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Nova ponte sobre o Ave 
lançada em 2019

O Ministério do Planeamento e Infraestruturas adiantou ao “Povo Famalicense” que, 
finda a avaliação de impacto ambiental, o que deverá acontecer 
até ao final do ano, haverá condições para avançar com a execução do projecto 
e lançar a obra. Pág. 3
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Há uns dias, este era o cenário visível na estrada 
que liga Calendário e Vilarinho das Cambas...

Pelos vistos a coisa não se inverte pelo civismo, 
talvez só lá vá com a denúncia. Se vir, denuncie! 
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Motociclista 
ferido com gravidade 
em colisão com ligeiro

Um ferido grave é o balanço de uma violenta colisão en-
tre um ligeiro e um pesado pouco antes das seis da manhã 
de ontem, segunda-feira, na freguesia do Louro.

O acidente teve lugar nas imediações da igreja da fer-
guesia, e causou diversos traumatismo ao ocupante do 
motociclo. No socorro estiveram envolvidos a VMER do 
hospital de Famalicão e os Bombeiros Famalicenses, que 
encaminharam o ferido ao Hospital de Braga.

A GNR de Vila Nova de Famalicão tomou conta da 
ocorrência.

O Dia Mundial da Crian-
ça assinala-se na próxima 
sexta-feira, mas esse não 
senão o primeiro de três dias 
de animação intensa que a 
Câmara Municipal pretende 
proporcionar à pequenada 
que passe pelo Parque da 
Devesa. Entre 1 e 3 de junho, 
o espaço verde transforma-

-se em Parque dos Sonhos 
para todas as crianças fama-
licenses, com espaço para 
as brincadeiras, para apren-
dizagens e novos conheci-
mentos, mas principalmente 
propícios ao divertimento e 
alegria.

Este ano, as atividades 
têm um caráter pedagógico, 

sensibilizando a comunidade 
para o “Ser Igual” nas opor-
tunidades, na participação 
e no enriquecimento. Neste 
âmbito, destaque para a re-
alização de um mural para 
a igualdade, com o apoio do 
Centro Artístico “A Casa Ao 
Lado”. As comemorações 
arrancam no dia 1, pelas 

10h00, com uma exposição 
de Lego, que conta com re-
criações de vários e serviços 
e edifícios nacionais e inter-
nacionais, atividades de ani-
mação educativa, insufláveis 
e um showcooking de doces 
saudáveis. No dia 2, desta-
que para a oficina Borboletas 
e Libelinhas no Parque da 

Devesa, no âmbito da expo-
sição Ave Selvagem e ainda 
para o espetáculo “Danças 
no Parque”. Referência ainda 
para o lançamento do livro 

infantil “A Neve”, no dia 3 de 
junho, e a encerrar as come-
morações o espetáculo “Mãe 
Terra” da ArtEduca.

De 1 a 3 de junho

Dia Mundial da Criança: animação 
converge para o Parque da Devesa
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O Ministério do Planeamento e Infraestruturas (MPI) ins-
creve em 2019 o lançamento da construção da nova ponte 
sobre o Rio Ave. Depois de avançar no terreno com as primei-
ras movimentações com vista à duplicação da Estrada Nacio-
nal 14 (EN 14), no troço entre a rotunda sul da Variante Nas-
cente e a zona de Santana (Ribeirão), o Governo calendariza 
agora aquela que é considerada a parte crucial do projecto, 
da nova travessia. 

Tida como essencial para a distribuição do tráfego auto-
móvel, a nova ponte deverá vir sobretudo aliviar a pressão 
sobre a que actualmente existe no que toca à circulação de 
veículos pesados. Só a Continental, a considerar a última es-
timativa do presidente do Conselho de Administração, Pedro 
Carreira, debita mais de 400 camiões por dia na EN 14, ca-
miões esses obrigados a atravessar a única ponte que se lhe 
oferece como alternativa para as principais vias da exporta-
ção, o aeroporto e o porto de Leixões.

Em resposta a um pedido de esclarecimentos do jornal “O 
Povo Famalicense”, o gabinete do ministro Pedro Marques 
adianta que “a empreitada deverá ser lançada em meados 
de 2019, em simultâneo com o troço da maior variante deste 
projeto, que ligará o nó com a Via Diagonal, na Maia, ao nó 
do Interface Rodoferroviário, na Trofa”. Quanto a prazo de 
conclusão da nova ponte sobre o Rio Ave, o mesmo gabinete 
sugere que é prematura a sua fixação, uma vez que “será 
determinado pelo projeto de execução”.

O processo, recorde-se, esteve suspenso por vicissitudes 
que o actual Governo atribui ao que lhe antecedeu. O ministro 
Pedro Marques chegou a assumir publicamente que a razão 
deste atraso no avanço do processo se prendia, nomeada-

mente, com a falta de estudo de impacto ambiental para a 
nova travessia e variante que a irá ligar ao traçado existen-
te. Neste esclarecimento o gabinete do MPI sustenta mesmo 
que “o projecto esteve suspenso até ao primeiro trimestre de 
2018, enquanto se aguardava a definição do traçado para a 
variante, assim como para a travessia do Rio Ave”. “Defini-
dos os traçados”, acrescenta, “está a decorrer o processo de 
Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), que deverá estar con-
cluído até ao final do ano, após o que se seguirá o projecto 
de execução”.

Presidente da Câmara “expectante”

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, aguar-
da pelo cumprimento dos calendários definidos pelo Gover-
no com expectativa, até porque, como frisa, “estamos a falar 
num dos mais importantes eixos rodoviários do país, tendo 
em conta o peso que as empresas sediadas nas suas imedia-
ções representam para o PIB nacional”. É por isso “o próprio 
desenvolvimento do país que está em causa”, alega acerca 
de um investimento público que se assume como “parte ne-
vrálgica do projecto”, tanto para o concelho de Famalicão, 
como para os concelhos da Trofa e da Maia.   

Segundo o edil, a Câmara tem trabalhado “de forma mui-
to próxima com a Administração Central neste processo”, e 
tem acompanhado as suas várias fases. De resto, alega, “foi 
esta proximidade, associada à disponibilidade da Câmara em 
ajudar de forma concreta e com custos para o orçamento mu-
nicipal, que permitiu o avanço da obra de duplicação e bene-
ficiação da Nacional 14 que está em curso entre a Variante 

Nascente a Famalicão e o Senhor dos Perdões, em Ribeirão”. 
Entretanto, revela que a autarquia está a trabalhar com a 

Administração Central no projeto de execução da nova via 
que vai ligar a Nacional 14, na zona do Senhor dos Perdões, 
e a Zona Industrial de Lousado.  

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Nova ponte sobre o Rio Ave lançada em 2019, 
garante Ministério das Infraestruturas
PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DEVERÁ ESTAR CONCLUÍDO 
ATÉ AO FINAL DO ANO
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A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão, 
volta a definir um plano de 
transportes para o próximo 
ano lectivo, sem indicadores 
válidos quanto ao número e 
sequencialidade dos alunos 
das escolas com contrato de 
associação, que terão que 
transitar para a oferta públi-
ca de ensino. “A nós compe-
te-nos planear, e é isso que 
estámos a fazer”, sublinha o 
vereador da Educação, que 
compromete o município 
com um esforço na dispo-
nibilização de soluções de 
mobilidade ajustadas, ainda 
que sem qualquer retaguar-
da informativa oficial.

As declarações de Leo-
nel Rocha surgem rescaldo 
da provação do plano anual, 
em reunião do executivo da 
passada quinta-feira. Segun-
do o responsável autárquico, 
tanto o Ministério da Educa-

ção (ME) como a Direcção 
Geral dos Estabelecimentos 
Escolares (DGESTE) não 
deram quaisquer indicações 
a propósito, o que obriga o 
município a propor um plano 
na ausência de informação 
sustentada. “Nem muita, 
nem pouca”, desabafa a pro-
pósito. 

Ministério em 
silêncio sobre 
secundário 
em Riba de Ave

A incerteza coloca-se ao 
nível do 2.º e 3.º ciclos, face 
à lotação de algumas esco-
las, mas também ao nível do 
Secundário. A interpelação 
do município para a necessi-
dade de oferta pública deste 
grau de ensino em Riba de 
Ave, por força do fim dos 
contratos de associação 

“não obteve qualquer respos-
ta” da parte do ME. “Não nos 
foi dado nenhum feed-back”, 
adianta, acrescentando que 
a Câmara “tem alertado” 
sem sucesso para os cons-
trangimentos da oferta edu-
cativa naquela zona do con-
celho. “As pessoas têm que 
assumir os seus actos”, de-
sabafa acerca deste silêncio 
da tutela face ao problema 
criado naquela vila, onde os 
cortes visaram duas institui-
ções, a Didáxis e o Externato 
Delfim Ferreira.

Leonel Rocha adianta 
que, no que toca aos alunos 
que vão ingressar no 2.º e 
3.º ciclos, a escola de refe-
rência é a Escola Básica de 
Pedome, que “está cheia”. 
Sinaliza assim a necessida-
de de “instalar contentores” 
ou recorrer aos “horários 
duplos” para dar resposta a 
uma procura potencial. “Fo-

mos acautelando e criando 
uma solução para Pedome”, 
refere acerca de expec-
tativas, salvaguardando, 
contudo, que não pode ser 
afastada a possibilidade de 
muitos alunos famalicenses 
optarem pela Vila das Aves 
ou Santo Tirso, o que já vem 
acontecendo. Nestes casos, 
apesar dos alunos serem 
famalicenses a Câmara não 
tem como integrá-los neste 
plano anual de transportes 
para 2018/2019, dado que 
o fluxo ocorre para fora do 
concelho.

No que toca ao ensino 
Secundário, e uma vez que 
também “as escolas da cida-
de estão cheias”, segundo o 
vereador da Educação, a au-
tarquia procura agilizar uma 
solução de mobilidade dos 
alunos das escolas de Riba 
de Ave para Joane, uma vez 
que o ME não respondeu ao 
apelo da Câmara para asse-
gurar oferta pública de ensi-
no na vila.

Relativamente aos alu-
nos que sejam oriundos da 
Didáxis de Vale S. Cosme, 
outra das escolas à qual fo-
ram cortados os contratos 
de associação, Leonel Ro-
cha adianta que a Escola D. 
Maria II e a Escola Básica 
de Arnoso são ainda op-
ções viáveis uma vez que 
não se encontra esgotada a 
sua capacidade. Todavia, os 
alunos que vão frequentar o 
ensino secundário terão que 
gravitar para as escolas da 
cidade, que estão, como diz, 
cheias.

Instado sobre até onde é 
elástica a capacidade das 
escolas públicas para rece-
ber os alunos que vão saindo 
das Didáxis e Externato, o 
vereador da Educação en-
tende que “dentro de cinco 
anos” a situação estará nor-
malizada atendendo à menor 
pressão demográfica. Até 
lá, admite, poderemos voltar 
a assistir a soluções de re-
curso: “há 20 anos, quando 
fui para Ribeirão dar aulas, 
dava aulas ao sábado e em 
horário duplo. Se não há 
onde meter os alunos, tere-
mos que organizar as coisas 
dessa forma”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES 

Ano lectivo 2018/2019 já está a ser preparado 
em matéria de mobilidade

Câmara volta a desenhar 
plano de transportes 
sem informações da tutela
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Atrair investimento, apoiar 
as empresas no seu pro-
cesso de diversificação de 
mercados, e alargar a base 
exportadora das empresas, 
são alguns dos propósito 
do protocolo que a Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão assinou com a 
Associação Empresarial de 
Portugal (AEP) na passada 
quinta-feira. As vantagens 
potenciais dirigem-se para 
as empresas, sobretudo 
para um universo de cerca 
de duas ou três mil pequenas 
e médias, que poderão be-
neficiar dos vários projectos 
da AEP, mas também para 
o território, ao nível das mis-
sões inversas de diplomacia 
económica.

“Todas as ferramentas 
que tenham por resultado 
criar condições para que 
haja um aumento das expor-
tações, são instrumentos ao 

serviço do desenvolvimento 
económico do país. Significa 
que se vai produzir mais, e 
quem produz mais empre-
ga mais, quem produz mais 
paga melhores salários, 
quem produz mais dá mais 
estabilidade ao emprego e 
condições à economia”. É 
convicto de que esta cadeia 
de valor se traduz num bene-
fício efectivo para o território 
que o presidente da Câma-
ra Municipal, Paulo Cunha, 
contextualiza este protocolo 
com a AEP, entidade à qual 
reconhece o “kow-how” e a 
especialização necessária 
para apoiar as empresas do 
concelho no seu crescimen-
to à escala internacional, 
na certeza de que o merca-
do nacional é pequeno no 
quadro dessas ambições de 
crescimento.

Crítico com a falta de po-
líticas nacionais concretas 

de apoio às empresas, o edil 
famalicense sublinha que a 
autarquia pode “implementar 
políticas locais que ajudem 
as empresas a minorar as 
consequências negativas 
dessa ausência”. O objecti-
vo desta parceria demonstra 
que “localmente, estamos 
a fazer tudo o que está ao 
nosso alcance para que as 
nossas empresas cheguem 
longe, criem emprego, me-
lhorem as massas salariais, 
e dêem mais estabilidade 
aos nossos trabalhadores”.

Melhorar 
desempenho 
é o grande objectivo

Conquistado que está o 
estatuto de concelho mais 
exportador a norte, e terceiro 
mais exportador do país, o 
município está menos focado 

nos lugares do pódio e mais 
num melhoramento objectivo 
dos seus indicadores econó-
micos. Isso mesmo susten-
ta Paulo Cunha, para quem 
“passar de terceiro para se-
gundo” é “pouco relevante”, 
porque o que lhe interessa 
“é melhorar a performance”. 
“Nunca nos moveu o propó-

sito de estarmos numa ga-
leria como se fossemos um 
troféu. Não. Não nos entre-
gam nenhum troféu, não há 
nenhum ranking. O nosso 
grande desejo não é sermos 
uma ilha. É que todo o nor-
te continue a exportar cada 
vez mais, que todo o país 
continue a exportar cada 
vez mais. Como português, 
cidadão do Norte e, particu-
larmente, como famalicense 
é isso que desejo que acon-
teça”, sustentou.

Ambição a 5 anos: 
50% de exportações 
no PIB

Paulo Nunes de Almeida, 
presidente da AEP, adianta 
que este protocolo permite 
criar melhores condições 
para que as empresas fama-
licenses se possam articular 
com aqueles que são os ser-
viços que a associação colo-
ca à disposição. Colocam-se 
ao nível da qualificação dos 
recursos humanos, mas tam-
bém ao nível da internacio-
nalização, ou das missões 
inversas, trazendo parceiros 
de fora para que conheçam 
a realidade local. Há ainda 
oportunidades de financia-
mento em determinados pro-
jectos. 

O presidente da AEP es-
pera que acções como esta 
se possam traduzir num 
reforço substancial da ca-
pacidade exportadora de 
Portugal. “Eu costumo dizer 
que durante este período de 
ajustamento que vivemos 
em Portugal nos últimos 
anos, a alteração mais estru-
tural foi de facto o aumento 
da intensidade exportadora, 
que passou de 28 para 43 
por cento. Diz-se: estamos 
satisfeitos com o resultado? 
Estou! Queremos ir mais 
longe? Queremos”, alega o 

presidente da AEP que co-
loca como desígnio atingir 
os 50 por cento de expor-
tações (no Produto Interno 
Bruto) nos próximos cinco 
anos. “Os grandes protago-
nistas são as empresas, mas 
a envolvente que se possa 
criar, quer através do asso-
ciativismo, quer através das 
autarquias, vai com certe-
za ajudar a atingirmos esse 
patamar, que, na minha opi-
nião, seria a forma mais sau-
dável do país crescer”, refe-
rindo-se às exportações, ao 
investimento como motores 
de competitividade, melho-
res salários e mais consumo 
sustentável.

Atracção 
de investimento e 
internacionalização

Augusto Lima, verea-
dor do Empreendedorismo, 
adianta que os grandes pi-
lares de que as empresas 
famalicenses poderão bene-
ficiar prendem-se com a in-
ternacionalização e atracção 
do investimento. “Projectos 
de participação em feiras 
terão 75 por cento das des-
pesas não elegíveis apoia-
das por via deste acordo”, 
explicou a título de exemplo 
o responsável autárquico, 
segundo o qual estes apoios 
vão de encontro àquelas que 
são as fragilidades mani-
festadas pelas empresas. A 
Feira Internacional de Hava-
na é já uma das que está a 
ser trabalhada, no sentido de 
levar empresas de Vila Nova 
de Famalicão. Estes projec-
tos, sublinha, são mais diri-
gidos às pequenas e médias 
empresas, cerca de duas ou 
três mil empresas, com o 
objectivo de as “capacitar”, 
potenciando com isso “os 
resultados em termos de ex-
portação”.

A outro nível, da atracti-
vidade do território, as mis-
sões inversas vão permitir 
que empresas de outros 
países visitem o concelho, 
criando mais ligações e ne-
gócios com parceiros inter-
nacionais. Tanto a este nível, 
como ao nível da internacio-
nalização, a AEP é o parcei-
ro ideal, “porque faz e já faz 
bem”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Câmara e AEP assinaram protocolo

“Tapete vermelho” à internacionalização 
e atracção de investimento

Paulo Cunha com Augusto Lima e Paulo Nunes de Almeida

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e o 
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do 
Instituto Politécnico do Porto (ISCAP) desencadearam um 
processo de colaboração ativa com o objetivo de promo-
ver a cooperação entre o mundo académico e o mundo 
empresarial, tendo em vista o aperfeiçoamento das prá-
ticas e modelos de gestão e o aumento da performance 
das empresas e consequente melhoria da competitividade 
num cenário de concorrência global. 

O protocolo de colaboração foi aprovado na reunião do 
executivo municipal do passado dia 10 de maio, e foi assi-
nado na passada quarta-feira, nos Paços do Concelho no 
âmbito de uma receção a duas dezenas de empresários 
da América Latina, a maioria dos quais brasileiros, partici-
pantes no 4.º Congresso Internacional da ACINNET - Aca-
demic International Network, numa organização do ISCAP 
que dedicou um dia de trabalho a Vila Nova de Famalicão 
com receção na autarquia pelo Presidente da Câmara, Paulo Cunha, e visitas à Leica, ao CITEVE – Centro Tecnológico 
das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal e ao CeNTI – Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais 
e Inteligentes.

O protocolo firmado, segundo a autarquia famalicense, tem também como objeto geral a cooperação bilateral através da 
criação de um programa consistente de troca de informação empresarial entre as duas entidades e incidirá de uma forma 
muito particular sobre a América do Sul, Espanha e Portugal uma vez que, no âmbito da constituição do seu Conselho 
Empresarial, o ISCAP assume o papel de pivot em Portugal da Rede ACINNET que é constituída por Instituições de Ensino 
Superior com sede nestes países.

A procura e seleção, em cada país da Rede ACINNET, de projetos e iniciativas que possam conduzir a ações de coope-
ração conjunta, a difusão e intercâmbio regular de informação sobre as atividades desenvolvidas por ambas instituições, o 
apoio à organização, promoção, divulgação e participação mútua em certames de áreas de interesse de acordo com a es-
pecialização produtiva da região, a participação em missões externas conjuntas e o apoio ao desenvolvimento de projetos 
inovadores são alguns dos compromissos concretos assumidos pelas duas instituições no âmbito do protocolo. 

O director do ISCAP, António Abreu, considera que esta “aproximação tende a dar bons frutos para ambos os lados”. 
O mesmo responsável enalteceu ainda “as virtualidades” de aproximação entre instituições do ensino, as empresas e as 
autarquias. A mesma convicção também foi partilhada pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, que vê nesta 
cooperação mais “uma janela de oportunidades para a afirmação do território no plano internacional e para a atração de 
novos investimentos para o concelho”.

Relações institucionais reforçadas

Câmara e ISCAP parceiros 
na cooperação 
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Está nas mãos do Es-
tado o poder de alterar as 
condições precárias em que 
funciona a Conservatória do 
Registo Civil de Vila Nova 
de Famalicão. O presidente 
da Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, deixa isso bem cla-
ro, quando interpelado pelo 
vereador socialista Nuno Sá, 
que na reunião do executivo 
da passada semana pegou 
na reportagem do “Povo Fa-
malicense” (da edição ante-
rior) para fazer voltar à cena 
política a discussão em torno 
da Loja do Cidadão.

“O PS quer a Loja do Ci-
dadão, o senhor presiden-
te quer a Loja do Cidadão, 
os famalicenses querem a 
Loja do Cidadão”, referiu o 
socialista a propósito. Na 
resposta, o edil famalicense 

reposicionou o debate, por-
que resolver a precariedade 
da Conservatória do Registo 
Civil não passa obrigatoria-
mente pela Loja do Cidadão. 
“Todos desejamos a Loja do 
Cidadão”, concordou, “mas 
há condições dos serviços 
que se podem melhorar sem 
a Loja do Cidadão”, acres-
centou, referindo-se em con-
creto à Conservatória do Re-
gisto Civil, que o Estado tem 
o poder de melhorar caso 
queira, ainda que “proviso-
riamente”, até que a Loja do 
Cidadão seja, de facto, uma 
realidade. 

“O Estado não paga um 
tostão de renda, como sabe, 
a Câmara Municipal tem in-
teresse no espaço para ou-
tros fins, e o que lá está a 
ser feito não tem a dignidade 

necessária”, sustentou ainda 
Paulo Cunha, que soma às 
condições precária do aten-
dimento para os cidadãos, 
as “condições que roçam o 
desumano” daqueles que lá 
trabalham. 

De resto, o PS vai forma-
lizar um pedido de acesso 
a toda a documentação tro-
cada com as instâncias do 
Governo sobre o assunto, 
desde 2015, uma iniciativa 
que segundo Nuno Sá visa 
“sindicar todo o processo”. O 
presidente da Câmara anuiu 
a uma reunião no sentido de 
dar conhecimento de todas 
as diligências e respostas 
relativas à Loja do Cidadão, 
mas recusou fornecer cópias 
de correspondência trocada 
com entidades oficiais “por 
uma questão de cortesia”. 

“Esta regra é um imperativo 
de que não abdico, apesar 
de, eventualmente, de outro 
lado não o fazerem. Mas a 
conduta dos outros nunca 
condicionará a minha”, sa-
lientou, recusando compac-
tuar com uma reunião com 
perfil de “comissão de inqué-
rito”. 

Nuno Sá rejeitou qualquer 
intenção de inquirir o proces-
so, mas deixou claro que o 
PS não abdicará também do 
direito de o conhecer com o 
pormenor necessário: “não 
queremos transformar isto 
numa comissão de inquérito, 
mas quando se fazem juízos 
de mérito ou responsabili-
dade tem que se falar com 
conhecimento de causa, se 
não queremos falar à toa”. 
O socialista também ques-

tionou o edil sobre a quem 
se referia quando abordou 
a eventualidade de posições 
menos “cordatas ou correc-
tas” em todo este processo. 
Paulo Cunha foi telegráfico 
na resposta: “não era aos ve-

readores do PS que me refe-
ria”. E mais não disse.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Melhorar Registo Civil depende da vontade 
do Estado, com ou sem Loja do Cidadão
PAULO CUNHA REAGE A INTERPELAÇÃO DO PS, NO RESCALDO DE REPORTAGEM 
DO “POVO FAMALICENSE” SOBRE A PRECARIEDADE DO SERVIÇO

Concurso de recrutamento 
é dirigido a vinculados  

Polícia Municipal 
vai reforçar 
efectivo 

A Polícia Municipal (PM) vai ter um reforço do efectivo. 
A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão aprovou, 
na reunião pública da passada quinta-feira, um concurso 
interno de recrutamento que irá permitir o crescimento de 
17 para 22 do número de agentes.

Segundo o presidente Paulo Cunha, este reforço dos 
recursos internos da PM visa “robustecer” a sua capa-
cidade, e com isso reforçar a sua presença com vista “à 
melhoria das condições de circulação na cidade”. O edil 
sublinha que a PM “tem um trabalho muito meritório a de-
sempenhar” a esse nível, sendo que este aumento procura 
criar as condições para que esse reforço seja possível.

O concurso agora aberto é de recrutamento interno, ou 
seja, fundamenta Paulo Cunha, destina-se a todos quan-
tos já tenham vínculo laboral ao município. Contudo, caso 
as vagas não venham a ser preenchidas, será promovido 
um concurso externo.

Este procedimento permite ainda a progressão de car-
reira dos actuais efectivos. O presidente da Câmara adian-
ta que esta situação vem “corrigir” uma situação do passa-
do, uma vez que a ausência de um quadro legislativo até 
agora não permitia esta mesma progressão.

S.R.G.

Mais de duas dezenas 
de representantes munici-
pais com responsabilidades 
na área da Juventude nas 
autarquias da região Norte, 
participaram no seminário 
regional de auscultação para 
a criação da “Carta Europeia 
do trabalho com jovens a ní-
vel local”, que decorreu na 
Casa da Juventude de Vila 
Nova de Famalicão no início 
da passada semana.

A iniciativa promovida 
pelos municípios de Famali-
cão e Braga contou também 
com as presenças do diretor 
da Agência Nacional Eras-
mus+ Juventude em Ação, 
Luís Alves, e do presidente 
do município famalicense, 
Paulo Cunha, que abriram a 
sessão.

Luís Alves destacou a 
importância da iniciativa en-
quanto “processo de auscul-
tação para a elaboração da 
carta europeia do trabalho 
com jovens a nível local, no 
âmbito do projeto europeu 
“Europe Goes Local”” sa-
lientando o importante papel 
desempenhado pelas autar-

quias em todo este processo. 
“As autarquias são parceiros 
privilegiados na construção 
de políticas de juventude 
que tragam respostas reais 
a necessidades concretas”, 
sublinhou. 

Luís Alves realçou ainda a 
importância do projeto Euro-
pe Goes Local cujo principal 
objetivo é elevar a qualidade 
do trabalho juvenil local, em 
particular através do refor-
ço da cooperação entre os 
diversos atores que atuam 
a nível municipal. “Trata-se 
da maior e mais ampla par-
ceria europeia que envolve 
atualmente cerca de 200 
membros que representam 
cerca de 120 municípios nos 
países participantes, reunin-
do 21 agências nacionais”, 
acrescentou.

Para o edil famalicense 
“as políticas municipais da 
juventude têm influenciado 
e contribuído para a elabo-
ração de políticas nacionais 
e europeias de grande im-
portância”. Com esta inicia-
tiva, fica claro que “a União 
Europeia tem essa perceção 

e valoriza a relação de pro-
ximidade e de confiança que 
os municípios têm desenvol-
vido com os jovens”.

Paulo Cunha exemplificou 
com o trabalho desenvolvido 
no município de Vila Nova de 
Famalicão com a juventude. 
“Em Famalicão, temos con-
seguido criar estruturas que 
dão respostas às exigências 
atuais dos nossos jovens”, 
afirmou.

Recorde-se que o projeto 
“Europe Goes Local” resu-
me-se numa parceria estra-
tégica no domínio da juven-

tude apoiada pelo Programa 
Erasmus +. Neste âmbito, as 
Agências Nacionais do setor 
da juventude e os seus par-
ceiros decidiram iniciar uma 
cooperação de longo prazo 
para melhorar a qualidade 
do trabalho com jovens.

Casa da Juventude acolheu Seminário regional 
no início da passada semana

Famalicão participa na criação 
da “Carta Europeia” do trabalho 
com jovens a nível local
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Dia a Dia - Mário Martins

Uma avenida “do Liberdade”…
Enquanto o emprego cresce, o abandono escolar 
precoce desce, ao mesmo tempo que aumenta o 
número de pessoas que completam o Ensino Superior. 
A taxa de abandono escolar precoce nas pessoas 
com idades entre os 18 e os 24 anos que completaram 
pelo menos o terceiro ciclo do Ensino Básico e que não 
estudam nem recebem formação profissional fixou-se, 
em 2017, nos 12,6%, um resultado excelente! Em 2006, 
eram 38,5%! Malta, Espanha, Roménia e Itália estão 
bem pior neste percurso! Quanto às pessoas com 
idades entre os 30 e os 34 anos que completaram o 
Ensino Superior, Portugal apresentava, no ano 
passado, uma taxa de 33,5%, que se compara com
 a de 12,9%, em 2002. Foi um “salto” enorme! 

1. Mil pequenos e grandes atletas…
Parece que foi ontem, mas já lá vão vinte anos! Foi precisa-

mente há vinte anos que se realizou a primeira “Milha Urbana de 
Vila Nova de Famalicão”, uma organização do Liberdade Futebol 
Clube, uma associação prestigiada da Freguesia de Calendário 
que engrandece não só a terra da sua origem, mas também o 
Município de Vila Nova de Famalicão. Quem, além de dinamizar 
e de se envolver em outras atividades de natureza mais cultu-
ral, como o “Grupo de Cavaquinhos”, consegue, em simultâneo, 
muitas conquistas no desporto e mais concretamente no Atletis-
mo, e ainda tem “força” para organizar, há vinte anos consecu-
tivos, uma “milha urbana” merece, de nós todos, um reconheci-
mento merecido e um obrigado muito sentido.

Foi assim que aconteceu no passado dia 19 de maio, à tarde. 
A Avenida de França, ali no meio da muito nobre zona escolar e 
desportiva de Vila Nova de Famalicão, encheu-se de uma multi-
dão de atletas de todas as idades (crianças, jovens e veteranos) 
que vieram para correr e competir ou simplesmente participar, 
e de uma multidão de pessoas que vieram para ver, incentivar e 
aplaudir os “seus” atletas. Foi uma grande jornada aquela que 
todos tiveram oportunidade de ver, sem quezílias nem casos, 
num hino ao desporto e ao esforço individual e coletivo, sem 
atritos, sem interpretações arbitrárias e contraditórias e sem in-
compreensões mesquinhas.

Para que o trabalho das equipas, clubes e associações par-
ticipantes se pudesse desenvolver dentro de parâmetros da 

maior qualidade e da maior exigência, há, por trás, outra grande 
equipa que torna tudo isso possível. Essa equipa é a equipa 
do Liberdade Futebol Clube, nas pessoas dos seus dirigentes, 
técnicos, associados e amigos que aparecem sempre para dar 
uma ajuda em tudo o que é preciso ou, simplesmente, com a sua 
presença, darem o seu incentivo e o seu carinho a quem tem um 
papel mais decisivo e ativo.

Tenho que referir aqui, por ser imensamente justo e imensa-
mente merecido, o nome do senhor Zeferino Pinheiro, um ho-
mem que há muitos, muitos anos (não sei exatamente quantos) 
tem presidido aos destinos e ao trabalho do Liberdade Futebol, 
num labor incansável que nunca esmorece e que nunca se can-
sa. 

Atrás de um grande presidente está sempre também uma 
grande equipa e é também justo salientar a coesão e a força co-
letiva que, ao longo dos anos, este grupo alargado de dirigentes 
tem dado a um projeto de dinamização desportiva e cultural da 
freguesia onde está e do concelho que a rodeia.

2. Mínimos de 18 anos!
No passado dia 8 de maio, escrevi neste espaço que, pela 

primeira vez desde há 14 anos, o desempregou baixava a fas-
quia dos 400 mil portugueses. Segundo os dados então divul-
gados pelo INE, o desemprego estava nos 7,6%, o valor mais 
baixo desde 2004! 

Estes dados aproximavam Portugal da média da União Euro-
peia (UE 28) e colocavam-nos abaixo da média da Zona Euro. 
Dizia também que, na presente legislatura (coincidente com o 
Governo de António Costa), já foram criados 300 mil postos de 
trabalho líquidos, o que não deixava de ser um feito importante. 
As perspetivas para o futuro seriam ainda melhores…

As “boas novas” do emprego e do desemprego em Portugal e 
em Vila Nova de Famalicão continuam a perfumar o nosso am-
biente laboral e empresarial, enchendo-nos de esperança para 
um futuro que se deseja de pleno emprego, no país e no nosso 
concelho.

Soube-se por estes dias que, em finais de abril, o número 
de desempregados inscritos nos centros de emprego atingiu o 
valor mais baixo dos últimos 18 anos, caindo 16%, e fixando-se 
em 376 mil pessoas. Quando há cerca de um ano falávamos na 
possibilidade de o número de inscritos poder baixar da barreira 

dos 500 mil desempregados, estávamos longe de imaginar que, 
em abril de 2018, esse número fosse “apenas” de 376 mil!

O facto é tanto mais relevante quanto em abril de 2018 havia 
menos 75 mil desempregados inscritos nos centros de emprego 
do que em igual mês do ano passado e o reforço do emprego 
chegava a todos os grupos de desempregados: os inscritos há 
mais de um ano, os que procuravam um novo emprego, os que 
completaram o Ensino Secundário e os que possuíam apenas o 
1º Ciclo do Ensino Básico. Além disso, tratava-se de uma ten-
dência amplamente abrangente, na medida em que se estendia 
a todas as regiões do País!

3. Menos abandono escolar
Volto a repetir que, sendo estes números de grande satisfa-

ção - penso que para todos, mesmo para aqueles que só veem 
“negativismo” na ação do Governo de António Costa - enquanto 
existir um português ou uma portuguesa disponíveis para tra-
balhar e não tiverem um emprego, não podemos estar integral-
mente satisfeitos. Esta satisfação só será completa, no momen-
to em que se atingir o pleno emprego, o emprego universal que 
só exclui aqueles que, por qualquer motivo, não querem ou não 
podem trabalhar…

Enquanto o emprego cresce, o abandono escolar precoce 
desce, ao mesmo tempo que aumenta o número de pessoas 
que completam o Ensino Superior. A taxa de abandono escolar 
precoce nas pessoas com idades entre os 18 e os 24 anos que 
completaram pelo menos o terceiro ciclo do Ensino Básico e 
que não estudam nem recebem formação profissional fixou-se, 
em 2017, nos 12,6%, um resultado excelente! Em 2006, eram 
38,5%! Malta, Espanha, Roménia e Itália estão bem pior neste 
percurso! 

Quanto às pessoas com idades entre os 30 e os 34 anos que 
completaram o Ensino Superior, Portugal apresentava, no ano 
passado, uma taxa de 33,5%, que se compara com a de 12,9%, 
em 2002. Foi um “salto” enorme!

Há, portanto, mais emprego e menos desemprego, mais for-
mação e menos abandono escolar precoce e um processo de 
aquisição de novas competências que nos vão levar a uma nova 
economia e a uma nova sociedade. Estas são as reformas de 
fundo, as tais “reformas estruturais” de que Portugal e Vila Nova 
de Famalicão precisam.
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O Presidente da Repú-
blica, Marcelo Rebelo de 
Sousa, vai inaugurar, na 
próxima sexta-feira, a partir 
das 17h30, o Centro Portu-
guês do Surrealismo, uma 
valência com o selo da Fun-
dação Cupertino de Miranda 
(FCM). Uma colagem com 
a imagem do General De 
Gaulle com intenções clara-
mente provocatórias da au-
toria de Mário Cesariny, uma 
escultura com caixa de vidro 
que representa o “Mar Portu-
guês” de Cruzeiro Seixas ou 
ainda “O Tríptico A Vida”, de 
António Carneiro, são ape-
nas três exemplos das mais 
de três mil obras ligadas ao 
surrealismo português que 
integram a coleção da Fun-
dação Cupertino de Miran-
da, e que a partir da data da 
inauguração vão estar paten-
tes ao público de uma forma 
rotativa.

António Gonçalves, direc-
tor da FCM sublinha “a quali-
dade, a diversidade e os atri-
butos da coleção”, que reúne 
130 artistas do movimento 
surrealista, entre os quais 
Mário Cesariny e Artur Cru-
zeiro Seixas e muitos outros, 
e que justificaram, desde a 
primeira hora, a criação des-
te novo espaço “mais amplo 
e com excelentes condições 
de visita”. O Centro Portu-
guês do Surrealismo vai inte-
grar uma sala de exposições 
com cerca de 400 metros 
quadrados, afirmando-se 
como “um espaço cultural 
único na região”, como refere 
o responsável.

Para o director, a nova 
estrutura que se pretende 
afirmar num futuro próximo 
como “um espaço incontor-
nável de visita para quem 
está a estudar e se interessa 
pela arte moderna”, preten-
de ser “não só um depósito, 
mas um centro ativo de es-
tudo e investigação do surre-
alismo”.

Para além da mostra das 
obras e objetos pertencen-
tes à coleção da Fundação 
Cupertino de Miranda, a sala 
de exposições que ocupará 
todo o primeiro piso con-
templará também um espa-
ço para a apresentação de 
exposições nacionais e in-
ternacionais. A primeira que 

inaugurará o espaço é “O 
Surrealismo na Coleção Mo-
derna da Fundação Calouste 
Gulbenkian”, que possibilita-
rá revisitar as obras ligadas 
ao Movimento Surrealista 
desta coleção e regressar ao 
acontecimento plástico des-
se período.

António Gonçalves adian-
ta que esta é “uma excelen-
te coleção”, constituída por 
67 obras, e que “representa 
um estímulo à investigação e 
compreensão, quer de atitu-
des, quer de pensamentos, 
levados a cabo por autores 
que desafiaram a situação 
social e política da época, 
demonstrando audácia, in-
teligência e liberdade”. Para-
lelamente à exposição será 
lançado um catálogo mais 
exaustivo sobre a coleção.

Edifício emblemático 
com novas 
funcionalidades

João Mendes Ribeiro é o 
arquitecto que assina o pro-
jecto do Centro Português do 
Surrealismo, que nasce da 
adaptação do emblemático 
edifício da FCM, desenhado 
nos anos 50. Para o arqui-
teto o projeto constituiu “um 
enorme desafio pela ligação 
entre o passado e o futuro”, 
mas também “pelo tema da 
contemporaneidade”.

A principal transformação 
face ao desenho atual é a 
passagem do espaço muse-
ológico, bem como da oferta 
formativa, para os primeiros 
andares do edifício - atual-
mente localiza-se na torre 
que compõe o espaço - colo-
cando-o na “linha da frente” 
de forma a “promover o con-

tacto com a comunidade”.
“Vamos ter um conjunto 

de expositores que se abrem 
à cidade, criando uma rela-
ção muito forte com o espa-
ço e com as pessoas”, acres-
centa João Mendes Ribeiro. 

Aquando da apresenta-
ção do projeto que aconte-
ceu em fevereiro de 2017, 
o presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, Paulo Cunha, 
descreveu o Centro como 
um “projeto âncora”, “inegá-
vel “ que é “o protagonismo 
que a Fundação tem na área 
cultural quer em Famalicão, 
quer no país, sendo um dos 
pilares do concelho”.

Na altura tanto o edil fa-
malicense como o presiden-
te da Fundação Cupertino de 
Miranda, Pedro Álvares Ri-
beiro, vincaram o objetivo de 
tornar Famalicão “o centro 
do surrealismo”, criando uma 
“marca” que gerará “muitos 
benefícios” como o desen-
volvimento da atividade tu-
rística ou o estabelecimento 
de parcerias com empresas 
e instituições.

Refira-se que a somar às 
obras de adaptação do edi-
fício, prevê-se ainda uma 
nova programação e novos 
custos com o funcionamen-
to do Centro Português do 
Surrealismo que implicará 
um investimento na ordem 
dos 2,5 milhões de euros. 
A autarquia contribuirá com 
a atribuição de um apoio  fi-
nanceiro no valor de 300 mil 
euros, repartidos por quatro 
anos.

Fundação Cupertino de Miranda reabre 
edifício com nova valência esta sexta-feira 

Presidente da República 
inaugura 
Centro Português 
do Surrealismo
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Os projetos de lei sobre a 
morte medicamente assisti-
da – Eutanásia - serão hoje 
debatidos na Assembleia da 
Republica.

Se é verdade que os de-
putados são os legítimos re-
presentantes dos portugue-
ses que os elegeram, não 
é menos verdade que esse 
mandato tem limites ou pelo 
menos deve ser devidamen-
te esclarecido aos mandan-
tes.

A dimensão do mandato 
conferido pelos eleitores é fi-
xado pelos programas eleito-
rais que os partidos políticos 
apresentam ao país.

Ora, à excepção do PAN 
nenhum outro partido políti-
co introduziu o seu entendi-
mento sobre a eutanásiano 
respectivo programa eleito-
ral, pelo que não pode consi-
derar-se que os portugueses 
mandataram os deputados 
para tomarem uma decisão 
cujas suas posições desco-
nheciam à partida. Indepen-
dentemente da discussão 
que se faça e da decisão que 
se alcance, não podem ser 
entendidas como represen-
tativas da vontade da grande 
maioria dos portugueses.

O estado de direito portu-

guês está vinculado a uma 
constituição que se funda-
menta na dignidade da pes-
soa humana. Aliás, o capí-
tulo dos direitos, liberdades 
e garantias inicia-se com a 
previsão de que a vida hu-
mana é inviolável.

Daqui decorre que o fim 
da vida humana terá de ser 
sempre entendido como a 
última ratio. Discutir a euta-
násia sem discutir aprofun-
dadamente todas as alter-
nativas que existem para pôr 
fim ao sofrimento de uma 
pessoanão corresponde aos 
intentos constitucionais.

Não deveria um país com 
um serviço nacional de saú-
de em sistemática degrada-
ção, onde muitas das vezes 
não é capaz de dar uma res-
posta célere e eficaz ao mais 
comum dos problemas de 
saúde, ser capaz de priorizar 
a discussão daquela que de-
verá ser sempre a última, o 
fim da vida humana.

A discussão da eficiên-
cia do Serviço Nacional de 
Saúde e bem assim dos cui-
dados paliativos encontra-se 
dentro do âmbito do manda-
to que os eleitores em cada 
acto eleitoral conferem aos 
deputados que os represen-

tam, pois está em causa um 
postulado essencial e trans-
versal a toda a sociedade 
e cuja origem é contempo-
rânea da Constituição pela 
qual se rege o país.

Com isto não se pretende 
dizer que a eutanásia não 
merece ser discutida, mas 
há que preparar as bases 
para que a discussão seja 
séria e esclarecida, sendo 
que isso apenas ocorrerá 
quando o país for detentor 
de serviços de saúde dignos 
e de cuidados paliativos que 
constituam verdadeiramente 
uma alternativa.

Se assim não for discu-
tir a legalização ou não da 
eutanásia, em sede de As-
sembleia da Republica, con-
figurará a representação dos 
portugueses sem terem sido 
mandatados para o efeito.

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

Representação 
sem mandato!

Dos cinco milhões de eu-
ros necessários para requa-
lificar as várias valências de 
cuidados de saúde primários 
com necessidades urgentes, 
“estão disponíveis pouco 
mais de dez por cento dessa 
verba”. A novidade é avan-
çada pelo Bloco de Esquer-
da em nota de imprensa, no 
rescaldo de uma reunião de 
trabalho do deputado Pedro 
Soares com o director do 
Agrupamento de Centros de 
Saúde de Famalicão (ACES), 
Ivo Machado. 

Do encontro, que teve lu-
gar na passada terça-feira, 
sobressai a premência de 
obras em diversos equipa-
mentos, e resulta o compro-
misso público do parlamentar 
em “exigir que na reprogra-
mação dos fundos do Por-
tugal 2020 sejam assegura-
das verbas para investir na 
qualificação já planeada em 
unidades de saúde com ca-
rências evidentes na área de 
Famalicão”.

Segundo as informações 
veiculadas pelo director, “há 
necessidade de investimento 
nas várias instalações que 

integram o agrupamento 
dos centros de Saúde Ave. 
O ACES já conta com oito 
Unidades de Saúde Familiar,  
onde é reconhecido “melhor 
atendimento”, mas alega que 
ainda subsistem seis outras 
unidades (UCSP) “que man-
tém a não integração dos 
cuidados e problemas no 
atendimento”. A extensão 
de saúde de Fradelos, onde 
“uma consulta pode demorar 
mês e meio para ser realiza-
da e há utentes sem médico 
de família”, é invocada como 
exemplo de uma situação 
que “não é admissível”.

O deputado verificou ain-
da que “o índice de enve-
lhecimento já é superior a 
85 por cento”, o que impõe 
a necessidade de “cuidados 
especiais relativamente ao 
serviço básico de saúde, 
assegurando mais proximi-
dade, mais deslocações ao 
domicílio e mais técnicos em 
diversas valências”.

O Bloco considera que o 
Serviço Nacional de Saúde 
“não pode continuar a de-
gradar-se nem ao nível das 
instalações, nem ao nível do 
serviço”.  

Faltam 4,5 milhões nos 
cuidados de saúde primários
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Junho chega com sol, ca-
lor e, pois claro, Festas An-
toninas. O programa deste 
ano já está fechado, e tem 
como um dos pontos altos o 
concerto dos D.A.M.A., que 
reserva a Praça D. Maria II, 
na noite do dia 11 de Junho, 
para um concerto gratuito. 

Também as icónicas Mar-
chas Antoninas prometem 
voltar a encher de beleza, 

cores e quadras as ruas 
da cidade, num evento que 
acontece sempre na noite do 
dia 12. À semelhança dos úl-
timos anos, o percurso termi-
na nos Paços do Concelho. 
Este ano o número de asso-
ciações participantes sobre 
para onze (o ano passado 
haviam sido dez). O modo 
“diminutivo” das marchas, as 
infantis, voltam a dar o ponto 

de partida às festas. O corso 
sai à rua na tarde do dia 8 de 
Junho, a partir das 14h30, 
com um percurso de arranca 
na Rua Adriano Pinto Basto 
e termina no Parque 1.º de 
Maio.

Não menos importan-
tes são os eventos de cariz 
mais religioso que prepon-
deram a 13 de Junho com a 
realização da missa solene 

em honra de Santo António, 
pelas 10h30. A tradicional 
distribuição do Pão de Santo 
António está agendada para 
o meio dia. A Procissão em 
honra do padroeiro aconte-
cerá pelas 17h00 horas.

O último dia das Festas 
Antoninas é também o do 
anúncio dos vencedores das 
Marchas Antoninas. A ceri-
mónia está marcada para as 

21 horas no auditório do Par-
que da Devesa. O ponto final 
da edição deste ano será 
uma sessão de piromusical.

Programa completo das 

Festas Antoninas está dispo-
nível em www.vilanovadefa-
malicao.org/_festas_antoni-
nas_15. 

O Grande Prémio de Atle-
tismo Bernardino Machado é 
já um dos grandes aconteci-
mentos desportivos das Fes-
tas Antoninas de Vila Nova 
de Famalicão. Organizada 
pela Câmara Municipal, com 
o apoio da Associação de 
Atletismo de Braga, a prova 
tem vindo a conquistar, de 
ano para ano, cada vez mais 
participantes, esperando-se 
que ultrapasse as mil pesso-

as nesta IX edição.
O Grande Prémio de Atle-

tismo Bernardino Machado 
sai à rua no feriado de 10 de 
junho, pelas 10h00, com par-
tida e chegada no Parque da 
Juventude (Rua Padre Ben-
jamin Salgado), percorrendo 
cerca de duas dezenas de 
ruas em circuito urbano.

Este ano, a grande no-
vidade é a organização de 
uma caminhada de seis qui-

lómetros.  Nos dois casos 
a participação é livre, no 
entanto, sujeita a inscrição 
prévia que poderá ser feita 
online em www.abraga.pt ou 
através do site do município 
em www.vilanovadefamali-
cão.org até às 24h00 do dia 
7 de junho. Às inscrições de 
última hora (até às 9h00 do 
dia 10) será aplicada uma 
taxa de cinco euros e só po-
derão efetuar-se no secreta-

riado da prova no parque da 
Juventude.

O presidente da Câmara 
Municipal, Paulo Cunha, que 
costuma participar na prova 
como atleta alega que “esta 
é uma corrida que está natu-
ralmente imbuída do espírito 
festivo das Antoninas, mas 
que nem por isso deixa de 
ser competitiva e muito dis-
putada”. Para o autarca é 
assim “uma excelente opor-

tunidade de trazer para as 
festas do concelho os nos-
sos atletas e associações 
desportivas, mas também 
toda a população que gos-

ta da corrida, prestando ao 
mesmo tempo uma homena-
gem a uma das grandes figu-
ras históricas do concelho, 
Bernardino Machado”.

Romaria de 8 a 13 de Junho

Junho traz Festas Antoninas 
e seis dias de animação

Integrado no programa das Antoninas realiza-se a 10 de Junho

Grande Prémio Bernardino Machado 
já tem inscrições abertas
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Os dois estrangeiros res-
ponsáveis por operar duas 
estufas de cannabis, uma 
delas em Ribeirão, e que 
foram detidos em Junho de 
2017, assumiram os factos 
em julgamento, mas mos-
tram-se “arrependidos” e ga-
rantem que eram meros tra-
balhadores necessitados do 
ordenado que lhes era pago 
por um patrão que garantem 
não conhecer. Foi esta a 
versão que os dois homens 
de nacionalidade búlgara e 
turca apresentaram durante 
o julgamento que chegou ao 

fim, na passada quinta-feira. 
“Sofri muito por ser pobre, 
mas estes são os piores 
momentos da minha vida… 
Nunca me arrependi tanto de 
uma coisa como disto”, disse 
mesmo um deles, na última 
oportunidade que tiveram 
ambos para falar perante 
o colectivo de juízes, feitas 
que estão as alegações fi-
nais e agendada que está a 
leitura da sentença.

Os dois indivíduos encon-
tram-se em prisão preventiva 
desde a data da detenção, 
feita pelo Núcleo de Investi-

gação Criminal da GNR de 
Barcelos. O processo che-
gou a ter um terceiro arguido, 
o alegado patrão de naciona-
lidade holandesa, país que 
seria receptor da cannabis. 
A acusação relativamente a 
este prossegue num proces-
so autónomo, uma vez que o 
tribunal não conseguiu notifi-
car o holandês. 

Os dois arguidos estão 
acusados de um crime de 
tráfico de estupefacientes 
agravado. O Ministério Pú-
blico considerou que a acu-
sação foi comprovada, até 

em função da confissão de 
ambos. Apesar de não terem 
antecedentes criminais em 
Portugal, o Procurador con-
sidera que o “manancial” de 
máquinas e produtos empe-
nhadas na produção, em lar-
ga escala, da cannabis, “não 
corrobora uma suspensão 
de pena”. 

Ao invés, os advogados 
consideram haver razões su-
ficientes para a suspensão 
da pena. Confessado que 
foi o crime, ambos conside-
ram que a punição deverá 
ser desagravada porque são 
apenas “mão de obra bara-
ta”, no seio de estrutura em 
que são outros e não eles a 
obter os ganhos do tráfico. “A 
sociedade não quer a con-
denação destas pessoas. A 
sociedade quer a condena-
ção das pessoas que estão 
por detrás deles”, disse um 
dos defensores, que tam-

bém salientou o facto de “te-
rem interiorizado o erro que 
cometeram”. Para o outro 
defensor, o tribunal deverá 
considerar que a cannabis, 
apesar de integrar o rol das 
drogas ilícitas em Portugal, é 
uma substancia validada por 
vários países desenvolvidos 
para fins medicinais. “É um 
produto verde”, salientou, o 
que a deveria distanciar de 
outras como a heroína ou a 
cocaína para efeitos de pe-
nalização criminal.

Mais de 5 mil plantas 
em armazéns com 
tecnologia de ponta

A operação da GNR con-
duziu à apreensão de 11872 
mil doses de cannabis, 5493 
plantas de cannabis no valor 
de 250 mil euros, e material 
especializado para a produ-

ção e tratamento da droga. 
Os militares desmantelaram 
duas “fábricas” de droga, 
uma delas situada na vila 
de Ribeirão e outra em Ma-
tosinhos (São Mamede de 
Infesta).

Os dois arguidos, na casa 
dos 40 anos, foram detidos 
pela GNR quando saíam de 
um dos armazéns onde pro-
duziam a droga, com uma 
carrinha térmica que seria 
habitualmente utilizada para 
o transporte do estupefa-
ciente. Estes serão apenas 
parte de uma rede interna-
cional centralizada na Ho-
landa, e que se encarrega de 
colocar pessoas ao seu ser-
viço em território nacional, 
com o propósito de produzir 
e gerir o negócio.

Nas buscas aos dois ar-
mazéns, os militares da GNR 
de Barcelos depararam-se 
estufas bem equipadas, no-
meadamente, sistemas de 
rega com temporizador o 
que permitia uma gestão da 
cultura sem obrigatoriedade 
de deslocação ao local. Os 
armazéns tinham ainda um 
circuito de videovigilância 
que, através de uma Pen, 
permitia a monitorização à 
distância.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Cerca de 12 mil doses e 5 mil plantas encontradas em armazéns desmantelados 

“Arrependidos” de operar estufas de cannabis 
onde trabalhavam por necessidade

PSP deteve traficante 
e apreendeu droga

A PSP de Vila Nova de Famalicão deteve, na passada terça-feira, um indivíduo de 53 
anos por tráfico de droga. A operação teve lugar cerca das 22h30 na avenida Marechal 
Humberto Delgado, onde o homem foi interceptado na posse de heroína suficiente para 
120 doses.

O produto foi-lhe apreendido, assim como uma quantia de 20 euros que possuía. Na 
sequência da detenção os agentes efectuaram uma busca domiciliária à residência do de-
tido, o que levou à descoberta e apreensão de “diverso material utilizado no corte e acon-
dicionamento do estupefaciente”, para além de dois telemóveis e uma agenda, adianta o 
Comando Distrital em comunicado. 

Crianças da Creche 
Dona Elzira passearam 
de barco n rio Lima

As crianças finalistas do 
pré-escolar da Creche e Jar-
dim Infantil D. Elzira Cuperti-
no de Miranda, do Louro, rea-
lizaram uma visita à cidade de 
Viana do Castelo no passado 
dia 18.

O dia começou com um 
cruzeiro de barco no rio Lima, 
sublinha a instituição, que em 
nota de imprensa descreve 
a “alegria das crianças, pois 
para algumas delas foi a pri-
meira vez que andaram de 
barco”. Quando o passeio ter-
minou, acrescenta, “foi visível o contentamento nos seus rostos, pela emocionante e diferente 
manhã proporcionad”a”. 

Após o almoço, a viagem continuou no nosso autocarro até à Póvoa de Varzim, onde a 
brincadeira foi retomada num parque infantil. “O divertimento foi uma constante, felicidade da 
pequenada terminado à tardinha com um delicioso e merecido lanche à beira-mar”, descreve 
a Creche no rescaldo de “um dia diferente e inesquecível destas crianças”.

Estufas tinham tecnologia de ponta e eram vigiadas 
em permanência através de sistema de vídeo
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O CeNTI - Centro de Na-
notecnologia e Materiais 
Técnicos, Funcionais e Inte-
ligentes, vai premiar ideias 
e projetos mais inovadores, 
dar a conhecer novas aplica-
ções práticas da nanotecno-
logia e o seu impacto na in-
dústria do Norte de Portugal. 
Este é o mote dos Nanotech 
Awards, que o CeNTI e o INL 
- International Iberian Nano-
technology Laboratory  en-

tregam hoje mesmo, dia ter-
ça-feira, em cerimónia que 
decorre na Casa das Artes 
e conta com a presença da 
Secretária de Estado da In-
dústria, Ana Lehmann, para 
a sessão de encerramento, 
às 14h30.

A par com a atribuição 
dos galardões, a Gala Na-
notech Awards será também 
um espaço para o debate e 
troca de ideias, contando 

com o relato das histórias de 
sucesso da TMG, SONAE 
Indústria de Revestimentos 
e Tintex. O evento termina 
com um jantar de convívio, 
“oportunidade única para 
cientistas, investidores, em-
presários, políticos e curio-
sos fomentarem uma troca 
saudável de ideias, partilhar 
conhecimentos e desenvol-
ver novos projetos, tendo a 
Nanotecnologia como pano 

de fundo”, esclarece o CeNTI 
em nota de imperensa.

Promovida pelo CeNTI,-
Centro de Nanotecnologia e 
Materiais Técnicos, Funcio-
nais e Inteligentes e pelo INL 
– Laboratório Ibérico Inter-
nacional de Nanotecnologia 
esta iniciativa está integrada 
no Projeto Nanotech@Nor-
tePT,que tem como princi-
pais objetivos a afirmação 
da região Norte de Portugal 

como polo fulcral na inova-
ção e utilização prática da 
Nanotecnologia e sensibili-
zar e apoiar as empresas a 
investir em produtos inova-
dores, antecipando o futuro 
e dando resposta aos novos 
desafios dos consumidores 
dentro do panorama do mer-
cado global.

Iniciativa tem lugar hoje na Casa das Artes

Secretária de Estado encerra Gala Nanotech Awards

A famalicense Raquel 
Pinto foi eleita vogal da Co-
missão Politica da Juven-
tude Popular (JP), no 23.º 
Congresso Nacional que se 
realizou no passado fim de 
semana. Para além desta 
também José Miguel Silva, 
líder da “jota” actualmente, 
César Couto e Francisco 
Alves assumem cargos na 
Mesa do Conselho Nacional, 
como secretário e vogais, 
respectivamente.

Em nota de imprensa 
a JP adianta que apoiou a 
candidatura de Francisco 
Rodrigues dos Santos, que 
se apresentou a Congresso 

com uma Moção global “Li-
derar Gerações”, aprovada 
por unanimidade, com pro-
postas concretas entre os te-
mas Emprego e Segurança 
Social, Reforma do Sistema 
Político, Educação e Cultura, 
Saúde e qualidade de vida, 
Economia, Habitação e Co-
esão Territorial, Segurança e 
Agricultura e ainda à Europa.

De resto, José Miguel Sil-
va teve oportunidade de usar 
da palavra para se dirigir ao 
líder nacional como um mili-
tante “combativo, lutador, e 
que nunca cedeu ao politi-
camente correcto”, referindo 
que ele traduz “um valor que 

nos é caro, o humanismo 
personalista”.

Raquel Pinto, que alega 
assumir o cargo com respon-
sabilidade e motivação, elen-
cou o trabalho desenvolvido 
pela Direção Nacional duran-
te o mandato, nomeadamen-
te no direito à vida, com um 
colóquio realizado em Coim-
bra, sob a temática da euta-
násia. A propósito, censurou 
o facto desta Assembleia da 
República não estar “manda-
tada” pelo voto para legislar 
sobre o assunto. “Nenhum 
deles esclareceu o sentido 
de voto na campanha eleito-
ral”, disse acerca dos parti-

dos que apoiam a mudança 
legislativa.

Francisco Rodrigues dos 
Santos apresentou-se como 
candidato a presidente da 
Comissão Politica Nacional 
da JP, num Congresso ape-
lidado de “Dar lugar ao mé-
rito”, para cumprir o desígnio 
de liderar os destinos desta 
Juventude Centrista. O líder 
sublinhou, na reunião magna 
dos jovens centristas, que “a 
JP permitiu alargar o períme-
tro juvenil político, alargar o 
espectro político à direita 
popular social democrática e 
moderna”, segundo ele, esta 
JP concedeu aos jovens por-

tugueses não se encontra-
rem divididos “apenas em 
duas opções, os mais socia-
listas e menos socialistas” 
pois na Juventude Popular 

encontraram “uma terceira 
via proposta por estes jovens 
que naquela sala se encon-
travam reunidos”.

Famalicenses eleitos para os órgãos nacionais 
da Juventude Popular
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O social-democrata fama-
license Jorge Paulo Oliveira, 
vai coordenar os deputa-
dos do PSD na “Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
ao Pagamento de Rendas 
Excessivas aos Produtores 
de Eletricidade”, que tomou 
posse ontem, dia 23 de maio. 
O parlamentar já desempe-
nhava as funções de Coor-
denador da Comissão de 
Ambiente, Ordenamento do 
Território e Poder local acu-

mula agora idêntica respon-
sabilidade na mais recente 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito.

O grupo liderado pelo fa-
malicense será composto 
por Emídio Guerreiro, Mer-
cês Borges, Duarte Mar-
ques, Helga Correia, Antonio 
Topa, Joel Sá, Virgílio Mace-
do, Fátima Ramos e Paulo 
Rios de Oliveira.

Segundo Jorge Paulo 
Oliveiora, a comissão parla-

mentar de inquérito, que irá 
funcionar nos próximos 180 
dias (que podem ser pror-
rogados), foi criada no seio 
do Parlamento depois de ter 
surgido informação pública 
relativa às investigações em 
curso sobre a atuação do 
antigo ministro da Economia, 
Manuel Pinho.

OP objectivo da Comis-
são Parlamentar de Inquéri-
to, adianta o deputado, é o 
de “analisar todo o processo 

das rendas pagas aos pro-
dutores de eletricidade, tec-
nicamente denominados de 
CMEC (Custos de Manuten-
ção do Equilíbrio Contratual), 
desde a sua constituição, em 
2004, até à atualidade”. Para 
além disso, está incumbida 
de “analisar todas as altera-
ções legislativas e atos ad-
ministrativos levados a cabo 
pelos sucessivos governos, 
bem como todas as rendas e 
subsídios já pagos e a pagar 
ao setor elétrico à luz deste 
regime”.

Jorge Paulo Oliveira es-
pera, “sinceramente,  que 
esta comissão não sirva 
para branquear ou esconder 

comportamentos lesivos do 
interesse público, não seja 
condicionada nem limita-
da nos seus trabalhos pela 
maioria parlamentar de es-

querda e que as diferentes 
forças politicas que a inte-
gram não tragam já no bolso 
as suas conclusões”.

Jorge Paulo Oliveira lidera grupo do PSD 
na Comissão de Inquérito às Rendas Excessivas

“Engenho” reuniu “família”
na festa do 24.º aniversário

A Engenho - Associação 
de Desenvolvimento Local 
do Vale do Este, comemo-
rou, no passado domingo, 
o seu 24.º aniversário, com 
mais uma edição da habitual 
Festa Comunitária.

“Em momento de aniver-
sário de uma instituição há 
que reconhecer todo o tra-
balho que tem sido feito, re-
fletir sobre o que estamos a 
fazer eprojetar o futuro que 
nos espera, tudo orientado 
para o desenvolvimento das 
comunidades locais e defe-
sa do bem comum”, referiu a propósito o presidente da direção, Manuel Augusto de Araújo, 
acrescentando que “tudo pode e deve ser feito de forma mobilizadora e comprometida 
desde que nunca sejam postos em causa os princípios e valores que são a alma e a bús-
sola da Associação”.

A festa contou com a presença do monsenhor Joaquim Fernandes, amigo e sócio ho-
norário da Engenho, que com “ grande discernimento, sabedoria e toda a sua autoridade 
moral, cívica e espiritual”, no dizer de Manuel de Araújo, avaliou e louvou todo o trabalho 
feito pela Engenho que viu nascer e que sempre gostou de “dar gás”, nesta zona do con-
celho que “muito lhe diz”.

Como de costume, a Festa, que se realiza de forma rotativa pelas cinco freguesias 
do território de intervenção da Engenho, foi um momento de convívio e confraternização 
entre dirigentes, utentes, colaboradores, associados e autarcas das freguesias vizinhas. A 
Câmara Municipal fez-se representar por Ademar Carvalho. A animação recreativa ficou 
a cargo do Rancho Folclórico de Nine e da Associação de Concertinas Monte de Santo 
André, de Arnoso Santa Eulália.

Maria João Rodrigues 
lidera JS de Oliveira Santa Maria

A Juventude Socialista 
(JS) de Oliveira Santa Ma-
ria, recentemente criada 
através de eleições que 
decorreram no passado 
sábado, elegeu Maria João 
Rodrigues para sua líder.

Em nota de imprensa o 
núcleo sublinha que a cria-
ção decorre da “vontade de 
alguns jovens residentes na 
freguesia, que partilham os 
valores socialistas”, e que 
pretendem dinamizar uma 
estrutura local para desen-
volver projetos dirigidos “a 
todas as faixas etárias, com vista à criação de uma sociedade mais proactiva”. Estes jo-
vens pretendem sobretudo “dinamizar a juventude local” para que possam ter uma atitude 
mais ativa na freguesia”.

Maria João Rodrigues “reconhece a responsabilidade deste desafio e agradece a todos 
que a apoiam neste projeto”. Apela ainda “a todos os jovens que tenham um papel ativo na 
sociedade civil”

Dança
Famalicenses representam Portugal 
em Campeonato na Europa

O par famalicense Sérgio 
Costa e Rita Almeida, da Aca-
demia Gindança, vão represen-
tar Portugal no Campeonato 
Europa de Profissionais Stan-
dard em São Petersburg, na 
Rússia, no próximo sábado. Os 
actuais campeões nacionais de 
Profissionais Standard,  parti-
cipam assim em mais uma das 
prova importante do calendá-
rio internacional da Federação 
Mundial que este par .

Contam com o apoio do 
Município de Famalicão, Fede-
ração Portuguesa Dança Desportiva e Associação Portuguesa de Profissionais de Dança 
Desportiva.

Nuno Melo debateu futuro da União 
Europeia na Escola D. Sancho I

Numa altura em que o pro-
jecto europeu atravessa um pe-
ríodo conturbado, o deputado 
do CDS-PP, Nuno Melo, esteve 
na Escola Secundária D. San-
cho I para uma palestras subor-
dinada ao tema “A União Euro-
peia, antes e depois do Brexit”.

Nuno Melo abordou a ori-
gem do atual Projeto Europeu, 
salientando o esforço singular 
dos estados membros para ul-
trapassarem as situações de 
guerra e divisões, construindo, 
um continente de paz e prospe-
ridade, fomentando tambéma integração de nações e culturas. Referiu ainda os inúmeros 
desafios que a União Europeia enfrenta atualmente, desafios esses que influenciarão o futuro 
de todos os cidadãos. Deste modo, apelou aos alunos para uma participação ativa nos diver-
sos domínios da vida social.

Seguiu-se ainda um debate em que os alunos colocaram diversas questões, nomeada-
mente relacionadas com as implicações da saída do Reino Unido deste projeto comum, para 
Portugal e para a restante União Europeia, a nível económico, cultural, social e político. Ma-
nifestaram também as suas preocupações em relação à crise dos refugiados e ao aumento 
do terrorismo.

No rescaldo do encontro, a escola considera que “esta partilha de conhecimentos foi bas-
tante enriquecedora para os alunos, não apenas pela temática abordada, mas, principalmen-
te, por estarem em presença de um notável famalicense e eurodeputado, eleito pelo círculo de 
Braga, que conseguiu estabelecer momentos de grande empatia, disponibilidade e verdadeira 
reciprocidade”.
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Banda de Riba de Ave 
promove Massterclass 
de Trombones

A Banda de Música de Riba de Ave promove, nos dias 
16 e 27 de Junho uma Masterclass de Trombones. Em 
nota de imorensa adianta que ainda se encontram vagas 
para a inscrição.

Entretanto, no dia 23 de Junho organizará um Workshop 
de palhetas.

Todos estes eventos serão realizados na sua sede, na 
Rua 25 de Abril, ao lado do Hospital Narciso Ferreira.

O Liberdade Futebol Clu-
be conquistou quatro títulos 
e 12 recordes pessoais no 
Campeonato Regional de 
Infantis e Juvenis no Está-
dio 1,º de Maio, em Braga, 
realizado no passado fim de 
semana.

Destaque para a dupla 
do escalão de Infantis, Inês 
Sousa e Leandro Gonçalves, 
que saíram destes campe-
onatos com dois títulos e 
dois recordes pessoais. Inês 
Sousa alcançou assim o tí-
tulo de vice-vampeã distrital 
na distância dos mil metros 
e sub-vice-campeã distrital 
nos 600 metros, enquan-
to que, Leandro Gonçalves 

alcançou os títulos de Sub 
vice-campeão distrital nas 
mesmas distâncias.

O Liberdade salienta ain-
da “as excelentes presta-
ções” e recordes pessoais 
dos atletas, Ricardo Vieira,  
4.º,  Bia Carina, 12.ª na dis-
tância dos mil metros, Joana 
Gonçalves, 5.ª, Joana Ferrei-
ra 12.ª, Alfredo Fernandes, 
5,º, e Eduardo Salazar 9.º na 
distância dos 800 metros.

Como prova extra cam-
peonato, Paulo Figueiredo 
(12.º) e Nuno Azevedo (como 
lebre) participaram na dis-
tância dos 800 metros.

Todos os jovens atletas 
obtiveram novos recordes 

pessoais: Joana Gonçalves 
(4.º) nos 300 metros barrei-
ras, Alfredo Fernandes (4.º) 
e Eduardo Salazar (9.º) nos 

1500 metros.

“Liberdade” com 4 títulos e 12 recordes pessoais

Bairro: Associação de Pais 
organizou passeio 
para 158 alunos

Os alunos do Jardim de Infância e da EB1 de Bairro 
deslocaram-se, no passado dia 25, à cidade do Porto para 
uma visita de estudo organizada pela Associação de Pais 
- APESPB.

A comitiva de 158 alunos assistiram, pela manhã, ao 
musical “Hakuna Matata”, no Teatro Sá da Bandeira, apre-
sentado pela Associação Cultural Protagoniza Magia. A 
seguir ao almoço, dirigiram-se ao Museu de Serralves, 
onde participaram em diversos ateliês e workshops, de 
acordo com a sua idade.

No rescaldo do passeio, a escola refere que este foi 
“um dia muito divertido, de partilha, de aprendizagens e 
nem a chuva conseguiu afastar a alegria e as risadas das 
crianças”.

A equipa técnica da PA-
SEC partiu para a Palestina 
e Israel, no passado dia 21, 
com o objectivo de desenvol-
ver mais uma missão de co-
operação internacional e de 
trocas de boas práticas nas 
áreas de projetos de inter-
venção comunitária e desen-
volvimento local integrado. 
Em nota de imprensa a pla-
taforma adianta que “o pano 
de fundo foram os melhores 
exemplos de cooperativismo 
social que o território israeli-
ta possui”. A comitiva famali-
cense irá permanecer neste 
território até quinta-feira.

O Cooperativismo em 
Israel tem sido uma das for-
mas de aproximar palestinia-
nos e a comunidade israeli-
ta, e a delegação PASEC foi 
conhecer o que de melhor 
está a ser desenvolvido na 
área e como o cooperativis-
mo social pode ser uma das 
estratégias de concertação 
para atingir a paz entre os 
dois povos.

 Os primeiros dias foram 
passados em Jerusalém e 
no deserto da Judeia. Entre 
todos os contactos efetua-
dos destacam-se os encon-
tros com as comunidades 

beduinas e religiosas. Entre 
as principais reflexões so-
bressaiu a questão de como 
é que um território em con-
flito consegue ao mesmo 
tempo gerar tantas ações 
que são pontes e pontos de 
convergência entre religiões 
e povos tão distintos. Se-
guiu-se o território da Pales-
tina, nomeadamente Belém 
e Jericho na Cisjordânia. 
Para surpresa da delega-
ção, no contacto direto com 
as populações, foi possível 
verificar um ambiente de cal-
ma, paz e alguma qualidade 
de vida. De fora do roteiro 
ficou a Faixa de Gaza por 
razões de segurança. Nos 
últimos dias seguiu-se o ter-
ritório da Galileia e as Coo-
perativas Kibbutz, autenticas 
aldeias comunitárias onde a 
população partilha de forma 
equitativa todos os recursos 
gerados. Participam neste 
projeto delegações do Mé-
xico, Espanha, Brasil, Israel, 
Colômbia, Argentina e Chile.

Segundo a PASEC, outro 
dos pilares deste projeto é o 
facto de se dedicar a territó-
rios património da humanida-
de da UNESCO em situação 
de risco. “Um pouco por todo 

o mundo, os territórios clas-
sificados como Património 
da Humanidade têm sido o 
laboratório de muitas expe-
riências de integração social 
e desenvolvimento local que 
imergiram a partir da explo-
ração sustentável do seu 
potencial cultural e natural, 
permitindo a centenas de 
milhares de pessoas novas 
possibilidades de realização 
social e o fortalecimento do 
seu tecido social, tirando da 
pobreza comunidades intei-
ras através de programas 
integrados de capacitação 
e formação”, suscita a PA-
SEC, que partiu desta rea-
lidade  para iniciar em 2012 

o projeto Origins que, entre 
outros objetivos, pretende 
promover o diálogo intercul-
tural e partilha de boas prá-
ticas com organizações de 
juventude que atuam em ter-
ritórios em vias de desenvol-
vimento classificados como 
Património da Humanidade. 
Ao mesmo tempo pretende 
explorar sinergias no sentido 
de fazer nascer projetos co-
muns aproveitando as novas 
oportunidades geradas pela 
classificação enquanto Patri-
mónio da Humanidade.

EARO com 12 pódios 
regionais

A Escola Atletismo Rosa Oliveira participou dia 26 e 27 
de maio nos Campeonatos Regionais de Infantis a Juvenis 
que se realizaram na pista 1.º de maio em Braga e con-
quistou doze pódios regionais.

Em termos individuais conquistaram sete títulos de 
Campeões Regionais, três de vice-campeãs e dois de 
sub-vice-campeãs.

Em destaque estiveram os atletas João Azevedo Cam-
peão Regional nos mil e 600; Ana Faria Campeã Regional 
nos mil e 600; Francisco Silva Vice Campeão Regional nos 
800 e mínimos para os Campeonatos Nacionais; Ana Ma-
rinho Campeã Regional nos 800 e vice-campeã nos 1500; 
Bruna Ortiga Campeã Regional 2000 Obstáculos e sub-
-vice-campeã nos 800; Beatriz Fernandes vice-campeã 
Regional nos 800 e Campeã Regional nos três mil metros; 
Lara Oliveira sub-vice-campeã na mesma competição.

PASEC em missão de cooperação 
em Israel e na Palestina

Três atletas da equipa do Centro Recreativo Camiliano / 
Garbo / Módulo 60 deslocaram-se este domingo até à cidade 
de Viana do Castelo para participarem no 21.º Prémio Viana 
do Castelo Fica no Coração.

A equipa famalicense apresentou-se ao mais alto nível, 
tendo os seus três atletas alcançado classificações de gran-
de destaque. Em Benjamins, o atleta Simão Silva alcançou 
o segundo lugar; em iniciados, o atleta Rui Sabino subiu ao 
primeiro lugar do pódio; e em Infantis, David Ferreira superou 
todos os seus adversários  classificando-se também na pri-
meira posição da classificação geral.

Entretanto, de acordo com o calendário desportivo a as-
sociaçao irá marcar presença no 11.º Troféu Carlos Carvalho, 

que se realiza na freguesia de Pousada de Saramagos no dia 
16 de Junho.

BTT
CRC com três pódios
em Viana do Castelo



Jorge Paulo Oliveira 
quer recolocar a criação do 
Destacamento Territorial da 
GNR de Famalicão na agen-
da política, materializando “a 

desvinculação dos Postos 
dos Comandos Territoriais 
de Famalicão, Riba de Ave e 
Joane, da tutela operacional 
do Destacamento de Barce-

los da GNR”. 
O deputado do PSD na 

Assembleia da República 
esteve na manhã de ontem 
de visita ao posto de Joane, 

com o objectivo de se inteirar 
das condições de trabalho 
dos agentes e do serviço que 
é prestado à comunidade.

Jorge Paulo Oliveira, 
aproveitou a visita e a pre-
sença do próprio Coman-
dante do Destacamento 
Territorial de Barcelos, para 
defender a criação do Des-
tacamento Territorial de Vila 
Nova de Famalicão “que 
nunca passou de uma boa 
intenção no papel”. O depu-
tado famalicense lembrou 
que a criação deste destaca-
mento data de 16 de dezem-
bro de 2008, mas nunca saiu 
do papel. Para o famalicen-
se, “a dimensão territorial, 
populacional, económica e 
social, expressa ademais na 
existência de três postos ter-
ritoriais da GNR, recomenda 
que Vila Nova de Famalicão 
seja dotado de um esca-
lão eminentemente opera-
cional”. Clarificando, Jorge 
Paulo sublinha que não de-
fende a “extinção do Desta-
camento de Barcelos, mas 
apenas a criação do de Vila 
Nova de Famalicão”. No seu 
entender, “teríamos muito a 
ganhar com isso”, uma vez 
que a valência traz consigo 
a criação de “importantes 
como os do Núcleo de In-

vestigação Criminal (NIC), o 
Núcleo de Proteção do Am-
biente (NPA) ou a Secção de 
Programas Especiais (SPE) 
que, por seu turno, inclui 
unidades especificas como 
a Escola Segura, Idosos em 
Segurança ou o Comércio 
Seguro”.

Consciente que a concre-
tização deste desígnio “exi-
ge avultados investimentos 
financeiros e disponibilidade 
de recursos humanos que 
escasseiam”, Jorge Paulo 
Oliveira considera que “é 
preciso fazer esse caminho 
de reivindicação”, colocando 
o tema de novo “na agenda 
politica”. O deputado não 
descarta “uma solução al-
ternativa e intermédia”, que 

seria “a criação do Sub-
destacamento Territorial de 
Famalicão que permitiria re-
forçar o quadro dos efetivos, 
com todas as vantagens que 
dai adviriam, e aproveitar a 
circunstância para proceder 
a uma intervenção profunda 
de reabilitação do atual pos-
to da GNR de Famalicão”.

 O deputado do PSD en-
volve desde já o município 
na prossecuação deste ob-
jectivo, na certeza que este 
“não deixará de colaborar 
empenhadamente com o 
Ministério da Administração 
Interna, como sempre o fez, 
para que uma ou outra so-
lução ambição possa avan-
çar”.
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Remodelação inaugurada no passado sábado

Gondifelos com Junta
mais acessível

A Junta de Freguesia 
de Gondifelos estás “mais 
acessível, mais funcional 
e mais eficiente” depois de 
uma pequena alteração na 
disposição dos espaços. 
As obras de adaptação e 
remodelação foram inaugu-
radas no passado sábado, 
pelo presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, Paulo Cunha e 
pelo presidente da Junta de 
Freguesia, Manuel Novais.

Para o autarca “esta in-
tervenção é um exemplo de 
como as pequenas obras podem trazer grandes benefícios”. Adianta que “mudaram-se 
os serviços de secretaria e do atendimento ao público para o rés-do-chão tornando-os 
acessíveis a toda a população”. Na parte superior está a sala de reuniões, a sala das asso-
ciações e o gabinete do presidente.

Para Paulo Cunha, “esta mudança demonstra bem a preocupação e o cuidado da junta 
com a sua população”, demonstrando que “as pessoas estão sempre em primeiro lugar”.

Jorge Paulo Oliveira quer devolver 
Destacamento Territorial da GNR à “agenda política”



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
T1+1 alugado para 

investidores. Renda 280€.
TLM.: 969 994 181

ALUGO
Armazém em S. Tiago 

da Cruz c/ 135m².
TLM.: 914 904 464

DIVERSOS

VENDO
Escritório 
c/ 51 m².

TLM.: 926 449 681/8  

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
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VENDO
T3 todo mobilado 
c/ aparcamento.

TLM.: 969 994 181

VENDO - 969 010 914
TERRENO
ALGARVE

PORTIMÃO / LAGOS
1.000.000m² - DE NATUREZA
A 3 KM da praia - vistas de 
mar totais. Junto ao centro 

hípico.
                          

TERRENO
LANDIM JUNTO À A7
2.300m² para 6 moradias
Urbanização privada
Terreno já preparado, 
infra-estruturas no local. 
A 5km de Famalicão e 
a 5km de Santo Tirso

230.000€2.000.000€

VENDO
Casa em Gavião com 

850m² de terreno.
TLM.: 969 994 181

VENDO
Apartamento T1 

Cozinha mobilada 
com garagem. 

Boa exposição solar. 
Ótimo preço. Ribeirão

TLM.: 962 189 593

VENDO
Lote terreno em 

Delães com todas 
as insfrastuturas 
bem localizado, 

boa exposição solar.
TLM.: 962 189 593

VENDO T3
Cozinha mobilada, garagem 

fechada. Só particulares.
TLM.: 912 811 606

ARRENDA-SE
T1 c/ garagem fechada 

perto do centro.
TLM.: 916 355 179

25 ANOS DE ATIVIDADE

PRECISA-SE 
AJUDANTE

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
Empregada 

de balcão para 
café-bar.

 TLM.: 912 974 250

VENDO
Vivenda T3 grande a 
2 minutos do centro.
TLM.: 969 994 181

ALUGO
Quarto c/ serventia de 
cozinha a menina ou 

senhora.
TLM.: 969 994 181

VENDE-SE
Garagens e lugares de 

garagens no edifício em frente 
ao Centro de Emprego. 

TLM.: 917 013 259

PRECISA-SE
Colaboradora/o 
part-time para 
empresa de 

limpezas indústriais 
em Famalicão. 

TLM.: 964 319 706

PASSA-SE
Snack-bar, 

restaurante na cidade 
junto às escolas.

TLM.: 920 297 254
CAVALHEIRO

Viúvo honesto s/ vícios, s/ filhos, vida 
estável, reformado, c/ este perfil procu-
ra menina ou senhora até aos 65 anos 
p/ futuro compromisso. Assunto sério.
TLM.:961 597 645

ALUGA-SE
Café em Jesufrei 
c/ grande parque 

de estacionamento.
TLM.: 919 291 554

VENDO
1 Máquina corta e cose Jack 

- 4 fios como nova. Todos 
os dias a partir das 18h.

TLM.: 933 693 837
ALUGA-SE

T2 Geminado com cozinha 
equipada, varanda bonita em 

S.Tiago de Antas s/ condomínio.
TLM.: 967 704 847

VENDO
Coleção de chávenas 
de café a 1€ cada.
TLM.: 912 811 606

PRECISA-SE
Padeiro c/ 

experiência, 
salário e horário 

a combinar.
TLM.: 912 189 776

ADMITE-SE
Pasteleiro/a 

c/ experiência 
em Famalicão.
TLM.: 915 407 459

ADMITE-SE
Funcionário/ a 
mesas/ balcão 
para pastelaria 

no centro da cidade
 a tempo inteiro.

TLM.: 915 407 459

RASGABER - DEMOLIÇÕES LDA
Solicita funcionários / serventes 
para a área de demolições na 

construção civil. Para marcação 
de entrevista contacte:

TLM.: 934 102 240

URGENTE
Costureiras para 

confecção-malhas 
Outiz- Famalicão

933 201 996
nortiago.textil@gmail.com

PROCURA-SE
Nutricionista

 e Personal Treiner 
para ginásio em 

Famalicão centro.
TLM.: 910 073 010



MENINA
Corpo de 
boneca, 

mamas XL, 
boca de mel, 
greluda, 69 a 

vontade.
918 081 000

LAURA
Rabinho guloso, grelo avantajado,
 mamas grandes e naturais, anal

 delirante. Massagem em marquesa.
Seg a Sábado das 9h às 19h. 
Não atende números privados.
TLM.: 915 275 958

CHINESINHA
MESTIÇA

Fundo do desejo, 
magrinha, 

deliciosa! Safada, 
meiga e carinhosa 
absoluta na cama. 

Puro prazer. 
Tudo o que

 procuras. venha
conferir s/ pressas.

910 176 945

SUZI
 Olhos verdes de 
tirar o fogo. Ros-
to lindo c/ corpo 
magro. Seios du-
rinhos para quem 
preza qualidade 
e sigílo. Das 8h 
às 22h. Alugo 

quarto.
919 162 044
926 598 702

LUCY
Sexy, magra, peito XL, 

oral, 69 e mi... Nas calmas.
TLM.: 911 158 272 FAMALICÃO

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

Não atende privados.
TLM.: 916 130 100
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BELA SEDUTORA
Sexy e elegante, oral

 natural, beijinhos na boca, 
peito durinho. Adoro 69 
e mi... a vontade, sem 

pressas. Todos os dias. 
Foto real.

TLM.: 918 081 420

HOMEM
Português atende homens, 

casais e senhoras 
em local discreto.

TLM.: 910 434 140

EXTRA NOVIDADE
Rapariga em brasas, ratinha quente 

e molhada. Boa espanholada, 
completa, sem tabus. Massagem 
em marquesa toda boa, toda nua 

e toda sua. Atreve-te!
TLM.: 920 558 952

PORTUGUESA
Mamas XXL, carinhosa, 
meiguinha e peludinha. 

Das 9h às 22h.
TLM.: 910 634 363

PORTUGUESA
Meiga e carinhosa.
TLM.: 914 481 098

PATRÍCIA
Linda, momentos 

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

e acessórios.
TLM.: 915 104 229

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

INDIAZINHA
Amazonense, 
doce menina, 

meiga, 
carinhosa,
 O natural, 

69 delicioso, 
pele macia, 
safadinha 
s/ pressas.

917 695 497

LENA
Super delicasa, corpinho de 
sonho, meiga e safada. Faço 
deslocações a moteis, hoteis, 

festinhas, jantares e férias. 
Todos os dias. Venha 

disfrutar de momentos únicos.

TLM.: 918 812 625

1.ª VEZ
23 ANOS. Jovem magra, 

bonita e elegante. Oral natu-
ral, 69, mi..., várias posições, 

acessórios, massagens + 
amiga. Atende em lingeri dá 
beijinhos. Muito meiguinha. 
Venha-me excperimentar.

TLM.: 913 223 715

RELAXRELAXRELAX

VIVIANE
Boca de Mel. Desfrute 
de bons momentos em 
ambiente envolvente e 

relaxante. Oral delicioso, 
69, carícias. Com vídeo 

erótico. Não atendo 
números privados e fixos. 
TLM.: 913 441 183

ABSOLUTA
Atende nas 

calminhas com 
muita simpatia 
bom mi..., 69, 
espanholada. 

Prazer 
garantido. 

Não atendo 
privados.

913 229 840

FAMALICÃO
Maria Portuguesa a
 Rainha do Oral o 

natural. Muito meiga 
e carinhosa. Peito XXL, 
peludinha e cheirosa. 

Todos os dias das 
9h às 20h.

TLM.: 911 746 125

ALUCINANTE 
PRETA

Louca a levá-lo à loucura nesta 
posição, com oral natural, apetito-
so e peitos como você nunca viu, 
XL, bem bicudos e tesos. Venha 
provar-me. Todos os dias das 8h 

à 1 da manhã. Foto real.

TLM.: 920 347 909

MARIA CLARA
O melhor conjunto 

simpata e sexo 
gostoso a alto nível.

915 654 526 | 915 637 044

CINTYIA
Acompanhante dos seus 
sonhos, peitos grandes, 

bumbum durinho para você
 brincar e pronta 

para te satisfazer.
TLM.: 911 109 138

MULATA 
PORTUGUESA
Meiga e simpática, 28 anos, peito 

XXL para espanholada, oral
 natural, mi..., bumbum grande. 

Fácil de encontrar difícil de 
esquecer. Satisfação garantida.

TLM.: 912 053 845

TRAVESTY 
NOVIDADE

Muito feminina, fotos reais, muito 
meiga e carinhosa. Tudo nas 

calminhas, activa e passiva, 69, 
várias posições, beijos 

na boca. Atendo em ligeri sexy. 
Apartamento discreto 
e higiênico. 24 horas.

TLM.: 919 873 472

PORTUGUESA FOGOSA
Meiga e sensual, oral 

ao natural divinal, 69 molhado. 
Prazer mútuo e garantido.

TLM.: 917 392 262

GAJO 
NOVIDADE

1.ª VEZ ativo e versátil. 
Sou completo, bronzeado, safado 

e meigo. Faço massagens 
relaxantes, oral ao natural e beijos 
de lingua. Tenho 26 anos c/ local 

limpo e discreto no centro.

TLM.: 926 143 984




