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Famalicão “recordista”
nacional no saldo
da balança comercial

Concelho consolida posição de terceiro mais exportador do país, mais exportador a Norte,
e garante a balança comercial mais favorável.
Presidente da Câmara congratula os agentes económicos locais
e diz que o país devia seguir o exemplo de Famalicão. Pág.3

Povo na rua
contra
encerramento
dos CTT
Págs. 4 e 6

Riba de Ave

Externato Delfim Ferreira
desencadeia Plano de Revitalização
Pág. 7

Rui Faria candidata-se
à liderança da Concelhia do PS
Pág. 9
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Jantar de presidentes de Junta contou com representantes de todas as freguesias do concelho

Autarcas avançam para 2018 movidos
pela união e ambição
Como vem sendo instituído tradição, a quadra natalícia não findou sem o habitual
encontro dos autarcas do
concelho para uma jornada
de confraternização e carregar de baterias para um novo
ano de trabalho em prol do
desenvolvimento do concelho. O tradicional jantar de
reis de autarcas realizou-se
na passada quinta-feira, em
Calendário, e juntou à mesa
representantes do todas as
freguesias famalicenses. A
circunstância de estarmos
perante o início de um novo
ciclo autárquico foi razão
para o Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha,

pedir a união e a concentração de todos em prol do bem
comum.
Para isso, o autarca de
Famalicão deixou a garantia
de que vai aprofundar a relação de proximidade entre
o poder autárquico municipal e o poder autárquico
das freguesias. Para Paulo
Cunha, a cumplicidade entre os presidentes de junta
e o executivo municipal é
para aprofundar com base
na proximidade e na disponibilidade, que é, reconhecidamente, uma das imagens
de marca da gestão de Paulo Cunha, e para assentar
num modelo de governação

Biblioteca Municipal
dá a conhecer
freguesia de Requião
Requião é, ao
longo deste mês
de Janeiro, a freguesia retratada
na mostra documental “Por Terras
de Vila Nova” que
a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco promove mensalmente com o objetivo de dar
a conhecer a história das 49 freguesias do concelho de
Vila Nova de Famalicão.
A exposição está patente no átrio do Fundo Local até
dia 31 de janeiro.
Nesta mostra documental são divulgados e disponibilizados documentos existentes no Fundo Local, dos quais
se destacam monografias, folhetos, fotografias, registos e
recortes de imprensa.
Através do Fundo Local, entendido como um dos espaços privilegiados da preservação da memória cultural do
concelho, e das suas fontes de informação pretende-se,
ainda, contribuir para um melhor conhecimento da história
local de Vila Nova de Famalicão.
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multinível, “fundado na partilha de responsabilidades e
competências, porque todos
podemos ajudar para que
tudo aconteça”. “Queremos
afinar o sentimento de entreajuda que existe entre nós e
que faz com que os problemas e as soluções sejam
partilhados e assumidos por
todos, independentemente
de estarem circunscritos à
competência da câmara ou
das freguesias, para que o
todo saia beneficiado”.
Paulo Cunha desafiou
ainda os presidentes de junta a acompanharem a autarquia famalicense a desenvolver uma nova e mais ampla
forma de gestão. “O desenvolvimento comunitário vai
hoje muito além da dimensão infraestrutural exigindo
novas abordagens por parte
dos autarcas”, disse Paulo
Cunha, lembrando que “as
competências, a formação e
a capacitação das pessoas

são fundamentais e não se
conseguem nem com cimento nem com alcatrão”. “Para
que uma escola funcione
bem não basta que tenham
um edifício novo, é preciso
que haja um projeto educati-

vo.”, exemplificou.
“É um bom desafio”, disse
aos jornalistas o Presidente
da Junta de Freguesia de
Vale S. Cosme, Bernardino
Martins, garantindo que os
autarcas das freguesias “es-

tão sempre disponíveis para
trabalharem em conjunto e
em sintonia com a Câmara,
porque só assim chegaremos a bom porto

Av. 25 de Abril:
Obras... Obras...
Bem sabemos que
as obras trazem
sempre dissabores,
apesar de todos
reconhecermos que
são, por norma,
feitas por bem,
e para o bem.
A chatice é que
muitas vezes os
interesses das
obras “atropelam”
os interesses do
cidadão comum.
Neste caso, tudo bem que o perímetro está vedado,
e devidamente assinalado, mas desgraçado de quem que queira passar
com um carrinho de bebé pelo passeio!
Já para não falar de uma cadeira de rodas!
Fica encurralado entre chapas: a da vedação, a dos carros,
e conta ainda com a oposição do poste!
Não havia mesmo forma melhor de conciliar interesses?!
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Dados do INE: concelho é o melhor em matéria de balança comercial,
confirma liderança nas exportações a Norte e 3.º lugar do pódio nacional

Desempenho económico de Famalicão
é “exemplo” para o país

Vila Nova de Famalicão
ascendeu ao primeiro lugar do pódio nacional em
matéria de melhor saldo da
balança comercial, um número que opõe o volume das
exportações e das importações, e que no caso do concelho apresenta um resultado positivo próximo dos mil
milhões de euros (919.388).
Os números resultam do
Anuário Estatístico publicado pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE) no final do
ano, onde é esmiuçado desempenho da economia do
país e das regiões em 2016.
Para o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, Paulo Cunha,
este indicador é um sinal da
“competência” dos empresários e também dos trabalha-

dores, significando ainda o
retorno do investimento que
também as escolas têm feito
na formação da comunidade.
O edil famalicense recusa qualquer “imodéstia” na
certeza de que o concelho
é “exemplar” naquilo que o
país, no seu todo, deveria
ser, em matéria de desempenho económico. “Se o país
estivesse todo como está
Vila Nova de Famalicão, nós
teríamos melhores contas
públicas, porque exportávamos mais do que aquilo que
o país exporta, e teríamos
uma capacidade para criar
mais-valias que gerariam retornos à economia nacional.
Quanto mais se acrescenta
ao processo produtivo em
relação àquilo que são os
seus custos, mais riqueza

se está a criar. Portanto, se
o país fosse mais aquilo que
é o concelho de Vila Nova de
Famalicão, nós teríamos melhores contas públicas, mais
emprego, um défice menor,
estaríamos a reduzir a dívida
pública e, portanto, estaríamos a fazer aquilo que, como
país, deveríamos fazer. Vila
Nova de Famalicão continua
a dar bons contributos para a
saúde das contas públicas a
nível nacional”.

Líder a Norte
e o 3.º melhor
no país
Para além deste indicador
positivo da evolução da economia local, o concelho mantém-se líder da Região Norte
em matéria de exportações.
O concelho fica próximo dos
dois mil milhões de euros –
1.919.052 -, ao passo que o
segundo e terceiro lugares
são divididos entre o concelho da Maia – 1.450.828 – e
de Guimarães – 1.400.863,
respectivamente. No quadro
da NUT III Ave, que integra
com os municípios de Cabeceiras de Basto, Guimarães,
Mondim de Basto, Póvoa de
Lanhoso, Vieira do Minho e
Vizela, Vila Nova de Famalicão assume mesmo 49,2 por
cento do volume total das
exportações. Comparando
ainda o período 2012-2016, o
volume total de exportações
no município cresceu 23,75
por cento.
Paulo Cunha deixa claro
que este cenário de consolidação e crescimento das exportações ocorre, não num
contexto de perda de vigor
da capacidade exportadora
dos outros concelhos da região, mas precisamente num
contexto de reforço dessa

capacidade. “Nós não somos
só o terceiro concelho mais
exportador porque os outros
próximos de nós estão a descer a sua força exportadora,
pelo contrário, estão a aumentar, mas nós estamos a
aumentar ainda mais do que
os outros”, sublinha a propósito, acrescentando que a
força exportadora concelhia
tem crescido bem acima da
média nacional, de resto. O
concelho, frisa, não só consolida a sua posição de terceiro mais exportador, como
está cada vez mais perto dos
dois que se mantêm à sua
frente no ranking das exportações (Lisboa e Palmela), o
que considera “notável”, vindo de um município que não
é capital do país ou sede de
distrito.
Desdobrando os números
da exportação, o presidente
da Câmara recusa a ideia
muito enraizada de que o desempenho da economia do

concelho se deve quase exclusivamente à Continental.
“É inegável que a Continental tem um desempenho muito relevante neste processo. Mas há aqui dois dados
importantes: por um lado, a
Continental continua a aumentar a sua força exportadora mas, simultaneamente,
o peso da força exportadora
da Continental no contexto
das exportações concelhias
está a diminuir. Ou seja, a
força exportadora do concelho está a aumentar acima
do aumento da exportação
da Continental”, esclarece,
convicto da importância de
um certo “efeito contágio” da
dimensão da multinacional
alemã na filosofia de outras
empresas do concelho na
escalada desta dimensão
exportadora.
Convicto do potencial de
crescimento do concelho
no plano económico, Paulo
Cunha não deixa de congra-

tular todos os agentes concelhios, na certeza que este
resultado “enche de orgulho
todos os famalicenses”.
Refira-se que o concelho
concentra importantes clusters industriais em setores
estruturantes para a economia nacional e local, como
o têxtil, o agroalimentar e a
metalomecânica. Para além
de sede de algumas das
maiores e mais conceituadas empresas a produzir em
Portugal, como a Continental
Mabor – a 4.ª empresa mais
exportadora do país -, conta
ainda com outros gigantes
como a ROQ - que se assume como empresa mais rentável entre as produtoras de
bens -, a Coindu, a Leica, a
AMOB, ,a Riopele, a Primor,
a Porminho, a Aco Shoes, a
Salsa e a Tiffosi, entre tantas
outras.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Instituições e partidos unidos contra
encerramento dos CTT de Riba de Ave
JUNTOS NA CONTESTAÇÃO, MAS NÃO NOS ARGUMENTOS
Riba de Ave começa o
ano de 2018 com más notícias. A reestruturação da
rede de lojas dos CTT coloca
o posto da vila como um dos
22 que a empresa pretende
encerrar.
Depois do impacto dos
cortes aos Contratos de Associação, por parte do Governo, que determina a falta
de ensino secundário na
vila e leva ao definhamento
de duas escolas, e depois
do encerramento do balcão
da Caixa Geral de Depósitos no ano passado, o novo
revés coloca ainda mais em
causa a dinâmica económica da vila. “Mais vale pegar
numa borracha e apagar de
vez a vila de Riba de Ave do
mapa”. Este é o desabafo
consternado da presidente
da Junta de Freguesia, Susana Pereira, para quem o
encerramento do posto dos
CTT significa um prejuízo
efectivo para a terra e para
a população que dele se serve.
O presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão, Paulo Cunha,
diz-se “profundamente indignado” com a decisão dos
CTT, que significa um “retrocesso num serviço público
que é essencial à população,
não só da vila de Riba de
Ave, como das comunidades
que lhe são adjacentes”.

“Má notícia”
é consequência
de outras
O edil apela a uma “interferência maior” do Governo perante a empresa
que presta serviço público,
e vincula esta “má notícia”
a outras más notícias que
a vila tem tido nos últimos
anos, concretamente a perda de alunos com os cortes
nos contratos de associação
mantidos com duas escolas
da vila (Didáxis e Externato
Delfim Ferreira): “ao longo
dos últimos dois anos Riba
de Ave tem perdido protagonismo no contexto regional e
nacional, que sempre teve.
Durante 50 anos, em Riba de
Ave, conseguiu-se prestar
um serviço público de muita
qualidade, ao nível do ensino
e da formação de muitos milhares de famalicenses, e cidadãos de outros concelhos
que nos procuravam para
estudar. Exigimos do Governo de Portugal o restabelecimento do ensino público em
Riba de Ave, um ensino universal e gratuito que dê condições para que os níveis de

ensino obrigatório possam
continuar a ser prestados em
Riba de Ave”. A convicção de
Paulo Cunha é que esta medida “está directamente associado à perda de serviços
e valências, como é o caso
dos CTT”. “É por isso altura
do Ministério da Educação, e
do primeiro-ministro de Portugal, olharem para Riba de
Ave de forma diferente e restabelecerem um conjunto de
serviços, nomeadamente, na
área da Educação, que dêem
a Riba de Ave as condições
que teve durante meio século. Exigimos ao Governo de
Portugal o restabelecimento
do ensino secundário, para
que os ribadavenses, e todos
os que vivem naquela confluência territorial, voltem a ter
ensino universal e gratuito
como é merecido”, conclui.

PS apela à
“unidade de todos”
na defesa do posto
Entretanto o Partido Socialista também já reagiu à
intenção dos CTT, que aponta para encerramento de balcões e despedimento de cerca de 800 trabalhadores até
2020. Em comunicado, os
socialistas apelidam a decisão de “injustificável”, e “que
prejudica as populações e
fere o fim público que os CTT
prosseguem (ou deveriam
prosseguir)”. Disponível para
“fazer tudo para reverter esta
decisão injustificável, com
mobilização e a força que a
razão confere a uma luta justa”, o PS não deixa de atacar
Paulo Cunha, a quem acusa
de “querer fazer deste triste e
lesivo acto que maltrata Riba
de Ave e as suas gentes,

uma luta político-partidária,
de ataque ao Governo”. O
PS lembra que “esta é uma
decisão de uma empresa
privada, na prossecução dos
seus fins de lucro”, e faz recuar a história recente para
invocar ainda que “quem a
privatizou foi o Governo de
Passos Coelho, com o apoio
de Paulo Cunha, presidente
da Câmara Municipal, contra
todos os avisos e recomendações do PS em sentido
contrário”.
O PS apela à “Unidade
de todos” na defesa da manutenção dos CTT de Riba
de Ave, e deixa um apelo “ao
bom senso, à seriedade e à
acção dos agentes políticos
famalicenses”.
Os deputados famalicenses com assento no Grupo Parlamentar do PS da
Assembleia da República,
Nuno Sá e Maria Augusta
Santos, acusam por sua vez
a anterior maioria de não
ter acautelado os interesses
dos portugueses aquando
da assinatura do contrato
de concessão que consumou uma privatização que
apelidam de “imponderada”
e “danosa”. No texto de uma
iniciativa parlamentar que
questiona o ministro do Planeamento e Infraestruturas
a propósito deste processo
de encerramento de lojas
dos CTT, alegam que aquele
“foi um mau contrato, foi um
contrato lesivo dos portugueses, foi um contrato de concessão que não acautelou a
qualidade e diversidade dos
serviços públicos dos CTT”.
Apontam ainda que é “inquestionável” a degradação
do serviço postal, situação
que, alegam, a própria ANACOM já sinalizou.

Os deputados famalicenses, que se dizem empenhados “para que seja encontrada uma solução que
sirva os interesses da sua
população”, interpelam o ministro Pedro Marques “sobre
a existência de algum estudo e/ou avaliação feito pela
Administração dos CTT, que
sustente o encerramento do
balcão de Riba d’Ave, se são
conhecidos os pressupostos
em que assentou a avaliação
e/ou o estudo e a razão para
encerrar esta Loja dos CTT
de Riba d’Ave e que medidas
poderão ser equacionadas
no sentido de salvaguardar
a manutenção do serviço público de distribuição postal à
população de Riba d’Ave”.
Lembram que, nos termos da concessão, “os CTT
estão obrigados a assegurar
níveis de serviço e uma rede
que sirva os cidadãos, tendo
obrigação de manter em várias zonas, seja através de
lojas ou de postos de correio,
o serviço público Universal”,
e adiantam que “o Governo
está a criar um grupo de trabalho que permita definir as
melhores soluções para o
serviço universal postal, de
acordo com as necessidades da população e de forma sustentável, garantindo
também a coesão territorial
nacional”.

Bloco: privatização
foi um “erro”
Também o Bloco de Esquerda já tomou posição pública sobre o encerramento
que os CTT colocam no plano do irreversível.
Em comunicado, o partido
adianta que esta situação só
vem comprovar que a privatização dos CTT, deliberada pelo executivo PSD/PP
em 2014, “foi uma decisão
errada porque prejudicou a
grande maioria da população e lesou gravemente o
interesse público”. O Bloco
lembra que, ainda em Dezembro último, propôs uma
recomendação ao Governo
para que “inicie o processo
de recuperação do controlo
e gestão do serviço postal
universal por parte do Estado, através do resgate da
concessão do serviço público dos Correios e da sua
rede pública aos CTT”, mas
que esta recomendação teve
os votos contra de todos os
partidos”.
O Bloco de Esquerda
“condena esta intenção da
Administração dos CTT e
apela a todos que lutem con-

tra este encerramento que,
a verificar-se, será um duro
golpe para povo de Riba de
Ave e freguesias vizinhas”.
Considera mesmo que “lutar
contra o encerramento dos
balcões e pela recuperação
do controlo e gestão pelo
Estado do serviço público de
correio é defender os seus
trabalhadores, o interesse
das populações e do país”.
No quadro da Assembleia
da República, Jorge Paulo
Oliveira, o deputado famalicense eleito pelo PSD já
questionou o Governo sobre
o encerramento do balcão
dos CTT da Vila de Riba de
Ave, numa diligência dirigida
ao ministro do Planeamento
e das Infraestruturas.

Jorge Paulo
“estranha”
encerramento
de posto rentáel
O deputado famalicense
sublinha que esta decisão
“lesa e prejudica o acesso
daquela população, das suas
organizações e das suas
empresas a este importante
serviço público”, não apenas
daquele núcleo urbano, mas
também das freguesias vizinhas, e que a medida penaliza sobretudo os idosos que
não disponham de meios de
transporte próprios para se
deslocar a outros pontos de
acesso ao serviço. Invoca
ainda prejuízo para a população em geral e para as
empresas, pois os postos
dos CTT mais próximos “não
contemplam serviços como
“apartados”, encomendas ou
a reentrega de correio registado”.
Jorge Paulo Oliveira lamenta que a administração
tenha decidido sem ouvir os
agentes locais, nomeadamente Câmara e Junta de
Freguesia, e estranha o encerramento do balcão dos
CTT em Riba de Ave, quando este é, segundo a comunicação social nacional, um
dos postos que apresenta lucros para a empresa (64.472
euros).
O deputado famalicense
quer também saber quando
é que o Governo teve conhecimento desta decisão
de encerramento, e se está
“disponível para sensibilizar
os CTT para a necessidade
de revogar a sua decisão
de encerramento do posto
da vila de Riba de Ave” ou
se, no limite, está disponível
para “procurar uma solução
alternativa que atenue os

prejuízos” da decisão.
Num somatório de factores da história recente, o
deputado famalicense afirma
que a vila de Riba de Ave
está a ser vítima de um “forte
desinvestimento do Estado”
e alerta que a “perda de um
serviço público acaba sempre por arrastar a perda de
outros serviços públicos”,
o que diz estar a acontecer
naquela vila, exemplificando, primeiro “com a perda do
ensino secundário publico,
depois a perda da banca publica, agora o serviço postal
universal”. “O que virá a seguir?”, questiona em nome
da população daquela freguesia.

PCP “exorta”
população à luta
O PCP de Famalicão repudia a decisão dos CTT, e
“exorta os ribadavenses a
defendera manutenção dos
seu posto de correios e lutar
contra quaisquer medidas
que visem o seu encerramento ou transferência dos
serviços para o edifício da
sede da Junta de Freguesia
(ou para qualquer outro bem
do património municipal),
como já vêm propondo alguns autarcas do concelho,
ligados ao PSD, dado essa
medida não assegurar convenientemente os direitos
dos utentes e os interesses
da região”.
O partido acusa o presidente da Câmara de “demagogia” quando vincula esta
perda a uma perda de dinâmica resultante da perda de
população estudantil por força dos cortes nos Contratos
de Associação com a Didáxis e o Externato Delfim Ferreira, afirmando mesmo que
este argumento não é mais
do que uma tentativa de “esconder a responsabilidade
do seu partido ao ter privatizado os serviços dos CTT”.
Para o PCP “o povo de
Riba de Ave tem todos os
motivos para exigir a reposição dos CTT no sector
público do Estado (como,
aliás foi criado ainda antes
do 25 de Abril), defendendo
a manutenção do actual posto dos CTT de Riba de Ave”,
pelo que “urge lutar contra
o encerramento” e “mostrar
a indignação do povo recorrendo aos mais diversos processos de luta, tal como se
fez no passado, no processo
de luta contra a lixeira!”.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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População vai dar luta
ao encerramento dos CTT de Riba de Ave
JUNTA REUNIU ONTEM AO FINAL DO DIA COM ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
NA EXPECTATIVA DE UM RECUO NA DECISÃO “INCOMPREENSÍVEL”
Várias centenas de pessoas saíram à rua, ao final
da tarde do passado sábado, para participar na vigília
que a Junta de Freguesia de
Riba de Ave promoveu contra o encerramento do posto
dos CTT da vila. A notícia
foi conhecida na passada
semana, no quadro de um
processo de reestruturação
da rede que a administração
da empresa pretende levar a
cabo, fechando para o efeito
22 postos, entre os quais o
daquela freguesia do concelho de Vila Nova de Famalicão.
A estação dos CTT de
Riba de Ave existe já mais
de 80 anos, serva a população da vila, mas também de
freguesias
circunvizinhas,
inclusive dos concelhos de
Guimarães e Santo Tirso,
num total populacional que
estima oscilar entre as 18 e
as 20 mil pessoas.
O povo que saiu à rua e
promete não baixar os braços contra um encerramento
para o qual não encontram

justificação. O mesmo se
pode dizer da Junta local,
que contou com o apoio de
autarcas de freguesias vizinhas, nomeadamente, Oliveira Santa Maria, Oliveira
S. Mateus, Pedome, cuja
população se serve do posto de Riba de Ave. Também

marcaram presença autarcas como o de Delães e
Bairro, que mantêm serviços
dos CTT no quadro de uma
parceria em o encerramento
só foi evitado por acção das
Juntas de Freguesias, que
se disponibilizaram a assumir parte dos encargos.

Depois da vigília, que visou tornar pública a contestação da população, a Junta
de Freguesia tinha para o
final do dia de ontem, segunda-feira, uma reunião agendada com a administração
dos CTT, na expectativa de
a conseguir demover de concretizar o encerramento do
posto de Riba de Ave.
Susana Pereira, a presidente da Junta de Riba de
Ave, sublinha que esta intenção de encerramento é “incompreensível”. O serviço é
importante para as famílias,
sublinha, mas também para
as empresas. “Este posto é
muito concorrido. Há sempre
filas, e penso até que há condições para os CTT trazerem
mais serviços para este espaço. Tem tudo para funcionar bem”, garante a autarca,
que está confiante: “sei que
vamos conseguir convencê-los a manter o serviços
aqui”.
Segundo a presidente da
Junta, esta estação dos CTT
tem serviços que apenas são
assegurados a vários quilómetros de distância, uma
vez que alguns deles só são
assegurados em Pousada de
Saramagos ou na Vila das
Aves. Consciente do impacto que o encerramento terá
para quem se serve no posto, Susana Pereira fala ainda
dos danos colaterais que serão sofridos pelo comércio
local: “todas as pessoas que
vêm de outros sítios para cá,
trazem dinamismo, movimentam dinheiro, dinamizam
o comércio, e tudo isso é importante para a vila e para
as freguesias aqui à volta. E
nós temos aqui uma questão
muito grave! Riba de Ave tem
duas escolas que prestam
serviços público e estamos
numa situação muito grave,

Sentença de morte
para Riba de Ave,
lamentam os populares
Delfim Freitas, morador de Riba de Ave, sublinha que
“o posto faz falta à população da vila e das freguesias vizinhas”. “Se fechar não sei para onde é que vamos”, lamenta, acrescentando que há uma fasquia significativa da
população que não tem facilidade em deslocar-se para as
alternativas em Pousada ou Vila das Aves.
Indignado, desabafa: “há anos os CTT disse obrigada
à Fundação Narciso Ferreira, por criar o posto. Hoje está
a desprezar, porque é uma empresa rica, e os ricos desprezam os pobres”. Delfim Freitas considera mesmo que
“o fecho dos CTT em Riba de Ave é mais um passo para
Riba de Ave morrer”, até porque considera que haverá um
impacto negativo na economia local, a somar a outros de
um passado recente.
Paulina e Helena concordam que os CTT “fazem muita
falta”. As amigas, que não deixaram de aderir à vigília, alegam que quase todas as semanas vão aos correios, seja
para levantar as reformas, seja para pagar contas da mais
diversa natureza. Ambas sublinham que este é um serviço muito requisitado, e que são frequentes as esperas
prolongadas fruto dessa procura dos serviços. Tudo isso,
confirmam, torna ainda mais incompreesível esta decisão
da administração. O mesmo constatam com o universo
empresarial das imediações, onde estão afectos os apartados. “Riba de Ave está cada vez mais probrezinho…”,
desabafa Helena, que opõe aos problemas recentes da
vila os tempos áureos da influência e peso da família Ferreira.
porque não sabemos o destino dessas escolas, a seguir
saiu daqui a Caixa Geral de
Depósitos. Se agora nos tiram os CTT, não sei… Cada
serviço que vai saindo, como
sabemos, leva à saída de
outros. O que é que nos vai
acontecer?! Não podemos
aceitar uma coisa destas! Eu
espero sinceramente que a
administração dos CTT olhe
para nós, analise bem tudo,
que veja a quantidade de
pessoas que aqui estão, e o
quanto este serviço é importante para nós”.
A autarca sublinha que a
prioridade é manter o posto

aberto, com reforço de competência, e não fecha a porta
a uma colaboração da Junta
de Freguesia. Todavia, garante, que o primeiro passo
terá que ser dado pelos CTT,
assegurando a manutenção
do posto. “Estamos sempre
ao lado da população, fazemos tudo para servir a população, muitas vezes com
prejuízo na própria Junta, e,
neste caso, zelar pelos interesses da população é zelar
pela manutenção deste espaço”, conclui.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Proprietária do Externato Delfim Ferreira em situação difícil

Delfinópolis desencadeia
Plano Especial de Revitalização

18 DOCENTES, SEM HORÁRIO, COM REMUNERAÇÕES EM ATRASO
E SEM PODER RECORRER A SUBSÍDIO DE DESEMPREGO
A Delfinópolis, detentora
do Externato Delfim Ferreira
(EDF), em Riba de Ave, accionou um Processo Especial de Revitalização (PER).
O processo deu entrada no
tribunal no final do ano, e já
tem administrador judicial
provisório nomeado. O passo seguinte será o de diagnóstico financeiro da instituição (activos e passivo), para
decreto de eventuais medidas que possam garantir a
viabilidade futura.
Com esta decisão, os docentes do quadro aos quais
não foi atribuído horário lectivo, mas que também não
foram formalmente despedidos de forma a poderem
accionar o Subsídio de Desemprego, vêm adiado o
pagamento das várias remunerações que têm em atraso.
Algumas destas remunerações foram alvo de compromisso de pagamento por
parte da instituição, em acta
de audiência de julgamento
do Tribunal do Trabalho de 7

de Novembro, contudo não
se verificou o devido cumprimento por parte da Delfinópolis, ré na acção movida por
13 docentes.
“O Povo Famalicense”
formalizou, junto do EDF, e
através de e-mail, um pedido
de esclarecimentos acerca
das circunstâncias que con-

duziram ao PER e das consequência que daí advêm
para os docentes aos quais
não atribuiu horário, contudo, até ao fecho desta edição, não obtivemos qualquer
resposta. Admitindo que venha a acontecer à posteriori,
daremos conta da mesma na
próxima edição.

Externato nem paga
nem despede
Na acta, a entidade proprietária do EDF comprometeu-se, nomeadamente, “no
prazo de cinco dias, a iniciar
o procedimento de despedi-

mento colectivo em relação
aos autores”, com excepção
de uma. No entanto, o referido processo, que permitiria
aos professores obter o Subsídio de Desemprego, não
tinha ainda sido desencadeado até ontem (segunda-feira). Uma vez accionado
um PER, deverá ser agora o
administrador judicial a deliberar sobre esta situação.
Para além dos docentes
que moveram acção no Tribunal de Trabalho, há mais
alguns, num total de 18, em
situação que já pode ser
considerada dramática. A
instituição não lhes atribuiu
horário lectivo, não cumpre
com o pagamento das remunerações, mas também
não os despede permitindo o
recurso a prestações sociais
que garantiriam a sua sobrevivência até reingresso no
mercado de trabalho.
Ao que apurámos junto do
grupo, a Delfinópolis cumpriu apenas com o pagamento da remuneração de Outu-

bro, que contempla salários
e duodécimos referentes a
metade dos Subsídios de
Férias e de Natal. Para trás
ficou cerca de 35 por cento
da remuneração de Setembro, que nos termos da acta
de audiência de julgamento
se comprometeu pagar até
ao final do mês de Novembro, e, entretanto, estão já
em falta as remunerações
de Novembro e Dezembro,
já vencidas, igualmente integrando salário e duodécimos de subsídios. Os 50 por
cento do Subsídio de Natal,
pago numa única tranche,
também não foi liquidado.
Outras
determinações
relativas a progressão de
carreira e reposição de rendimentos, foram remetidas
para pagamento a três meses, não tendo sido ainda
paga qualquer quantia relativamente a estas.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Camilo Freitas – o sonho e a obra
Ao longo de mais de 40 anos, 42 para
sermos mais rigorosos (1974 – 2016),
Camilo Freitas participou em centenas
de reuniões, tirou muito do seu tempo livre
e ficou a “dever” muito tempo à sua família,
para o dedicar a uma causa e a uma família
maior. A oportunidade apareceu no
horizonte e Camilo Freitas soube agarrá-la
com todas as forças, caminhando sempre,
como dizia Goethe, “sem pressa, mas sem
descanso”, na direção daquilo que
inicialmente parecia um sonho, mas que,
a pouco e pouco, se veio a transformar
numa saborosa realidade. À semelhança
de Kennedy e na dimensão da sua
comunidade, o Dr. Camilo Freitas pensou
primeiro naquilo que podia fazer pela “sua”
aldeia e pelos seus habitantes e não
naquilo que a sua “aldeia” e os seus
habitantes podiam fazer por ele!

1. Uma homenagem justa
É na próxima sexta – feira, dia 12 de janeiro, às 20.45 horas, que, na Biblioteca Municipal, o Centro Social e Cultural
Nuno Simões, de Calendário, presta uma singela homenagem ao Dr. Camilo Freitas, com a apresentação pública do
livro “Camilo Freitas – o sonho comanda a vida”.
No já longínquo ano de 1974, um ano antes da abertura do
Centro Social e Cultural Dr. Nuno Simões, na chamada “Casa
do Senhor”, no Lugar do Covelo, Freguesia de Calendário,
Concelho de Vila Nova de Famalicão, o Dr. Camilo Freitas
propôs a todos, especialmente aos vizinhos e aos mais próximos, que tivessem em conta o “vento de mudança” que ia
começar a soprar, para levar às famílias e às suas crianças
um dos pilares essenciais da vida: a educação infantil em todas as suas dimensões e variáveis.
Como “um pessimista é a pior das companhias”, o Dr. Camilo Freitas, ele próprio um homem sempre otimista, rodeou-se de um grupo alargado de pessoas também otimistas e,
juntos, sob a sua direção, construíram e deram vida a uma
obra que marcou um tempo e marcou e marca prolongadamente a vida da comunidade onde está inserida.
Ao longo de mais de 40 anos, 42 para sermos mais rigorosos (1974 – 2016), Camilo Freitas participou em centenas de
reuniões, tirou muito do seu tempo livre e ficou a “dever” muito tempo à sua família, para o dedicar a uma causa e a uma
família maior. A oportunidade apareceu no horizonte e Camilo Freitas soube agarrá-la com todas as forças, caminhando
sempre, como dizia Goethe, “sem pressa, mas sem descan-

so”, na direção daquilo que inicialmente parecia um sonho,
mas que se veio a transformar numa saborosa realidade.
À semelhança de Kennedy e na dimensão da sua comunidade, o Dr. Camilo Freitas pensou primeiro naquilo que podia
fazer pela “sua” aldeia e pelos seus habitantes e não naquilo
que a sua “aldeia” e os seus habitantes podiam fazer por ele!

2. Arquiteto e construtor
Ao longo destas quatro décadas, Camilo Freitas fez de
tudo. Foi líder quando tinha que ser líder, no sentido de que
“o bom líder explica o porquê por detrás do faz”, mas remeteu-se sempre à penumbra quando sentia que os “seus” estavam mais capacitados para poderem assumir um conjunto
de responsabilidades.
Camilo Freitas fez planos de atividades e orçamentos, relatórios de contas e de atividades, orçamentos retificativos,
planos de trabalho, contratou pessoal, definiu vencimentos,
enquadrou trabalhadores, reuniu com frequência no interior
e no exterior, planificou obras, adquiriu materiais, participou
em projetos, envolveu-se em obras, foi operário quando teve
que ser operário. Nunca desiludiu nenhum dos seus colaboradores e os seus colabores tinham por ele um secreto e silencioso orgulho.
A Camilo Freitas também se aplica com propriedade aquele pensamento de Séneca que diz que “os homens podem
dividir-se em dois grupos: os que seguem em frente e fazem
alguma coisa e os que vão atrás a criticar”. Camilo Freitas
preferiu sempre a primeira opção. Foi algo com que nasceu
e que o acompanhou durante a vida que já viveu. Há - de ser
sempre assim. É quase um bem eterno!
Einstein dizia que “o único sítio em que o sucesso vem
antes do trabalho é no dicionário”. Camilo Freitas fez desta
frase o “lema” da sua vida e trabalhou sempre, sempre, sem
descanso, como diria Lenine, para atingir os objetivos em que
acreditava: a educação e a solidariedade como fundamentos
de qualquer sociedade desenvolvida, moderna e livre. Acreditou sempre que só aqueles que defendem causas, ideias e
projetos é que conseguem resistir, com tenacidade, ao desgaste que a própria vida traz consigo.
O novelista e compositor francês Romain Rolland dizia
que “ao querermos, enganamo-nos muitas vezes. Mas quando nunca queremos, enganamo-nos sempre”. Haverá melhor
forma de definir o Dr. Camilo Freitas, um homem que quis e
fez, independentemente de às vezes se enganar?
Ele acreditou sempre que “a sabedoria, afinal, não estava
no topo de uma montanha chamada universidade, mas sim
na caixa de areia da minha escola”.
Penso que serão muitos aqueles que vão dirigir-se à Biblioteca Municipal, no próximo dia 12 de janeiro, para dar

“aquele abraço” a Camilo Freitas, o homem que foi o principal
arquiteto e o principal construtor de uma obra ímpar chamada
Centro Social e Cultural Dr. Nuno Simões…

3. Os melhores de 2017
Sabendo que as escolhas são sempre difíceis, vou tentar,
no início de cada ano, destacar as personalidades, instituições e empresas que, no ano anterior e na minha modesta
opinião, se distinguiram no território de Vila Nova de Famalicão. Vamos chamar-lhes as personalidades e instituições do
ano, neste caso do ano de 2017.
No caso das personalidades, distinguiria três: Paulo
Cunha, Presidente da Câmara, o agora escritor Agostinho
Fernandes e o médico Gonçalves Oliveira. O primeiro pela
retumbante vitória nas Eleições Autárquicas de 1 de outubro
de 2017, fruto de um trabalho intenso de proximidade com
os cidadãos, desenvolvido ao longo do mandato anterior; o
segundo, ex – presidente de câmara, pela produção literária
que teve ao longo do ano de 2017, na sequência de “escritas” dos anos anteriores; o terceiro, por ver reconhecida pelo
Presidente da República a sua base essencial de médico solidário, sempre preocupado com as causas e os problemas
sociais.
No “mundo” pujante das instituições e das empresas, em
Vila Nova de Famalicão, distinguiria duas, muito embora uma
delas não seja instituição nem empresa, mas um projeto da
Câmara Municipal, neste caso o “Famalicão Made In”. A outra
é o Centro de Emprego de Vila Nova de Famalicão.
As duas desenvolveram um trabalho notável na criação
de emprego e na restituição da dignidade que só uma profissão pode dar a muitas famílias e cidadãos, colocando a taxa
de desemprego em Famalicão vários níveis abaixo da média
nacional.

CHMA aciona
Plano de Contingência
para responder
a aumento da procura
nas urgências
O Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA) acionou o seu
Plano de Contingência – Módulo Inverno, 2017/2018, no passado dia 4 de dezembro, atendendo ao aumento da procura
nas unidades de Santo Tirso e Famalicão.
Em comunicado, adianta que este plano “prevê o recurso
a várias medidas excecionais (reforço das equipas de profissionais, abertura de camas suplementares, suspensão de
férias, etc.) que poderão ser tomadas em função da variação
da procura de cuidados de saúde”.
Segundo o CHMA, nas últimas semana o aumento na procura nas urgências de Santo Tirso foi de cerca de 30 por cento face à média anual, e em Famalicão esse aumento doi de
15 por cento para as urgências médico-cirurgica e pediátrica.
O plano de contngência concretiza a abertura de 23 camas
suplementares e reforço das equipas de profissionais.
O CHMA assegura que, “apesar do reforço das equipas, a
resposta ao crescimento da procura tem sido garantida pela
disponibilidade e empenho dos profissionais do CHMA que,
por vezes em condições difíceis, procuram prestar os melhores cuidados a todos os que deles necessitam”. Garante que
“os tempos máximos de resposta nos Serviços de Urgência
do CHMA só pontualmente têm sido ultrapassados”, e ape,a
à “compreensão dos utentes, face ao período de contingência
que atravessamos”. Agradece ainda “a melhor compreensão
para eventuais constrangimentos nos movimentos de acompanhantes nos Serviços de Urgência que, a ocorrerem, terão
caráter excecional”.
Não obstante este aumento da procura nas urgência, o
CHMA adianta que “a atividade cirúrgica tem sido garantida
com normalidade”.
O CHMA reforça o apelo à população “no sentido de adotar as precauções necessárias neste período típico de aumento dos casos de gripe e de, num primeiro momento, recorrer à linha Saúde 24 (telefone 808242424) ou aos Centros
de Saúde, reservando o recurso aos Serviços de Urgência
para casos agudos”.
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Concelhia vai a votos a 20 de Janeiro

Rui Faria avança
para a liderança
do PS de Famalicão
De acordo com o que “O
Povo Famalicense” já havia avançado na sua última
edição do ano de 2017, Rui
Faria é candidato à presidência da Comissão Politica da
Concelhia do Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão, nas eleições do próximo
dia 20 de Janeiro.
O anúncio da candidatura é feito pelo próprio, em
comunicado enviado às redações na manhã de ontem
(segunda-feira). Militante do
PS há cerca de duas décadas, e com um “percurso
caracterizado pela fidelidade ao PS, Rui Faria avança
consciente “dos desafios e
da importância da candidatura” que assume, assegurando que parte para esta
candidatura com “a motivação e a confiança” resultante
de “uma vontade forte, crescente e abrangente dos militantes de base, dos autarcas
até aos mais destacados dirigentes políticos do PS”.
À liderança de uma candidatura que garante “representatividade e capacidade
de união dos socialistas famalicenses, estribada num
projeto sólido, forte, estável
e credível”, o militante do PS
propõe-se “para vencer e
para cumprir o desígnio de liderança da nossa terra”. Promete manter-se próximo dos
militantes, e dar-lhes voz, e
assegura que “os famalicenses só podem esperar o melhor do PS”. Convicto de que
os famalicenses “reconhecem aquilo que o PS já fez
na gestão do município e das
freguesias”, e que “os famalicenses vivem melhor com
o actual governo e opções
políticas do PS do que nos
tempos de má memória da
governação da direita”, Rui
Faria determina que “é imperioso continuar a afirmar o
PS em Vila Nova de Fama-

licão num trabalho forte no
terreno, próximo das populações, com propostas alternativas, exequíveis e inclusivas, consolidando equipas e
projectos com credibilidade,
estabilidade e confiança”.
Estes são traços gerais
de uma candidatura, remetendo para breve a apresentação de um programa.
Acerca do passado, Rui
Faria afirma que “já travou
muitas batalhas pela JS e
partido pelo desenvolvimento do nosso concelho, tendo
sido obreiro na constituição
do primeiro núcleo nacional
da Juventude Socialista ao
nível das freguesias”. Invoca
“experiência política como
dirigente nacional, federativo
e concelhio do PS”, e adianta que integra actualmente o
Secretariado e a Comissão
Política Concelhia. Recorre ainda à sua experiência
como vereador e deputado
municipal, orgulhando-se “do
seu trabalho ininterrupto de
autarca de Freguesia como
membro da Assembleia de

Freguesia de Esmeriz”, à
qual foi candidato a presidente da Junta há oito anos.
Licenciado em Engenharia Publicitária, exercendo
atualmente funções de diretor de marketing comercial
e publicitário, caracteriza-se pela proximidade com
as pessoas, a facilidade de
comunicação, estando diariamente em contacto direto
com as freguesias e as suas
gentes, numa escuta ativa
das suas dificuldades diárias, conhecendo cada realidade em particular.
Como “O Povo Famalicense” havia adiantado, esta
era uma candidatura previsível, contando com o apoio
dos actuais órgãos, liderados por Luís Moniz. O facto de muitos militantes não
considerarem que Rui Faria
personifica uma candidtura
brangente poderá levar ao
aparecimento de lista alternativa.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Museu Bernardino Machado expõe
fotografias de Eduardo Teixeira Pinto
Trinta e oito fotografias a preto e branco compõem a exposição de Eduardo Teixeira Pinto
patente no Museu Bernardino Machado, até dia 18 de fevereiro.
A mostra, intitulada “O Prazer de Fotografar” e premiada a nível nacional e internacional,
aborda diversos temas, com destaque para a natureza e a figura humana.
A exposição é de entrada gratuita e pode ser visitada às quintas e sextas, das 10h00 às
17h30, e aos sábados e domingos, das 14h30 às 17h30.
Eduardo Teixeira Pinto nasceu na freguesia de São Gonçalo, Amarante, em 1933. Começou a tirar as suas primeiras fotografias profissionais em 1950, tornando-se expositor desde
1953 em vários salões de fotografia nos cinco continentes. Com fotografias como «Rodopio»,
«Igreja de S. Gonçalo», «De Regresso», «Tema de Pintores», «Matinal» e «Quietude», entre
outras, obteve inúmeros prémios em Portugal e no estrangeiro, nomeadamente o Grande
Prémio de Camões (1960) - uma das mais altas distinções a nível nacional.
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Carta Aberta do Mandatário Concelhio
da Candidatura de Rui Rio à liderança do PSD
No próximo Sábado dia
13 de Janeiro entre as 14h00
e as 20h00 os militantes do
Partido Social Democrata
serão chamados a escolher
o próximo líder para os desafios do futuro.
Escolher o líder do PSD
é também escolher o futuro
candidato a Primeiro-ministro de Portugal e os militantes
têm a missão e a responsabilidade de escolher dentro do
PSD aquele que consideram
estar melhor preparado e
que mais credibilidade oferece, para ser apresentado aos
Portugueses nas legislativas
de 2019. Estão portanto, os
Portugueses à espera que
os militantes do PSD resistam aos “caciques” internos,
às pressões dos barões e
que assumam em consciência e em liberdade a sua preferência.
Os portugueses esperam
que os militantes do PSD
não desperdicem a oportunidade de elegerem aquele
que pela sua personalidade
e percurso político dá mais
garantias de representar um
novo ciclo na vida política
portuguesa.
O PSD necessita de eleger um líder que se comprometa a aumentar os níveis
de exigência dentro do partido. Não se pode tornar usual

reduzir a escolha de um candidato a futuro Primeiro-ministro, a um argumentárioque apenas invoque que em
determinado momento este
tenha discordado da liderança ou do rumo a ser traçado. Não votar em Rui Rio
por este ser firme nas suas
convicções, por defende-las
mesmo quando são impopulares ou por não obedecer ao
tradicional estilo do simpático e politicamente correto, é
não colocar a credibilidade
da política e os interesses de
Portugal em primeiro lugar.
Só com um PSD forte, credível e aglutinador podemos
conseguir voltar a ganhar a
confiança dos portugueses
para governar Portugal. Os
militantes não podem desperdiçar a oportunidade de
eleger aquele que também é
o preferido dos portugueses,
aquele que permite olhar

para o futuro e trazer uma
nova esperança fruto do seu
passado. Aquele que apresenta o melhor projeto político para Portugal. Aquele que
garante que o futuro de Portugal não estará hipotecado
perante a fragilidade do atual
modelo de governação.
Estou convicto de que os
militantes do PSD de Famalicão conhecem o percurso
político dos candidatos. Conhecem bem a diferença de
personalidades e de estilos.
Sabem que este é o momento de pensar no melhor candidato para Primeiro-ministro
de Portugal e que desperdiçar uma oportunidade hoje,
pode ter um custo elevado
amanhã. Rui Rio é a pessoa
certa no momento certo. É
hora de Agir.
HÉLDER FILIPE COSTA

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

Orçamento do Estado para 2018
e a artificial devolução
de rendimentos aos Portugueses
Com a chegada do novo
ano e a consequente entrada em vigor do Orçamento
do Estado para 2018 esperava-se a tão aclamada devolução de rendimentos às
famílias portuguesas.
Contudo, a promessa não
passou de mais um artifício
que este governo e a esquerda parlamentar que o suporta criaram para legitimar a
sua governação.
Apregoamque o novo
O.E. promove uma devolução de rendimentos,no essencial, atravésda redução
dos impostos directos, com
a criação de novos escalões
do IRS, mas também através
do aumento das pensões
e do descongelamento das
progressões na função pública até final de 2019.
Todavia, não corresponde
à verdade. E para o comprovar bastará verificar o que
significa, nos rendimentos
dos portugueses, os aumentos injustificados e agravados dos impostos indirectos
que este orçamento para
2018 comporta.
Desde o dia 1 de janeiro
de 2018 que os portugueses

pagam mais para aquisição
de bens e serviços, muitos
deles de primeira necessidade. Falamos naturalmente
do aumento dos preços dos
combustíveis, do aumento
dos transportes públicos, do
aumento das taxas de portagem, do aumento do Imposto
Único de Circulação…
Na verdade, este orçamento do estado para 2018
com o aumento injustificado
e agravado dos impostos indirectos terá também influência nos custos de produção
de todos os bens e serviços
comercializáveis.
E será facilmente compreensível que esse aumento
dos custos de produçãoprovocarão
necessariamente
um efeito negativo na economia, pois ou consubstanciará um aumento dos preços
finais dos bens e serviços
que será suportado pelos
consumidores finais ou, caso
os produtores não repercutam esse aumento no preço
final dos produtos, o mesmo
acabará porretirar capacidade de investimento às empresas.
Seja como for, uma coisa

mantém-se inalterada, quem
paga são sempre, mais cedo
ou mais tarde, os portugueses, quer seja através dos
seus
rendimentosactuais,
quer seja através dos seus
rendimentos futuros, quando
a economia, só por si, deixar
de suportar estas irresponsabilidades governativas.
Todos sabemos onde nos
leva este tipo de governaçãocom o intuito exclusivo de
agradar a curto prazo os eleitores. Porém, expectava-se
que, sendo o fim o mesmo,
fossem pelo menos utilizados meios diferentes.
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Escritura de doação foi celebrada no final do ano

Câmara faz da Engenho proprietária
do terreno do seu Centro Comunitário
A Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão doou
à Engenho – Associação de
Desenvolvimento Local do
Vale do Este o terreno onde
está sedeado o Centro de
Apoio Comunitário da instituição, localizado na freguesia de Arnoso Santa Maria.
O terreno com cerca de 4500
metros quadrados e com o
valor patrimonial de 544 mil
euros estava cedido através
de direito de superfície à Engenho desde 2002.
A escritura de doação,
que torna a instituição proprietária do terreno onde tem
construída a sua principal
valência, foi celebrada no
passado dia 19 de dezembro, nos Paços do Concelho.
Para o presidente da instituição, Manuel Augusto de
Araújo, “a doação deste terreno representa, acima de
tudo, o reconhecimento do
trabalho desenvolvido pela
Engenho ao longo dos anos.
É, sem dúvida, uma manifestação de confiança por parte
do município, mas é também
um desafio para a Engenho
fazer mais e melhor em prol

JP inaugura exposição
sobre a história do CDS
em Famalicão

das comunidades que representa”.
Além disso, a doação do
terreno irá permitir à Engenho maior facilidade nos
processos de candidatura a
novos projetos, em termos
de avaliação e aprovação,
assim como maior poder de
negociação junto da banca.
Para Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal,
esta doação “é um sinal que

a autarquia dá à comunidade
da importância do trabalho
desenvolvido pela Engenho”.
“Trata-se de uma instituição
com mais de 20 anos que
se distingue pelo enorme
e exemplar trabalho social
promovido no âmbito do movimento associativo local, regional e nacional, sendo um
parceiro e interlocutor privilegiado no desenvolvimento
multidimensional, integrado

e integrador desta zona do
concelho”.
Refira-se que a Engenho
é uma instituição particular de solidariedade social
orientada para a promoção
da solidariedade e do desenvolvimento local, atuando
com particular incidência nas
freguesias de Arnoso Santa
Maria, Arnoso Santa Eulália,
Sezures, Lemenhe e Jesufrei.

No âmbito do movimento “Conversas com História”,
que pretende evocar toda a história do CDS nas últimas
quatro décadas, a Juventude Popular de Vila Nova de Famalicão, através do novo presidente da “jota”, José Miguel
Silva, e da dirigente nacional, Raquel Pinto, inauguraram
uma mostra que traduz esse percurso ao longo dos anos.
Em comunicado, a Juventude Popular de Vila Nova de
Famalicão refere que “é por ter orgulho na história do partido que desde início se associou a este movimento”. No
entender da “jota”, “só se soubermos qual é o nosso passado é que podemos construir o futuro com qualidade e
dignidade”, refere a propósito José Miguel Silva.

9 de Janeiro de 2018

O POVO FAMALICENSE

Monumento de Famalicão integra
Rota do Românico Ave

Ponte da Lagoncinha
já está em obras
As obras de conservação
e valorização da Ponte da
Lagoncinha, na freguesia de
Lousado, já avançaram. A
Ponte sobre o rio Ave, construída no século XII, provavelmente sobre as ruínas de
uma antiga ponte romana na
via que ligava Bracara Augusta a Cale integrou recentemente a Rota do Românico
do Ave, beneficiando de um
financiamento para um conjunto de obras de requalificação da estrutura.
Foram já realizados os
trabalhos de limpeza da vegetação de pequeno e médio porte que circundava a
ponte, seguindo-se a partir do dia 22 de janeiro um
conjunto de intervenções na
edificação que irão colocar
várias restrições ao trânsito
na ponte.
Neste sentido, entre 22
de janeiro e 30 de março, o
trânsito estará interdito entre as 07h30 e as 17h30. E a
partir de 31 de março até 31
de maio o trânsito será totalmente interdito.
O presidente da Câmara Municipal de Famalicão,
Paulo Cunha, sublinha que
“esta intervenção que já era

aguardada há algum tempo
irá permitir dotar a Ponte
da Lagoncinha de melhores
condições de circulação e de
segurança, assegurando assim a proteção e valorização
deste importante património
que tanto engrandece o nosso concelho”.
No total, as várias intervenções implicam um investimento de cerca de 154
mil euros contando com o
cofinanciamento de cerca
de 128 mil euros, pelo Programa Operacional Regional
do Norte – Norte 2020, através do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional
(FEDER).
Com uma duração prevista de seis meses, o programa de intervenção integra o tratamento e limpeza
das cantarias em granito, o
restauro e nivelamento do
tabuleiro da ponte com pendentes para a drenagem das
águas pluviais e consolidações estruturais e pontuais
de fissuras existentes nos
paramentos e intradorso do
tabuleiro da ponte.
No fundo, pretende-se,
por um lado, eliminar os fatores de risco e de degradação

Museu Soledade
Malvar expõe
pintura de Ana
Paula Carvalho

A Casa-Museu Soledade Malvar, em Vila Nova de Famalicão, tem patente até à próxima sexta-feira, a exposição de
pintura “Do Mais Profundo de Mim”, da autoria da artista tirsense Ana Paula Carvalho.
A mostra, que pode ser visitada gratuitamente de terça a
sexta-feira, entre as 10h00 e as 17h30, antecede a exposição
individual que a artista está a preparar para a I Bienal da Ardósia de Valongo, que arranca já neste mês de janeiro.
Refira-se que Ana Paula Carvalho nasceu no concelho de
Santo Tirso em 1967. Licenciada em Arte e Design pela Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos, trabalhou em
exclusividade no ensino artístico entre 2003 e 2014. Dedicou-se exclusivamente às artes plásticas em 2016.

infraestrutural e melhorar as
condições de segurança e,
por outro, proteger e salvaguardar os elementos patrimoniais e melhorar as condições de fruição.
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PSD acusa Governo de discriminar
o município de Famalicão no investimento
EM CAUSA A DISPARIDADE DOS APOIOS DIRECTOS PARA INVESTIMENTOS VIÁRIOS
E OUTROS. GUIMARÃES SERVE DE ARGUMENTO, E SUSCITA SUSPEITAS
DE FAVORECIMENTO POLÍTICO.
“Famalicão e os famalicenses estão a ser discriminados”. É com críticas duras
ao actual Governo socialista
que a concelhia do PSD de
Vila Nova de Famalicão agita
este início de ano, acusando o executivo chefiado por
António Costa de tratar de
forma privilegiada os municípios da sua cor política,
naquele que é um comportamento “inaceitável” e “indigno”. Numa conferência de
imprensa realizada na passada semana, Jorge Paulo
Oliveira, vice-presidente da
concelhia social-democrata
e deputado à Assembleia
da República, foi o porta-voz da “indignação” do PSD
pelo tratamento diferenciado dado ao município de
Guimarães, titulado por um
executivo do PS, ao qual é
exigido um esforço financeiro significativamente inferior
ao pedido à autarquia famalicense, em investimentos de

Jorge Paulo Oliveira, ao centro, acompanhado de responsáveis da JSD

natureza viária.
Jorge Paulo Oliveira reduziu a números a “discriminação” que considera evidente
e inaceitável, ao afirmar que
no processo da beneficiação

da EN 14 a “Infraestruturas
de Portugal” (IP) imputa à
Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão uma
comparticipação global da
obra em 38 por cento, ao

passo que no concelho vizinho de Guimarães o esforço
percentual do município é da
ordem dos 15 por cento para
construção de uma nova ligação à Estrada Nacional 301
(na área empresarial do Avepark) e desnivelamento da
rotunda de Silvares (acesso
à A11). “Em Vila Nova de Famalicão a comparticipação
do Estado é de 62 por cento.
Em Guimarães essa comparticipação representa 85
por cento do investimento”,
acusou, comparando ainda
os montantes dos apoios da
Administração Central: “em
Vila Nova de Famalicão o
investimento do Estado é de
3,3 milhões de euros (expropriações não incluídas). Em
Guimarães o investimento do
Estado é de 12,445 milhões
de euros (expropriações não
incluídas)”. Mais, adianta o
social-democrata, se Vila
Nova de Famalicão, nos termos do protocolo assinado
com a IP para desbloquear
uma intervenção reclamada
há várias décadas na EN 14,

fica vinculado aos encargos
financeiros decorrentes de
iluminação, conservação e
manutenção dos locais onde
sejam realizados arranjos urbanísticos, Guimarães “fica
desobrigado de suportar os
identificados custos e encargos”.
Para Jorge Paulo Oliveira, “não se alcança nenhuma
razão objectiva que possa
fundamentar esta discriminação”, nomeadamente, em
matéria de peso económico,
expressão populacional, ou
mesmo de importância dos
investimentos em causa. “O
Avepark representa 1097
postos de trabalho, acolhe
42 empresas, que valem 68
milhões de euros de volume
de negócios e 40 milhões de
euros de exportações. As
áreas de localização empresarial de Lousado e Ribeirão
(contíguas à EN 14) acolhem
cerca de 400 empresas,
das quais 128 têm cariz exportador,
representando
um volume de negócios de
aproximadamente 1,7 mil milhões de euros, e empregam
directamente cerca de 9 mil
pessoas”, contextualiza.

Famalicão
discriminado
também na cultura
denuncia o PSD
No entanto, nem só no
domínio das acessibilidades
a discriminação existe, denuncia o deputado, que segundo o qual a “Plataforma
das Artes e Criatividade”, em
Guimarães, foi o único equipamento do distrito de Braga
a ser beneficiado com um
apoio financeiro directo do
Estado da ordem dos 300 mil
euros para desenvolvimento

No próximo dia 14

Dádiva de Sangue
em Riba de Ave
No próximo domingo dia 14 a Associação de Dadores
de Sangue de Vila Nova de Famalicão promove uma colheita de sangue, no Salão Paroquial da Freguesia de Riba
de Ave, com o apoio agrupamento de Escuteiros local, das
Guias e Grupo de Jovens desta localidade. A iniciativa é
aberta à população em geral.
A colheita de sangue será realizada entre as 09h00 e
as 12h30 pelo Instituto Português do Sangue e do Transplantação (IPST)

de actividades culturais e de
promoção artística. “A Casa
das Artes é, indiscutivelmente, um dos equipamentos de
referência não apenas na
região norte, mas em todo o
país e incontornável nas áreas da cultura e das artes em
geral, que conta ao longo da
sua existência com mais de
um milhão de espectadores.
Porque razão não é credora
dos apoios financeiros do
Estado? Não sabemos”, diz
a propósito.
Na convicção de que
“nenhuma razão objectiva”
sustenta o tratamento diferenciado, o PSD considera
que se exige de um Governo
“que as suas políticas, salvo situações excepcionais
e devidamente fundamentadas, concedam igual tratamento aos seus destinatários: cidadãos, empresas,
organizações e autarquias”.
“É assim num Estado de
Direito Democrático, é assim numa democracia madura”, aponta o comunicado
da concelhia, para a qual é
evidente que “Famalicão e
os famalicenses estão a ser
discriminados; Famalicão e
os famalicenses estão a ser
prejudicados; Famalicão e
os famalicenses não o mereciam”.
Jorge Paulo Oliveira lembra que os investimentos
são da responsabilidade da
Administração Central, e no
caso concreto da beneficiação da EN 14, está convicto
que, não fosse a disponibilidade do município de Vila
Nova de Famalicão para
assegurar financeiramente
uma percentagem significativa do investimento, “obra
não teria avançado”.
Esclarece que nada o
move contra o município de
Guimarães, mas exige explicações do Governo face
a esta “discriminação dos
famalicenses”. Sem razões
que sustentem a diferenciação, Jorge Paulo Oliveira
consideras “legítimo” supor
que o tratamento “favorável”
tem a ver com o facto de Governo e Câmara Municipal de
Guimarães serem da mesma
cor política.
O deputado adiantou, entretanto, que até ao final da
passada semana iria instar
os Ministérios da Cultura e
das Infraestruturas acerca
das duas matérias em causa.

9 de Janeiro de 2018

15

O POVO FAMALICENSE

Livro de memórias e afectos

Centro Social Nuno Simões
presta homenagem a Camilo Freitas
O Centro Social e Cultural
Nuno Simões, de Calendário,
presta homenagem a Camilo
Freitas, com a apresentação pública do livro “Camilo
Freitas – o sonho comanda
a vida”. A presentação está
agendada para a próxima
sexta-feira, pelas 20h45, na
Biblioteca Municipal Camilo
Castelo Branco.
Para o presidente da direção do Centro Social e
Cultural Nuno Simões, Filipe
Moreira, “é justa esta homenagem a um homem bom e a
um homem de causas. Fazêmo-la através da edição de
um livro que eu classificaria
como um livro de memórias
e afetos a que demos o título “Camilo Freitas – o sonho
comanda a vida”. É um livro
simples para um homem
simples. É um livro que fica
a guardar essas memórias
e esses afetos, dando-nos
a certeza que o Dr. Camilo
Freitas vai estar sempre connosco”.
O livro, segundo relata
em nota de imprensa a instituição, conta com a colaboração de todos os membros

dos corpos sociais, dos colaboradores e colaboradoras
da instituição e de figuras
reconhecidas da vida política, associativa, religiosa e,
como não podia deixar de
ser, de médicos que, de uma
forma ou de outra, foram próximos de Camilo Freitas, ele
também um médico conhecido e reconhecido pelos seus
méritos em Vila Nova de Famalicão.
Membros da direção atual estiveram com Camilo
Freitas como presidente da
direção da instituição, até
ao dia 30 de março de 2016.
Foi, para estes interlocutores
muito próximos, “uma longa
caminhada iniciada em 1974,
uma caminhada de alegrias
e também de algumas mágoas e tristezas”. “Como tudo
na vida - acrescenta-se -,
nem sempre as coisas correm da forma como as idealizamos, mas o que podemos
dizer, num balanço breve, é
que valeu a pena, valeu muito a pena! Com o Dr. Camilo Freitas, fizemos também
esta longa viagem, irmanados num projeto – o Centro

Social e Cultural Dr. Nuno
Simões – que nos enche a
todos de orgulho e que nos
ajudou a descobrir os “novos
mundos” da cooperação e da
solidariedade social”.

A história
O livro recua ao início da
instituição, há 43 anos (foi
fundada em 1974”. Nasceu
na a Quinta do Covelo, hoje
o Lugar do Covelo, Freguesia de Calendário, Concelho
de Vila Nova de Famalicão,
Distrito de Braga.
“O denso casario que
hoje vemos, os prédios de
apartamentos, as moradias
dispersas e as ruas que
serpenteiam todo o complexo habitacional, levando as
pessoas e os carros à casa
de cada um só começaram
a ser construídos a partir de
1974”, descreve, para lembra
que “até aí era uma grande
quinta agrícola com a casa
dos senhores, do proprietário, a casa do caseiro, os
campos, as cortes do gado,
o lugar das alfaias, um es-

paço imenso onde se vivia
e respirava a agricultura e a
terra, um dos símbolos de riqueza naquele tempo”.
Foi a FITES, uma sociedade de construções e de
imobiliário que adquiriu a
enorme “concha” da Quinta do Covelo aos seus proprietários, lançando-se com
frenesim na construção do
complexo habitacional e de
algumas
infraestruturas.
Nuno Simões, um ilustre
calendarense, ministro no

Estado Novo, era um dos sócios da FITES. Com a venda
da Quinta do Covelo, a “casa
dos senhores” ficou sem a
função inicial: se os campos,
os bois e a agricultura iam
deixar de existir, não se justificava a existência da “casa
agrícola”!
Havia que dar-lhe um destino e aqui surge um grande
desafio lançado pelo próprio
Nuno Simões. Não haveria
no Calendário pessoas que
dessem uma utilidade nova à
“casa do senhor”, por exemplo, transformando-a num
infantário que pudesse acolher as crianças das famílias
trabalhadoras?
Foi um nobre desafio que
teve eco imediato no Dr. Camilo Freitas e nalguns calendarenses que lançaram
mãos à obra e que fizeram,
na “casa senhor” da Quinta
do Covelo, o primeiro infantário da Freguesia de Calendário e um dos primeiros do
Concelho de Vila Nova de
Famalicão.
O livro “Camilo Freitas – o
sonho comanda a vida” conta a história, por vezes épica,

que levou Camilo Freitas a
acreditar que era possível
passar de uma casa agrícola à moderna instituição que
é o Centro Social e Cultural
Nuno Simões, localizada no
mesmo lugar do Covelo. São
mais de 43 anos de história
que se confundem com o
próprio Camilo Freitas.
Os seus amigos do Centro Social e Cultural Dr. Nuno
Simões falam sempre da sua
imensa dedicação à “casa” e
da sua imensa capacidade
de ser solidário. Dizem sempre: “Enquanto o Dr. Camilo
Freitas estiver bem e de saúde, nós queremo-lo sempre
connosco. Ele foi, continua a
ser e será sempre a alma da
instituição, o fiel guardião da
sua visão e da sua missão,
o homem que olha por nós
e que olha por todos aqueles a quem o Centro Social
Dr. Nuno Simões diz alguma
coisa”.
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Medida pretende beneficiar estudantes em
época de exames

Biblioteca Municipal
com horário alargado
em Janeiro

Atendendo a que o
início de um novo ano
representa para muitos
estudantes a abertura
da época de exames do
primeiro semestre, a Biblioteca Municipal Camilo
Castelo Branco retomou,
desde a passada semana, um horário alargado
até às 24h00, e que irá
manter até ao final do
mês de Janeiro. A medida
estará em vigor até 31 de
Janeiro, regressando depois nos meses de maio
e junho e, novamente em
dezembro de 2018.
A medida que arrancou há um ano, no início de 2017, tem-se revelado um verdadeiro sucesso, contando com uma
adesão a este horário de vários milhares de estudantes.
“Sair à noite para estudar na Biblioteca está, assim, a tornar-se um bom hábito entre os
nossos estudantes e isso é de enaltecer”, afirma a propósito o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, mostrando-se muito satisfeito com o sucesso da iniciativa. “Os números não
deixam dúvidas e deixam-nos muito satisfeitos, sustentando a nossa aposta em corresponder
às necessidades dos nossos jovens, criando uma ligação mais próxima e cúmplice com eles
e auxiliando-os na concretização dos seus objetivos”, salientou.
No ano passado, o número total de entradas no horário alargado foi de 2.264.
Assim, até 31 de janeiro, a Biblioteca Municipal funciona às segundas das 14h00 às 24h00,
de terça a sexta-feira das 10h00 às 24h00 e aos sábados das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às
17h00. O edifício está localizado na Avenida Dr. Carlos Bacelar.
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Iniciativa tem çugar na próxima sexta-feira

Tuna Sénior vai
Cantar os Reis
na Gerações

A Tuna Sénior de Famalicão (TUSEFA) vai
“cantar os Reis” na Associação Gerações, para as
crianças da creche e do
pré-escolar, já na próxima
sexta-feira, cerca das 15
horas.
A TUSEFA e a Associação Gerações são parceiros em várias iniciativas e projetos, tanto no
Centro Comunitário e no
Clube Sénior como no setor infantil e juvenil. Participando com regularidade
nas múltiplas atividades
desenvolvidas pelo Clube
Sénior, nomeadamente
nas “mostras seniores”, a TUSEFA tem tido também um papel importante na divulgação dos
instrumentos e da música tradicional junto das crianças.
Tentando não perder toda a mística ligada à “Festa dos Reis” e ao “cantar dos Reis”, a Tuna
Sénior de Famalicão anuiu de imediato a esta solicitação da Associação Gerações, proporcionando às crianças a visão do tempo em que os populares tocavam e cantavam à beira das
casas, desejando um bom ano a toda a comunidade.
No próximo dia 12, a Associação Gerações vai encher-se de música e de canções tradicionais e populares, com “vivas” aos colegas de sala, às professoras, às auxiliares e às
educadoras, mantendo uma tradição muita querida dos Famalicenses e dos Portugueses em
geral e que, através destas ações, se pretende ajudar a manter e a preservar.
Acreditando que a memória e a história são fundamentais no crescimento harmonioso
e multidimensional das crianças, a Associação Gerações procura rentabilizar todos os momentos e todas as oportunidades que, a este nível, vão acontecendo. “Cantar os Reis” é uma
delas.
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Empreitada implica investimento municipal de cerca de 132 mil euros

Academia Contemporânea do Espetáculo
sofre obras de melhoramento
A Academia Contemporânea do Espetáculo (ACE),
instalada na Escola Básica
das Lameiras, está a beneficiar de diversas obras de
melhoramento, adaptação
e ampliação dos seus espaços.
A intervenção que está
já em fase de conclusão envolveu a requalificação dos
vários espaços educativos,
nomeadamente das acessibilidades, área administrativa, espaços de alunos (bar e
refeitório), instalações sanitárias, biblioteca, salas técnicas e teóricas, gabinetes de

coordenação, professores e
psicologia e espaços exteriores implicando um investimento de cerca de 132 mil
euros, suportado pela autarquia famalicense. O investimento foi aprovado em reunião do executivo municipal.
Tendo em conta a necessidade e urgência da realização das obras para o normal
funcionamento das atividades, a ACE avançou com a
execução da intervenção,
com base nas recomendações da DGESTE, ampliando e redimensionando vários
espaços educativos.

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha,
adianta que esta intervenção
“necessária e urgente” tem
como objetivo principal “dotar esta escola artística de
condições adequadas para
o ensino do teatro, da interpretação e do espetáculo em
Vila Nova de Famalicão”.
“A ACE constitui uma
mais-valia para o ensino diversificado em Famalicão,
contribuindo para o fomento
da criação artística e cultural
a nível nacional”, acrescenta
o autarca.

“120 batimentos por minuto” nas Noites do Cineclube
“120 batimentos por minuto”, de Robin Campillo, é o filme em exibição esta quinta-feira, dia 11 de Janeiro, em
mais uma sessão das Noites do Cineclube, com lugar no
Pequeno Auditório da Casa das Artes, a partir das 21h45.
É uma sessão Traz Outro Amigo Também, que prevê a
entrada grátis para o acompanhante de um associado.
O filme acontece em Paris, início ada década de 1990.
Um grupo de activistas esforça-se por captar a atenção da
opinião pública para a epidemia de sida que, durante os
últimos anos, causou a morte a milhares de pessoas pertencentes à comunidade homossexual. Face à inacção do
Governo francês, que nada fez para prevenir o alastrar do

VIH, alguns jovens criam o Act Up, para promover acções
não-violentas em defesa da prevenção e do tratamento
da doença. É neste contexto que Nathan, um jovem que
se junta ao movimento, conhece Sean, um dos militantes
mais fiéis e proactivos do Act Up...
“120 Batimentos Por Minuto” foi o filme-sensação da
70.ª edição do Festival de Cinema de Cannes, onde recebeu o Grande Prémio do Júri. A realização fica a cargo de
Robin Campillo (“Les Revenants”, “Eastern Boys”), segundo um argumento seu e de Philippe Mangeot, presidente
da Act Up francesa nos anos 1990.
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Academia de Patinagem do Ave faz balanço positivo de 2017
e abraça 2018 cheia de expectativas

A Academia de Patinagem do Ave – Associação
PATINAVE, encerra o ano de
2017, o do arranque da sua
atividade, com um balanço
muito positivo, motivo pelo

qual reserva grande expectativas para 2018.
Em nota de imprensa, a
PATINAVE adianta que conta já com um grupo de mais
de 50 atletas, dos quatro aos

23 anos de idade, todos federados na Federação de
Patinagem de Portugal pela
Associação de Patinagem
do Minho e, ao longo do ano,
participou em diversos testes

EXTRACTO

____Eu, abaixo assinado, António Pedro Domingues da Silva Passos, Notário titular
da cédula profissional 427 e com Cartório sito na Rua Alves Roçadas, n.º 8, 3º dtº, em
Vila Nova de Famalicão, certifico que:		
____Por escritura lavrada hoje neste Cartório, exarada a fls 95, do livro de notas
5-B, Adelino da Silva Couto e mulher Maria da Conceição Azevedo Couto, NIFs
190.669.209 150.953.844, casados sob o regime de comunhão geral, naturais da freguesia de Ribeirão, concelho de Vila Nova de Famalicão, onde residem no Beco do
Damásio n.º 54, declararam que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de
outrem, do seguinte imóvel:_______________________________________________
____Prédio rústico, composto de terreno de cultura, com a área de oitocentos metros
quadrados, sito no Lugar de Beleco D´Aquem, freguesia de Ribeirão, concelho de
Vila Nova de Famalicão, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 491, com o valor
patrimonial tributário e atribuído de €13,39, a confrontar do norte com Manuel Silva e
Sá, do sul e do nascente com Manuel da Costa e do poente com herdeiros de Manuel
Anunciação Azevedo, NÃO DESCRITO NA CONSERVATÓRIA___________________
____Que o identificado prédio foi por eles adquirido no início do ano de mil novecentos e
noventa cinco, por doação feita por Manuel da Silva Couto e mulher Lucinda de Azevedo
Couto, pais da outorgante mulher, residentes que foram no Lugar de Beleco D´Aquém,
na dita freguesia de Ribeirão, actualmente ele falecido.
Da referida aquisição não ficaram a dispor de título formal que lhes permita o respectivo registo na Conservatória do Registo Predial; mas, desde logo, entraram na posse
e fruição do identificado prédio, em nome próprio, posse que assim detêm há mais de
vinte anos, sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja.
____Que esta posse foi adquirida e mantida sem violência e sem oposição, ostensivamente, com conhecimento de toda a gente, em nome próprio e com aproveitamento de
todas as utilidades do prédio designadamente, cultivando-o, roçando o mato, cortando
árvores, colhendo os respectivos frutos agindo sempre por forma correspondente ao
exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como tal o imóvel, quer suportando
os respectivos encargos.
____Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública, desde aquele ano
de mil novecentos e noventa cinco, conduziu à aquisição do identificado imóvel por usucapião, que invocam, justificando o direito de propriedade para o efeito de registo, dado
que esta forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial._____________________________________________________________
____Vila Nova de Famalicão e Cartório Notarial de António Pedro Passos, vinte de Dezembro do ano dois mil e dezassete. _____________________________________

O Notário,

Factª 332/001/2017

……….…………………………….…..
O POVO FAMALICENSE, 9 DE JANEIRO DE 2018

de Iniciação e Disciplina, fundamentais para que os seus
atletas adquiram os diferentes níveis para conseguirem
alcançar os níveis mínimos
exigidos para a participação
em campeonatos.
O mês de abril ficou marcado com a participação da
PATINAVE no Torneio da
Associação de Patinagem do
Minho, com a sua atleta Mariana Azevedo, que alcançou
um honroso 4º lugar no escalão de Juvenis em Patinagem Livre.
Em maio, mais um mês de
referência para a Academia,
em que a PATINAVE realizou
a sua I Gala de Patinagem
Artística, no Pavilhão Desportivo das Aves, com casa
cheia, em parceria com a
Academia de Dança OAMIS,
que contou com a participação muito especial da atleta Daniela Meireles, atual
Campeã Distrital, Campeã
Nacional e Campeã da Taça
da Europa no escalão de Iniciados.
Esta Academia de Patinagem contou igualmente
com diversas participações
no verão. Em junho, participou no Campeonato Regional Livres, em Fão, e no

Torneio de Verão, em Viana
do Castelo. Em julho marcou
presença no Torneio de Verão do Grupo NunÁlvares,
em Fafe. Até ao final do ano,
ainda marcou presença em
diversas Galas e Festivais
de Patinagem, a convite das
respetivas entidades organizadoras.
No final do ano, nos dias
15, 16 e 17 de dezembro, no
Pavilhão da Escola Básica
2/3 de Vila das Aves, realizou o seu Espetáculo de
Natal “A Bela e o Monstro em
patins”, três dias de pura magia, que contou com mais de
2.500 espectadores, entre
alunos de diversas Escolas e
IPSS dos concelhos de Vila

Nova de Famalicão e Santo
Tirso, assim como de público
em geral.
O ano de 2018 reserva
grandes projetos e apostas.
Neste início de ano, a PATINAVE está a reforçar o seu
grupo de atletas, com inscrições abertas ao longo de
todo o mês de janeiro (informações disponíveis através
do seu perfil do faceboko, ou
por e-mail institucional academiapatinave@gmail.com).

Juvenil da EARO no 3.º lugar do pódio
no Campeonato do Norte de Inverno
A Escola Atletismo Rosa Oliveira (EARO) participou com duas atletas no Campeonato do Norte de
Inverno que se realizou no Estádio Professor Doutor
José Vieira de Carvalho, na Maia .
Em destaque estiveram Beatriz Fernandes juvenil do 1.º ano, que obteve o 3.º lugar regional e
quinta da Zona Norte, a competir com atletas mais
velhas. Já Bruna Ortiga classificou-se em 4.º lugar
nos 800 metros.
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YUPI e Agrupamento D. Sancho I são “repetentes”
em protocolo para promover voluntariado
A YUPI e o Agrupamento
de Escolas D. Sancho I, reeditam pelo segundo ano lectivo consecutivo o protocolo
orientado para a promoção
do voluntariado.
Enquadrado pedagogicamente no projecto “Volun’tamos” e operacionalizado
pela YUPI em conjunto com
a docente Isabel Filgueiras
da disciplina de Educação
Moral e Religiosa, neste ano
lectivo são várias as actividades propostas aos alunos
da Escola D. Sancho I, das
quais tiveram já o seu arranque, durante o 1.º período, o
Clube de Voluntariado e as
acções de voluntariado junto
de Centros Sociais de Famalicão e com os Amigos Hospitaleiros, uma instituição
que providencia cuidados
a pessoas com deficiência,
com instalações em Braga e
Barcelos.
Na dinâmica do Clube de
Voluntariado os jovens alunos têm tido a oportunidade
de reflectir acerca de problemas que identificam na sua
comunidade local (escola, lugar onde habitam, concelho
de Famalicão) e debater soluções para os mesmos, que
se concretizarão em acções

nil com as angariações que
fizemos. Obrigada a todos
que fizeram com que fosse
possível a realização destas
atividades e a todos que adotaram um animal, um amigo”.
Ao longo dos dois períodos lectivos que ainda restam, os alunos continuarão a
participar nestas actividades
já referenciadas, assim como
noutras que arrancarão,
como sendo a dinamização

de um programa de mentoria
de pares, em que os jovens
mais velhos auxiliam os mais
novos para uma melhor integração no ambiente escolar,
e de actividades que promovam uma inclusão afectiva e
visível dos alunos com necessidades educativas especiais por parte de todos os
alunos da escola.

No próximo sábado

de voluntariado a serem planeadas e implementadas pelos próprios. Nas acções de
voluntariado junto dos Centros Sociais de Famalicão e
dos Amigos Hospitaleiros em
Braga e Barcelos, os alunos
têm colocado parte do seu
tempo e motivação no apoio
e animação aos utentes daquelas instituições.
Estas dinâmicas “têm trazido inúmeras mais valias
aos alunos participantes,
tal como se pode identificar

no testemunho de quatro
delas, Bruna, Filipa, Inês e
Lara, que construíram o projecto “Take me home”, que
tem colaborado com o Canil
Municipal em campanhas
de adopção de animais em
Famalicão: “tivemos a oportunidade de organizar campanhas de adoção e assim
ajudar a proporcionar a estes
animais uma casa, um lar,
uma família, que lhes possa
dar todo o carinho e amor
que estes tanto merecem

e precisam. Tornámo-nos
pessoas mais sensibilizadas
em relação a causas como
esta e tivemos uma nova e
fantástica experiência de voluntariado. Tem sido uma ótima oportunidade criar estas
atividades e participar nas
mesmas, uma ótima experiência trabalhar com o Canil
e que queremos sem dúvida
repetir. Gostamos muito de
conviver com as pessoas, de
ajudar os animais e de alguma forma poder ajudar o Ca-

Associação de
Diabéticos promove
Festa de Reis
A Associação de Diabéticos de Vila Nova de Famalicão promove, no próximo sábado, dia 13 de Janeiro, a sua
Festa de Reis.
A iniciativa tem lugar a partir das 15h00 na sede do
Lions Clube de Famalicão, por cima das instalações da
Segurança Social.
A organização pede que seja confirmada presença até
ao dia 10 (esta quarta-feira), se possível por constacto
com o número 962 811 900.
A Associação de Diabéticos de Vila Nova de Famalicão
tem sede na Rua da Estação, no Pavilhão número 12 do
Espaço das Associações.
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CRÓNICA REAPARECIDA

Quando as “histórias terríveis”
se anunciam…
“Se eu quisesse, enlouquecia. Sei uma quantidade
de histórias terríveis. Vi muita coisa, contaram-me
casos extraordinários, eu próprio… Enfim, às vezes
já não consigo arrumar tudo isso.”

Todos nós chegamos à fase madura da
nos deixe menos dependentes dos políticos
vida com uma coletânea de histórias terríno ativo.
veis a pesar-nos na consciência. Os artistas
Sejamos claros: na nossa Terra, a so– a começar pelos poetas maiores, como
ciedade civil permanece adormecida, sem
Herberto – serão, porventura, os mais capainiciativa própria e sem capacidade de se
zes de aliviar a carga, seja pelo exercício de
levantar quando em causa estão gravosas
uma abstração tolerada, própria do universo
(in)decisões que apoucam a nossa comuniartístico, seja pela propensão para conjugar
dade. Seja no dossiê da variante à EN 14,
Herberto Helder, em “Estilo”, um dos contos da primeira obra
na primeira pessoa uma certa autocrítica lina subvenção estatal às atividades da Casa
em prosa do renomado poeta português, “Os passos em volta” (1963).
bertadora.
das Artes (que o PSD local, justamente, há
Estranhamente, com a maioria dos polítidias veio reclamar) ou no fecho da estação
cos portugueses não é assim. Atente-se na
dos CTT em Riba d’Ave.
coligação de interesses que na Assembleia
O renascimento do FC Famalicão, os êxida República se gerou para rever o quadro
tos do FAC, do AVC ou do CCD de Ribeirão,
legal a que obedece o financiamento dos
a esforçada ação do Cineclube de Joane,
partidos.
o enraizamento da Igreja no nosso tecido
Não fora o escrutínio da comunicação
social ou o louvável altruísmo de instituisocial e o (justificado) veto presidencial e a
ções como as corporações de Bombeiros, a
prenda natalícia que PSD, PS, Bloco, PCP
Santa Casa da Misericórdia, a Engenho ou
e PEV decidiram oferecer a si próprios seria
a Associação de Moradores das Lameiras
ouro, incenso e mirra para o vigente ‘status
não podem esgotar a agenda da sociedade
quo’ partidário. E nem o CDS e o PAN, que
civil famalicense, deixar o movimento assovotaram contra tamanho despautério, estão
ciativo acomodado ou condicionar as aspiisentos de críticas, já que durante meses as
rações das empresas, dos investidores e
silenciaram.
dos cidadãos que aqui vivem ou trabalham.
Em Famalicão – “terra de trabalho e de
pouca treta”, no curioso retrato de um jorOs novos “vencidos da vida”
nalista que nos conhece mais pela atividade
empresarial e pelos rankings das exportaÉ isto que os partidos da oposição em
ções –, as histórias que continuam a pontuFamalicão, a começar pelo PS, ainda não
ar a nossa vidinha cívica e política não são
perceberam. A pouco mais de uma semana
melhores e, aqui e ali, conseguem mesmo O aspeto exterior da sede do PS/Famalicão é revelador do estado a que chegou a estrutura concelhia do
de escolherem uma nova direção política
ser mais terríficas. Será o preço a pagar pelo maior partido da oposição local.
concelhia, os socialistas famalicenses com
critério e visão estratégica que têm norteado
cartão e quotas em dia vão limitar-se a sua atuação do atual presidente da Câmara?
fragar a saída organicamente possível, fruto de um entendimento periclitante de geometria poSe é, é caro e… demasiado perigoso.
lítica variável, que pretende harmonizar a (pesada) herança de sucessivas derrotas autárquicas
Não que os (reconhecidos) méritos de Paulo Cunha justifiquem desconfiança ou censura. e um futuro radioso eternamente adiado.
Nada disso! São é tantos e tão evidentes que há muito abafaram a oposição local e vão sePassar, em poucos anos, de “maior estrutura concelhia” do PS, com perto de 3.000 filiados,
cando, como eucalipto em terra fecunda, a cidadania famalicense. E esse é um risco que, a para uma espécie de “tribo” dos últimos dos moicanos em que ideologia é coisa de somenos,
meu ver, a nossa comunidade não deve correr: tornar-se refém das ambições políticas e de quase inorgânica e sem o mínimo poder de atração sobre os eleitores sociologicamente idenum projeto de poder em que tudo parece girar à volta de só um homem (mesmo que, como é o tificados com o “partido da mãozinha”, devia constituir uma “história terrível” para os dirigentes
caso, não seja um homem só).
socialistas, de alto a baixo da hierarquia partidária.

O revelador apoio de Paulo Cunha a Santana Lopes
Só assim se entende que, embalado pelo “passeio” eleitoral que redundou no reforço da
maioria PSD/CDS-PP nos órgãos autárquicos do município, Paulo Cunha tenha optado por
apoiar Pedro Santa Lopes, em detrimento de Rui Rio, na corrida à liderança do seu partido.
De outra forma, o também presidente do Conselho Regional do Norte, órgão consultivo da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, onde têm assento todos
os 86 presidentes de câmara da região, teria escolhido o candidato óbvio, aquele que mais e
mais consistentes garantias dá de contribuir para a maior e mais estruturante reforma de que o
país carece: a regionalização. É que em causa está um antigo primeiro-ministro que se limitou
a “plantar” no mapa umas quantas secretarias de Estado para sossegar clientelas paroquiais
e iludir os portugueses quanto aos impactos de uma verdadeira regionalização, com a consequente revisão da arquitetura do regime e a transferência de meios e de competências para
as regiões.
Paulo Cunha até pode, legitimamente, ambicionar integrar um futuro governo social-democrata. O que não deve é asfixiar politicamente quem pensa de forma diferente, dentro como
fora do seu partido, e condicionar o futuro do município às parcerias de conveniência que vai
celebrando no curto prazo para consolidar a sua carreira política. E como era bom que ele
viesse clarificar os jogos palacianos que nos últimos meses têm por palco o edifício municipal
da Pr. Álvaro Marques…
Bastava que nos viesse dizer quem escolheu para lhe suceder, se e quando passar à fase
seguinte da sua vida política. Os famalicenses tirariam daí rápidas ilações.

Uma sociedade civil adormecida
Para mal dos nossos pecados, porém, Famalicão e os famalicenses não têm alternativa
– nem a Paulo Cunha nem ao modelo de desenvolvimento socioeconómico que, ainda com
Armindo Costa, a direita conseguiu operacionalizar para dinamizar o investimento, requalificar
o território e atrair novas empresas e habitantes. Isto é: a oposição está em agonia há mais de
uma dúzia de anos (depois da candidatura agregadora de António Barbosa, para ser exato) e
só sobrevive porque está ligada a uma máquina que é exclusivamente alimentada pela realização de eleições (cada vez mais um centro de proveitos para os partidos, como se sabe). Basta
recordar, apenas, o inenarrável apoio de Armando Costa à candidatura socialista derrotado em
1 de outubro passado.
Infelizmente, no espaço público famalicense não há debate, capacidade analítica, exercício
prospetivo ou afirmação de novos valores que possam ser obreiros de uma alternativa que

Pelos vistos, não é. A fotografia que qualquer pessoa pode tirar, há anos, do exterior da sede
concelhia, é um RX revelador. Basta atentar no “farrapo” onde outrora, quando ainda andava
quem sabe o que é compromisso ideológico e respeita os símbolos pátrios, foi colocada a bandeira nacional. E nem uma bandeirinha do partido, daquelas que se distribuem a custo zero em
comícios e arruadas, se desfralda em dias festivos…
Como nem em Braga nem em Lisboa houve coragem política suficiente para consensualizar uma solução que – à semelhança do que aconteceu recentemente em Matosinhos, p.e.
– arrumaria o passado na galeria das desgraças partidárias e ajudaria à credibilização do PS/
Famalicão, dotando-o de um mínimo de condições para disputar com Paulo Cunha (ou quem
ele, até lá, tiver escolhido para sucessor) as autárquicas de 2021, o melhor que se arranjou
foi uma lista encabeçada por uma figura que 99% dos famalicenses desconhecem, apagada e
sem pegada política – e, lamentavelmente, sem grande futuro. Por uma razão simples: não é
politicamente sustentável.
Não estão em causa nem o carácter nem a generosidade político-partidária do futuro presidente da Concelhia do PS. Tão-pouco o acordo a que chegaram as duas principais sensibilidades internas, cujos rostos mais visíveis são Luis Moniz (“a mão que embala o berço”) e Paulo
Folhadela (o ‘challenger’ com ideias mas sem aparelho).
O que, sobretudo, se questiona é o “arranjinho”, o método de escolha, as ideias que se não
conhecem, a densidade de pensamento e a composição da lista única que se comenta à mesa
do café.
Por isso, o que se verbera é o alheamento da Direção nacional (sabendo-se, para mais,
que o assunto é do conhecimento pessoal de António Costa e da secretária-geral adjunta,
Ana Catarina Mendes) relativamente à irrelevância política em que o PS sobrevive há demasiado tempo em Famalicão.
O que é condenável é o grau de contemporização da Federação Distrital, que vê, impávida
se serena, o PS perder eleições atrás de eleições na nossa Terra sem intervir.
O que raia a ingratidão é o comportamento do líder distrital, Joaquim Barreto, que há anos
vem a Famalicão (lavar as mãos como Pilatos?) em dias de festa e de restritos conciliábulos
em que se discutem lugares e mordomias.
Eu, que “sei uma quantidade de histórias terríveis” e já “vi muita coisa”, por agora pouco
mais posso fazer do que evocar Antero, Eça e Oliveira Martins: “Para um homem, o ser vencido ou derrotado na vida depende, não da realidade aparente a que chegou – mas do ideal
íntimo a que aspirava”. Para que se possa evitar o desastre fatal!
Que saibamos, sejam quais forem os pontos cardeais da nossa cidadania, estar à altura do
futuro e do progresso de Vila Nova de Famalicão. E isso passa, hoje, por vencermos a inércia
e a indiferença – sob pena de ficarmos à mercê de carreiras políticas construídas em cima de
equívocos ou de ambições pessoais inconfessáveis.
CARLOS DE SOUSA
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DIVERSOS
VENDO

T1 c/ cozinha
equipada. Boas áreas.
TLM.: 969 994 181

VENDO

T1+1 alugado para
investidores. Renda 280€.

TLM.: 969 994 181

VENDO

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

VENDO

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

ALUGA-SE

Padaria/Pastelaria totalmente
mobilada e equipada na zona
de Grimancelos.

TLM.: 916 122 104

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

ALUGA-SE
Vivenda T3, com
quintal a 1km da
cidade de
Famalicão.
Resposta ao n.º 18 deste jornal
(com identificação e contacto)

ALUGA-SE

Loja na Rua
Conselheiro Santos
Viegas.

TLM.: 917 514 144

O POVO FAMALICENSE
PRECISA-SE
URGENTE

Cabeleireira
profissional e manicure
(gel, acrilico e dipping).
TLM.: 915 551 033

EMPRESA

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

Admite-se cozinheira,
ajudante de pastelaria
e empregada
de Balcão.
Centro da cidade.
TLM.: 926 157 653

PROCURAMOS

9 de Janeiro de 2018

ADMITIMOS PESSOAL
Pintores, trolhas, aplicadores de
capoto e pladur, estucadores e 1 picheleiro
para França. Admissão imediata.
CONTACTAR COM: jmatos@damoscor.pt
TLM.: 962 017 814

PRECISO

TLM.: 933 594 771

a ferro, para condominios.

Funcionária c/ experiência
para Cabeleireiro.

TLM.: 937 571 927

TLM.: 914 358 064

PRECISA-SE

CAVALHEIRO

Menina para feiras
com carta de condução.
TLM.: 916 122 104

Trabalho de limpezas, passar

Procura senhora séria para

futuro compromisso entre os 45 e
os 60 anos. Não aceito privados.

TLM.: 916 744 411

CAVALHEIRO

TLM.: 968 773 801

PRECISA-SE

Empregado de

cozinha.

Empregado
de limpeza na
Zona de
Famalicão.

Empresa Comércio e Serviços
Admite para vários Cargos
M/F
Salário Fixo + Incentivos
Famalicão/Braga/SantoTirso
Trofa/Guimarães/Fafe

TLM.: 963 239 749

TLM.: 935 772 711

Contactos: 252 314 145/ 912 193 387

ADMITE-SE

PRECISA-SE

Funcionário/a de
Balcão/mesas c/
experiência para
pastelaria no centro
da cidade.

Empregada de

e ajudante de

TLM.:915 407 459

balcão c/
experiência no
centro da cidade.
TLM.: 917 266 402

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

290.000€

TLM.: 917 707 099

Emigrante do Canadá, deseja
conhecer senhora livre que
seja simpática, até aos 55
anos. Assunto sério.

PRECISA-SE
mesa c/ experiência

FAZEM-SE
CONSULTAS
DE TARÔT

Rua da Liberdade, andar
moradia T3, 1.º andar c/
terraço. Pos. Aprov.
Cobertura.

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

COUTO & BRANDÃO, PRODUTOS
ALIMENTARES, LDA.
Travessa das Lagoas, 106 - 4770-447 Requião
V. N. Famalicão - Tel: 252 309 630

ADMITE
OP. FABRIL PARA O SECTOR DE PRODUÇÃO
1.º turno: 06:00h às 14:00h
2.º turno: 14:00h às 22:00h

- Admissão imediata
OFERECEMOS:
- Remuneração compatível com a função
- Integração em equipa jovem e profissional
- Ótimo ambiente de trabalho

25 ANOS DE ATIVIDADE

9 de Janeiro de 2018
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RELAX RELAX

RELAX

RELAX RELAX RELAX
PORTUGUESA
1.ª VEZ

Ternura dos 40 anos,
divorciada, bonita,
peluda e cheirosa.
Apertadinha.
R. quente, oral ao
natural, adoro beijar.
TLM.: 920 346 432

A BELA NEGRA

LUCY

Sexy, magra, peito XL,
oral, 69 e mi... Nas calmas.

TLM.: 911 158 272

Famalicão, descubra encanto
desta gostosa, mulher louca
para te levar ao delírio, nunca
antes percorridos c/ oral
natural, saboroso, minete e
peitos XL. Bem bicudos, você
vai adorar. Completa, todos os
dias. Foto real.

TLM.: 915 839 020

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

RAINHA DO ORAL
PROFUNDO

Adora levar por trás. Bons
peitos para espanholada.
Faço todo o serviço, anal,
vaginal, 69 e mi... Tudo para
te deixar à vontade. Também
casais e acessórios.

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

TLM.: 916 921 034

ATENÇÃO

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

Famalicão a estrear.
Claúdia Portuguesa, 34 anos
de puro prazer. Peiro XXL.
O. natural sem enganos.

TLM.: 914 877 586

AQUI É
DIFERENTE

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

TLM.: 920 144 574

CINTYIA
Mulher carinhosa, a
perfeição da espanholada.
Um convívio VIP c/
acessórios e massagens.

VANESSA

Faço deslocações
a hotel e motel.

Linda, momentos

TLM.: 915 654 526

inesquéciveis, ambiente
sedutor, faço deslocações
a hotel e motel,
massagens e acessórios.

TLM.: 915 104 229

MADALENA
Mulher Especial.

TLM.: 915 130 585

LENA

LUANA
A rainha do sexo.
Cheia de carinhos e mimos,
adoro vibrador.

TLM.: 915 654 526
915 637 044

VIVIANE
Atendimento de fino trato,
com oral, 69, carícias e
as posições que gostares.
DVD erótico e ambiente de
luxo. Não atendo números
privados e fixos.

TLM.: 913 441 183

A RAINHA DO
PRAZER TOTAL
Posições sem tabus,
muitos beijos.
Aproveite meus
carinhos sem pressas.
TLM.: 918 535 968

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

910 176 945

PORTUGUESA
DE VOLTA

A TRAVESTY MORENAÇA

Sapeka, gostosa, fogosa, foto real, 1.ª vez, dote de ferro, O. nat.,
boca de mel, rabo quente e guloso, completa, 24 horas com
duche, massagem e leitinho.

TLM.: 910 676 919

Com muito carinho
para dar beijinhos
de boca, oral ao
natural, peludinha
e apertadinha muito
louca na cama.

TLM.: 911 746 125

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

TLM.: 915 104 229

SUZI

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

LOIRA

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

TLM.: 916 588 266

PORTUGUESA
Meiga e carinhosa.
TLM.: 914 481 098

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

TLM.: 910 041 140

MENINA

Primeira vez a iniciar.Bonita,
peludinha, O natural, cara de
menina em corpo de mulher.
Peito XXL com bicos grossos.
Adoro atrás e beijar na boca,
chupar e ser chupada.

TLM.: 914 734 459

1.ª VEZ
Jovem, bonita, peito XL,
bem constituida, muitos
beijinhos, oral natural, 69,
mi..., massagens,
acessórios, anal intenso.
Tudo nas calminhas. Tipo
namoradinha. Venha
experimentar. Sem
decepções. Brinquedos,
vários tipos
de acessórios.

919 162 044
926 598 702

A BELA MULATA

ANUNCIE

AQUI!

WWW.OPOVOFAMALICENSE.COM

