
de competição”. Lamenta o
cancelamento das duas ultimas passagens, mas entende que tenha sido imperioso

“face ao mau tempo”, apesar
de reconhecer que teriam
sido essenciais para aspirar
à vitória.
Pedro Almeida aproveita o rescaldo da temporada
para “deixar um agradecimento a toda a equipa pelo
seu desempenho e à navegadora pelo excelente trabalho”.
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XL Taça de Portugal de Xadrez

Didáxis apura 2 equipas para os 1/16 avos de final
A 40.ª edição da Taça de
Portugal por Equipas juntou
59 equipas, que foram divididas em cinco zonas geográficas diferentes.
O início da Prova Rainha
do Calendário Nacional da
Federação Portuguesa de
Xadrez 2017/2018 teve início no passado dia 16 de
dezembro com os 1/32 avos
de final e terminará com a
aguardada Final a 15 de julho. Durante as seis eliminatórias a disputar assistir-se-á
ao sucessor da jovem equipa
famalicense, Clube de Xa-

drez-A2D, que conquistou na
época transata a 39.ª Taça
de Portugal de Xadrez.
A equipa A do Clube de
Xadrez A2D começou a defesa do título após vencer,
fora de casa, de forma categórica a equipa B da Escola
de Xadrez do Porto por 4-0.
A equipa A foi constituída
por: MN Ivo Dias, Carlos Novais, Luís Romano (Capitão)
e Mariana Silva.
A equipa B do CX A2D
defrontou em casa a equipa vianense ADC Perre e,
também venceu por 3,5-0,5.

No final do encontro a jovem
equipa famalicense saiu vencedora em três dos quatro
tabuleiros, tendo passado
assim à eliminatória seguinte: João Romano (Capitão),
Inês Silva e Bruno Ribeiro
superiorizaram-se nos 1º,
2º e 3º tabuleiros perante
os seus adversários e José
Santosempatou na 4ª mesa.
A próxima eliminatória, os
1/16 de final, realizar-se-á a
6 de janeiro e o sorteio será
realizado na próxima dia 21
de dezembro às 15h00m na
sede da FPX.

Futebol ACV luta por objectivos
No final do ano em que
se assinalaram as comemorações do 40.º aniversário
da Associação Cultural de
Vermoim (ACV) e em ano de
regresso à 1.ª Divisão AFSA,
o Futebol ACV mostra novamente a sua “vivacidade” ao
assegurar uma importante
vitória frente à ADESPO.
O resultado final fixou-se
em 3-1 e os golos do ACV
foram marcados por Cláudio
Carvalho, Salazar, Antunes,
Ruben Ferreira. Este resultado posiciona o Futebol
ACV num lugar ainda não

confortável para assegurar a
manutenção, mas começa a
criar condições para o efeito
e desta forma caminha para
atingir os objectivos previamente fixados no inicio da
época que passavam pela
manutenção e assegurar um
lugar o mais próximo do Pódio .
A direcção quer mais uma
vez e publicamente enaltecer o trabalho sistemático
levado acabo pela equipe
técnica orientado por Hugo
Ribeiro assim como delegados e director Desportivo.

Este trabalho “está a ser
bem entendido e correspondido por todos os jogadores sem excepção a quem
também é estendida esta
congratulação”, sublinha a
ACV, que aproveota para
enviar um agradecimento
“muito espe- cial os nossos
mecenas e patrocinadores
que sem eles tudo isto não
seria possível aproveitando
para deixar aqui um desafio
a todos aqueles que ainda se
queiram associar, apoiando
este jovem e sustentado projecto.”
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Crianças da Escola Sede n.º 1 levaram música e bens alimentares para distribuir
por quem mais precisa

Cabana de Natal é viveiro de solidariedade

A Cabana de Natal, é por
estes dias um verdadeiro viveiro de solidariedade. Cerca de 200 crianças da Escola Básica Conde S. Cosme
(Sede n.º 1), estiveram na
passada semana na cabana
para deixar bens alimentares
e outros, destinados a distribuir por famílias carenciadas
do concelho.
Sara Sabino, de apenas
oito anos de idade, integrou
a comitiva. “Trouxemos muitos alimentos, arroz, massa,
atum e outras coisas para o
Pai Natal distribuir pelas famílias que não conseguem
comprar esses alimentos e
viemos cantar umas músicas
sobre o Natal para alegrar a
cidade”, disse a aluna a propósito da acção desenvolvida pela escola nesta quadra,

e que inverteu o quadro das
ofertas dos presentes. Em
vez de ser o Pai Natal a dá-los, foram os alunos que
lhos entraram com este que
é um objectivo social.
Até 24 de dezembro, a
Cabana Solidária, instalada
na Praça 9 de Abril, serve
objetivos muito nobres recebendo bens alimentares
e outros que reverterão para
a Loja Social de Famalicão,
sendo depois distribuídos
pelas famílias carenciadas
do concelho.
Para a coordenadora da
Escola Conde S. Cosme,
Sameiro Maia, “trata-se de
uma iniciativa solidária muito
interessante que dá o mote
para o trabalho que desenvolvemos na escola com as
crianças e que tem a ver com

a solidariedade e a generosidade”. Segundo esta responsável, “desde a primeira
edição em 2014 que participamos nesta iniciativa o que
também nos facilita a tarefa
de entrega dos bens arrecadados pelas crianças”.
Para as crianças o momento é mágico. Zé Pedro
de 9 anos costuma participar
nas atividades da Cabana
Solidária e gosta muito de
cá estar. “Hoje viemos ver
os nossos colegas atuar e
também viemos entregar alimentos”, refere. Também a
colega Rita Martins costuma
vir todos os anos à Cabana
Solidária ver o Pai Natal e
oferecer alimentos.
Mas há muitas mais atividades para fazer na Cabana
Solidária, com o Pai Natal

e as duendes a receberem
as crianças num ambiente
de pura fantasia. Através

da presença da “A Casa ao
Lado” há ainda workshops
de pinturas, decorações de

CHMA instituiu figura do “Voluntário de Sangue”
O Centro Hospitalar do
Médio Ave (CH,A) acaba
de criar a figura do Voluntário de Sangue, uma iniciativa que visa reforçar a
importância do dador de
sangue na sua unidade de
saúde.
Neste sentido, os volun-

tários irão ter um crachá
que os associa a este tipo
de voluntariado. A cada cinco anos serão reconhecidos
num evento simbólico de
entrega de diploma e novo
identificador com referência
ao seu tempo de voluntário,
assim como um cartão de

identificação de voluntário.
Segundo o CHMA, serão
ainda estabelecidos protocolos com instituições e empresas, no âmbito da sua responsabilidade empresarial,
de forma a que divulguem e
promovam juntos dos seus
colaboradores a doação de

sangue no seu hospital, obtendo também esta denominação.
Tendo como mote “Doe
vida. Seja do nosso tipo”, o
CHMA ambiciona que esta
ação se crie uma maior rede
de ajuda a quem precisa de
receber sangue para viver.

Entretanto, no passado
sábado, o hospital de Famalicão acolheu a cerimónia
de entrega dos cartões de
voluntário doe sangue aos
dadores de Famalicão. Em
data a determinar o mesmo
acontecerá com os dadores
do hospital de Santo Tirso.

natal e muitas outras atividades artísticas para os mais
novos.
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Sob coordenação da YUPI

XIII Assembleia
das Crianças e Jovens
sobre Direitos Humanos
realizou-se em Gondifelos
No âmbito do projeto “School of Active Citizens”, coordenado pela associação juvenil famalicense YUPI, e em articulação com o Agrupamento de Escolas de Gondiflos numa
rede internacional de cooperação com apoio do programa
Erasmus + Educação e Formação, este ano a XIII Assembleia de Criança e Jovens pelos Direitos Humanos liderada
pela CNASTI – Confederação Nacional de Ação sobre o Trabalho Infantil teve lugar na escola de Gondifelos.
No passado dia 15 de dezembro reuniram-se três dezenas de jovens representantes das turmas que participaram no
programa de Educação para os Direitos Humanos e Igualdade de Género em contexto de Formação Cívica, e debateram
as condições que poderiam melhorar a igualdade de género
no contexto familiar, profissional, de acesso à participação e
cidadania e nas questões da violência com base no género.
Em nota de imprensa a YUPI esclarece que “durante todo
o dia o grupo de participantes foi desafiado através de metodologias de educação não formal e com recurso a debates,
trabalhos de grupos, visionamento de pequenos excertos de
filmes e reflexão, a pensar sobre a situação atual em Portugal
e no mundo face ao acesso a direitos universais por meninos
e meninas, assim como em todo o mundo, descobrindo realidades difíceis mas ao mesmo tempo encorajando à ação
individual de denúncia, de debate e de resistência a todas
as formas de opressão ou privação de direitos das crianças,
com especial destaque aos direitos das meninas e mulheres
que se encontram historica, geografica e estatisticamente
mais vulneráveis na sociedade.
As conclusões do dia de trabalho ne”sta Assembleia foram assinadas por todos os participantes. Neste mesmo documento, comprometem agora a um olhar mais atento, uma
ação mais justa e reivindicativa dos seus e dos direitos de
todas as crianças e jovens que conheçam”. Estas conclusão
serão entregues à direção do Agrupamento de Escolas, ao
presidente de Junta da União de Freguesias de Gondifelos,
Outiz e Cavalões, assim como demais entidades parceiras do
projecto, nomeadamente, a CNASTI, YUPI e o Agrupamento
de Escolas de Gondifelos.

Simulacro
de evacuação
no Estádio Municipal

No âmbito da implementação das Medidas de Autoproteção do Estádio Municipal, informa-se que no próximo dia
29 de dezembro, sexta-feira, será realizado um simulacro
de evacuação designado “Operação Estádio 2017”, durante o jogo-treino entre o Futebol Clube de Famalicão e o
Merelinense.
A iniciativa, que pretende testar e aperfeiçoar os procedimentos de emergência estabelecidos, decorrerá a partir
das 17h45. O jogo de futebol terá início às 16 horas
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EARO celebrou
Ludoférias de Natal da Gerações
o Natal sob o lema
já mexem com a pequenada
da união

“Uma noite com muita animação e boa disposição”. É
desta forma que a Escola de Atletismo Rosa Oliveora descreve o jantar de Natal que se realizou no passado dia 16.
A festa contou com a presença de atletas , familiares ,
patrocinadores, de Mário Passos vereador da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Jorge Paulo Oliveira,
deputado da Assembleia da Republica e atleta, e de representantes da Egosport. “Todos contribuíram para que fosse feita uma grande festa em que pudesse reinar o espírito
de equipa”, garante a EARO, segundo a qual “mais um ano
se passa e a família EARO cresce e continua unida, mais
um ano se passa e continuamos com o mesmo lema, mais
um ano se passa e cada vez temos mais vontade de lutar
e lutar”.
A EARO agradece aos seus patrocinadores: Auto Calibragem Silvar,Egosport, Bitocas-Snackbar,Restaurante O
Borges, Fernando Lima,Sr. Oliveira, Junta de Freguesia de
Joane, ACO SHOES, Farmácia Joane, e a Câmara Municipal de Famalicão, sem a ajuda dos quais “nada seriamos
capazes de fazer por tantos atletas que acolhemos desde
benjamins a veteranos”.

Arrancaram, no passado
dia 18 de dezembro, prolongando-se até ao próximo dia
29, as Ludoférias de Natal,
numa organização anualmente repetida da Associação Gerações.
As dezenas de crianças
que participam nesta iniciativa tiveram um primeiro dia
em grande com a realização
de uma atividade intergeracional com as pessoas mais
velhas do Clube Sénior que
consistiu na realização de
um “atelier de culinária de
Natal”. Para a tarde deste primeiro dia, e depois da
azáfama da cozinha, nada
melhor do que assistir a uma
sessão de cinema na Fundação Cupertino de Miranda,
com o filme “Papel de Natal”.
O dia 19 de dezembro foi
reservado para o artesanato
de Natal, com as crianças
a aprenderem a fazer trabalhos em “ponto de cruz”,
um “ofício” em que todas as
crianças se envolveram com
entusiasmo e alegria, produzindo verdadeiras obras de
arte.
A participação das crianças nas atividades programadas pela Associação Ge-

rações e pelo seu Centro
Educativo foi-se tornando
mais intensa à medida que
os dias decorriam.
Desde a visita ao Serviço
de Arqueologia da Câmara
Municipal, no Parque da Devesa, passando por uma atividade intersalas dedicada
aos “origamis de Natal”, às
“horas do conto”, nas salas
da Associação Gerações e
na Biblioteca Municipal, a oficinas de escrita, à exposição
sobre o Rio Ave, na Casa do
Território, a uma sessão de

cinema, com o filme “A Bela
e o Monstro”, também na Biblioteca Municipal e à participação nas comemorações
do mês das bibliotecas escolares, na Fundação Cupertino de Miranda, foi todo um
corropio de atividades lúdicas, recreativas e culturais
que ajudaram as crianças a
compreender melhor o mundo em que vivem, aquilo que
somos, quem somos e como
somos.
Ao promover anualmente
este projeto que se junta a

projetos idênticos nas férias
da Páscoa e nas “férias grandes” de Verão, a Associação
Gerações tem como objetivo
dar uma resposta às famílias
que não podem estar com os
seus filhos nas férias escolares, proporcionando a todos
momentos inesquecíveis de
aprendizagem, de divertimento e de brincadeiras didáticas porque, como todos
sabemos, “o ofício principal
da criança é brincar”.
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Jorge Oculista renovou e ampliou
espaço da loja na rua Adriano Pinto Basto
Fundado em 1964 o grupo Jorge Oculista iniciou
a sua actividade em Santo
Tirso.
Numa fase inicial de expansão, o grupo desenvolveu a sua actividade económica essencialmente na
zona do Vale do Ave, em
cidades como: Santo Tirso, Vila Nova de Famalicão,
Trofa e Barcelos. Posteriormente alargou o seu ramo
de negócio a cidades como:
Braga, Viana do Castelo,
Guimarães, Porto (entre outras), tendo actualmente uma
rede organizada em 20 diferentes espaços comerciais.
Jorge Fonseca iniciou a
sua actividade no ramo óptico como técnico ocular e, durante dez anos, trabalhou na
loja “Oculista Rocha”, onde
adquiriu generalizados conhecimentos dentro do ramo
óptico ( continuando simultaneamente os seus estudos à
noite ). Posteriormente decide abrir o seu próprio negócio, tendo então fundado a
nossa actual marca comercial: “Jorge Oculista”. “Fomo-

-nos desenvolvendo ao longo dos tempos, sempre com
o conceito de loja e rua, com
uma vasta panóplia de serviços extremamente personalizados. Tivemos sempre no
nosso historial uma tradição
de aconselhamento e de
uma relação muito próxima
com os nossos clientes.” “ É
muito comum encontrarmos
pessoas que se deslocam às
nossas lojas todos os dias.
Gostamos do tipo de relacionamento que temos com
quem nos visita.
Aliados à tradição de
um atendimento altamente
personalizado,” temos igualmente ao dispor uma excelente gama de produtos e
serviços”.
Nas nossas lojas “Jorge
Oculista” é possível encontrar todas as grandes marcas de óculos disponíveis no
mercado. “Graças às 20 lojas que temos integradas no
nosso grupo, temos capacidade negocial com todos os
nossos fornecedores. Temos
relações privilegiadas com
todas as marcas que comer-

cializamos”.
O sucesso alcançado
pelo grupo “Jorge Oculista”
é suportado pela dinâmica
interna, que se centra sobretudo no objectivo de poder
melhorar o nível de qualidade dos produtos e serviços
que diariamente prestam
aos clientes. Com serviços
em todas as lojas de modernos consultórios, devidamente equipados, com a alta
tecnologia “de ponta”, tendo
em vista a optimização da
realização dos diversos exames optométricos e aconselhamentos, bem como, prescrição óptica dispondo de
todo o tipo de equipamento
necessário para efectuar os
mais rigorosos exames de
adaptação às suas lentes de
contacto.
O grupo “Jorge Oculista”
dispõe ainda de um rigoroso e moderno sector técnico,
devidamente especializado
e equipado, para que a produção e ajuste das suas armações e lentes, assentem
num maior e melhor conforto, tendo em conta as ver-

dadeiras pretensões e reais
necessidades.
A missão do grupo “Jorge Oculista” centra-se assim, numa busca incessante
e contínua para atingir “os
mais elevados padrões de
qualidade dentro da nossa
oferta, quer ao nível do nosso variado leque de produtos, quer ainda no rigoroso

controle de qualidade, ao
nível dos nossos diversos
serviços”.
O rigor e experiencia com
que habituou a servir os seus
clientes “permitem-nos oferecer um serviço único, num
mercado que conhecemos
como ninguém. Desejamos
servir aos nossos clientes o
domínio da Óptica Ocular,

através do incremento de
certas competências técnico-científicas que permitam
e privilegiem obter a melhor
e a mais adequada solução,
para cada caso particular”.

Filhos dos Dadores de Sangue recebem prendas
A Casa das Artes de Famalicão acolheu, no passado domingo à tarde, a Festa de Natal
dedicada aos filhos dos dadores de sangue.
Promovida pela Associação de Dadores de Sangue de Vila Nova de Famalicão, a iniciativa dá alegria aos filhos dos dadores, com idades até aos dez anos, que para tal se inscreveram atempadamente. Assim, foram quase duas centenas de crianças que, acompanhadas
pelos pais encheram o grande auditório. O programa apresentado por Susy Mónica, começou com a exibição do filme de animação COCO; apresentação do Hino da Associação;
dança, com seis pares (crianças) da Gindança; história do principezinho com a Boneca Perlimpimpim, a Sara e o Pai Natal; foi realizado sorteio de um LCD, entre os dadores presentes,
sendo contemplado o dador Fernando Morais, de Calendário; foi feito sorteio de uma bicicleta e capacete entre as crianças presentes, sendo contemplada Matilde Alves Machado,
com nove anos, da freguesia de Cabeçudos; entre os convidados tomou da palavra Luis
Moniz, em representação da Administração do Centro Hhospitalar do Médio Ave; Ademar
Carvalho, da União de Freguesias de Famalicão e Calendário; Sofia Fernandes, vereadora
da Câmara Municipal de Famalicão.
Joaquim Vilarinho, presidente da Dirdção desta Associação, com os elementos dos Órgão
Sociais em palco, lembrou os dois elementos que este ano partiram, nomeadamente Fernanda Campos e Luis Vilaça e, deixou um agradecimento a todos os presentes e às seguintes entidades: Câmara Municipal de Famalicão, Casa das Artes, Afacycles, Rodrigo Silva
Vieira de Castro.
A festa não terminou sem a distribuição do tradicioanla lanche e das aguardadas prendas
a todas as crianças, consoante as idades.
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Junta de Arnoso e Sezures envolve
crianças e famílias em Festa de Natal
O pavilhão da Escola
Básica Integrada de Arnoso Santa Maria acolheu, no
passado dia 17, a festa de
natal da Junta de Freguesia de Arnoso (Santa Maria,
Santa Eulália) e Sezures.
As crianças e seus familiares foram acolhidos por
palhaços e personagens de
desenhos animados, com
esculturas de balões. Foi
apresentada uma peça de
teatro intitulada “Circo de
Pai Natal do Fato Vermelho”.
O Pai Natal chegou no seu
trenó comandado pela rena
“Rodolfo” e as crianças poderam passear de trenó pelo
recinto da festa. O momento
alto da festa ocorreu com
distribuição dos presentes
pelas centenas de crianças.
No recinto existiu uma máquina de pipocas e algodão
doce que deliciaram a pe-

quenada e complementaram
o lanche disponibilizado.
A Junta de Freguesia
agradece o apoio da Câmara

Municipal, ao Agrupamento
de Escolas D. Maria II a cedência do pavilhão e a todos
os voluntários que colabora-

ram na organização da festa
e aproveita a oportunidade
para desejar a todos Festas
Felizes.

Cineclube propõe três curtas para a próxima sessão das Noites do Cineclube
“Cidade Pequena”, “Coelho Mau” e “Farpões Baldios”, são as três curtas metragens que o Cineclube propõe para a
sessão desta quinta-feira das Noites do Cineclube, como sempre, às 2145.
O programa é composto por três curtas-metragens portuguesas que, nos últimos tempos, causaram grande impacto a
nível nacional e internacional. Em “Cidade pequena”, Diogo Costa Amarante filma a relação entre uma mãe e o seu filho,
Frederico, que aos seis anos descobre que as pessoas morrem quando o coração delas pára. Essa descoberta perturbante
leva-o a não conseguir dormir. Escolhida para competir no Festival de Cinema de Cannes, “Coelho mau”, de Carlos Conceição, conta a história de dois irmãos fechados no amor de um pelo outro: ela com doença grave, ele a cuidar dela. Ao fundo,
uma mãe displicente que apenas pensa no seu amante. Já a história narrada em “Farpões baldios” por Marta Mateus,
situa-se no Portugal de finais do século XIX, onde os trabalhadores rurais iniciaram uma luta por melhores condições vida
e de trabalho, mudando, ainda que muito lentamente, o panorama do país.
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“Engenho”
apostada em celebrar
o Natal todos os dias

“Era bom que a quadra
natalícia, com todos os seus
valores, sentimentos e práticas, se estendesse por todo
o ano, mas aqui, na Engenho, em todas as respostas
sociais e serviços, os seus
colaboradores,
nomeadamente os que lidam com os
idosos, fazem tudo por tudo
para que o Natal seja todos
os dias”. Foi desta forma que
a direção se dirigiu aos presentes na Ceia de Natal realizada, no passado dia 16, no
Lar desta instituição.
Para além dos utentes,
familiares, amigos e membros dos órgãos sociais, a
Ceia contou com a presença de Ademar Carvalho, em

representação da Câmara
Municipal, Ângelo Sousa, da
Assembleia Municipal, Carla
Faria, da direção da UDIPSS
e autarcas.
Manuel Augusto de Araújo, presidente da direção,
aproveitou ainda para agradecer publicamente à Câmara Municipal a deliberação de doação à Engenho,
por parte do município, do
terreno onde está instalado
o seu Centro de Apoio Comunitário, até aqui ocupado
em regime de usufruto. Este
responsável interpreta este
facto, por parte da Câmara
Municipal, como um ato de
“reconhecimento por tudo o
que a Engenho tem feito, ao

longo dos anos a favor das
comunidades, confiança nos
projetos e dinâmicas em curso e desafios para continuar a fazer mais para todos”.
Esta ideia foi corroborado
por Ademar Carvalho, que
sempre viu na Engenho um
“parceiro privilegiado, ativo,
interveniente e mobilizador
no que diz respeito às questões do desenvolvimento local neste território específico
do município”.

Creche Da. Elzira “recebeu” o Natal
em festa
No passado sábado, dia
16, a Creche e Jardim Infantil D. Elzira Cupertino de
Miranda realizou a sua Festa
de Natal 2017.
Pelas 15 horas, o Salão
Paroquial da freguesia do
Louro estava totalmente lotado, com todas as crianças e
suas famílias.
O presidente da Direção,
Jorge Carvalho, deu início à
Festa de Natal, agradecendo
aos pais a sua presença.
O espetáculo começou
com as crianças do ATL.,
que realizaram uma atuação
em luz negra e de seguida
uma dança de Natal.
De seguida, foi visualizado um filme preparado pelos
professores de Informática,
onde as crianças mostravam
aos seus familiares como é o
seu dia a dia na Instituição.
Seguiu-se uma surpresa,
a professora de dança e alguns seus amigos, realizaram uma espetacular e bem

ritmada dança latina.
Foi então a vez da participação dos meninos do Pré-Escolar, que brindaram os
orgulhosos familiares com
divertidas danças e músicas
de Natal.

Para finalizar o espetáculo, as funcionárias da
Instituição prepararam uma
atuação sobre o verdadeiro
espírito do Natal.
Era chegada a hora da
tão aguardada visita do Pai

Natal, que distribuiu presentes e um recheado lanche de
Natal a todas as crianças da
Instituição.
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“Famalicão, Um Lugar para Sonhar” é o tema da Campanha de Natal, promovida pela ACIF
e pela Câmara Municipal

Magia do Natal vivida nas ruas
por milhares de pessoas
A magia do Natal foi vivida por milhares de pessoas
que invadiram as ruas de
Vila Nova de Famalicão, no
passado domingo, a Parada
de Natal Natal.
Foi neste ambiente verdadeiramente natalício que
chegou o Pai Natal. Escoltado por um grupo de cerca de
30 motards equipados a rigor
e seguido por crianças, seniores e várias personagens
do imaginário infantil, entre
as quais o boneco de neve,
os três porquinhos e muitos
outros, o Pai Natal chegou
em grande estilo, espalhando alegria e muita animação
por todos os presentes, mas
principalmente pelos mais
pequeninos.
A parada do Pai Natal
arrancou junto aos Paços
do Concelho seguindo até à
Praça 9 de Abril, onde está
instalada a Cabana Solidária
e onde o Pai Natal está até
24 de dezembro a receber
presentes para depois distri-

buir pelas crianças carenciadas do concelho.
A animação natalícia que,
este ano, arrancou mais
cedo em Vila Nova de Famalicão tem atraído todos os
dias muita gente ao centro
da cidade.
Quando cai a noite e a
iluminação é ligada, milhares
de cores e pontos de luz projetam-se no céu da cidade,
criando cenários natalícios.
Na Praça D. Maria II, a multidão aguarda o espetáculo
diário de luz, cor e música,
enquanto nos carroceis as
gargalhadas dos mais novos
ecoam. Passa o comboio, e
enquanto os mais corajosos
se divertem na Pista de Gelo,
outros aproveitam a Aldeia
Natal para entrar na azáfama
das compras. Tudo acontece
num ambiente acolhedor,
mágico e sonhador, fazendo
jus ao slogan escolhido para
a campanha de Natal deste
ano, promovida pela Associação Comercial e Industrial

de Famalicão (ACIF) e Unidade de Gestão do Centro
Urbano, com o apoio da Câmara Municipal “Famalicão,
Um Lugar para Sonhar”.

37

38

O POVO FAMALICENSE

Mensagem de Natal do Presidente
da Câmara de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha
Nesta época tão especial, quero deixar uma
palavra de amizade a todos os famalicenses,
fazendo votos para que o espírito natalício
ilumine as suas vidas e traga a todos a alegria
e a satisfação de viver.
No exercício da nossa atividade de autarcas,
dentro das nossas possibilidades, tudo
procuramos fazer para reforçar estes
sentimentos no nosso território,
proporcionando mais e melhor qualidade de
vida a todas as famílias famalicenses, para
que todos os seus membros sejam felizes e se
orgulhem cada vez mais do concelho em que nasceram ou que escolheram para viver.
Em meu nome pessoal e na qualidade de Presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão quero endereçar a todos os famalicenses,
votos de um Feliz Natal e de um Próspero Novo Ano de 2018.
A todos aqueles que sofrem com as agruras da vida, quero deixar uma palavra de particular
apreço e de esperança, fazendo votos para que o espírito natalício abra as portas a um
Ano Novo mais justo, mais florescente e com mais felicidade.
Feliz Natal e Bom Ano Novo!

20 de Dezembro de 2017

Agenda de Natal

Espectaculos de luz
na Praça D. Maria II

Tome nota dos
horários do magnífico espetáculo
natalício de luz,
cor e som que
acontece diariamente na entrada
norte da Praça
D. Maria II: de
segunda a sexta:
17h30; 18h30 e 21h30; fins de semana e feriados: 17h30;
18h30; 19h30; 21h30; 22h30.

“Natal Ecológico”:
exposição patente
até 8 de Janeiro

A exposição
“Natal Ecológico”, patente nos
Serviços Educativos do Parque
da Devesa. 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.
A mostra, que se realiza pelo 16.º ano consecutivo, é
o resultado do trabbalho de mais de duzentos alunos do
concelho, que deram largas à imaginação e elaboraram
adereços e enfeites de Natal com recurso a materiais reciclados e reutilizados.
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Misto de sentimentos para quem trabalha a 24 de Dezembro

Natal não dá folga a todas
as classes profissionais
O dia 24 de Dezembro é “aquela data” para a maioria dos
portugueses. Os afazeres dos dias anteriores confluem numa

lógica inevitável para aquele dia. As listas intermináveis de
presentes; os quilos de açúcar, mel, frutos secos, canela e

afins destinados aos doces tradicionais da quadra; a escolha
do bacalhau que obedece a especiais cuidados; a decoração
da casa e do jardim; as compras de última hora absorvidos
no trânsito e nas enchentes das ruas que a todo o custo se
quiseram evitar; os planos de longo prazo, alterados por decisões de última hora… Assim se vai vivendo o Natal um pouco
por todo o lado. E, se calhar, se não fosse assim, não era a
mesma coisa.
No entanto, para muitas classes profissionais, o dia 24 de
Dezembro também pode ser um trivialíssimo dia de trabalho.
Há profissões que os 365 ou 366 dias do ano não dispensam, e para essas pessoas a noite da consoada é mais uma
daquelas que se vive longe da família, na certeza de que a
grande maioria das famílias está reunida à mesa, ou simplesmente no conforto do lar, aguardando a chegada do Menino
Jesus.
Foi atrás desses profissionais que “O Povo Famalicense”
foi para esta edição especial de Natal. Entrevistamos uma
médica e uma enfermeira do Hospital de Famalicão, um técnico de farmácia, um bombeiro, uma técnica de lar de terceira
idade, e uma voluntária de uma associação que actua na ajuda aos carenciados. Quase todos confessam que deixar a família neste dia é doloroso, sobretudo quando ainda há crianças pequenas. Porque a magia do Natal é invariavelmente
mais por eles. São esses testemunhos que podemos ler nas
páginas seguintes, com entrevista a alguns profissionais que
vão estar ao serviço, para que nada falte a quem precisa.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Sara Azevedo é médica há 9 anos e especialista em ginecologia há 4

Maternidade vive em pleno
a alegria do Natal
Para Sara Azevedo, médica ginecologista do Hospital
de Famalicão, “é muito difícil”
sair de casa para trabalhar
na noite de Natal, sobretudo
quando se tem duas filhas
ainda de tenra idade. “Posso
dizer que, de todas as noites do ano em que estou de
serviço, esta é a mais difícil.
Para mim é uma noite muito especial, principalmente
desde que fui mãe”, testemunhou ao “Povo Famalicense”.
Opõe a essa melancolia da
ausência familiar a “emoção”
que confessa que vive sempre que assiste o nascimento
de uma criança. “É nesses
momentos que nos sentimos verdadeiramente úteis
e recompensados”, refere a
propósito.
A exercer a medicina há
nove anos, e a especialidade de ginecologia há quatro, Sara Azevedo tem duas
filhas de cinco e quase dois
anos de idade, “que acreditam no Pai Natal”, o que requer uma série de rituais e
encenações às quais sabe
que irá faltar. Tranquiliza-a “a
sorte” de ter “uma família espectacular, que vai tratar de
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tudo, e de embelezar a noite,
com a chegada do Pai Natal”, figura em que sobretudo
a filha de cinco anos “acredita piamente”. A ausência da
noite do dia 24 é superada
com a repetição do ritual no
dia 25, conta. “Digo-lhe que
há outras prendas que o Pai
Natal se esqueceu, e que
vamos descobrir em casa,
em ambiente de festa”, descreve, porque faz questão de
partilhar desses momentos
de magia da quadra.
O que custa sair de casa
para trabalhar, sobretudo

depois da maternidade, ultrapassa-se na presença
dos colegas. “Esta é uma
noite muito particular. Aqui
no Hospital no unimos todos, porque estamos todos
na mesma situação, todos
longe das suas famílias. Procuramos animar um pouco,
cada um traz uma “multa”
(iguarias típicas da quadra),
tentando agilizar para nos
sentirmos bem. Não estamos
como em casa, mas este espírito de união faz-nos sentir
um pouco melhor”.
Quanto à afluência na

noite da Consoada, é “muito
menor” do que nas restantes
noites do ano. “As senhoras
tentam adiar ao máximo a
vinda ao hospital, e só depois da meia-noite é que a
afluência aumenta, porque
as pessoas querem passar
esses momentos na noite de
consoada em casa”, descreve. Situação idêntica só se
repete na noite de passagem
do ano. “O facto de termos
um ritmo mais lento de trabalho, porque pensamos mais
que devíamos estar era em
casa…”, desabafa. “Quem
vem à urgência, nesse dia,
é porque precisa mesmo
de nós. E é preciso que estejamos cá, como é óbvio,
porque já nasceram muitos
bebés nesta noite de 24”,
refere, acrescentando que o
nascimento de uma criança
nesta altura é sempre “diferente”. “Nós até costumamos
brincar e dizer que nasceu o
Menino Jesus. Aquela noite
vai ficar marcada para o resto da vida daquelas famílias,
porque todos os Natais vão
recordar o nascimento daquela criança. Isso é muito
bonito, e deixa-nos emocio-

“A gente vibra com
cada nascimento, mas
nesse dia é especial”
Orlanda Esteves,
é enfermeira no
Hospital de Famalicão há 25 anos, e
já esteve “variadíssimas vezes” de
serviço na noite da
consoada. Reconhece que custa,
“mas o que custa
é sair de casa”,
porque “depois de
estar aqui estou
bem, porque gosto
do que faço, e gosto das pessoas com quem trabalho”.
Com um filho de 19 anos e uma filha de dez, admite que
a notícia de ter que trabalhar na noite do dia 24 de Dezembro continua sem ser pacífica. “Tentam sempre fazer
aquela chantagem, perguntam porque não troco o serviço,
como faço noutras vezes, mas eu tenho que explicar sempre o mesmo, que alguém tem que o fazer, e esse alguém
às vezes tenho que ser eu”, descreve.
A trabalhar no Bloco de Partos, a ala “mais bonita e saudável do hospital”, Orlanda Esteves confessa que o serviço
fica inebriado por uma aura diferente neste dia. “O facto
humano é imprescindível em qualquer situação, mas sobretudo aqui, porque há uma carga grande insegurança e
ansiedade nas pessoas com que recorrem ao serviço, e
temos que saber gerir esses sentimentos”, adianta a enfermeira.
Nascimento nesse dia, “é tão bonito”, sublinha com felicidade. “As mães começam por não querer, mas depois
ficam muito felizes, porque esta é, sem dúvida, uma noite
especial. A gente vibra com cada nascimento, mas nesse
dia é claro que é especial”, conclui.
nados”, conclui.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Manuel Araújo, tem 44 anos de carreira como técnico de farmácia

Por mais anos que passem,
Natal a trabalhar é solidão e ansiedade
Por mais anos de que
passem, não há forma de ultrapassar a saudade que se
instala no coração quando
se tem que deixar a família, a
horas da Ceia de Natal, para
ir trabalhar. Sobretudo quando a família cresceu, e há um
neto que, amiúde, pergunta
pelo avô. O testemunho é do
técnico de farmácia Manuel
Araújo, da Farmácia Barbosa, que já vai com 44 anos
de carreira, 60 de idade, e
conta com cerca de uma vintena de serviços neste dia
especial.
Em entrevista ao “Povo
Famalicense”, não esconde que “é uma situação que
mexe muito com os sentimentos”. Já passou pela
fase de ter filhos pequenos,
altura em que os chamamentos para trabalhar no dia 24
de Dezembro eram sempre
“mais dolorosos”. Já passou
pela fase em que os filhos
crescidos exigiam menos e
aligeiravam a ansiedade, e
está de regresso à angústia de trabalhar na véspera
do Natal, agora que é avô.
“Nesses dias estamos aqui
a trabalhar, e sempre a pen-

sar o que se está a passar
em casa, com a família,
com uma ansiedade louca.
Agora, mais do que nunca,
como já tenho um netinho,
ainda custa mais”, descreve
Manuel Araújo acerca dos
sentimentos que a ausência
gera, sobretudo para quem,
como ele, a família é o centro de tudo.
Depois de entrar ao serviço, confessa, “trabalho é
trabalho”, e a noite flui naturalmente. O técnico de
farmácia, que ao longo de
mais de quatro décadas de
carreira tem umas vinte de
serviços nestes dias, adianta que a tradição dita que,
entre a hora do jantar e a
uma ou duas da manhã praticamente não haja solicitações à farmácia de serviço.
“Pode ocorrer a situação de
um forasteiro ou outro, mas
é pouco habitual”, afirma,
acrescentando que o movimento começa a existir a
partir destas horas, sobretudo para levantar receitas que
decorrem de atendimentos
no hospital.
Apesar de perceber que
esta ausência está ineren-

te à profissão, e de estar
“mentalizado para isso, porque mais ano menos ano vai
acontecer fruto da rotatividade”, e apesar de já ter passado por várias noites de Natal
fora de casa, confessa não
haver forma dos sentimentos
se habituarem. Sobretudo
porque, para um técnico de
farmácia, esta é uma noite
fora da família e de solidão
absoluta. Manuel Araújo
contrapõe com as equipas
médicas e de enfermagem,
os bombeiros ou as autoridades, que tendo que estar de
serviço estão acompanhados entre si, o que entende
que, para o caso, faz toda a
diferença. “Nós na farmácia
estamos sozinhos, na expectativa do cliente”, por oposição a essas equipas que, naquele dia, “são a família uns
dos outros”, na ausência da
sua própria família.
Não obstante a resistência dos sentimentos, recorda
que as circunstâncias passadas da vida já foram mais
penosas: “quando vivia no
Porto, cheguei a ter que vir
trabalhar de dia e ter que fazer também a noite de Natal.

No intervalo não regressava
a casa, naturalmente. Trazia
qualquer coisa para comer,
e comia por aqui mesmo. Ao
final da tarde fechava tudo,
dava por aí uma volta na cidade, a ver montras sozinho,

sem ninguém na rua, para
desanuviar… Nessas alturas
ainda mais custava”, lembra
sem saudade.
Acerca da noite da consoada, não tem registo de
nenhum episódio extremo ou

sensível, a não ser “os habituais clientes ligeiramente,
ou bastante, alcoolizados”.
Mas essas são situações
com as quais a experiência
ensina a lidar.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Joaquim Maciel: bombeiro
há 20 anos, e outros tantos Natais
ao serviço da comunidade

Joaquim Maciel, de 43
anos de idade, é voluntário
na corporação dos Bombeiros Famalicenses há mais
de 20 anos, e são poucos
os Natais em que não esteve de serviço. 2017 não
vai ser excepção. Na noite mais aguardada do ano
para muitos famalicenses,
24 de Dezembro, o bombeiro
volta a estar ao serviço dos
outros. É esse sentido de
serviço que o leva a sair de
casa numa noite especial, na
certeza de que tem muitas
outras 364 noites especiais
para dedicar à família.
“Para mim, é mais uma
noite… Não é nada de especial. A causa dos bombeiros
é mais importante”, refere
a propósito. Casado e com
dois filhos, um de 14 e outro
de oito, hoje vê a sua ausência uma situação “natural”.
Joaquim Maciel admite que,
ao princípio, a família estranhou, mas depois entranhou
os motivos que o levam a
disponibilizar-se Natal após
Natal. Mesmo nos raros natais em que não esteve de
piquete, “passo sempre por
aqui antes de me deitar, porque moro perto, para saber
se é preciso alguma coisa”,
refere.
Das dezenas de noites de
Natal que passou no quartel dos Bombeiros Famalicenses, recorda duas que o
deixaram marcado. Um atropelamento em Vermoim, de
um idosa que ia para a casa
do filho, para jantar. “Levava a hortaliça para a ceia e
acabou sendo colhida por
um carro que a deixou muito
maltratada”, revela, e acrescenta: “são momentos muito
complicados que se vivem,
por quem presta o socorro, com os familiares que a
aguardavam ali à beira. Não

tiveram o Natal que tinham
planeado…”, lamenta. Outro episódio ocorreu no ano
passado, com uma queda já
perto da hora do jantar de
Natal, em que a pessoa teve
que ser socorrida e levada
ao hospital devido a uma
fractura. “Temos os familiares em cima, que querem
sempre que a pessoa venha
depressa para o hospital,
para poder regressar a casa
o mais rápido possível, para
jantar. Mas muitas vezes isso
não é possível. A gente tem
que estabilizar a vítima para
evitar agravar qualquer lesão. Isso exige tempo e que
as coisas sejam feitas exactamente como têm que ser”,
alega Joaquim Maciel. Instado sobre se é mais difícil ser
bombeiro nesses dias, admite que é, porque de um lado
“temos um ferido com dores,
e do outro temos uma família
ansiosa, que muitas vezes
prejudica o nosso trabalho”.
Tudo por conta da ansiedade
que se vive face a imprevistos que vêm “estragar” uma
noite na qual tinham depositado muitas expectativas.
Apesar das dificuldades, o
bombeiro adianta que há
sempre estratégias para tentar gerir essa ansiedade no
local, nomeadamente, ocupando os familiares no apoio
ao socorro.
Com dois filhos que já estão por dentro da dinâmica
do que é ser bombeiro, Joaquim Maciel sublinha que
“enquanto puder vou servir
os bombeiros”, porque tem
“a certeza que a família compreende” o que o move.
Há cerca de 20 anos nos
Bombeiros Voluntários Famalicenses, Joaquim Maciel
sempre quis se bombeiro,
mesmo não tendo qualquer
antecedente familiar com re-

Farmácias de Serviço
(vésperas e feriados de 25 de Dezembro e 1 de Janeiro)

24 de Dezembro
Serviço Permanente: Farmácia Barbosa
(Rua Barão da Trovisqueira, Vila Nova de Famalicão, Tel.: 252302120)

* Disponibilidade: Farmácia de Riba de Ave
(Avenida Narciso Ferreira, Tel.: 252982124)

25 de Dezembro
Serviço Permanente: Farmácia Cameira
(Praça D. Maria II, Vila Nova de Famalicão, Tel.: 252323819)

* Disponibilidade: Farmácia de Bairro
(Avenida Silva Pereira, Tel.: 252932678)

31 de Dezembro
Serviço Permanente: Farmácia Cameira
(Praça D. Maria II, Vila Nova de Famalicão, Tel.: 252323819)

1 de Janeiro de 2018
Serviço Permanente: Farmácia Central
(Praça Dona Maria II 1406, Vila Nova de Famalicão, Tel.: 252 323 214)

* Disponibilidade: Farmácia Almeida e Sousa
(Avenida 25 Abril, Oliveira Santa Maria, Tel.: 252 931 365)
* A farmácia de turno de regime de disponibilidade tem de assegurar que
um farmacêutico ou técnico legalmente habilitado está disponível para
atender o público que o solicite, em caso de urgência.

lação à acusa humanitária.
“É uma coisa que não consigo explicar”, desabafa, mas
que entretanto já transmitiu
aos filhos.
Acerca da noite de consoada no quartel, descreve que
“é diferente das outras”. “Há
sempre doces de Natal por

aí, que o pessoal traz, e há
uma camaradagem diferente
entre quem cá está. Cada
um está longe da família, e
vivemos esta noite sendo a
família uns dos outros”, descreve.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Declaração de “guerra” ao desperdício alimentar

Re-food de Famalicão está onde faz falta

À conversa com a coordenadora do núcleo da Re-food
de Famalicão, Estefânia Pereira, conta-nos como é viver
esta época natalícia a ajudar
quem mais precisa.
A associação Re-food
tem como missão combater
o desperdício alimentar que
são produzidos pelas fontes
de alimentação do concelho
de Famalicão e ajudar quem
mais precisa.
Com apenas dois anos de
existência esta associação
ajuda pessoas mais carenciadas em articulação com
todos os meios sociais para
assim perceber a situação
concreta de cada pessoa ou
família.
Estefânia Pereira revela
que neste momento estão
ajudar 88 adultos e 23 crianças diariamente no sentido
de combater a falta de alimentos nas diferentes famílias.
Com as instalações abertas de domingo a sexta a
Re-food encerra só seis dias
por ano, sendo eles o dia 24,
25 e 26 de dezembro e o dia
30, 31, e 1 de janeiro mas
acontece e já aconteceu de
nestes dias irem buscar excedentes alimentares em situações pontuais.
A coordenadora da ins-

tituição coloca números em
cima da mesa e neste momento “estamos a recolher
em 39 fontes de alimento
como restaurantes, padarias, frutarias, snack-bares,
entre outros. “No início dávamos bolos todos os dias
mas já há uns meses para cá
que só damos bolos à terça
e sexta. Por uma questão de
saúde pensamos que esta
era a melhor solução. Então
os excedentes de bolos e
pão, a Re-food distribuí de
forma alternada por outras
instituições do concelho.
Para além do excedente alimentar a Re-food “não
desperdiça outros parceiros
que nos dão outro tipo de alimentos, como embalados.”
Nesta época natalícia
presenteiam os seus benificiários, com ajuda da Camara Municipal de Famalicão,
com um cabaz de Natal.
“Há cerca de duas semanas
estamos a fazer campanha
de angariação de alimentos
para completarmos o cabaz
que a partida já nos foi doado pela Câmara para estas
famílias. Eles dão a base do
cabaz, tem o bacalhau, o
azeite e a aletria e nos pusemos pontos de recolha em
vários lugares para angariar
mais bens alimentares para

conseguirmos dar um cabaz mais recheado possível
para permitir que as pessoas
tenham um natal mais confortável possível.” Os cabazes já foram entregues no
passado, domingo, dia 17 de
dezembro.
A ajuda a estas pessoas
nunca é demais e a Re-food
está sempre aberta a inscrições de quem queira dar um
pouco do seu tempo a ajudar
quem mais precisa. A associação conta com 140 voluntários no ativo que semanalmente despendem de duas

CARTÓRIO NOTARIAL de
Lic. ANÍBAL CASTRO DA COSTA
Rua Conselheiro Santos Viegas, Edificio Domus III, lojas 3 e 4,
VILA NOVA DE FAMALICÃO
----- Certifico, para efeitos de publicação que, por escritura de hoje, lavrada de fls. 24 a fls. 25v.º,
do livro de notas para “escrituras diversas” número 281-A, deste Cartório, Amélia Maria de Sousa Lopes Fernandes, N.1.F. 132.917.483, e marido, José Maria da Silva Fernandes, N.1.F.
101.682.069, casados no regime da comunhão de adquiridos, naturais ela da freguesia de Novais
e ele da freguesia de Carreira, ambas do concelho de Vila Nova de Famalicão, residentes na Rua
do Monte, n.0 399, freguesia de Ruivães e Novais, concelho de Vila Nova de Famalicão, declararam que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrém, do PRÉDIO RÚSTICO,
denominado “Leira do Monte”, composto de terreno de pastagem, com a área de quinhentos e
dez metros quadrados, sito na Rua do Monte, lugar do Monte, freguesia de Ruivães e Novais,
concelho de Vila Nova de Famalicão, a confrontar do norte com Ana Luísa de Jesus Cardoso,
do sul com Avelino Sousa Lopes, do nascente com Amaury Pereira Cardoso, e do poente com
Caminho (Rua do Monte), OMISSO na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Famalicão, inscrito na respectiva matriz em nome da justificante mulher sob o artigo 312 da União de
Freguesias de Ruivães e Novais (anteriormente artigo 222 rústico da extinta 25 freguesia
de Novais, e desconhece-se qualquer artigo matricial anterior, nomeadamente o que lhe tenha
correspondido na antiga matriz rúštica), com o valor patrimonial de 1,14€, e o atribuído de MIL
euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que não são detentores de qualquer título formal que legitime o domínio do referido prédio,
tendo-o adquirido no mês de Janeiro do ano de mil novecentos e oitenta e nove, por compra
verbal a Ana Luísa de Jesus Cardoso Macedo de Meneses Jácome Vasconcelos, viúva,
residente que foi na cidade de Braga, não chegando, todavia, a realizar-se a projectada escritura
de compra e venda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que, no entanto, desde aquela data da aquisição, têm usufruído em nome próprio o referido
prédio, gozando de todas as utilidades por ele proporcionadas, cultivando-o, colhendo os correspondentes frutos e rendimentos, pagando as respectivas contribuições e impostos, com ânimo de
quem exercita direito próprio, sendo reconhecidos como seus donos por toda a gente, fazendo-o
de boa fé, por ignorar lesar direito alheio, pacificamente, porque sem violência, continua e publicamente, à vista e com conhecimento de toda a gente e sem oposição de ninguém. ------------------ Que a posse assim exercida e mantida durante mais de VINTE ANOS, lhes facultou a aquisição do direito de propriedade do dito prédio por USUCAPIÃO, que expressamente invocam para efeitos de
Registo Predial, uma vez que não é susceptível de ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial, esta forma de
aquisição.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTÁ CONFORME E CONFERE COM O ORIGINAL NA PARTE TRANSCRITA. ----------------- Vila Nova de Famalicão, doze de Dezembro de dois mil e dezassete.------------------------------O Notário,
Lic. Anibal Castro Costa

horas por semana para ajudar os benificiários. Mas há
quem dedique mais tempo
para ajudar quem mais precisa. A associação famalicense conta com voluntários
de diferentes cidades, uma
voluntária de Vila Nova de
Gaia, “que mesmo com um
núcleo na sua não quer sair
daqui”, contam também com
quatro voluntários de Guimarães, da Trofa e de Braga.
A Re-food, neste momento, “estamos a distribuir
cerca de 1750 por mês” e o
que sobre desse excedente

a associação distribui aos
“Vicentinos de Brufe, ou para
os Vicentinos de Calendário,
ou para a Associação de Dar
as Mãos. Vamos alternando
os dias. Cada vez que temos
um excedente de iogurtes,
tomates, alface, que depois
de servirmos os nosso benificiários ainda nos sobra muita coisa, nos costumamos a
distribuir pela APPACDM,
AFPAD, Centro Social das
Lameiras, Lar de Gavião, entre outros. O Objetivo é que
o excedente não seja desperdiçado.”

Os benificiários “comparecem nas instalações entre
as 19h e as 20:30h, com um
kit vazio do dia anterior e
nós trocamos pelo kit cheio.
Cada benificiários tem o seu
Kit, todas as embalagens
estão numeradas para que
cada benificiário possa ter
o seu próprio kit e para que
não haja trocas de embalagens entre benificiários. Nós
temos o cuidado de lavar
novamente os kit dos benificiários, ou sejas eles trazer
lavadas do dia anterior e nós
aqui voltamos a lavar as embalagens.”
Estefânia Pereira confessa ainda que “uma das
nossas principais necessidades são as embalagens
porque são as embalagens
que transportam todos o excedente alimentar, tanto das
fontes de alimento como dos
benificiários.”
Já a terminar a nossa
conversa Estefânia Pereira
confessa-nos que é muito gratificante ajudar quem
mais precisa e lembra uma
frase muitas vezes dita por
um dos voluntários que: “ O
Re-food já lhe deu mais do
que ele deu ao Re-food”.
ANA FILIPA RIBEIRO
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DIVERSOS
T1 c/ cozinha
equipada. Boas áreas.

SENHORA
Toma conta de
idosos dia e noite.

TLM.: 969 994 181

TLM.: 918 848 856

VENDO

EMPRESA
Admite instalador de
aparelhos a gás com
conhecimento de
eletrecidade e pichelaria
com carta de condução.

VENDO

PRECISA-SE

T1+1 alugado para

Cozinheiro/a de Seg. a Sáb.

investidores. Renda 280€.

para restaurante em Ribeirão.

TLM.: 969 994 181

TLM.: 964 305 338

TLM.: 933 594 771

VENDO

PRECISA-SE

EMPRESA

Serralheiro
para caixilharia
de aluminio.

Admite
funcionário/a
para armazém c/
experiência em
informática.

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

TLM.: 918 612 791
917 333 307

TLM.: 933 594 771

PASSA-SE

PRECISA-SE

PRECISA-SE

Snack-bar, restaurante
no centro da cidade.
Junto às escolas.

Empregada/ o de mesa para

TLM.: 920 297 254

TLM.: 964 305 338

Motorista profissional
para internacional.
TLM.: 919 146 733

ALUGO
Armazém em S. Tiago
da Cruz c/ 135m2.
TLM.: 914 904 464

ALUGO
Quarto c/ serventia
de cozinha a menina
ou senhora.

TLM.: 969 994 181

restaurante em Ribeirão.

Empresa Comércio e Serviços Admite
Técnico de Servilo de Pichelaria Geral

M/F
Oferece boa renumeração, boas condições
de trabalho, entrada imediata.
Enviar CV para o email: porta1524vnf@gmail.com
ou contactar: 252 216 601

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

VENDO - 969 010 914
HABITAÇÕES

HABITAÇÕES

LANDIM
TRAVESSA DA LAMELA
Moradia com 6 suites, sala comum, cozinha, sala de cinema,
sala de música, lavandaria,
piscina, garagem para 6 autos,
espaços verdes. 1.500m2

FAMALICÃO
A 500m DO CENTRO
Rua da Liberdade, andar
moradia T3, 1.º andar c/
terraço. Pos. Aprov.
Cobertura.

290.000€

45.000€

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 experiência. 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 equilibrio 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

25 ANOS DE ATIVIDADE

20 de Dezembro de 2017

RELAX RELAX

RELAX

Gorduchinha
DE VOLTA
a Famalicão.
Oral natural,
meiga
e carinhosa.

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

RAINHA DO ORAL
PROFUNDO

oral, 69 e mi... Nas calmas.

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.: 911 158 272

TLM.: 916 921 034

TLM.: 931 388 064

LUCY
Sexy, magra, peito XL,

RELAX RELAX
HOMEM PORTUGUÊS

PEQUENINA

PORTUGUESA
Seios fabulosos,
delicada, meiga
e carinhosa.
Apartamento
privado e discreto.

Linda, momentos
inesquéciveis, ambiente

TLM.: 912 053 845

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
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

FERNANDA

SUZI

Meiga e carinhosa.
TLM.: 914 481 098

919 162 044
926 598 702

ATENÇÃO FAMALICÃO
NOVIDADE
Mulata, 27 anos, rabo
grande, peito XXL p/
espanholada. Beijo
molhado, O... natural, meiga
e carinhosa nas calminhas.
Todos os dias.

GAROTA
NAMORADINHA

TLM.: 911 700 391

Famalicão. Olhos
verdes de tirar o
fogo. Rosto lindo
c/ corpo magro.
Seios durinhos
para quem preza
qualidade e
sigílo. Das 8h
às 22h.

PORTUGUESA

VANESSA

47

O POVO FAMALICENSE

AQUI É
DIFERENTE
Atendimento
envolvente e nas
calmas, completinha
com tudo o que gostas.
Foto real.

Aproveite bem, teu
prazer. Atenciosa e
safada. Peitos
grandes, corpo
sedoso, oral
nos peitos.
TLM.: 915 637 044

TLM.: 920 144 574
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

CINTYIA

sedutor, faço deslocações
a hotel e motel,

Mulher carinhosa, a

massagens e acessórios.

ATENÇÃO

perfeição da espanholada.

TLM.: 915 104 229

Famalicão a estrear.

Um convívio VIP c/

Claúdia Portuguesa, 34 anos

acessórios e massagens.

de puro prazer. Peiro XXL.

Faço deslocações

O. natural sem enganos.

LOIRA

a hotel e motel.

TLM.: 914 877 586

Sexy, elegante, magra, oral

TLM.: 915 654 526

natural. Muitos miminhos,
completa. Atende todos os
dias das 8h à 1 da manhã.

NAMORADINHA
INSATISFEITA

BIANCA
Dotada, 24 cm, cheia de

TLM.: 916 588 266

Se és homem em busca

MADALENA

do prazer, liga e comprova.

Mulher Especial.

Peito XXL. O natural.

TLM.: 915 130 585

TLM.: 910 714 172

leitinho. A sua melhor

LENA

VIVIANE

opção em Famalicão.

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.

Atendimento de fino trato,

Primeira vez na cidade.

TLM.: 934 690 509

TLM.: 915 104 229

FAMALICÃO
1.ª VEZ
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

Ternura dos 30 anos,
divorciada, bonita, peluda
e cheirosa. Apertadinho,
R. quente, beijar na boca.
Massagem. Adoro
homens malandros.

TLM.: 920 346 432

1.ª VEZ
FAMALICÃO

CHINESINHA
MESTIÇA

XXL.Poucos dias.

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

TLM.: 914 524 741

910 176 945

Morena escaldante, oral
profundo, delirar,
2.ª oportunidade, peito

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

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

ANUNCIE

AQUI!

privados e fixos.

TLM.: 913 441 183

MENINA
Corpo de
boneca,
mamas XL,
boca de mel,
greluda, 69 a
vontade.
918 081 000

