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Memórias da Revolução

Aquele 25 de Abril
de há 44 anos,
que amanhã se
comemora, trouxe
futuro e esperança
a um povo oprimido
por um regime que
se perpetuou no poder
por 48 longos anos.
Porque celebrar
também é lembrar,
para nunca mais
esquecer, fomos
ao encontro
de testemunhos.
Dos vividos na primeira
pessoa, aos que se
querem perpetuar
em livro.
Da pág. 16 à 19

Serviços municipais Terreno da Câmara
servia
certificados
para vender lenha

ACO Shoes entre
maiores contribuintes
de Cabo Verde

Situação já terá sido sanada

Dados divulgados pelo Governo

Juventude e Urbanismo seguem
pisadas do Balcão Único
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Iniciativa tem lugar a 3 de maio, na Casa das Artes

Câmara promove sessão de esclarecimento sobre
incentivos à reabilitação urbana
A Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão vai
promover um sessão de informação e esclarecimento
dedicada aos “Incentivos
à Reabilitação Urbana”. A
iniciativa terá lugar no próximo dia 3 de maio, pelas
16h00, no pequeno auditório
da Casa das Artes, e é especialmente destinada aos
proprietários de edifícios a
reabilitar, a promotores, investidores, imobiliárias e técnicos de construção civil.
A sessão irá contar com a
presença de representantes
de um conjunto de entidades com responsabilidades
em várias áreas, de forma
a proporcionar a apresentação dos incentivos à reabilitação urbana, tanto a nível
nacionais e comunitário com
diversos instrumentos municipais de politica de ordenamento do território e desen-

volvimento urbano.
Os interessados devem
inscrever-se
através
do
e-mail reabilitacaourbana@
vilanovadefamalicao.org até
à lotação da sala. A entrada
é gratuita.
Entre os convidados,
estarão representantes da
autarquia, da Autoridade
Tributária e Aduaneira, da
Agência para a Energia e de
várias entidades bancárias
que prestarão esclarecimentos sobre o acesso aos vários benefícios.
Refira-se que em Áreas
de Reabilitação Urbana há
um conjunto de incentivos
de apoio a quem reabilitar
os edifícios, nomeadamente
de natureza fiscal (ex.: isenção de IMI e IMT, redução
de IVA, etc.), de natureza
administrativa (ex.: isenção
de taxa de apreciação e de
emissão de título, redução

de taxa de vistoria, etc.) e
de natureza financeira (ex..
IFRRU 2020, Reabilitar para
Arrendar).
Destes conjunto de iniciativas destaca-se ainda a
apresentação do IFRRU, por
se tratar de um importante
instrumento financeiro para
a reabilitação e revitalização
urbanas, que implica a apre-

sentação de uma respetiva
candidatura para obter financiamento.
Entretanto, a autarquia
dispõe de toda a informação
relativa aos benefícios disponíveis no portal oficial do
município em www.vilanovadefamalicao.org.

BTT: CRC no 2.º lugar
do pódio em Vila Real
A equipa de ciclismo do Centro
Recreativo Camiliano (CRC) Garbo / Módulo 60 deslocou-se no
passado domingo a Vila Real para
disputar o segundo Encontro Inter
Regional de Escolas de Ciclismo
da vertente de BTT.
Em Infantis, David Ferreira alcançou o segundo lugar do pódio, Ana Costa foi a décima
terceira atleta feminina, e Nélson Silva chegou ao final no
quadragésimo terceiro posto. Em Iniciados, Rui Sabino
não finalizou a sua prova devido a queda., e no escalão de
Juvenis, Pedro Pinto foi o vigésimo oitavo e Daniel Sousa
foi o trigésimo sétimo.
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Jornadas Municipais da Educação realizam-se esta quinta-feira,
pelas 21h00, no auditório da CESPU

Debate “Parentalidade Consciente”
traz especialista a Famalicão
“Parentalidade Consciente” é o tema de um debate
que se irá realizar na próxima quinta-feira no auditório
da CESPU - Cooeprativa de
Ensino Superior, Politécnico
e Universitário, a partir das
21h00, e que irá trazer a Vila
Nova de Famalicão a especialista Mikaela Öven.
A iniciativa pretende trazer luz aos dilemas com que
se deparam os educadores
no seu quotidiano. “Devemos elogiar ou castigar?

Quando dizer não? E como
compensar o pouco tempo que partilhamos com os
nossos filhos?”, são apenas
algumas das questões que
vão estar em análise.
Mikaela Övén, uma especialista sobre a matéria e
que, há vários anos, inspira
indivíduos e famílias na busca de harmonia e equilíbrio,
através dos seus livros, textos, rubricas na rádio e televisão, cursos e palestras.
A participação é livre e

gratuita, mas sujeita à lotação do auditório. Recomenda-se a inscrição através
do link: https://goo.gl/forms/
U5z7ETodnDZezvyq2
Estas jornadas integram
a programação da Quinzena da Educação que decorre desde o passado dia 16
de abril e se prolongam até
8 de maio, altura em que a
comunidade escolar de Vila
Nova de Famalicão “salta”
os muros das escolas e vem
mostrar à comunidade os

seus projetos educativos e
dinâmicas escolares.
A iniciativa promovida
pelo município em parceria
com os vários agentes educativos tem como objetivo
reunir a comunidade educativa, cruzar vivências e mostrar à sociedade a dinâmica
escolar, em ações que vão
desde o teatro, à oferta de
saídas profissionais, formação e qualificação, debate
de ideias e convívio.

Famalicão representado na fase regional
do Concurso Nacional de Leitura
Mais de duas dezenas de alunos do município de Vila Nova de Famalicão
participaram, no início da passada semana, na etapa concelhia da 12.ª edição
do Concurso Nacional de Leitura. A iniciativa decorreu na Biblioteca Municipal
Camilo Castelo Branco e os alunos apurados vão agora representar o concelho na fase regional do concurso, promovido no âmbito do Plano Nacional de
Leitura.
O aluno vencedor do 1.º ciclo foi Pedro Afonso Martins Vale, da Escola Básica de Joane; do 2.º ciclo foi Cláudia Isabel Rocha e Silva, da Escola Básica D.
Maria II; do 3º ciclo foi Maria Alves Gonçalves, da Didáxis de Riba de Ave, e do
Ensino Secundário foi Laura Viviana Silva Figueiredo, da Escola Secundária Camilo Castelo Branco.
Estimular a prática da leitura, como forma de conhecimento e lazer; aprofundar hábitos de leitura e aferir as competências
leitoras das crianças e jovens do concelho são os principais objetivos da iniciativa.
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Certificação da qualidade em condições de ser alargada a outros serviços municipais

Qualidade certificada
nos serviços de Urbanismo e da Juventude
O processo de certificação da qualidade dos
serviços municipais começou com o Balcão Único
de Atendimento, mas não
se ficou por aí. Na passada
terça-feira também os serviços de gestão urbanística e
pela gestão das atividades
promovidas no âmbito da
juventude virem a qualidade
dos serviços prestados devidamente certificada.
No que diz respeito à Gestão Urbanística, a diretora
do departamento, Francisca
Magalhães explicou que este
processo de certificação “começou já há algum tempo
com o objetivo de melhorar o
desempenho dos serviços”.
Os principais desafios foram “na redução dos prazos
de resposta e na qualidade
e uniformidade da resposta
que se dá na análise dos processos de gestão urbanística”, sublinhou salientando
que se trata de “processos
muitas vezes complicados,
mas onde temos conseguido
bons resultados”. Para a responsável, para além da certificação da qualidade “tem

havido um reconhecimento
por parte de quem servimos,
isto é dos munícipes, o que
permite que a equipa se sinta
mais segura e motivada, pois
sabe que o seu trabalho está
integrado numa organização
onde há normas e orientações e, por isso há uma
maior eficiência”.
No que diz respeito à
juventude, o dia da certificação não poderia ter sido
mais apropriado, uma vez
que aconteceu a 17 de abril,
Dia Europeu da Informação
aos Jovens. Isto porque
é precisamente disso que

se trata, quando se fala da
qualidade das atividades
prestadas à juventude de
Famalicão, como referiu a
vereadora responsável pelo
pelouro dos jovens, Sofia
Fernandes. “Este certificado
vem reconhecer a qualidade do trabalho desenvolvido
por esta equipa na área da
informação aos jovens que
abarca diversos temas e um
vasto leque de atividades
proporcionadas”.
O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha,
mostrou-se muito satisfeito
com a certificação de qua-

lidade dos serviços municipais. “Esta certificação
significa que continuamos a
apostar na qualidade do serviço público que prestamos
aos famalicenses”, salientou
adiantando que “a qualidade
do serviço é uma questão
essencial e por isso queremos continuar a criar as
condições logísticas, humanas e outras para que todas
as áreas de ação da câmara
municipal vão de encontro
às necessidades dos famalicenses e, acima de tudo,
haja da parte do munícipes
uma sensação de agrado
pelos serviços que lhes são
prestados.”
Para o autarca “este é
o caminho que queremos

continuar a percorrer”, pois
a certificação da qualidade
é um trabalho permanente, que “queremos alargar a
outros serviços municipais”.
Paulo Cunha destacou ainda “a dedicação e empenho
dos funcionários municipais,
que são os verdadeiros protagonistas da qualidade dos
serviços”. “O sucesso dos
nossos trabalhadores, é o
sucesso da Câmara Municipal, é o sucesso do concelho”, realçou.
Os respetivos certificados
de conformidade pela norma
internacional ISO 9001 foram
entregues pelo responsável
da SGS, Nuno Lourinho.
A norma internacional
ISO 9001 é a norma mais

utilizada em todo o mundo
pelas organizações públicas
e privadas que pretendem
implementar um sistema de
gestão de qualidade. A eficácia da organização e a satisfação dos clientes é o grande
objetivo da medida. Esta norma especifica os requisitos
de um sistema de gestão da
qualidade a utilizar sempre
que uma organização tem
necessidade de demonstrar
a sua capacidade para fornecer produtos ou serviços que
satisfaçam tanto os requisitos dos seus clientes como
dos regulamentos aplicáveis
e tenha em vista o aumento
da satisfação de clientes.

Carlos Viera de Castro e João Leitão
distinguidos pelo Lions Clube
O Lions Clube de Vila
Nova de Famalicão homenageou Carlos Vieira de Castro
com a atribuição do Prémio
Melvin Jones. As comemorações do aniversário do Clube
foram o momento escolhido
para a atribuição do Prémio
mais alto do Lionísmo.
Com a distinção atribuída
àquele que foi sócio fundador do Clube, o Lions pretende traduzir “o reconhecimento do trabalho humanitário
desenvolvido, uma comenda
concedida a quem realiza
um trabalho válido em prol
da comunidade, estando
sempre disponível a servir
o próximo”. Foram precisamente essas as palavras do
condecorado: “a minha vida
sempre foi de Serviço”.
O outro distinguido da
tarde foi João Leitão, administrador da empresa Transportes Nogueira, S.A., um
parceiro deveras importan-

te, que de “forma generosa
apoia há já longos anos as
iniciativas solidárias que o
Clube desenvolve sem exigir nada em troca e possibilitando, através do apoio
logístico e de transporte, o
apoio a centenas de pessoas e dezenas de Instituições
espalhadas pelo concelho”,
esclarece o Lions.
As comendas foram en-

tregues pelo Coordenador
da LCIF do Distrito 115Centro Norte, que destacou o
reconhecimento público do
trabalho de duas pessoas da
sociedade civil, com espírito
solidário e empreendedorismo social, que se comprometeram voluntariamente a
“Servir o outro”.

Exposição sobre segurança e saúde
no trabalho nos Paços do Concelho
Com o objectivo de assinalar o Dia Nacional da
Prevenção e Segurança no Trabalho, que todos os
anos se comemora a 28 de abril, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão inaugura esta
segunda-feira a exposição de fotografia “Que imagem tem da segurança e saúde no trabalho?”.
A mostra, que vai estar patente até dia 1 de maio
no edifício dos Paços do Concelho e que depois irá
percorrer outros espaços da autarquia, resulta do
concurso europeu de fotografia lançado pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde - EU-OSHA, que desafiou fotógrafos profissionais
e amadores a partilharem a sua perspetiva sobre locais de trabalho seguros e saudáveis na
Europa. O concurso pretendeu dar enfoque à prevenção dos riscos profissionais de modo a
mostrar como entidades empregadoras e trabalhadores podem, em conjunto, trabalhar no
sentido de evitar os acidentes de trabalho e as doenças profissionais.
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Iniciativa do Jornal ECO e do Município, tem lugar a dia 10 de maio, na Casa das Artes

Fórum Económico Famalicão Made IN debruça-se
sobre exportação de valor e conhecimento
O tema da exportação de
valor e de conhecimento vai
ser o centro do Fórum Económico Famalicão Made IN,
que se realiza a 10 de maio
na Casa das Artes, e que vai
trazer a Vila Nova de Famalicão o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo
Portas, o administrador do
Banco de Portugal, Hélder
Rosalino, e o economista
Ricardo Reis, entre outras
personalidades ligadas ao
universo da economia nacional. Organizado pelo Jornal ECO, em parceria com
o Município de Vila Nova de
Famalicão, o evento vai ser
moderado por António Costa, publisher ECO, reintroduzindo na agenda nacional
o tema das exportações nacionais, as suas mais valias
e lacunas, potencialidades,
oportunidades e riscos.
O fórum irá decorrer entre as 14h00 e as 17h30, e é
de participação gratuita mas
sujeita a inscrição no portal
do município de Vila Nova
de Famalicão, em www.vilanovadefamalicao.org, ou no

falar especificamente sobre
as tendências mundiais em
2018, o novo mundo da geo-economia e suas consequências e oportunidades.

Durante o evento, a Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão vai fazer o reconhecimento público municipal às empresas distingui-

das em 2017 com os prémios
PME Líder e PME Excelência

Projeto Famalicão ID estende-se às freguesias
e chega às redes sociais

Ex-ministro dos Negócios Estrangeiros,
Paulo Portas é um dos convidados do fórum

portal do Famalicão Made
IN, em www.famalicaomadein.pt.
“Não há melhor enquadramento em Portugal para
um debate amplo e profundo à volta do tema”, refere o
Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, puxando
pelos galões de Famalicão
que ostenta o título de município com a melhor balança
comercial do país e que há
muitos anos é o terceiro mais
exportador de Portugal.
O debate vai fazer-se,

por isso, entre quem tem
conhecimento teórico sobre a matéria e entre quem
tem sabedoria acumulada
ao longo de muitos anos de
experiência. É o caso de Isabel Furtado, Administradora
Executiva do Grupo TMG e
de Pedro Carreira, Presidente do Conselho de Administração da Continental Mabor,
que vão partilhar as suas
experiências de gestores de
dois dos maiores contribuintes líquidos das exportações
nacionais. Paulo Portas vai

Câmara quer envolver
comunidade na preservação
e partilha do património
cultural
A Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão está
a desenvolver um projeto que
prevê a inventariação pormenorizada de todo o património e bens culturais existentes no concelho, envolvendo
a comunidade na identificação e partilha desse espólio
coletivo. Denominado Famalicão ID – Sistema Integrado
de Gestão e Informação de
Bens Culturais, o projeto que
arrancou há já algum tempo,
entra agora numa nova fase
de partilha e de recolha de
informação, através da convocatória e envolvimento das juntas de freguesias e da própria população.
Na prática, pretende-se que a comunidade tenha consciência do vasto património cultural
existente nas suas freguesias, e que possam ter um papel mais ativo na identificação, documentação, promoção e salvaguarda dos bens culturais.
Foi neste âmbito que decorreu esta terça-feira, uma reunião com todos os autarcas locais
tendo em vista a divulgação do projeto e a sensibilização para a sua importância. O encontro
pretendeu promover a partilha do conhecimento, mostrando quais os recursos existentes e
como podem ser potenciados. Simultaneamente foi lançada uma página na rede social do
facebook, que vai juntar-se à página web www.famalicaoid.org, no objetivo de divulgar e partilhar informações e imagens do património existente.
Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, “as juntas de freguesia, através dos
seus presidentes são agentes privilegiados no terreno, tendo um papel fulcral na identificação, promoção e salvaguarda dos bens culturais mais representativos para a freguesia e sua
comunidade”.
O alargamento e aprofundamento do projeto Famalicão ID surge no Ano Europeu do Património Cultural, que se celebra em 2018, constituindo, segundo Paulo Cunha, “uma oportunidade para um encontro com a história e com a memória coletiva”.
“Hoje em dia, o património cultural enfrenta grandes desafios ambientais e urbanísticos,
para os ultrapassar é fundamental estudar a história e conhecer as raízes, respeitando a memória coletiva”, acrescenta Paulo Cunha.

ACIP promove curso
de Desenvolvimento
Pessoal e Social
A ACIP vai promover um curso de Desenvolvimento
Pessoal e Social destinado a maiores de 18 anos, desempregados de longa duração, beneficiários do Rendimento
Social de Inserção e pessoas com deficiência e incapacidade.
O curso, ao abrigo do Programa Operacional Inclusão
Social e Emprego, tem a duração de 300 horas e deverá
arrancar em maio, na vila de Joane.
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ACE abraça próximo ano lectivo com oferta formativa reforçada

Ministério valida primeiro Curso Profissional
de Interpretação e Animação Circense
A Escola de Artes de
Famalicão (ACE) lança-se
a um novo ano lectivo com
oferta formativa reforçada.
Uma parceria com o Instituto
Nacional de Artes do Circo –
INAC, vai permitir arrancar
com o primeiro Curso Profissional de Interpretação e
Animação Circenses na zona
norte. A homologação do Ministério da Educação ficou
formalizada na passada semana, e o pólo de Vila Nova
de Famalicão, instalado em
parte das instalações da Escola Básica das Lameiras,
já está a definir o calendário
para matrículas no próximo
ano lectivo. António Capelo,
o director da ACE, adianta
que a escola já tem contactos de alunos interessados
na frequência do curso.
A novidade foi avançada
na passada quinta-feira durante uma visita do presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão, no
quadro do Roteiro para a Inovação. Paulo Cunha sublinha
que com este novo requisito
vem reposicionar o concelho

em matéria de promoção activa da cultura, uma vez que
mais do que disponibilizar
oferta cultural de qualidade,
Famalicão está agora mais
capacitado para “formar novos agentes culturais”.
Segundo António Capelo,
com o arranque deste curso
a ACE passa a ser a segunda escola no país a disponibilizar este tipo de oferta
formativa (a outra é o Chapitô, em Lisboa). Esta aposta
consistente na qualificação
da formação, sublinha, persegue um objectivo de “dignificação destas profissões”,
numa lógica de qualificação
do sector e dos seus profissionais.
Esse mesmo objectivo é
igualmente seguido por um
outro projecto piloto da ACE,
que passa pela integração
do teatro no 1.º ciclo do Ensino Básico. Depois de ter
arrancado com três turmas,
nas Lameiras e em Pedome, a ACE vai já diversificar
numa dezena de escolas do
país. António Capelo sublinha que o Ministério da Edu-

cação tem sido sensível a
esta aposta no teatro, e que
esta extensão do projecto é
já um indicador disso, pelo
que acredita na sua disseminação, numa lógica de reforço de competências das.
Actualmente com 80 alunos e cerca de 40 professores, a ACE prepara-se assim
para avançar com a primeira
formação de nível IV no norte de Portugal em técnicas
de interpretação e de animação circense. Os cursos
são certificados pelo Mi-

nistério da Educação e dão
equivalência ao 12.º ano de
escolaridade, que permite o
prosseguimento de estudos
no ensino superior, e qualificação profissional de nível
IV, que permite a inserção
imediata no mercado de trabalho. A frequência é subsidiada pelo Estado e as aulas
ministradas por conhecidas
caras do mundo do espectáculo.
Segundo Liliana Moreira, coordenadora da ACE,
já há interessados para a

frequência do curso da área
de Famalicão, mas também
de Lisboa, Matosinhos e até
do Brasil. Com o acréscimo
deste curso ao programa formativo, a ACE “passa a ser
a maior escola de artes do
espectáculo do país”, referiu
Pedro Aparício, outros dos
coordenadores.
Quanto à aposta em Vila
Nova de Famalicão para o
arranque, o mesmo responsável sublinha que de outra
forma não poderia ser, uma
vez que aqui se conciliou
uma espécie de “tempesta-

de perfeita”. Referiu-se aos
agentes culturais parceiros
deste projecto, nomeadamente o INAC, a “residência” do Festival Vaudeville
Rendez-Vous, para além do
apoio da Câmara Municipal.
OPs conteúdos mais teóricos e de interpretação serão ministrados na ACE, e
a componente mais prática
terá lugar nas instalações do
INAC, no Lago Discount, em
Ribeirão.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Rua de S. Vicente encerrada
ao trânsito a 24 e 27 de abril
As obras de reabilitação da Alameda Padre Manuel
Simões, localizada junto ao Centro de Emprego e à Casa
das Artes, vão obrigar a alguns condicionamentos ao trânsito, com o corte da Rua de S. Vicente, entre as 8h00 e
as 18h00 dos dias 24 (hoje) e 27 de abril. O corte vigora
desde o entroncamento com a Estrada Nacional 14 até ao
entroncamento com a rua da Gábila.
As obras têm como objetivo facilitar o fluxo de trânsito
automóvel e pedonal, melhorar o estacionamento e dar
uma nova imagem àquela zona da cidade.
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Heróis e mártires de Famalicão…

As histórias das duas “grandes guerras” que a “Tia”
Maria contava, imitando com a voz o som dos canhões
e das metralhadoras, os gemidos dos feridos e os
suspiros dos moribundos, tinham, como se
compreende, muito de efabulação e de fantasia.
Mas eram as histórias dela, ditas com uma crença e
uma autenticidade tais que nós acreditávamos que
assim tivesse acontecido. O “diário da guerra”, da
batalha de La Lys (9 de abril de 1918), que a família
de José Campos Ferreira, de Arnoso Santa Eulália,
guarda como uma relíquia de homenagem ao avô –
soldado combatente é já um documento real que nos
aproxima dos horrores de uma guerra que, como todas
as guerras, é uma guerra carregada de estupidez,
para que foram empurrados milhares de Portugueses
e centenas de Famalicenses.

1. A “Tia Maria do Olheiro”…
Escrevi aqui, na minha última crónica, que “só amamos
aquilo que conhecemos” e amaremos tanto mais quanto melhor conhecermos. Não é de estranhar por isso que tenha um
carinho especial, um amor profundo, pela Freguesia de Arnoso
Santa Eulália, a terra onde nasci e cresci e onde passei alguns
dos melhores momentos da minha vida. Penso que acontece
o mesmo com todos os meus leitores: a nossa terra pode ter
os problemas que tiver, pode ter, por vezes, as pessoas mais
indesejáveis que existem à face da terra, mas é e será sempre
a nossa terra!
Já lá vão mais de 50 anos: eu, o Amadeu dos “Serafins”, o
“Tónio do Outeiro” e o “Zeca Campos”, também dos “Serafins”
(o José Campos Ferreira) de que falaram os jornais na semana passada), todos tínhamos o bom costume de ir à noite, a
casa da “Tia” Maria Faria, a “Tia Maria do Olheiro” que, com o
seu marido, o Sr. Faria, nos contava, com grande rigor e uma
expressividade enorme, histórias da nossa terra, dos nossos
antepassados e de muitas pessoas que ainda conhecíamos e
com quem nos cruzávamos no dia a dia. A “Tia” Maria era, de
fato, uma grande contadora de histórias, histórias que todos
ouvíamos em silêncio, às vezes “pasmados”, tais eram os pormenores e o encanto que ela introduzia nas suas narrativas!
Foram serões memoráveis (bem melhores que os “Serões
da Província”, de Júlio Dinis), aqueles que passámos com a

“Tia” Maria, ao “borralho”, com um copo de vinho ou uma “malga” de café à frente de cada um, até ser tarde, muito tarde.
Nada escapava à argúcia, à subtileza e à minúcia da “Tia”
Maria: o “Buraco do Olheiro”, ali tão perto da sua casa, no Rio
Guizande, um “mar” revolto com a chuvas de Inverno, provocando sons ruidosos que escondiam “almas penadas” que nunca conseguiram de lá sair, o Mosteiro de Arnoso Santa Eulália,
com os seus “mouros” e os seus fantasmas, o Castro das Ermidas, com as suas princesas fugidas da tirania dos reis e dos
fidalgos e as guerras mundiais, a de 1014 – 1918 e a de 1939
– 1945 que trouxeram a miséria e a desgraça a muitas famílias.
Os rapazes das histórias da “Tia” Maria diziam sempre que
era preciso comprar um gravador, para que elas ficassem para
“memória futura”. Falou-se muito deste gravador de pilhas,
mas, na altura, era um produto caro que nunca chegou a comprar-se, com muita mágoa de todos. As histórias da “Tia” Maria
mereciam essa memória, por tudo o que tinham de genuíno,
de popular e de humano. Ficámos todos com as recordações
desse passado cheio de riqueza e de sabedoria, o que já não
é pouco…

2. Diário da guerra…
As histórias das duas “grandes guerras” que a “Tia” Maria
contava, imitando com a voz poderosa o som dos canhões e
das metralhadoras, os gemidos dos feridos e os suspiros dos
moribundos, tinham, como se compreende, muito de efabulação e de fantasia. Mas eram as histórias dela, ditas com uma
crença e uma autenticidade tais que nós acreditávamos que
assim tivesse acontecido.
O “diário” da guerra, da batalha de La Lys (9 de abril de
1918), que a família de José Campos Ferreira, de Arnoso Santa
Eulália, guarda como uma relíquia de homenagem ao avô – soldado combatente é já um documento real que nos aproxima
dos horrores de uma guerra que, como todas as guerras, é uma
guerra carregada de estupidez, para que foram empurrados milhares de Portugueses e centenas de Famalicenses.
Manel Carvalho, no “Público” de 8 de abril, faz-nos um retrato real e fiel do que aconteceu na batalha de La Lyz, na Flandres
Francesa, onde estiveram os avós do José Campos Ferreira.
“Certo é que, por volta das quatro da manhã do dia 9 de abril
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(a Praça 9 de Abril, na Cidade de Famalicão, tem esse nome em
homenagem aos mortos (10?) do Município, nessa batalha da
1ª Guerra Mundial), a artilharia (alemã) começa a lançar um tapete de bombas sobre as posições portuguesas e os pontos de
junção nas linhas com os britânicos. Inicialmente, os soldados
e os oficiais acreditaram que era mais um bombardeamento de
rotina. Cedo se aperceberam de que era muito mais do que
isso. A destruição começou nas zonas do comando e, como um
rolo compressor, os obuses foram-se aproximando das linhas
da frente. Por volta das nove horas da manhã, as comunicações entre os sectores quase não existiam. Homens, abrigos
e equipamento ficaram soterrados. As barreiras de arame farpado tinham sido varridas. Granadas com gases tóxicos foram
lançadas para as trincheiras.

3. Um dia de horror…
Como acontecera em outras grandes ofensivas, os alemães
tentavam forçar uma brecha. Às 7h50, os primeiros soldados
das oito divisões alemães (…) erguem-se dos parapeitos das
suas trincheiras e caminham pela terra de ninguém a coberto
da artilharia. Por volta das dez tinham conseguido arrasar as
primeiras defesas portuguesas e iniciaram a sua penetração.
Os soldados que estavam nessas posições viveram horas de
horror. “Os gases asfixiantes sentiam-se em toda a parte, havendo imperiosa necessidade de colocar máscaras. Então os
exércitos pareciam constituídos por fantasmas, parecia uma
luta diabólica onde o homem era batido por uma infernal chuva
de ferro em brasa” (...). Os alemães (…) surgiam em catadupa
entre as nuvens de gás e o nevoeiro gélido e começaram a
fazer os primeiros prisioneiros.”
Nada pôde salvar os 20 mil soldados portugueses – cerca
de 500 eram Famalicenses – que ficaram “perdidos, cercados,
prisioneiros”, muitos deles mortos. Um dos avós do Zé Campos,
o avô materno, José Gomes Pereira, faz também, no seu “diário
de guerra”, um relato emocionante e emocionado dos horrores
desta batalha.
Foi justa a homenagem que a Câmara Municipal lhe fez, a
ele e a todos outros soldados, no dia 9 de abril, na Praça 9 de
Abril. Lá no Céu, a “Tia Maria do Olheiro” devia estar a rir de
contentamento…
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Escritura foi celebrada na passada segunda-feira

Antiga Casa de Magistrados
dá lugar à Delegação
da Ordem dos Advogados
É num das antigas Casas dos Magistrados de Vila
Nova de Famalicão, situada
junto à Escola Básica Conde
S. Cosme, que vai passar
funcionar a Delegação da
Ordem dos Advogados (OA)
do concelho. O edifício que
pertencia ao município, e foi
cedido à Ordem dos Advogados Portugueses, por um período de dez anos, renovado
automaticamente, em regime de direito de superfície,
com a obrigação do edifício
se destinar exclusivamente
à instalação daquela delegação.
A escritura foi celebrada no início da passada semana, um acto formalizado
pelo presidente da Câmara
Municipal, Paulo Cunha, o
vice-presidente do Conselho
Geral da OA, Rui Assis, e do
presidente da Delegação de
Famalicão, João Castro Faria.
No entender do edil famalicense, “é importante para
Famalicão que este edifício
histórico que durante tantos
anos esteve ao serviço da
justiça, continue a desempenhar esse papel, engradecendo a instituição dos advogados e o próprio concelho”.

Para além disso, “é muito
importante para a autarquia
poder oferecer condições
de excelência aos atores
da justiça para que façam o
seu trabalho”, considerando
mesmo que “todos ficam a
ganhar com este acordo”.
João Castro Faria mostrou-se, por sua vez, muito
satisfeito com o novo edifício, referindo que logo que
possível, a instituição avançará com “obras de reabilitação do espaço, criando as
condições necessárias para
a instalação dos serviços da
ordem”. Exprimindo o agradecimento à Câmara Municipal, o responsável afirmou
que “esta ação da autarquia

resultará num claro beneficio
para toda a comunidade”.
Também o Vice-Presidente Rui Assis enalteceu “a
melhoria das condições de
trabalho” como essencial
para a qualidade do trabalho
prestado.
A existência desta Casa
dos Magistrados existe desde 1955, altura em que a
Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão adquiriu
os terrenos e construiu duas
casas, por imposição legal
que determinava que todos
os municípios deviam fornecer habitações, já mobiladas, aos juízes de Direito e
delegados do Procurador da
República.

PS congratula-se com obras na PSP
e fala de “aposta clara” do Governo
em Famalicão
A concelhia do PS de Vila
Nova de Famalicão congratula-se com o arranque das
obras de requalificação da
cobertura da esquadra da
PSP. Em nota de imprensa os socialistas remetem
o início “durante este mês”,
mas a Câmara Municipal,
entidade titular da execução
da obra mediante posterior
reembolso do Ministério da
Administração Interna (MAI),
confirma apenas que o processo de adjudicação está
concluído e a obra em condições de avançar assim que
as condições climatéricas
o permitam, não estando,
contudo, em condições de
definir o dia concreto em que
isso irá acontecer.
Para o PS esta é “mais
uma obra que o Governo do
PS está a realizar no concelho, criando, em vários
domínios, melhores condições de vida para os famalicenses”. O partido reforça a

importância da obra perante
um edifício construído há 30
anos, sem que alguma vez
tenha sido alço de qualquer
beneficiação. Para além da
cobertura o Governo tem
uma previsão de 540 mil Euros para o custo da restante
intervenção. “As obras estão
garantidas como
prioritárias de acordo com
a decisão do Governo de as
inscrever na Lei de programação de equipamentos do
Ministério da Administração
Interna”, sublinha o PS, e
“não será uma mera operação de cosmética, mas uma
“reformulação do edifício a
fundo, de forma
a que a população fique
servida e as condições de
trabalho melhorem substancialmente”. O principal partido da oposição não ignora
o protocolo com o município,
que vai avançar com a parte das coberturas, situação
que remete para “razões de

ordem prática e para melhor
agilizar a burocracia dos procedimentos de obras”.
No entender do PS local,
o investimento na esquadra da PSP é apenas um
de vários que “representam
uma aposta clara do Governo em Famalicão. A nota de
imprensa alude ainda ao investimento canalizado pelo
Governo para 161 empresas,
que corresponde cerca de
102 milhões de euros; aos
sete milhões direccionados
a medidas de emprego; ao
investimento pendente na
EN 14; nos trabalhos de conservação e valorização da
Ponte da Lagoncinha; nos
transportes e infraestruturas
com as obras de modernização da Linha de comboios
do Minho; e na saúde com
os 1,5 milhões de euros de
investimento nas estruturas
do Centro Hospitalar do Médio Ave.
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Jorge Paulo reivindica “novo olhar”
e novo modelo de financiamento
das artes”
As companhias de teatro
deveriam merecer do Governo “um novo olhar e uma
nova abordagem no financiamento das artes”. Quem
o diz é o deputado do PSD
à Assembleia da República,
Jorge Paulo Oliveira, no rescaldo de uma visita a duas
companhias famalicenses: a
“Fértil, e a “Didascália”, realizada durante o dia de ontem,
segunda-feira.
A jornada de trabalho,
segundo informa em nota de
imprensa, surge na sequência dos resultados provisórios dos concursos ao Programa de Apoio Sustentado
2018-2021 da Direção-Geral
das Artes, “que está a sofrer
forte contestação do setor e
de todos os quadrantes políticos”. Este é, no entender
do parlamentar, o resultado
do que considera ser o “subfinanciamento do setor das
artes no país, que condiciona depois a avaliação, bem
como de um modelo que se
revelou de tal modo inoperacional que, logo na sua primeira experiência, o próprio
governo admite revê-lo”.
Em Gondifelos, onde está
sedeada a “Fértil”, Jorge
Paulo Oliveira ficou a conhe-

cer melhor aquela estrutura, fundada em 2010, e que
“aposta forte no teatro e na
sua relação com as outras
formas artísticas”, mas também promove investigação e
formação.
Jorge Paulo Oliveira ficou a saber que companhia
foi precisamente uma das
39 estruturas, das 89 candidaturas avaliadas, que na
área do teatro ficou de fora
do Programa de Apoio Sustentado 2018-2021 da Direção-Geral das Artes. “Resta
a esperança de que a promessa do ministro da Cultura de não abandonar as estruturas que merecem apoio,
bem como da declaração de
mesmo de reforço dos meios
financeiros afetos ao programa, possam corrigir a injustiça de que a Fértil está a ser
vitima”, espera.

Já em Joane, o deputado social democrata esteve no Teatro da Didascália,
que também ele aposta na
criação teatral, perseguindo
“uma politica de pesquisa
e de cruzamento estético,
com o objetivo de fazer surgir uma linguagem própria e
inovadora no panorama teatral português”.
Fundada em 2008, esta
companhia é responsável
por dois importantes festivais: “Contos d’Avó”, um
festival de contadores de
histórias organizado dentro das próprias casas das
avós das freguesias rurais
do concelho e o «Vaudeville
Rendez-Vous», dedicado ao
universo do teatro físico, circo e cabaret.
Segundo o parlamentar,
“a situação da Didascália é
diferente”. Ao contrário da
Fértil, é uma das 23 estruturas que viu aprovada provisoriamente a sua candidatura na área dos cruzamentos
disciplinares com acesso
a financiamento plurianual
que, “com justificada expetativa aguarda que os resultados definitivos o confirmem”.

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

Liberdade dos favorecimentos
Os e-mails afinal não são
um exclusivo dos escândalos do mundo futebolístico.
Depois de todos os indícios
que nos vão dando conta
da corrupção que vai sendo
indiciada, Manuel Pinho, Ex-Ministro da Economia, do
Governo liderado por José
Sócrates, dá também as
suas pisadas neste âmbito.
Se inicialmente foi dado
conta de um email de uma
Universidade a oferecer um
lugar de Professor convidado na “Columbia University”
a Manuel Pinho, nestes últimos dias foi a vez de serem
noticiadas as offshore que
detém este quadrante da
vida política portuguesa. E
se os valores branqueados
saem por um lado da EDP,
do outro vêm do BES, e se
isto não parece uma fábula já
contada, talvez seja uma música do pisca-pisca, que pisca sempre para a corrupção.
É razão para dizer que a
liderança de José Sócrates
foi tão eficaz, que foi almejada por aqueles que liderava.
E se neste caso, os primeiros passos de um filho
pródigo já foram dados, no

caso de entrevistas feitas,
para tentar iludir a opinião
pública que não há provas
contra o ex-Primeiro-Ministro, que neste caso específico, este novo arguido, não vá
tão longe.
Esperamos nós que a
mestria destes efeitos transcendentes, que José Sócrates vai orquestrando, não
sejam a doutrina daqueles
que governou, mas se calhar
foi…
Se é legal pedir o pagamento duplicado de viagens
até à sua morada, moral não
o é.
Se para Carlos César, é
“eticamente irrepreensível”
este ato, para mim, enquanto eleitora, é um despudor,
esse sim, irrepreensível.
Se para Ferro Rodrigues
isto não foi uma quebra de
“ética”, tenho a dizer-lhe que,
achar que o erário público
tem que duplicar o pagamento das viagens dos Sr’s
Deputados, devia repensar
a forma como vê as funções
que ocupa.
Daqui a pouco andam
estes, e muitos outros, com
cravo ao peito, a festejar a

revolução de 1974. É verdade que Abril é resultado de
vencer um estado totalitarista, mas também resultou
numa tentativa do comunismo vencer o que não conseguia vencer nas urnas.
Novembro, felizmente, resultou num estado de liberdade. Num estado de democracia. Num estado de direito.
E é por causa de Novembro
que não acredito neste tipo
de enriquecimentos ilícitos,
com base em favorecidos e
preferidos. Liberdade não é
garantia de alguns.
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Vendia-se lenha em terreno municipal
à revelia da Câmara

24 de Abril de 2018

PARTICULAR INVOCA OCUPAÇÃO COM ORDENS DA JUNTA, QUE O NEGA.
CÂMARA DESCONHECIA, E JÁ TOMOU MEDIDAS PARA “REGULARIZAR A SITUAÇÃO”
Vendia-se lenha num terreno municipal que foi ocupado por um particular de
forma ilegítima. A situação
foi denunciada ao “Povo Famalicense” há cerca de duas
semanas, e era desconhecida da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão.
Em resposta a um pedido de
esclarecimentos da nossa
reportagem o gabinete de
comunicação da autarquia
esclarece que, confirmada
a “ocupação ilegítima do terreno” por parte dos serviços
de fiscalização, já foram tomadas as medidas necessárias para a regularização da
situação”.
Ao que conseguimos apurar, a ocupação do terreno
em causa, na Rua do Alto da
Senra, na freguesia de Cavalões, era do conhecimento
dos habitantes das redondezas há quase um ano. O terreno ocupado encontra-se
junto a um prédio, tendo sido
alvo de cedência ao domínio
público nos termos da operação de loteamento, ficando
assim integrado no património municipal.
José Lopes, a pessoa que
havia ocupado o terreno do
município, e que no passado sábado já o abandonou,
garante que a situação era
do conhecimento e tinha o
aval da Junta da União de
Freguesias de Gondifelos,

Cavalões e Outiz. Isso mesmo garantiu à nossa reportagem, adiantando que o
acordo celebrado dispunha
que a ocupação do terreno
municipal, com o negócio
de venda de lenha, era uma
contrapartida pela manutenção da limpeza do terreno,
compromisso que assegura
ter garantido ao longo do
tempo que lá permaneceu.
Apesar de sublinhar que a
ocupação sempre foi do conhecimento da Junta local, o
que no seu entender contraria a tese de uma ocupação
à revelia, José Lopes acatou
com naturalidade a ordem da
Câmara, antecipando-se até
ao prazo concedido.
Na freguesia de Cavalões, a situação não é pacífica e as opiniões divergem.
Se por um lado há quem se
oponha à ocupação de um
terreno que é municipal, de
forma ilegal e sem lugar ao
pagamento de uma renda,
sobretudo para efeitos de
uma actividade que visa
o lucro, também há quem
encontre argumentos para
defender a situação. Sob o
anonimato, uma cidadã com
a qual chegamos à fala considera que a ocupação não

deixa de ser um garante da
limpeza do terreno, que anteriormente se encontrava “a
monte”.

Junta nega
autorização
Manuel Novais, autarca
eleito para a União de Freguesias em Outubro do ano
passado, nega que a situação estivesse coberta por
uma autorização da Junta de
Freguesia. Inscreve-a antes
numa situação que foi sendo
“tolerada”, confrontada que
foi com a disponibilidade de
José Lopes para realizar a
limpeza do terreno.
Reconhece, contudo, que
a ocupação foi ganhando expressão, motivando até queixas de vizinhos, o que levou
a Junta a “tomar providências de imediato com vista à
desocupação”, situação que
também foi sendo adiada.
Garante, no entanto, que a
pressão agora exercida pelo
município teve outra força,
ao ponto do terreno ter sido
abandonado já no passado
sábado.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Fundação Castro Alves
promove Concerto
da Primavera

A Fundação Castro Alves, em Bairro, Vila Nova de Famalicão, promove no próximo dia 25 de abril, a primeira
edição do Concerto da Primavera, com a participação da
Banda de Música de Riba de Ave.
O evento, com entrada livre, está marcado para as
16h00 e vai ao encontro da política que a Fundação Castro
Alves tem vindo a promover para a promoção da educação, arte e cultura no concelho e na região.
Recorde-se que a Fundação Castro Alves é uma entidade privada que tem fins educativos, artísticos, ocupação
de tempos livres e apoio social. Tem atualmente como valências âncora o Museu de Cerâmica Artística, a Escola
Oficina de Cerâmica Artística e a Escola de Música (sob
Direção Pedagógica Centro Cultura Musical - CCM).
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Grupo ACO entre os 139 maiores contribuintes
de Cabe Verde
A ICCO – Indústria de
Componentes e Calçado Ortopédico, Limitada, fundada
em 1993 pelo ex-presidente
da Càmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, Armindo
Costa, passou a integrar a
lista dos 139 grandes contribuintes de Cabo Verde, onde
se encontra instalada. A informação consta de um despacho assinado pelo ministro
das Finanças, Olavo Correia,
publicado recentemente no
Boletim Oficial da República
de Cabo Verde.
Em Cabo Verde, são considerados grandes contribuintes as entidades com um
volume de negócios anual
superior a 200 milhões de
escudos cabo-verdianos (o

equivalente a 1,8 milhões
de euros) e entidades com
um valor global de impostos
pagos superior a 15 milhões
de escudos cabo-verdianos
(136 mil euros). A informação
pública sobre os 139 grandes contribuintes é apresentada por ordem alfabética,
não sendo revelados os valores do volume de negócios
ou dos impostos pagos.
“Em 1993, fomos ajudados pelo Governo de Cabo
Verde, com estímulos ao investimento, decorrentes do
facto de termos sido uma das
primeiras empresas francas
de capital estrangeiro a instalar-se no país. Passados
25 anos, estamos a retribuir, gerando riqueza para

a sociedade cabo-verdiana”,
afirma a propósito Armindo
Costa, para quem a inclusão nesta lista é motivo “de
orgulho, como investidor e
empresário, pela boa gestão
dos recursos, mas também
motivo de responsabilidade
perante a comunidade de S.
Vicente e de Cabo Verde”.
O presidente do grupo
Aco Shoes adianta, entretanto, que está na forja um
novo projeto de crescimento
industrial em Cabo Verde,
onde atualmente laboram
250 funcionários. “O nosso
projeto de crescimento em
Cabo Verde, que a seu tempo revelaremos, é o nosso
compromisso com o país.
Cabo Verde é bom para in-

vestir, dispondo de uma localização estratégica que
foi importante no passado e
continuará a ser importante
no futuro”, sustenta.
A empresa que Armindo
Costa fundou em Cabo Verde há 25 anos é participada
em 98 opor cento pela portuguesa ACO – Fábrica de
Calçado SA. A fábrica cabo-verdiana começou a laborar
em 1993, depois de os seus
trabalhadores recrutados em
Cabo Verde, a maioria do
sexo feminino, terem recebido formação profissional na
fábrica-mãe, em Portugal.
Na ICCO, são produzidos
componentes para calçado
de conforto, que correspondem a 55 por cento do pro-

cesso produtivo. O transporte para Portugal – onde
a produção é finalizada –,
é feito por via aérea, o que
garante o cumprimento dos
prazos de entrega nos mercados internacionais.
Anualmente, o grupo
ACO, que é líder nas expor-

tações portuguesas de calçado de conforto, produz 1,5
milhões de pares de sapatos, gerando um volume de
negócios na ordem dos 35
milhões de euros.

Junta de Cruz investe em cobertura Crianças da “Engenho”
com aula de campo junto ao Guizande
do Parque Desportivo
A Junta de Freguesia de Cruz concluiu a empreitada de colocação de uma nova cobertura no Parque Deportivo da freguesia, de modo a garantir maior comodidade a todos
quantos ali se deslocam para os jogos envolvendo o Grupo Recreativo e Associativa de
Cruz (GRAC).
“Para além de se oferecer melhores condições para todos quer no Inverno (protegendo-nos do frio e da chuva), quer no Verão protegendo-nos do calor e não só, todos saem a
beneficiar na parte acústica do Parque”, sustenta a autarquia local, que fala de um investimento que “veio também contribuir para o embelezamento do Parque Desportivo, como
também veio beneficiar e embelezar o Centro da Freguesia e toda a envolvência já de si
rica e bela, de todo o Largo do Senhor dos Aflitos”.

As crianças do pré-escolar
da Engenho aproveitaram o Dia
Internacional dos Monumentos
e Sítios, celebrado na quarta-feira da semana passada, para
participar numa aula de campo,
pelas margens do Rio Guizandem, orientadas por uma bióloga.
“Uma aula de campo, devidamente preparada,é propícia
a aprendizagens interdisciplinares e um forte estímulo para as
crianças aumentarem as suas
capacidades físicas emotoras,
cognitivas, interrelacionais e afetivas em espaço aberto e em contacto com a natureza”, afirmou a propósito Carla Vale, coordenadora pedagógica da instituição.
Neste contexto, as crianças da Engenho, durante toda a manhã, “observaram e exploraram a fauna e flora ribeirinhas, avaliaram parâmetros de qualidade da água do Guizande,
despertaram a curiosidade, o espírito de descoberta, o gosto pelos sítios e tudo o que estes
representam e significam, como valores paisagísticos e patrimoniais da comunidade”, sublinha a instituição que inscreve a actividade no projeto Eco Escola e no processo de adoção do
Guizande, no âmbito do programa municipal “Os Nossos Rios” e do Projeto Rios.

Alex Ryu Jitsu

Mestre Alexandre Carvalho
promoveu seminário na Suíça
O Mestre Alexandre Carvalho, presidente e fundador do estilo marcial
Alex Ryu Jitsu, deslocou-se à Suíça
para ministrar, no passado sábado,
um Seminário Internacional de Defesa Pessoal de Rua, organizado pela
academia Alex Ryu Jitsu de La Rippe,
situada naquele pais e liderada pelo
Instrutor Bruno Cardoso.
O famalicense desenvolveu técnicas de defesa pessoal de rua de mão nua e contra ataques de mão armada, com faca, pau
e pistola, perante os mais de meia centena de participantes naquele seminário, adianta a
Academia Alex Ryu Jitsu em nota de imprensa, acrescentando que o evento contou com a
presença do presidente do Município da cidade de La Rippe, que teceu elogios a academia
daquela cidade, reconhecendo a sua importância na formação cívica dos cidadãos que a frequentam e enaltecendo o excelente trabalho que o instrutor Bruno Cardoso tem feito em prol
da comunidade e das artes marciais.
A comitiva Alex Ryu Jitsu que acompanhou o Mestre Geral Alexandre Carvalho à Suiça
foi composta pelos Mestres Manuel Cunha, Fernando Carvalhal, Laurindo Azevedo, Carlos
Ramos e Alcides Ribeiro, bem como o instrutor Armando Barros e graduado Adolfo Pinheiro.
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A Revolução que trouxe emancipação
e futuro ao povo
CARLOS DE SÁ, 63 ANOS, TINHA APENAS 19 NAQUELE DIA 25 DE ABRIL DE 1974.
NA PRIMEIRA PESSOA, FALA DO QUE ERA VIVER NO PORTUGAL NA DITADURA,
E COMO FOI A EXULTAÇÃO DA LIBERDADE
A Revolução que devagarinho chegou aos ouvidos de um
povo de poucos recursos, baixa instrução, sem futuro e pouca esperança, naquele dia 25 de Abril de 1974, começou por
trazer interrogações, e acabaria por confirmar o princípio de
um tempo novo.
O dia foi também de revolução interior, de sentimentos que
dificilmente encontram paralelo nas palavras. A não ser naquelas que Sophia de Mello Breyner Andersen imortalizou no
livro “O Nome das Coisas”. Carlos de Sá cita-as de cor: “Esta
é a madrugada que eu esperava; O dia inicial inteiro e limpo;
Onde emergimos da noite e do silêncio; E livres habitamos a
substância do tempo”, porque lhe permitem reviver a alegria
do dia em que, o pronuncio de uma nova era, animava o povo
a ir ao seu encontro, ainda que com receio das represálias de
um regime que ninguém tinha a certeza de estar definitivamente no passado.
Foi desta forma que Carlos de Sá, analista programador,
à data com 19 anos, viveu os momentos iniciais do dia 25 de
Abril de 1974. Hoje com 63 anos de idade, fala sobre os sentimentos e expectativas que o invadiram, no dia que haveria
de lançar as bases de um novo Portugal. Quarenta e quatro
anos depois, e apesar das vicissitudes que também a democracia provou ter, não hesita: valeu a pena.
O Povo Famalicense (PF) – Que memórias guarda deste
dia?
Carlos Sá (CS) – Foi aquele “dia inicial inteiro e limpo”,
como diz a Sophia. Foi um dia muito marcante. Lembro exactamente de cada momento.
Estava em cima de uma prancha, porque na altura era pintor da construção civil, e estava a trabalhar quando o meu
pai me disse “o Marcelo caiu!”. “Mas caiu como?”, questionei
eu. “Caiu como o Salazar? Abaixo da cadeira?”, insisti. E ele
diz-me: “não! Caiu mesmo! Os militares derrubaram-no”. Eu
saltei abaixo da prancha, deixei tudo como estava, e fui para
casa sintonizar a televisão, o Rádio Clube Português de um
lado, e a Rádio Renascença no outro. Sabia-se muito pouco.
Aquele comunicado lacónico, apenas, e eu liguei para uns
amigos, mas a maior parte não sabia de nada. Um amigo
mais velho, mais experiente, aconselhou calma, porque não
se sabia se aquele era um golpe da extrema direita.
À noite, quando vimos na televisão aquele conjunto de
pessoas no painel, apresentando-se como o comando do
Movimento das Forças Armadas, ficou toda a gente aliviada.
Foi um suspiro de alívio, uma alegria enorme!
PF – Ou seja, havia a crença na mudança, mas receio
de que ela não estivesse, de facto, a acontecer…
CS – Bom, tinha havido o 16 de Março (em que o Movimento dos Capitães afecta ao general Spínola tentou derru-

Não foi um processo instantâneo.
Para mim foi um choque, e para a maioria das pessoas há-de ter sido um choque ainda maior, porque mesmo as mais
esperançadas não estariam nada à espera disto, sobretudo
depois desse fracasso do 16 de Março.
Lembro-me que uma tia minha, entrou esbaforida em casa
da minha mãe, a dizer: “fuja Isabel, que a guerra já vem à
Trofa”. Isto porque uma coluna militar tinha ocupado a ponte sobre o Ave, porque era um ponto estratégico. Mas para
muita gente isso era um sinal de que guerra já tinha chegado
à Trofa.
Muitas destas pessoas tinham nascido na ditadura, e nunca conheceram outra realidade. Portanto, a leitura que faziam
daqueles acontecimentos era à luz dessa vivência.
Para além disso, a informação que existia era nenhuma.
A informação hoje será mazinha, mas na altura era bastante
pior, porque havia uma coisa chamada censura. Não passava
nada! Rigorosamente nada! Aliás, as tragédias mais graves
não aconteciam, na Guerra Colonial não havia mortos. Não
eram noticiados, apesar de nós os vermos a chegar, mortos e
estropiados… Não havia crimes! Era raríssimo um jornal noticiar um crime, muito menos um suicídio. Isso era raríssimo!
Quando muito, aparecia uma referência lacónica a dizer que
morreu de morte súbita.
Os divórcios eram proibidos, as mulheres precisavam de
autorização do marido para fazer o que quer que fosse. Este
foi o clima em que muitas pessoas nasceram e viveram. Nunca conheceram outra coisa que não fosse a ditadura. Por isso
não é de estranhar algum cepticismo inicial.
bar o regime, mas a tentativa acabou fracassada uma vez
que apenas o Regimento das Caldas da Rainha aderiu a esse
propósito), que tinha saído gorado. E isso justificava o receio
que aquele fosse um golpe de extrema-direita, daqueles que
estavam descontentes com o regime, para quem o Marcelo Caetano era pró-comunista. Felizmente não foi, e quando
vimos Spínola e Costa Gomes, pessoas que o regime tinha
afastado, naquele painel televisivo, percebemos que o golpe era de natureza diferente. E os dias a seguir confirmaram
tudo.
PF – Como é que foi vivido esse 25 de Abril de 1974
aqui em Vila Nova de Famalicão? Em Lisboa as movimentações foram visíveis, mas não aqui…
CS – A grande festa de comemoração do 25 de Abril, a
exultação do povo, foi no 1.º de Maio. As pessoas estavam
contentes, naturalmente, não falavam de outra coisa, estavam entusiasmadíssimas, mas a festa acabou por acontecer,
de facto, nesse 1.º Dia do Trabalhador, finalmente comemorado. Foi uma festa lindíssima, notável. Esteve toda a gente.
A festa foi organizada pelo Movimento Democrático Português (MDP), mas foi muito
mais espontânea do que outra coisa qualquer.

Rosária Oliveira
Informa todos os seus
clientes, fornecedores
e amigos que mudou
de instalações,
encontrando-se agora na:

Praça D. Maria II, n.º 295
4760-111 V. N. Famalicão

PF – O que é que mudou
nesse intervalo entre o 25
de Abril e o 1 de Maio, no
dia a dia das pessoas?
CS – As pessoas foram-se adaptando à ideia, na
convicção de que as coisas
passariam a ser diferentes.
Mas nos primeiros dias havia
muitas incertezas. Os presos
políticos só foram libertados
dias depois. Já muito depois
é que se começou a falar em
nomear as pessoas para as
Comissões Administrativas
das Câmaras Municipais.

PF – Ou seja, as pessoas não acreditavam que era
possível combater a ditadura e mudar o Portugal que se
conhecia…
CS – Sim, sem dúvida. Eu lembro-me que eu andava na
Escola Industrial à noite, e tive um professor de Português –
aí por altura das eleições de 1972 -, que nos veio fazer uma
prelacção de como Portugal não estava preparado para a democracia… Portanto, esse era o discurso vigente.
O simples acto de falar, era muito perigoso. Falava-se com
mil cuidados, sempre a olhar por cima do ombro.
PF – Como é que é ter 19 anos, a idade da irreverência,
da crença, da esperança, aprisionado num regime que
não deixava ser, pensar ou idealizar?
CS – Eu sentia que estava a ser esmagado. Essa é a expressão certa para definir de que forma a ditadura tocava as
nossas vidas.
PF – No que é que isso se materializava?
CS – Em coisas simples como isto: a maior parte de nós
tinha como passatempo favorito embebedar-se. O nosso destino, aos 20 anos, era ser carne para canhão, era ir para a
guerra.
PF – Não havia futuro…
CS – Não… Estávamos completamente barrados, proibidíssimos de sair do país. Não podíamos, sequer, ir aqui ao
lado, a Espanha.
PF – Só assumindo o risco da clandestinidade, da
fuga…
CS – Só. E muitos de nós estávamos preparados para dar
o salto. Aqueles que não queriam ser carne para canhão só
tinham isso como alternativa.
PF – Era quase um estado de letargia? Esperando pelo
momento da convocatória para a guerra, ou de ter que
fugir?
CS – Sim, porque o que nos esperava era uma dessas
duas coisas. Ou íamos para a guerra para morrer, como milhares, ou tínhamos que fugir desse destino.
(CONTINUA NA PÁG. 17)

24 de Abril de 2018

O POVO FAMALICENSE

17

O 25 de Abril foi a minha
emancipação.
Eu, filho de operários, quando muito,
poderia aspirar a ser, como dizia
o Caetano, “um dos melhores”…
mas sem deixar de ser operário.
Lembro-me que no dia em que, nesse ano, fui à inspecção
- eu e muitos -, foi uma alegria tremenda, porque já não havia
guerra. Íamos para a tropa, mas não íamos para a guerra.
Foi um dia de uma felicidade indescritível, por saber que de
repente, tinha futuro. Todos aqueles que ali estávamos tínhamos um futuro.
PF – E redefine-se um projecto de vida depois disso?
CS – Completamente! O 25 de Abril foi a minha emancipação. Eu, filho de operários, poderia aspirar a ser, quando
muito, e como dizia o Caetano, “um dos melhores”… mas sem
deixar de ser operário. Poucos eram os que conseguiam ir
além da 4.ª classe. Para ingressar na Escola Industrial, por
exemplo, o regime tinha uma regra sacana, que era um exame de admissão. Podia ter feito a 4.ª classe com as notas
que fizesse, mas depois havia um filtro. Quem passasse na
escrita, tinha que ir à oral, e esta era controlada por um professor da confiança do regime. Eu fui posto, com a 4.ª classe,
a calcular a superfície de um cone! Desenrasquei-me, se não
me tivesse desenrascado, tinha chumbado ali mesmo.
PF – E havia essa consciência na altura? Que lhe estavam a colocar uma casca de banana?
CS – Tinha perfeita consciência disso. Esta discriminação
era real e objectiva, nas maiores e mais pequenas coisas. Por
exemplo o meu patrão, tratava-me por “ó rapaz”, sabendo o
meu nome de cor. Dava de comer, ao cão, mais do que me
pagava por dia… Mas, também devo dizer que, da mesma

forma que lidei com muitas pessoas assim, também tive a
sorte de lidar com muita gente boa, informada, que me levou
a perceber estas coisas.
PF – Passados 44 anos da Revolução, diria que as novas gerações tomam como garantida uma liberdade que
nunca está completamente consolidada?
CS – Eu não diria isso. Depois do 25 de Abril tivemos o período da abundância. Passamos do oito para o 80. E sim, no
rescaldo disso as pessoas começam a dar tudo por garantido. Foi como um faminto que se deparou perante um banquete. E à conta disso temos pessoas ultra-endividadas, porque
lhes foi dito: “o paraíso está aqui, consome que o paraíso está
aqui”. Não é assim… Resultado? Todos nós estamos a pagar
estas aventuras. Mas acho que esta geração que agora tem
15/16 anos, a geração da minha filha, percebe que estas facilidades não existem, de facto. Porque têm alguém na família,
ou no perímetro das suas relações, que teve que emigrar, e
sofreu na pele a consequência dessas aventuras. Que ficou
sem carro, sem casa… Esta geração da crise está avisada e
consciente, na minha opinião.
PF – Da leitura que faz do desenvolvimento do país, e
do que de menos bom aconteceu nestes 44 anos, a Revolução continua a ter valido a pena?
CS – Isso é inquestionável. A democracia tem coisas boas
e más, mas a democracia é este risco de eleger um pateta
como o Donald Trump, ou o Cavaco Silva. Corremos riscos

Aos 19 anos, Carlos de Sá sentia-se “esmagado” pelo regime,
e reencontrou o futuro com o despontar da Revolução

desses, claro que sim.
Mas o que me preocupa é que, nesta fase do capitalismo,
acho que vamos assistir a fenómenos de populismo assustadores. Aliás, eles já começam a surgir. Quando as pessoas
começam a ficar atemorizadas, porque ficaram sem a casa,
porque ficaram sem o carro, porque ficaram sem o emprego,
tendem a acreditar em profetas…
PF – Como é que apresentaria o 25 de Abril às gerações que não o conheceram, e que apenas conhecem o
país que ele gerou?
CS – Lendo-lhes o poema da Sophia de Mello Breyner Andersen, que acho que retrata tudo. Escreveu-o lindamente, e
ninguém melhor que ela o faria. De resto, o sentimento que
tenho é impossível de transmitir na sua plenitude. É impossível passar a quem não viveu, o que é estar sob um regime
desses. O que acontece na Síria é uma tragédia terrível; sensibilizamo-nos com isso, mas não estamos lá. É o mesmo
com os novos: não têm ideia do que é viver sob um regime
opressivo como o que Portugal viveu durante 48 anos; e oxalá nunca venham a ter.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Livro de Artur Sá da Costa e Amadeu Gonçalves deverá ser editado
por altura do 45.º aniversário do 25 de Abril, em 2019

“Testemunhos de Abril” honra
e perpetua memórias da Revolução
vivida em Famalicão
Dezenas e dezenas de horas de gravações, tendo por
base 73 depoimentos de viva voz, e muitos milhares de documentos da mais diversa natureza, são o ponto de partida
para um processo de materialização da memória dos tempos
de luta pela liberdade, que haveria de culminar com a Revolução, a 25 de Abril de 1974. Este trabalho resulta de um
desafio lançado à Câmara Municipal por Artur Sá da Costa,
que está a ser coadjuvado por Amadeu Gonçalves. A recolha
desses espólios de vida está já em fase avançada, num esforço de reconstituição histórica sem precedentes, que há-de
ser transportado para as páginas do livro “Testemunhos de
Abril”. Em entrevista ao jornal “O Povo Famalicense”, Sá da
Costa adianta que a edição deverá ocorrer no próximo ano,
por altura do 45.º aniversário da Revolução dos Cravos.
O projecto de compilação destas memórias de Abril, foi
apresentado em 2015, no quadro de um outro projecto mais
amplo sobre os “40 Anos do Poder Local”. Com o objectivo
de “recolher e preservar a memória oral e escrita de pessoas
que foram protagonistas, ou tiveram participações relevantes nesse período, da própria Revolução, ou nas várias movimentações que aconteceram por esses dias”, Sá da Costa
entende que a reconstituição da memória colectiva é essencial para a identidade de uma comunidade: “sem memória
não nos conhecemos, não temos futuro. A memória é um factor de identidade, não só individual, como de colectividade,
e o município perderia este elemento, na sua construção de
identidade mais global e histórica, se deixasse perder estes
testemunhos”.
Para além deste elemento identitário indispensável, o
co-autor tem a expectativa de que este livro venha dar um
contributo para que a história deste período seja, mais tarde,
“vista com um olhar mais rigoroso, mais imparcial e mais amplo, recorrendo a esta diversidade de fontes, nacionais mas
também locais”. À distância de mais de quatro décadas, munidos de velhos e novos factos, Artur Sá da Costa espera que
“possamos evoluir para um juízo mais sereno, mais objectivo
e mais fiel” desta parte da história nacional.

A sociedade civil que conduziu
a Revolução
Para além das alterações do contexto político, estes testemunhos revelam fortes movimentações populares, uma vez
que o Movimento das Forças Armadas (MFA) não tinha previsto afinações junto das estruturas mais descentralizadas do
poder administrativo, nomeadamente nas Juntas de Freguesia, ou nas Casas do Povo. “Este livro reúne essas memórias
da parte política, social, escolar, industrial, sindical, toda essa
memória do conjunto”, procurando um desenho das mais diversas facetas de todas as movimentações sociais ocorridas
num momento de viragem do regime.
Há registos da greve na Mabor, já em Maio, e que durou
três meses, com um exercício de pressão dos trabalhadores
sobre a administração que acabaria por culminar num acordo. Há também testemunhos das movimentações dos estudantes, nomeadamente no Liceu - que à data ainda funcionava nas instalações da Lusíada-, e na D. Sancho I. “Naquele
dia os estudantes estiveram a escutar a rádio como toda a
gente, porque a televisão não funcionava, mas depois fizeram
assembleias-gerais, sanearam professores, e fizeram em
plenários, mais até na D. Sancho I, criando aquilo a que eles
chamavam a gestão democrática da escola. Ou seja, alteraram a direcção da escola. Ali no Liceu o director foi afastado,
na D. Sancho I também houve professores afastados, e os
alunos criaram comissões ‘ad hoq’ que obrigaram os militares
a vir cá. Há toda uma movimentação interior de contestação
aos ‘status quo’, à própria orientação disciplinar e pedagógica
das escolas”, descreve acerca da “multiplicidade de sectores”
que se movimentou aquando da Revolução. A história de Vila

a criação de partidos, se haveriam de organizar de acordo
com essa mesma orientação.
Artur Sá da Costa admite, entretanto, que só foi “mais difícil” colocar as pessoas a falar sobre o Verão Quente vivido
em Vila Nova de Famalicão. Os acontecimentos foram de alguma violência, de assaltos a escritórios de empresas e de
advogados, constatando ainda “algum tabu” em torno destes
acontecimentos. “Nem todos quiseram falar”, admite, apesar
de passados que estão mais de 40 anos desse momento.

Compromisso de fidelidade histórica

A memória é um factor
e identidade, não só
individual, como de colectividade,
e o município perderia
este elemento, na sua construção
de identidade mais global
e histórica, se deixasse
perder estes testemunhos.
Nova de Famalicão, sublinha o co-autor do livro “Testemunhos de Abril”, demonstra que o povo assumiu a liderança
das mudanças que eram necessárias a partir da queda de um
regime ditatorial empreendida pelo MFA.

Da memória da Revolução ao “tabu”
do Verão Quente
Segundo Sá da Costa, o processo de reconstituição histórica tem contado com a disponibilidade das pessoas. Os testemunhos não se circunscrevem àqueles que se opunham ao
regime vigente, mas também àqueles que com ele estavam
comprometidos. Camilo Freitas, por exemplo, era deputado
da Assembleia, e estava em Lisboa aquando do despontar da
Revolução, recorda. “Como ele diz, estava no hotel ouviu uns
barulhos, uns helicópteros a passar, e apercebeu-se de qualquer coisa. Em vez de ir para a Assembleia, tomou o comboio
para Vila Nova de Famalicão”, suscita acerca do testemunho
deste ilustre famalicense, que fala abertamente da situação
para quem estava do lado do regime. Ao deslindar as duas faces da situação, “procuramos que este trabalho fosse o mais
plural possível, o mais diversificado possível”. Aliás, considera que nem faria sentido fazer o contrário quando o próprio
MDP (Movimento Democrático de Libertação de Portugal)
era um movimento para o qual confluíam pessoas das mais
diversas orientações políticas, e que só posteriormente, com

Sem surpresa, o número de protagonistas inicialmente definido haveria de evoluir ao ponto de se chegar a mais de 70
testemunhos, que estão a ser transpostos para o papel. O
compromisso é o da fidelidade absoluta a cada testemunho,
na certeza de obter uma panorâmica fiel de como se viveu a
Revolução do 25 de Abril em Vila Nova de Famalicão.
Quanto a documentos são já “muitos milhares” aqueles
que as pessoas guardavam e que cederam ao processo.
“Para além da parte oral, temos também muitos milhares de
documentos e registos escritos, o que perfaz um bolo da condução histórica deste período”, adianta acerca do trabalho
em curso que irá, necessariamente, remeter para uma fase
mais morosa de avaliação e interpretação destes documentos, para além do livro “Testemunhos de Abril”. Sá da Costa
frisa que este espólio documental terá que ser organizado e
validado ao ponto de poder assumir este cariz de reconstituição histórica verificada e validada. “O objectivo é que esta
documentação possa ser digitalizada, como a da Biblioteca
Digital da Oposição Democrática, para que possa ser consultada, nomeadamente por estudantes, que estão a tirar
mestrados e doutoramentos. Já há muitos livros de história
e mestrados elaborados com base em documentação feita
aqui em Vila Nova de Famalicão, mas estou convencido que
quando conseguirmos colocar tudo isto organizado e digitalizado é muito mais fácil interessar estas pessoas pela nossa
história local”, sublinha o co-autor, para quem este património
“pode ser um contributo para a história nacional”. Isto porque,
entende, falta ainda acrescentar à leitura macro da Revolução de 25 de Abril de 1974, as especificidades das vivências
locais. “O contributo da história local para essa construção
da história nacional é que ainda não se fez. Fruto disso por
vezes encontram-se lacunas, e até erros, porque a história é
reconstituída a partir dos arquivos nacionais, como a Torre
do Tombo, e ficam a faltar as idiossincrasias locais”, alega a
propósito.

Livro será o culminar do processo
desencadeado em 2015
Das várias acções do projecto “40 Anos de 25 de Abril”,
só mesmo a edição deste livro está por concretizar, uma vez
que outras propostas como a edição de um filme com testemunhos de época, a criação de uma biblioteca digital, a as
conferências que trouxeram a Vila Nova de Famalicão figuras
como Freitas do Amaral, já foram acontecendo neste intervalo entre os 40 e os 45 anos da Revolução, que se há-de
comemorar em 2019.
Os 73 testemunhos resultam de entrevistas conduzidas
por Artur Sá da Costa, cabendo a Amadeu Gonçalves a sua
transposição para o papel. Para que nada fuja da realidade
transmitida pelos protagonistas, está ainda em curso um processo de validação dos testemunhos, com os próprios, para
que possam finalmente avançar para as páginas dessa obra
que fará história.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Protagonistas
da sessão
comemorativa
do 25 de Abril
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A sessão da Assembleia Municipal, comemorativa dos 44 anos da Revolução dos Cravos, realiza-se, como tem sido habitual, pelas 10h00 de amanhã, dia 25 de Abril, nas instalações que desde há alguns anos ocupa nos Paços do Concelho.
Obedecendo ao formato dos últimos anos, cada partido com assento no órgão tem destinados dez minutos de intervenção. O que acontece este ano, pelo menos atendendo às
indicações que cada partido fez chegar aos serviços municipais, a opção volta a ser pelo
desdobramento desses dez minutos em duas intervenções com limite máximo de cinco minutos. Esta tem sido, de resto, a tendência das últimas sessões evocativas do aniversário
da Revolução dos Cravos. Para além dos discursos partidários, o presidente da Câmara
Municipal, Paulo Cunha, abirá a sessão, deixando o encerramento para o presidente da
Assembleia Municipal, Nuno Melo.
De acordo com as indicações que os partidos fizeram chegar ao município no final da
passada semana, são estas as pessoas que irão usar da palavra, por ordem crescente de
representatividade na Assembleia Municipal:
Pelo Bloco de Esquerda a intervenção é no feminino, com Ana Marcelino e Inês Granja, ambas
da Coordenadora Concelhia do partido recém eleita. A primeira tem estado desde sempre ligada ao
partido, a segunda faz parte de um grupo de novos
militantes com expressão no partido.
A representar a CDU os intervenientes vão ser
Domingos Costa e Daniel Sampaio. O primeiro foi o
candidato da coligação à Câmara nas últimas eleições, tendo sido o único deputado com assento na
Assembleia no último mandato. Já o segundo, é
aquele que actualmente representa a CDU na Assembleia Municipal, depois de ter sido o cabeça de
lista candidato ao órgão nas autárquicas de 2017.
O CDS irá intervir pela voz de dois deputados
municipais com assento no órgão cuja constituição
saiu das últimas eleições. São eles Hélder Pereira,
que transita de mandatos anteriores, e o estreante
Ricardo Costa.
A bancada do PS irá intervir na sessão pela
voz de um ilustre militante do partido, Artur Lopes,
pessoas que presidiu o órgão durante a governação socialista da Câmara. Para além deste irá falar
tambérm Ricardo Dias, actual líder da Juventude
Socialista.
O partido com o maior grupo parlamentar, o
PSD, é o último a intervir na sessão. Primeiro pela
voz de um histórico, Álvaro Oliveira, pessoa que há
vários anos é deputado do partido na Assembleia
Municipal. Também os mais jovens têm voz no tempo designado ao PSD, com o líder da JSD, Nuno
Moreira, a assegurar a segunda intervenção.

Comemorações estendem-se a sexta-feira
Das restantes comemorações consta um Atelier de Pintura “Abril e a Liberdade”, que se
realiza hoje, dia 24, entre as 10 e as 14 horas, dirigido ao 1.º e 2.º ciclos, numa iniciativa
em parceria com a Escola “A Casa ao Lado”. Também hoje haverá concertos temáticos no
Museu Bernardino Machado e no Centrio Cultural de Joane, pelas 21h30. Na cidade ocorre
“Versos e Sons de Aanril”, em na vila o mote é “Abril, Abril”, naquele que será o 2.º Sarau
Poético e Musical.
No dia 25 propriamente dito, para além das cerimónias mais solenes, que arrancam pelas 10h15 após o hastear de bandeiras, haverá lugar para uma Noite do Conto e da Poesia,
pelas 21h30 no Salão Nobre da Assembleia Municipal.
As comemorações estendem-se adina ao dia 26, altura em que será inaugurada uma
exposição, pelas 10h30, alusiva à “Guerra Colonial e 25 de Abril”. Esta está patente no
Museu da Guerra Colonial, no Lago Discount em Ribeirão.
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Campeonato Nacional de Ralis

O POVO FAMALICENSE

24 de Abril de 2018

Pedro Almeida preparado para Mortágua
“Colocar em prática todos
os conhecimentos que adquiri neste teste de preparação”. É com esta motivação
que o piloto Pedro Almeida
parte para a terceira prova
do Campeonato Portugal de
Ralis, numa organização do
Clube Automóvel do Centro.
A dupla de Vila Nova de
Famalicão, que esteve em
excelente nível nas duas jornadas anteriores, com duas
estreias absolutas em provas
de terra, Fafe e mais recentemente nos Açores, iniciou
a preparação da prova do
Centro com testes e adaptação ao Ford Fiesta R5,
utilizado na ilha de S.Miguel.

“Guiamos este Fiesta R5
pela primeira vez nos Açores e, temos a necessidade
de efetuar alguns testes de
adaptação e preparação
para o Rali de Mortágua.
Aproveitamos a presença do
Ricardo Moura no continente para adquirir mais conhecimentos do carro. Temos
ainda muito que explorar do
R5, e para isso temos que
o conhecer melhor. A margem de progressão ainda é
muito grande”, afirma Pedro
Almeida de olhos postos no
novo desafio. A exemplo das
jornadas anteriores vai para
Mortágua com o desconhecimento total das caracterís-

ticas dos pisos e do figurino
do rali. “Este é o meu ano
de estreia, por isso é tudo
novo. Vou continuar a trabalhar com afinco para que de
rali para rali, possa evidenciar mais potencialidades e
adquirir conhecimentos que
possam ser mais-valia no
desenrolar de cada prova e,
possam permitir lutar por lugares mais cimeiros. Espero
corresponder com resultados e uma boa prestação”,
refere, optimista, o piloto
que conta com os seguintes
apoios: Nhclima - Ventilação
e Climatização, Bamesa, JACunha - Equipamentos e Logística, Lda, JAC Transporte,

Natação famalicense foi 2.º melhor
colectivo em 19 clubes
O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão (GDNF) foi o segundo mulher colectivo no
34º Torneio Natação do CNAC, realizado nas piscinas olímpicas de Coimbra, no dia 21 de
Abril. Os atletas famalicenses realizaram excelentes tempos, com a obtenção de sete medalhas, das quais três de ouro, uma prata e três de bronze, vários tempos de admissão aos
campeonatos nacionais, consolidando o 2.º lugar entre 19 clubes, apenas atrás do Sporting
Clube de Portugal.
Pela primeira vez um atleta do Clube conquistou a medalha de ouro no Super Sprint, competição singular, com sistema de 4x50L a cada 2’30”, por eliminatórias, até chegar à final.
Na final Pedro Fernandes, de Famalicão, levou a melhor sobre o nadador do Sport Lisboa e
Benfica sagrou-se o campeão da competição.
Para o treinador Famalicense, Pedro Faia, “foi uma competição repleta de emoção, na qual
os nossos nadadores demonstraram atravessar um extraordinário momento de preparação,
muito compromisso e crescente ambição”.

NHGROUP, Suba - Creative Agency, Famaconcret,
Lda, Telheiro & Gonçalves,
Lda, Habialuminios, Lda,
Cozicruz, Mobiliário L3W Material Eléctrico, Bricofama - Bricolage e materiais
similares para construção,
Ponto Placa - Materiais de
Construção, e Município de
Famalicão.
A edição deste ano, vai
disputar-se nos dias 27 e 28
de abril e conta com a novidade: Águeda Street Stage/
Travocar, uma dupla passagem pela especial no centro

da cidade ao final do dia de
sexta-feira, terminando este
primeira secção com a já
tradicional super-especial de
Mortágua no arredores da
vila. No sábado estão pre-

vista dupla passagem pelas
classificativas:
Gândara/
Calvos (11,63 km); Povoa do
Sebo (15,99 km) e Felgueira
(17,98 km).

Campanha do município materializou
adopção de quase 2 mil árvores

A campanha de adoção
de árvores que a Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão promoveu no passado dia 14 nos Paços do
Concelho, foi considerada
“um sucesso”. Isso mesmo
sublinha o município em nota
de imprensa, que se congratula com a adesão massiva
dos famalicense.
Ao todo, os munícipes
levaram para casa, de forma gratuita, 1700 árvores e
arbustos autóctones. As espécies com maior procura
foram: Limonete, Alfazema,
Alecrim, Oliveira, Pereira,
Medronheiro, Urze e Cerejeira Brava. Com as árvores,
foram também distribuídos
panfletos com os principais
cuidados a ter com cada espécie.

A campanha insere-se
no âmbito do projeto “25
mil árvores para 2025”, que
ultrapassou já as 5 mil árvores plantadas no território
concelhio. O grande objetivo
deste projeto municipal é a
reabilitação de aproximada-

mente 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.

Caminhada pelos direitos
das crianças no próximo domingo
O município de Vila Nova de Famalicão encerra no próximo domingo, 29 de abril, as comemorações do mês internacional da prevenção dos maus tratos na infância com uma caminhada pelos direitos das crianças.
O início está marcado para as 10h00, nos Paços do concelho, seguindo pela Rua Adriano
Pinto Basto, Praça Dona Maria II, Rua Vasconcelos e Castro, Avenida Marechal Humberto
Delgado, Alameda Sá Carneiro e terminando no Parque da Devesa. Aqui decorrerá uma caça
aos direitos das crianças. Os interessados devem inscrever-se através do mail cpcjvnfamalicao@gmail.com.

Pioneiros da Lagoa à descoberta
da Madeira
Os Pioneiros do Agrupamento de
Escuteiros da Lagoa foram à descoberta da Ilha da Madeira entre os dias
10 e 12 de abril.
No decurso da atividade, os jovens pioneiros (acompanhados pela
chefe de secção, Catarina Capela),
visitaram famosos pontos da ilha,
nomeadamente, a Ponta de São Lourenço, a Ponta do Sol, o Curral das Freiras, o Pico Ruivo, e o Mercado dos Lavradores.
Segundo a Guia de Comunidade, Daniela Queirós, “a atividade ultrapassou todas as expectativas, uniu mais o grupo, melhorando as relações uns com os outros, e ajudou a crescer”,
e foi ainda “uma experiência única e muito divertida da qual todos terão saudades e vontade
de regressar”.
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Companhia sobe ao palco da Casa das Artes no próximo sábado

Vortice Dance Company estreia
“Home 2.0” no Dia Mundial da Dança
A Vortice Dance Companu sobre ao palco da Casa
das Artes de Vila Nova de
Famalicão no próximo sábado, para estrear, naquele que
é o Dia Mundial da Dança,
o espectáculo “Home 2.0”.
A companhia portuguesa,
considerada uma das mais
internacionais da atualidade,
sobe ao palco do grande auditório do espaço cultural famalicense no próximo dia 28
de abril, sábado, às 21h30.
Inspirada na obra “At
Home in Space” de Phyllis
J. Johnson, “Home 2.0” é a
nova criação da dupla de co-

reógrafos Cláudia Martins e
Rafael Carriço.
Rafael Carriço fala numa
“obra futurista”, concebida para ser levada a todo o
mundo. “É um espetáculo de
dança contemporânea” que
“fala do futuro, do universo,
dos planetas e da nossa vida
depois da terra”, esclarece.
Esta é uma peça que se
impõem por uma linguagem
corporal e uma plasticidade
cénica contemporâneas, que
aliadas a uma forte componente multimédia mergulham
no futuro, na habitabilidade
de novos planetas.

O projeto, depois de
passar por Famalicão, será
apresentado ainda no Teatro
Avenida, em Castelo Branco,
no Festival Cistermusica, em
Alcobaça, no Teatro Municipal de Vila Real e no Teatro
Municipal de Bragança, no
contexto do Festival Algures
a Noroeste, no Teatro José
Lúcio da Silva, em Leiria, e
no Teatro Pax Júlia, em Beja.
A apresentação em Lisboa
está agendada com três sessões para o Teatro da Trindade, em julho de 2019. Nota
ainda para a digressão internacional que levará “Home

2.0” a Israel, Suécia, Polónia, França, Estados Unidos,
México e Espanha.
Os bilhetes para a estreia
em Famalicão já se encontram à venda. Têm o custo
de 8 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.

Noites do Cineclube

“O Futebol”: reencontro de filho e pai,
20 anos depois
“O Futebol”, Sérgio Oksman, é o filme que o Cineclube de
Joane propõe para a sessão das Noites do Cineclube desta
quinta-feira. A sessão, tem como sempre lugar pelas 21h45
no Pequeno Auditório da Casa das Artes.
Ao abrigo da rubrica “Traz Outro Amigo Também”, que
permite a entrada gratuita a um acompanhante de sócio do
Cineclube, o filme retrata a vida de um jogador, Sérgio, que
há 20 anos se encontra a viver em Espanha sem nunca mais
ter visto o pai. Sergio reúne-se com ele no Brasil em 2014,
a pretexto da 20.ª edição do Mundial de Futebol, durante os

meses de Junho
e Julho. Retomando o hábito antigo de assistirem juntos
aos jogos de futebol, pai e filho esforçam-se por encontrar
formas reaproximação, anulando, tanto quanto possível, o
natural distanciamento causado por longos anos de ausência.
Estreado no Festival de Cinema de Locarno, um documentário ficcional – de teor autobiográfico – sobre Sérgio Oksman
(“Goodbye, America”, “A Story for the Modlins”), cineasta radicado em Espanha, e o pai Simão Oksman, que gere uma
pequena empresa de electrónica em São Paulo, Brasil.
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T2

DIVERSOS
VENDO
Escritório
c/ 51 m².

TLM.: 926 449 681/8

VENDO

T1+1 alugado para
investidores. Renda 280€.

TLM.: 969 994 181

VENDO

TLM.: 919 498 346
ALUGO

Terreno para construção
em Avidos c/ 2.300.
TLM.: 969 994 181
Terreno em S. Tiago da
Cruz 1400m² 79.000€.
TLM.: 914 904 464

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

T3 todo mobilado
c/ aparcamento.

Loja em Calendário
c/ 140m² para café
ou tasquinha.

VENDO

TLM.: 969 994 181

ALUGA-SE

ARRENDO

TLM.: 967 441 465

VENDO - 969 010 914

TERRENO

TERRENO

LANDIM JUNTO À A7
ALGARVE
PORTIMÃO / LAGOS 2.300m² para 6 moradias

1.000.000m² - DE NATUREZA Urbanização privada

Terreno já preparado,

A 3 KM da praia - vistas de
infra-estruturas no local.
mar totais. Junto ao centro A 5km de Famalicão e
a 5km de Santo Tirso
hípico.

2.000.000€

230.000€

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

ADMITEM-SE
1 GERENTE DE RESTAURANTE
e SERVENTES PROFISSIONAIS

24 de Abril de 2018

PRECISA-SE

Arrenda-se. Rua Dr. Alberto Sampaio (junto
à CGD-Calendário) relativamente próximo da
estação CP e escolas. Óptima exposição solar.
Num 5.º andar com elevador e garagem fechada
com espaço para arrumos. Cozinha mobilada
e equipada. Quartos c/ roupeiros e ar condicionado. Sala c/ lareira e bar. Cortinados. Varanda
espaçosa. 390€/mês. S/ garagem 340€/mês
(condominio incluído).

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

VENDO
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ALUGO

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

ALUGO

Restaurante, todo equipado
junto ao centro de emprego
e Casa das Artes.

TLM.: 967 567 045

PRECISA-SE
Chapeiro c/ experiência
e mecânico
megatrónica, eletricista
auto c/ experiência.
Part-time ou full-time.
TLM.: 968 789 067

PRECISA-SE

Funcionário/a
de limpeza c/
experiência e
c/ carta de
condução.

Ajudante de cozinha para
restaurante na zona
de Famalicão.

TLM.: 912 482 819

ADMITE-SE

O OOKISUSHI

TLM.: 910 520 616

TLM.: 939 783 307

Funcionária c/ experiência
para pastelaria em
Calendário.

Está a recrutar funcionários full
time ou part time com carta de
condução. Idade até aos 40 anos.

PARA TODOS OS SEUS PROBLEMAS PROFISSIONAIS E PESSOAIS CONTACTE

PROF FADJAJI
25 ANOS DE EXPERIÊNCIA. ESPECIALISTA EM PROBLEMAS
DE AMOR E AMARRAÇÕES, RESULTADO 100%

Em todos os trabalhos de ciências ocultas o PROF FADJAJI resolve todos os
tipos de problemas, qualquer que seja a sua natureza. Grave ou difícil, natural
ou sobnatural, amor, negócios, sorte, justuça, doenças espirituais, impotência
sexual, maus olhados, inveja, vícios, (álcool, droga) se quer aproximar ou afastar
pessoas amadas. Lê a sorte e prvê o futuro através das entidades espirituais,
faz trabalho à distância com 100% de garantia e eficácia, com honestidade e em
sigílo absoluto. Se quer umasolução rápida e definitiva. Ligue já!
Resultado rápido 100%.

918 501 795 - 937 674 740 - 222 417 770

CONSULTÓRIO PORTO
ASTRÓLOGO MÉDIUM AFRICANO
PROFESSOR N’ BEMBA
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 (estudo, política, futebol), impotência
sexual, doenças estranhas, espirituais, inveja, mau-olhado, depressão, visões e vozes pertubadoras, tendência
ao suícidio. Previsões sinceras e tratamentos sérios e eficazes.
PARA QUE A PAZ E A FELICIDADE RENASÇA EM SI, EXPONHA OS SEUS PROBLEMAS E SEJA FELIZ.

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

TLM.: 965 735 688

RESTAURANTE

Centro de
Famalicão
precisa de
funcionário para
balcão e mesa.

TLM.: 916 401 643

Para trabalhar em restaurante no Luxemburgo,
entre Abril e Outubro:
Requisitos: Experiência de Trabalho,
Domínio da Língua Inglesa.
Garantias: Refeições e alojamento,
Salário elevado.
Admitem-se ESTUDANTES para trabalhar na
época de Verão.

Os interessados devem enviar, o mais breve
possível, Curriculum Vitae em inglês, para:

info@aubergevianden.lu

25 ANOS DE ATIVIDADE

EM GUIMARÃES

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
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RELAX

RELAX

PORTUGUESA

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

TLM.: 910 634 363

SUZI

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

919 162 044
926 598 702

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

NOVIDADE
PORTUGUESA

FAMALICÃO

LUCY

Sexy, magra, peito XL,

Marota e sensual,
faz boas massagens
eroticas e convívio
agradável, vem
passar um bom
momento, beijos.

TLM.: 910 782 430

Maria Portuguesa a
Rainha do Oral o
natural. Muito meiga
e carinhosa. Peito XXL,
peludinha e cheirosa.
Todos os dias das
9h às 20h.
TLM.: 911 746 125

FAMALICÃO

SIMONE

Combinação perfeita para
o teu dia. Muitos beijinhos,
relação envolvente c/
acessórios e massagem.
Todos os dias.

TLM.: 915 637 044

VIVIANE

Atendimento de fino trato,
com oral, 69, carícias e
as posições que gostares.

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

TLM.: 916 130 100

DVD erótico e ambiente de
luxo. Não atendo números
privados e fixos.

TLM.: 913 441 183

50TONA

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

TLM.: 911 881 400

GABI

GABRIELA

LAURA

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

Safadinha, mimosa,
bem gostosa.
TLM.: 915 778 927

TLM.: 915 275 958

Linda, momentos
inesquecíveis, ambiente
sedutor. Faço
deslocações a hotel
e motel massagens e
acessórios.

TLM.: 915 104 229

MADALENA
Mulher Especial.

TLM.: 915 130 585

DELICIA

NOVIDADE
Bella, cara linda,
meiga e envolvente.

TLM.: 915 212 098

Sou aquela morena deliciosa...
Venha relaxar com muitos beijinhos e surpresas

TENTAÇÃO

De mulher, sensual,
carinhosa, apetitosa,
atrevida e safada.
TLM.: 914 288 845

ESCORT AGENCY
(Agência de Acompanhantes de Luxo)

RECRUTA COLABORADORAS

TLM.: 915 654 526

1.ª VEZ EM
PORTUGAL

+ AMIGA. Jovem 25 anos, fotoreal,
meiga, adora mi*, 69,
espanholada, posições delirantes,
O gostoso e guloso, massagem
com acessórios. Prazer total.
Atende em lingeri.

TLM.: 915 044 776

EXTRA NOVIDADE

Rapariga em brasas, ratinha quente
e molhada. Boa espanholada,
completa, sem tabus. Massagem
em marquesa toda boa, toda nua
e toda sua. Atreve-te!

TLM.: 920 558 952

INDIAZINHA
Amazonense,
doce menina,
meiga,
carinhosa,
O natural,
69 delicioso,
pele macia,
safadinha
s/ pressas.
917 695 497

CHINESINHA
MESTIÇA

TRAVESTY

- Viatura de serviço.

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

- Alojamento se necessário.

910 176 945

TLM.: 920 041 623

OFERECE:
- Documento confidencial (Obrigatório)

- Valor fixo com agenciamento: 5000

€ + valores extras
750 €

- Valor médio/semana sem agenciamento:

REQUISITOS:
- Idade até 55 anos.
- Imagem extremamente cuidada.
- Formação acima da média.

TLM.: 915 836 368

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

Morena, gostosa,
dote 22x5, ativa
e passiva, completa.
Foto 100% real.

A ABALAR
FAMALICÃO

Loira TOP. Alto nível, mulherão com
curvas perigosas, O guloso, 69, mi...,
rabão, prontinho, Peito XXL para boa
espanholada. Foto Real. Vais delirar
de tanto prazer. Também casais com
massagem erótica, protáica. Acessórios.

TLM.: 912 372 071

MULATA
PORTUGUSA

Chocolate quente!!! Peito XXL
com bicos grossos, fogosa,
oral ao natural, Bumbum
guloso. A rainha das posições.
Todos os dias.

TLM.: 912 053 845

PORTUGUESA
Meiga e carinhosa.
TLM.: 914 481 098

HOMEM

Português atende homens,
casais e senhoras
em local discreto.
TLM.: 910 434 140

