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Matemática “descodificada”
ao serviço do sucesso educativo

Agrupamento de Escolas de Ribeirão desenvolveu projecto inovador,
que coloca os alunos como promotores do sucesso dos colegas na aprendizagem da matemática.
Iniciativa que integrou Roteiro para a Inovação, já captou a atenção do Ministério da Educação. Pág. 4
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Câmara promove Férias Desportivas e Recreativas
de 26 de março a 6 de abril

Páscoa com animação
para os mais novos
As férias da Páscoa, que
se iniciam na próxima semana para a população escolar,
ão tudo menos monótonas
para as crianças do 1.º ciclo
do ensino básico, que têm
a oportunidade den usufruir
das Férias Desportivas e Recreativas de segunda, 26, a
quinta, 29 de março.
A Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão, que
promove esta acção nesta
e noutras altura de intrrupção lectiva, nomeadamente
o Natal e as férias de verão,
prevê a participação de meio
milhar de crianças.
Para além das habituais
atividades desportivas, do cinema e dos workshops, este
ano a iniciativa conta ainda
com uma visita ao Oceanário de Lisboa, no dia 27, e ao
Zoo de Santo Inácio, em Vila
Nova de Gaia, no dia 29.
Para os jovens com idades compreendidas entre os
12 e os 16 anos, o pelouro

da Juventude promove mais
uma “Aventura na Páscoa”.
A iniciativa decorrerá também entre os dias 26 e 29 de
março, com visitas guiadas,
workshops e muitos jogos.
“Em Vila Nova de Famalicão, as férias escolares
são sinónimo de alegria,
diversão, convívio, novas
amizades e novas experiências”, sublinha o presidente
da Câmara, Paulo Cunha,
a propósito desta iniciativa.
“O município proporciona às
crianças momentos inesquecíveis de aventura e conhecimento e aos encarregados
de educação a garantia de
que os seus filhos estão bem
entregues”, frisa ainda.
Também o Parque da Devesa preparou um programa
gratuito de atividades lúdicas, de cariz ambiental e cultural, destinadas a crianças
em ATL ou em família, entre
os dias 26 de março e 6 de
abril.
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Homem agride e insulta
agentes da PSP
e segurança do Hospital
A PSP de Vila Nova de Famalicão foi chamada a intervir,
ao final da tarde da passada quinta-feira, em desacatos nas
urgências do Hospital.
Em comunicado o Comando Distrital alude a agressões
que terão sido feitas aos seguranças, para além de distúrbios
que prejudicaram o normal funcionamento daquela unidade
hospitalar.
O suspeitos das agressões e desacatos, um indivíduo de
45 anos de idade, tentou igualmente agredir os polícias á chegada destes ao local, proferindo ainda vários insultos. Foi detido e notificado para comparecer, nos Serviços do Ministério
Público junto do Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

PCP questiona Governo
sobre contrato colectivo
do têxtil
São atividades com uma
duração aproximada de uma
hora e que decorrerão nos
vários espaços do parque,
como as Hortas Urbanas,
os Serviços Educativos ou
a Casa do Território. As inscrições devem ser efetuadas
através do email sedevesa@
vilanovadefamalicao.org.
As habituais atividades
pedagógicas promovidas todos os meses pelos polos da

Biblioteca Municipal e pelos
vários museus do concelho
de Vila Nova de Famalicão
são também uma boa sugestão para umas férias da Páscoa bem passadas.

A deputada do PCP à Assembleia da República Carla
Cruz, eleita pelo círculo eleitoral de Braga, questionou o Ministro da Solidariedade, Trabalho e Segurança Social sobre o
facto da Riopele não ter concedido a ponte de Carnaval aos
seus trabalhadores.
A parlamentar quer saber se o Governo tem conhecimento
da situação, e que medidas pondera tomar, nomeadamente,
através da Autoridade para as Condições de Trabalho, para
garantir a defesa e salvaguarda dos direitos dos trabalhadores. Segundo Carla Cruz, a empresa alegará a cessação do
contrato colectivo de trabalho, que salvaguardava este feriado e também o municipal, contudo, invoca o próprio Governo
a propósito reiterando que a sua posição vai no sentido de
esse contrato colectivo de trabalho se mantém, pelo que os
seus termos continuam vigentes.

Associação Desportiva
do Carril encontra
solução diretiva

Vale S. Cosme, Rua do Pontinho:
Não, não é a primeira vez
que trazemos esta situação
ao Gargantinha...
E voltamos porque não só
não se alterou como se agravou
de forma significativa
com as recentes intempéries.
A água corre desgovernada
rua abaixo, em direcção a um
terreno, alagando valetas e
complicando o acesso dos
moradores às suas habitações.
À falta de obra, os próprios
moradores vão alimentando
as valas de terra e outros
“derivados”, que vêm
sucessivamente arrastados pela
água... Solução impõe-se,
porque a paciência já escasseia!
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A Associação Desportiva do Carril, de Mogege, acaba de
encontrar uma solução para o vazio directivo. No passado
sábado, sócios-fundadores e associados estiveram reunidos
e nomearam uma comissão directiva encabeçada por Sérgio
Costa, que irá encarregar-se de normalizar a instituição.
Esta comissão directiva, informa a associação em nota de
imprensa, conta com vários elementos jovens, numa perspectiva de renovação e de futuro.
Entretanto, a Comissão Directiva apela aos seus associados para que regularizem as suas cotas, com o objectivo de
ajudar a associação a prosseguir com a sua missão. Para
fazer o pagamento podem dirigir-se à sede social desta associação no proximo dia 7 de Abril (sábado) a partir das 15
horas. A Associação Desportiva do Carril “ficará agradecida
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Primeiro prémio do Euromilhões registado
em Lousado
Uma posta aleatória de
dois euros e meio foi o suficiente para fazer mais uma
euromilionário. O prémio de
61,5 milhões de euros, do
sorteio na passada terça-feira, foi registado no Café
Ribeiro, na freguesia de
Lousado. O apostador contemplado é desconhecido.
Pagos os respectivos impostos, irá receber um prémio
da ordem dos 49 milhões de
euros.
Margarida Ribeiro, neta
do proprietário do estabelecimento fundado em 1980,
adianta que foi com alegria
que receberam da Santa
Casa da Misericórdia a notícia de que tinham sido os titulares do registo do primeiro
prémio do Euromilhões. “Já
demos o primeiro prémio do
totoloto, há uns vinte anos,
já demos bastantes prémios
nas raspadinhas e no Placard, mas um prémio de valor
tão elevado é a primeira vez”,
adiantou a jovem à nossa reportagem. Quanto a quem
poderá ser o feliz contemplado, Margarida alega não
fazer ideia. “Este é um sítio
de passagem, onde passa

ganham nada com a atribuição dos prémios, a não ser
“a alegria, a curiosidade das
pessoas, que querem conhecer o local de sorte onde foi

Café Ribeiro nunca tinha validado prémio de valor tão elevado

muita gente destas fábricas
aqui da zona industrial, e não
há maneira de saber quem
é”, explica.
Segundo Maria João
Matos, directora de comunicação da Santa Casa da
Misericórdia, este primeiro
prémio do Euromilhões é a
estreia em Portugal no ano
de 2018. No entanto, desde
2004, ano em que o sorteio
estreou, o prémio atribuído
na passada terça-feira é já
o 67.º, perfazendo um montante superior a dois mil milhões em primeiros prémios.

Já o distrito de Braga, ocupa
o segundo local dos distritos
mais premiados de sempre.
A representante da Santa
Casa atenta ao valor diminuto da aposta, que apesar
de tudo surtiu num primeiro
prémio do Euromilhões, para
sublinhar que este é o maior
indicador que “os Jogos
Santa Casa são jogos responsáveis”. “Não é preciso
um investimento enorme em
termos financeiros, em termos de aposta, para ter um
prémio deste valor. Por isso,
os Jogos Santa Casa são,

Distrito de Braga
é segundo totalista
nacional em primeiros
prémios do Euromilhões
segundo representante
da Santa Casa
sem dúvida, uma boa aposta”, conclui a propósito.
A directora de comunicação adianta ainda que o
Euromilhões continua a ser o
totalista em matéria de volume de apostas. No entanto,
o espectro dos apostadores
tem-se mantido sem oscilações significativas.
Segundo Maria João Matos, que passou no estabelecimento de Lousado ao final
da manhã da passada quarta-feira, no sentido de felicitar o proprietário, adianta
que as casas de apostas não

registado o primeiro prémio
do Euromilhões, e a ganham
esta movimentação”.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Monolugares
em exposição no Museu
do Automóvel
A exposição
“Monolugares
em Portugal –
Passado e Presente”, estará patente no Museu
do Automóvel de
Vila Nova de Famalicão até 26 de
maio.
A mostra, que reúne cerca de duas dezenas de Fórmulas que ajudaram a escrever a história do automobilismo,
entre os quais o Fórmula 3 que conduziu Michael Schumacher à vitória do Grande Prémio de Macau, em 1990, pode
ser visitada de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as
12h30 e as 14h30 e as 17h30.
Para além do Fórmula 3 de Michael Schumacher, estão
ainda expostos vários monolugares que competiram nas
pistas nacionais em categorias tão distintas, como Fórmula Ford, Fórmula V, Fórmula Renault e Fórmula BMW.
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Projecto desenvolvido no Agrupamento de Ribeirão é referência nacional.
Roteiro para a Inovação foi conhecer.

“Alunos Promotores de Sucesso”: projecto
vencedor na matemática e na cidadania
O ensino do futuro já está
em marcha em Ribeirão.
Confrontado com o insucesso de um número significativo de alunos na disciplina da
matemática, o Agrupamento
decidiu arregaçar as mangas
e implementar uma nova metodologia de ensino com o
projecto “Alunos Promotores
de Sucesso”. O denominador
comum é a sala de aula, mas
lá dentro os alunos encontram-se divididos por grupos
de quatro ou cinco. A disciplina é trabalhada numa lógica
informal, tirando partido do
potencial do bom aluno na
ajuda àqueles seus colegas
que se debatem com dificuldades de aprendizagem.
O projeto foi apresentado
na 5.ª Edição do Programa
Líderes Inovadores, resultado de uma parceria entre
o Ministério da Educação
e Ciência e a Microsoft, no
âmbito do Programa Partners in Learning. Entretanto,
o interesse suscitado pela
tutela em torno deste pro-

Sucesso
na informalidade

Presidente da Câmara foi a Ribeirão conhecer o projecto

jecto inovador, empreendido
a partir do Agrupamento de
Escolas de Ribeirão, já levou a que a Direcção Geral
de Educação solicitasse um
vídeo explicativo que poderá
servir de referência para que
seja replicado noutros estabelecimentos de ensino.

O projecto dirige-se actualmente a mais de 300
alunos do 8.º e 9.º ano de
escolaridade, segundo a
directora do Agrupamento,
Elsa Carneiro. No entanto,
a intenção é a de o fazer estender também ao 7.º ano de
escolaridade.

O presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão, Paulo Cunha,
marcou presença numa destas aulas, na passada sexta-feira, ao abrigo do Roteiro
para a Inovação. No entender do edil, o sucesso curricular dos alunos na disciplina da matemática é apenas
uma das faces do projecto
que apelidou de “fantástico”. Isto porque, ao promover a “partilha de tarefas”,
a “co-responsabilização” e
o “espírito de entreajuda”, a
iniciativa do Agrupamento de
Ribeirão tem também o condão de ser um instrumento
“fortíssimo” ao serviço da
cidadania, “numa sociedade
que precisa de pessoas mais
próximas, e mais preocupadas umas com as outras”.
Num “desejo em jeito de
desafio”, Paulo Cunha espera que o projecto possa ser
replicado e ser um instrumento noutras comunidades
educativas. “Trata-se de uma
forma engenhosa de promover o sucesso educativo,
onde houve inovação, onde
houve arrojo, e os resultados
estão á vista”, concluiu.
Raquel Azevedo, profes-

Para Beatriz Rocha, de 13 anos de idade, a matemática não é “bicho papão”. É ela que assume o papel de
dinamizadora num dos grupos da sala de aula. “Primeiro
tento resolver o exercício sozinha, e vejo se os meus colegas conseguiram resolver. Se não conseguiram eu tento
explicar-lhes, e ver depois com a professora de está tudo
certo”, explica a aluna de 5 a matemática, que não tem
dúvidas dos ganhos desta metodologia. “Estando nós entre colegas é mais fácil para eles perceberem a minha linguagem do que propriamente a linguagem da professora”,
conclui. Fabiana Moreira, de 14 anos, é uma das colegas
de grupo de Beatriz. Com algumas dificuldades na aprendizagem da matemática, reconhece que “o aluno promotor
do sucesso é uma ajuda, porque a forma como coloca as
questões é totalmente diferente”, quando comparada com
a abordagem do professor. “Damo-nos todos bem, e isso
contribui para uma melhor aprendizagem, e torna o processo muito mais fácil”, reforça, acrescentando que este
trabalho já lhe trouxe “algum sucesso” naquela que era
assumidamente uma das suas fragilidades.
sora de matemática, adiantou que o “Alunos Promotores de Sucesso” nasceu de
uma “fragilidade” diagnosticada no Agrupamento, a do
insucesso de um número
elevado de alunos na disciplina. A docente não tem
dúvidas dos ganhos de uma
metodologia em que os alunos interagem entre si, numa
perspectiva informal, usando
“a sua própria linguagem,
respeitando os ritmos e as
fragilidades uns dos outros”,
numa lógica de entreajuda
que também “ajuda a formar

melhores cidadãos”, remata.
Arminda Galas, coordenadora do grupo de avaliação do Agrupamento,
adianta que os resultados
do projecto já são visíveis na
avaliação interna e externa.
“Estávamos abaixo da média nacional, em matéria de
avaliação, e no ano passado
ficamos já acima da média
nacional, quer na matemática, quer também na disciplina de português”.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

BTT: CRC foi 6.º no Inter-Reginal
de Escolas

Os atletas do Centro Recreativo Camiliano estiveram presentes no Encontro Inter-Regional de
Escolas de BTT, que se realizou em Cantanhede
no passado dia 18, alcançando o 6.° lugar entre as
escolas presentes.
Quanto a classificações individuais, Simão Silva
ficou no 7.° lugar em Benjamins; Rui Sabino foi o
4.° em Iniciados; David Ferreira 2.°, Nelson Silva 31.° e Ana Costa 9.° classificada feminina no
escalão de Infantis, Pedro Pinto foi o 20.° no escalão de Juvenis. O atleta Juvenil, José Sousa,
não terminou a prova devido a uma avaria mecânica.
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Leitura do acórdão teve lugar há cerca de uma semana

Juízes de Lisboa
sem dúvidas: professora
“quis matar” o namorado
de Requião
O colectivo de juízes do
Tribunal de Lisboa, que julgou o homicídio do jovem famalicense de 25 anos Hugo
Oliveira, a 24 de Dezembro
de 2016, não teve dúvidas
que a sua companheira, a
professora de 36 anos Fernanda Baltazar, o “quis matar”. Condenou-a por isso
a uma pena de 16 anos por
homicídio qualificado e a
uma pena de quatro anos e
meio pelo crime de incêndio,
resultando numa pena única de 17 anos de prisão, de
acordo com o que já avançámos na edição da passada
semana.
Do acórdão lido há pouco
mais de uma semana, resulta patente a convicção dos
juízes de que a mulher agiu
de forma fria, livre, consciente e voluntária, demonstrando um “total desprezo”
pela vida do companheiro,
a quem o tribunal entende
que devia especial respeito
e salvaguarda. Admitem ainda que houve um “projecto
de suicídio colectivo”, com
o qual a vítima concordou,
daí o jantar no Ritz na noite
anterior à sua morte. “Porém
a arguida já tinha decidido
não morrer”, lê-se no acórdão. Aliás, os juízes entenderam que esta ideia do suicídio de ambos foi a forma
encontrada por Fernanda
Baltazar para “se livrar de
Hugo Oliveira”. “Aproveitando a ideia deste se querer
suicidar”, cita o documento,
decidiu pôr-lhe termo à vida
e assim e “libertar-se de todos os seus problemas”. Isto
porque, a mulher sabia que
“a encenação criada à volta
do seu emprego, do emprego de Hugo, do casamento, da gravidez não poderia
manter-se por mais tempo”.
Refira-se a propósito que
Fernanda Baltazar estaria
aprisionada numa série de
mentiras que contara à família de Hugo, mentiras essas
relacionadas com um emprego que não existia, uma
gravidez que nunca existiu
e um parto que foi sucessivamente adiado, e ainda um
casamento que igualmente
foi adiado. Ironicamente, estaria de novo agendado para

graves em algumas partes
do corpo.
Confrontada pelos familiares do Hugo acerca da
morte deste, “a arguida afirmou não saber o que se passava, mentido mais uma vez
sobre a hora e forma como
tinha regressado a sua casa
em Vila Nova de Gaia”.

Indemnização
reduzida
motiva recurso

Foi num segundo andar deste prémio do Parque das Nações
onde o crime ocorreu

o dia 25 de Dezembro em
Cinfães, dia seguinte à morte
de Hugo Oliveira. De resto,
para ajudar às despesas do
casamento, os pais do jovem
de Requião tinham-lhe dado
2100 euros em dinheiro, dinheiro com o qual a companheira fugiu quando o abandonou à morte no interior do
apartamento no Parque das
Nações.

Pacto de suicídio

Da concordância de Hugo
Oliveira com o pacto de suicídio resulta explicação para
o facto de ter sido ele a receber e a pagar o gelo seco
que a companheira havia
encomendado. Foram também os dois que adquiriam
a braseira que acabou por
servir de ponto de ignição
do incêndio que, juntamente
com o gelo seco, haveria de
causar a morte ao jovem de
Requião.
Foi assim que no dia 24
de Dezembro, depois do
jantar a dois no Ritz, Hugo
Oliveira terá ingerido comprimidos para dormir, tendo-se
retirado para o quarto, onde
adormeceu. “A arguida não
tomou os comprimidos com
medo de morrer”, sustenta
a decisão, acrescentando
que cerca de uma hora depois “retirou o gelo seco das
embalagens onde estava
acondicionado e espalhou-o
pelo chão e molhou-o com

água, expondo Hugo aos
efeitos na inalação do dióxido de carbono libertado e,
de seguida, determinada a
conseguir os seus intentos e
apagar eventuais vestígios,
pegou fogo em dois sítios
diferentes da cama onde
Hugo estava deitado, um na
zona da cabeceira e outro na
zona dos pés e, de imediato,
abandonou o quarto, fechando a porta”. Mais, “apesar de
ter ouvido Hugo Oliveira gemer e de o ouvir cair no chão
quando tentou agarrar-se ao
cortinado para se levantar
e fugir do fogo que alastrava na cama, a arguida nada
fez para o ajudar”. Fernanda Baltazar terá esperado
que o fogo evoluísse e que
o namorado estivesse sem
reacção para fugir do local,
não sem antes accionar o
alarme de incêndio. Chegou
a cruzar-se com vizinhos, e
“em nenhuma ocasião fez referência a Hugo Oliveira nem
pediu ajuda para o mesmo,
nem fez qualquer referência
ao incêndio”. Apanhou um
táxi e seguiu na direcção de
Vila Nova de Gaia, onde tinha um apartamento.
O cadáver de Hugo acabaria por ser encontrado no
decurso das operações de
combate ao fogo. Morreu em
sequência da inalação do
monóxido de carbono produzido pela combustão. Apresentava ainda queimaduras

Os pais de Hugo Oliveira
já anunciaram a intenção de
recorrer da sentença, isto
porque consideram que a indemnização decretada pelo
tribunal fica muito aquém da
que pediam e consideram
justa pela morte do filho. Isso
mesmo adiantou à nossa reportagem o advogado Durval
Tiago Ferreira.
O casal pedia uma indemnização de 192 mil e 400
euros, quantia que resulta
da soma de um pedido de indemnização de 60 mil euros
pelo dano directo com a morte de Hugo, de 30 mil euros
pelo dano sofrido pelo filho
antes de morrer, e de 100 mil
euros pelo sofrimento sofrido por ambos com a perda.
Para além disso, solicitaram
ainda 2400 euros de danos
patrimoniais referentes às
despesas com o funeral. No
entanto, o colectivo de juízes
decretou uma indemnização
global de 58 mil e 900 euros,
referente a 25 mil euros pela
morte, 7500 euros pelo sofrimento da vítima, e de 24 mil
euros pelo sofrimento dos
pais face à morte do filho. A
56 mil e 500 euros de danos
não patrimoniais, somam-se
os patrimoniais de 2400 euros, perfazendo uma indemnização que é 133 mil e 500
euros abaixo da pedida, daí
o recurso.
A mulher de 36 anos terá
também que pagar uma indemnnização pelos danos
do incêndio causado.
O advogado também já
manifestou intenção de recorrer da sentença.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Projecto desenvolvido pela Câmara em parceria com a Companhia de Música Teatral
foi inaugurado ontem

Árvore ganha nova vida
em jeito de escultura musical
O Parque da Devesa tem,
desde o início da semana,
uma sonoridade diferente. A
responsável por este novo
requisito da zona verde é
uma escultura sonora feita
a partir de um carvalho que
tombou, e que foi convertido
pela Companhia de Música
Teatral (CMT) num gigantesco xilofone que faz ecoar o
seu som pelo verde do parque.
Baptizada de Metamor-

fose, a escultura foi inaugurada ontem, segunda-feira,
pelo presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão, Paulo Cunha, e
pode ser encontrada e manuseada junto à Casa do
Território. Para o edil famalicense esta escultura é mais
uma razão para que os famalicenses visitem o parque,
uma valência cuja “construção é permanente e nos convoca sempre no sentido de o

alimentar”. Adianta que esta
é uma experiência diferente,
que convida à “reflexão” e à
“introspecção”.
Sempre que assim se justificar do ponto de vista criativo, o município não se coibirá
de criar novas soluções criativas a partir das existências
do Parque da Devesa. Paulo
Cunha sublinha o carácter
de colectivo implícito ao projecto, entendendo que este é
um dos valores que mais do

“Política III Tomo 7” : obra política
de Bernardino Machado
lançada em livro a 6 de abril
O Museu Bernardino Machado acolhe no dia 6 de abril, sexta-feira, o lançamento da
obra “Política III Tomo 7 – 1.ª Parte”, de Bernardino Machado.
O livro, editado pela Húmus e que vem dar continuidade à publicação da obra política
de Bernardino Machado, será apresentado por António José Queiroz, da Universidade
Católica do Porto, e por Norberto Cunha, Coordenador Científico do Museu.
A sessão de apresentação decorrerá na Sala Júlio Machado Vaz do museu, pelas
21h30. A entrada é livre.

que nunca importa incutir na
nossa sociedade.
Helena Rodrigues, da
CMT, que foi parceira do município no desenvolvimento
deste projecto, adianta que
esta escultura pretende sobretudo despertar a atenção
para a importância de apreciar a beleza e saber escutar. Esta que é já a segunda
acção do género desenvolvida no Parque das Devesa
pela companhia, está sobretudo vocacionada para
o uso colectivo. “Este é um
instrumento colectivo, é um
instrumento que soa harmoniosamente a partir da participação e da colaboração de
todos. Toda a gente pode experimentar, e podem juntar-se, dando vida ao carvalho
que continua vivo no parque
de outra forma”, refere a propósito, acrescentando que
esta nova vida da árvore foi
precisamente o que inspirou
o nome Metamorfose. “Estamos a dar outra forma, outra
vida a esta árvore que tom-

Alunos do Centro Escolar Luís de Camões marcaram presença no
“concerto” inaugural da escultura Metamorfose

bou”, concluiu.
A CMT explora a música como ponto de partida
para a interacção entre várias técnicas e linguagens
de comunicação artística
dentro de uma estética que
vai da “música cénica” ao
“teatro-musical”. Refira-se
que a Companhia tem desenvolvido um trabalho pioneiro de articulação entre a

investigação académica, a
produção artística, a criação
tecnológica, o envolvimento
da comunidade e a divulgação de ideias recentes sobre
a importância da experiência
musical em especial nas idades mais precoces.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Dia a Dia - Mário Martins

Polícias e… Polícias!
Na hora de entradas e saídas da Escola Secundária D.
Sancho I, como acontece diariamente nas imediações de
todas as escolas localizadas na Cidade de Famalicão,
sobretudo na Escola Júlio Brandão e na Escola Camilo
Castelo Branco, gera-se alguma confusão no tráfego
automóvel e no estacionamento momentâneo, para
deixar ou receber alunos, nada que o bom senso das
pessoas não consiga resolver. Nestes momentos, e
concretamente junto à Escola Secundária D. Sancho I,
reconheço que se estaciona “mal”, em cima dos passeios
e em segunda fila, tratando-se de situações
momentâneas que logo de seguida se dissipam. Não
estou a defender este tipo de “anomalias”, mas trata-se
realmente de situações momentâneas que, quase de
imediato, estão ultrapassadas.

1. Não podemos ignorar…

Esta semana estava dedicada a uma abordagem sumária da
situação dos idosos, em Portugal e em Vila Nova de Famalicão,
com base num estudo recente divulgado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), uma notícia que foi transmitida por muitos
órgãos de comunicação social (televisões, rádios e jornais), mas
que parece que deixou indiferente a maioria da população portuguesa, sobretudo aqueles que têm mais responsabilidades no
acompanhamento e tratamento das pessoas idosas.
A notícia não é boa nem é portadora de uma mensagem que
nos faça sentir orgulho de nós mesmos, Portugueses e Famalicenses. Em síntese, esta má notícia diz o seguinte: segundo um
estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS) que envolveu
um total de 53 países, Portugal ocupa um dos cinco piores lugares no tratamento dos mais velhos! Mais: em Portugal, 39% dos
idosos são vítimas de violência!
Estes dados frios e de uma violência extrema deviam encher-nos de vergonha! Sobretudo, sabendo-se que a violência sobre
os idosos incapazes de se defender é exercida no seio da família! São o filho ou a nora que “já não estão para o(s) aturar mais”,
é o neto que quer dinheiro e, não o tendo, “descarrega” sobre o
avô ou sobre a avó a sua ira e as suas frustrações doentias, são
outros familiares que “por dá cá aquela palha”, às vezes por coisas sem sentido nenhum, violentam e agridem os idosos, quer
física quer psicologicamente. As pessoas(?) que assim proce-

dem são pessoas doentes e são más pessoas.
Este é um assunto a que, dada a sua importância, voltarei na
próxima semana.

2. Escolas da Cidade

Esta semana tive que escrever ao Comandante da PSP de
Vila Nova de Famalicão, dando-lhe conta de uma situação vivida
por mim, mas que acho que deve ser do conhecimento público.
Diz assim esta breve exposição.
Conforme é certamente do conhecimento de V. Ex.ª, na hora
de entradas e saídas da Escola Secundária D. Sancho I, como
acontece diariamente nas imediações de todas as escolas localizadas na Cidade de Famalicão, sobretudo na Sede nº 2, na
Escola Júlio Brandão e na Escola Camilo Castelo Branco, gera-se alguma confusão no tráfego automóvel e no estacionamento
momentâneo, para deixar ou receber alunos, nada que o bom
senso das pessoas não consiga resolver.
Nestes momentos, e concretamente junto à Escola Secundária D. Sancho I, reconheço que se estaciona “mal”, em cima dos
passeios e em segunda fila, tratando-se de situações momentâneas que logo de seguida se dissipam.
Não estou a defender este tipo de situações, muito embora,
e no meu entendimento, se tenha que usar de alguma compreensão porque se trata efetivamente de situações momentâneas
que, quase de imediato, estão ultrapassadas.
No dia 15 deste mês de março, cerca das 13.15 horas (hora
de saída dos alunos), e como faço habitualmente, fui apanhar à
Escola D. Sancho I uma menina que saía a esta hora. Normalmente não saio do carro, mas neste dia tive que sair por breves
instantes porque a menina em questão está a caminhar com a
ajuda de “canadianas”, consequência de um acidente que teve
na própria escola. Foi um dia de aguaceiros intensos e a menina
em questão precisava de ajuda para o transporte da “saca dos
livros” e, eventualmente, para ser abrigada com um guarda –
chuva. Com estas limitações físicas, esta menina foi das últimas
a sair da escola. Conforme era previsível, precisou de ajuda,
sobretudo para o transporte da “saca dos livros”.
Estacionei o carro na entrada da Rua Barão da Trovisqueira (e não no Parque 1º de maio, como é referido no talão da
multa), ali em frente à ex – Cegonheira, ocupando uma parte
do passeio, mas tendo o cuidado de deixar o espaço suficiente

para que os alunos e todos os que passam na rua não fossem
privados do seu direito de circular. Como eu, houve dezenas de
condutores (e isto acontece diariamente) que estacionaram da
mesma forma, ocupando todo o espaço disponível em frente à
escola, na paragem do autocarro, ao lado da ex – Cegonheira,
da antiga “Tipografia” e do Café Barão, até à entrada do “desvio”
que vai dar à Escola Júlio Brandão. É a única forma de recolher
os alunos, sempre uma situação momentânea que logo de seguida regressa ao seu estado normal.

3. Razão e justiça

Como a aluna que ia “apanhar” foi das últimas a sair, o meu
carro ficou isolado no “estacionamento” que poucos momentos
antes tinha dezenas de carros.
Ao aproximar-me do carro, percorrendo a distância de 15 –
20 metros que o separavam da entrada da escola, vi um sr. Polícia a atravessar, apressado, a Rua Barão da Trovisqueira, vindo
do lado do Parque 1º de Maio.
Começou de imediato a “escrever”.
Eu ainda tentei explicar a situação, mas ele continuou a escrever e disse-me que já estava “autuado”. Depois disto ainda
continuou a escrever…
Perguntei-lhe se todos os carros que há momentos estavam
ali na mesmíssima situação tinham sido também “autuados”.
Disse-me que sim. Deve ter esgotado o “caderno das multas”!
Eu disse-lhe que não concordava, atendendo a todas as situações atrás descritas.
Ripostou desta forma: “Acha que tem razão? Está estacionado em cima do passeio e do lado contrário”.
Não. Eu não tenho razão absolutamente nenhuma, mas julgo
também que o bom polícia não é o que passa muitas “multas”
em circunstâncias muito específicas, mas aquele que sabe ter
uma atitude pedagógica em diferentes momentos e conhece as
circunstâncias que estão subjacentes à mobilidade dos cidadãos. Não tendo eu razão, não posso deixar de sentir-me injustiçado, pelos condicionalismos e circunstâncias referidas.
Já, por várias vezes, mesmo na comunicação social local,
tenho feito eco do comportamento e das atitudes exemplares de
alguns membros da PSP de Vila Nova de Famalicão.
Infelizmente, não o posso fazer neste caso. Há polícias e…
Polícias!
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Made INternacional regressa esta quinta-feira
de olhos postos no outro lado do Atlântico

Embaixadora de Cuba
apresenta oportunidades
a empresários famalicenses
É de olhos postos em
Cuba que acontece a próxima conferência ‘Famalicão
Made INternational’, que tem
lugar esta quinta-feira, dia 22
de março, na Casa do Território. O objectivo é o de dar
a conhecer aos empresários
do concelho famalicense
oportunidades de negócio no
mercado cubano.
Para o efeito, a conferência contará com a presença
da Embaixadora de Cuba em
Portugal, Mercedes Martínez
Valdés, protagoniza a sétima
sessão da iniciativa. A diplomata partilhará a abertura
do evento, agendada para
as 15h00, com o presidente
da Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, Paulo
Cunha.
Como é habitual, a conferência servirá ainda para
apresentar dos ‘Embaixadores Famalicenses em Cuba’.
Estes embaixadores são
empresários que conhecem
bem aquele mercado e que
se disponibilizarão para uma
troca de experiências e de
informação com as empresas famalicenses que desejem explorar comercialmen-

te as suas potencialidades,
será um dos momentos altos
da sessão, previsto para as
15h20.
Destaque ainda para o debate sobre as oportunidades
do mercado cubano, com o
contributo do Presidente da
Câmara de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo Portugal-Cuba, Américo Castro
Ferreira.
As inscrições para a iniciativa decorrem online, em
w w w.famalicaomadein.pt.
São gratuitas, mas limitadas
à lotação da sala.
Com este ciclo de conferências, que já se debru-

çou sobre outros mercados
mundiais como o alemão,
o norte-americano, o francês, o angolano ou o brasileiro, a Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão,
por intermédio do programa
“Famalicão Made INternacional”, pretende “capacitar
as empresas no sentido do
reforço da sua competitividade e potenciar a vocação exportadora junto das Startups
e das PME, tendo em vista o
alargamento da base exportadora do concelho”.

“Oficina” apoia candidaturas
aos Selos Visão’25
A Casa do Território do
Parque da Devesa acolhe
esta terça-feira, uma oficina
de preparação e apoio às
candidaturas aos Selos Famalicão Visão’25.
A oficina destina-se aos
interessados em conhecer
as tipologias de projetos, iniciativas ou ações que podem
ser reconhecidas. Além disso, serão prestados apoios
na identificação da categoria
mais adequada a cada candidatura e esclarecidas as
dúvidas sobre o formulário.
Refira-se que neste momento, estão abertas as candidaturas aos Selos Famalicão Visão’25, a chancela
municipal que reconhece e
valoriza publicamente iniciativas, ações ou projetos, produtos ou serviços que contribuem para a afirmação do
concelho como uma sociedade coesa e solidária, com
uma economia inovadora e
empreendedora, em convivência com uma paisagem

urbano-rural ambientalmente qualificada e única.
O período das candidaturas decorre até 31 de maio
e o formulário de inscrição
está disponível online, na página oficial do município em
www.vilanovadefamalicao.
org. Podem concorrer aos
selos empresas, associações, escolas ou movimentos informais.
A atribuição dos Selos Famalicão Visão’25 acontece

pelo terceiro ano consecutivo, tendo sido já reconhecidos cerca de duas dezenas
e meia de projetos. No fundo,
o selo representa um prémio
que identifica e reconhece
as boas práticas com impactos positivos no território, na
economia e na sociedade,
que sejam inovadoras e inspiradoras, que expressem os
valores e reforcem a identidade famalicense.
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Evento tem lugar amanhã, quarta-feira

“Famalicão sem
barreiras” em debate
A Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão promove esta quarta-feira, dia
21 de março, uma conferência subordinada ao tema “Famalicão Sem Barreiras”. O
evento tem lugar no pequeno
auditório da Universidade
Lusíada, entre as 14h30 e
as 16h30, e inscreve-se nas
medidas do Plano Municipal
de Mobilidade e Acessibilidade.
Será duividido em dois
momentos distintos. O primeiro consistirá na realização de uma mesa redonda
de reflexão sobre as questões da inclusão, mobilidade
e acessibilidade e contará
com os testemunhos de
Bento Amaral, enólogo, professor e atleta paraolímpico;
William Machado, nomeado
em 2009 Secretário Municipal do Idoso e da Pessoa
com Deficiência de Três
Rios, no Rio de Janeiro; e de
Isabel Ribeiro, presidente da
Associação Portuguesa dos

Enfermeiros de Reabilitação.
A este momento seguir-se-á
uma breve visita guiada por
alguns locais da cidade.
Sensibilizar a população
para a importância de garantir a mobilidade de todos
e permitir a melhoria da qua-

lidade de vida de quem vê a
sua mobilidade limitada é o
principal objetivo desta iniciativa aberta ao público.

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

O CDS-PP como
primeira escolha!
No XXVII Congresso do
CDS-PP realizado em Lamego, o Partido legitimou a sua
presidente como líder consagrada do Partido, bem como
a estratégia que esta definiu
para o futuro.
No discurso de encerramentoAssunção Cristas lançou o desafio de o CDS-PP
configurar a primeira escolhados portugueses nas eleições que se aproximam.
O próprio congresso foi
capaz de justificar este desafio, ao dirimir as dúvidas
que subsistiam sobre se o
Partido ainda hoje se revê na
matriz ideológica que esteve
na base da sua fundação,
como se apresenta hoje aos
portugueses e quais as suas
ambições para o futuro.
Quanto à primeira, a resposta foi dada logo na abertura do Congresso com a
homenagem a Adriano Moreira, um dos mais antigos e
distintos quadros do partido,
que na sua intervenção foi
claro ao assumir que o partido não sofre de qualquer
crise de valores, revendo-se
totalmente na liderança de
Assunção Cristas.
Com esta iniciativa o partido dá um sinal inequívoco

de que, apesar da evolução
e das mutações sociais,
reconhece na doutrina democrata cristã o alicerce de
toda a sua construção.
Relativamente ao posicionamentoactualdo Partido,
não seria necessário o congresso para se perceber que
o CDS-PP é hoje no espectro politico português o único
partido assumidamente não
socialista.
Mas Assunção Cristas foi
mais longe e assumiu que o
CDS não contribuirá de qualquer forma para que o país
continue a ser governado
pelo partido socialista, negando peremptoriamente a
possibilidade de uma coligação ou apoio parlamentar ao
governo de António Costa.
Na verdade, do congresso
saiu reforçada a ideia de que
o voto no CDS é aquele que
verdadeiramente garante o
fim da governação socialista,
pois é único que impede António Costa de governar seja
através da geringonça, seja
através de um bloco central.
O sistema políticoportuguês sofreu uma alteração
substancial nas últimas eleições legislativas, na medida em que, desde aí,não

governará quem ganhar as
eleições, mas sim quem seja
capaz de conseguir a construção de uma maioria parlamentar de 116 deputados.
Nesse sentido, o CDS,
pela sua líder, apresentou-seaos portugueses como
o único partido que assumidamente se apresenta com
a intenção de fazer parte
de uma maioria parlamentar
apta aderrubar o governo
socialista e das esquerdas
radicais.
Para muitos poderá parecer demasiado ambicioso
o CDS querer ser a primeira
escolha dos eleitores, mas
pela coragem, frontalidade e
lógica justificativa é mais do
que merecido.
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Militantes históricos avançam com lista
à concelhia do Bloco de Esquerda
“LÓGICA COLEGIAL” AFASTA FIGURA DE UM LÍDER COORDENADOR
“Lutar por uma cidadania positiva” é o desafio que
norteia da lista que, na passada quinta-feira, se apresentou publicamente como
candidata à Coordenadora
Concelhia (CC) do Bloco de
Esquerda de Vila Nova de
Famalicão. A lista, da qual
fazem parte militantes de referência como Adelino Mota,
Ana Marcelino, e Paulo Costa, é para já a única conhecida a concorrer às eleições
agendadas para o dia 14 de
Abril. O prazo formal para
entrega de candidaturas
termina hoje, terça-feira. A
propósito, Ana Marcelino
adiantou que esta lista não
tem conhecimento de que
outra lista se venha a propor à constituição do órgão
concelhio, mas não deixa de
sublinhar que isso até seria
“positivo”, no quadro de um
debate plural, que entende
sempre beneficia o partido e
a própria democracia.
Numa altura de mudança
de ciclo, em que o coorde-

Adelino Mota e Ana Marcelino integram lista pontuada por jovens valores

nador cessante – José Luís
Araújo - anuncia a saída da
política activa, depois de
dois mandatos de dois anos,
a lista proponente aos órgãos opta por abandonar o
registo formal da existência
de um porta-voz do partido
para reiterar o compromisso

com uma “lógica colegial”.
“Queremos insistir neste modus operandi”, sublinhou Ana
Marcelino,
acrescentando
que é esta filosofia que vai,
de resto, de encontro aos
estatutos do partido. Já Adelino Mota referiu a propósito
que, apesar de nos últimos

anos ter sobressaído a figura
de um coordenador, mesmo
que informal, não quer dizer
que essa mesma lógica colegial não tenha estado sempre presente nas decisões.
“Estivemos cá sempre e
nada se fez sem nós”, disse
a propósito.

A lista, com uma idade
média de 38 anos, os proponentes pretendem acrescentar
“rejuvenescimento”
a um trabalho de continuidade, na certeza de que a
irreverência da juventude é
importante para concretizar
o crescimento do partido,
que constitui o objectivo central da proposta de liderança
nos próximos dois anos. Inês
Granja, é uma das jovens
que personifica esse rejuvenescimento. Foi ela que
deu a conhecer aqueles que
são os principais objectivos
do Bloco para este ciclo:
manter a posição do partido
como a terceira força política com maior expressão no
concelho; reforçar os núcleos das freguesias e criar novos onde os resultados das
autárquicas assim o justifiquem, numa perspectiva de
aproximação à população e,
nomeadamente, aos jovens;
e crescer em votação nas
eleições que irão ocorrer durante o seu ciclo governativo,

sendo eleitos, a saber, as
Europeias e Legislativas de
2019.
Apesar do abandono do
modelo de funcionamento
da Coordenadora Concelhia
cessante, a lista fala de uma
“relação estreita” com esses
dirigentes, evitando “ruturas
prejudiciais ao regular funcionamento”.
Ao propor trabalhar por
uma “cidadania positiva”, a
lista assume o compromisso
de criar um conjunto de dinâmicas externas e internas no
sentido de promover a discussão em torno de assuntos relevantes. Ana Marcelino referiu que não há ainda
a arquitectura de iniciativas
concretas, mas essa será a
filosofia de trabalho dos futuros órgãos, caso vençam as
eleições para as quais são,
para já lista única.
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PCP elege delegados e celebra 97.º aniversário
sob o signo de um partido “cada vez mais forte”
A Comissão Concelhia
de Famalicão do PCP reuniu
em plenário de militantes, no
passado sábado, iniciativa
que serviu para eleger os
delegados de Famalicão à X
Assembleia da Organização
Regional de Braga, agendada para o próximo dia 7 de
Abril, na Biblioteca Municipal
de Famalicão. O encontro
serviu também para assinalar o 97.º aniversário do partido, num jantar que contou
com a presença de 30 membros e simpatizantes locais,

e ainda de dois dirigentes
nacionais.

Velhas e novas lutas
contra o fascismo
Focado na prossecução
de “um PCP cada vez mais
forte”, a concelhia lembrou,
por intermédio de Fernando
Costa, as “ imensas batalhas pela democracia, pelo
socialismo, sempre identificado com a causa e luta dos
trabalhadores e das classes

antimonopolistas”. Recuou
ainda a 1926 para recordar
o compromisso do PCP com
uma “ tenaz luta contra o
fascismo durante 48 anos”,
e invocou as figuras de Álvaro Cunhal, Bento Gonçalves, Soeiro Pereira Gomes,
Lino Lima e muitos outros,
“os quais, após o 25 de Abril
igualmente não deram tréguas à ofensiva contra-revolucionária, defendendo e
aprofundando a liberdade,
os direitos dos trabalhadores e valores democráticos”.

Fernando Costa aludiu ainda
ao famalicense Lino Lima,
no rescaldo das comemorações do centenário do seu
nascimento, remetendo para
“breve” a ediçãod e um livro
“ contendo depoimentos de
camaradas e amigos”.

Reforço do PCP
é mais-valia
Mais focado nos acontecimentos recentes, Joaquim
Daniel, do Comité Central
deste partido, referiu-se ao
“combate sem tréguas contra a reacção, contra a politica de direita protagonizada
por PS, PSD e CDS-PP”
para assinalar o papel que
também o PCP teve para
“pôr termo à acção destruidora do Governo PSD/CDS-PP”. “Foi possível, - lembrou
- como há muito não acontecia, retomar no País a aprovação de medidas não só de
reposição de direitos liquidados como de novos avanços
e conquistas que devemos
valorizar”, defendeu, considerando que a luta dos trabalhadores e do povo, e a
determinação e persistência
do partido “tornou realidade
aquilo que muitos pensavam
ser impossível”. Exemplificou com um conjunto vasto
de propostas do PCP que já
melhoraram ou vão melhorar
a vida de muitos milhares de
portugueses. A propósito,
desabafou: “cada avanço
foi conquistado a pulso face
às resistências do PS num
caminho que mostra o valor
determinante da influência
do PCP e da sua intervenção
para assegurar a defesa e
valorização dos direitos dos
trabalhadores e do povo”.
Do actual cenário político,
o dirigente nacional frisou
que “ são as maiorias que se
formam na Assembleia que
conta”. Com novas eleições
no horizonte de 2019, reite-

rou: “quanto mais deputados
tiver o PCP melhor para os
trabalhadores, para o povo,
para o país. Nenhum voto
do nosso Grupo Parlamentar faltará para rejeitar o que
é negativo e para aprovar o
que é necessário para ir mais
longe na defesa, reposição e
conquista de direitos e dar
força a alternativa necessária para o País, não desperdiçando nenhuma possibilidade de o conseguir”.
Aludindo à necessidade
de se romper com a política
de direita, independentemente de ser realizada pelo
PSD e CDS, ou pelo PS sozinho ou não, Joaquim Daniel defendeu que é preciso
construir a alternativa política
e um governo que concretize
uma nova política alternativa, “questão essencial que
se coloca aos trabalhadores
e ao povo português e cuja
concretização só será possível com o decisivo reforço
do PCP e da sua influência”.
Defendeu ainda a aplicação
de uma política patriota e de
esquerda através da qual se
renegocie a divida, recupere
para o País o que é do País
- “os seus recursos, os seus
sectores estratégicos, o seu
direito inalienável ao crescimento, ao desenvolvimento,
à criação de emprego e se
assegure o direito à saúde,
à educação, à cultura, à pro-

tecção social”.
Já antes, Ricardo Brites,
dirigente nacional da JCP,
numa intervenção sobre os
problemas da juventude,
designadamente no que diz
respeito ao desemprego e
emprego precário, referindo
que os jovens são as maiores vítimas deste flagelo,
apelou igualmente ao envolvimento e mobilização
deste sector para as comemorações do 28 de Março,
Dia Nacional da Juventude,
com a realização de uma
manifestação nacional da
juventude trabalhadora, em
Lisboa, com partida de autocarro, às 7h30, desse dia, no
Campo da Feira, na cidade.
A finalizar, foram saudadas as comemorações do
Dia Internacional da Mulher,
em particular a participação
na Manifestação Nacional de
Mulheres, no dia 10 de Março, em Lisboa. A olhar para
o calendário, foi feito o apelo
à dinamização das comemorações populares do 44.º
aniversário da Revolução de
Abril, a realizar em Braga e
à preparação e realização do
1.º de Maio, em Guimarães,
convocado e organizado
pela CGTP-IN.
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Obra, circunscrita à entrada da via em Joane, inscreve-se numa intervenção mais vasta

Câmara anuncia construção de nova
rotunda na VIM

É já no próximo mês de
abril que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai avançar com
a construção de uma nova
rotunda da Via Intermunicipal Famalicão-Vizela (VIM).
A infraestrutura irá nascer
na vila de Joane, concretamente no no cruzamento das
Avenidas Silva Rego e Laborins, que assinala o início
da via propriamente dita. Em
nota de imprensa, o município adianta que o objetivo da
empreitada é o de “diminuir a
perigosidade existente nesta
zona e melhorar a acessibilidade à vila”.
Esta obra é apenas mais
uma etapa de uma intervenção mais vasta que a autarquia já iniciou em setembro
do ano passado, procurando
reforçar as condições de segurança da estrada que atravessa o concelho, entre as
vilas de Joane e Riba de Ave.
Com um prazo de execução de um ano e um investimento municipal de cerca de
300 mil euros, a intervenção
encontra-se em desenvol-

vimento e “conhecerá progressos significativos nos
próximos meses”, adianta a
autarquia.
No âmbito da construção
da nova rotunda, toda a área
será requalificada. “Serão
instalados os postes de iluminação pública. Serão ainda
pavimentados os passeios,
baías de estacionamento e
a faixa de rodagem, serão
colocados rails de proteção
ao longo da via e os restantes balizadores, de forma a
dissuadir as ultrapassagens
ilegais. Será criada sinalização vertical e horizontal”,
descreve a Câmara acerca
da intervenção prevista.
Numa altura em que
avança com a requalificação
de um dos pontos críticos da
VIM, o município adianta que
também o cruzamento de
Pedome com Oliveira Santa
Maria será igualmente alvo
de intervenção. Neste caso
irá ocorrer uma redução do
espaço de atravessamento
e serão introduzidos elementos limitadores de velocidade
na via.

Em Joane, foram já executados os trabalhos preparatórios para a colocação
da rotunda, nomeadamente
as infraestruturas pluviais,
abastecimento de água,
rede elétrica e saneamento
básico. Foram realizados os
muros de vedação e as terraplanagens. Foram também
colocados 80 por cento dos
balizadores em toda a via.
A VIM, com uma extensão total de aproximadamente 18 quilómetros, entre
Joane (Famalicão) e Vizela,
passando por Santo Tirso e
Guimarães, é uma das mais
importantes vias de intercomunicação entre os municípios do Vale do Ave. Inicialmente construída no quadro
da Associação de Municípios
do Vale do Ave, esteve sempre na ordem do dia pelos
piores motivos: a elevada e
grave sinistralidade. Ao longo dos anos podem contar-se dezenas de mortos em
acidentes de viação, numa
via cujo traçado convida à
velocidade, mas onde surgem vários locais de atraves-

samento que colidem com
esse perfil. O presidente da
Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, Paulo
Cunha, sempre assumiu que
os problemas da VIM datam
da sua construção, na qual
foram cometidos “erros técnicos crassos”.
O esvaziamento de competências e recursos da

AMAVE, fruto de alterações
legislativas, levou a que se
mantivesse durante largos
anos sem qualquer obra de
beneficiação. Recentemente, atentos ao mau estado
no traçado, e ao perfil de via
perigoso, têm sido as autarquias a assumir investimentos no sentido de melhorar
as condições de circulação e

segurança da via. É também
neste quadro que o município assume o investimento
em causa, uma vez que a integração da VIM na rede de
estradas nacionais, apesar
de defendida pelos autarcas,
nunca aconteceu.

S.R.G.
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Gerações promove “Ludoférias da Páscoa”
Confirmando a tradição
dos últimos anos, a Associação Gerações volta a promover, através do seu Centro
Educativo, as “Ludoférias da
Páscoa”. As actividades decorrem entre 26 de março e
6 de abril, e voltam a aposta
“na inovação e na criatividade, levando os participantes
a conheceram melhor as realidades do mundo e do seu
concelho”, sublinha a promotora em nota de imprensa.
Dirigidas a crianças até
aos 12 anos de idade, as
“ludoférias” arrancam a 26
de março com uma visita à
Escola de Segurança Rodoviária e ao Museu do Automóvel, no Lago Discount, em

Ribeirão. As crianças irão
receber “ensinamentos preciosos sobre a sua forma de
comportamento nas vias de
comunicação como atuais
peões e futuros condutores”,
alega a Gerações acerca da
actividade.
No dia seguinte acontece
um “peddy paper” na Casa
de Camilo, em Ceide de
S. Miguel, numa forma de
sensibilização para a obra
literária de Camilo Castelo
Branco, caminhando por percursos que também o escritor percorreu no seu tempo
de vida.
O dia 28 é reservado à
criação da “prenda de Páscoa” para os pais das crian-

ças, uma iniciativa que visa
“fomentar as capacidades de
invenção e de inovação em
todos os participantes”. Para
voltar de novo ao ar livre e à
aventura, a manhã e a tarde
do dia 29 vão ser passadas
no parque da Devesa, com
uma “manhã radical” a realizar entre as 10 e as 12 horas e uma caminhada com
lanche partilhado, durante a
tarde.
Com um intervalo entre
a sexta-feira Santa e a segunda-feira de Páscoa, as
“ludoférias” regressam à
Associação Gerações para,
nas manhãs de 3, 4 e 5 de
abril, se dedicarem às “hortas de Primavera”, no de-

senvolvimento de um projeto
que visa a “sementeira” dos
produtos hortícolas típicos
do mês de abril, uma atividade muito apreciada pelas
crianças. As tardes destes
três dias serão preenchidas
com caminhadas no Parque
da Devesa.
A finalizar as “Ludoférias
da Páscoa”, será realizado
um passeio a Viana do Castelo, para apreciar as belezas naturais e os monumentos da “Princesa do Lima”.
As “Ludoférias da Páscoa” pretendem ser, segundo
a Gerações, “uma resposta
de qualidade na ocupação
dos tempos livres das crianças, nos períodos de férias

escolares, uma opção cada
vez mais escolhida pelos
pais que sabem que podem
confiar nos projetos que a
instituição concretiza anual-

mente”.

Associados da “Engenho” aprovam contas de 2017
Os associados da “Engenho” - Associação de Desenvolvimento Local do Vale do
Este, aprovaram por unanimidade o relatório de atividades e conta de gerência da
instituição, relativos ao ano
de 2017. A deliberação teve
lugar na manhã do passado
domingo no Centro de Apoio
Comunitário.
A direção, presidida por
Manuel Augusto de Araújo,
faz um “balanço extremamente positivo do exercício

em termos de atividades
e projetos desenvolvidos
e resultados alcançados”.
Segundo este responsável a instituição “apresenta
uma situação económica e
financeira controlada, assegurando-se desta forma
a sempre desejada sustentabilidade da instituição”.
Manuel Araújo frisa ainda
que, “na administração e na
gestão de uma instituição
como a Engenho, os resultados não podem ser lidos

nem interpretados como os
de uma empresa que tem
como foco a produtividade,
a produção e a obtenção do
lucro”, dado que, acrescenta
”de forma alguma podemos
por em causa ou condicionar
a natureza social e solidária
da instituição, bem como ignorar os contextos e circunstâncias específicos em que
se desenvolve”.
De acordo com o demonstrado e aprovado, em
2017 a Engenho teve ren-

dimentos no montante de
1.665.202,54 euros, e gastos no valor de 1.639.534,57
euros, o que faz registar um
resultado positivo do exercício dem 25.667.97 euros. É
de referir que aproximadamente 70 por cento dos gastos dizem respeito à massa
salarial dos seus oitenta e
dois colaboradores.
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Agrupamento de Joane com 10 pódios Agrupamento D. Sancho I partilha
no Mega Sprint de Braga
boas práticas contra o bullying
O Agrupamento Escolas Padre Benjamim Salgado (AEPBS) participou, no passado dia 13,
na prova de atletismo do Mega Sprint em Braga.
Com uma participação de 33 escolas e 466 alunos, o AEPBS foi a comitiva com o maior
número de atletas: 31. Pela primeira vez a escola levou dois alunos com necessidades educativas especais para participar na disciplina do lançamento.
O Agrupamento conquistou um total de dez pódios, e seis alunos apuraram-se para o nacional a realizar em Lisboa. Na conquista dos pódios estiveram os alunos Francisco Ferreira,
Cláudia Teixeiram, Rui Pinheiro, Simão Ferreira, Fábio Coelho, João Azevedo, Mariana Diogo,
Ana Marinho, Francisco Silva e Beatriz Fernandes.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Miguel Oliveira da Costa, Presidente da Assembleia Geral da “Mais Vida”
Associação para o Desenvolvimento Local Mais Vida IPSS, convoca todos
os associados para uma Assembleia Geral Ordinária, a realizar na sua sede,
situada na Rua Igreja n.º28 - Gondifelos, no dia 22 de março de 2018, às
20:00 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
1- Análise e votação do Relatório de Atividades e Conta de Gerência do
ano de 2017 bem como do parecer do Conselho Fiscal;
2 - Outros Assuntos de interesse para a associação.
Nos termos estatuários, se à hora constante da convocatória ão se encontrarem presentes mais de 50€ dos associados com direito a voto, a Assembleia
reunirá 60 minutos com qualquer número de associados.
Gondifelos, 7 de março de 2018

OBSERVAÇÃO: Os associados podem consultar os documentos sujeitos
apreciação e votação na sede da Associação a partir de 19 de março de 2018
nas horas de expediente.

O Agrupamento de Escolas D. Sancho I acolheu, entre os dias 15 e 18 de março,
o terceiro encontro do projeto “Erasmus+, I observe, I
react!”,que tem como instituições parceiras, o Chipre, a
Polónia e Portugal.
Este projeto tem como objetivo , adianta o Agrupamento, “alertar os alunos para
que estes saibam identificar
manifestações de abuso,
mobbing, bullying e agressão que acontecem, muitas
vezes, nas instituições de
todos os países participantes, independentemente do
tipo de instituição, da idade
dos participantes ou do país
onde se encontrem”.
Neste encontro as instituições parceiras foram recebidas no auditório da escola
sede com música e dança
protagonizadas por alunas
doagrupamento.
Durante as sessões de
trabalho, os parceiros apresentaram as ações que cada
instituição tem implementado para combater a violência
e o bullying, que foram com-

piladas num guia de Boas
Práticas. Assistiram ainda
a uma demonstração sobre
o projeto TEIP (Territórios
Educativos de Intervenção
Prioritária), dinamizada pela
psicóloga Sandra Pitacas,
com o apoio da assistente
social Carina Silva, e refletiram, em grupos,sobre as
melhores formas de Diagnosticar o Bullying, Prevenir o Bullying e Combater o
Bullying, através da análise
de modelos psico-educativos e cenários de aula específicos, preparados pela

psicóloga Marcelina, da instituição Polaca, coordenadora
do projeto.
Neste encontro em Vila
Nova de Famalicão, os parceiros puderam ainda planificara o último encontro do
projeto, a ter lugar na Polónia, designando as tarefas
que deverão ser efetivadasno intervalo de tempo que
medeia os dois encontros.

“Engenho” celebra
Dia do Pai com peddy paper
As crianças da “Engenho”, acompanhadas dos
respectivos pais, celebraram
o Dia do Pai com um peddy-paper. O desafio teve lugar
na manhã do passado domingo, num percurso traçado nas imediações do Centro de Apoio Comunitário da
instituição.
Carla Vale, coordenadora
pedagógica das respostas
sociais ligadas à infância,

descreve o objectivo da acção: “caminhar, observar,
descobrir e conhecer lugares e sítios com memórias,
de mãos dadas com os seus
pais, para além de ter sido
um saudável passeio/convívio, com momentos de afetividade, foi também um processo de aprendizagem e de
desenvolvimento de várias
competências”.
No decorrer do percurso,
com uma extensão de dois
quilómetros e duração média
de uma hora, as várias equipas, devidamente enquadradas pelas educadoras e
auxiliares, tiveram oportunidade de observar o rio Guizande, o seu leito cheio de
água, as suas margens, a
vegetação, passarada, regos
de água,as pequenas pontes
e passadiços, os campos
revestidos de verde, os mu-

ros, valados e silvados, o
Cruzeiro da Quinta, casa rurais, caminhos e carreiros,a
Igreja, ovelhas, as estradas,
o povoamento e as pessoas.
Paralelamente responderam
a questões, desenvolveram
tarefas e decifraram enigmas, valorizando desta forma “a educação ambiental e
o saber usufruir da natureza
e do património com tudo o
que nos é revelado e com
o que nos devemos identificar”, acrescentou Carla Vale.
Na segunda-feira, no fim
do dia, os pais foram buscar
os seus filhos às diferentes
valências da infância, onde
foram “presenteados com
criatividade e afetos pelos
seus filhos”, conclui a instituição a propósito da efeméride.
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Piloto famalicense Pedro Almeida de Ford R5
nos “Azores Airlines Rally”
A prestigiada prova centrada no meio do Atlântico e,
pontuável para o Campeonato FIA da Europa de Ralis, a
decorrer nos Açores entre 22
e 24 de março, está revestida de grandes expetativas
para o jovem piloto de Vila
Nova de Famalicão. Pedro
Almeida, que tem a seu lado
Nuno Almeida, vai estrear
na prova ao volante do Ford
Fiesta R5 com que Ricardo
Moura venceu o Rali de Fafe.
O piloto assume que “é
com grande entusiasmo” que
encara mais este grande desafio, depois da estreia absoluta em pisos de terra no Rali
de Fafe com o Skoda S2000.
“Vamos agora estrear o Ford
Fiesta R5, um carro diferente
do Skoda, com muitas mais
potencialidades”, afirma Pedro Almeida, convicto das dificuldades que irá encontrar
nesta fase inicial, de adaptação e conhecimento do R5 e,
das classificativas da prova
do Grupo Desportivo Comercial.
O primeiro contato do jovem piloto famalicense com
o carro assistido pela ARC
Sport decorreu ao longo do

dia de ontem, segunda feira,
dia destinado aos testes das
equipas inscritas na prova
insular. “Tudo será novo, vamos começar do zero. Será
a primeira vez que vou guiar
um R5 em competição, num
rali que desconheço totalmente, espero conseguir realizar quilómetros e evoluir
progressivamente”, realçou
o jovem piloto que assume
como objetivo terminar a prova açoriana.
Para Pedro Almeida, o
Rali dos Açores será mais
uma oportunidade de aprendizagem e evolução nos ralis
de terra, sendo esta também
a estreia na prova acoriana,
percorrendo algumas das
mais belas estradas da Ilha
de São Miguel. “Será uma
estreia absoluta, nas classificativas dos Açores, mas
conheço um pouco das dificuldades deste rali e do
elevado significado em termos de historial. São troços
muito exigentes e competitivos, sendo nosso objetivo
conhecer cada quilometro,
conhecer o carro e, aprender ao máximo, num ano
onde o objetivo passa es-

sencialmente por conhecer
os ralis, que são totalmente
desconghecidos para mim”,
concluiu Pedro Almeida, que
conta esta temporada com
os seguintes apoios “nhclima, Bamesa, JAC, nhgroup,
Suba, Famaconcret, Telheiro
e Gonçalves, habi, Cozicruz,
L3W, Bricofama, Pontoplaca
e Município de Famalicão”.
Refira-se que o Azores
Airlines Rally é pontuável
para o Campeonato de Portugal de Ralis e também marca o arranque do Campeonato da Europa FIA (ERC). A
prova começa já na próxima
quinta-feira (dia 22), com a
realização das primeiras três
classificativas. Seguem-se
mais seis especiais durante
o dia de sexta-feira, para que
no sábado sejam disputados
mais seis troços, perfazendo
o total de 207.44 quilómetros
cronometrados do evento.

Semana Santa na paróquia
de Arnoso Santa Maria
A Confraria do Senhor dos Passos de Santa Maria de Arnoso promove, a partir do próximo dia 25 de
março, as tradicionais celebrações
da Semana Santa.
Assim, pelas 10h30, será feita a
solene bênção dos ramos no Alto
do Calvário, no exterior da Capela
do Senhor dos Passos. Em seguida,
inicia-se a procissão dos ramos em
direção à Igreja Paroquial, onde será
celebrada a eucaristia, e lembrados
os quadros dos acontecimentos dolorosos de Jesus que irão ser vividos
ao longo da Semana Santa, através
das leituras da narração da Paixão
do Senhor segundo S. Mateus.
Na Quinta-feira, 29 de março, às
21h00 na Igreja Paroquial, será lembrado o início da Paixão do Senhor
com o Lava-Pés (aos Apóstolos), seguido da Ceia do Senhor e no final a
Procissão do Senhor “Ecce Homo”,
onde a imagem do Senhor da Cana
verde seguirá até ao Alto do Calvário.
Na Sexta-Feira, 30 de março, pelas 21h00, na Igreja Paroquial, inicia-se a Adoração da
Cruz, seguida da Procissão da Enterro do Senhor, onde o esquife com o Senhor morto sairá
do Alto do Calvário em direção à Igreja Paroquial.
Já na conclusão o tríduo Pascal da Semana Santa 2018, no dia 31 de março, sábado, às
22h00, terá lugar a celebração da Vigília Pascal, momento para comemorar a redenção pelo
mistério da Ressurreição de Cristo.
“São inúmeras as razões para participar nestes momentos de oração, carregados de intenso simbolismo e constituindo claras manifestações da Fé, rumo à grande festa pascal:
o Domingo da Ressurreição do Senhor”, alega a Confraria em jeito de convite à adesão da
população às cerimónias.

“WestMister” vai ter coleção assinada
por Nuno Gama
A empresa famalicense
WestMister e o estilista Nuno
Gama firmaram uma parceria de negócio na 50ª edição
da ModaLisboa.
O desafio lançado pela
marca famalicense a uma
das principais referências
nacionais da moda masculina resultou numa coleção
que será comercializada
na estação outono-inverno
2018. Foram desenvolvidos
seis modelos de meias, com
variantes de cores, pensados ao detalhe de modo a
completarem os coordena-

dos apresentados por Nuno
Gama na ModaLisboa.
Com esta parceria, a
WestMister quer reforçar o
seu posicionamento no mercado nacional e internacional
como uma das mais arrojadas marcas de meias masculinas para um segmento alto.
De fabrico 100% português, as meias WestMister
são produzidas a partir das
melhores matérias-primas
(mercerised cotton lisle) e
com recurso a máquinas de
200 agulhas e biqueira sem
costura. A marca está pre-

sente em vários pontos de
venda: 60 lojas de norte a
sul do país (El Corte Inglês
Porto e Lisboa, Paulo Battista Alfaiate, Loja das Meias,
Sapataria do Carmo, The Feeting Room, Beirut, Prassa,
Me Allegro, entre outras); 15
lojas espalhadas pela Europa e América do Norte.
A WestMister foi criada
em 2016 pelos jovens Luís
Campos e Vanessa Marques. Está instalada num
dos dois polos da incubadora
Famalicão Made IN, em Vilarinho das Cambas.
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Dança: famalicenses
chamados à Seleção

Alunos da D. Sancho I
estagiam em Bruxelas

Os pares Filipe Gomes e Lara Batista, e Sérgio Costa e
Rita Almeida, da Gindança, foram convocados para representar Portugal nos Campeonato do Mundo e da Europa no
escalão de Juniores II e Profissionais respectivamente.
A chamada acontece atendendo aos resultados conquistados na época desportiva 2017 e no Campeonato Nacional
2018, nas disciplina de Standard, Latinas e 10 danças. Estão
igualmente convocados para o Estágio da Selecção Nacional
de Dança Desportiva 2018 que terá lugar no Centro de Estágios de Rio Maior e decorrerá nos dias 24 a 28 de Março.

Um grupo de alunos, finalistas dos Cursos Profissionais
da Escola Secundária D. Sancho I, vai realizar o seu estágio
curricular em empresas e instituições da cidade de Bruxelas,
na Bélgica. A oportunidade é condedida ao abrigo do programas “Erasmus+, projetos“Internships in Europe – Promotig
the integration of young people in to the labour market” e “Inte
nships in Europe – newskills in a multicultural environment”. O
estágio ocorre de 19 a 257 de março.
Para a escola, “estes estágios são da maior importância
para o desenvolvimento dos alunos no sentido em que os vão
envolver na vida ativa em empresas e instituições sediadas
em Bruxelas, permitindo, desta forma, a aplicação do ‘saber-fazer’, ‘aprender a aprender’ e ‘saber-ser’ num contexto cultural diferente”. Simultaneamente, acrescenta ainda a escola,
“estes alunos irão desenvolver o seu perfil profissional e pessoal, numa perspetiva de cidadãos europeus, o que, seguramente será uma mais-valia no seu futuro”.
A D. Sanco I sublinha ainda a importância “da transição
para a vida ativa através de um projeto de formação inicial
num contexto transnacional, com a duração de seis semanas,
de forma a desenvolver competências de abertura cultural e
de valores numa base multicultural que se pretende no espírito europeu”.

EARO em lugares cimeiros no Nacional
de Corta Mato Longo e na Corrida do Dia do Pai
A Escola Atletismo Rosa
Oliveira (EARO) participou,
no passado domingo, e pela
primeira com duas equipas
de juvenis, no Campeonato
Nacional de Corta Mato Longo, que se realizou em Portalegre .
Em termos individuais o
destaque vai para Rui Oliveira que se classificou em 8.º
lugar, tendo a equipa, composta por Tiago Silva,Rafael
Castro e Bruno Oliveira, conquistado o 7.º lugar, .
Já em termos femininos
a EARO obteve um 6.º lugar
colectivo com as seguintes
atletas: Diana Silva,Beatriz
Fernandes,Cátia Silva e Bruna Ortiga.
Ainda no mesmo dia, mas

na cidade de Matosinhos,
a EARO participou na 15.ª
Corrida do Dia do Pai Liberty
Seguros, com um novo percurso, que deu início à corrida de dez quilómetros e à
caminhada de seis.
Em destaque esteve Nuno
Fernandes atleta sub23 ao
terminar a sua prova no 4.º
lugar entre atletas mais velhos. Leandro Martins obteve
um 8.º lugar, Rui Fernandes
ficou em 10.º, e Miguel Torres em 20.º. Também participaram Hélder Filipe e Joaquim Coelho.
Para a EARO, os resultados obtidos pelos seus atletas são a prova do “excelente
trabalho que está a realizar”.

CONVOCATÓRIA
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Humanitária
de Bombeiros Vonluntários Famalicenses, convova a Assembleia Geral
Ordinária, nos termos da alínea c) do 2º. Artº. 46 e 1º. Do Artº. 47º. Dos
Estatutos, para reunir na sede sa Associação no dia 27 de março de 2018
(terça-feira), às 21h00 horas, a seguinte ordem de trabalhos:
PONTO 1
APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DA
GERÊNCIA DO ANO 2017
PONTO 2
OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A ASSOCIAÇÃO
A Assembleia Geral não pode deliberar, em primeira convocação, sem presença de, pelo
menos, metade dos associados, podendo deliberar 30 minutos depois da hora inicial, com
qualquer número de presenças, desde que não inferior a dez associados efetivos (1º. Do
Artº. 48º).

Vila Nova de Famalicão, 12 de março de 2018
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
da Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários Famalicenses

Convocatória
Alcino Pereira Monteiro, Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da
MILHO D’OIRO – Associação Cultural e Artística de Gavião, convoca os
associados, ao abrigo do estabelecido no ponto 1.1. do Artigo 19º e do
Artigo 20º dos Estatutos, para a assembleia-geral ordinária, a realizar no
próximo dia 5 de abril de 2018, às 21h00, no ESPAÇO MILHO D’OIRO, sito
na Praceta Silvério de Freitas, nº 2, em Gavião – Vila Nova de Famalicão,
com a seguinte
Ordem de trabalhos
1 – Apresentação e votação do relatório de atividades e contas da
Direção, bem como o parecer do Conselho Fiscal, relativos à gerência
do ano de 2017;
2 – Outros assuntos de interesse para a coletividade.
De acordo com o previsto no Artigo 21º dos Estatutos, se à hora marcada
não estiver presente a maioria dos associados, a reunião terá início passada meia hora com qualquer número de presenças.
Gavião, Vila Nova de Famalicão, 12 de março de 2018
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral
Alcino Pereira Monteiro
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“Fado no Café da Casa” arrancou a 2 de março e prossegue já a 6 de abril

Casa das Artes vai ter noite de fado
em cada início de mês
O café-concerto da Casa
das Artes de Vila Nova de
Famalicão vai transformar-

-se, nas primeiras sextas-feiras de cada mês, numa
espécie de tasquinha para

uma noite com sonoridades
tipicamente portuguesas.
“Fado no Café da Casa”,

“Lumiére!” com sessão
“Traz um amigo também”
nas Noites do Cineclube
“Lumiére! – A Aventura
Começa”, de Thierry Frémaux, é o filme em exibição
esta quinta-feira, dia 22 de
março, no Pequeno Auditório da Casa das Artes, pelas
21h45 , em mais uma sessão
das Noites do Cineclube,
promovidas pelo Cineclube
de Joane. A sessão decorre ao abrigo da ribrica “Traz
Outro Amigo Também”, que
prevê a entrada gratuita para
o acompanhante de sócio.
O filme situa-ser no ano
de 1895, altura em que Louis
e August Lumière inventam
o cinematógrafo e filmam
alguns dos primeiros filmes
na história do cinema. Com
a descoberta da mise-en-scène, dos travellings e ainda
dos efeitos especiais e re-

makes, também inventaram
o cinema enquanto arte. Dos
seus mais de 1400 filmes,
Thierry Frémaux, director do
Festival de Cinema de Cannes e do Instituto Lumière,
seleccionou 108: obras de

arte mundialmente conhecidas ou descobertas de filmes antes desconhecidos,
recuperados em 4K e reunidos para celebrar o legado
dos Lumière.

Convocatória
O Presidente da Assembleia Geral da Mundos de Vida, Associação para
a Educação e Solidariedade, convoca todos os associados para a reunião
ordinária que terá lugar no dia 8 de abril, domingo, pelas 10H00, na sua sede,
na Rua Quinta da Serra, em Lousado.
Ordem de Trabalhos:
1 – Análise, discussão e deliberação sobre o Relatório de Atividades e as
Contas de 2017, e o Parecer do Conselho Fiscal;
2 – Outros assuntos e informações gerais aos associados.
Os documentos de suporte à reunião encontram-se disponíveis para consulta
dos associados na sede da instituição.
De acordo com a lei e os estatutos, se, à hora marcada, não se encontrar
reunido o número legal de associados, a Assembleia terá lugar meia hora
mais tarde com qualquer número de sócios presentes.
Lousado, 19 de março de 2018

Joaquim Agostinho Carneiro da Costa e Sá
(Presidente da Assembleia Geral)

assim se chama a nova rubrica mensal da programação do espaço cultural famalicense, que pretende dar
palco a nomes consagrados
e a novos intérpretes, músicos e compositores do fado
nacional, elevando e acompanhando o reconhecimento, por parte da UNESCO, do
Fado como Património Imaterial da Humanidade.
A iniciativa arrancou no
passado dia 2 de março com
as atuações das fadistas Carina Silva e Patrícia Costa,
acompanhadas na guitarra
portuguesa por João Martins
e na viola de fado por André
Teixeira.
A próxima noite de fados
no café-concerto está agendada para o dia 6 de abril,
às 22h00, e contará com as

atuações do famalicense Joaquim Macedo, que este ano
celebra 50 anos de carreira,
e da vencedora da edição de
2014 do Concurso de Fado
Amador de Famalicão, a fadista Sara Sousa. Samuel
Cabral acompanhará na
guitarra portuguesa e André
Teixeira na viola de fado.
A entrada tem o custo de

três euros, reduzindo para
metade para estudantes e
portadores do Cartão Quadrilátero Cultural.
Para mais informações
pode consultar o site da
Casa das Artes em www.casadasartes.org.

Famalicão assinala Dia Mundial da Árvore

Árvore 5 mil do projeto
“25 mil árvores até 2025”
lançada à terra
esta quarta-feira
A Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão assinala o Dia Mundial da Árvore, esta quarta-feira, 21
de março, com a plantação
simbólica da árvore número
cinco mil, no âmbito do projeto “25 mil árvores até 2025”.
Acompanhado por cerca de
meia centena de crianças
da Escola de Quintão, de Arnoso Santa Eulália, o presidente da Câmara Municipal,
Paulo Cunha, vai plantar,
pelas 15h00, um Carvalho
Alvarinho – Quercus róbur –
no Parque de Sinçães, junto
ao Skate Park.
Refira-se que o projeto
“25 mil árvores até 2025”
promovido pela autarquia famalicense tem como objetivo
reabilitar aproximadamente 25 hectares do território
concelhio através da plantação de 25 mil árvores e arbustos nativos da região em
áreas urbanas, espaços rurais, ao longo das linhas de
água e em montes e serras.
O projeto que arrancou em
setembro 2016 já envolveu
vários milhares de crianças
do concelho na plantação de
árvores e em ações de sensibilização.
As árvores autóctones

são uma aposta deste projeto, nomeadamente carvalhos, medronheiros, castanheiros, loureiros, azinheiras
e sobreiros entre outros.
A plantação da árvore
cinco mil representa também o culminar de uma jornada inteiramente dedicada
à natureza, através da concretização da 1.ª Rota pela
Floresta – Eco-escolas. A
iniciativa que conta com a
colaboração de diversas es-

colas e instituições irá levar
à plantação de árvores autóctones em vários espaços
do concelho, assim como à
passagem de testemunhos
assentes em compromissos
dos vários intervenientes envolvidos, que assumirão um
futuro ambientalmente mais
sustentável.
A Rota pela Floresta arranca bem cedo na Escola
Básica Integrada Vale do
Este e termina no Parque de
Sinçães.
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Didáxis

Alunas de Geriatria animam
utentos do Centro Social de Ceide
As alunas do Curso Técnico de Geriatria da Didáxis de
Riba de Ave deslocaram-se
ao Centro Social e Paroquial
São Miguel de Ceide com
o objetivo de proporcionar
uma tarde de partilha com os
utentes do Centro de Convívio. A jornada ocorreu no
âmbito do módulo Técnicas
de Expressão Corporal com
a população idosa, inserido
na disciplina de Laboratório
de Animação Sociocultural,
as. Foram planificadas várias atividades que se dividiram em três ateliers: pintura,movimento e saúde. A
planificação teve em consideração as caraterísticas, as
limitações e as motivações
de cada idoso.

As alunas aplicaram os
conhecimentos já adquiridos nas disciplinas técnicas
e trouxeram com elas um
conjunto de novas oportunidades de aprendizagens

Futsal: ADC de S. Mateus
disputa oitavos da Taça
de Portugal
A Associação Desportiva e Cultural de S. Mateus defronta
o Centro Cultural Recreativo e Desportivo Burinhosa naqueles que são os oitavos de final da Taça de Portugal em futsal.
O jogo terá lugar pelas 16h30 do próximo dia 24 de maroço, sábado, no Pavilhão Municipal de Delães.

práticas.
A escola agradece à instituição o acolhimento dado
às suas alunas e promete
regressar em breve.

20 de Março de 2018

Atletismo

Simão Mendes foi 3.º classificado
em Pista Coberta
Simão Mendes do Atlético Clube de S.Martinho, foi
o 3.º melhor classificado, no
escalão de Veteranos M40,
nos 400 metros em Pista
Coberta, prova disputada em
Pombal.
Apesar de ter como marca o segundo melhor tempo
de todos os atletas, o sorteio
da pista foi ingrato para o
atleta que competiu na série mais fraca, terminando
a prova com um tempo de
57,53 segundos.
Simão Mendes também
competiu, no último dia do
evento, na prova dos 200
metros, onde os 25,70 se-

gundos não foram suficientes para terminar no pódio,
ficando em 4.º lugar da clas-

sificação.

Esta quarta-feira

Toastmasters Internacional
apresenta-se na Casa da Juventude
A Casa da Juventude de Vila Nova de Famalicão recebe esta quarta-feira, dia 21 de março, uma sessão de apresentação da Toastmasters International, uma organização mundial
dedicada à melhoria das competências de comunicação, discurso público e liderança.
A instituição, sediada na Califórnia, nos Estados Unidos da América, tem atualmente
mais de 350 mil membros, em 141 países, e desde 1924 que apoia cidadãos de diferentes
origens a tornarem-se oradores, comunicadores e líderes mais confiantes.
A iniciativa é destinada a jovens entre os 18 e os 35 anos e decorrerá entre as 20h45
e as 23h00. As inscrições são gratuitas, mas limitadas a 50 participantes e poderão ser
efetuadas até dia 19 de março, mediante o preenchimento de um formulário disponível em
www.juventudefamalicao.org.
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De Bem com Deus … & … De Bem com A Vida!

“Este é o desejo de Deus para a nossa vida,
hoje e sempre”
Esta é a terceira edição
deste simples devocional
que como já foi dito anteriormente, terá como critério
máximo, a Palavra de Deus,
contida na Bíblia Sagrada,
para o qual, convidamos a
todos os leitores, homens,
mulheres e jovens, a meditar
e refletir nas Sagradas Escrituras, apreciando-a, lendo-a
constantemente, acima de
tudo, viver a cada dia aplicando os seus maravilhosos
princípios, ensinos e verdades, no coração, como também, praticando no dia-a-dia
o seu conteúdo de sabedoria
espiritual e inspiradora.
Pela nossa experiência
de vida, quando estamos doente, jamais iremos consultar com alguém ainda se formando em medicina, isto não
tirando o mérito deste, e sim,
com um médico já com uma
larga experiência, maturidade e praticidade bem maior.
Quando precisamos de um
advogado para ganhar uma
causa muito complicada,
não vamos procurar um que
esteja no seu primeiro ano

Leitura Bíblica:

“Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo
o coração, e de toda a tua alma, e de todo
o teu entendimento, e de todas as tuas forças:
este é o primeiro mandamento.”
Evangelho de Marcos 12:30.

de exercício em direito, não
o desmerecendo. Quando
estamos perdidos, não procuramos qualquer pessoa.
O medo de já estar perdido
fará com que a nossa procura elimine os inexperientes
guias neste sentido. Em tais
situações e muitas outras,
com certeza recorremos, a
uma “pessoa especialista”,
ou seja, alguém que nos indique, supostamente, a direção certa, que nos dê uma
orientação correta, para que
cheguemos e alcancemos
o nosso destino. Todos nós
agimos assim diante de algumas circunstâncias.
Como já falamos, o nosso
Deus se revela a nós através
de Sua maravilhosa e rica
Palavra - A Bíblia Sagrada.
Sendo assim, tudo o que
quisermos saber a nível es-

piritual e divino para nossas
vidas, somente nela encontraremos a resposta. Melhor
dizendo, tudo o que diz respeito à Deus e a natureza divina de todas as coisas, está
contida de forma completa e
explícita naBíblia Sagrada –
A Palavra de Deus … Ela é
a nossa “fonte inesgotável”.
A existência de uma vida
espiritual, para cada um de
nós, é uma simples realidade
nua e crua a cada momento,
ainda que muitas vezes, nós
a procuramos negar. Mas, o
nosso Deus, por nos amar
tanto, tem usado diversas
maneiras para expressar
e mostrar este lindo e real
amor divino. Ele deseja apenas, que possamos abrir o
nosso coração, para ouvir a
Sua voz, suave e meiga, amiga e que acalenta; Ele quer

nos estender Suas poderosas mãos, cheias de carinho,
que toca e cura, que liberta
e nos guarda … nada mais!
No versículo supra citado,
a palavra “todo”, é repetida
nas suas variações, quatro vezes. Nos lembrando
que Ele nos amou de uma
forma completa e absoluta,
assim como deseja de nós,
o mesmo. Ele deu para nós
o Seu sobrexcelente, Jesus
Cristo, o Seu Filho, santo
e puro, de obras magníficas, de palavras profundas
e verdadeiras, um exemplo
inquestionável de vida. Em
cada instante, Deus quer nos
proporcionar a Sua graça e
Suas bênçãos.
Por isso, Amar a Deus “de
todo o coração, e de toda
a tua alma, e de todo o teu
entendimento, e de todas
as tuas forças”, é um mandamento divino primordial.
Se assim amarmos a Deus,
com certeza, vamos amar a
todos que estão a nossa volta de uma forma mais intensa e prazerosa, amaremos a
todos, como o próprio Deus

ama.
Assim sendo, nossas vontades e pensamentos, projetos e objetivos, seguirão o
padrão divino do verdadeiro
amor de Deus. Quem ama a
Deus desta forma, se torna
um instrumento de Bênção
para muitos, em um mundo tão cheio, de sofrimento,
corrupção, angústia, maldades, fome, doenças, falta
de esperança, etc … Mas,
ainda bem, que o amor de
Deus é maior, inimaginável,
está presente hoje e agora,
em meio a tudo isto e se o
buscarmos, nós o encontra-

O Pastor Albino Ferreira
é o Fundador Presidente
da Igreja Cristã Evangélica
El-Shadday em Vila Nova
de Famalicão, seu Ministério
Pastoral já tem 20 anos
nesta cidade.
Para contatá-lo via e-mail:
albino_ferreira@sapo.pt,
ou, ligando para o telemóvel:
912 449 457.

remos, sem sombra de dúvidas. Procure-O. Vivamos …
“de bem com Deus … e …
de bem com a Vida!” ... Deus
vos abençoem, em nome de
Jesus Cristo.
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DIVERSOS

VENDO

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

VENDO

ALUGA-SE

Pavilhão em Ribeirão
c/ 2 pisos, 800m²
por piso.
TLM.: 914 904 464

ALUGO

TLM.: 969 994 181

Garagem ou armazém
em Outiz c/ área de
56m² c/ escritório e WC.
TLM.: 918 154 587

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

Restaurante mobilado
à beira do Centro
de Emprego.
TLM.: 969 732 029

T1+1 alugado para
investidores. Renda 280€.

VENDO

VENDO

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

VENDO

ALUGA-SE

PASSA-SE

Café em Calendário, equipado
c/ lincença p/ restauração. Sala
de fumadores e esplanada.

VENDO
Escritório
c/ 51 m².

PRECISA-SE

TLM.: 919 746 090

TLM.: 926 449 681/8

ALUGO

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

25 ANOS DE ATIVIDADE

TLM.: 919 700 885

Empregado/a de
mesa p/ restaurante
nesta cidade.
TLM.: 917 529 676

PRECISA-SE

Pasteleiro
profissional.

TLM.: 912 189 776

STAND AUTOMÓVEIS
Precisa de colaboradores
para todo o tipo
de serviços gerais
(Limpeza, Mecânica, Pintura).

Resposta em carta a este jornal n.º 913

Quer saber mais sobre a sua vida?

Peça uma consulta por telefone.
Celébre e Curandeiro com poderes Ancestrais ocultos. Ajuda a resolver
problemas de amor (afastar ou unir), negócios bloqueados, sucesso na profissão
mau-olhado, depressão, visões e vozes pertubadoras, tendência ao suícidio.

Previsões sinceras e tratamentos sérios e eficazes.

Para que a paz e felecidade renasça em si, exponha os seus
problemase seja feliz.

Para assuntos com importância aceito deslocações ao domicílio e mesmo para o estrangeiro.

ANUNCIE

AQUI!

914 133 202 | 964 159 605

Casa no Louro T4 c/ 2, 1 delas
mobilada c/ fogão Fonseca
+ garagem para 1 carros e
c/ 1500m² de terreno.

ASTRÓLOGO MÉDIUM AFRICANO
PROFESSOR N’ BEMBA

(estudo, política, futebol), impotência sexual, doenças estranhas, espirituais, inveja,

ALUGA-SE

SNACK-BAR todo equipado,
pronto a funcionar,
em Vilar d’ Este Nine.
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PROTEJA-SE E ABRA OS SEUS CAMINHOS COM DOM INCONTESTÁVEL
* Facilidade de Pagamento depois do resultado

Consultório no centro do Porto
Consultas também em: Lisbia, Santarém, Famalicão, Guimarães e Chaves

TLF.: 220 153 654 - 911 044 288 - 933 285 418
Não hesite ou desespere, o PROFESSOR N’BEMBA tem forças espirituais
para resolver os seus problemas com toda a honestidade e eficácia.

ALUMIPIMENTA - ALUMINIOS E PVC
www.alumipimenta.com

ALUMIPIMENTA está a contratar para entrada
imediata nos seus quadros os seguintes profissionais:
- ORÇAMENTISTAS E PREPARADOR DE
TRABALHO Orçamentação Análise de projetos
e conhecimentos de Autocad Atendimento cliente
Preparação de trabalho para produção em CNC;
- SERRALHEIRO DE CAIXILHARIA ALUMINIO
Conhecimento de montagem e fabricação de caixilharua de aluminio em oficina e colocação em obra.

Enviar curriculum para:
alumipimentar@hotmail.com
Ou contactar:
Rui Pimenta: 918 612 791

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

Contactos: 252 314 145/ 912 192 387

VENDO - 969 010 914

HABITAÇÃO

TERRENO

LANDIM
TRAVESSA DA LAMELA

LANDIM JUNTO À A7

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

290.000€

2.300m² para 6 moradias
Urbanização privada
Terreno já preparado,
infra-estruturas no local.
A 5km de Famalicão e
a 5km de Santo Tirso

230.000€

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

OPORTUNIDADE DE DINHEIRO
DE 5 MIL A 950 MIL EUROS

EM GUIMARÃES

Sem burocracias, mesmo com
problemas bancários. 5.000€ parecelas
de 76€, 100.000€ parcelas de 320€
www.upcredi.com | contato@upcredi.com
TLF.: 005531996510083 watssapp
005531999019026 Roberto Jefferson

20 de Março de 2018
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RELAX RELAX RELAX

RELAX

RELAX
FERNANDA

BELA SEDUTORA

oral, 69 e mi... Nas calmas.

Sexy e elegante, oral
natural, beijinhos na boca,
peito durinho. Adoro 69
e mi... a vontade, sem
pressas. Todos os dias.
Foto real.

TLM.: 911 158 272

TLM.: 918 081 420

LUCY

Sexy, magra, peito XL,

NOVIDADE
Bella, cara linda,
meiga e envolvente.

TLM.: 915 212 098

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

TLM.: 915 654 526
915 637 044

TLM.: 912 053 845

INDIAZINHA
Amazonense,
doce menina,
meiga,
carinhosa,
O natural,
69 delicioso,
pele macia,
safadinha
s/ pressas.

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

917 695 497

910 176 945

CHINESINHA
MESTIÇA

VIVIANE

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

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

privados e fixos.

TLM.: 913 441 183

HOMEM

Português atende homens,
casais e senhoras
em local discreto.
TLM.: 9101 434 140

PELA 1.ª VEZ
Moça, jovem, fulgosa, quentinha, meiga, oral natural até ao
fim. Botão de rosa, 69, minete,
várias posições, massagens,
acessórios. Venha experiementar. Foto real. Venha deliciar-se
no meu corpo escultural,
meiguinha, linguado, sem
decepções. Atende em lingeri.

MULATA
PORTUGUESA

Peito XXL com bicos
grossos, peludinha, oral
natural. Adoro atrás e beojar
na boca. chu... e ser chupa...

TLM.: 916 130 100

SUZI

919 162 044
926 598 702

LUANA

FAMALICÃO

Lara, jovem, meiga, 23 anos,
magra, corpo e rosto de
boneca. (Somente para
homens de bom gosto).
Não atende privados.

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

915 045 157 | 914 674 654

1.ª VEZ TRAVESTY
Índia recém chegada que
realizará todas as suas
fantasias. Com dote de
ferro ativa e passiva c/ oral
inesquecível sem pressas,
adoro beijinhos. Sigílo
total. Foto real. 24horas.

TLM.: 912 045 728

50TONA

LAURA

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

PORTUGUESA

Toda boa, toda nua, toda tua em
privado. Só para alguns cavalheiros.
De seg a sábado das 10h às 18h.

Meiga e carinhosa.

TLM.: 911 881 400

TLM.: 914 481 098

NOVIDADE EM FAMALICÃO
Sou Amanda espanhola. Sou linda,
jovem, meiga, carinhosa, cheia
de tesão, completa, peluda, oral
natural, bem profundo, quentinho,
beijinhos na boca, chuva dourada.
Se preferir faço massagem
relaxante pr´stática. Adoro 69 e
espanholada. Atendo cavalheiro
de bom gosto, ambiente discreto e
agradável. Venha disfrutar de um
puro prazer. Foto real Não se irá
arrepender.

TLM.: 925 123 224

Rabinho guloso, grelo avantajado,
mamas grandes e naturais, anal
delirante. Massagem em marquesa.
Seg a Sábado das 9h às 19h.
Não atende números privados.

TLM.: 915 275 958

BELEZA DO ORIENTE

Tentação de mulher, sedutora,
sexy, atrevida, safada,
meiga, elegante.

TLM.: 914 288 845

