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“Habemus”
beneficiação
da EN 14

Depois de anos e anos a reivindicar intervenção numa via desajustada para a carga intensa
de trânsito que a atravessa todos os dias, finalmente estão no terreno as primeiras movimentações
com vista à beneficiação do traçado. Presidente da Câmara e presidente da Continental
congratulam-se, mas apelam ao Governo para que execute a totalidade do projecto.
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Casal assume
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Câmara antecipa reabertura da Ponte da Lagoncinha
A Ponte da Lagoncinha,
em Lousado, reabriu ao trânsito na passada terça-feira,
depois de cinco meses encerrada para realização de
obras de conservação e valorização. A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, responsável pela obra,
conseguiu antecipar o fim
das obras em cerca de um
mês, convicta da falta que a
infra-estrutura tem para os
milhares de utilizadores habituais.
Refira-se que as obras

de conservação e valorização da ponte, tinham um
prazo de execução de seis
meses e implicaram um investimento de cerca de 154
mil euros contando com o
cofinanciamento de cerca
de 128 mil euros, pelo Programa Operacional Regional
do Norte – Norte 2020, através do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional
(FEDER).
Para além da limpeza e
tratamento das cantarias em
granito, do restauro e nivela-

mento do tabuleiro da ponte,
a intervenção implicou também a consolidação estrutural de fissuras existentes nos
paramentos e intradorso do
tabuleiro da ponte.
A empreitada teve como
objectivo essencial “eliminar os fatores de risco e de
degradação infraestrutural
e melhorar as condições de
segurança, protegendo e
salvaguardando, ao mesmo
tempo, os elementos patrimoniais e melhorando as
condições de fruição”.

Segundo o presidente
da Câmara, Paulo Cunha,
“esta intervenção, que já era
aguardada há algum tempo, permitirá dotar a Ponte
da Lagoncinha de melhores
condições de circulação e de
segurança, assegurando assim a proteção e valorização
deste importante património
que tanto engrandece o nosso concelho”.

Sá da Costa e Durval Ferreira
protagonistas em conferencia
sobre o “Verão Quente”

O auditório da
Junta de Freguesia
de Famalicão e Calendário, na Avenida de França, acolhe, a 18 de maio
próximo,
pelas
21h00, uma conferência intitulada “Verão Quente em Famalicão – Vitimas e Processos”.
A iniciativa, de entrada livre, é organizada pelo Movimento “Justiça para com a Memória de Laurentino Leitão
de Carvalho”, falecido em Agosto de 1975 vítima de uma
bala perdida naquele que ficou conhecido como o “Cerco
à Sede do PCP”. A conferência, que promete trazer novos
dados e reflexões sobre este período revolucionário, contará com os conferencistas Artur Sá da Costa, historiador
local, e Durval Ferreira, conhecido advogado famalicense.
Modera o debate o jornalista Francisco Mesquita.

Na Rua da Espadaneira, em Requião,
foi-se o piso, vieram as infra-estruturas,
chegaram para ficar os buracos.
É disso que se queixam os moradores e utilizadores da rua,
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Beneficiação da EN 14 já está no terreno
PAULO CUNHA SATISFEITO, MAS LEMBRA “O QUE FALTA FAZER”,
REFERINDO-SE À FASE QUE INTEGRA A NOVA TRAVESSIA SOBRE O RIO AVE
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Está finalmente no terreno a empreitada de beneficiação
da Estrada Nacional 14 (EN 14). Mais de 20 anos depois das
primeiras reivindicações da região, intensificadas nos últimos
anos por uma diplomacia colectiva de concelhos como o de
Vila Nova de Famalicão e Maia, que assumem a “grelha de
partida” das exportações que puxam a economia do país
para cima, há máquinas a desbravar terreno no troço entre
a rotunda sul da Variante Nascente e o lugar de Santana,
em Ribeirão, onde irá nascer uma rotunda de ligação à zona
industrial de Lousado.
“Esta manhã de segunda-feira (ontem) começa com um
alento de esperança para os empresários e pessoas que vivem naquela região”. É desta forma que o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão reage, em entrevista ao “Povo Famalicense”, ao avanço da obra no terreno.
Nas primeiras declarações públicas sobre o assunto, na manhã de ontem, Paulo Cunha fala de “um momento importante
para o concelho”, assinalando, contudo, que esta é apenas
“uma primeira etapa”. Não deixa de reforçar “a dimensão do
que já está feito”, mas sublinha que este primeiro passo não
deve fazer “esquecer o que falta fazer”.

Satisfação e expectativa
quanto ao que falta
Isto porque, lembra, com a beneficiação do troço que deverá estar concluído lá para Maio de 2019, fica solucionada
a progressão do trânsito para Norte, ou seja, entre a nova
rotunda a criar no lugar de Santana e a cidade de Vila Nova
de Famalicão, onde se encontram, nomeadamente, os nós de
ligação às auto-estradas, mas fica por resolver a progressão
do trânsito no sentido sul, direcção à Trofa, onde fica a faltar
a construção de uma nova travessia do rio Ave, que ligue ao
traçado a intervenção da Trofa à Maia.
“Mais do que não acreditar, eu não imagino que o Governo
de Portugal não dê continuidade àquilo que está hoje a começar. De facto seria muito mau começarmos esta intervenção por um ponto que é essencial, se depois não déssemos
continuidade para sul, com a travessia do rio Ave”, sublinha a
propósito, convencido que “uma governação responsável não
faria tal coisa”. Na expectativa de que “não seja preciso esperar mais 25 anos para que a obra se conclua”, Paulo Cunha
deseja que este dia seja “tão só o começo”.
O avanço dessa terceira fase, com a criação de uma nova
travessia e construção dos respectivos nós de ligação, está
ainda dependente de um estudo de impacto ambiental, que
não existia à data de apresentação do projecto, no início de
2015. “Por aquilo que percebi essa etapa estava em fase
avançada, mas não sei mais nada do que isso”, assinala.

Ligação à zona industrial de Lousado
avança em breve
Relativamente à criação a nova via de ligação à zona industrial de Lousado, investimento da ordem do milhão de euros que a Câmara Municipal assumiu, deverá estar concluída
ainda antes da beneficiação da EN 14. “Estão ultimados os
projectos, nomeadamente os de especialidade que estavam
a ser executados pela Continental-Mabor, e uma vez concluída essa etapa lançaremos o procedimento concursal para
que a obra arranque. Trata-se de uma intervenção mais curta,
e penso que em cinco/seis meses a obra estará concluída”.
O presidente da Câmara não esquece, entretanto, que
para além desta ligação à zona industrial de Lousado uma
outra antena estava destinada à zona industrial de Sam, em
Ribeirão. “Esperamos também contar com o envolvimento do
Governo”, determina, na certeza de que esta ligação não é
menos importante que a primeira, saturada que está a ligação principal existente, em função do trânsito intenso afecto
às empresas dessa área industrial. Paulo Cunha recorda que
tanto esta futura ligação como a que irá avançar em breve no
sentido de Lousado, eram intervenções nacionais, pelo que
espera que o Governo diligencie que ela se faça. “A Câmara
não vai pedir apoio ao Governo para essa intervenção. Vai
assumir que está disponível para ajudar nessa intervenção,
à semelhança do que fizemos em relação a Lousado”, esclarece a propósito.

Câmara disponível porque
“o nosso futuro falou mais alto”
Convicto de que a disponibilidade financeira do município
foi determinante para equação que teve como resultado o
avanço da obra, o edil contextualiza: “percebemos que, ou
ajudávamos e tínhamos a obra, ou não ajudávamos e não
tínhamos a obra. As nossas empresas, os nossos cidadãos,
o nosso futuro, falou mais alto. Por isso a Câmara Municipal
está a fazer aquilo que não tem que fazer”. Deixa assim claro,
contudo, que não irá sobrecarregar o orçamento municipal
com responsabilidades que são da Administração Central.
“Se porventura as nossas contas estão melhores do que as
nacionais é porque fomos cuidadosos. Não vamos sobrecarregar quem gere bem com as actividades que, quem gere
mal, não pode suportar. Não é possível, não é correcto, não é
justo, que o nível nacional da governação transfira para níveis
locais da governação tarefas que são suas, com o argumento
de que não há dinheiro”, aponta, rematando que “não é com
capital de queixa que resolvemos o problema”.

Presidente da Continental
reage com “alegria contida”
O presidente do Conselho de Administração da
Continental, Pedro Carreira,
que tem sido muitas vezes
o porta-voz dos empresários
na reivindicação de acessibilidades dignas da dimensão
empresarial da região, reage com “alegria contida” ao
avanço das obras.
Em declarações ao “Povo
Famalicense”, reconhece o
“forte empenho” do primeiro-ministro, do Ministro da
Economia e “principalmente” do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas
na resolução do problema,
mas assume ainda “algumas dúvidas” quanto a um

processo que começa pela
intervenção “mais simples”
e que “custa menos”, deixando para depois a empreitada
que teria, de facto, o condão de resolver a questão
do congestionamento: uma
nova travessia do rio Ave,
alternativa à Lagoncinha e à
que integra o traçado da EN
14, nos limites dos concelhos de Famalicão e da Trofa. Para além disso, adianta:
“para a resolução dos congestionamentos cada vez
mais intensos que se verificam, terá de ser criada uma
rotunda extra e essa rotunda
extra, segundo informações
que recebemos, será a últi-

ma a ser construída, ou seja,
já na fase final da obra que
acontecerá no final do próximo ano. Assim sendo, falta
muito tempo e todos nós sabemos que o tempo é nosso
inimigo”.
Na ausência de indicadores concretos relativamente
à concretização da totalidade do projecto que visava fazer da EN 14 uma via à altura
do tráfego que escoa, Pedro
Carreira confessa mesmo
que, enquanto não vir concurso público para construção desse troço intermédio,
não fica “muito descansado”.
“Eu não sou pessimista, aliás até me considero uma

pessoa bastante otimista. Só
que estamos todos já cansados de receber justificações
para os atrasos sucessivos,
porque não se pode fazer,
pois existem sempre dificuldades”, desabafa, num
quadro nacional em que os
“processos burocráticos são
imensos”, e onde também
não pode descartar “eventuais mudanças de políticas
nesta matéria”.
Quanto aos benefícios
que a beneficiação do troço de Famalicão trará para
a Continental em particular
assume que “ são muito poucos, pois temos de entrar na
via de trânsito comum e se

Governo investe 3,3 milhões,
Câmara 1,5 milhões
A empresa responsável pela empreitada, a ABB – Alexandre Barbosa Borges, SA, começou esta semana a instalar os respetivos estaleiros da obra e a colocar as máquinas no terreno para dar inicio aos trabalhos.
Com um custo estimado de 3,3 milhões de euros e com
um prazo de execução de 330 dias, as obras há muito
aguardadas têm em vista a melhoria da mobilidade na via
e das acessibilidades rodoviárias à Zona Industrial de Lousado e à Zona Industrial de Ribeirão. A primeira avança de
imediato, num investimento municipal da ordem do milhão
de euros, a que se somam cerca de 500 mil de outras infraestruturas como iluminação.
O contrato da empreitada foi assinado em finais do ano
passado pelo ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, resultando de um Acordo de Gestão
estabelecido entre a Infraestruturas de Portugal e a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e enquadrada
no âmbito do Programa de Valorização das Áreas Empresariais.
A beneficiação da EN 14 prevê o alargamento da plataforma para 2x2 vias com separador central, a reabilitação
integral do pavimento e a instalação de semáforos para
controlo de velocidade e travessia de peões, entre outros
trabalhos. Já no caso da beneficiação do troço entre Santana e Vitória a obra consiste na reabilitação integral do
pavimento, na construção de novos passeios e reabilitação dos existentes e a reformulação e melhoria das condições de articulação com rede viária municipal existente.

isso não for resolvido ficamos quase na mesma”. No
imediato, para a empresa
que dirige, “a maior virtude” de todo o processo é a
criação da tal nova antena
de ligação entre a EN 14 e a
zona industrial de Lousado:
“ficamos com os acessos à

Continental, ao nível dos de
outras grandes empresas
em Portugal, que já os têm
há muitos anos, pelo que
esta é, na realidade, a mais
valia que teremos”.
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Ministro da Economia encerrou 1.º Fórum Económico Famalicão Made IN com elogios
ao concelho e à capacidade de resistência dos empresários do Norte

Famalicão na rota da competitividade
ao serviço de melhores rendimentos
e mais emprego
“Vila Nova de Famalicão
demonstra que a competitividade se faz com inovação,
e resulta numa melhoria dos
rendimentos e baixa do desemprego”. As palavras são
do ministro da Economia,
Manuel Caldeira Cabral,
que na passada quinta-feira
encerrou o primeiro Fórum
Económico Famalicão Made
IN, uma iniciativa organizada
pelo jornal ECO em parceria
com a Câmara Municipal,
que também trouxe à Casa
das Artes outras figuras nacionais como Paulo Portas,
ex-ministro dos Negócios
Estrangeiros, o administrador do Banco de Portugal,
Hélder Rosalino, e o actual
presidente do Novo Banco,
António Ramalho.
O presidente da Câmara,
Paulo Cunha, protagonista
escolhido para uma entrevista no palco da Casa das

Artes, congratulava-se no
final com uma adesão acima
da esperada, e que justificou
de resto a recusa das últimas
inscrições, porque esgotada
a capacidade do Grande Auditório.
Para uma plateia cheia
de empresários, o ministro
da Economia fez questão de
se dirigir a eles: “parabéns
aos empresários pela performance nas exportações,
no rendimento e no emprego”. Numa região, o Norte,
que foi a mais fustigada foi
pela globalização e abertura
de mercado a oriente, Caldeira Cabral quis elogiar a
capacidade de “resistência”,
“sobrevivência” dos empresários, assim como a sua
capacidade de dar a volta
por cima, de maneira a que a
mesma região seja hoje “um
motor” da economia nacional, e aquela que “lidera nos

novos investimentos”.
O governante reiterou o
compromisso do actual executivo em apoiar as empresas, convicto de que essa é
a melhor forma de ajudar o
país. Elogiou o exemplo que
Vila Nova de Famalicão e
outros concelhos têm dado,
e adiantou, de resto, que,
precisamente pelo destaque
que assume no panorama
nacional, Famalicão faz
parte de um lote de 33 municípios que irão receber um
Espaço Empresa. A valência
proposta pelo Governo pretende concentrar o conjunto
das ferramentas ao serviço
das empresas, por forma
a agilizar processos e com
isso favorecer a competitividade.
No entender de Caldeira
Cabral, o fórum realizado
em Vila Nova de Famalicão
“mostra bem que há muitos

Presidente da Câmara com o Ministro no desfecho do fórum

concelhos como Vila Nova
de Famalicão que têm dado
um contributo muito importante ao país”.

“O objectivo
são as pessoas”
Na entrevista perante
uma plateia de empresários
e de profissionais do sector,
Paulo Cunha deixou claro
que tudo quanto o município
possa fazer pela melhoria
das condições das empresas, tem como fim último
“as pessoas”. Instado sobre
a ambição legítima de subir
no ranking das exportações,
onde actualmente Famalicão
assume o terceiro lugar no
plano nacional, o edil famalicense esclareceu: “não nos

move ser primeiro, segundos
ou terceiros, move-nos é ser
melhores”, para acrescentar que o grande objectivo
é sempre que “a jusante do
sucesso das empresas haja
reflexo na vida das pessoas”.
Consciente de um concelho “arrojado, competitivo e
combativo”, o edil famalicense considera que as políticas
públicas,
nomeadamente
as municipais, são determinantes para o sucesso dos
agentes económicos. Por
isso, Paulo Cunha não lamenta a perda dos dois milhões de euros de benefícios
fiscais concedidos às empresas nos últimos anos, “porque têm um retorno enorme
na economia”.

“Descentralização:

Liberdade FC promove
20.ª Milha Urbana
O Liberdade Futebol Coube
promove, a 19 de maio próximo,
a 20.ª Milha Urbana da Cidade
de Famalicão.
A prova terá lugar a partir das
15 horas na Avenida de França,
sendo destinada a atletas federados e não federados com idades compreendidas entre os sete
e os dez anos.

43.º Festival da Folclore
do Rancho
de S. Miguel-o-Anjo
O Rancho Folclórico de S. Miguel-o-Anjo promove, a
20 de maio, o seu 43.º Festival de Folclore.
A iniciativa terá lugar na Praça Cupertino de Miranda,
a partir das 15h00. Actuarão o rancho organizador, o Rancho Folclórico de S. Cipriano de Tabuadelo, o Rancho Folclórico Regional de Sorraia, o Grupo Folclórico da Associação de Escapães, e o Grupo Folclórico das Lavradeiras
de Parada de Gatim. O final está previsto para as 19 horas.

“não gosto
do que conheço”
Do impacto que as políticas municipais têm no território, o presidente da Câmara
também foi chamado a comentar as políticas nacionais
com impacto nas autarquias,
e, nomeadamente, as matérias que estão em discussão
para descentralização de
competências. Paulo Cunha
não se refugiou e assumiu:
“não gosto do que conheço”.
O edil referiu-se concretamente às competências
que poderão recair sobre os
municípios em matéria de
saúde, para sublinhar que a
sua concepção de “competências” não é aquela que
está patente na proposta
preliminar do Governo. “Não
gosto que entendam que a
participação dos municípios
na saúde é a substituição do
telhado, ou da janela. Isso
não são competências, são
tarefas”, lamentou acerca do
pouco que conhece do que
está proposto, acrescentando que competências são
aquelas que dão aos municípios a capacidade de influir
sobre a melhoria dos cuidados de saúde prestados à
população. “Para a Câmara
assumir responsabilidades
na saúde terá que ter poder para mudar”, sublinhou,
convicto de que contribuir
para uma melhoria em áreas como esta vai muito para
além de obras físicas.
Assim, Paulo Cunha recusa-se ao papel de um município “tarefeiro” do Estado,
e acusa o Governo de usar
esta descentralização para
se livrar de tarefas, e não
para procurar, de facto, a
prestação de melhores serviços aos cidadãos.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Tribunal de Guimarães começou a julgar arguidos detidos em Junho de 2017 pela PSP de Famalicão

Casal confessa burla na angariação de donativos
e diz-se arrependido
O casal detido em Junho
de 2017 por suspeitas que
engendrar um esquema fraudulento de angariação de
donativos, recorrendo para o
efeito a instituições e casos
fictícios, confessou os crimes. Na primeira audiência
de julgamento, Cátia e Hélder Fonseca, acusados de
burla qualificada e falsificação, alegaram que o intuito
inicial foi o de fazer solidariedade de facto, mas acabaram enredados no próprio
esquema do qual assumiram
que viveram durante sete
anos, até que uma operação
da PSP de Vila Nova de Famalicão o desmantelou.
Para além do casal, também se encontra acusado
um colaborador de 69 anos,
que dividia a responsabilidade das cobranças com Hélder. Os três são suspeitos de
se apropriarem de cerca de
316 mil euros, dinheiro que
obtinham de pessoas, na
maioria idosos, que julgavam
estar a contribuir para causas sociais legítimas.

“A única maneira
de acabar com isto
era a prisão!”
A primeira audiência de
julgamento teve lugar na
passada quinta-feira no tribunal de Guimarães. O casal Cátia e Hélder Fonseca
decidiram falar para confessarem o esquema e a apropriação. Ambos alegaram
estar “arrependidos”, e que
a intenção inicial era de facto a de fazer solidariedade,
o que os levou a fundar em
2010 a única instituição legítima e com existência formal.
Contudo, como descreveu
emocionada a arguida de 35
anos, “tudo correu mal”. Quis
mesmo acabar com tudo, garantiu, mas não conseguiu
por dificuldades em operar
outra forma de ganhar a
vida. A dada altura percebeu
que “a única maneira de acabar com aquilo era a prisão.
Era horrível. Tornou-se um
novelo”.
Hélder Fonseca adiantou
que a criação da “Glórias
sem Barreiras” teve como

objectivo a realização de um
projecto de solidariedade
legítimo. Aliás, adianta que
chegaram a ajudar muitas
pessoas carenciadas com a
entrega de cabazes com alimentos e roupas. O arguido
de 40 anos de idade falou
de entregas “esporádicas”,
admitindo que o essencial
do dinheiro angariados pelas operadoras de call-center, que contratavam e a
quem pagavam o ordenado
mínimo (excepção para as
coordenadoras), era apropriado por eles. “Vivíamos
disso”, disse, admitindo que
a angariação de donativos,
na maioria de cinco euros,
rendia uma quantia mensal
de 2500/2800 euros, dos
quais tinham que tirar dinheiro para ordenados, renda e
outras despesas fixas das lojas pelas quais a actividade
passou.
Disse-se “surpreendido”
com o valor contabilizado
pela acusação, que considera acima da realidade que
conhecia. Do angariado, revela, havia ainda que pagar
2,50 euros por donativo an-

gariado ao colaborador Abílio Costa, o terceiro arguido
do processo. Acerca deste,
revelou que oito meses depois de ter sido contratado,
em 2011, tomou conhecimento do esquema fraudulento. “Disse-lhe a verdade
e ele continuou”, adiantou
Hélder Fonseca.
Perante o colectivo de
juízes o arguido falou de um
“arrependimento
sincero”
perante o esquema do qual
participou ao longo de sete
anos – entre 2010 e 2017:
“estou muito arrependido.
Aproveito esta oportunidade
para pedir desculpa a todas
as pessoas a quem fiz mal.
Custa-me muito ver o sofrimento que tenho causado à
minha família”.
A esposa, Cátia Fonseca,
desmentiu a oferta esporá-

dica dos cabazes, alegando
que durante pelo menos um
ano foram entregues “todos
os meses” a mais de 30 famílias com crianças. “Nós
fizemos trabalho social, mas
comparado com aquilo que
pedimos é pouco”, referiu,
admitindo que a intenção
inicial era de facto a de fazer solidariedade, mas que
“as coisas correrem mal”.
Assume que era do esquema fraudulento de angariação de donativos para falsas causas que “fazíamos a
nossa vida e pagávamos aos
funcionários”.
Os falsos casos, segundo
a arguida, não eram pensados exclusivamente por si,
mas também pelas operadoras e coordenadoras do serviço de call-center, pessoas
que alega que tinham conhe-

cimento da fraude.
Cátia Fonseca referiu ainda que a mudança para uma
loja no centro comercial ARO
tinha o intuito de acabar com
a actividade ilegal. “Era para
acabar com aquilo, para acabar com o crime”, desabafou, alegando que enquanto
comercial da NOS queria de
facto mudar o rumo da sua
vida. No entanto, não tendo
conseguido contratar pessoas para desenvolver esta
nova actividade, por não
encontrar quem estivesse
na disposição de passar recibo, teve que prosseguir. O
esquema acabou com a detenção em Junho de 2017,
depois de uma investigação
da PSP de Famalicão.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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A gula das “castas”…

Os últimos deste “ranking” (agora há “rankings”
para tudo, mas mesmo tudo!), os “mínimos dos
mínimos” pertencem à Hungria que tem um “salário
mínimo” de 412 euros, à Lituânia e à Letónia que
“pagam” 380 euros, à Roménia, com 318 euros e,
finalmente, à Bulgária, país onde o “salário mínimo”
está fixado nos 235 euros! Há, como podemos
constatar, uma grande disparidade e uma enorme
injustiça na distribuição dos “salários mínimos”
nacionais, o que nos leva a pensar quão longe
ainda estamos, na União Europeia, de uma política
justa e global de rendimentos e preços. O caminho da
coesão é muito longo e muito difícil! Se compararmos
Portugal, por exemplo, com a Bélgica, onde os preços
de tudo não são assim tão diferentes dos de Portugal,
vemos que as famílias têm disponível um “salário
mínimo” quase três vezes superior àquele que
é praticado em Portugal!

1. “Mínimos” de luxo e “mínimos” de pobreza

Talvez nem todos saibam que na União Europeia a vinte e
oito países (UE 28), nem todos têm estabelecida uma “remuneração mínima garantida”, aquilo a que mais frequentemente
chamamos “salário mínimo nacional”. Na UE 28, apenas vinte e
dois países têm um “salário mínimo” legalmente estabelecido e
Portugal é um deles.
Nestes vinte e dois países, o quantitativo mensal estabelecido para o “salário mínimo” é variável, havendo países em que,
à nossa escala, ele pode ser considerado muito bom e países
onde temos que o considerar muito mau.
Nesta “tabela” dos vinte e dois, Portugal está rigorosamente
a meio, ocupando a 11ª posição, no montante atribuído ao “salário mínimo nacional” que é, como todos sabemos, neste ano de
2018, de 580 euros mensais.
Neste “ranking” dos “salários mínimos”, o primeiro lugar é
ocupado pelo Luxemburgo que “paga” 2 000 euros a todos os
trabalhadores que “só” recebem o “salário mínimo nacional”; segue-se a Irlanda com 1 563 euros e, em terceiro lugar, está a
Bélgica, com 1 562 euros. Estes são “salários mínimos” que nem
os quadros médios recebem em Portugal! Estamos, como referi, a falar de realidades absolutamente diferentes, na linguagem
fria dos números…
Os últimos deste “ranking” (agora há “rankings” para tudo,
mas mesmo tudo!), os “mínimos dos mínimos” pertencem à Hun-

gria que tem um “salário mínimo” de 412 euros, à Lituânia e à
Letónia que “pagam” 380 euros, à Roménia, com 318 euros e,
finalmente, à Bulgária, país onde o “salário mínimo” está fixado
nos 235 euros!
Há, como podemos constatar, uma grande disparidade e
uma enorme injustiça na distribuição dos “salários mínimos” nacionais, o que nos leva a pensar quão longe ainda estamos, na
União Europeia, de uma política justa e global de rendimentos
e preços. O caminho da coesão é muito longo e muito difícil! Se
compararmos Portugal, por exemplo, com a Bélgica, onde os
preços de tudo não são assim tão diferentes dos de Portugal,
vemos que as famílias têm disponível um “salário mínimo” quase
três vezes superior àquele que é praticado em Portugal!

2. Pobre… Pobre…

Quando se fala em aumento do “salário mínimo” em Portugal,
PSD e CDS vêm de imediato com o “fantasma” do impato negativo que os aumentos podem ter no desemprego de milhares de
trabalhadores. As empresas, no seu entender, não conseguem
“suportar” aumentos do “salário mínimo nacional”. Nada de mais
enganoso e errático: com os aumentos do “salário mínimo” “processados” pelo governo de António Costa, o desemprego está
ao nível mais baixo desde abril de 2004! E, com referi na semana passada, as tendências são para “melhoras” e não para “pioras”, demonstrando os dados que, pelo contrário, quanto maior
é o “salário mínimo”, menor é o desemprego…
Penso que estamos todos de acordo numa evidência: tendo
em conta os gastos obrigatórios das famílias com a habitação, a
alimentação, a escola e o vestir e calçar dos filhos, o “salário mínimo” em Portugal, mesmo estando a meio dos 22 países da UE
que adotaram esta medida de proteção social, é ainda miserável. Só algumas “castas” com grande poder reivindicativo e que,
a pretexto de tudo e de nada, estão sempre na primeira linha de
toda e qualquer contestação, é que pensam o contrário! Para
estes, pobre tem que ser pobre toda a vida e, à boa maneira de
Salazar, tem que ser pobre para ser humilde!
Um “salário mínimo” ainda muito baixo faz com que em Portugal existam quase 2,4 milhões de pessoas em risco de pobreza!
Esta é que é uma realidade e uma causa que a todos devia mobilizar, no sentido de evitar as tragédias a que a pobreza normalmente e inexoravelmente conduz. “Falar de barriga cheia” com
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quatro, cinco, dez, quinze, vinte, trinta mil euros a “entrar em
casa” todos os meses e querer ainda mais é um insulto a quem
é pobre e tem para o sustento da família a quantia “indigente”
de 580 euros”.
Os resultados definitivos do inquérito do Instituto Nacional de
Estatística (INE) às condições de vida e rendimento dos Portugueses, realizado em 2017, não deixam margem para quaisquer
dúvidas: há 2 milhões e 399 mil pessoas (23% do total da população portuguesa), em risco de pobreza ou de exclusão social!
São menos 196 mil pessoas do que em 2016, o que é um avanço
significativo, mas os números continuam a ser absolutamente
aterradores… Aqui, o Governo de António Costa também marcou a diferença…
Do total destas pessoas em risco de pobreza ou de exclusão
social, 18% (431 mil) são menores de 18 anos e 18,8% (451 mil)
são pessoas com 65 ou mais anos. As crianças, os jovens e
os idosos continuam a ser os “malditos do sistema”, o que é
inaceitável.
Estes dados do INE mostram também que 6,9% dos residentes em Portugal vivem em condições de privação material
severa (708 mil pessoas), menos 1,5 pontos percentuais do que
em 2016 e menos 2,7 do que em 2015. Há também avanços
positivos neste domínio, mas o trabalho que (todos) temos pela
frente é grande e exigente.

3. O caminho

Só há um caminho para “tirar” estas pessoas do risco de
pobreza e de exclusão social: a educação e o conhecimento.
Alguns podem pensar que há outros caminhos, mas estão rotundamente enganados!
Na Associação Gerações, é comum citar uma velha “máxima” que diz: “Vivemos a aprender e morremos sem saber!” A
aposta na educação e na formação ao longo da vida são o melhor “seguro” contra as “investidas” da pobreza e da exclusão
social.
O centro “Qualifica”, coordenado pela Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão, tem tido, neste domínio, um desempenho impressionante: desde 2015 já “deu” novas habilitações a
317 pessoas, pessoas que não tiveram “medo” de regressar à
escola, aprendendo e adquirindo novas competências.
É este o caminho…
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Câmara compra
edifício para instalar
serviços municipais
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PAULO CUNHA ESPERA MUDANÇA
DENTRO DE UM ANO
A Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão vai
adquirir um novo edifício,
nas imediações no seu edifício sede, com o objectivo
de aí instalar serviços municipais a funcionar em condições exíguas nas estruturas
existentes. A nova valência
irá acolher serviços como o
Desporto, Associativismo e
Freguesias, a dividir a Casa
da Cultura com o departamento de Cultura; os serviços de Fiscalização que partilham das instalações de um
departamento de Urbanismo
em expansão e carente de
espaço; os serviços afectos
ás pastas da Economia e
Internacionalização, a funcionar no Gabinete do Famalicão Made IN para onde está
destinada a criação de um
Espaço Empresa; e ainda o
departamento de Auditoria,
com necessidades de espaço por forma de uma actuação cada vez mais presente
na dinâmica municipal.
A proposta de aquisição,
pelo valor de 750 mil euros a
pagar em quatro prestações
de 187.500 euros entre os
anos 2018 e 2021, foi aprovada por unanimidade na
reunião do executivo municipal da passada quinta-feira.
Uma vez mandatado para
a aquisição, o presidente
Paulo Cunha adianta que a
intervenção nesse novo edifício, na Rua Dr. Francisco
Alves e onde chegou a funcionar a Acção Social, “avança de imediato”. A expectativa é de que a obra esteja
concluída dentro de um ano,
“melhorando as condições

de funcionamento dos serviços”, que “estavam no limite”,
refere.
Entretanto, a mudança
de três departamentos para
novas instalações, virá viabilizar uma intervenção de
fundo na Casa da Cultura,
que voltará a estar exclusivamente destinada a esta
vertente da acção municipal.
“Queremos que seja um edifício mais vocacionado para
a cultura, criando condições
para que aí possam realizar-se eventos e manifestações
culturais”, explica o edil famalicense, segundo o qual
“irá ser mantida a traça essencial, com intervenção na
fachada”. O interior, adianta,
irá ser reformulado com o
objectivo de devolver o edifício à condição essencial.
“Aquele edifício surgiu com
um objectivo. Entretanto, o
surgimento de outras valências fez com que se criassem divisórias, com novas
salas. Vamos procurar retomar aquela que é a característica original do edifício,
fazendo uma intervenção ex-

terior, para que a preservação existe e para que, acima
de tudo, aí dentro se possam
realizar eventos culturais”,
explica Paulo Cunha, segundo o qual estas intenções
serão vertidas para o esboço que ainda falta fazer, uma
vez que a prioridade é agora
a criação de condições para
esta transferência dos serviços.
Quanto ao valor conseguido para a compra do edifício, o presidente da Câmara
fala de “uma boa solução”,
conseguida pela conhecida
autonomia financeira do município e pela forma como se
disponibilizou a fazer o pagamento, em quatro anos. Paulo Cunha considera que esta
disponibilidade “não deixou
o vendedor insensível”, admitindo que um recurso a um
prazo de pagamento mais
alargado – de dez ou 20 anos
– recairia certamente sobre
o montante do negócio.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Álvaro Domingues apresenta
novo livro em Famalicão
O geógrafo, ensaísta e fotógrafo Álvaro Domingues, apresenta, no próximo dia 17 de maio, pelas
18h30, na Casa do Território, no Parque da Devesa,
o seu novo livro do intitulado “Volta a Portugal”.
A sessão contará com uma conversa com o autor
sobre o território português, as suas gentes e paisagens, com as intervenções do Diretor Artístico do
Theatro Circo, Paulo Brandão, e do radialista e vocalista do “The CityZens”, Jorge Humberto.
Refira-se que Álvaro Domingues é geógrafo, doutorado em Geografia Humana e Professor Associado da Faculdade de Arquitectura da Universidade do
Porto (FAUP). Entre outras obras, é autor de Território Casa Comum (com Nuno Travasso,
FAUP), A Rua da Estrada (Dafne), Vida no Campo (Dafne), Políticas Urbanas I e II (com
Nuno Portas e João Cabral, Fundação Calouste Gulbenkian) e Cidade e Democracia (Argumentum).
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Obras junto ao Centro de Emprego
e Casa das Artes estão concluídas
A Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão já
concluiu a empreitada de reabilitação da Alameda Padre
Manuel Simões, localizada
junto ao Centro de Emprego
e à Casa das Artes, na cidade de Famalicão.
A obra teve como objectivo melhorar o fluxo de trânsito automóvel e pedonal,
assim como criar mais zonas
de estacionamento. “Além
disso, esta zona da cidade,
que constitui um importante
acesso a várias infraestruturas públicas, ganhou uma
nova imagem, mais moderna
e atrativa beneficiando Famalicão e os famalicenses”,
refere a autarquia em nota
de imprensa.
Com um investimento
municipal de cerca de 150
mil euros, as obras incidiram
sobre a retificação do eixo
viário, o realinhamento dos
passeios, a relocalização de
passadeiras com rampas, a
criação de 36 novos lugares
de estacionamento e a plantação de novas árvores.
O presidente Paulo Cunha
adianta que esta intervenção
é parte de uma estratégia

global que visa “melhorar e
reabilitar a imagem urbana
de Vila Nova de Famalicão,
não só através de obras de
grande envergadura como
é o caso do Mercado Municipal, mas também através
de obras que facilitam e be-

neficiam a vida dos famalicenses, como foi o caso da
construção da ligação entre
as ruas D. Fernando II e Luís
Barroso, e como é agora o
caso da Alameda Padre Manuel Simões”.

Associação de Diabéticos
promove rastreio gratuito
A Associação de Diabéticos de Vila Nova de Famalicão
promove, no próximo dia 26 de maio, entre as 09h00 e
as 17h00, na Paraça Cupertino de Miranda, um rastreio
gratuito da diabetes. O intuito da acção é a de despistar
eventuais tendências. O mote para o rastreio é, de resto
“Mais de 2 milhões de pré-diabéticos! Será um deles?”.

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

Sabem-se as verdades,
zangam-se as comadres!
A tentativa de censura e
distanciamento do PS relativamente aos casos judiciais em que se encontram
envolvidos José Sócrates
e Manuel Pinho constituiu
tanto de surpresa quanto de
expectável.
Após anos de silêncio do
PS, figurado pela célebre
frase de António Costa de “à
política o que é da política, à
justiça o que é da justiça”, a
posição assumida por Carlos
César e João Galamba constituiu surpresa sobretudo
pela imprevisibilidade com
o que o Partido, num único
dia, decidiu condenar ambos
os casos e afastar a possibilidade de quaisquer ligações
que se pudessem fazer ao
partido.
Por outro lado, o silêncio
tornava-se
ensurdecedor
e a situação insuportável,
pelo que era expectável que
a qualquer momento o PS
tomasse aquela posição de
repúdio relativamente aos
casos em que se encontram
envolvidos os seus ex governantes.
Mas desengane-se quem
acredita que essa sempre foi
a posição de todo o PS. Todos se recordarão da orientação de António José Segu-

ro que defendia no partido a
separação entre os interesses políticos e os interesses
económicos.
Na verdade, Seguro não
mais pretendia do que “arrumar” a casa, afastando os
quadros políticos que estiveram ao lado de Sócrates e o
apoiaram em todas as suas
decisões. Contudo, essa
tentativa de ruptura com o
passado abriu as portas a
António Costa para avançar
à liderança do Partido, que
sob o pretexto de o unir e
refazer, permitiu o regresso
dos aliados de Sócrates para
lugares de destaque.
Esse regresso assumiu
tal dimensão que muitos dos
ministros e secretários de
estado do governo de Sócrates exercem hoje funções no
governode António Costa,
parecendo quase inacreditável que o primeiro daqueles
governos entregou o país
a um resgate financeiro e o
lançou para uma das maiores crises da sua história.
Ora, António Costa usou
os Socráticos para assumir os destinos do partido
e como contrapartida estabeleceu um pacto de não
agressão, por um lado não
censuraria Sócrates, por ou-

tro Sócrates não atacaria o
seu governo.
Todavia, a ano e meio
das eleições legislativas e
com o aparecimento do caso
Manuel Pinho era evidente
que o pacto findaria. Faltava
apenas saber de que lado se
colocariam os antigos companheiros de Sócrates, se
do lado deste ou se acompanhavam o partido na condenação.
A resposta está dada, Sócrates foi abandonado pelas
suas comadres, e para isso
bastou que as verdades se
tornassem demasiado inconvenientes.
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CHMA acreditado Cadáver encontrado em Joane
continua por identificar
a nível
internacional
O Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA) obteve um
reconhecimento internacional de qualidade por uma entidade independente, o Caspe Healthcare Knowledge Systems(CHKS), um dos organismos internacionais de maior
prestígio na área da Qualidade em Saúde,que acompanha
e avalia muitas entidades em Portugal e no Estrangeiro.
Em comunicado o CHMA adianta que esta acreditação
“decorre do processo de implementação de um conjunto
abrangente de requisitos de qualidade e segurança, transversalmente a toda a Instituição e a todos os níveis de gestão e prestação de cuidados e que implicou uma avaliação
rigorosa e exaustiva por auditores externos independentes a mais de nove mil pontos, em todos os Serviços do
Centro Hospitalar”. O processo, acrescenta, “promoveu
melhorias organizacionais, ao nível da comunicação, da
documentação, dos direitos dos utentes, da manutenção,
da segurança dos profissionais e dos utentes”.
Com esta acreditação, o CHMA considera ter sido dado
mais um passo “para a melhoria da prestação de cuidados
à nossa população, e para a diferenciação pela qualidade da Instituição Hospitalar que serve os Concelhos de
Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso e Trofa”. A propósito, o presidente António Barbosa recebe esta acreditação
“com muita satisfação”, mas também “com a humildade de
quem sabe que há ainda muito para fazer e com a certeza
de que este é o caminho, irreversível, que os profissionais
do CHMA escolheram: trabalhar cada vez melhor, com
maior segurança para os utentes”. O dirigente sublinha
ainda que o sucesso do processo é um “reconhecimento”
pelo “empenho e determinação dos nossos profissionais”.
A distinção é válida até Maio de 2020, com avaliações
intercalares, e está já assumida pelo CHMA a adesão a
um novo ciclo de Acreditação para que este processo seja
contínuo, seja sustentável e se garanta robusto e consistente.
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Mais de uma semana depois, continua por confirmar com absoluta certeza a identidade do corpo encontrado no leito de um ribeiro em Joane.
Ao que apurámos, tudo aponta para que se trate de David Sousa, de
50 anos de idade, que residia na vila e se encontrava desaparecido desde
Fevereiro, uma vez que foram encontrados nas imediações alguns objectos
identificados como sendo seus por familiares e amigos. Contudo, o certo
é que a confirmação forense que permita libertar o corpo para cerimónia
fúnebres, continua por acontecer. Durante o dia de ontem, segunfa-feira,
ainda terão ocorrido diligência por parte da Polícia Judiciária com vista a
uma identificação.

Natação

Famalicão presente nos Campeonatos
do Mundo de Desporto Escolar
O Grupo Desportivo de
Natação de Famalicão, tem
mais duas uma internacionalizações numa competição
de elite, por intermédio dos
nadadores João Tinoco e
Afonso Cunha, nos Campeonatos do Mundo de Desporto Escolar - GYMNASIADE
DA ISF (International School
Sport Federation), realizados
na cidade de Casablanca,
em Marrocos, entrev os dias
2 e 9 de maio.
Para o seu treinador, Pedro Faia, “a natação famalicense é uma referência local
e nacional, que foi reconhecida pelo Ministério da Educação – Desporto Escolar,

com a importante seleção de
dois nadadores para o prestigiado evento internacional”.
É, assim, com “orgulho” que
assiste à participação num
evento que consolida a parceria entre o Grupo Desportivo de Natação de Famalicão e as Escolas D. Sancho I
e Camilo Castelo Branco. “É
um excelente exemplo de cooperação institucional, com
autenticação do Ministério
da Educação, assim como a
demonstração que a articulação entre a escola e o desporto deve estar fortemente
vinculada”, frisa a propósito,
salientando que “é esta forma de estar no desporto que

defendemos e valorizamos,
na procura do sucesso desportivo e académico, pois
acreditamos que ambos es-

tão umbilicalmente ligados”.
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Resultados de 2017 foram apresentados em Assembleia Geral

Continental: volume de negócios
cresce 6% para os 878 milhões
A Continental Mabor aumentou em seis por cento
o seu volume de negócios
entre 2016 e 2017. Os resultados foram conhecidos na
Assembleia Geral de meados de Abril, e revelam uma
faturação global de 878,40
milhões de euros em 2017,
montante que em 2016 tinha
ficado nos 830,86 milhões.
Em comunicado, a multinacional a operar em Portugal por intermédio da unidade industrial instalada em
Lousado adianta ainda que
também melhorou o resultado líquido. O montante fixou-se nos 211,57 milhões
de euros, cerca de seis por
cento inferior ao registado

em 2016. O “cash flow” do
exercício foi de 251,96 milhões de euros e o VAB (valor acrescentado bruto) atingiu 399,87 milhões de euros.
Quanto ao volume total de
pneus vendidos, a Continental encaminhou para exportação cerca de 98 por cento.
De resto, a vocação exportadora bate mais um recorde
ao direccionar-se para um
total de 67 países.
Pedro Carreira, presidente do Conselho de Administração (CA), adianta que este
crescimento é sintomático
do reforço da da “aposta na
produção de pneus de alta
performance e em novos
produtos como os pneus

agrícolas”. Segundo o mesmo responsável, “em 2017, o
impacto no nosso volume de
negócios dos pneus agrícolas foi ainda ténue, e contamos com um forte incremento em 2018”.
O presidente do CA adianta ainda que 2017 “foi também um ano de aposta clara
na integração e qualificação
dos nossos colaboradores”.
Refere-se ao recrutamento
de 168 novos colaboradores, quer para a unidade de
pneus agrícolas, quer para
a de pneus para viaturas de
passageiros.
Recorde-se que, em 2017,
a Continental Mabor investiu
mais de 62 milhões de euros.

No final do ano empregava
já 2038 trabalhadores.
Só nas cinco unidades do
Grupo em Portugal (Continental Mabor, Continental
Pneus, Industria Têxtil do
Ave,
Continental Lemmerz e
Continental Teves) o volume
de negócios em 2017 foi de
1,180 milhões de euros de
volume de negócios. Já na
totalidade, o volume de vendas do grupo foi de cerca de
44 mil milhões de euros. Em
Portugal o grupo emprega
2729 colaboradores, e mais
de 240 mil nos 61 países
onde se encontra representado.
S.R.G.

Bloco censura opções do Governo: “o que sobra
no défice falta à Escola Pública”
“O que sobra no défice,
falta à escola pública”. Esta é
a conclusão do deputado do
Bloco de Esquerda, Pedro
Soares, depois de constatar, em visita que realizou na
passada semana, o mau estado de conservação da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, em Joane.
A jornada de trabalho teve
como objectivo apresentar
o Projeto de Resolução que
visa a “reabilitação urgente”
do edifício que é também
sede de Agrupamento, e que
foi apresentado na Assembleia da República a 20 de
Abril último.
No rescaldo do encontro,
o parlamentar adiantou em
declarações à imprensa que
a situação é “preocupante”.

O edificado está “degradado,
com telhados de amianto,
sem qualquer tipo de isolamento térmico ou acústico”,
descreveu, para a seguir
acusar o Governo de inversão de prioridades: “os 800
milhões poupados na redução do défice, deveriam ser
utilizados no investimento no
estado social, nomeadamente, na escola pública”.
Pedro Soares sublinha
que “uma das dimensões do
serviço público para uma formação integral de cidadãos
é, seguramente, as condições físicas da escola que
não podem deixar de estar
associadas ao desempenho
de alunos/as, professores/as
e funcionários/as, bem como
às próprias condições peda-

gógicas”.
Por intermédio do Projecto de Resolução o Bloco de
Esquerda pretende que o
Governo “tome as medidas
necessárias para a rápida
reabilitação da Escola Secundária Padre Benjamim
Salgado, de modo a criar as
condições indispensáveis à
concretização do direito à
educação e a garantir dignidade a toda a comunidade
escolar”, esclareceu o deputado.

63% trabalhadores
da Ricon
reintegrados
Na mesma semana, Pedro Soares reuniu ainda
com o director do Centro de
Emprego de Vila Nova de
Famalicão “com o objetivo
de conhecer melhor a situação da população famalicense em termos laborais”.
A falência da Ricon, com o
despedimento de centenas
de trabalhadores foi uma das
questões abordada. O deputado ficou a saber que 63
por cento dessas trabalhadoras já encontraram outro
emprego, mas Pedro Soares
considera que “ainda há muito trabalho para fazer”, uma

vez que há “um número muito significativo de pessoas à
espera de solução”.
De acordo com a informação que colheu neste encontro, o deputado bloquista
destacou ainda que “a criação de emprego no concelho é superior à destruição
de emprego”. Esta é uma
realidade onde se destaca
o setor têxtil, constatou, mas
considera que “é importante
perceber a qualidade desse emprego”. A propósito,
lamentou: “verificamos que
a maioria desse emprego
assenta em baixos salários
ou vínculos contratuais a
prazo”.
Pedro Soares referiu ainda que a “melhoria da capacidade económica do país
não se reflete na melhoria
da situação de vida das pessoas, nomeadamente, para
pessoas com mais de 65
anos, cuja capacidade para
encontrar o novo emprego
é muito abaixo da média da
região”. No caso do emprego jovem, esclareceu que
a economia local tem ainda
“muita dificuldade” em disponibilizar-lhes oportunidades,
o que leva “muitos deles procurar empregos qualificados
noutros concelhos ou até
mesmo no estrangeiro”.
S.R.G.
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Reabilitação da casa do Senador Sousa Fernandes:
Bloco lança suspeitas, Câmara alega-as infundadas
O Bloco de Esuqerda de
Famalicão questiona, em
nota de imprensa, “as reais
intenções dos projetos de reabilitação”, referindo-se em
concreto à casa do Senador
Sousa Fernandes, situada
na Rua Adriano Pinto Basto,
propriedade da Câmara Municipal, que foi objeto de uma
intervenção recente.
O partido censura a “subtração de fachadas com significado e valor histórico ao
património coletivo local”,
como considera ser o caso,
aludindo ao revestimento de
azulejo azul e branco que foi
retirado, “típico da arquitetura citadina oitocentista”.

Na defesa da relevância
“irrefutável” do edifício daquela que foi casa de uma figura da história local, o Bloco
recorda que “foi, em diferentes momentos referenciada
pelo seu valor para o Património, a Arquitetura, a História e a Cultura; em 1983,
a ASPA requereu a classificação de interesse público;
e em 2010, no centenário
da 1.ª República a Autarquia
englobou o edifício num conjunto de 12 ao qual designou
Casas dos Republicanos Famalicenses, reconhecendo-lhe relevo incontestado na
memória coletiva”.
“Sob a veste programá-

tica de uma ativa e responsável requalificação e revitalização urbana, parece
verificar-se a diminuição
agressiva do valor histórico,
cultural e patrimonial do centro urbano, e do nosso espaço público”, acusa o partido,
que quer saber “quais as justificações que mobilizaram a
CÂMARA para a eliminação
dos azulejos, quais os métodos empregues para a sua
retirada, onde estão os azulejos, se irão ser repostos,
se a intervenção irá além do
que foi já concretizado, qual
o destino do edifício em causa, se as outras casas dos
republicanos famalicenses

terão o mesmo fim, se é intenção da Câmara classificar
estas Casas”.

Câmara desmente
remoção definitiva
do azulejo
O gabinete de comunicação da Câmara Municipal esclarece, a propósito da posição do Bloco, que a retirada
dos azulejos ocorre “na sequência da queda de alguns
azulejos para a via pública
e de uma vistoria técnica
realizada ao local”, na qual
“foi decidida a retirada dos
azulejos por motivos de se-

gurança”. A mesma nota de
esclarecimento garante que
“os azulejos foram guardados para posterior recolocação, aquando da intervenção
de reabilitação que vier a ser
realizada”.
O mesmo gabinete sublinha ainda que “a preservação do edifício e da sua
fachada só poderia estar
assegurada por maioria de
razões, dada a reconhecida
relevância do imóvel como
património cultural do concelho”.

S.R.G.

Resposta do Ministério da Justiça aos atrasos do Tribunal
é “insuficiente”, censura deputado do PSD

O Ministério da Justiça
reconhece os atrasos processuais na instância Central de Execuções do Tribunal de Famalicão e promete
regularizá-los. Isso mesmo
decorre da resposta que deu
ao deputado do PSD na Assembleia da República, Jorge Paulo Oliveira, que o instou depois de um encontro

com o núcleo da Ordem dos
Advogados, onde tomou conhecimento da existência de
35.013 processos pendentes
no final do ano passado.
Jorge Paulo Oliveira solicitou à ministra Francisca
Van Dunem que dissesse a
que se propunha “o governo fazer para pôr termo ao
estado caótico em que se

encontra a Instância Central
de Execuções do Tribunal
de Vila Nova de Famalicão,
eliminando célere e de forma
expressiva o número assustador de 35 mil pendências”.
Na resposta, o Governo “prevê que as equipas de recuperação da Direcção-Geral da
Adminisrtração da Justiça,
constituídas por oficias de

justiça, possam vir a colaborar com o juízo de execução
de modo a contribuírem para
a regularização dos atrasos”.
O deputado fala de uma
“reposta aparentemente positiva, porque reconhece que
existe um problema grave
que atenta contra o Estado
de Direito e cuja resolução
exige a adoção de medidas

extraordinárias” mas uma
resposta que igualmente
considera “manifestamente insuficiente para atacar
o problema”. Isto porque “a
não ser que haja um reforço muito expressivo destas
equipas, que ademais não
sabemos quando chegam
e se chegam ao Tribunal de
Famalicão, pois o governo

colocou esta solução apenas como uma hipótese, a
situação de asfixia que se
vive na sua instância central
de execuções perdurará por
muitos anos” lamenta Jorge
Paulo Oliveira, que promete
continuar atento ao evoluir
da situação.
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Ensino superior público chega a Famalicão
envolto em troca de acusações
ACORDO ENTRE A CÂMARA E O INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
VIABILIZA CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS
Está aberta a porta para
a criação de ensino superior
público em Vila Nova de Famalicão. Um protocolo entre
a Câmara Municipal e o Instituto Politécnico de Bragança
(IPB) irá permitir a criação de
cursos superiores em áreas
técnicas. Para o presidente
do município, Paulo Cunha,
este é um marco na história do concelho, que pela
primeira vez tem condições
para avançar com ensino superior público, por via destes
Curso Técnicos Superiores
Profissionais (CTSP).
“Mas mais importante do
que isso é a resposta que
vamos ajudar a criar para as
nossas empresas”, sublinha
acerca de uma estratégia
que está alinhada por aquelas que são as carências das
empresas em matéria de
quadros superiores, e simultaneamente por aquelas que
são as vias profissionais com
forte presença em Vila Nova

Reunião de Câmara teve lugar na passada quinta-feira

de Famalicão. Com a natureza destes cursos, Paulo
Cunha considera que estão
também criadas as condições de potenciar mais ainda
o ensino profissional, apesar
de este representar já mais
de 50 por cento das opções
dos jovens famalicenses.

Isto porque, explica: “criando
uma solução de proximidade, nós vamos melhorar a
nossa capacidade para mobilizar os nossos jovens para
que já no ensino secundário
optem por cursos profissionais, que depois têm continuidade com estes cursos,

e as empresas, obviamente,
vêm em Famalicão mais capacidade de resposta”. Paulo
Cunha não tem dúvidas de
que a formação “vai ser um
elemento crítico decisivo
para que as empresas dêem
passos no sentido do seu desenvolvimento, e se possam
sediar entre nós”, o que faz
deste “um momento muito
importante para Vila Nova de
Famalicão”. A prazo, o presidente da Câmara espera que
esta aposta na formação de
nível superior se reflicta também em “na estabilidade dos
vínculos e na melhoria das
massas salariais”.

Nuno Sá ataca 17
anos de coligação
O PS, não deixa de se
congratular com este avanço em matéria de oferta de
ensino superior público, mas
também não perde a oportunidade de atacar o executivo
municipal acusando a coligação PSD/PP em concreto,
que durante 12 anos governou pela mão de Armindo
Costa e desde há cinco anos
com Paulo Cunha, de não ter
conseguido, ao longo de 17
anos, “ter trazido para Famalicão nenhuma instituição de
ensino público”.
A acusação foi feita pela
voz de Nuno Sá, que entregou ao executivo municipal
socialista o mérito de ter
conseguido trazer para Vila
Nova de Famalicão duas instituições privadas de ensino
superior, para além de ter
estabelecido como meta, em
sede de reunião da AMAVE
(Associação de Municípios
do Vale do Ave), a instalação
de um pólo do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
(IPCA). “Só o PS conseguiu
trazer para cá ensino superior”, disse.
Quanto ao passo dado
na reunião de Câmara, “não
significa termos cá o ensino
superior público”, alega. “Estamos muito longe disso”, diz
mesmo, considerando que
não está em causa a instalação “definitiva e permanente,
em instalações próprias de
uma instituição de ensino
superior público”, o que o PS
defende. Esta é “uma luzinha, um protocolo, um princípio de entendimento, mas o
que queremos é um projecto
de corpo inteiro”.
Para Nuno Sá, a ins-

talação de facto o ensino
superior público em Famalicão continua a fazer sentido, ainda que, nos últimos
anos, tenhamos assistido a
uma adequação da oferta já
existente ao universo dos estudantes que desejam prosseguir estudos. Considera
que há áreas de formação
por explorar, uma vez que
o tecido económico detecta
carências. “Eu não fico satisfeito por saber que os jovens
de Famalicão, se quiserem
um determinado curso, não
o têm em Famalicão mas a
muitos quilómetros de Famalicão. Não! Eu quero entrar
no jogo de competitividade
entre municípios, e quero
fazer de Famalicão o melhor
concelho de Portugal para
se viver, estudar e estar, com
esta Câmara tanto gosta, e
isso passa por ser competitivo, tendo as melhores condições em Famalicão”.

Paulo Cunha
devolve acusações
ao PS
Na reacção às acusações
de Nuno Sá, o presidente da
Câmara devolve a crítica, endereçada ao PS, acusando a
sua governação de ter sido
incapaz, nos anos de investimentos no ensino público,
nas décadas de 80 e 90, de
ter trazido o ensino superior
público para o concelho.
“Pergunto se houve algum
concelho em Portugal que,
nos últimos 17 anos, levou
ensino superior público para
o seu concelho? Segundo,
pergunto em que anos é que
os concelhos conseguiram
ensino superior público? As
respostas a estas perguntas
não são do agrado do doutor
Nuno Sá. Porquê? Porque
um dos poucos concelhos
que em 17 anos conseguiu
levar ensino superior público para o seu concelho foi
Famalicão. Um dos pouco…
Quatro, cinco… Em mais de
308 é notável!”, salientou o
edil, que remete para as décadas de 80 e 90 os últimos
investimentos nessa área.
“Quem era o partido político
que estava à frente dos destinos do município quando
a esmagadora maioria dos
concelhos, que hoje tem ensino superior público, conseguiu esse mesmo ensino
superior público? Quando é

que Guimarães conseguiu?
Quando é que Viana do Castelo conseguiu? Quando é
que Barcelos conseguiu?
Quando é que esses concelhos todos conseguiram?”,
questiona para devolver a
acusação de incapacidade
ao PS: “Famalicão não conseguiu trazer ensino superior
público quando os outros
concelhos conseguiram, e
Famalicão consegue trazer
ensino superior público hoje,
quando os outros concelhos
não conseguem! Quem é o
responsável por não haver
no passado ensino superior
público, e quem é o responsável por no presente haver
ensinos superior público?”.
Quando à deliberação
para um pólo do IPCA, que
Nuno Sá invoca ter sido
acordada em sede de AMAVE, Paulo Cunha ironiza e
compara a validade dessa
deliberação a uma deliberação de “assembleia de condomínio”. E questiona: “o que
é que a AMAVE tem a ver
com o ensino superior público em Portugal? O que é
que a AMAVE tem a ver com
o IPCA?”, acusando o vereador do PS de trazer para a
discussão argumentos que
não fazem qualquer sentido. Isto porque, esclarece,
a AMAVE limitou-se a lavrar
em acta uma ideia que nunca
teve como suporte qualquer
compromisso quer com o
Governo, quer com o IPCA,
entidades que, essas sim,
porque visadas e responsáveis, validariam qualquer
compromisso. A invocada
deliberação da AMAVE “não
vale nada” nem tem qualquer
efeito, frisa, acusando o PS
de “ficar confortado” com
uma referência política para
se desculpar de não ter feito tudo o que estava ao seu
alcance para trazer ensino
superior público para Famalicão. “O PS na altura conseguiu trazer ensino superior
privado de qualidade, que
é muito importante. Mérito
seja dado ao doutor Agostinho Fernandes! Agora, não
podem dizer-nos a nós que
só queremos ensino privado
quando quem trouxe o ensino privado foram eles (PS),
nem podem dizer-nos a nós
que não conseguimos ensino público, porque quem não
trouxe ensino público foram
eles (PS)”, conclui.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Responsável da Protecção Civil na inauguração da remodelação do quartel dos B.V. Famalicenses

Secretário de Estado “não promete nada”
quanto ao Centro de Treino e Formação
Ao terceiro Secretário de
Estado da Protecção Civil
que nos últimos anos visita
os Bombeiros Voluntários
Famalicenses (BVF), e toma
conhecimento do projecto
de criação de um Centro de
Treino e Formação, a única
promessa continua a ser a de
o analisar no quadro de uma
estratégia nacional. José Artur Neves deixou claro: “não
venho prometer nada”, a não
ser olhar para aquela que é a
ambição da corporação com
sentido de responsabilidade.
O governante adiantou
não ter “orçamento para o
fazer”, mas acenou com a
possibilidade de financiamento comunitário. Contudo,
deixou claro que a criação
destas estruturas terá que
ser objecto de uma avaliação nacional, no quadro de
uma cobertura homogénea.
“Estamos trabalhar para vermos o que é possível fazer.
Há financiamento disponível
no Programa Operacional de
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos na
reprogramação que vai ser

aprovada muito em breve. E
depois são concursos abertos a que todos têm que concorrer, e os melhores projectos, naturalmente, serão
contemplados”, alegou.
A garantia foi deixada
no passado sábado na cerimónia de inauguração das
obras de remodelação do
quartel da corporação. O investimento, de 200 mil euros,
decorre de uma candidatura
a fundos comunitários e recebeu uma comparticipação
da ordem dos 150 mil euros.

Presidente espera
que “à terceira
seja de vez”
António Meireles, presidente da direcção da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários Famalicenses (AHBVF), espera
“que à terceira seja de vez”,
e que esta visita, associada
às conversações anteriores
acerca do projecto, “dê os
seus frutos”. Do lado da corporação famalicense está a

Escola Nacional de Bombeiros e a própria Associação
Nacional de Protecção Civil,
que nas palavras do dirigente defendem a criação desta equipamento, não só no
quadro de um maior treino
dos operacionais do socorro,
como das próprias empresas, numa lógica de preparação para o primeiro ataque
a uma qualquer eventualidade. Segundo Meireles, este
interesse das empresas
conta, inclusive, com a disponibilidade financeira para

o apoiar.
Na expectativa de uma
“luz verde” das entidades oficiais, o presidente da AHBVF adianta, no entanto, que
a corporação “irá avançar”
com o projecto do Centro
de Treino, recorrendo para
o efeito a “capitais próprios”,
que fixa nos 400 mil euros.
Espera poder fazer “uma
boa parte do Centro de Treino ainda neste ano de 2018”,
remetendo para mais tarde
a criação da Base de Apoio
Logístico que lhe está associada. “Vamos com calma
mas vamos avançar com o
projecto, que vai deixar de
ser um sonho. Pode ser mais
lenta a sua concretização,
mas vai avançar. Espero não
ter que voltar a falar com um
quarto Secretário de Estado”, sustentou.
Para o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, Paulo Cunha,
que também esteve na recepção ao Secretário de
Estado, o Campo de Treino
é uma valência “importante para a qualificação dos
recursos afectos aos incêndios, à Protecção Civil, e a
outras corporações”. Convicto de que a visita de José Artur Neves “sinaliza” a disponibilidade do Governo para

melhorar essas condições,
o edil famalicense sublinha
que elas são determinantes
para que os bombeiros consigam “fazer um bom trabalho”.

cionais, mas isso é também
uma consequência da retaguarda da Câmara, do tecido empresarial, de muitos
cidadãos, muitos voluntários
e muitos mecenas”.

Intervenção cria
ala feminina

Caderno
reivindicativo

Quanto às obras de remodelação, elas incidiram sobre
uma melhoria global das instalações, com destaque para
a criação da ala feminina do
quartel, que vai dar resposta
a um aumento significativo
de mulheres no corpo ativo
dos bombeiros. Atualmente,
o corpo ativo dos Bombeiros
Voluntários Famalicenses é
composto por 135 elementos, dos quais mais de 40
são mulheres. Além disso,
foram também beneficiadas
as cabines de comando.
“Estas obras são mais um
passo, nos muitos passos
que temos que dar”, diz António Meireles acerca deste
que é apenas mais um ciclo de muitos outros que se
abrem, fruto de novos objectivos e desafios.
Confrontado com a capacidade de investimento das
corporações de bombeiros,
uma realidade que contrasta
com as de muitos municípios
do país, Paulo Cunha entende que o apoio concedido
pela Câmara é um factor
essencial: “o apoio que a
Câmara dá de forma permanente é fundamental para
que possam desenvolver as
suas acções e tenham recursos necessários para levar
a cabo estes investimentos.
Eu fico muito satisfeito por
ver as três corporações do
concelho a ser melhor sucedidas do que acontece com
a média das corporações na-

Bruno Alves, comandante
dos BVF, aproveitou a presença do governante na cerimónia para apresentar uma
espécie de “caderno reivindicativo” dos bombeiros. Uma
lei de financiamento que permita apoiar as corporações
de acordo com lógicas transparentes, independência relativamente à ANPC, foram
alguns dos apelos da chefia
dos Famalicenses. Denunciou, nomeadamente, decisões questionáveis daquela
entidade relativamente ao
alojamento de equipas deslocadas. Segundo Bruno Alves o comando distrital terá
dado indicações para enviar
para Guimarães uma destas
equipas, ainda que não sabendo onde a alojar, quando
o quartel dos Famalicense
é Base de Apoio Logístico.
“Porque razão a nossa BAL
não pode ser ocupada?”,
questionou crítico.
Na mesma linha, também
António Meireles aproveitou
a presença do Secretário de
Estado para lhe dar a conhecer aquelas que são as decisões que não satisfazem
os bombeiros. Abordou em
concreto o processo de nomeação das chefias das Protecção Civil, sujeitos a outros
critérios que não os da qualificação e competência, a
que estão obrigados os seus
subordinado, os bombeiros.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

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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Projecto do Teatro da Didascália foi um dos mais bem cotados a nível nacional
pela Direcção-Geral das Artes

“Fauna”: antiga vacaria dá lugar
a “laboratório artístico” não convencional
O que já foi uma vacaria,
e uns anos mais tarde sala
de eventos, ganha agora a
forma de um espaço de criação artística com programação cultural regular. “Fauna”
é o mais recente projecto do
Teatro da Didascália. Nasceu na Quinta da Bemposta,
em Joane, e foi apresentado
publicamente na passada
sexta-feira no quadro do Roteiro para a Inovação da Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão.
A envolvência bucólica,
em que o verde da paisagem
se envolve com o sonoro
do rio Pele a passar, serve
de tela a mais um projecto inovador da companhia
dirigida por Bruno Martins,
para quem o espaço “Fauna”
vem “colmatar uma lacuna
em matéria de programação
regular para os públicos locais”. A partir da Quinta da
Bemposta, o novo “laboratório artístico” da Didascália
promete ser um espaço “não

convencional”, de cruzamento de artes “transdisciplinares” como o circo contemporâneo, o teatro, a musica e o
património.
O “Fauna” foi um dos projectos merecedor de aprovação por parte da Direcção-Geral das Artes (DGArtes),
com um financiamento a dois
anos, 2018 e 2019, de 176 e
193 mil euros, respectivamente. Apesar de ter obtido
uma das cotações mais altas
do país, e a segunda maior
do Norte, o Teatro da Didascália não se da por satisfeito
com a decisão daquela estrutura governamental, uma
vez que o montante proposto
para o projecto era de 249
mil euros/ano. Bruno Martins fala de uma “avaliação
perversa” dos projectos, aos
quais são determinados cortes que “acaba por enviesar
as actividades das próprias
estruturas”. Isto porque,
com bastante menos do que
aquilo que propôs, menos 73

mil euros no primeiro ano, e
menos 56 mil no segundo,
a companhia terá de prosseguir com a execução do
projecto, obrigada a redefinir
estratégias que permitam a
sua execução em contexto
de corte orçamental.
O espaço “Fauna”, que
Bruno Martins definiu como
“híbrido” ao nível do interior,
conta com um palco pouco
convencional, no meio da
sala. Aposta em iniciativas
originais, como sejam a de
um restaurante musical,
agendado para o primeiro
domingo de cada mês, e no
qual os visitantes poderão
desfrutar de música improvisada enquanto de desenvolve o processo de confecção
dos alimentos. A iniciativa,
segundo o director da Didascália, está focada na promoção de uma alimentação
saudável, e, simultaneamente, na promoção dos produtores locais.
Para o presidente da Câ-

mara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, Paulo Cunha,
o Teatro da Didascália “é um
bom exemplo de que é possível ter raiz local e ambição
internacional”. O apoio público, por intermédio da DGArtes, à companhia nascida na
vila de Joane, uma vila com
pergaminhos na área do teatro e da produção artística,
“é, inequivocamente um sinal
da enorme qualidade que a
Didascália tem”, no entender
do edil, contrariando a ideia
de que estas iniciativas só
têm futuro nos palcos tradicionais.
Convicto de que, também
esta iniciativa da companhia
será um sucesso, Paulo
Cunha espera que “não seja
a ultima”.
António Oliveira, presidente da Junta de Joane,
marcou presença na apresentação elogiou a “visão”
de Bruno Martins por ter percebido o potencial de criação
artística da Quinta da Bem-

Bruno Martins deu a conhecer espaço à comitiva municipal

posta. O autarca mostrou-se
ainda satisfeito pelo facto da
freguesia “voltar a ter uma
pólo dedicado às artes e à
cultura”.
O Teatro da Didascália é
a entidade responsável pela
organização do Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous, dedicado às artes
de rua e circo contemporâneo, pelos Território Dramá-

ticos, um observatório anual
dedicado à dramaturgia nacional e que tem como objetivo pensar as práticas de
criação teatral sedimentadas
por todo o país, privilegiando
a pluralidade estética e artística, e pelos Contos d’Avó,
uma viagem ao maravilhoso
mundo da tradição oral.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Personagens históricas ganham vida para celebrar
Dia Internacional dos Museus
O antigo presidente da
República Portuguesa, Bernardino Machado vai sair do
Palacete Barão da Trovisqueira, onde está localizado
o seu Museu, e vai animar
as viagens de comboio entre Braga e o Porto, entre as
9h00 e as 18h30. A iniciativa intitulada “Património…
em viagens”, tem lugar esta
quinta-feira e insere-se na
programação do Dia Internacional dos Museus, promovida pela Câmara Municipal de

Vila Nova de Famalicão.
A efeméride que se assinala a 18 de maio é proposta pelo ICOM (International
Council of Museums) que,
este ano, escolheu o tema
“Museus hiperconectados:
novas abordagens, novos
públicos”.
Em Vila Nova de Famalicão, as comemorações arrancam a 17 de maio e decorrem até dia 20, com mais
de duas dezenas de atividades que envolvem a Rede de

Museus do concelho.
As celebrações iniciam
com um momento histórico,
143 anos depois da inauguração da linha férrea entre
Porto e Braga, que aconteceu a 20 de maio de 1875,
durante uma viagem experimental chefiada pelos reis D.
Luís I e D. Maria Pia, o antigo
presidente da Câmara Municipal, Barão da Trovisqueira,
regressa à Estação dos Caminhos-de-Ferro de Famalicão para fazer as honras da

casa e repetir o discurso realizado na época. O momento
acontece nos dias 17 e 18,
entre as 7h30 e as 9h00 e as
17h30 e as 18h30.
Para além do reviver dos
momentos e das personagens históricas, os museus
de Famalicão abrem as portas, através de visitas livres
e guiadas, workshops, atelieres e oficinas, exposições e
encontros.
Neste âmbito, destaque
para a iniciativa “Museu
Adentro” que proporcionará
uma experiência totalmente diferente aos visitantes

dos museus, recriando ambientes e atmosferas ancestrais, através de sons,
aromas, melodias e dramatizações teatrais. A iniciativa
irá realizar-se no dia 18, pelas 21h30, no Museu Soledade Malvar; no dia 19, pelas
15h00, no Museu da Industria Têxtil e no dia 20, pelas
16h00, no Museu Nacional
Ferroviário.
Também no dia 20, no
Museu Ferroviário, será
inaugurada pelas 15h00 a
exposição fotográfica “Retratos Ferroviários”, que apresenta pedaços de história

ferroviária.
Entretanto, o município
de Vila Nova de Famalicão
associa-se mais uma vez
à iniciativa Noite Europeia
dos Museus, com a promoção de diversas iniciativas.
No dia 18, pelas 21h30, será
apresentado o conto “Maria
Moisés” no auditório do Centro de Estudos Camilianos.
No dia 19, é a vez do Museu
Bernardino Machado abrir as
portas à festa noturna “De
caras no Museu”, a partir das
23h00.

Seniores da Gerações vão fazer
cruzeiro no Douro

O Clube Sénior da Gerações realiza, no próximo dia
30 de maio, um cruzeiro no
Rio Douro, entre a Régua e
o Pinhão.
A saída dos seniores da
Associação Gerações vai
acontecer pelas oito horas
da manhã, com uma paragem e uma visita livre à Cidade de Amarante. O embarque para o cruzeiro far-se-á
no Cais da Régua, cerca das
12 horas. Depois de um aperitivo servido a bordo da embarcação, inicia-se a subida
da Barragem de Bagaúste.

Após a subida da barragem
é servido um almoço a bordo do navio, atingindo-se o
Pinhão. Nesta localidade, os
participantes vão ter oportunidade de visitar uma quinta de produção do Vinho do
Porto, com uma típica “prova
de vinhos”. A visão e o contato direto com a natureza
agreste do Douro vão, com
certeza, marcar estas horas.
Ao fim da tarde, os seniores da Gerações regressam
à Régua de barco, iniciando
depois a viagem de para Vila
Nova de Famalicão, onde

Cruz acolhe
4.ª Mostra Associativa
A Junta de Freguesia de Cruz é palco, nos dias 19 e 20
de maio, da 4ª. Mostra Associativa.
Do programa, destaque a 19 de maio para a prova de 3
Horas Resistência BTT, a ter lugar pelas 19h00; e a actuação de concertinas no Monte de Santo André a partir das
22 horas. Já no dia 20, destaque pata o XXIV Festival de
Folclore Nacional, a partir das 16 horas.
“Visite-nos pois irá encontrar muita animação, boa comida, paisagens espetaculares e um ambiente formidável”, garante a Junta local, segundo a qual haverá ainda
porco no espeto para servir aos visitantes.

deverão chegar por volta das
21 horas.
A divisão em “circuitos”
dos cruzeiros no Rio Douro
tem sido uma prática anual do Centro Comunitário
da Associação Gerações,
“na medida em que torna
as viagens menos desgastantes, proporcionando, em
contrapartida,
momentos
de lazer, de descanso e de
cultura e vivências muito especiais que, de outra forma,
não aconteceriam e não teriam tão bons resultados”,
descreve o presidente da
instituição, Mário Martins. A
realização, pelo Clube Sénior destes “mini-cruzeiros”
com a duração de um dia
tem também esse objetivo
de “contactar novas realidades e ir ao encontro de novas
paisagens, servindo-as sem
pressas e com tempo para
serem apreciadas”, conclui.
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Recorde de associações “digladiou-se”
na Batalha das Flores
As ruas da cidade de Vila Nova de Famalicão encheram-se
para mais uma edição da Batalha das Flores, no passado
domingo, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal,
integrada na Festa de Maio: Flores & Trocas.
Nas ruas da cidade digladiou-se um número recorde de as-

sociações aderentes, que chegou à dezena e meia. Emperfumadas de flores, cores, e assistidas pelos seus carros alegórios, as colectividades deram verdadeiramente espectáculo.

A fé saiu à rua na Procissão de Velas
A tradicional Procissão de Velas em honra de Nossa Senhora de Fátima, que todos os anos se realiza na cidade de
Vila Nova de Famalicão na noite do dia 12 de Maio, foi vivida
no passado sábado. A fé saiu à rua, e registou-se mesmo a
adesãod e um número de pessoas acima de anos anteriores,
facto para o qual deverá ter conrtibuído a circunstância de
ocorrer ao fim de semana.
Momentos altos da manifestaçãod e fé são as passagens
pela Rua Direita, onde a imagem caminha sobre um tapete de
flores, e a passagem pelo quartel dos Bombeiros Voluntários
Famalicenses.
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KW Business arregaçou as mangas para beneficiar
cave do Centro Social das Lameiras
As crianças e jovens do
centro de atividades dos
tempos livres e de estudos
e animação juvenil (CATL/
CEAJ) da Associação de
Moradores das Lameiras fo-

ram supreendidas na passada sexta-feira.
Conduzidas pelas técnicas, aceitaram vendar os
olhos para serem surpreendidos. Instalações reno-

vadas, era a surpresa, uma
surpresa que só foi possível
com o apoio e trabalho voluntário da KW Business. Jorge
Faria presidente da direcção,
agradeceu à KW, na pessoa

de Deolinda Silva, que “este
ano escolheu a AML – Associação de Moradores das
Lameiras, para oferecer um
trabalho de voluntariado de
um espaço à escolha da direção”. O espaço escolhido,
apontou o dirigente, “foi a
cave do Centro Social, que
agora oferecemos ao CATL
na pessoa da Luisa Händel,
sua coordenadora”. Devidamente apetrechado, “permite
diversificar atividades, como:
música, dança, teatro, acompanhamento ao estudo entre
outras”, referiu a propósito
Jorge Faria.
A operação de melhoramento envolveu, segundo o

mesmo responsável, “mais
de duas dezenas de voluntários, que deitaram mãos à
obra e em três dias apresentaram algo de muito especial
e inovador”. Para Jorge Faria, esta é uma “prenda antecipada dos 34 anos que a

AML celebra este mês”.
As novas instalações ainda necessitam de pequenos
ajustes na luz, chão e mobiliário, agora da responsabilidade da direção da AML.

“Casulo” apoia ideias
de voluntariado e iniciativa
A associação juvenil YUPI
informa que, fruto do trabalho voluntário de jovens de
diferentes nacionalidades,
construiu um novo espaço
ao serviço da comunidade
em Famalicão. Trata-se do
espaço de denominam de
“Casulo”, que a YUPI descreve como não sendo “um
co-work normal”, é antes
“um co(mmon) work - um
ecossistema de suporte a
ideias de voluntariado, empreendedorismo, iniciativa e
participação públicas”.
Para ocupar um lugar no
“Casulo” basta apresentar
um projeto em fase embrionária com compromisso social e/ou ambiental. As manifestações de interesse são

feitas acedendo a https://
d o c s .g o o g l e.c o m / f o r m s /
d/e/1FAIpQLSeQKmWhCtelW4A85-LuyQ_TsEGlu0oigWD3IWSgp3IfpBf PGA /
viewform .
O Casulo funciona atra-

vés da partilha de despesas
e de recursos, pelo que os
projetos de voluntariado também podem funcionar neste
espaço que fica bem no centro da cidade.

Nuno Melo inaugurou
espólio da JP
O CDS-PP inaugurou, na passada
quinta-feira na sua
sede, a ampliação
do Arquivo e Museu
da Juventude Popular de Famalicão. A
cerimónia
contou
com a presença do
presidente da Distrital de Braga e vice-presidente do CDS, Nuno Melo, e do presidente da Juventude Popular da Distrital de Braga, Ricardo Machado,
entre muitas outras personalidades.
Em nota de imprensa a JP adianta que a “expansão
deste Arquivo e Museu surgiu na sequência da doação de
um novo conjunto de documentos e material iconográfico
por parte de um conjunto de militantes e que obrigou à
ampliação e constituição de uma novo armário-vitrine que
acolhe agora tão importante arquivo histórico”.
A escolha deste dia não foi ao acaso fazendo-se coincidir tão significativo momento com a vinda de Nuno Melo
como convidado das “Conversas com História”, iniciativa
que procura através de um conjunto de entrevistas, organizadas pelo jornalista Francisco Mesquita, construir a
história do CDS em Famalicão e o seu contributo para o
nascimento e consolidação do Partido ao nível Nacional.
A terminar toda esta iniciativa o presidente da Distrital
de Braga do CDS foi ainda surpreendido com a oferta por
parte da organização deste evento de um quadro com a
sua imagem que agora muito enobrece a sede do Partido
em Vila Nova de Famalicão.
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Pavilhão de Vermoim cheio para o Campeonato Nacional
Light-Contact e Troféu Nacional Full-Contact
A Associação de Artes
Marciais de Vila Nova de Famalicão e Associação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu, realizou, no passado sábado, no
pavilhão Municipal de Terras
de Vermoim, a prova rainha
da Federação Portuguesa de
Alex Ryu Jitsu: o Campeonato Nacional Light-Contact
– Open (aberto a todos os
estilos marciais), bem como
o Troféu Nacional Alex Ryu
Jitsu Full-contact.
Participaram neste evento, mais de 230 atletas de
todos os escalões etários,
masculinos e femininos, em
representação de várias
associações e federações
a nível nacional, de estilos
diversos, como Associação
Ultimate Dragon, Ginofit-

ness Felgueiras, Associação Lohan Tao Paços de
Ferreira, Associação Zen
Famalicão, Ginásio Smach
Gim Figueira da Foz , Team
Nascemos de Guerreiros de
Alverca, Desportivo Kempo
Feira Nova, Lohan Tao Maia,
Lohan Tao Penafiel, Associação Desportiva de Combate
KTF Guimarães, para além
das 21 academias de Alex
Ryu Jitsu.
No rescaldo do evento, a
Associação Alex Ryu Jitsu
sublinha a espectacularidade de uma competição que
decorreu com “o mais alto
nível técnico”, com especial
destaque para os atletas
do estilo marcial Alex Ryu
Jitsu, não obstante alguns
dos seus adversários serem

campeões nacionais, com
estatuto internacional e com
larga experiência.
O público, composto por
centenas de pessoas, esteve à altura da prova, garante
a organização, atendendo
aos aplausos entusiásticos
em todos os combates, com
especial relevo para os trabalhos nos escalões mais
jovens: bambies, infantis,
iniciados e juvenis, cujas idades variam entre os 5 e 15
anos.
Neste evento foi ainda disputado Troféu Nacional Alex
Ryu Jitsu na vertente Full-contact que colocou frente-a-frente o atleta Miguel
Leitão, da Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu e o
atleta Juari Juari Mariano da

Academia Team Nascemos
Guerreiros de Alverca, do
qual saiu vitorioso o atleta de
Alex Ryu Jitsu Miguel Leitão.
A homologação dos títulos e da prova, foi feita pela
Federação Portuguesa de
Alex Ryu Jitsu através de
certificados, representada
pelo Mestre Geral e Fundador do estilo Alex Ryu Jitsu,
Mestre Alexandre Carvalho
(10º Dan), que elogiou a excelente organização, que
ficou a cargo da equipa da
academia de ARJ Vermoim,
liderada pelo Mestre Laurindo Azevedo, bem como
felicitou todas as academias
presentes e as federações
convidadas provindas de
diversos pontos do País,
pelo magnífico desempenho

técnico, respeito e disciplina que implementaram no
evento, conjuntamente com
as academias do Alex Ryu
Jitsu.
A academia organizadora, academia Alex Ryu Jitsu
de Vermoim festejou, neste
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evento, o seu vigésimo aniversario.

Ambientar-se” debate o futuro do rio Ave

“Como nossos pais” nas Noites do Cineclube

Está agendada para o próximo dia 18 de maio, sexta-feira, a sessão deste mês da iniciativa “Ambientar-se”, que contará com a exibição do documentário “Rio Ave, que futuro?”.
A sessão será dinamizada pela Associação H2Ave e decorrerá nas instalações da Didáxis de Riba de Ave, contando com as presenças de Norberta Coelho, das Águas do
Norte, e Bruno Matos, da Universidade do Porto.
O documentário “Rio Ave, que futuro?” foi produzido pela RTP 2 e no próximo dia 18
dará o mote para uma tertúlia sobre o futuro do rio.
Recorde-se que as sessões de cinema “Ambientar-se” pretendem promover o debate
sobre temas ambientais. A iniciativa está marcada para as 21h30 e é de entrada gratuita.

“Como nossos pais”, de Laís Bodanzky, é o filme em exibição esta quinta-feira no Pequeno Auditório da Casa das Artes de Famalicão, na habitual sessão de cinema “patrocinada” pelo Cineclube de Joane, pelas 21h45.
A sessão, ao abrigo da rubruca “Traz Outro Amigo Também”, retrata a vida de Rosa, de
38 anos, uma típica mulher de classe média que se esforça por conciliar a profissão com
a vida familiar, mas que se sente a fracassar em todas as áreas. A sua relação com a mãe
sempre foi conflituosa, cheia de amarguras e palavras por dizer. Até que um dia, durante
um almoço familiar, a mãe lhe confessa algo inesperado. Essa descoberta vai alterar tudo
o que Rosa tomou como certo e vai levá-la numa busca por si mesma que a mudará para
sempre.
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DIVERSOS

VENDO

Bouça do Benfica em
Requião. Trata o próprio.
4 hectares.

ARRENDA-SE
T1 c/ garagem fechada
perto do centro.

TLM.: 969 929 909

TLM.: 916 355 179

Escritório
c/ 51 m².

Casa em Gavião com
850m² de terreno.

T2 Geminado com cozinha
equipada, varanda bonita em
S.Tiago de Antas s/ condomínio.

VENDO

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

VENDO

TLM.: 969 994 181

Lote terreno em
Delães com todas
as insfrastuturas
bem localizado,
boa exposição solar.

TLM.: 967 704 847

ALUGA-SE

Restaurante
em Famalicão,
bem situado.

TLM.: 969 732 029

PRECISO

VENDO VIVENDA

Cozinheiro ou
ajudante
de cozinha.

TLM.: 965 074 464

TLM.: 962 189 593

TLM.: 962 189 593
Zona alta, atrás do Hospital
de Famalicão, com sol todo
o dia e com lindas vistas para
a cidade.Vende o próprio.

ALUGA-SE

Café em Jesufrei
c/ grande parque
de estacionamento.
TLM.: 919 291 554

ALUGO

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

TLM.: 918 154 587

ALUGA-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

PRECISA-SE

Empresa no setor alimentar de ultra
congelados em Famalicão, recruta
Operador Fabril para o 1.º, 2.º e 3.º turno.
Preferência por residentes
do concelho de Famalicão.

Inscrições: 252 331 750
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€

ALUGA-SE

230.000€

EMPRESA FAMALICENSE
Admite para vários Cargos
M/F
Salário Fixo + Incentivos
Famalicão/Braga/SantoTirso
Trofa/Guimarães/Fafe

Contactos: 252 314 145/ 912 192 387

PRECISA-SE
Empregado/a de
mesa e ajudante de
cozinha para
restaurante
Folga ao domingo.

TLM.: 966 913 372

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

RESTAURANTE
Conceituado em
Famalicão admite
funcionário/a para
sala com experiência.
Entrada imediata.
TLM.: 916 401 643

CAVALHEIRO

60 anos, boa apresentação,
pretende conhecer senhora qualquer idade p/ conveniência a dois.

TLM.: 910 447 073

PROCURA-SE

Cabeleireira

TLM.: 917 663 941
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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
RESTAURANTE
PRECISA-SE
PRECISA-SE
Soldador mig com

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

PRECISA-SE
Funcionárias de
Limpeza para centro
de Famalicão, horário
part-time 06:00/08:00
de segunda a sexta.
Com experiência.

TLM.: 912 441 147
AJUDA AS FAMÍLIAS
ENDIVIDADAS
Tem penhoras de salários?
Está em risco de perder
a sua casa? Não consegue
pagar seus créditos?
Apresentamos soluções.
ACORDOEXTRA - TROFA

TLF.: 252 412 550

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

experiência na área
da soldadura.
TLM.: 916 739 905

Empregado de
mesa.

TLF.: 252 323 400

CONTRATAMOS

• Técnicos de manutenção industrial
• Operários fabris
• Aprendizes
Se procuras uma função que te desafie cada dia e um ambiente de trabalho onde és valorizado e podes crescer e
ser recompensado pelo teu trabalho.
ENVIA-NOS A TUA CANDIDATURA!
Empresa portuguesa há 30 anos no sector metalúrgico/
metalomecânico.
OFERECEMOS:
• Vencimento compatível com a experiência
• Prémio de produtividade
• Formação profissional
• Cantina própria
Resposta:
Apartado 5012
4760-648 LOUSADO
TLF.: 252490020 | Fax: 252490029 | Email: rh@cmw.pt

15 de Maio de 2018

RELAX

RELAX RELAX

RELAX

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

Loira, peito XXL, coxa
grossa, convívio muito
envolvente, oral ao natural
divinal, 69 guloso.
Todos os dias.

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

Sexy, magra, peito XL,

CHINESINHA
MESTIÇA

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

TLM.: 912 053 845

LENA

TLM.: 918 812 625

910 176 945

LAURA

PORTUGUESA
Meiga e carinhosa.

TLM.: 915 212 098

TLM.: 914 481 098

ASSISTENTE
PESSOAL
ZONA TROFA

Oferece:
- Remuneração mensal: 1.500 euros
- Contrato de trabalho
- Viatura de serviço
Requisitos:
- Idade até 50 anos
- Disponibilidade total(viagens)
- Gosto pela moda
- Imagem extremamente cuidada
- Formação acima da média

Contato: 91 774 74 03
(Não se atende número privado)
Email: J18projetos@Gmail.com

TLM.: 916 106 735

FAMALICÃO

PATRÍCIA

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

TLM.: 916 130 100

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

TLM.: 915 104 229

TLM.: 915 275 958

DELICIA

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

TLM.: 915 654 526

Safada, bons
momentos, com muito
amor, sem pressas.
TLM.: 911 079 933

Bella, cara linda,
meiga e envolvente.

A partir de 20€.

TLM.: 917 392 262

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

BELA
MORENINHA

NOVIDADE

BONEQUINHA
DE LUXO

MULATA
PORTUGUESA

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.

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

RELAX

HOMEM

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

PORTUGUESA
DELICIOSA

SUZI

LUCY
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O POVO FAMALICENSE

1.ª VEZ
FAMALICÃO
Travesty de Luxo

A Estrear na Europa, belissima,
corpo prefeiro, ativa e passiva,
toda liberal, beijos na boca, dou
leitinho quente! Fácil de
encontrar difícil de esquecer!

TLM.: 917 662 436

1.ª VEZ

24 ANOS. Jovem magra,
bonita e elegante. Oral natural,
69, mi..., várias posições,
acessórios, massagens +
amiga. Atende em lingeri dá
beijinhos. Muito meiguinha.
Venha-me excperimentar.

TLM.: 913 223 894

VIVIANE

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

TLM.: 913 441 183

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

EXTRA NOVIDADE

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

PORTUGUESA

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

TLM.: 910 634 363

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

