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Vermoim

Convívio de amigos acaba em tragédia
com queda fatal para homem de 63 anos
Um homem de 63 anos
morreu depois de cair de
uma altura de pelo menos
seis metros na Quinta de Vilar, em Vermoim. O homem
estaria na companhia do
dono da propriedade e de
outros amigos, que ainda o
tentaram socorrer mas sem
sucesso. Morreu no local.

O incidente teve lugar na
noite da passada quarta-feira numa quinta da Avenida
do Palácio. Ao que conseguimos apurar, a vítima, Alfredo
Maia Pereira, integrava um
grupo de amigos que ali se
reunira para um convívio.
Já depois das dez da noite,
quando saíam da quinta, um

dos veículos da comitiva terá
batido no lancil de passeio
do pátio que confronta com a
casa da quinta. Ao sair para
averiguar o ocorrido, acabou
por cair numa ribanceira povoada de laranjeiras.
Ao que a nossa reportagem conseguiu apurar, os
amigos ainda terão tentado

resgatá-lo,
socorrendo-se
de uma corda para o puxar.
No entanto, acabaram por
perceber que Alfredo não
respondia aos seus apelos.
Foi então que, já com lanternas, o foram procurar na dita
ribanceira, acabando por o
encontrar inanimado ao fundo de um muro que sustenta

Muro que se vê na foto, de onde vítima caiu, terá pelo menos 6 metros

essa ribanceira. O muro em
causa, como pudemos verificar no local, terá pelo menos
seis metros de altura.
No local estiveram os
Bombeiros Voluntários de
Vila Nova de Famalicão e a
VMER do Hospital de Famalicão, mas já não puderam
salvar o homem de 63 anos,
cujo óbito foi declarado no
local. Alfredo Maia Pereira, residente na freguesia
de Rebordões, concelho de

Santo Tirso, era comercial
mas já não estaria no exercício da profissão, uma vez
que aguardava a tramitação
do processo para a reforma.
O Povo Famalicense tentou chegar à fala com o proprietário da quinta, amigo de
infância da vítima, mas este
não quis prestar declarações
por se encontrar bastante
consternado com o sucedido.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Cenário numa mata perto de si!
Este é o triste cenário que se pode encontrar numa mata
da fregyesia de Vermoim, contígua à Rua de Vinhó...
O local é recôndito, claro está, e com isso é propício a uma
das mais violentas manifestações de falta de civismo
e irresponsabilidade! Com comportamentos destes, não há mata
que escape, sem males maiores, ao flagêlo de um incêndio...
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Corpo em estado de decomposição
encontrado no leito de ribeiro em Joane
PODERÁ TRATAR-SE DE DAVID SOUSA, DESAPARECIDO DESDE FEVEREIRO

Um cadáver em avançado
estado de decomposição, foi
encontrado na tarde da passada quinta-feira em Joane.
O corpo, de um homem, encontrava-se no leito do ribeiro que atravessa o Parque
da Ribeirão, cerca de uma
centena de metros acima da
zona verde, e nas imediações que uma fonte bastante
utilizada por populares.
Apesar de não haver confirmação oficial da identidade
do cadáver, que só um exame de ADN aferirá devido ao
avançado estado de decomposição, poderá tratar-se de
David Oliveira de Sousa, de
50 anos de idade, que se encontra desaparecido desde o
passado dia 11 de Fevereiro.
De resto, as suspeitas sobre
a identidade levaram a que
vários familiares do homem
se tenham dirigido para o
local.
A descoberta do corpo
ocorreu cerca das cinco da
tarde da passada quinta-feira por um funcionário da Junta de Freguesia de Joane. Ao
que conseguimos apurar, o

Bombeiros Voluntários Famalicenses, que também
o transportaram à morgue

David Sousa desapareceu
a 11 de Fevereiro

cadáver encontrava-se próximo de uma fonte, junto ao
pequeno riacho, que é bastante usada por populares.
A diminuição significativa do
caudal do curso de água poderá explicar a razão por que
só agora foi possível detectar o corpo, que poderia estar submerso ou preso num
leito que é estreito.
A GNR de Joane foi chamada ao local, tendo sido accionada a Polícia Judiciária,
que já ao final da tarde efectuou diligências no sentido
de explicar as circunstâncias

da morte.
No local, as suspeitas de
que possa tratar-se de David Oliveira de Sousa, eram
mais que muitas. Um amigo,
que falou à nossa reportagem, garantiu ter passado
pelo homem de 50 anos
nas imediações daquele ribeiro no último dia em que
foi visto. “Passou por mim
com um saquinho na mão,
por aí fora…. Depois disso
nunca mais ninguém o viu”,
relatou consternado. Só fica
intrigado com o facto de, a
tratar-se do amigo, apenas

agora se ter encontrado o
corpo. Isto porque, garante,
na sequência do desaparecimento, toda aquela zona,
onde habitualmente David
se movimentava, “foi batida” quer pela GNR, quer por
familiares e amigos. Aliás,
afirma que familiares mais
directos nunca deixaram de
o procurar.
Apesar das suspeitas de
que possa tratar-se de David
Oliveira de Sousa, o avançado estado de decomposição
do corpo leva a que apenas
um exame de ADN confirme
a identidade. Já ao início da
noite, o cadáver foi removido do leito do ribeiro pelos

para posteriores
médico-legais.

exames
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Dados são da Direcção Geral das Autarquias Locais

Município de Famalicão é dos que paga
mais rápido a fornecedores
O Município de Vila Nova
de Famalicão está entre as
autarquias do país que paga
mais rapidamente aos seus
fornecedores. Segundo o
mais recente estudo comparativo publicado pela Direcção Geral das Autarquias Locais (DGAL), o prazo médio
de pagamento é de 12 dias, o
que coloca o concelho no top
10 no ranking. O indicador
refere-se às autarquias com
mais de cem mil habitantes.
No universo do quadrilátero urbano, Vila Nova de
Famalicão assume o primeiro lugar, sendo a mais rápida
a pagar. Segue-se o município de Guimarães, onde o
prazo médio de pagamento
a fornecedores é da ordem
dos 17 dias. O terceiro lugar
é ocupado pela Câmara de
Barcelos, com 20 dias, seguindo-se Braga, com 21. Os
dados referem-se a dezembro de 2017 e foram agora
revelados pela DGAL.
Na reação a estes indicadores, o presidente da
Câmara Municipal de Vila

do manter nos últimos anos
a médias dos 12 dias.
A lista completa dos municípios e os respetivos da-

dos deste estudo pode ser
consultada no portal da Direcção-Geral das Autarquias
Locais em http://www.porta-

lautarquico.dgal.gov.pt/

Festa de Maio realiza-se no próximo
fim-de-semana

Nova de Famalicão, Paulo
Cunha, refere que esta “é
uma posição que nos deixa
obviamente satisfeitos”. O
autarca sublinha que este resultado só é possível devido
“à boa saúde financeira da
autarquia que nos permite
ter liquidez para fazer face
aos compromissos”. O pagamento aos fornecedores “no
mais curto espaço de tempo
possível é também um dever
da autarquia e uma forma de
responsabilidade social para
com as empresas que nos

servem, grande parte delas
pequenas e médias empresas do concelho”, salienta.
Segundo o município,
os números do Relatório de
Gestão de 2017 já haviam
atestado a independência
da autarquia face a capitais
alheios, e a situação de robustez financeira para fazer
face aos seus compromissos
através dos capitais próprios.
De acordo com o mesmo
estudo da DGAL, Vila Nova
de Famalicão tem consegui-

Batalha das Flores
com número recorde
de participantes
As cores, as texturas e
os perfumes das flores da
época vão invadir as ruas da
cidade de Vila Nova de Famalicão, no próximo fim de
semana, com a realização
da Batalha das Flores, iniciatyiva integrada em mais uma
edição da Festa de Maio:
Flores e Trocas. Este ano, a
Batalha das Flores já atingiu
números recorde com a participação de dezena e meia
de associações do concelho,
respetivos carros alegóricos,
e muitas centenas pessoas
envolvidas.
O cortejo arranca pelas 15h00, com a participação do Grupo de Zés Preiras “Os Divertidos” segue pelo centro da cidade, percorrendo as ruas Manuel Pinto de Sousa, em frente à
Casa da Juventude, Adriano Pinto Basto, Alameda D. Maria II, Lourenço da Silva Oliveira e
terminando na Praça D. Maria II.
A tradição da Batalha das Flores que já foi o momento alto das centenárias Festas Antoninas regressaram nos últimos anos em força ao concelho, envolvendo as Juntas de Freguesia
e as associações numa colorida e perfumada disputa bairrista.
Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, “o retomar deste magnífico evento
ancestral serve para avivar a memória da identidade famalicense, recuando um pouco no
tempo e na história, mas serve também para trazer até à cidade o agradável aroma das flores
do campo. É o regresso da ruralidade que é sempre útil para que as pessoas possam reviver
histórias e rebuscar memórias”.
E, é com a “Festa de Maio” que Vila Nova de Famalicão dá o tiro de partida para o arranque
dos festejos de rua, dos santos populares e das romarias de verão.
O evento começa com a tradicional Feira Grande de Maio, também conhecida por Feira
das Trocas, que se realiza sempre no dia 8, no recinto da Feira de Famalicão. Mas será no
fim-de-semana, 11, 12 e 13 que o evento mostrará todo o seu esplendor e popularidade.
Promovida pela Câmara Municipal, a Festa de maio terá como epicentro a Praça D. Maria
II, onde estarão reunidos os expositores de artesanato regional e as tasquinhas de doçaria
tradicional, licores e produtos da terra. A festa estende-se também à Praça 9 de Abril, que por
estes dias se transformará em “Praça da Arte”, com exposições, ateliês, oficinas de olaria e
cerâmica e workshops.
A animação percorrerá toda a cidade com vários momentos musicais e artísticos.
Destaque ainda para a tradicional Procissão de velas em Honra de Nossa Senhora de Fátima, que se realiza na noite de sábado, dia 12 de maio. Saindo pelas 21h30 na Igreja Matriz
Antiga.
Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, esta é uma festa que “marca bem
o compromisso da autarquia com a tradição e simultaneamente com a modernidade, com a
memória e com a identidade coletiva”.

Colheita de sangue em Joane
A Associação de Dadores de Sangue de Famalicão promov, no próximo domingo, uma
colheita de sangue na sede dos escuteiros de Joane, iniciativa que conta com o apoio do
agrupamento de escuteiros local.
A iniciativa realizar-se-á entre as 09h00 e as 12h30, e será feita pelo Instituto Português do
Sangue e da Transplantação (IPST),
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Projecto de ex-jogador de futebol foi acolhido em Incubadora Made IN
e desenvolve fatos e peças de vestuário clássico com um toque de reinvenção

“Art’Sartorial” ao serviço do estilo, o seu
“Respeitar a nossa essência e criar o nosso próprio estilo”. Estas são as
determinantes do negócio
empreendido por Artur Santos, que se dedica à recuperação de vestuário clássico,
imprimindo-lhe um toque
de contemporaneidade. A
“Art’Sartorial”, projecto que
lançou há menos de um ano
e foi acolhido na Incubadora
Famalicão Made IN do Edifício Globus, é a face visível
de um jovem empreendedor
que decidiu abandonar a
precariedade do futebol para
criar.
O atelier onde customiza
os fatos e peças de vestuário para os seus clientes,
recebeu a visita do presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão, na
passada sexta-feira, naquela que foi mais uma jornada
do Roteiro para a Inovação.
Paulo Cunha sublinhou a “dimensão criativa e arrojada”

deste projecto de reinvenção
dos clássicos. Para o edil famalicense, a “Art’Sartorial”
vem acrescentar mais uma
dimensão a uma fileira têxtil
que não se faz só de quantidade e qualidade, mas também de criatividade, passível
de orientar a expansão de
todo um sector.
Apesar da tenra idade,
o projecto já saltou à vista
não só dentro como fora de
portas. O empresário fala de
uma proposta da marca italiana Trussardi, para desenvolvimento de dois projectos cuja natureza ainda não
pode revelar, e aborda ainda
a possibilidade da internacionalização na direcção da capital inglesa, Londres. Paulo
Cunha assinala a propósito
que estes indicadores são
o “reconhecimento da qualidade do projecto, que em
menos de um ano já tem desafios a este nível”.
Artur Santos, cuja ima-

Artur Santos disponibiliza soluções que vão do mais ao menos arrojado

gem é o melhor dos cartões
de visita do conceito, deixa
claro que as peças de vestuário que desenvolve não
se circunscrevem a nenhum
público-alvo em particular, a
não ser aquele que deseja
“exclusividade”. A sua aparência arrojada não é paradigma de uma linha orientadora de estilo. Com clientes

dos 18 aos mais de 60 anos,
o jovem empreendedor reitera que o seu compromisso
é com a essência e o estilo
de cada cliente. O que faz
indica o sentido de uma consultoria de imagem, que procura ir ao encontro do vestuário que melhor traduz a
forma particular de estar de
cada pessoa que o procura.

“Dedico a cada cliente todo
o tempo que for necessário.
Uma, duas, três horas…”,
descreve, porque dentro da
panóplia de matérias-primas, modelos ou acessórios
que disponibiliza, as possibilidades são vastas. “O que é
preciso é chegar àquela que
é a vontade do cliente”, alega, e conclui: “por isso digo
que não vendo um fato, vendo o fato!”.
Artur Santos, para quem
o estilo clássico sempre foi
uma preferência, chegou ao
universo da moda depois de
alguns anos a apostar na
carreira futebolística. Após
nove meses consecutivos
“sem receber um cêntimo”,
percebeu que tinha que “mudar de vida”. Trabalhou numa
empresa da área da tecnologia, mas apostou na sua
formação, em consultoria de
imagem, ao ponto de se munir das competências para
concretizar este seu sonho.

Apoiado pelo Famalicão
Made IN, e com logística
assegurada na Incubadora
de Vilarinho das Cambas, o
jovem empresário assegura que esta retaguarda foi,
e tem sido, essencial para
que tenha podido materializar esse sonho. Para o edil
famalicense, este é “um bom
exemplo” que suporta a importância desta incubadora.
Os fatos e peças de vestuário da “Art’Sartorial” são
desenvolvidos por Artur Santos, em conjunto com uma
equipa de alfaiates e técnicos. O custo de cada peça
depende naturalmente da
nobreza dos materiais utilizados, contudo, o empresário assinala um custo médio
que ronda os 680 euros.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Associação Cultural, Desportiva e Social de Requião é uma das mais antigas do concelho

Associação 1.º de Maio inaugurou relvado sintético
A Associação Cultural,
Desportiva e Social (ACDS)
1.º de Maio, de Requião,
assinalou o seu 52.º aniversário, no passado dia 1 de
maio, com a inauguração
do novo relvado sintético. A
cerimónia decorreu na presença de várias dezenas de
populares a que se juntaram
o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo
Cunha, o presidente da Junta de Freguesia de Requião,
João Pereira, e os responsáveis pela associação.
Para Paulo Cunha, a
ACDS 1.º de Maio “é um
exemplo de longevidade as-

sociativa no concelho o que
se deve principalmente ao
trabalho persistente e à dinâmica dos seus responsáveis.
É um caso raro de maturidade, sinal de que a associação
está já acima das pessoas”.
~Já João Pereira congratulou-se com o novo relvado
sintético que “beneficia a
freguesia, dando condições
para a prática desportiva dos
mais jovens”. O presidente
da Junta de freguesia de Requião salientou que “o melhoramento das condições
para a prática desportiva é
uma das apostas da Junta”,
lembrando também o desejo

de ver concretizada a criação de “um auditório multiusos”.
A colocação do relvado
sintético era um sonho antigo da coletividade e concretizou-se por via de uma
comparticipação financeira
municipal no valor de 24 mil
euros. A ACDS 1.º de Maio
participa no Campeonato
Concelhio de Futebol de 5
organizado pela AFSA.
O apoio à colocação de
relvados sintéticos no concelho tem sido uma das apostas da autarquia famalicense
que tem vindo a desenvolver
um Plano Municipal de Apoio

ao Arrelvamento de Campos
de Futebol.
Os pisos sintéticos, apesar de obrigarem a consideráveis investimentos são, reconhecidamente, uma opção
válida do ponto de vista do
custo-benefício, por se verificar reduzido custo de manutenção e um longo período
de vida útil. Por outro lado,
esta solução permite uma
elevada carga de utilização,
facultando a realização de
mais treinos e mais jogos em
menos tempo, logo o aumento da capacidade de oferta
para a prática desportiva.

Relvado sintético é um anseio antigo da colectividade
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Foram lindas as festas, pá…

Os quadros de ternura que foi possível ver nas edições
anteriores e na edição de 2018, de dezenas e dezenas
de crianças sentadas nos colos dos pais e avós a
assistirem com deleite a uma sessão de contos com
palavras e música que convidam ao sonho e à
aventura, foram um prémio que soube muito bem à
Associação Gerações. As histórias ensinam-nos e
ajudam-nos a ser melhores cidadãos, melhores seres
humanos e melhores pessoas. Como no livro do
Dr. Oliveira, também com as “histórias da Gerações”,
aprendemos todos a preservar a saúde, a respeitar os
mais fracos, a saber ouvir os mais velhos,
a evitar acidentes rodoviários, a conhecer até onde
pode levar a vaidade excessiva, aprendemos a não
marginalizar ninguém e a saber que a grandeza é
sempre relativa e efémera.

1. “Lições Rimadas” com a vida…
Talvez nunca, em Vila Nova de Famalicão, a apresentação
de um livro de poemas para crianças tivesse tido tanta participação como a que aconteceu com a apresentação das “Lições
Rimadas” do médico pediatra do Hospital de Famalicão, Gonçalves Oliveira, no passado dia 28 de abril, no pátio do solar da
Associação Gerações. O tempo, sombrio nos últimos dias, abriu
uma clareira e proporcionou a todos – autor, ilustrador, crianças, pais, avós e convidados – momentos únicos de cultura, de
lazer e de encantamento. Música de violino tocada por uma das
crianças da consulta do Dr. Oliveira, poesia declamada por três
netas do autor e o “Hino da Gerações” cantado por crianças e
colaboradoras da instituição, foi assim a festa de apresentação
das “Lições Rimadas”…
Eu próprio, na qualidade de presidente da instituição, fiz a
apresentação do autor e da obra. De Gonçalves Oliveira disse
o quanto “ele é bom ser humano e boa pessoa”, enaltecendo o
seu trajeto como médico, escritor e “militante” da solidariedade
social.
Este é um livro rico e muito interessante, povoado por animais “inteligentes”, também soberbamente ilustrado por Romão
Figueiredo. O Porquinho Chinês, o Gato Pingente, o Texugo
Barrigudo, o Elefante Catita, o Coelho Folião, o Pimpão, o Papa-
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gaio Kadu, o Golfinho Cintilante, o Pavão Fanfarrão, a Andorinha
Branca e o Rei Leão, personagens das “Lições Rimadas”, “deram a volta” às cabeças das crianças e dos pais que participaram na apresentação do livro. Todos estes animais simpáticos,
através de poemas, ajudam todos a ter comportamentos e atitudes sensatas, dando indicações para uma vida melhor… São
palavras e ações dos animais que são lições para todos nós!
Conforme referiu Gonçalves Oliveira, na cerimónia de apresentação, «o livro retrata valores e conselhos importantes, como
preservar a saúde, o respeito pelos mais fracos, saber ouvir os
mais velhos, os cuidados a ter para evitar os acidentes rodoviários, a importância de cedo aprender a nadar, os defeitos da
vaidade excessiva, a importância de não marginalizar ninguém
e, por fim, seja qual for a grandeza de alguém, neste mundo é
sempre relativa e passageira.»
«Espero que apreciem», concluiu o médico pediatra que recorreu a Fernando Pessoa para destacar a importância que as
crianças têm na sua vida: «Grande é a poesia, a bondade e as
danças… Mas o melhor do mundo são as crianças.» Um médico
que transpõe para um livro de poemas para crianças um conjunto de ensinamentos para o dia a dia, descodificando-os em
frases e imagens acessíveis a todos, é um médico da “medicina
universal” que, como ninguém, conhece a importância da prevenção e das suas consequências na construção de um futuro
melhor e de mais saúde para todas.

dãos, melhores seres humanos e melhores pessoas. Como no
livro do Dr. Oliveira, também com as “histórias da Gerações”,
aprendemos todos a preservar a saúde, a respeitar os mais fracos, a saber ouvir os mais velhos, a evitar acidentes rodoviários,
a conhecer até onde pode levar a vaidade excessiva, aprendemos a não marginalizar ninguém e a saber que a grandeza é
sempre relativa e efémera.
Para além da presença da mundialmente famosa contadora
de histórias, Clara Haddad, que apresentou o seu livro “Poeira das Estrelas”, a Associação Gerações preparou e produziu
para esta bela tarde do 5 de junho, no Parque da Devesa, um
conjunto de histórias que também encantaram: a história de um
pequeno mocho que se perde da mãe, a história de “O principezinho”, uma obra que se transformou numa das mais amadas e
admiradas de todos os tempos, o “Cuquedo” que regressou ao
“Hoje há histórias na cidade” e o “Piratinha”, uma aventura no
mar dos sons. A história “Vamos à caça do urso” que completou
este tempo para sonhar, contou-nos como cinco aventureiros
partem à caça de um urso. Está um belo dia e eles vão dizendo
que não têm medo. E as crianças? Têm coragem para se juntar
aos cinco aventureiros e partir à caça do urso?
Claro que tiveram coragem e transformaram a Devesa num
grande parque de aventuras!

2. Histórias para a vida…

Pela primeira vez desde há 14 anos, o desempregou baixou
a barreira dos 400 mil portugueses que estão disponíveis para
trabalhar. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística
(INE), o desemprego está agora nos 7,6%, o valor mais baixo
desde 2004!
Estes dados aproximam Portugal da média da União Europeia (UE 28) e colocam-nos abaixo da média da Zona Euro. Na
presente legislatura (coincidente com o Governo de António
Costa), já foram criados 300 mil postos de trabalho líquidos, o
que não deixa de ser um feito importante. As perspetivas para o
futuro são ainda melhores…
Claro que enquanto existir um português ou uma portuguesa
disponíveis para trabalhar e não tiverem um emprego, a satisfação não pode ser completa. O direito ao emprego e a uma remuneração justa para todos têm que integrar sempre a agenda
política.

O projeto “Hoje há histórias na cidade”, concebido e produzido pela Associação Gerações, regressou a Vila Nova de Famalicão, ao Parque da Devesa, no passado dia 5 de maio, entre as
15 e as 18 horas.
A grande adesão que o projeto teve nas três edições anteriores junto das crianças e das suas famílias levou a Associação
Gerações a concretizá-lo de novo neste ano de 2018. Os quadros de ternura que foi possível ver nas edições anteriores e na
edição de 2018, de dezenas e dezenas de crianças sentadas
nos colos dos pais e avós a assistirem com deleite a uma sessão
de contos com palavras e música que convidam ao sonho e à
aventura, foram um prémio que soube muito bem à Associação
Gerações.
As histórias ensinam-nos e ajudam-nos a ser melhores cida-

3. Menos desemprego igual a mais vida!
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Câmara promoveu sessão de esclarecimento
sobre apoios e benefícios fiscais em vigor

Proprietários convocados
a aproveitar “injecção
suplementar de energia”
à reabilitação urbana
Mil e quatrocentos milhões de euros são os números que traduzem a janela
de oportunidade criada pelo
IFRRU (Instrumento Financeiro à Reabilitação e Revitalização) Urbanas, no quadro do quadro comunitário
“Portugal 2020”, que poderá
mudar a face dos centros
urbanos do concelho de Vila
Nova de Famalicão. Com o
objectivo de que os proprietários tirem máximo partido
dos apoios e benefícios fiscais disponíveis, a Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão promoveu uma
sessão de esclarecimento
sobre o programa, iniciativa
que encheu por completo o
Pequeno Auditório da Casa
das Artes na passada quinta-feira.
A sessão foi aberta pelo
presidente Paulo Cunha, que
deseja que “no final deste
ciclo possamos concluir que
aproveitamos a oportunidade”. O edil sublinha que a
intervenção no Mercado Municipal “vai mudar a cidade, a
intervenção que a autarquia
vai fazer no espaço público
vai mudar a cidade, e queremos que a reabilitação do
edificado também ajude a
mudar a cidade”. Para isso,
desafia é preciso “aproveitar
esta injecção suplementar
de energia”.
No sentido de chegar o
mais possível aos proprietários, e agarrar esta oportunidade criada à reabilitação, o município mostra-se
disponível para promover as
sessões de esclarecimento
que sejam necessárias. “A
informação é vital para que
as pessoas possam tomar as
melhores decisões, e, acima
de tudo, para que possam
aproveitar as oportunidades”, sublinha o edil famalicense a propósito, para
quem estamos perante uma
“convergência de circunstâncias que são positivas”. Refere-se não só àquelas que
são da alçada da Câmara,
“como a definição das áreas
de reabilitação urbana e toda
a envolvente fiscal, parafiscal e de procedimento administrativo”, mas também às
intervenções de cariz comunitários – do IFRRU – “que

permitem
financiamento”.
Paulo Cunha considera que
o somatório de todas convergem para o momento ideal
dos proprietários dirigirem os
seus “recursos e energias”
para reabilitar o edificado.
Com esta sessão de esclarecimento, o autarca não
esconde a ambição do município em alcançar uma fatia
significativa desse momento
de 1400 milhões de euros,
dirigidos ao território nacional: “quem estiver mais preparado vai aproveitar melhor.
Nós queremos ser um concelho que quando se fizer
o ranking nacional se situe
naquele que melhor aproveitaram esta oportunidade”. É
com esta ambição que a autarquia está comprometida
com a disseminação máxima
desta mensagem.
Paulo Cunha frisa que
o interesse na reabilitação
existe, e o Departamento
de Urbanismo é barómetro
dessa realidade. “Nós temos
vários processos pendentes,
exactamente com o propósito da reabilitação, e essencialmente pelo carácter
devoluto em que se encontravam, e, portanto, há sinais
muito claros de vitalidade
económica na cidade, que
auguram coisas boas em termos futuros”.

150 os edifícios
requerem
“intervenção
urgente”
Segundo Francisca Magalhães, directora do departamento de Urbanismo do
município, a degradação dos
centros urbanos está moni-

torizada. Actualmente, só na
cidade, revela, são 150 os
edifícios “em estado de degradação e ruína, no centro
antigo”, que requerem “intervenção urgente”. A técnica
fala de um “número significativo”, mas que vai até mais
além quando se abordam situações menos graves.
Para além da isenção de
taxas municipais, e das isenções em sede de IMI e IMT,
estes apoios à reabilitação
abrem a possibilidade de
acesso a linhas de crédito
com juros bonificados e períodos de carência incomparáveis aos do mercado. Há
ainda benefícios fiscais no
âmbito do IRS, IRC e do IVA,
que se fixa na taxa mínima
para todos os custos inerentes a um projecto aprovado
no quadro do IFRRU.
Francisca Magalhães reconhece que estes apoios
são “significativos”, e poderão potenciar a estratégia
que a própria Câmara tem
para a reabilitação urbana,
a qual pretende privilegiar
“em detrimento da nova expansão dos perímetros urbanos”. A expectativa é de
que até 2020 possa haver
uma regeneração a este nível, com uma menor ocupação do solo e capacitação do
edificado existente.
Com o IFRRU já aberto,
Francisca Magalhães alerta para o facto do fundo ser
“finito”. Ou seja, finda a aplicação dos 1400 milhões de
euros não haverá lugar a
reforços, pelo que considera determinante que não se
perca mais tempo.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Alunos da ACE perceberam
importância de uma alimentação
cuidada na Casa da Juventude
Um grupo de alunos da
ACE - Escola de Artes de
Favalicão, estve en a Casa
da Juventude para um encontro com a nutricionista.
A iniciativa ocorre depois de
“alguns problemas de saúde
surgidos durante as aulas,
devido a uma alimentação
pouco cuidada por parte dos
alunos”.
A Coordenadora do Curso de Interpretação, Helena
Machado, decidiu então promover a visita às consultas
de nutrição gratuitas a alunos do concelho. Assim, na
passada semana, duas turmas de 2.º e 3.º anos, esteve
na Cas da Juventude para
aquele que foi o primeiro encontro com uma especialista
de nutrição.
Em nota de imprensa, a
ACE refere que “muitos não
faziam ideia da importância
de uma alimentação saudável para o organismo que, no
caso destas turmas, tem de
responder a desafios físicos
importantes”. Para além dis-

so, puderam perceber que
devem “fazer as compras
de forma cuidada”. Muitas
ideias erradas foram corrigidas e muitas perguntas foram feitas com entusiasmo a
Ana Isabel Monteiro, a nutricionista, garante a ACE, que
apondera agora incluir esta
ação de formação no Plano de Atividades da escola,
“já que é, sem dúvida, uma
experiência enriquecedora
para todos”.

Rastreios
na Praça
D. Maria II

A Praça D. Maria II
acolhe, no próximo dia
23 de Maio, um conjunto
de workshops e rastreios
gratuitos mno âmbito do
programa municipal “Famalicão Mais Saudável”.
As ações decorrem entre
as nove da manhã e as
cinco da tarde.

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

Operação cosmética
Legislativas 2019
Iniciamos a altura em que
“todos os gatos são pardos”.
Subtilmente os partidos vão
dando conta que as eleições
legislativas se aproximam à
velocidade da luz, e se por
um lado, a líder do CDS, através da política positiva que a
caracteriza, tem ido para as
ruas ouvir os portugueses, o
partido Socialista, não desfazendo aquilo que fez desde
o início do mandato, continua
bem unido ao extremismo da
esquerda portuguesa.
Desta forma “sui generis”,
que se por um lado aliado a
artefactos ilusórios, diminui
o IRS, com a alteração dos
escalões, por outro aumenta
os impostos indiretos, como
podemos sentir no abastecimento do nosso automóvel,
ao pagar mais de 9 cêntimos
desde 2016, cerca de 60 %
em impostos.
E se há uns tempos
chumbou uma proposta sobre a criminalização sobre o
abandono dos idosos, esta
semana já aprovou uma proposta sobre direitos em fim
de vida, colocada a votação
pelo CDS.
Mas para que as propostas fraturantes das esquerdas unidas não sobre para
uma próxima legislatura,
sem data marcada, colocam à votação a prática da

eutanásia, que primeiro seja
aprovada e depois vá para o
tribunal constitucional.
E se estes exemplos sobre “as dicas mais rápidas
de arranjar votos em final
de mandato” não fossem
suficientes, demos conta da
forma de desmarcação dos
ex-mais-fieis discípulos de
José Sócrates.
Curiosamente, João Galamba porta-voz do Partido
socialista, em 2014 avisou o
ex-Primeiro-Ministro de “que
algo estava a ser feito contra
ele”. Em Maio do corrente
ano sobre o mesmo intérprete, já refere “que envergonha
qualquer socialista”.
Já o Açoriano Carlos César, Presidente dos socialistas, em Janeiro de 2009, comentando o caso Freeport,
afirmou que José Sócrates
“estava a ser alvo de uma
encenação”, com “motivações políticas”. Este mês já
referiu que a acusação de
corrupção, branqueamento e
fraude fiscal sob a Operação
Marquês era “A vergonha até
é maior porque era Primeiro-Ministro”. Porque não sendo
ele Primeiro-Ministro, já não
é vergonha nenhuma receber duas vezes pelas viagens que faz para os Açores
ou até a sua família entrar de
forma “controversa” para a

Função Pública.
A desmarcação do atual Primeiro-Ministro, não
decorre da simultaneidade
governativa do atual e do
Ex-Primeiro Ministro, porque
se assim fosse, teríamos que
ignorar os Governos Constitucionais número: XIII, XIV,
XVII, XVIII. Acho que até me
será permitido que quase em
20 anos de governação socialista, poucos terão sido os
anos em que não se encontraram no mesmo governo.
Ainda assim, numa forma
de operação de cosmética
antes das eleições legislativas, os agentes deste governo desmarcam-se de tudo o
que pretendem que os portugueses esqueçam que eles
fizeram. Eles até podem esquecer, mas apenas eles…

8 de Maio de 2018
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Ribeirão

Estaleiro ilegal em zona residencial
gera protesto de morador
“NÃO É PASSÍVEL DE LICENCIAR”, GARANTE A CÂMARA,
QUE AGUARDA PRAZO LEGAL PARA IMPOR REPOSIÇÃO DA NORMALIDADE
Já lá vão quase cinco
anos desde que Manuel de
Sousa efectuou a primeira
queixa formal contra a instalação de um estaleiro civil,
de forma ilegal, junto à zona
habitacional onde reside
com a família, em Ribeirão.
Com o crescimento do estaleiro e da actividade a ele
associada, intensificaram-se
também as queixas. Só em
2017, o munícipe fez mais
de seis queixas formais à
Câmara Municipal, mas não
obteve qualquer resultado
prático. A actividade mantém-se inalterada, e a família invoca danos pessoais e
patrimoniais com o impacto
de uma actividade ruidosa e
pesada, que veio desassossegar os moradores de uma
zona residencial.
De acordo com a monitorização que o município
foi fazendo ao processo, e
já depois de queixas sucessivas de Manuel de Sousa,
que por sua vez desencadearam fiscalizações no local,
em Julho de 2017 o município atesta que a empresa titular do referido estaleiro não
tinha a licença devida para o
exercício daquela actividade
no local. Em 20 de Junho,
a empresa foi notificada a
apresentar “título habilitante
para aquela operação, no

prazo de 20 dias”. Na ausência do mesmo, a empresa
em causa apresentar licença
de construção existente no
terreno e informou ao processo que iria “apresentar
um pedido de legalização
sobre o uso do solo para estaleiro”. “Confirmada a falta
de licença para utilização
do solo para estaleiro, foi
lavrado respectivo auto de
notícia por contraordenação
e notificado o infractor que
possuía um prazo de 90 dias
para proceder à reposição
voluntária da legalidade urbanística”, refere a mesma
informação do Departamento de Planeamento e Gestão.
Dentro do prazo fixado – a
20 de Setembro de 2017 -,
os proprietários do terreno,
e não a empresa a operar
no local, acabariam por dar
entrada com um “pedido de
legalização do estaleiro”. O
calendário consta de uma
informação municipal datada
de 8 de Março último. No entanto, seis meses depois de
intimada a apresentar uma
licença que não possuía, e
de apresentar um pedido de
legalização, o facto é que a
actividade se mantém.
Manuel de Sousa, que
na década de 80 escolheu
aquele local da vila de Ribeirão para construir a sua

casa, onde mora com a mulher e um filho, estava longe
de imaginar o que o esperaria tantos anos depois. “Está
a imaginar o que é estar a
descansar, e ainda antes das
sete da manhã ter máquinas
a carregar camiões de pedra?! Parece que a casa vem
abaixo! Isto é tortura!”, indigna-se, e questiona: “a Câmara está à espera de quê para
fazer valer a lei?!”.
Entretanto, a convivência
hostil entre o morador e os
responsáveis da empresa de
construção civil já motivou
várias queixas à GNR e episódios de agressões verbais
e físicas que estão a ser dirimidos em tribunal. Nada que
não pudesse ter sido evitado,
frisa o munícipe, caso a Câmara tivesse sido diligente
na suspensão de uma actividade que confirma estar a
ser desenvolvida de forma
ilegal.

Licenciamento
não é possível,
assegura a Câmara
Questionada pela nossa
reportagem, a Câmara Municipal adianta que a instalação do estaleiro naquele
local “não é passível de licenciar/legalizar, tendo sido
proposto o indeferimento do

projecto de arquitectura”. O
gabinete de comunicação
sublinha que a pretensão em
causa viola disposições específicas do Plano Director
Municipal, e, por outro lado,
“não foi demonstrada, pelo
requerente, a compatibilidade da pretensão com as disposições legais”.
Apesar de o estaleiro ser
“ilegal”, e de o licenciamento
não ser possível ao abrigo do
que está definido no PDM,
uma vez que aquele é uma
área definida como habitacional, o Código de Procedimento Administrativo concede aos requerentes o direito
de audiência prévia, período
durante o qual podem solicitar diligências complementares ou junção de documentos. Findos esses
prazos, “caso o requerente
não reponha a legalidade
voluntariamente, o processo será remetido para os
serviços competentes para
a reposição da legalidade”,
sublinha ainda o município,
que garante que “tudo fará”
para que esta normalidade
seja reposta “o mais breve
possível”.
Quanto aos danos sofridos pelo cidadão em causa,
nomeadamente, na sua habitação, a autarquia informa
que essa é uma matéria do

foro dos tribunais e do “direito privado”, uma vez que a
ela apenas compete “verificar o cumprimento das questões urbanísticas e a reposição da legalidade nessas
questões”.

Empresa desmente
actividade
de estaleiro
Já a empresa em questão, a Organyterra, adianta
que só tomou conhecimento
de que “o espaço não pode
funcionar como estaleiro” no
início da passada semana,
já depois de contactada pela
nossa reportagem. Garante,
no entanto, que o espaço
“nunca funcionou como estaleiro”, a considerar uma
definição de estaleiro como
“o sítio onde se constrói e/
ou repara algo”. Em resposta
ao nosso pedido de esclare-

cimentos, a empresa assegura ainda que “para essas
actividades temos estaleiros
montados em cada uma das
nossas obras”. No entanto,
a definição de estaleiro, de
acordo com a terminologia
da engenharia civil, considera “o local onde se armazena máquinas, ferramentas
e materiais, onde se fazem
os trabalhos preparatórios,
onde se encontram serviços
de pessoal e apoio à obra”,
actividades que de acordo
com as fotografias recolhidas no local vão de encontro
à actividade desenvolvida.
Já quanto ao a “queixas
quanto a danos em habitações vizinhas, decorrentes
da nossa actividade”, a empresa alega não ter conhecimento.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Grupo de Jovens de Esmeriz
promoveu Café Concerto
O Grupo de
Jovens da paróquia de Esmeriz
promoveu,
no
passado dia 28,
uma noite de
carácter cultural
num registo de
Café - concer to.
Centena e meia
de pessoas que
encheram a sala, num evento que contou com a presença
do artista André Ferreira.
O evento contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha,
que felicitou a organização. Também o pároco local, Nuno
Vilas Boas, enalteceu a “audácia destes jovens que colocam o dom da sua juventude ao serviço da comunidade”,
ousando sair da “zona de conforto” e dialogar novas linguagens sem perder a identidade jovem cristã. O concerto
contou ainda com a presença de representantes da Junta
de Freguesia.
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Assembleia Municipal discutiu documento no início da passada semana

Relatório de Contas 2017 aprovado
sob visões distintas da direita à esquerda
Sem surpresas, o Relatório e Contas de Gerência
da Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão relativo a
2017 é alvo de análises distintas consoante o ângulo, se
da direita, se da esquerda.
O documento, apresentado
e discutido em sessão da
Assembleia Municipal do início da passada semana, foi
aprovado com os votos da
maioria PSD/PP, contando
com os votos contra de todos os partidos da esquerda,
PS, Bloco e CDU. Do lado
dos partidos que suportam o
executivo liderado por Paulo
Cunha os elogios ao investimento opuseram-se a críticas de falta de investimento
e a apelos de redução dos
impostos municipais.
Na apresentação do documento aos deputados, o
presidente da Câmara abordou os investimentos feitos
em 2017, dos quais destacou
os avanços significativos nas
redes de abastecimento de
água e saneamento, e as
intervenções ao nível do parque escolar, com obras reali-

zadas em 28 equipamentos.
Aflorou ainda o investimento
ao nível da rede viária, que
viabilizou o melhoramento
de 49 estradas municipais.
Paulo Cunha fez assim o
balanço de um exercício que
apelidou de “excelente”.
Da esquerda a visão deste relatório é bem distinta,
todavia. Paulo Pinto, do PS,
denunciou “falta de investimento”. Recorrendo aos
números do exercício, afirmou que dos 30 milhões de
investimento que estavam
previstos, apenas se gas-

taram metade (15 milhões).
Neste sentido, falou de uma
“grande diferença entre o
discurso de propaganda da
maioria” e aquela que é a realidade concelhia. Por oposição ao investimento, referiu
que subiram uma vez mais
as despesas com aquisição
de bens e serviços, tal como
as despesas com pessoal.
Da mesma forma, abordou
o aumento dos impostos cobrados.
Da CDU, também Daniel
Sampaio censurou a política fiscal do município. O

deputado afirmou estar à
vista que há condições para
baixar impostos. Referiu-se
concretamente ao IMI onde
a receita subiu.
Apontando aos impostos,
a resposta da maioria veio
pela voz de Germano Araújo, da bancada do PSD, que
sublinhou que o aumento
dos impostos cobrados não
significa aumento de impostos, esclarecendo que a arrecadação de receita subiu à
medida da melhoria da condição económica global do
concelho, onde “houve mais
emprego e mais criação de
riqueza”.
Do CDS-PP a avaliação
ao documento foi feita por
Armindo Gomes, que salientou os investimentos na rede
viárias, nas infraestruturas
básicas e nas transferências
para as Juntas de Freguesia.
O Bloco aproveitou a discussão do relatório de contas para apelar, pela voz de
Paulo Costa, à necessidade
de uma melhor política de
habitação, assinalando que
os apoios à renda são insu-

ficientes face às dificuldades
que o mercado oferece.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Presidente
da República inaugura
Centro Português
do Surrealismo
O Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, vai
estar presente, a 1 de Junho
próximo, na inauguração do
Centro Português do Surrealismo, que resulta da intervenção de fundo que a Fundação
Cupertino de Miranda empreendeu no seu edifício sede.
Nesta inauguração será
apresentada ao público a exposição “O Surrealismo na
Coleção Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian”, que
possibilita revisitar as obras ligadas ao Movimento Surrealista desta coleção e regressar ao acontecimento plástico desse período. A exposição representa um estímulo
à investigação e compreensão, quer de atitudes, quer de
pensamentos, levados a cabo por autores que desafiaram
a situação social e política da época, demonstrando audácia, inteligência e liberdade.
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Paulo Cunha entregou mais 112 diplomas

Centro Qualifica já qualificou 317
famalicenses desde 2015

São já 317 os famalicenses que viram as suas competência e qualificações melhorarem por força da acção
do Centro Qualifica de Vila
Nova de Famalicão, em funcionamento desde 2015.
Na passada quinta-feira o presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão, Paulo Cunha, entregou mais 112 diplomas e
certificados do processo de
reconhecimento, validação
e certificação de competências (RVCC) escolar e profissional, momento no qual
reafirmou o compromisso do
município “em fazer crescer
este número”.
No entender do edil, “este
é um trabalho para continuar, e para estimular”. “Há outros patamares e queremos
que as pessoas lá cheguem.
Cada famalicense que se
valoriza é um sinal de que
o concelho está melhor preparado, de que as pessoas
estão melhor formadas e
que reúnem mais e melhores
condições para assumirem

Sancho I, Agrupamento de
Escolas Padre Benjamim
Salgado, Escola Profissional
CIOR, Didáxis Cooperativa
de Ensino de Vale São Cosme e Riba de Ave e Escola
Profissional FORAVE.
Os interessados em apostar num futuro melhor e mais
qualificado podem inscrever-se através da internet em
w w w.famalicaoeducativo.
pt /_centro_ qualif ica _ inscricao e obter informações

os protagonismos que queremos que assumam todos
os dias enquanto cidadãos”,
disse Paulo Cunha.
Em função desse objetivo, o município reforçou nos
últimos meses a aposta no
programa Qualifica, através
de uma campanha de comunicação que vai ser reforçada com novos materiais de
promoção, que nos próximos
dias estarão disponíveis para
consulta no Portal da Educação de Famalicão, em www.
famalicaoeducativo.pt, nos

edifícios municipais, juntas
de freguesia, escolas, entre
outros espaços públicos do
concelho.
O Centro Qualifica, a funcionar desde 2015, é uma
estrutura da Câmara Municipal de Famalicão que
funciona em estreita colaboração com as escolas da
Rede Local de Educação e
Formação. Conta atualmente com sete polos no concelho: Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco,
Agrupamento de Escolas D.

através do telefone 252 320
931 ou pelo Email: centroqualifica@vilanovadefamalicao.org.
Neste Centro podem encontrar uma oferta diversificada, sendo possível, em
função do perfil e experiência, realizar um processo de
RVCC Escolar, Profissional
ou de Dupla Certificação
(Escolar e Profissional) em
horário laboral ou pós-laboral. A Certificação Esco-

lar proporciona uma nova
oportunidade de qualificação
aos adultos que não completaram ou abandonaram
precocemente a formação
no sistema educativo formal.
Permite obter o 4.º, 6.º, 9.º e
12.º anos de escolaridade.
As inscrições podem ser efetuadas a qualquer altura.

Desporto adaptado

Filipe Carneiro entre os melhores
em Barcelona

Filipe Carneiro, famalicense que representa a Associação de Boccia Luís Silva,
participou, no passado dia , no XIII Meeting Internacional de Atletismo para atletas
com deficiência, realizado em Barcelona,
e que contou com a presença de inúmeros
atletas paralímpicos e campeões do mundo, nas diversas especialidades de pista.
O atleta disputou as provas de 100 metros, e 200 metros tendo alcançado o 5.º lugar em ambas. Efetcuou ainda a prova de 800
metros obtendo o 4..º lugar, com boas marcas.
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Inscrições abertas para o Festival de Cinema Jovem

Ymotion põe Famalicão
no mapa do cinema
Vila Nova de Famalicão
apareceu nos radares do cinema português para o lançamento da quarta edição do
Ymotion, o festival de cinema
jovem que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão promove.
O evento contou com a
presença de nomes bem conhecidos da ficação nacional, como José Mata, Joana
de Verona, Miguel Costa,
Isabel Figueira e Tiago Teotónio Pereira. Pelo Museu
Bernardino Machado passou
ainda Rui Pedro Tendinha,
crítico de cinema e comissário do festival, que não
escondeu a ambição que
tem em fazer de Famalicão a
capital do cinema jovem português. O crítico elogiou o
formato de “um festival pensado e feito para os jovens,
que os premeia”, e salientou
o papeç “notável” que a Câmara tem tido para “ajudar
o cinema português desta
maneira”.
As inscrições no Ymotion
2018 decorrem até outubro, em www.ymotion.org, e
sobre esta nova edição do

festival, Rui Pedro Tendinha
adiantou que não vai viver
apenas das curtas a concurso. Para novembro está
agendada uma mostra de
cinema, com uma seleção
de filmes apontados pelo
crítico. “São filmes que vão
mostrar o estado de espírito
do novo cinema português.
O nosso cinema está a viver
um grande momento, é preciso celebrá-lo e o Ymotion
também vai servir para isso”.
A apresentação do Ymotion 2018, que esteve a cargo da apresentadora da SIC
Ana Rita Clara, contou ainda
com a presença da vereadora da Juventude da autarquia, Sofia Fernandes, e de
alguns premiados de edições
anteriores. Luís Campos,
que no ano passado arrecadou os prémios de “Melhor
Realização” e “Melhor Fotografia” com a curta “Carga”,
realçou a importância do festival. “Qualquer prémio ajuda
a projetar os nossos filmes
e os prémios que recebi no
Ymotion no ano passado foram um atestado de confiança no trabalho que fizemos.

Ana Rita Clara, figura da SUC Mulher, foi a apresentadora de serviço

Isso motiva-nos, sobretudo,
a fazer mais e melhor”.
O Ymotion, refira-se, vai
distinguir as melhores curtas
metragens produzidas por
jovens portugueses entre os
12 e os 35 anos. Serão atribuídos os seguintes prémios:
“Grande Prémio Joaquim de
Almeida”, no valor de 2500
euros; “Prémio Escolas Secundárias”, no valor de 850
euros; “Prémio Público”, no
valor de 350 euros; “Prémio
Melhor Animação”, no valor
de 600 euros e prémios para

“Melhor Ator/Atriz”, “Melhor
Direção Fotografia”, “Melhor
Banda Sonora Original”, no
valor de 250 euros.
A gala de entrega de prémios está agendada para o
dia 10 de novembro, na Casa
das Artes de Vila Nova de
Famalicão.
Integram o painel de jurados o argumentista Tiago R.
Santos, os jornalistas Maria
João Rosa e Tiago Fernando
Alves, a atriz Teresa Tavares
e o realizador Fernando Vendrell.
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Câmara homenageia
casais jovens
com mais filhos
O Município de Vila Nova de Famalicão vai homenagear os casais jovens com mais filhos do concelho, no âmbito
do programa comemorativo do Mês da Família que se assinala em maio. Com esta iniciativa a autarquia pretende
“salientar o papel e a importância da família nos dias de
hoje”, como sublinha o presidente, Paulo Cunha.
Depois de em 2014, a autarquia ter distinguido as famílias mais numerosas do concelho, é agora a vez de premiar
os casais jovens que decidiram fugir às estatísticas, contrariando a atual tendência da baixa natalidade e optaram
por construir uma família grande. A homenagem simbólica
vai acontecer a 20 de maio, no âmbito das comemorações
do Dia Internacional da Família, que vão decorrer no Parque da Devesa. Numa tarde que promete ser de festa, o
programa inicia pelas 15h00, com o espetáculo circense
“O Pé descalço”, a cargo do Instituto Nacional das Artes
do Circo e encerra com a entoação do Hino da Família
pelos alunos do Conservatório de Música de Famalicão
da ArtEduca.
Destaque ainda para a iniciativa “Converseta em Família”, com o tema “A primeira cumplicidade”, na Fundação
Castro Alves, no dia 30 de maio, pelas 21h00. Entretanto,
no dia 15, o palco do Centro de Estudos Camilianos, em S.
Miguel de Seide irá acolher a peça de teatro dirigida aos
jovens intitulada “ID, a Tua Marca na Net”.
O lançamento desta quarta edição do Ymotion foi o
também o enquadramento
escolhido pela equipa de
“Linhas de Sangue” para a
apresentação das primeiras
imagens do filme realizado
por Manuel Pureza e Sérgio
Graciano.
José Mata, Miguel Costa,

Isabel Figueira e Tiago Teotónio Pereira foram alguns
dos atores do elenco que se
associaram ao evento deste sábado em Famalicão. O
filme, considerado um dos
mais aguardados do ano,
tem estreia marcada para 26
de julho nas salas de cinema
nacionais.
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Nuno Melo na Semana
da Europa da CIOR

O eurodeputado Nuno
Melo foi protagonista de um
debate que a Escola Profissional CIOR promoveu na
manhã de ontem, segunda-feira, no âmbito da Semana
da Europa.
Para Amadeu Dinis, diretor da Escola, a iniciativa pretende “envolver e sensibilizar
toda a nossa comunidade
educativa e parceiros para as
grandes causas e desafios
da EUROPA, face aos contextos políticos, socioeconómicos e geoestratégicos da
sociedade global em que vivemos”. Segundo este responsável, desde a sua fundaçãoque a
CIOR tem a Europa e os seus “grandes desígnios” presentes no seu Projeto Educativo, muito
particularmentenos “processos e dinâmicas de mobilidade”, com estágios, intercâmbios, encontros e iniciativas diversas, através de parcerias estabelecidas e consolidadas com empresas e organizações distribuídas pela maior parte dos países do espaço europeu.
Entretanto já esta terça-feira e nos restantes dias da semana, vários grupos de alunos procederão à disseminação do Projeto GPS 5 - Get Professional Skills- no âmbito do Erasmus+,
apresentando as suas experiências e vivências nas diferentes mobilidades, numa ação aberta
a outras escolas, empresas, paise demais membros da comunidade escolar. A vereadora da
juventude, Sofia Fernandes, marcou presença nesta ação de disseminação de boas práticas
de mobilidade, assente em 10 apresentações, com testemunhos e experiências partilhados
pelos 74 alunos envolvidos no referido projeto, recorrendo ainda à apresentação de vídeos e
cartazes sobre o mesmo.
Na quarta-feira, dia 9, Dia da Europa, evocativo da Declaração de Schuman, o dia ficará
marcado por uma ação de solidariedade, traduzida numa dádiva de sangue, por parte dos
membros da comunidade escolar, em colaboração com a Associação de Dadores de Sangue
de Famalicão. Por fim, e não obstante o processo em curso do Brexit, houve ainda momentos
para um Englishbreakfast e um Fiveo’clocktea preparado pelos alunos dos CEF- Cursos de
Educação e Formação- para a comunidade escolar.

8 de Maio de 2018

Organização é da Associação Gerações

“Hoje há histórias
na cidade” encheu
Parque da Devesa

A iniciativa “Hoje há histórias na cidade”, promovida
pela Associação Gerações,
encheu o Parque da Devesa, no passado sábado, de
crianças, pais, avós e outros
familiares que quiseram ouvir contos de encantar.
“À semelhança do que já
havia acontecido nas edições de 2015, 2016 e 2017,
provou-se mais uma vez que
esta “festa das histórias” faz
falta a Vila Nova de Famalicão”, refere o presidente da
instituição, Mário Martins, a
propósito de um evento que
se consolida como sucesso.
A equipa do “Piratinha
dos Sons”, que se juntou
pela primeira vez à Associação Gerações e apresentou
no evento a história “Uma
aventura no mar dos sons”,
não conteve o espanto perante a adesão enorme ao
projeto: “em cerca de duas
horas, fizemos cinco apresentações da história! Nunca, na nossa experiência de
contar histórias, aconteceu
nada assim. Estão de parabéns pela iniciativa, pelo
dinamismo da instituição e
pela enorme adesão que o
acontecimento teve”.
Com a sua grande e apurada expressividade, Clara
Haddad esteve em Vila Nova
de Famalicão, a convite da
Associação Gerações, num
momento que foi de grande
encantamento e sedução. A
escritora fez a apresentação
do seu livro “Poeira das Estrelas”, um livro que fez todas
as pessoas, nomeadamente
as crianças, sonhar, seguida
de uma sessão de autógrafos. “Poeira das Estrelas”
conta a história de uma menina chamada Mariana que,
num sonho, vai à procura

das estrelas. Caminhando
pelos campos fora, olhando
os astros numa noite brilhante, senta-se no “campo
das fadas”, as “fadas da luz”.
Uma fada diz-lhe para ir em
frente, à procura dos sonhos.
O sonho da Mariana era alcançar as estrelas e, depois
de muitas aventuras, conseguiu realizá-lo. Quando acordou, com o sol a entrar no
seu quarto, os restos de uma
poeira fina e brilhante estavam a retirar-se, deixando
um rasto. Era a “Poeira das
Estrelas”. Uma história linda
que ninguém pode perder.
Para além da presença
desta mundialmente famosa
contadora de histórias, a Associação Gerações preparou
e produziu para a tarde do 5
de maio, no Parque da Devesa, um conjunto de histórias
que também encantaram:
a história de um pequeno
mocho que se perdeu da
mãe, a história de “O principezinho”, uma obra que se
transformou numa das mais
amadas e admiradas de todos os tempos, o “Cuquedo”
e a história “Vamos à caça
do urso” que nos conta como
cinco aventureiros partem à
caça de um urso.

A história “Mamã”, contada e encenada na véspera
do “Dia da Mãe”, originou
momentos de grande ternura, sobretudo com as fotografias que podiam ser tiradas num “baloiço mágico”,
um cenário que fazia parte
da história. Até muito tarde,
mães e pais, acompanhados
dos seus filhos, tiveram momentos de grande alegria e
de muita magia.
Leonel Rocha, vereador
da Educação e da Cultura,
associou-se, em representação da Câmara Municipal,
à iniciativa da Associação
Gerações, saudando os representantes da instituição
pelo trabalho e pela grande
mobilização que as “Histórias” proporcionam.
No rescaldo da quarta
edição, Mário Martins sublinha que “já está a pensar-se
na materialização de novo
projeto, talvez em moldes
mais abrangentes, havendo
por parte da Gerações toda
a disponibilidade para fazer
chegar longe o ‘Hoje há histórias na cidade’!”.

Rosária Oliveira
Advogada
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
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PS acusa PSD e Paulo Cunha
“cinismo e hipocrisia” na reação
ao caos vivido na Segurança Social
O PS acusa o PSD de “hipocrisia e desrespeito pelo Serviço da Segurança Social de Vila Nova de Famalicão, pelos
seus profissionais e pelos cidadãos utentes”. Em comunicado,
no rescaldo de uma visita às instalações da loja por parte dos
deputados famalicenses à Assembleia da República – Nuno
Sá e Maria Augusta Santos, e do presidente da Concelhia
do partido, Rui Faria, os socialistas afirmam que a situação
de défice de funcionários decorre não só de uma situação
anormal de baixas médicas em simultâneo, mas também do
corte “cego” de contingente que o Governo PSD/PP decretou
em 2015, reduzindo de 17 para 12 o número de trabalhadores
permanentes. “Contra este ataque à Segurança Social de Vila
Nova de Famalicão nunca se ouviu, nem se ouve qualquer
palavra do Dr. Paulo Cunha, nem dos responsáveis pelo PSD
que andam agora tão preocupados e indignados!”, censura o
PS, que não guarda memória de terem “levantado a sua voz”
nessa altura”Hoje devia pedir desculpa aos trabalhadores da
Segurança Social e aos Famalicenses!”, remata a propósito.
Na sequência da jornada de trabalho, a comitiva socialista
constatou ainda que seis dos 12 trabalhadores ali colocados
“ficaram de baixa médica por doença em muitos casos grave
e prolongada”, uma situação “absolutamente inédita, atípica
e imprevisível”. Segundo o PS, este défice anormal está a ser
ultrapassado paulatinamente pela Direção do Centro Distrital
de Braga da Segurança Social, que reforçou a loja de Famalicão com mais dois trabalhadores (um trabalhador afeto à
Sede Distrital e mais um trabalhador afeto ao Serviço de Guimarães), “prevendo-se que já em Junho mais dois trabalhadores dos que se encontram de baixa médica possam recuperar a saúde e regressar ao serviço, a que acrescerão mais
trabalhadores a serem contratados no âmbito do concurso
para recrutamento de assistentes técnicos lançado em 2017
pelo atual Governo e que se encontra em fase de conclusão”.
O partido recorda que este é já o terceiro concurso de recrutamento de pessoal para a Segurança Social (um para assistentes técnicos e dois para técnicos superiores), que o actual
Governo promove, procurando “corrigir e consertar os erros
gravíssimos, destruição social e degradação dos serviços públicos causados pela austeridade cega, cortes e obsessão
ideológica do anterior Governo da direita PSD/CDS-PP”.
Não obstante a evidência de escassez de recursos, o PS
adianta que o atendimento tem ido ao encontro de média do
ano passado, e que no que toca ao atendimento por marcação prévia até “é de salientar que a média de atendimentos
diários até está a ser melhor que em 2017 por efeito de melhorias de procedimentos”. O mesmo acontece, assegura, no
atendimento deferido (por entrega de carta no Serviço), “que
no primeiro trimestre de 2018 já totalizam 993 enquanto que
em período homólogo do ano passado foram de 672”.
Os socialistas acusam o PSD e Paulo Cunha vir desenvolvendo “uma campanha pública hipócrita, cínica, intelectualmente desonesta e desrespeitosa para com o Serviço
da Segurança Social de Vila Nova de Famalicão, pelos seus
profissionais e pelos cidadãos utentes”, uma vez que as suas
mais recentes afirmações acerca do assunto “não têm em
conta as responsabilidades do PSD e as suas próprias culpas nos cortes e dificuldades criadas no funcionamento deste
Serviço, bem como não cuidaram de saber ou propositadamente omitiram as circunstâncias excecionais que o Serviço
enfrenta, inclusive de problemas humanos com doenças dos

Antigos alunos do Externato
reuniram-se em convívio

As “velhas guardas” do Externato Delfim Ferreira, de
1962 a 1974, realizaram, no passado dia 28 abril, um almoço convívio. Este que foi o 3.º convívio anual, permitiu
“reviver memórias, actos infantis e algumas aventuras da
época”.

seus trabalhadores, que o PSD ofende pela leviandade com
que acusa e pela desconsideração revelada para com o sentido de missão pública dos profissionais do Serviço”.
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“Deus da Carnificina” e novo álbum dos “Best Youth”
em destaque na agenda Casa das Artes
“O Deus da Carnificina”,
nos dias 25 e 26 de maio, é
um dos grandes destaques
da programação deste mês
da Casa das Artes de Vila
Nova de Famalicão. Uma semana antes outro dos destaques fica a cargo dos “Best
Youth”, que têm novo álbum
e vêm apresentá-lo na integra no palco da sala de espectáculos, a 18 de maio.
Depois do lançamento
do EP “Winterlies”, em 2011,
e de “Highway Moon”, em
2015, o novo disco dos Best
Youth foi gravado no início
deste ano em Nova Iorque,
com produção de Patrick
Wimberly, músico dos Chairlift. O álbum, do qual foi retirado o single “Midnight Rain”,
é o segundo longa duração
de Catarina Salinas e Ed
Rocha Gonçalves e tem lançamento previsto para esta
primavera.
O concerto em Vila Nova
de Famalicão do próximo dia
18, sexta-feira, servirá também para a apresentação
da nova formação ao vivo da
banda, com Miguel Ferreira
(teclados) e Tito Romão (bateria).

ria de dois casais, adultos e
aparentemente civilizados,
que se encontram para resolver um incidente protagonizado pelos seus filhos menores. “O que acontece na
realidade é a queda progressiva das máscaras a que nos
obrigamos no ato social e um
estalar do verniz, que deixa
a nu a natureza violenta dos
relacionamentos humanos”.
Na música, destaque
também para o projeto “Pela
Estrada com Elis”, no dia 26,
no café-concerto. Na dança,

Cristina Planas Leitão e a
Bactéria Associação Cultural apresentam, no dia 11, o
espetáculo “UM (Unimal)” e
Joana Gama e Victor Hugo
Pontes apresentam “Nocturno”, um espetáculo para o
público infantil, em cena no
dia 12.
Entretanto, com arranque
já no passado sábado, o Close-Up estende-se até 19 de
maio. É nesse dia que estão
previstas duas sessões para
toda a família, com a exibição da versão portuguesa

da mais recente produção
dos Estudios Aardmann – A
Idade da Pedra.
Para mais informações
pode consultar o site da
Casa das Artes em www.casadasartes.org.

Francisco Pereira lidera
lista de delegados ao Congresso
da Juventude Popular
Da programação de maio
da Casa das Artes há ainda
a destacar o regresso aos
palcos famalicenses dos
atores Diogo Infante, Jorge
Mourato, Patricia Tavares

e Rita Salema, que juntos
apresentam em Famalicão
a peça “O Deus da Carnificina”, nos dias 25 e 26.
Uma comédia sobre hipocrisia, que retrata a histó-

O jovem Francisco Pereira, vice-presidente da
Juventude Popular (JP) de Vila Nova de Famalicão
encabeça lista de delegados famalicenses ao Congresso Nacional da Juventude Popular. A votação
decorre esta quinta-feira, dia 10, na sede concelhia
da Juventude Popular.
A lista é composta também pelo recém-eleito presidente do núcleo do Louro da JP, Francisco Alves,
seguindo-se os vice-presidentes da Concelhia Tiago
Ferreira e Rui Simões, Afonso Mesquita, César Couto, Bruno Correia, Adriana Santos e Sara Oliveira.
Serão também congressistas por inerência relativos a serem dirigentes nacionais da estrutura o
presidente da JP Famalicão, José Miguel Silva, e a
ex-presidente, Raquel Pinto, bem como Inês Gomes,
deputada municipal da Juventude Popular em Famalicão. O congresso realizar-se-á nos dias 26 e 27 de
Maio.

“Engenho” promove autonomia
das crianças na natureza
As crianças que frequentam o pré-escolar da Associação “Engenho” realizaram, na semana passada,
mais uma aula de campo
desta vez tendo como espaço de ação e de aprendizagem um monte ou bouça,
nas proximidades da instituição.
Para as educadoras da
Engenho, “a aprendizagem
ao ar livre, em espaços e
contextos diversos, permite
às crianças adquirirem e desenvolverem competências
pessoais, sociais, técnicas e
práticas, através da cooperação, exploração e experimentação”. Paralelamente, sublinham as
mesmas responsáveo, “as crianças ganham confiança, sentido de orientação, perdem medos
e habituam-se a andar e a equilibrarem-se em chãos irregulares”, uma vez que a grande maioria delas “vive a maior parte do tempo em espaços fechados e com pisos lisos”.
Neste contexto, durante uma manhã e cumprindo todas as normas de segurança, “as
crianças tiveram a oportunidade de observar diferentes plantas e árvores, mexer na terra,
picar-se no mato, pisar a manta morta e orgânica do solo, trepar e escorregar por penedos
graníticos revestidos de musgo, ver troncos de árvores cobertos com líquenes, apanhar flores
silvestres e pinhas, registar diferentes formas e texturas e observar toda a biodiversidade que
se encontra no monte”, descreve a instituição, segundo a qual as aulas de campo da Engenho,
integradas no programa Eco Escolas, ocorrerão quinzenalmente em ambientes diferentes.
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PS vai a votos com três listas candidatas à eleição de delegados ao Congresso Nacional

Ana Maria Barroso lidera lista alternativa
pela regeneração do partido e pela
credibilização da política
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Não duas, mas três, são
as listas que os pouco mais
de 300 militantes do PS terão como alternativas de
voto nas eleições internas do
próximo sábado, que irão determinar a eleição de delegados ao Congresso Nacional
do partido, agendado para
o final de Maio. Ana Maria
Barroso é quem lidera um
movimento afecto à moção
de Daniel Adrião – “Reinventar Portugal”, que se opõe
à de António Costa, e que
aponta as primárias como o
caminho de um partido que
se deve regenerar, com o objectivo de promover o debate
em torno das decisões que
legitimam a escolha daqueles que são os agentes do
partido na esfera pública.
Assim, para além da lista
afecta aos órgãos concelhios
do partido, liderada pelo presidente da Comissão Política, Rui Faria, e daquela que
Jorge Costa decidiu apresentar, também Ana Maria
Barroso se irá “intrometer”
na eleição dos delegados. A
militante, refira-se, já há dois
anos alinhou pela moção alternativa que defendia a alteração dos estatutos, com vista às directas, e no momento
tem assento na Comissão
Nacional do PS.

Lista defende
“abanão” interno
Ana Maria Barroso sublinha que esta não é uma lista
de ruptura, mas uma posição
de princípio face à alteração
estatutária que defende, no
sentido de que as eleições
primárias democratizem de
facto a escolha dos protagonistas do partido. Considera
que esta seria uma forma de
qualificar essas decisões:
“entendemos que esta alteração pode mudar o partido
para melhor, no sentido de
não serem sempre as mesmas pessoas a assumir os
cargos. Os militantes devem
ter a possibilidade de votar em quem querem, e não
numa lista”. Com o actual
sistema, “o que acontece é
que as mesmas pessoas se
perpetuam sempre na liderança do partido, a nível local
e nacional”.

Ana Maria Barroso apresenta-se à escolha dos delegados ao Congresso Nacional com o objectivo de “dar
um abanão” ao partido, por
entender que este tipo de orgânica também tem contribuído para afastar as pessoas
dos partidos e da política. “As
pessoas estão-se a desinteressar da política e dos partidos. A maioria das pessoas
deixou de ir votar, e os partidos devem saber interpretar
estas alterações”, refere a
propósito, convicta de que a
mudança tem que passar pelos próprios partidos, a quem
cabe “credibilizar” a política,
sobretudo num quadro em
que os casos de corrupção
se sucedem. Aliás, adianta
que a própria realidade actual da concelhia do PS de
Vila Nova de Famalicão é um
reflexo deste afastamento do
partido face à sociedade civil. “Supostamente, teremos
3300 militantes, mas neste
momento só 323 pessoas
estão em condições de votar,
e porque temos três listas,
senão nem isso teríamos.
Quando foi para as eleições
para a Federação tínhamos
263...”.

Visão que divide
Tendo em conta aquilo
que divide a moção de Daniel Adrião e António Costa – a alteração estatutária
que viabilize as eleições
primárias -, Ana Maria Barroso esclarece que não era
possível qualquer aproximação à lista liderada por Rui
Faria, que alinha com o líder
do partido na manutenção
do actual sistema electivo.
“Nós queremos esta alteração estatutária. Durante
dois anos batemo-nos com
isto na Comissão Nacional,
porque foi aprovado que
esta alteração estatutária iria
acontecer, não no Congresso anterior mas ao longo dos
dois anos de mandato, mas
o facto é que não foi alterado
nada”, lamenta a militante,
que promete não baixar a
guarda. Segundo a socialista já são 31 as listas afectas
ao Daniel Adrião, nomeadamente, em Fafe e Braga, o
que revela um crescimento
da adesão dos militantes ao

A militante, que já há dois anos divergiu da moção de António Costa e alinhou por Daniel Adrião,
tem desde essa altura assento na Comissão Nacional do partido, onde a mudança encontra resistência

conceito das primárias. Ana
Maria Barroso admite que a
mudança poderá não ocorrer
para já, mas acredita que ela
acabará por ter que acontecer. “Isto terá que ser forçado! Não pode ser termos na
Assembleia da República
as mesmas pessoas desde
1976, desde a Assembleia
Constituinte! Isto é uma
aberração! E as pessoas têm
que ter noção que têm que
dar lugar a outros, e isso não
está a acontecer”. Por outro
lado, denuncia: “nós vamos
ver e qual é o currículo dos
nossos deputados? Escola,
universidade,
Assembleia
da República… E o resto?
Por onde passaram? Por
que Juntas de Freguesia, por
que associações? Onde tiveram experiência de terreno?
Onde é que viveram o país
real? Conheceram o vizinho
com a casa a cair que não
tem como mudar a situação,
conheceram outro que tem
a esposa doente e ganha
300 euros de reforma… Os
nossos representantes não
conhecem esta realidade, e,
se conhecem, não se importam… Mas esta é a realidade
deste país. Nós, cidadãos,
vivemos isso, sentimos isso,
conhecemos isso”.
A crítica construtiva pela
mudança, lamenta, tem encontrado “resistências” no
partido, porque a alteração
estatutária também defende
a limitação de mandatos,
que o primeiro-ministro não
se mantenha como Secretá-

rio-Geral quando eleito. Ao
nível local, denuncia pressões da Comissão Nacional
na indicação dos candidatos,
sem respeito pela autonomia
das estruturas descentralizadas do partido, o que considera inadmissível. O prejuízo, frisa, acontece a prazo,
com os supostos candidatos
a demarcarem-se e a assumirem listas independentes,
nalguns casos ganhando até
aos candidatos do PS indicados pela nacional. “Também
é isto que afasta as pessoas
do partido”, censura.

Contra decisões
em círculo restrito
Quanto à realidade local,
Ana Maria Barroso não censura tanto a manutenção dos
mesmos protagonistas, mas
questiona que haja “outros
interesses subjacentes” à
escolha das pessoas que assumem os cargos. “Enquanto isto for decidido num círculo restrito, sem participação
dos militantes, não vamos
a lado nenhum”, constata, e
acrescenta: “não é com um
candidato sempre a correr
que vamos fazer seja o que
for”.
Com legislativas no horizonte de 2019, Ana Maria
Barroso admite que Nuno
Sá e Maria Augusta Santos
possam permanecer como
indicados à Assembleia da
República. Nada a move
“contra” as pessoas, que

conhece e cuja competência valida, mas admite que
gostaria que “houvesse um
debate em torno das pessoas, em torno daquelas
que são as suas ideias e as
suas propostas”. A escolha
das pessoas não deve ser
“uma fatalidade”, deve ser
alvo de um debate interno,
dando oportunidade a todos

de ambicionar ascender a
cargos que outros ocupam
ou ocuparam. Demarca-se
completamente dessa ambição pessoal, mas defende-a
por entender que “é a melhor
maneira de governar”. “Espero que, da mesma forma
que eu herdei do meu pai um
país melhor em 1974, espero
também poder deixar ao meu
neto um país melhor do que
aquele que herdei, com mais
oportunidades”, conclui.
Confrontada com a posição pública assumida por
Jorge Costa, que é crítico
com a história recente do
partido a nível local, a militante assume que “ele tem
alguma razão”. Admite que
“é uma pedrada no charco”,
contudo, lembra, esta eleição é para os delegados ao
Congresso e nada mais do
que isso.
Com Ana Maria Barroso
alinham Adelina Ortiga, destacada militante do PS local,
Ernesto Silva, ex-autarca de
Calendário, Domingos Peixoto, do Louro, entre outros
militantes.

VENDE-SE
Sica

com 1,40 metros
de altura de tronco,
2,10 de altura de folhagem.
PREÇO: 120 Euros
(negociável)

Tlm: 936901958
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Carta Aberta

Eleição dos Delegados
ao 22.º Congresso Nacional do PS
A pluralidade é a característica que mais define o P.S. e
aquela que mais me cativa
neste Partido!
Assim, é com naturalidade
e com respeito pelos valores do P.S. que encaro a
presença de várias listas de
candidatos a delegados ao
próximo Congresso Nacional
do P.S., que decorrerá nos
próximos dias 25, 26 e 27 de
Maio na Batalha.
Encabeço a lista de apoiantes de António Costa com
imenso orgulho, com a consciência de que o P.S. assegurou uma nova esperança
para Portugal, cujo caminho
não pode parar.
Orgulho-me de liderar, juntamente com Paulo Folhadela,
Carla Faria, Hugo Sampaio,
Paulo Pinto, Sandra Lopes,
José Pereira, Miguel Soares

e Filipa Oliveira uma lista plural, com pensamento crítico,
com percursos autárquicos e
profissionais abrangentes.
Seremos um grupo de militantes prontos a discutir o
P.S. e Portugal.
A lista de candidatos a delegados é composta por 9 delegados efetivos.
Mas também deixo bem
claro a quem parece querer
aproveitar estas eleições
para discutir algo mais, que
poderia ter-se apresentado a
eleições internas, que decorreram ainda há 3 meses.
Vir agora, a pretexto de umas
eleições para delegados a
um Congresso Nacional, desatar num chorrilho de criticas, injustas e infundadas, à
direcção concelhia do Partido Socialista é sintomático
de quem vive, isoladamente,

na terra do não e do espelho
ilusório, que transforma em
leão um mero gatinho, amuado com o mundo e incompreendido.
Os Delegados que me acompanharão não vão passear à
Batalha!
Levamos um caderno de encargos bem delineado, com
preocupações,
nomeadamente, na área da descentralização de competências
e do investimento infra-estrutural para Famalicão, que
pretendemos discutir e sensibilizar.
Apelo à comparência de todos os militantes na Eleição
de sábado dia 12 de maio,
que decorrerá entre as 14:00
e as 22:00 na sede do partido Socialista Concelhio.
Lanço o repto a um apoio
claro e inequívoco dos mili-

tantes do P.S. a António Costa, Lista B e àqueles que,
não ficando no sofá nem se
limitando a criticas num jornal para justificar atos, dão
o melhor de si, diariamente,
em prol de Famalicão e do
Partido Socialista.
PRESIDENTE
DA COMISSÃO POLÍTICA DO PS
DE FAMALICÃO,
RUI FARIA

Jorge Paulo Oliveira põe dedo
nas “feridas” do sector da Educação
Numa semana de olhos
postos no sector da Educação, o deputado do PSD na
Assembleia da República,
Jorge Paulo Oliveira, acusa
o Ministério de “faltar à escola” quando não reúne a
Comissão de Acompanhamento previsto no Contrato
Interadministrativo de delegação de competências
celebrado entre o Estado e
o Município de Famalicão,
e avança com uma recomendação ao Governo para
proceder à requalificação da
Escola Secundária Padre
Benjamim Salgado.
No rescaldo de uma visita
à Escola EB 2, 3 Da. Maria II,
o parlamentar ficou a saber
que aquela comissão, efectuada no quadro do processo de descentralização do
programa “Aproximar Educação”, tenha sido “suspensa”
pelo Ministério da Educação.
Jorge Paulo Oliveira adianta,
em nota de imprensa, que a
estrutura “está há mais de
ano e meio sem reunir formalmente porque o Ministério da Educação não indica
os seus representantes, nem
qual deles preside e convoca
o órgão”. Segundo o deputado, “a comissão de acompanhamento deve reunir pelo
menos uma vez no final de
cada trimestre e compete-lhe monitorizar a evolução
do projeto, bem como propor
a adoção de medidas para
melhoria das metas de desempenho”. É por isso que
sublinha que este “não se

trata de mais um órgão, muito menos de um órgão decorativo”, entendendo que “o
projeto teria muito a ganhar,
o processo de descentralização teria muito a ganhar, se
o governo cumprisse a sua
obrigação”.
À margem desta temática, Jorge Paulo Oliveira
abordou ainda a necessidade de uma intervenção nas
infraestruturas da escola.
“A Associação de Pais e a
Direção do Agrupamento
tem feito um trabalho muito
meritório na manutenção e
melhoramento dos espaços,
mas a passagem do tempo
exige obras mais profundas
que só são possíveis com a
intervenção da administração central”, refere o deputado famalicense, que destaca o deficiente acesso e o
mau estado de conservação
do pavilhão gimnodesportivo. “Urge uma intervenção
profunda naquele espaço
desportivo, inaugurado em
1996, quer ao nível de piso,
quer ao nível da cobertura
e balneários, devendo ser
equacionada a sua ampliação”, sublinha. No que toca
à ampliação, deixa claro
que se impõe no quadro de
uma “decisão governamental de pôr fim aos contratos
de associação, que levou a
um aumento avassalador do
número de alunos naquele
estabelecimento que passou
de 250 para 800 alunos”. O
parlamentar prometeu questionar a tutela a este propó-

sito.

PSD recomenda
intervenção na
Benjamim Salgado
Entretanto, na sequência
de uma visita que efectuou
há algumas semanas à Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, onde também constatou instalações
degradadas, o deputado do
PSD anunciou a apresentação de uma recomendação
ao Governo para proceder à
sua requalificação.
A iniciativa, adianta, conta
com a subscrição de inúmeros deputados do PSD, entre
os quais o líder Fernando
Negrão. Na recomendação
é recomendado ao Governo
que “projete e materialize
uma intervenção profunda
na Escola Secundária Padre
Benjamim Salgado de modo
a resolver os seus visíveis
problemas infraestruturais e
conceptuais há muitos anos
legitimamente denunciados
pela comunidade educativa”.
Depois da visita a 12

de Março, e de uma interpelação do Ministério da
Educação, “à semelhança
de todas as perguntas regimentais que lhe são feitas,
nunca respondeu”, a diligência parlamentar foca-se na
evidência de “problemas de
infiltração, bem como de isolamento térmico e acústico”
que, na opinião dos sociais
democratas “causam natural
desconforto aos alunos, professores e pessoal não docente” e nessa medida, são
“um obstáculo ao sucesso
escolar dos alunos”.
De igual modo, é afirmado
na exposição de motivos do
Projeto de Resolução, que
os edifícios da escola estão
“completamente desajustados” dos “padrões conceptuais de uma escola moderna
e funcional, onde se impõe
que os seus espaços letivos
estejam adequados às exigências curriculares”. A esse
propósito é igualmente referido que não fosse este desajustamento, a Escola teria
melhores condições para se
abrir mais à comunidade.

PRECISA-SE

Pessoas para colheita
de framboesa.
Localização: Cruz
Horário: 06h00-10h00

Tlm: 936901958
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FAMAEXPLORERS no
RAID TT da FERRARIA
a contar para o CNTT
Arcélio Couto, o piloto
Famalicense de 36 anos
voltou este ano a participar
no Campeonato Nacional
de Todo-o-Terreno pela
equipa da associação que
representa, os FAMAEXPLORERS, apoiado pela
equipa Bianchi Prata e pela
oficina JPM motos e Jocel
Eletrodomésticos.
Ainda
na fase final da recuperação de uma queda que o fez desistir do RAID TT do Pinhal o piloto Famalicense fez-se
apresentar em boas condições e conseguiu acabar em 3º
lugar da classe de promoção do RAID TT da Ferraria que
decorreu nos dias 28 e 29 de Abril em Abrantes e Gavião,
Portalegre.

Didáxis sonha renovar
título de campeã
A Didáxis quer renovar o título de campeã da Taça de
Portugal de 2017 e Supertaça de 2018 (através da formação A). Nos oitavos de final da Final da XL Taça de Portugal de Xadrez, o Clube de Xadrez A2D foi representados
pelas equipas A e B que tiveram que se defrontar.
Após três horas de jogo a equipa B chegou a causar
sensação após uma inesperada vitória de Bruno Ribeiro
perante Ivo Dias, no 3.º tabuleiro. No entanto, logo de seguida o capitão do CX A2D, Bruno Gomes, superou Inês
Silva no 2.º tabuleiro igualando a contenda a 1-1. As atenções voltaram-se para o 1.º tabuleiro em que Luís Silva
voltou a ser decisivo ao garantir a passagem aos quartos
de final depois de ganhar a sua partida ao atual Campeão
Distrital Absoluto de Braga João Romano (Capitão da
Equipa B do CX A2D). Com a eliminatória já decidida, Luís
Romano, no 4.º tabuleiro, carimbou o resultado final em
3-1 em favor da equipa A do CX A2D perante o experiente
atleta Vítor Carvalho.

8 de Maio de 2018
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DIVERSOS
VENDO

VENDO

Escritório
c/ 51 m².

Casa em Gavião com
850m² de terreno.

VENDO

VENDO

TLM.: 926 449 681/8
T1+1 alugado para
investidores. Renda 280€.

TLM.: 969 994 181

VENDO

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

VENDO

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

VENDO

T3 todo mobilado
c/ aparcamento.

TLM.: 969 994 181

VENDO

Apartamento T1
Cozinha mobilada
com garagem.
Boa exposição solar.
Ótimo preço.
TLM.: 962 189 593

VENDO T3

Cozinha mobilada, garagem
fechada. Só particulares.

TLM.: 912 811 606

TLM.: 969 994 181

Lote terreno em
Delães com todas
as insfrastuturas
bem localizado,
boa exposição solar.
TLM.: 962 189 593

VENDO

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

TLM.: 919 746 090

ALUGA-SE
Café todo equipado
em Nine.

914 133 202 | 964 159 605

ALUGO

Garagem ou armazém em
Outiz c/ área de 56m²
c/ escritório e WC.

PRECISA-SE

Empregada de
cozinha em part-time.
TLM.: 914 661 833

PRECISA-SE

Soldador mig com
experiência na área
da soldadura.
TLM.: 916 739 905

RESTAURANTE
No centgro de
Famalicão precisa
de empregado/a para
mesas e balcão.
Part-time ou Full-time.
TLM.: 916 401 643

PRECISO
Cozinheiro ou
ajudante
de cozinha.

ALUGA-SE

PRECISA-SE

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

ALUGO

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

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.

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

25 ANOS DE ATIVIDADE

TLM.: 916 355 179

TLM.: 962 189 593

VENDO - 969 010 914

PRECISA-SE
AJUDANTE

T1 c/ garagem fechada
perto do centro.

TLM.: 918 154 587

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

2.000.000€

ARRENDA-SE

8 de Maio de 2018

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

Empregado/a de mesa
e ajudante de cozinha
para restaurante
em Joane.
Folga ao domingo.

TLM.: 966 913 372

PRECISA-SE
Funcionários/as
para empresa de
limpezas.
TLM.: 935 772 711

PROCURA-SE

Cabeleireira

EM GUIMARÃES

TLM.: 917 663 941
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

www.opovofamalicense.com
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HOMEM

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

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

TLM.: 910 634 363

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

FAMALICÃO

910 176 945

VIVIANE

SUZI

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,

EXTRA NOVIDADE

Rapariga casada, infiel, marido
ausente, mulher presente. Louca p/
prazer, desinibida e meiga, mamas
grandes, uma boa apertada,
bumbum a iniciar massagens relax
c/ acessórios. Única semana.

as posições que gostares.

TLM.: 916 130 100

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

TLM.: 913 441 183

A TRINTONA
Portuguesa. Doce
tentação, loira, coxas
grossas, peito XXL,
69 guloso, oral ao
natural divinal.

PATRÍCIA

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

TLM.: 917 392 262

LENA

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

TLM.: 918 812 625

TLM.: 939 965 269

com oral, 69, carícias e

919 162 044
926 598 702

FAMALICÃO

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

Atendimento de fino trato,

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

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

TLM.: 915 104 229

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

1.ª VEZ

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.

TLM.: 915 275 958

Travesty, 23 anos, corpo
escultural, linda, meiga
e dotada, leiteira, ativa,
passiva. O natural.
Fim tudo nas calmas.

TLM.: 919 269 471

917 695 497

ABALADORA
PORTUGUESA

Loiraça insaciável. Quentinha!
Cheia de tesão! Seios grandes.
Espanholada até ao fim, min...
bom O... 69 delicioso! Completa.
Até há 1 da manhã.

NOVIDADE
Bella, cara linda,
meiga e envolvente.

TLM.: 925 618 610

TLM.: 917 965 535

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

DELICIA

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

TRAVESTY NOVIDADE
Atrevida, dominadora, dote de
ferro, rainha do linguado, 69
delicioso. Bumbum apertadinho.
Gemidos de prazer. ÚLTIMA
SEMANA (24 horas) Atreve-te.

TLM.: 910 729 055

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

TLM.: 915 654 526

PORTUGUESA
Meiga e carinhosa.
TLM.: 914 481 098

TENTAÇÃO

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

MULATA
PORTUGUESA

1.ª VEZ

Meiga, simpática, 28 anos,
peito XXL para espanholada,
oral profundo, mi..., rata e
bumbum apertadinho. Fácil de
encontrar, difícil de esquecer.
Satisfação garantida.

24 anos, loira, alta, olhos
verdes, toda boa. O natural,
69, mi..., completa,
meiguinha.
Dá beijinhos, acessórios,
massagem, prazer total.
Venha experimentar!

TLM.: 912 053 845

913 223 764 | 914 674 654

BRUNINHA

De volta a Famalicão por poucos
dias meiga e gostosa como
sempre. Cheia de amor para dar
em convívio único e inesquecível. Aguardo cheia de saudades

TLM.: 917 622 432

MENINA

A ABALAR
FAMALICÃO

A ESTREAR

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

TLM.: 912 372 071

TLM.: 913 299 947

918 081 000

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.

Rapariga, toda boa, peito
XL, meiga e carinhosa,
69 gostoso, bom mi..., O
natural, atendimento para
clientes de bom gosto.

