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O arranjo urbanístico do passeio 
no cruzamento entre a Rua Alves Roçadas 

e a Avenida Narciso Ferreira já teve melhores dias...
O pavimento encontra-se partido, e vai surpreendendo os peões, 

que escorregam nos pedaços soltos.
Evitar males maiores recomenda pelo menos a remoção 

de todo o material destruído.
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Peça da autoria do escultor Jorge Guimarães embeleza rotunda junto às Piscinas

Lions Clube celebra 100 anos de missão com escultura
A rotunda entre a Aveni-

da de França e a rua Padre 
Benjamim Salgado, junto às 
Piscinas Municipais, tem, 
desde o passado domingo 
uma nova estética, através 
da colocação de uma escul-
tura comemorativa dos cem 
anos da criação do movi-
mento Lions Internacional no 
Mundo.

A escultura que foi ofe-

recida à cidade pelo Lions 
Clube de Vila Nova de Fa-
malicão foi inaugurada pelo 
presidente da Câmara Mu-
nicipal, Paulo Cunha e pela 
presidente do movimento, 
Maria José Abreu.

O objetivo da peça é 
“que seja um referencial 
para todos os cidadãos e 
transeuntes que a circun-
dam, lembrando a presença 

do movimento lionistico no 
concelho como um parceiro 
sólido e ativo da comunida-
de famalicense”, sublinha 
o Lions acerca da peça de 
arquitetura da autoria do es-
cultor Jorge Guimarães, que 
se estrutura em dois blocos 
de granito com 3,5 metros de 
altura, 1,4 metros de largura 
e 0,49 metros de espessura, 
afastado entre os topos 42 

cm. Aqui surge encastrada 
uma escultura em mármo-
re branco, representante de 
duas cabeças de leão em 
direções opostas. Entre as 
duas pedras e sob as ca-
beças de leão haverá uma 
pequena vala que simboli-
zará um rio. As duas pedras 
terão inscrito repetidamente 
o lema lionistico “Nós Servi-
mos” em várias línguas.

Para o presidente da 
Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, o Lions Clube de 
Famalicão “tem vindo a de-
senvolver um trabalho so-
cial muito meritório”. “Neste 
mundo cada vez mais glo-
balizado, imprevisível e alta-
mente competitivo, que hoje 
vivemos, faz sentido recor-
dar a declaração de missão 
dos Lions Clubes que apela 
à criação e desenvolvimento 
de um espírito de compreen-
são entre todos os povos em 

relação às necessidades hu-
manitárias, fornecendo ser-
viços voluntários por meio 
do envolvimento comunitário 
e cooperação internacional”, 
acrescenta.

O Lions Clube nasceu em 
Vila Nova de Famalicão no 
ano de 1977, e desde então 
tem vindo a promover um 
conjunto de ações voluntá-
rias, de grande importância, 
principalmente nas áreas da 
saúde, da solidariedade e da 
educação.

Gestão de stress” 
em debate

“Gestão de stress – prevenir, (re)conhecer e atuar” é o 
tema da terceira sessão do ciclo de conferências de Saú-
de Pública, que irá decorrer a 21 de junho, pelas 10h00, no 
auditório da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco. 

A iniciativa contará com a intervenção de Pedro Mor-
gado, médico psiquiatra no Hospital de Braga, doutorado 
em Medicina – Neurociências/Psiquiatria e investigador 
no Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde 
da Universidade do Minho. 

A conferência, promovida pela autarquia, é de entra-
da livre, mas com inscrições obrigatórias através do email 
gav.spmf@vilanovadefamalicao.org.
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Uma turma de alunos de 
uma turma do 4.º ano do 1.º 
ciclo do ensino básico é a 
mentora das “Aventuras de 
Ricardina e Eugénia”, um li-
vro de escreveram e ilustrra-
ram sob a orientação do es-
critor Pedro Chagas Freitas e 
da Ilustradora Gabriela Sotto 
Mayor. 

A obra foi apresentada na 
passada sexta-feira na Casa 
de Camilo, em S. Miguel de 
Seide, onde os alunos assis-
tiram à apresentação pública 
do seu primeiro livro de con-
tos e ilustrações. Mais felizes 
ainda ficaram com a repre-
sentação de uma das suas 
histórias em palco pelos 
seus colegas da turma 3AA 
da Escola Sede n.º 1 que, 

como que por magia, tiveram 
o condão de passar a histó-
ria do papel para o palco. 

“Aventuras de Ricardina 
e Eugénia” foi o resultado do 
trabalho criativo desenvol-
vido desde o início do ano 
tendo como base a obra de 
Camilo Castelo Branco “O 
Retrato de Ricardina”, pu-
blicada pela primeira vez há 
150 anos, em 1968.

O livro de contos e ilustra-
ções é fruto de uma iniciativa 
promovida pelos serviços 
educativos da Casa de Ca-
milo há 12 anos consecuti-
vos. Este ano, pela primeira 
vez, ao atelier de escrita 
criativa, juntou-se o atelier 
de ilustração. E o surpre-
endente resultado pode ser 

apreciado numa exposição 
que está patente a público 
até ao final de setembro na 
Galeria do Centro de Estu-
dos Camilianos.

Constituído por cinco con-

tos ilustrados e 37 páginas, a 
obra “Aventuras de Ricardi-
na e Eugénia” contou com 
a participação dos alunos 
do Centro Escolar de Antas, 
da EB de Castelões, da EB 

de Lousado, da EB de Laga-
rinhos e da EB/JI de Barra-
nhas.

Crianças escreveram e ilustraram livro de contos

Alunos do 1.º ciclo criam história 
inspirados em Camilo Castelo Branco

Dia Mundial da Criança
A Devesa foi o Parque dos So-

nhos, com muitas atividades que a 
Câmara Municipal dinamizou de sex-
ta a domingo passado com o intutio 
de assinalar o Dia Mundial da Crian-
ça. Brincadeiras, aprendizagens e 
novos conhecimentos, mas principal-
mente divertimento e alegria foram 
palavras de ordem.
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O Presidente da Repúbli-
ca, Marcelo Rebelo de Sou-
sa, colocou Vila Nova de Fa-
malicão na agenda nacional 
ao presidir à inauguração do 
Centro Português do Surrea-
lismo (CPS). O projecto cria-
do pela Fundação Cupertino 
de Miranda (FCM), ao fim de 
20 anos na agenda, abriu 
portas, na passada sexta-fei-
ra, numa cerimónia que tor-
nou pequeno o emblemático 
edifício da cidade para todos 
quantos quiseram associar-
-se a um momento histórico 
para o concelho.

“O surrealismo português 
pode passear, enfim, o seu 
esplendor”. Foi desta forma 
que o Chefe de Estado ca-
racterizou o CPS, que par-
te de um “importantíssimo 
acervo” do surrealismo na-
cional, com mais de três mil 
obras assinadas por Mário 
Cesariny ou Artur Cruzeiro 

Seixas, num total de 130 ar-
tistas, e abriu ao público com 

a exposição “O Surrealismo 
na Coleção Moderna da Fun-

dação Calouste Gulbenkian”. 
Marcelo Rebelo de Sousa 
elogiou ainda a “persistên-
cia” da FCM, que “assumiu 
um projecto a 20 anos, e deu 
todos os passos até o con-
cretizar”, naquele que é uma 
visão de longo prazo “rara” 
em Portugal.

Da nova dinâmica cultural 
que este CPS vem acrescen-
tar a Vila Nova de Famalicão, 
o Presidente da República 
partiu para uma avaliação 
de conjunto e elogiar o “di-
namismo social, económi-
co e cívico” do concelho. A 
propósito, não deixou de se 
referir a facto da primeira 
mulher a presidir a COTEC 
ser precisamente uma fama-
license – Isabel Furtado -, a 
quem reconheceu “mérito de 
facto”, e aproveitou para lan-
çar o desafio de Vila Nova de 
Famalicão vir a ser o local do 
próximo encontro nacional 
da associação nacional para 
a inovação.

A cerimónia contou tam-
bém com a presença do mi-
nistro da Cultura, Luís Filipe 
Castro Mendes, que se con-
gratulou com o projecto da 
FCM,  que vem consolidar o 
seu trabalho de promoção do 
surrealismo.

Famalicão, capital 
do surrealismo

Pedro Álvares Ribeiro, 
presidente da FCM, fala de 
um sonho concretizado: “so-

nhar durante de 20 anos, 
manter o sonho vivo e con-
seguir lá chegar é realmen-
te maravilhoso”. Assume a 
“persistência” da Fundação, 
e a manutenção do surrealis-
mo como “prioridade número 
um”, mas deixa claro que “o 
ponto de partida foi o melhor: 
a colecção de Cruzeiro Sei-
xas doada pelo engenheiro 
João Meireles”.

Actualmente com uma co-
lecção com mais de três mil 
obras, ao fim das mais de mil 
adquiridas nos últimos dez 
anos, a FCM é detentora da 
“maior colecção de arte sur-
realista em Portugal”, segun-
do Pedro Álvares Ribeiro, 
que chega ao fim de um ciclo 
já de olhos postos no futuro. 
“Vamos continuar”, disse a 
propósito do espaço de 400 
metros quadrados de exposi-
ção que permitem toda uma 
nova dinâmica, e consolida a 
FCM como capital nacional 
do surrealismo. Sublinha ain-
da “as condições óptimas de 
guarda e preservação”, que 
são um “enorme activo da 
fundação”.

Sobre novos desafios, o 
presidente adiantou que par-
te do espólio de Mário Ce-
sariny irá ser traduzido para 
espanhol com a colaboração 
da Perfecto Quadrado.

O investimento global de 
adaptação do edifício origi-
nal da Fundação e a aposta 
na promoção deste CPS, 
representa um investimen-
to global de 2,5 milhões de 
euros. A Câmara Municipal, 
que segundo Pedro Álvares 
Ribeiro tem sido uma aliada 
imprescindível, concedeu 
um apoio de 300 mil euros 
ao projecto.

CPS “exporta” 
Famalicão

O presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, Paulo Cunha, 
frisa que este CPS repre-
senta “um salto qualitativo 
muito grande em relação à 
proposta e oferta cultural 
do concelho”. Consciente 
de que o projecto cultural 
existente já se expande para 
além dos limites do território, 
nomeadamente na Galiza, 
o edil famalicense está con-
vencido que com este CPS 

“ganha dimensão internacio-
nal”. “Famalicão já era muito 
mais do que um cruzamento 
de estradas, era um pólo in-
dustrial relevantíssimo, com 
uma oferta cultural muito im-
portante, mas é inegável que 
Famalicão hoje se exportou 
culturalmente”, reiterou, na 
certeza o concelho tem ago-
ra condições de fazer parte 
de um roteiro internacional 
do surrealismo.

Acerca do desafio de Fa-
malicão ser palco do próximo 
encontro da COTEC, Paulo 
Cunha agradece o “prota-
gonismo” que o Presidente 
da República deu à ideia. 
Reconhecendo o prestígio 
que tem a COTEC, não dei-
xou também de salientar que 
Isabel Furtado também a 
prestigia pela competência, 
para além de personificar “a 
demonstração da vitalidade 
do concelho”.

“O país precisa 
de compromissos”

O presidente da Câmara 
aproveitou a presença do 
Chefe de Estado para ape-
lar à forma “próxima, activa 
e útil” como tem exercido o 
cargo, e a possa colocar ao 
serviço da introdução de um 
“maior grau de compromisso 
entre os agentes governati-
vos”. Com a descentralização 
na agenda, edil famalicense 
reiterou que mais importan-
te que as competência e si 
mesmas é necessário que 
o conjunto dos agentes go-
vernativos se comprometam 
todos no objectivo essencial 
que é o de garantir “um futu-
ro melhor”. “O país precisa 
de compromissos”, concluiu 
a propósito.

Marcelo Rebelo de Sou-
sa não deixou Paulo Cunha 
sem uma resposta, e deixou 
claro que a sua interpretação 
da descentralização não é a 
de um “Estado que deixa de 
fazer o que lhe e penoso”, 
mas antes de reconhecer 
que o factor “proximidade” é 
o que garante um exercício 
governativo “melhor para as 
populações”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Marcelo Rebelo de Sousa inaugurou Centro Português do Surrealismo, 
criado pela Fundação Cupertino de Miranda

“O surrealismo português 
pode passear, enfim, o seu esplendor”, 
diz o Presidente da República

Marcelo Rebelo de Sousa visitou exposição
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O Tribunal Constitucional 
(TC) aceitou um recurso que 
poderá colocar em causa as 
mais recentes eleições para 
os órgãos da Federação Dis-
trital de Braga do PS, que 
culminaram com a recondu-
ção de Joaquim Barreto. Ao 
que “O Povo Famalicense” 
conseguiu apurar, em causa 
está o facto da mesa do Con-
gresso ter rejeitado a lista do 
militante Jorge Faria, com 
o argumento da falta de um 
suplente, e o ter impedido de 
sanar a situação no decorrer 
da sessão, de modo a poder 
disputar as eleições.  

Com esta decisão a mesa 
determinou que Joaquim 
Barreto se submetesse aos 
votos dos deputados pre-
sentes no XVIII Congresso 
Distrital sem oposição, aca-
bando por vencer.

Jorge Faria, que preten-
dia disputar as eleições, co-

meçou por atacar a decisão 
internamente, primeiro junto 
da Comissão de Jurisdição 
da Federação, à qual solici-
tou a declaração de nulidade 
da rejeição da lista. Poste-
riormente dirigiu-se à Comis-
são Nacional de Jurisdição, 
mas não teve sucesso. O 
socialista não se conforma, 
e por isso mesmo decidiu 
avançar com uma acção do 
TC, o qual considera o ga-
rante e último reduto dos di-
reitos, liberdade e garantias 
dos portugueses. A iniciativa 
visa a declaração de nulida-
de daquela decisão do Con-
gresso e, por consequência, 
todas as deliberações, no-
meadamente, a eleição dos 
órgãos. Ao que apurámos 
a decisão deu entrada e foi 
validada por aquele tribunal, 
aguardando-se entretanto 
por uma decisão.

O militante do PS contes-

ta que a mesa do Congresso 
não lhe tenha concedido a 
possibilidade de acrescentar 
à lista o alegado suplente em 
falta, quando previamente 
terá permitido à que se lhe 
opunha alterar a composi-
ção, nomeadamente, com 
a inclusão de delegados. 
Protesta ainda pelo facto de 
ter sido silenciado, na me-
dida em que lhe foi cortada 
a palavra quando pretendia 
dirigir-se aos delegados no 
sentido de recorrer da pro-
posta de rejeição por parte 
da mesa.

Órgãos internos 
rejeitaram 
impugnação

O Conselho de Jurisdição 
da Federação considerou a 
impugnação do militante im-
procedente, na medida em 

que, para aquele órgão, as 
deliberações do Congresso 
deixam de ser impugnáveis 
após o seu encerramento. 
Todavia, o militante sublinha 
que foi precisamente a mesa 
que o impediu de recorrer 
quando lhe retirou a palavra 
no decurso dos trabalhos. 
Inconformado, recorreu ain-
da ao Conselho Nacional de 
Jurisdição do Partido, que, 
igualmente, considerou a im-
pugnação extemporânea. 

Agora, em sede de recur-
so para o TC, Jorge Faria 

opõe-se a decisões internas 
que considera colocarem 
em causa os princípios da 
transparência, organização 
e participação democrática. 
Entende ainda que se viola 
a essência de um Estado de 
Direito quando se impede um 
militante de se apresentar a 
sufrágio no seu próprio par-
tido, ainda que tenha cumpri-
dos todos os requisitos para 
o efeito.

A acção defende a revo-
gação da decisão do Conse-
lho Nacional de Jurisdição 

do PS, e por conseguinte 
que reconheça a validade 
da impugnação e a nulidade 
da deliberação que levou à 
rejeição da lista de Jorge Fa-
ria, o que, necessariamente, 
determinará sugerida a re-
petição do XVIII Congresso 
federativo. 

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Tribunal Constitucional admite recurso 
que poderá originar repetição de eleições 
na Federação Distrital do PS
JORGE FARIA PROTESTOU INTERNAMENTE, E AVANÇA AGORA PARA AS INSTÂNCIAS 
NACIONAIS

Jorge Costa pede “coragem” 
para acabar com 
“podridão” no distrito

As eleições para os 
órgãos da Federação 
Distrital de Braga tam-
bém estiveram em evi-
dência no último con-
gresso nacional do PS, 
pela voz do famalicense 
Jorge Costa, que elogiou 
o trabalho de António 
Costa como primeiro-mi-
nistro, ao qual atribuiu 
um trabalho “fantástico” 
na governação do país, 
mas cuja actuação como 
Secretário-Geral cen-
surou, ao ponto de dizer 
que “deixa bastante a 
desejar”. O militante socialista concretizou: “Braga está apodrecido! E é um distrito muito 
importante para deixar apodrecer como apodreceu nestes últimos anos”.

Jorge Costa, que não se tem escondido de criticar publicamente a gestão das estruturas 
descentralizadas do partido – Famalicão e Braga -, por perpetuar no poder as mesmas 
pessoas e circuitos de influências, apelou à coragem: “é preciso olhar com coragem para 
o distrito de Braga, e perceber que é o único do país onde desde o pós 25 de Abril são as 
mesmas pessoas que despudoradamente controlam aquele distrito!”. O socialista colocou 
o dedo na ferida e apelou à “renovação e relançamento do partido com a sociedade civil 
de quem estamos afastados”. Jorge Costa sublinha que os últimos resultados autárquicos 
“demonstram isso à saciedade”. A propósito, assinalou: “ganhámos no país todo e perde-
mos várias Câmaras em Braga”. 

Na expectativa da “coragem política que não houve até ao dia de hoje”, denunciou, acer-
ca das eleições para os órgãos da Federação, que houve “camaradas que foram impedidos 
de participar nos órgãos de forma despudorada”. “E ninguém quer saber disso!”, protestou 
o famalicense, que conclui a sua intervenção dirigindo a Carlos César, na esperança que 
seja “depositário deste grito de alerta para a podridão que graça no distrito de Braga, e que 
levou um dos nossos maiores presidentes da Câmara deste país a dizer que está farto da 
latrina ética que se vive em Braga”.

Ana Maria Barroso reeleita

Entretanto, a famalicense Ana Maria Barroso, que lide-
rou lista de delegados ao Congresso pela Moção de Daniel 
Adrião, voltou a ser eleita para a Comissão Nacional do parti-
do, órgão no qual já tinha assento no mandato anterior.
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Dia a Dia - Mário Martins

Não é um “conto de fadas”!
A “Engenho” não é um “conto de fadas”, mas 
conseguiu que algumas das muitas pessoas a quem 
se dedica e a quem serve fossem “fadas” por muito 
ou pouco tempo, por uns dias apenas, por umas horas 
tão só. Na vida e na morte, a “Engenho” soube sempre 
“estar lá”, no sítio certo, no tempo certo, procurando 
dar a todas e a cada uma tudo aquilo que era mais 
urgente, tudo aquilo que não podia esperar, tudo 
aquilo que se faltasse naquele tempo e naquele 
momento, podia representar mais sofrimento e mais 
dor. Infelizmente, nem sempre se pode acudir, com 
a celeridade que seria necessária, a quem sofre e a 
quem se sente abandonado. A “Engenho” procura 
“contrariar” esta fatalidade. Pode não ter mais 
nenhuma “medalha”, mas tem, com toda a certeza, o 
seu peito enorme pejado de sorrisos e de gratidão de 
pessoas, de seres humanos a quem fez 
o bem pelo bem… 

1. Quase 25 e quase 102 anos…

Monsenhor Joaquim Fernandes, o sempre recordado Arci-
preste de Vila Nova de Famalicão, deu mais uma vez um brilho 
muito especial à “Festa Comunitária” da “Engenho”, comemora-
tiva do seu 24º aniversário, que este ano se realizou no “passal” 
da Freguesia de Arnoso S. Eulália, cedido gentilmente para o 
efeito pelo Conselho Económico e Social e pelo Pároco António 
Lopes.

“Do alto” dos seus quase 102 anos de idade (vai fazê-los em 
6 de setembro deste ano de 2018), Monsenhor Joaquim Fer-
nandes, com uma lucidez ainda brilhante e com o afeto que não 
esquece ninguém, apareceu de surpresa, a todos surpreenden-
do com uma visita que é sempre desejada, pronunciando com 
alegria e com sentimento, palavras de incentivo, apoio e desa-
fio para todos aqueles (associados, dirigentes, colaboradoras 
e colaboradores, amigos e “simpatizantes da causa”) que, no 
passado e no presente, sempre deram e dão “vida nova” a uma 
instituição que “mudou a face” de Arnoso Santa Eulália, Arnoso 
Santa Maria, Jesufrei, Lemenhe e Sezures.

Indo fazer 25 anos em 2018, a “Engenho” tem já uma histó-
ria linda e rica para contar a todos aqueles que, nestas cinco 
freguesias, vão continuar a fazer dela, no presente mais próxi-

mo e no futuro mais longínquo, uma instituição que continuará 
a marcar positivamente a vida das pessoas, uma associação 
que não se deixa abalar nos seus propósitos e fundamentos de 
construção de comunidades mais justas, capazes de distribuir 
e de dar, de uma entidade que sabe o caminho que tem que 
percorrer, nunca desfalecendo, mesmo naqueles momentos em 
que o azul do céu é substituído pelos ventos da tempestade e 
em que a noite estrelada se enche de névoa escura e medonha 
que aterroriza e que oprime.

2. Medalhas feitas de sorrisos…

A “Engenho” não é um “conto de fadas”, mas conseguiu que 
algumas das muitas pessoas a quem se dedica e a quem serve 
fossem “fadas” por muito ou pouco tempo, por uns dias apenas, 
por umas horas tão só. Na vida e na morte, a “Engenho” soube 
sempre “estar lá”, no sítio certo, no tempo certo, procurando dar 
a todas e a cada uma tudo aquilo que era mais urgente, tudo 
aquilo que não podia esperar, tudo aquilo que se faltasse naque-
le tempo e naquele momento, podia representar mais sofrimento 
e mais dor. 

Infelizmente, nem sempre se pode acudir, com a celeridade 
que seria necessária, a quem sofre e a quem se sente aban-
donado. A “Engenho” procura “contrariar” esta fatalidade. Pode 
não ter mais nenhuma “medalha”, mas tem, com toda a certeza, 
o seu peito enorme pejado de sorrisos e de gratidão de pessoas, 
de seres humanos a quem fez o bem pelo bem, sem pensar em 
comendas ou em reconhecimentos.

Parabéns a todos aqueles que conseguiram proporcionar a 
outros – e foram muitos – momentos de convívio e de diversão 
nesta “Festa Comunitária” da “Engenho”, realizada em Arnoso 
Santa Eulália, uma terra cheia de encantos e rica de História. 
A Junta de Freguesia da União de Freguesias de Arnoso Santa 
Maria, Arnoso Santa Eulália e Sezures, o Padre Lopes, Pároco 
de Arnoso Santa Eulália, a direção e os corpos sociais da “En-
genho”, as colaboradoras e colaboradores da instituição fizeram 
de todos os momentos bons momentos e momentos marcantes.

Uma última palavra para o Pároco de Arnoso Santa Eulália: é 
sob a sua condução que o “passal” da freguesia está a transfor-
mar-se para ser, num futuro próximo, um espaço aprazível e ca-
paz para todos os encontros e convívios de movimentos formais 

ou informais. Ele podia não se interessar por isso. Mas interes-
sa-se porque quer também uma igreja e os seus bens – grandes 
ou pequenos – ao serviço da comunidade e das pessoas.

3. A Farmácia de Calendário…

A Farmácia de Calendário, situada ali nas proximidades da 
“Rotunda dos Pinheirinhos”, da Polícia de Segurança Pública e 
da AFPAD, é uma farmácia de gente simpática, com um sorriso 
quase permanente nos lábios, sempre disponível para esclare-
cer uma dúvida ou para dar um esclarecimento. Tem um ambien-
te positivo que ajuda todos aqueles que a ela têm necessidade 
de recorrer a suportar, com outra atitude, mais descontraída e 
mais construtiva, as “maleitas” que, mais cedo ou mais tarde, a 
todos atingem e a todos afligem.

Voluntariamente, porque quis e achou pertinente, a Farmá-
cia de Calendário decidiu desenvolver, de forma gratuita, um 
programa de intervenção comunitária a que deu o nome de 
“Phuturo Saudável” que tem como grande objetivo o combate à 
obesidade infantil, uma das doenças do século XXI que, se não 
for combatida com todas as armas que estão à disposição das 
comunidades, terá, no futuro, consequências desastrosas, em 
primeiro lugar para os obesos de hoje e de sempre e, em segun-
do lugar, para a própria sociedade em que essas crianças hoje 
obesas e amanhã adultos obesos estarão inseridas.

O programa que a Farmácia de Calendário está a desenvol-
ver para minimizar e combater a obesidade infantil faz um acom-
panhamento de proximidade das crianças e das suas famílias e 
incorpora consultas de nutrição acompanhadas por avaliações 
físicas, ao mesmo tempo que será dinamizada a implantação 
de hortas biológicas nas escolas. Sobretudo, tem uma atenção 
especial dedicada aos pais e às famílias, a primeira frente de 
combate à obesidade infantil. As famílias serão sempre aqui, em 
quaisquer circunstâncias, o núcleo duro e decisivo deste comba-
te. O envolvimento parental neste “combate” não é substituível 
por nenhum exército.

Os resultados deste primeiro programa até podem vir a não 
ser grandiosos – deseja-se exatamente o contrário – mas, nesta 
como noutras causas, vale muito a intenção e a sensibilização. 
Não é preciso ser muito ambicioso: importa sim, ser persistente 
e ser consequente.
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A Academia do Futebol 
Clube de Famalicão (FCF), 
inaugurada no passado sá-
bado, “é uma semente que 
está a ser lançada em ter-
ra fértil”. A convicção é do 
presidente Jorge Silva, para 
quem a aposta na formação 
e na qualificação das infra-
estruturas ao seu serviço é, 
assumidamente, mais um 
passo para “por o Famalicão 
no primeiro patamar do fute-
bol nacional”. 

A cerimónia de inaugu-
ração, à qual se associa-
ram centenas de pessoas, 
contou com a presença de 
figuras ilustres do futebol na-
cional, entre os quais o presi-
dente e vice-presidentes da 
Liga Portuguesa de Futebol 
(LPF), Pedro Proença e Her-
mínio Loureiro. O primeiro 
elogiou mesmo o “rigor e 
profissionalismo” da equipa 
directiva de Jorge Silva, e 
entusiasmou as centenas 
de pessoas que se associa-
ram à inauguração quando 
alinhou pelo objectivo defini-
do, a prazo, pelo presidente. 
“Rumo à primeira Liga!”, de-
safiou, convicto de que “se 
o Famalicão não consegue, 
mais nenhum conseguirá”.

A Academia do FCF foi 
inaugurada exactamente um 
ano depois da apresentação 
do projecto. Resulta de um 
investimento de 1,3 milhões 
de euros, e recebeu um 
apoio da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão 
da ordem dos 500 mil euros. 
O presidente, Paulo Cunha, 

abordou o investimento com 
a convicção de que “acres-
centa valor e traz um imenso 
ganho para o desporto em 
Vila Nova de Famalicão”.

Esta Academia destina-se 
à formação de mais de 350 
jovens atletas, que passam 
a usufruir de um comple-
xo moderno, que inclui três 
relvados de piso sintético, 
balneários para 12 equipas, 
espaços de estudo, de lazer, 
loja do clube, gabinetes téc-
nicos, ginásio, auditório e re-
sidência para jogadores.

Concluída esta primeira 
fase do projecto, Jorge Silva 
adianta que o clube está já 
a reunir as condições para 
avançar com a segunda, 
essa destinada ao futebol 
profissional. É a parte mais 
onerosa do projecto, com 
um orçamento da ordem dos 
3,3 milhões de euros. Com-
preende campos de relva 
natural, um edifício de dois 
pisos com 30 quatros, salas 
técnicas, zonas de lazer e 
refeitório, e ainda balneários, 
área médica de recuperação 
e tratamento, para além da 
iluminação.

“O nosso tempo!”

Para Jorge Silva, este 
era o nosso tempo” de avan-
çar com um projecto para o 
qual, reconhece, só foi pos-
sível “com uma dose grande 
loucura”, uma loucura que 
assume ter dividido com o 
presidente da Câmara Muni-

cipal de Vila Nova de Fama-
licão, Paulo Cunha, pessoa 
que apoiou o projecto desde 
o início, e cujo apoio institu-
cional e financeiro “tornou 
possível a concretização do 
sonho”. O presidente não 
quis, assim, deixar passar 
este dia de inauguração sem 
lhe dizer “estamos-te muito 
gratos”. Estendeu a gratidão 
à sua equipa, aos atletas, 
aos empresários pela sua 
“generosidade”, e também a 
adeptos e toda a sociedade 
famalicense, que alega ter 
sentido consigo a cada pas-
so do processo. “É importan-
te que todos rememos para o 
mesmo lugar”, disse a propó-
sito, na certeza de que estas 
sinergias são essenciais.

Concretizado o objectivo 
da Academia, Jorge Silva 
aproveitou o dia de festa 
para assumir sem complexos 
que “a próxima grande festa 
é pormos o FCF no primeiro 
patamar do futebol nacional”. 
De olhos postos no escalão-
-rei, garantiu, contudo, que 
não serão dados passos “le-
vianos e inconsequentes”. 
Este é um processo “que vai 
acontecer de forma natural”, 
disse, e aposta na formação, 
com esta Academia, é parte 
de uma estratégia que pro-
cura valorizar activos para 
progredir com ambição sem 
perder a sustentabilidade.

Pedro Proença subscre-
veu a estratégia de Jorge 
Silva. “O futebol precisa 
de uma mudança de ciclo, 
de paradigma”, sublinhou, 
acrescentando que tam-
bém ele considera que é na 
formação que se encontra 
a “sustentabilidade”. O pre-
sidente da Liga confessou 
partilhar da visão do “amigo” 
Jorge Silva, e reconheceu ao 
FCF o “rigor” e o “profissio-
nalismo” necessários para 
garantir esse caminho sus-
tentável.

Para Hermínio Lourei-
ro, “o futuro do Famalicão 
é prometedor e está clara-
mente assegurado”. Elogiou 
a capacidade do clube em 
concretizar este projecto em 
apenas um ano, e estendeu 
o elogio a Paulo Cunha. “Há 

autarcas que olham para o 
futebol sem complexos”, di-
rigiu-lhe, congratulando-o 
pela “visão estratégica”.

“Mais um dia 
de história”

O presidente da Câma-
ra, para quem a Academia 
do FCF é o resultado de um 
“ADN” famalicense que car-
rega consigo “capacidade de 
trabalho, ambição e vontade 
de vencer”, sublinhou que 
este é um “dia de história 

para Vila Nova de Famali-
cão”.

Paulo Cunha, que co-
nhece a antiguidade deste 
sonho que agora o clube do 
concelho concretiza, deixou 
claro que o município não 
podia ficar de fora da equa-
ção perante uma valência 
que considera determinante 
para que, também ao nível 
desportivo, “todos tenham 
as mesmas condições de 
progredir e atingir o mesmo 
patamar”. Comprometeu no-
vamente a autarquia com 
uma “democratização” de 

oportunidades, e confessou 
partilhar da ambição de Jor-
ge Silva em elevar o FCF ao 
escalão máximo do futebol 
nacional. No entanto, tam-
bém o edil famalicense não 
deseja que essa seja uma 
concretização “ocasional”, 
deixando claro que esta Aca-
demia é uma aposta clara 
numa subida “estruturada”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Equipamento custou 1,3 milhões e foi 
inaugurado na presença do presidente da Liga

Academia do 
FC Famalicão 
“é semente lançada 
em terra fértil”

Figuras do futebol nacional e presidente da Câmara com Jorge Silva na inauguração

Banco Alimentar 
Contra a Fome angariou 
quase 110 toneladas 
de alimentos no distrito

O Banco Alimentar Contra a Fome angariou, na campa-
nha que se desenrolou por todo o distrito de Braga no pas-
sado fim de semana foram angariadas 109,6 toneladas de 
alimentos, que vão ser distribuídos às Instituições Priva-
das de Solidariedade Social, previamente seleccionadas e 
acompanhadas ao longo de todo o ano pela organização. 
Esta campanha decorreu em cerca de uma centena de 
supermercados e mobilizou aproximadamente três mil vo-
luntários, em todo o distrito.
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Nestes últimos dias assistimos às maiores incertezas políticas do 
lado de Espanha e Itália. Da vizinha Ibérica,o PPE, partido mais vo-
tado em Espanha passou por uma Moção de Censura que o retirou 
do Governo após 7 anos de Rajoy como Primeiro-Ministro. Sobre 
Itália, o partido mais votado é eurocético e nacionalista, a que o 
Presidente da Republica não quis indigitar, o seu líder como Primei-
ro-ministro.

Do lado Espanhol, à boa moda do pisca-pisca, do sucesso de 
Ruth Marlene, Sanchéz que já em 2015 piscou à direita e à esquerda 
sem sucesso, sai agora vitorioso. Ele e mais 22 partidos, que suportaram esta Moção de Rejei-
ção, tomando assim posse como Primeiro-Ministro, com um governo que muito pouco foi legi-
timado em urnas, elegendo apenas 84 deputados em 350. Mas, se as coincidências parecem 
grandes com Portugal, desenganem-se, o Podemos, da esquerda burguesa de Pablo Iglesias, 
mostrou-se disponível para estar no governo, ao contrário da esquerda portuguesa que prefere 
o conforto da cadeira parlamentar ao invés de dar a cara no governo que suporta.

Mas se deste lado, os que não têm votos para tal, têm conseguido, de formas menos demo-
cráticas a chegada ao governo, noutros países, a tendência, felizmente não tem sido a mesma.

Em Itália, foi o Movimento 5 estrelas, que em Março deste ano obteve mais votos, mas sem 
maioria, não conseguiu formar governo, até ao dia 1 deste mês, ficando estes Latinos, sem ação 
governativa durante 88 dias. O impedimento, não tendo sido apenas a sua dificuldade negocial 
com o partido denominado por liga, mas sim a rejeição de alguns nomes, por parte do Presiden-
te daquele pais, bem como a iniciativa de um governo de iniciativa presidencial.

A tendência do bi-partidarismo Socialista Europeu vai dando as últimas. Porque estamos a 
falar de partidos que proferem: “a Itália e a Sicília não podem ser o campo de Refugiados da Eu-
ropa”, afirmando o seu caracter Nacionalista. E os exemplos destes extremismos não se ficam 
por aqui, se reparamos no que se passou na Hungria, Eslovênia ou ainda na Polônia, nestes 
últimos dias.

A União Europeia esta a passar por diversas provações e esta é, naturalmente, uma delas. 
A designada fação do populismo, está a ganhar uma grande escala e nada há a fazer, porque 
efetivamente está a mostrar-se a vontade dos eleitores Europeus. E se o mais desacreditado, 
pensa que esta pode ser uma forma errada de fazer política, os húngaros devem dizer-lhe exa-
tamente o contrário. Sendo que passaram na primeira pessoa pelas agruras que os Comunistas 
são capazes e atualmente já legitimaram o terceiro mandato para o partido de extrema-direita.

Felizmente, destes exemplos, apenas os nuestroshermanos estão a passar por um governo 
que não foi legitimado em urna, que em comum têm também a diretriz Socialista. Porque se 
efetivamente aceitam os resultados eleitorais, que deixem governar quem foi legitimado pelo 
povo, tal como a votação que disse não à Eutanásia.

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

As geringonças criadas 
pela Europa fora
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A última audiência de 
julgamento de Cátia e Hél-
der Fonseca, acusados de 
burlarem cerca de dez mil 
pessoas com cobrança de 
donativos para falsas causas 
sociais, ficou marcada pela 

implicação do terceiro argui-
do, Abílio Silva, um reforma-
do de 69 anos, na consciên-
cia da fraude.

A mulher de 36 anos, que 
falou na primeira sessão, 
e que foi interpelada pelo 

colectivo de juízes a pres-
tar alguns esclarecimentos, 
disse mesmo que “aqui não 
há inocentes”. Cátia Fonse-
ca referia-se a Abílio Silva, 
o arguido que juntamente 
com o marido assegurava 
as cobranças dos donativos 
previamente combinados 
pelo telefone. Admitindo que 
inicialmente não lhe foi dado 
conhecimento do esquema, 
a arguida recusou a ideia de 
que não soubesse. Aliás, a 
propósito referiu que chegou 
a ter outros cobradores “es-
porádicos” a trabalhar con-
sigo, mas que, por norma, 
saíam uma ou duas semanas 
depois, “quando percebiam 
que as associações eram fal-
sas iam embora”. A arguida 
foi mais longe para implicar 
ainda as funcionárias que 
passaram pelos escritórios 
a partir dos quais eram feitos 
os contactos telefónicos com 
o objectivo de agendar a co-
brança dos donativos. “Sabia 
o senhor Abílio e sabiam as 
funcionárias”, desabafou, 
num testemunho e que por 
diversas vezes repetiu a 
frase “não estou aqui para 
mentir”.

“Dois dias a contar 
fichas” para 
chegar ao montante 
da fraude

Perante a opção do co-
brador reformado pelo silên-
cio, pelo menos nesta fase 
do julgamento, foi ouvido o 
agente da PSP responsável 
pela investigação, desen-
cadeada em abril de 2017 
através de uma denúncia 
anónima. A detenção dos 
arguidos, recorde-se, acon-
teceu logo em junho.

O agente principal deixou 
claro que o valor estimado da 
fraude, da ordem dos 316 mil 
euros, foi calculado através 
de uma análise exaustiva das 
centenas de fichas de clien-
tes que encontraram na pos-
se do casal. “Estivemos dois 
dias a contar fichas”, alegou 
a propósito, referindo-se a 
quase 800, que foram pas-
sadas a pente fino de forma 
a perceber as inscrições e 
correspondiam a donativos 
cobrados de facto. Isto por-
que, os documentos compre-
endiam diferentes datas e ru-
bricas, de acordo com a fase 

de cada processo. “Só foram 
tidos em conta e calculados 
os valores das fichas em que 
constava o valor efectiva-
mente cobrado”, sublinhou, 
depois de Cátia ter deixado 
implícito que nem sempre o 
preenchimento correspondia 
a donativos recebidos.

O casal e o reformado 
estão acusados de burla 
qualificada e falsificação de 
documento. Cátia e Hélder 
encontram-se em prisão pre-
ventiva desde a data da de-
tenção pela PSP, em junho 
de 2017. Estão acusados de 
operar uma fraude, recorren-
do a cerca de cinco institui-
ções. Destas, apenas uma – 
“Glórias sem Barreiras” - se 
encontrava registada.

Através de um cal-center, 
operador por funcionárias 

que contratavam através de 
anúncio nos jornais, contac-
tavam pessoas, na maioria 
idosas, e aliciavam-nas a 
contribuir para falsas causas 
sociais. Depois do aval as ví-
timas, os cobradores passa-
vam na casa destas, em data 
previamente agendada, para 
proceder à cobrança e entre-
ga de um falso recibo.

Apesar da grande maioria 
dos donativos ser de cinco 
euros, no rol das vítimas há 
pessoas que doavam ele-
vadas quantias mensais. É 
o caso de um médico que 
contribuiria com 60 euros 
mensais para três das falsas 
instituições que suportavam 
o esquema.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Arguida acusada de burla e falsificação em esquema de peditórios para falsas causas sociais 
implica cobrador e funcionárias

“Aqui não há inocentes...”

Famaexplorers realizaram 
“Ida à Trialeira”

A primeira 
“Ida À Trialeira 
Famaexplores-
rs” teve lugar no 
último fim de se-
mana de maio. 
“O conceito era 
simples, criar 
um percurso 
m e m o r á v e l 
para todos os 
pa r t i c ipan tes 
numa vertente mais Extreme da modalidade”, descreve a 
associação, segundo a qual “o resultado final foi um dia 
bem passado onde não faltou aventura e convívio entre os 
participantes”. Mário Barbosa, referiu-se a figuras de reve-
lo da modalidade como Paulo Marques, que catalogou o 
percurso como “excelente”, o que dá “ânimo para continuar 
a inovar e a apostar neste tipo de eventos no município”. 

O evento contou comm o apoio dos Bombeiros Voluntá-
rios Famalicenses aos quais a Famaexploresrs agredece 
o apoio”.
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A galeria de arte contem-
porânea Ala da Frente, terá 
uma nova exposição para 
exibir aos seus visitantes a 
partir do próximo sábado, a 
partir das 18 horas. O nome 
que se segue é o do pintor 
português Gil Heitor Corte-
são, que até setembro expõe 
na galeria famalicense “Out-
side In”. 

Dono de um “percurso 
muito singular”, Gil Heitor 
Cortesão tem marcado o 
panorama da pintura portu-
guesa pela técnica “pouco 
habitual” que apresenta nos 
seus trabalhos. 

“A pintura é feita no verso 
de vidro ou acrílico e ficamos 
perante a visão da pintura 
numa superfície lisa e sem 
as texturas, o que nos dá 
uma visão e sensação muito 
particular da obra”, explica 
a propósito António Gonçal-
ves, curador da Ala da Fren-
te. 

Um trabalho onde a ar-
quitetura ocupa um lugar de 
especial atenção, definindo 
mesmo algumas estratégias 

de composição das obras. 
“A pintura de Gil Heitor 

Cortesão assume-se como 
um corpo capaz de fazer re-
ver e pensar a imagem. De-
monstra-nos que a pintura 
mantém um mistério que vai 
para além do plano da ima-
gem, aprofunda possibilida-
des e instiga o conhecimen-

to”, acrescenta.  
Gil Heitor Cortesão nas-

ceu em Lisboa em 1967, 
onde vive e trabalha. A partir 
de 1996, o trabalho que tem 
vindo a apresentar consiste 
essencialmente em pinturas 
realizadas sob vidro acrílico, 
executadas na face oposta à 
que é mostrada ao público. A 

arquitetura modernista tem 
sido objeto de constante re-
visitação, sujeita a desvios e 
associações inesperadas.

Realizou várias exposi-
ções individuais, entre as 
quais se podem destacar 
Mnemopolis (Fundação Ca-
louste Gulbenkian – Centro 
de Arte Moderna, 2004), 
Modelo para armar (Gale-
ria Fortes Vilaça, S. Paulo, 
2007), Wallpaper (Galeria 
Pedro Cera, Lisboa, 2011), 
Reversos (Palexco, La Co-
ruña, 2013), Second Nature 
(Galerie Suzanne Tarasiève, 
Paris, 2015)  Late Night Sho-
pping (Galeria Pedro Cera, 
Lisboa, 2017), Umbra (Car-
bon 12, Dubai, 2018). 

Está representado em di-
versas coleções públicas ou 
privadas, nomeadamente: 
Fundação ARCO, Madrid; 
CAM/JAP, Fundação Ca-
louste Gulbenkian, Lisboa; 
EDP – Electricidade de Por-
tugal; Colecção Fundação 
de Serralves, Porto; Colec-
ção António Cachola, MACE, 
Elvas; Colecção Fundação 

Ilídio Pinho, Porto; Museu 
da Cidade, Lisboa; Colecção 
Associação Industrial Por-
tuguesa, Lisboa; Fundación 
Barrié, A Coruña ; Musée 

d’Art Moderne Grand-Duc 
Jean- Mudam, Luxembourg 
; Colecção de Arte Contem-
porânea Arquipélago, São 
Miguel, Açores. 

Pintor inaugura exposição “Outside In” no próximo sábado 

Gil Heitor Cortesão desafia rever e pensar 
a imagem em exposição na Ala da Frente

Associação de Dadores 
de Sangue é a promotora
Dia do Dador 
Famalicense celebrado 
a 10 de Junho

A Associação de Dadores de Sangue de Vila Nova de 
Famalicão assinala, no próximo dia 10 de junho, mais um 
Dia do Dador Famalicense.

O dia contará com a realização de uma eucaristia na 
Igreja Matriz pelas 10h3.0, seguindo-se pelas 11h30 uma 
homenagem ao dador junto ao monumento existente no 
Parque de Sinçães. O Centro Pastoral de Santo Adrião irá 
acolher, pelas 12h45, uma sessão solene que inclui a en-
trega de galardões a dadores. A cerimónia contará com 
a animação de Filipe Luz. Neste mesmo dias, entre as 
09h00 e as 13h00 decorrerá uma colheita de sangue, com 
recolha de amostras e inscrições de potenciais dadores de 
medula óssea, na sede da associação.
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O programa das “Ludofé-
rias de Verão 2018” da As-
sociação Gerações, promete 
envolver a pequenada em jo-
gos, brincadeira pedagógica 
e um conjunto alargado de 
atividades recreativas que 
vão fazer deste tempo de la-

zer um período inesquecível 
para todas.

Segundo a instituição, 
“os motores começam a 
aquecer” logo no dia 25 de 
junho, com a preparação da 
festa de final de ano letivo da 
Associação Gerações que 

vai acontecer no dia 30 de 
junho, à tarde, na “concha - 
auditório” do Parque da De-
vesa, o local habitual desta 
iniciativa, seguindo-se, entre 
2 e 6 de julho, a “Semana da 
Praia”, na Apúlia, um tempo 
para o sol e para as brinca-
deiras na água e na areia, 
estando as inscrições para 
esta semana já esgotadas.

Entre os dias 9 e 13 de 
julho, tem lugar a “Semana 
do Desporto e Ambiente”, 
estando as manhãs destina-
das às Piscinas Municipais, 
com atividades aquáticas, 
que se mantêm durante todo 
o mês de Julho, no período 
da manhã. As tardes desta 
semana são preenchidas 
com jogos tradicionais, com 
um “workshop de futebol” di-
namizado por Vítor Paneira, 
essa “velha glória” do futebol 
famalicense e do futebol na-
cional, com um “workshop de 
dança”, com a sessão “Quiz 
Desporto” e com uma “tarde 
radical” no Parque da Deve-
sa.

A 16 de junho, arranca 
a “Semana da Saúde e Se-
gurança”, com as tardes 
preenchidas com vários 
“workshops” para crian-

ças. No dia 16, tem lugar o 
“workshop terapia do riso”, 
no dia 17, realiza-se uma vi-
sita à PSP de Vila Nova de 
Famalicão, no dia 18, tem 
lugar uma “sessão de rela-
xamento” no Parque da De-
vesa, no dia 19, uma visita à 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Famalicenses e, 
no dia 20, realiza-se uma pa-
lestra com o Dr. Gonçalves 
Oliveira, Diretor dos Servi-
ços de Pediatria do Hospital 
de Famalicão, sobre cuida-
dos primários de saúde na 
idade da infância.

A última semana de ju-
lho vai ser dedicada às ar-
tes, numa semana denomi-

nada “Semana das Artes”. 
Um “workshop de desenho 
com lápis de carvão”, um 
“workshop de pintura surrea-
lista”, uma sessão de “escrita 
criativa” e uma palestra so-
bre escrita e ilustração são 
as principais iniciativas pre-
vistas. A semana encerra em 
grande com um passeio a 
Viana do Castelo, em que as 
crianças vão ter oportunida-
de de viajar no “elevador - fu-
nicular de S. Luzia” e visitar 
a igreja com o mesmo nome. 
Terão ainda oportunidade 
de visitar o navio Gil Eanes, 
agora transformado em mu-
seu do mar e das viagens, e 
o Museu do Traje. 

Ainda haverá tempo para 
uma atividade de culinária, 
com confeção de gelado, 
para muitas atividades livres 
nos jardins da Associação 
Gerações e para muitas bra-
çadas nas Piscinas Munici-
pais.

As “Ludoférias de Verão 
2018” da Gerações regres-
sam no dia 3 de setembro, 
proporcionando às crianças 
nelas participantes ativida-
des e jogos aquáticos nas 
Piscinas Municipais e ativi-
dades livres orientadas pe-
los técnicos e animadores, 
nos espaços exteriores e nos 
jardins da instituição. 

Com o desenvolvimento 
deste projeto, a Associação 
Gerações “pretende dar uma 
nova dimensão às atividades 
lúdicas, integrando-as em 
programas de desenvolvi-
mento pessoal e social que 
representam uma mais-valia 
para todas as crianças parti-
cipantes”, refere em nota de 
imprensa, acrtescentando 
que “são também encaradas 
como uma forma de preparar 
as crianças para o início e 
mais um ano letivo, possibili-
tando momentos de descon-
tração e de repouso ativo”.

Propostas da Gerações para o período de férias que se avizinha

Saúde, desporto e aventura nas Ludoférias de Verão

Tribunal Judicial da Comarca de Braga
Juízo Local Cível de Vila Nova de Famalicão – Juiz 1

Av. Eng. Pinheiro Braga, 1000/1002
4764-501 Vila Nova de Famalicão

Telef:252089500 Fax:252089557 Mail:vnfamalicao.judicial@tribunais.org.pt

    Processo: 3364/18.6T8VNF   Interdição/ Inabilitação 
    Referência: 158535451        Data: 28-05-2018

ANÚNCIO

Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal, a ação de Inter-
dição/Inabilitação em que é requerido Maria Amélia Carvalho, 
NIF - 151939233, BI - 812282, com residência em domicílio: 
Rua do Barroco, N.º 26, Mouquim, 4770-351 VILA NOVA DE 
FAMALICÃO, para efeito de ser decretada a sua interdição por 
anomalia psíquica.

O Juiz de Direito,
Dr. Jorge Vasco Moreira Jorge Soares

O Oficial de Justiça,
Domingos Duarte
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O Centro de Apoio à 
Aprendizagem (CAA), de-
senvolvido pelo Agrupamen-
to de Escolas de Gondifelos 
(AEG), captou a atenção do 
coordenador da equipa de 
missão do Programa Nacio-
nal de Promoção do Suces-

so Escolar, que o considerou  
uma boa prática aquando da 
visita de acompanhamento  
que realizou recentemente. 
Em nota de imprensa o co-
ordenador adianta que solici-
tou mesmo autorização para 
divulgar do projeto, na sua 

página de internet. Nesse 
sentido, o documento pode  
agora ser visto o respetivo 
vídeo em https://pnpse.min-
-educ.pt/node/69

O CAA é um serviço que 
foi implementado no Agrupa-
mento a partir do 1.º período 

deste ano letivo. O objectivo 
é o de “promover uma afeta-
ção eficaz e eficiente dos re-
cursos humanos no sentido 
de promover a resolução de 
dificuldades de aprendiza-
gem dos alunos, contando 
para o efeito com uma equi-
pa de trabalho que integra 
um elemento da direção, 
que coordena, a psicóloga, 
a educadora social, uma 
professora da educação es-
pecial, a coordenadora do 1.º 
ciclo e uma docente do apoio 
educativo”.

O centro de apoio co-
meçou por fazer “um levan-
tamento e caraterização 
exaustiva de todas as situ-
ações de dificuldades de 
aprendizagem sinalizadas 
no 1.º ciclo, em articulação 
com o GADI, e, em reuniões 
mensais da equipa, alterna-
das com reuniões com os 
referidos serviços da Câ-
mara, também mensais, tem 
vindo a promover a cons-
tante implementação e mo-
nitorização de estratégias, 
desenhadas o mais perso-
nalizadamente possível, em 
articulação com os professo-
res titulares de turma, para 
ajudar os alunos a supera-
rem as suas dificuldades”.

O AEG adianta que, “para 
além da permanente ava-
liação das necessidades e 
adaptação dos recursos a 
cada situação, de acordo 
com as respetivas priori-
dades”, o projecto “decor-
re do olhar multidisciplinar 
de especialistas em várias 
áreas, envolvendo técnicos 
superiores e docentes, so-
bre cada caso apresentado 
e acompanhado”. Para além 
disso, permite “recorrer a 
serviços de que o Agrupa-
mento não dispõe e que são 
disponibilizados pela autar-
quia, como por exemplo a 
avaliação de necessidade da 
terapia da fala ou a colabora-
ção nos programas de edu-
cação parental, que também 
constam das estratégias im-
plementadas”.

Segundo o AEG, depois 
de ter estado focado no 1.º 
ciclo, o CAA passou já, nes-

te terceiro período, a incidir a 
sua atuação também no pré-
-escolar, tal como previa a 
planificação do projeto, par-
ticularmente aprofundando a 
preparação da transição do 
pré-escolar para o 1.º ano de 
escolaridade, devendo ser 
alargado ao 2.º e 3.º ciclo, 
a partir do início do próximo 
ano letivo.

O AEG adianta que, ape-
sar de ainda possível “aferir 
dos efeitos deste trabalho 
sobre os alunos”, pode já 
garantir que “o trabalho em 
equipa multidisciplinar e com 
a colaboração do GADI, tem 
permitido encontrar e imple-
mentar estratégias mais ade-
quadas a cada caso e cada 
turma, permitindo ainda uma 
otimização dos diferentes 
serviços do Agrupamento 
em prol do sucesso dos alu-
nos.”

Projecto do Agrupamento de Gondifelos 
merece destaque nacional

Pedro Almeida preparado 
para a estreia no asfalto

 
Depois de concluir com perfeição as 

três primeiras provas do Campeonato 
Portugal de Ralis, todas elas em pisos 
de terra, Pedro Almeida e Nuno Almeida 
preparam o Rallye Vidreiro Centro de Por-
tugal, primeira ronda da segunda asfalto. 
Este será mais um desafio para o jovem 
piloto de Famalicão que fara a sua primei-
ra prova neste tipo de piso com o Ford 
Fiesta R5.

“Será sem dúvida um privilégio enorme 
fazer parte duma extensa lista de inscritos 
para esta prova que irá percorreras estradas das matas do Pinhal do Rei, viradas para o 
mar”, salientou Pedro Almeida motivado pelos excelentes indicadores deixados nos testes 
preparativos para esta quinta prova do Campeonato Portugal Ralis. A prova terá início 
pelas 17 horas de sexta-feira, e contará com duas passagens pelo novo troço de S. Pedro 
de Moel (17h00 e 19h15). Mais tarde, os pilotos dão espetáculo na Super-Especial citadina 
(21h05). No sábado, três passagens no troço “Pinhal do Rei” (09h40, 12h40 e 16h45), se-
guindo mais a norte, para o concelho de Pombal, onde se realizam as especiais de Mata 
Mourisca (10h45 e 14h50) e Assanhas da Paz (11h25 e 15h30). Duas etapas com um total 
de 461.18 quilómetros de extensão, 110.20 quilómetros dos quais ao cronómetro, que vão 
trazer cor e vida à zona por muitos considerada como o “pulmão de Portugal”.
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O deputado do PSD à As-
sembleia da República pelo 
PSD, Jorge Paulo Oliveira, 
acusa o Governo de não es-
tar a cumprir “integralmente 
a sua parte” no que roca ao 

processo de delegação de 
competências na área da 
educação (Programa Apro-
ximar). 

Depois de uma visita à EB 
2, 3 Júlio Brandão, durante a 

manhã de ontem, o deputado 
alega que os resultados são 
positivo, mas “só não são 
melhores porque o governo 
não está a cumprir integral-
mente a sua parte nem está 

a “respeitar a matriz das suas 
responsabilidades emana-
das do contrato outorgado 
com a câmara municipal”.

Jorge Paulo Oliveira dá 
como exemplos do “incum-

primento” do governo, a “não 
auscultação da comunidade 
educativa famalicense na 
definição na rede educativa, 
a não colocação atempada 
de pessoal não docente para 
apoio e acompanhamento de 
alunos com Necessidades 
Educativas Especiais, bem 
como a não disponibiliza-
ção da plataforma eletrónica 
de execução do Contrato, 
esta última de forma abso-
lutamente inexplicável”. Para 
além disso, continua o so-
cial-democrata, “o Ministério 
da Educação nunca apre-
sentou qualquer plano para a 
reabilitação dos edifícios não 
transferidos onde se insere a 
Escola Júlio Brandão”, o que 
considera “preocupante”, 
uma vez que o edifício apre-
senta “debilidades várias 

que exigem uma intervenção 
de fundo”. Além “das muitas 
infiltrações que os edifícios 
apresentam”, descreve, “a 
totalidade das suas cobertu-
ras, incluindo as passagens 
do exterior são em amianto”.

Jorge Paulo Oliveira diz 
que Famalicão “está no bom 
caminho” no que toca ao de-
senvolvimento deste projec-
to, que não foi bem sucedido 
em todos os 14 município 
piloto que o abralçaram, e 
espera que o processo de 
descentralização de com-
petências, em curso no par-
lamento e cujos princípios 
estão acordados entre o go-
verno e o PSD, “possa che-
gar a bom porto e conduza 
a um comportamento mais 
proativo e menos faltoso do 
Ministério da Educação”.

Governo em falha no “Aproximar Educação”, acusa Jorge Paulo Oliveira

w w w.opovofamal i cense.c om
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David Justino, actual presidente do Conselho Estratégico 
Nacional do Partido Social Democrata, vai estar esta quinta-
-feira, 7 de junho, em Vila Nova de Famalicão, para partici-
par na conferência “A Educação em Portugal – que perspe-
tivas?”.  O social-democrata e antigo ministro da Educação 
é um dos oradores convidados da iniciativa promovida pelos 
Trabalhadores Social Democratas de Famalicão, que vai ter 
lugar na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, a partir 
das 21h30, com entrada livre.

A sessão de abertura da conferência contará com as in-
tervenções do presidente da Comissão Política Concelhia do 
PSD de Famalicão, Paulo Cunha, e do coordenador do nú-
cleo dos TSD de Famalicão, Daniel Antunes.

Segue-se depois a análise do futuro da Educação em Por-
tugal por parte de David Justino e do vereador da Educação 
da autarquia famalicense, Leonel Rocha.

A sessão deverá encerrar por volta das 23h00 com as 
intervenções do presidente do Secretariado Distrital de Bra-

ga dos Trabalhadores Social-Democratas, Afonso Henrique 
Cardoso, e do secretário-geral, Pedro Roque.

Conferência “A Educação em Portugal – que perspetivas?”, 
tem lugar na Biblioteca a partir das 21h30 de quinta-feira 

David Justino debate futuro 
da Educação em Famalicão

Vereadora 
no terreno 
para conhecer 
respostas sociais 
da Engenho

A vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Famali-
cão Sofia Fernandes realizou, no início da semana, uma visita 
de trabalho à Engenho, com o objectivo de conhecer todas as 
respostas sociais, serviços e equipamentos desta Instituição.

No rescaldo da jornada, a responsável autárquica consta-
tou que “a Engenho é uma das instituições do nosso municí-
pio que apresenta uma série de dinâmicas, projetos e boas 
práticas que, no âmbito dos meus diferentes pelouros, com 
muito gosto, tenho o dever de registar”. Sofia Fernandes refe-
riu ainda que “as vivências inovadoras de diálogo e convívio 
intergeracional,a par de práticas relacionadas com o envelhe-
cimento ativo e saudável são uma marca de referência desta 
associação que tem desenvolvido um trabalho notável junto 
das comunidades do seu território de intervenção”.

Por sua vez, o presidente da direção, Manuel Augusto de 
Araújo, aproveitou para abordar com a vereadora questões e 
projetos, em curso e a desenvolver, relacionados com a fa-
mília, voluntariado, igualdade de oportunidades e mobilida-
de, admitindo, desde já, a possibilidade de ser potenciado e 
alargado o serviço de parceria protocolizadohá anos com a 
autarquia e que assegura a mobilidade e acessibilidade de 
utentes aos serviços da Extensão de Saúde de Nine.“Sem-
pre privilegiámos o trabalho em rede e em parceria, tendo a 
Câmara Municipal como um parceiro estratégico com o qual 
podemos e devemos articular medidas setoriais e desenvol-
ver ações a favor das comunidades”, vincou o dirigente da 
Engenho.
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O Ruivanense Atlético Clube e a Escola de 
Futebol “O Capitão” promovem, a 9 e 10 de 
junho, a VI Edição do “Capitão Cup – Torneio 
Internacional”, no escalão de benjamins e in-
fantis.

Durante dois dias, cerca de 300 jovens atle-
tas, num total de 20 equipas, vão disputar  dis-
puta 48 jogos. O palco será o Parque de Jogos 
Capitão Fonseca, em Ruivães. 

Esta VI Edição do Torneio será apadrinhada 
por profissionais do mundo do Futebol, como o 
ex-árbitro internacional Cosme Machado, e o 
avançado do Futebol Clube Vizela Pedro Cor-
reia.    

À semelhança das edições anteriores, o 
“Capitão Cup – Torneio Internacional”, é parte 
integrante da programação oficial das Festas 
Antoninas 2018 promovida pela Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Famalicão.

VI “Capitão Cup” 
disputa-se entre cerca de 300 atltetas

Paulo Oliveira, do Atlético de Vale S. Mar-
tinho, esteve em destaque ao classificar-se 
no 3.º lugar nos 1500 metros do Campeonato 
Regional de Juniores em Pista ao Ar Livre da 
Associação de Atletismo de Braga, competi-
ção englobada no Campeonato de Júniores 
da Zona Norte. Para além da classificação, de 
salientar que conseguiu superar o seu melhor 
tempo. constitui novo recorde pessoal à distân-
cia. 

Um dia depois desta conquista, Paulo Olivei-
ra conseguiu o 2.º lugar em Juniores Masculi-
nos da Corrida Caldas das Taipas. Colectiva-
mente o clube foi 9.º classificado.

Atlético de Vale S. Martinho: 
Paulo Oliveira com dois pódios
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O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão (GDNF), 
conquistou uma medalha de bronze, na prova de 200 Costas, 
com o atleta João Tinoco, que se assumiou como o melhor 
português do 34.º Meeting Internacional do Porto, atrás do 
atleta de Itália e de Espanha. A prova teve lugar no passa-
do fim de semana nas piscinas olímpicas de Campanhã, no 
Porto,  contou com participação de cerca de 14 nadadores. 
Também os nadadores famalicenses Beatriz Martins e Pedro 
Fernandes “estiveram muito próximos dos lugares do pódio, 
intrometendo-se entre os melhores, demonstrando todo o 
seu potencial futuro”, sustenta o clube em nota de imprensa 
em jeito de balanço.

Famalicão somou 185 pontos classificando-se no Top Ten 
da classificação geral, sendo o 4.º clube português, numa 
competição estiveram, cerca de 400 nadadores, em repre-
sentação de 34 equipas. Os nadadores de Famalicão obtive-
ram inúmeras finais, vários recordes pessoais de categorias 
e absolutos, recordes do Clube e mínimos de acesso aos 
campeonatos nacionais de juvenis e absolutos

Para o treinador Pedro Faia, esta “foi mais uma extraor-
dinária competição com vista aos Campeonatos Nacionais 
de Absolutos, a realizar no Jamor no Mês de Julho próximo”. 
Segundo o técnico, “os nadadores famalicenses demonstra-
ram uma excelente entrega, enorme compromisso e muita 

ambição perante tão grande concorrência nacional e interna-
cional, com várias seleções regionais presentes”. Pedro Faia 
constata “um forte compromisso em tudo fazer para conquis-
tar mais sucessos para Famalicão”.

Meeting Internacional do Porto

João Tinoco medalhado 
com bronze

Quatro colaboradoras da Escola Profissional CIOR parti-
ciparam, entre os dias 19 e 25 de maio, numa mobilidade de 
staff, que decorreu na cidade de Tessalónica, na Grécia.

As colaboradoras, afectos a diferentes serviços da esco-
la famalicense, tiveram a oportunidade de, durante uma se-
mana, estar junto de diferentes instituições, partilhar ideias e 
boas práticas, adquirir novos de conhecimentos e competên-
cias profissionais, bem como desenvolver a fluência da língua 
inglesa, idioma de trabalho e recorrentemente usado nestes 
encontros. Segundo Paula Pereira, da direcção da Escola 
Profissional, estão subjacentes a estas dinâmicas de mobili-
dade também “aspetos de natureza motivacional e de realiza-
ção a nível profissional e pessoal dos nossos colaboradores, 
que nos compete incentivar e valorizar”.

Neste contexto, os colaboradores  participantes visitaram 
várias instituições ligadas ao ensino dirigido a crianças e jo-
vens com necessidades especiais, à formação profissional e 
ao voluntariado, onde “constataram a partilha e articulação 
de serviços e metodologias utilizados”, sublinha a escola. 

Entretanto, na passada segunda-feira, mais três colabo-
radoras já puderam deslocar-se para Barcelona, Espanha, 
onde também terão a oportunidade de “conhecer realidades 
ligadas ao ensino e à formação profissional”.

Segundo a CIOR, estas mobilidades integram-se noPro-
jeto GPS5 - Get Professional Skills- no âmbito do programa 
Erasmus+.

CIOR partilha 
boas práticas com 
parceiros europeus
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A Concelhia do Partido Socialista de Vila Nova de Famali-
cão promoveu, na passada semana, um encontro de militan-
tes e simpatizantes com os deputados socialistas eleitos por 
Famalicão, Nuno Sá e Maria Augusta Santos, assim como 
com os deputados eleitos pelo distrito de Braga. 

O objectivo da iniciativa, segundo a concelhia, foi o de 
aproximar os cidadãos dos eleitos que os representam e, 
igualmente, ficar a conhecer e perceber o trabalho que diaria-
mente desenvolvem na Assembleia da República”.

PS promove visita de militantes 
à Assembleia da República

Associação Desportiva 
de Pedome conquista 
pódios em Melgaço

A Associação 
Desportiva de 
Pedome está a 
dar os primeiros 
passos no atletis-
mo e, em poucos 
meses de ativi-
dade, apesar de 
ainda amadores, 
já conquistou um 
pódio no passado 
dia 27 de maio, 
em Melgaço. 

Na classifica-
ção por equipas, os atletas da colectividade alcançaram a 2.ª 
posição no trail curto, e obtiveram também o 2.º e 3.º lugares 
em M50, no mesmo percurso.

Para a associação este foi um dia de muita alegria”, e nem 
apoio faltou aos atletas da terra, que contaram com uma co-
mitiva de 50 pedomenses em Melgaço.
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EXTRACTO
 Eu, abaixo assinado, António Pedro Domingues da Silva Passos, Notário titular da cédula profissional 427 e com Car-
tório sito na Rua Alves Roçadas, n.º 8, 3º dtº, em Vila Nova de Famalicão, certifico que:______________________________
_______Por escritura lavrada hoje neste Cartório, exarada a fls 98, do livro de notas 11-B:___________________________
_______Maria de Fátima Fernandes da Costa, NIF 102.089.671, divorciada, natural da freguesia de Airão (São João Baptista), 
concelho de Guimarães, residente na Avenida Repatriamento dos Poveiros, Edifício Cristal, n.º 28, 8º C, em Póvoa de Varzim;__ 
_______Maria Judite Fernandes da Costa Brandão, NIF 171.537.840, natural da freguesia de Mogege, concelho de Vila Nova 
de Famalicão, residente na Avenida Repatriamento dos Poveiros, Edifício Cristal, n.º 28, 8º C, em Póvoa de Varzim, casada sob o 
regime de comunhão de adquiridos com Aníbal Brandão de Macedo; __________________________________________
_______Carlos Albino Fernandes da Costa, NIF 161.812.023, natural da indicada freguesia de Mogege, deste concelho, resi-
dente na Rua da Liberdade, n.º 30, 3º, esqº, Edifício LCN1, freguesia de Joane, concelho de Vila Nova de Famalicão, casado sob 
o regime de comunhão de adquiridos com Rosa Maria Correia Oliveira, NIF 177.190.485.____________________________
_______Esmeralda da  Conceição Fernandes da  Costa  Santos, NIF 152.246.860, viúva, natural da freguesia de Mogege, conce-
lho de Vila Nova de Famalicão, residente na Rua da Lameira, n.º 55, na dita freguesia de Joane;__________________________
______ Maria Felisbela Fernandes da Costa Pimenta, NIF 158.063.791, natural da referida freguesia de Mogege, residente na 
Urbanização de Joane, n.º 7, na dita freguesia de Joane, casada sob o regime de comunhão de adquiridos com Américo Martins 
Pimenta, NIF 167.779.338; e______________________________________________________________________
_______Manuel Fernandes da Costa, NIF 107.844.141, natural da mencionada freguesia de Mogege, residente na Travessa da 
Boavista, n.º 75, na indicada freguesia de Mogege, casado sob o regime de comunhão de adquiridos com Clementina Silva Lopes, 
NIF 183.199.111, DECLARAM QUE são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, em comum e sem determinação 
de parte ou direito, do seguinte imóvel: ____________________________________________ 
_______Prédio urbano, composto de uma morada de casas térreas e junto terra a horta com videiras, sito no Lugar de Cor-
nide, freguesia de Mogege, concelho de Vila Nova de Famalicão, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 67, com o valor pa-
trimonial tributário de €16.190,00, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número mil e oitenta e quatro – Moge-
ge.________________________________________________________________________________________
_______Que atribuem ao referido imóvel para efeitos deste acto o seu indicado valor patrimonial. _____________________
_______Este prédio faz parte da herança aberta por óbito de seus pais Raúl da Costa e Rosa Pereira Fernandes, casados que fo-
ram sob o regime de comunhão geral e falecidos respetivamente em seis de Dezembro de dois mil e dois e dois de Janeiro de dois mil 
e doze, tendo-lhes sucedido como seus únicos herdeiros, seis filhos, os identificados, Maria de Fátima Fernandes da Costa, à data 
da aberta da herança de seu pai casada sob o regime de comunhão de adquiridos com Luís Carneiro Carvalho Nunes, Maria Judite 
Fernandes da Costa Brandão, Carlos Albino Fernandes da Costa, Esmeralda da Conceição Fernandes da Costa Santos, à 
data da aberta da herança de seu pai casada sob o regime de comunhão de adquiridos com José Costa dos Santos, Maria Felisbela 
Fernandes da Costa Pimenta e Manuel Fernandes da Costa, já devidamente habilitados por Procedimento Simplificado de Habi-
litação de Herdeiros e Registos com o n.º 4235/2017, celebrado no dia sete de Dezembro de dois mil e dezassete na Conservatória 
do Registo Civil de Vila Nova de Famalicão.____________________________________________________________
________O referido prédio urbano está registado pela apresentação cinco de dois de Novembro de mil novecentos e quarenta e 
oito, a favor de António de Carvalho Ferreira, casado; - Deolinda Ferreira de Carvalho, solteira, maior; - Joaquim Ferreira de Car-
valho, casado; - Maria Ferreira de Carvalho, solteira; - Olinda de Carvalho Ferreira, solteira, maior; e de Rosa Ferreira de Carvalho, 
solteira, maior._______________________________________________________________________________ 
_______O titular inscrito António de Carvalho Ferreira, faleceu no dia vinte de Outubro de mil novecentos e oitenta e nove, confor-
me assento de óbito n.º 202, de que me foi exibida certidão passada pela Conservatória do Registo Civil de Vila Nova de Famalicão 
no dia dois de Março do ano dois mil e dezoito.___________________________________________________________ 
_______Que o identificado prédio urbano veio à posse do casal de seus falecidos pais por escritura de compra feita às titulares 
inscritas Deolinda, Rosa e Olinda, outorgada no dia vinte de Agosto de mil novecentos e setenta, exarada a folhas 64, do livro de 
notas D44, do ex 1º Cartório da extinta Secretaria Notarial de Vila Nova de Famalicão; ______________________________
_______Por volta do ano de mil novecentos e sessenta, aquele titular inscrito António de Carvalho Ferreira, vendeu verbalmente 
aos demais titulares inscritos Deolinda, Joaquim, Maria, Olinda e Rosa, a parte que possuía no identificado prédio urbano, sem 
que, por esse facto, ficassem a dispor de título formal que lhes permitisse o respectivo registo na Conservatória do Registo Predial, 
ficando, assim, cada um deles a possuir um quinto indiviso do identificado prédio urbano. ____________________________
_______Por escritura celebrada no dia catorze de Maio de mil novecentos e sessenta e oito, exarada a folhas vinte, do livro de 
notas B-trinta e seis, do ex 2º Cartório da extinta Secretaria Notarial de Santo Tirso, os titulares inscritos Joaquim Ferreira de Car-
valho e Maria Ferreira de Carvalho, venderam àquelas Deolinda Ferreira de Carvalho e Rosa Ferreira de Carvalho, dois quintos 
indivisos do acima identificado prédio urbano.__________________________________________________________ 
________Mas, sem prejuízo do que foi afirmado, foi o identificado  prédio usufruído na totalidade e ininterruptamente desde aquele 
ano de mil novecentos e setenta até ao dia de hoje por eles outorgantes e antecessores, gozando todas as utilidades do prédio, 
designadamente, habitando-o, pintando-o, promovendo obras de conservação e melhoramento em telhados, muros, interiores e 
exteriores da habitação, agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como tal 
o imóvel, quer pagando os correspondentes impostos, com ânimo de quem exercita direito próprio, sendo reconhecidos como seus 
donos por toda a gente, fazendo-o de boa-fé por ignorarem lesar direito alheio, pacificamente porque sem violência, contínua e 
publicamente, à vista e com conhecimento de toda a gente e sem oposição de ninguém. _____________________________
_______Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública, conduziu à aquisição por usucapião do direito de proprie-
dade do identificado prédio, que na qualidade em que outorgam invocam, para efeito de estabelecimento do novo trato sucessivo 
e registo do mesmo em nome da herança._____________________________________________________________
______Vila Nova de Famalicão e Cartório Notarial de António Pedro Passos, dezoito de Maio do ano dois mil e dezoito. 
_________________

O Notário,
.…………………………….………….

Factª 
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As memórias de Paulo Cunha no que toca às Festas An-
toninas são de rituais familiares que nunca dispensavam as 
Marchas na rua, o saltar às fogueiras com o irmão mais velho, 
os matraquilhos e o carrossel de cadeirinhas que a sofistica-
ção entretanto baniu das romarias.

Em entrevista ao “Povo Famalicense”, o presidente da 
Câmara falou das vivências que as Antoninas deixaram no 
passado, mas falou também de toda uma evolução que ava-
lia como positiva. As Marchas da rua, numa cidade cheia de 
vida, eram sobretudo “bairrismo”. As Marchas da actualidade 
são sobretudo “espectáculo”. Mas um espectáculo que ain-
da assim se alimenta de bairrismo. “É um bairrismo com um 
formato diferente, assente no amadorismo, mas muito com-
petente”, alega.

A dias do arranque das Festas Antoninas, Paulo Cunha 
deixa claro que a diversidade genuína, que considera espe-
lhada no programa, conjugada com a qualidade das iniciati-
vas, são a receita certa para consolidar a atractividade cres-
cente do evento.

O Povo Famalicense (PF) – Nasceu e viveu sempre em 
Vila Nova de Famalicão. O que é que lhe dizem as Anto-
ninas?

Paulo Cunha (PC) – São as festas da cidade. Eu nasci 
aqui numa freguesia vizinha, em Gavião, e não havia nenhu-
ma festividade das Antoninas em que não viesse à cidade 
com a minha família, com os meus irmãos. Assistir às Mar-
chas, saltar as fogueiras, usufruir dos divertimentos. São 
momentos que preservo bem na minha memória. Era uma 
semana de festa garantida, e sobretudo de diversão, mais do 
que para assistir ao que quer que fosse. Mas as Marchas e as 
fogueiras eram momentos altos.

PF – Viveu-as de maneiras diferentes com certeza, nas 
mais diversas fases da vida…

PC – Se me perguntar a Marcha que mais gostei não lhe 
sei dizer, por exemplo. Mas assistíamos às Marchas na rua. 
Na rua não é a mesma coisa que no estádio, e agora nos Pa-
ços do Concelho. As condições para desfrutar das Marchas 
agora são completamente diferentes das que eram há vinte 
anos. E isso muda a perspectiva sobre as Marchas. Recordo 
do bairrismo que havia, da competição, da disputa. Pessoas 
que apoiavam uma marcha, pessoas que apoiavam outra. 
Nós, em família, nunca fizemos parte duma ou doutra, porque 
Gavião nunca teve grande tradição nas Marchas. Ainda hoje 
não tem, excepção feita para os escuteiros que participaram 
há dois anos ou três. Portanto, não vínhamos para defender 
nenhuma marcha, nem para disputar, apenas para usufruir. 

Fora disso tenho memória do saltar as fogueiras. Havia 
esse ritual com um dos meus irmãos, o mais velho. E os di-
vertimentos também eram obrigatórios! Os carrinhos de cho-
que, as cadeirinhas, que penso que já nem existem, porque 
os divertimentos são mais sofisticados, os matraquilhos…

Por isso, não havia ano sem Antoninas, mas eram passa-
gens curtas, porque os horários eram diferentes. Não estava 
até tão tarde, porque as limitações familiares eram maiores. 
Tínhamos que estar em casa cedo. 

PF – No quadro das Antoninas refere-se às Marchas. 
Elas eram vividas de forma diferente? Porque por exem-
plo, há 20/30 anos, a cidade era mais vivida. Havia mais 
gente a viver na cidade, isso tornava as Marchas mais 
bairristas?

PC – Despindo-me da condição de presidente de Câma-
ra, acho que as Marchas estão inegavelmente melhores. Do 
ponto de vista técnico, da qualidade, mas também do ponto 
de vista do espectáculo. Acho que se ganhou muito nas Mar-
chas, do ponto de vista do espectáculo. 

As Marchas já não são só, como eram de facto, um exercí-
cio de bairrismo. Já não se coloca só a questão de “eu vou a 
Famalicão apoiar a minha Marcha”. Não! Hoje em dia a ques-
tão é “eu vou a Famalicão ver as Marchas, e apoiar a minha”. 

As pessoas vêm desfrutar essencialmente de um espectácu-
lo, com muita qualidade, e esse é o grande ganho. 

Muito tem mudado nas Festas Antoninas, mas as Marchas 
são, claramente, o produto Antoninas que mais evolui, e digo-
-o independentemente de ser presidente de Câmara, porque 
é de facto o que eu sinto. Eu assisto às Marchas e desfruto de 
um espectáculo. O facto de ser presidente de Câmara é um 
pormenor, porque o espectáculo é real.

PF – Há menos amadorismo?
PC – Continua a haver amadorismo, mas é um amadoris-

mo com mais sofisticação. Não é profissionalismo, está longe 
disso. Aliás, não desejo que seja, como presidente de Câma-
ra. Desejo que continue a ser amador, a envolver 100, 150 
pessoas ou 200, durante seis meses ou sete, ou mesmo um 
ano, a galvanizar uma sociedade, mas com aquela ambição 
de ano após ano se querer melhorar um pouco mais. Com 
uma música melhor, melhores adereços, melhor letra, melho-
res arcos. Já não se vêm Marchas a repetir os arcos do ano 
anterior. Há muitos anos atrás viam-se coisas parecidas…

PF – Há muito brio…
PC – Há muito brio! E esse brio é que tem dado força ao 

amadorismo. Não é profissionalismo, mas é um amadorismo 
com muita qualidade e competência. As pessoas fazem me-
lhor que os profissionais, mas são amadoras.

PF – Como é que vive as Marchas hoje em dia? É dife-
rente ser mais um, ou presidente da Câmara…

PC – É difícil separar uma coisa da outra. É difícil deixar o 
fato de presidente de Câmara em casa e assistir às Marchas 
sem ser presidente de Câmara. Por isso o meu olhar para as 
Marchas é um olhar de autarca, de quem quer que corra tudo 
bem. É mais um olhar de quem está a proporcionar um evento 
do que de quem está a desfrutar de um evento. 

O meu olhar é o de quem quer que não chova, que esteja 
uma temperatura amena, que as pessoas tenham boas con-
dições para assistir, gostem do que está a acontecer, e que 

as próprias Marchas possam desfrutar daquele momento. É 
esse o meu olhar enquanto autarca. Já não é o do simples 
cidadão que está sentado numa bancada. É impossível ter 
esse olhar neste momento.

PF – Até porque para um autarca se impõe sempre um 
diagnóstico?

PC – Exactamente, e o olhar é de quem está a ponderar, 
de quem está a anotar o que é preciso corrigir no ano seguin-
te. Ao longo dos anos, nós temos tido a sinceridade de per-
ceber que há coisas que não correm como deveriam correr e 
temos que melhora-las. A vida é assim. Para evoluir há que 
avaliar e saber fazer esse diagnóstico, sempre com o mes-
mo propósito de ano após anos proporcionar um espectáculo 
melhor aos famalicenses.

PF – As Antoninas são cada vez menos dos famalicense 
e cada vez mais de quem nos visita?

PC – É cada vez mais uma festa abrangente. Esta nossa 
centralidade tem vindo ao de cima, a qualidade do produto 
tem sido cativante, e há cada vez mais quem vem de con-
celhos vizinhos, de concelhos mais distantes. Nós também 
não escondemos que temos essa ambição de os cativar. Não 
queremos um evento para estrangeiros, mas queremos um 
evento que justifique a vinda de pessoas de fora do concelho. 
Em todo o caso, o nosso forte é apostar nos nossos concida-
dãos, criar condições para que todos os famalicenses vejam 
estas como as suas festas, porque são um elemento agrega-
dor do concelho. Cada freguesia pode ter o seu grupo des-
portivo ou folclórico, mas queremos  que as 49 comunidades 
de freguesia se revejam nestas Festas do Concelho.

PF – Como convidaria os famalicenses e outros a virem 
a estas festas?

PC – A diversidade é um elemento central nas festas An-
toninas. Temos eventos para todas as faixas etárias, para to-
dos os tipos de pessoas e gostos, da cultura, ao desporto, à 
música, ao laser. 

A dimensão amadora é forte, e esta é uma marca distintiva 
destas festas, ao contrário de outras que têm uma dimensão 
profissional muito marcada. Nós não contratamos nada a não 
ser alguma parte musical. Tudo o resto é proporcionado por 
actores locais, pela dinâmica local. Acho que este amadoris-
mo competente é um aliciante para quem nos visita.

Uma coisa são Marchas em que as pessoas são pagas, 
em que se contratou isto e aquilo. Outra coisa é assistir a 
Marchas que resultam duma dinâmica popular. É saber que 
estão ali pessoas que alguém ensinou a dançar seis meses 
antes para que pudessem participar na Marcha, alguém as 
ajudou a ter uma afinação melhor para que pudessem can-
tar, são fruto de uma dinâmica societária que reuniu não sei 
quantas costureiras para confeccionar aquelas roupas.

PF – Ou seja, não deixa de haver bairrismo, ainda que 
diferente…

PC – É um bairrismo com um formato diferente, assente no 
amadorismo, mas muito competente. E este é um elemento 
forte do ponto de vista da atractividade. 

Quem visita Famalicão quer conhecer um produto diferen-
te. O tal carácter amador na sua essência dá-lhe uma fei-
ção distinta de muitos outros produtos culturais por esse país 
fora, que são produtos pagos, feitos por profissionais. Não 
é esse o caso das Festas Antonias. O caso das Marchas é 
um exemplo, mas há mais. As Marchas Infantis, que cele-
bram este ano os 30 anos desde o primeiro momento em que 
aconteceram, os muitos eventos culturais ao longo destes 
dias, são genuínos, são nossos, são fruto da nossa dinâmi-
ca, da nossa essência, das nossas características. Não vem 
ninguém de fora proporcionar-nos um evento. Somo nós que 
nos proporcionamos o nosso próprio evento. Portanto, esta 
dimensão é um elemento fortíssimo e uma razão, também ela 
forte, para quem nos visita.

Presidente da Câmara regressa ao passado para falar do que eram e do que são 
as festas do concelho

Antoninas exibem “brio” do povo 
e “diversidade” do território
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Não queremos um evento 
para estrangeiros, 
mas queremos 

um evento que justifique 
a vinda de pessoas 
de fora do concelho. 
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Ainda as Marchas An-
toninas estavam longe de 
ser o que são hoje, já José 
Carlos Ribeiros dos Santos 
era o timoneiro do brio que 
o povo de Brufe exibia nas 
ruas da cidade. O director da 
Associação Cultural e Des-
portiva S. Martinho de Brufe 
(ACDB), actualmente com 
60 anos de idade, tem pelo 
menos 37 de experiência na 
organização da iniciativa. Foi 
por essa altura que surgiram 
as primeiras marchas, “ainda 
um pouco a brincar”, ao que 
se seguiu um período de in-
terrupção, até que a Câmara 
Municipal decidiu agarrar a 
tradição como expoente má-
ximo das Festas em Honra 
de Santo António.

Essas primeiras marchas, 
descreve, tinham um for-
mato bem diferente do que 
hoje têm. “Não havia apoio 
da Câmara, e as freguesias 
é que se juntavam, com vo-
luntários, e vinham partici-
par nas marchas”, descreve 

José Santos. O momento 
de viragem aconteceu uns 
anos depois, com o muni-
cípio a tentar dar dimensão 
à tradição. “Mas eram três 

marchas, quatro marchas, 
e eram sempre as mesmas. 
Era Brufe, Antas, Arnoso e 
Sezures…”, adianta, reme-
tendo a “grande explosão do 

número de marchas” para al-
tura em que Armindo Costa 
assume os destinos do mu-
nicípio. De resto, conside-
ra que são elas as grandes 
responsáveis pelo facto das 
Festas Antoninas terem ga-
nho outro estatuto na região: 
“quem é que engrandeceu as 
Festas Antoninas e o cartaz 
turístico das Festas Antoni-
nas? Foram as Marchas! O 
que é que arrasta milhares 
de pessoas a Famalicão? 
São as Marchas!”.

Meses de “trabalho 
intenso”

Este ano as marchas es-
tão sujeitas ao tema “Pão 
de Santo António”. Desde 
Fevereiro, altura em que to-
maram conhecimento dele, 
o trabalho tem sido “intenso”, 
uma vez que o início de todo 
o trabalho parte de uma mú-
sica e letra que requer o seu 
tempo para ser elaborada. 
Só concluído este processo 
é possível avançar com a 
execução de coreografia, ar-
cos e trajes. 

Com uma vasta experi-
ência na organização, José 
Carlos fala de “meses muito 
duros, de muito trabalho”. 
“Só por quem por lá pas-
sa sabe o trabalho que dá, 
porque para além de toda 

a logística é uma organiza-
ção que envolve cento e tal 
pessoas, sensibilidades e 
opiniões”, alega a propósi-
to, acrescentando, contudo, 
que não sabe estar de outra 
forma que não seja de “cor-
po inteiro” e “compromisso 
absoluto” com a causa da 
cultura e da preservação da 
identidade da freguesia e do 
concelho. 

É este mesmo sentido de 
compromisso que reconhe-
ce a todos quantos passa-
ram pela direcção da ACDB, 
“pessoas que sempre ser-
viram a freguesia e a asso-
ciação sem se servirem”, e 
é este mesmo compromisso 
que considera estar na base 
de uma dinâmica de sucesso 
que nasceu no início da dé-
cada de 80, com o peditório 
para a construção da nova 
igreja paroquial, e que en-
tende que “mudou comple-
tamente” a comunidade de 
Brufe. “Eu costumo dizer que 
nós pegamos de estaca”, 
refere, porque a associação 
nasceu de cidadãos que se 
mobilizaram em cortejos, 
cantares de janeiras, reis e 
peditórios para angariar fun-
dos para a concretização da-
quele que era um desiderato 
da paróquia. “Brufe esteve 
parado muitos anos, e as 
obras da nova igreja fizeram 
explodir a freguesia. Eu cos-
tumo dizer por brincadeira 

que nós carregamos com a 
igreja às costas, porque nós 
nascemos por causa da igre-
ja. Na altura foi assim a brin-
car, mas a coisa pegou. Nós 
vingamos até agora e vamos 
continuando enquanto hou-
ver saúde, enquanto houver 
resistência, porque nada é 
eterno”, descreve acerca de 
como os cidadãos que toma-
ram em mãos o seu desti-
no, e acabaram construindo 
todo um património que é 
material, mas também imate-
rial. Para além do complexo 
desportivo e cultural cons-
truído, a ADCB movimenta 
centenas de pessoas com 
actividades que são des-
portivas (através de provas 
e modalidades regulares), 
mas também culturais como 
o Rancho Folclórico e a Es-
cola de Concertinas. 

Para além presença inin-
terrupta nas Marchas Antoni-
nas, a ADCB não falha nou-
tros eventos como o Desfile 
Etnográfico, que sai à rua 
com os ranchos a 10 de Ju-
nho, e a Festa da Flor, que se 
realiza tradicionalmente em 
Maio. “Gerir isto é preciso ter 
pessoas muito boas, como 
temos lá em Brufe. Temos 
pessoal muito compreensi-
vo, brioso, e com muito gos-
to em participar naquilo que 
nós organizamos”, refere em 
jeito de agradecimento.

Náo há edição das Marchas sem José Carlos Ribeiro dos Santos, que está na organização 
desde o primeiro momento

“Coesão” do povo de Brufe 
toma forma de Marcha há 37 anos
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Marchas: estreias 
e regresso na edição 2018

As Marchas Antoninas são este ano 
onze, mais uma que no ano passado. Há 
duas participações novas: da Associação 
Recreativa Desportiva Lazer do Ave, de Ri-
beirão, e da União de Freguesias de Gon-
difelos, Cavalões e Outiz. De regresso está 
a Associação Unidos por Calendário, da 
União de Freguesias de Vila Nova de Fa-
malicão e Calendário.

As marchas voltam a partir da Avenida 
de França, junto ao Pavilhão Municipal, ter-
minando com actuação nos Paços do Con-
celho onde volta a ser instalado um palco 
para o efeito. A  Associação Recreativa Desportiva Lazer do Ave estreia-se nas marchas e 
é também aquela que abre o cortejo. Seguem-se o Clube Recreativo Amigos de Vilarinho, 
a Associação Unidos por Calendário, a União de Freguesias de Esmeriz e Cabeçudos, a 
Associação Cultural e Recreativa de S. Pedro de Riba de Ave, a Associação Cultural e Des-
portiva S. Martinho de Brufe, a Associação Recreativa e Cultural Flor do Monte da Carreira, 
a Associação Recreativa e Cultural de Antas, a Associação Cultural S. Salvador da Lagoa, a 
Associação Unidos de Avidos e, finalmente, a União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões 
e Outiz.

No ano passado a Associação Unidos de Avidos regressou à vitória, que já ahvia conse-
guido alcançar em anos anteriores. O prémio de Marcha Mais Popular foi para a ARCA, que 
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É nas mãos da Ribapão que está a produção do Pão de 
Santo António, vulgarmente apelidado de Pão Santo. A pani-
ficadora com sede na freguesia de Bente já tem os olhos pos-
tos nos preparativos dos cerca de dois dias de meio de traba-
lho que são necessários para que os fiéis devotos do Santo 
Padroeiro, e os fiéis adeptos do sabor característico da broa, 
a possam levar para casa na tradicional distribuição gratuita 
que acontece após a missa solene, por volta do meio-dia.

Eduardo Silva, responsável pelo Departamento de Qua-
lidade e Produção, explicou à reportagem do “Povo Fama-
license” o que está por detrás de um pão ao qual são atri-
buídos características únicas, nomeadamente, ao nível da 
durabilidade. “A base do pão é trigo, a farinha de trigo”, conta. 
Até aí nada de novo… “O que o difere dos outros pães mais 
tradicionais é o tempo de levedação”, acrescenta o enge-
nheiro, que fala de um “processo de fermentação lento”, que 
oscila entre as dez e as doze horas. Mas este não é o único 
segredo do Pão Santo. “Já a durabilidade - porque ele chega 
a durar um mês -, tem a ver com o método de cozedura”. 

Diferença está num processo lento 
de preparação da massa e da cozedura

Enquanto uma broa normal, com os mesmos 400 gramas 
do Pão de Santo António, varia entre os 20 e os 30 minutos, 
para uma cozedura a 230/240 graus, “este pão é cozido entre 
os 180 e os 200 graus, com o objectivo de secar bem o pão”. 
Segundo Eduardo Silva, o que gera a degradação “é a humi-
dade que o pão tem”. O processo de cozedura do Pão Santo 
“tenta eliminar a água quase toda do pão, o que se consegue 
com uma cozedura lenta, e a temperatura mais baixa”. “Outra 
particularidade é a abertura das portas do forno, já na fase 
final da cozedura, para ainda secar mais, uma vez que os 
fornos retêm alguma humidade no interior, de modo que as 
abrimos para essa humidade ser libertada para o exterior”, 
sustenta ainda o mesmo responsável acerca de todo um pro-
cesso de fabrico, da massa à cozedura, que se distingue pela 
lentidão.

Ao final de alguns anos a garantir o fabrico do Pão de San-
to António, pode dizer-se que esta é também já uma tradição 
para a Ribapão, que ainda assim se vêm forçada a alterações 
da orgânica interna para assegurar que o apelidado Pão San-
to tenha exactamente as características que deve ter. “Temos 
que alterar turnos. Os padeiros vêm, cá de manhã para amas-
sar o pão de modo a que no final do turno de padaria normal 
poderem começar a trabalhar no Pão de Santo António”, des-
creve, uma vez que o pão tem que estar entre dez a doze ho-
ras em estanca, repousando lentamente, e há que assegurar 
todos esses procedimentos sem prejuízo da produção normal 
da panificadora. A cozedura começa por volta das cinco da 
manhã do dia 13 de Junho, e termina por volta das onze da 
manhã, para posterior embalamento e expedição.

Ribapão está encarregue da produção de cerca de 4 mil broas do apelidado “Pão Santo”

Pão de Santo António em boas mãos
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Eduardo Silva, responsável pelo Departamento de Qualidade 
e Produção (na foto à esquerda com parte da equipa), 
conduziu a nossa reportagem através do processo de fabrico 
do apelidado Pão Santo



28 O POVO FAMALICENSE 5 de Junho de 2018

EXTRACTO
 Eu, abaixo assinado, António Pedro Domingues da Silva Passos, Notário titular da 
cédula profissional 427 e com Cartório sito na Rua Alves Roçadas, n.º 8, 3º dtº, em Vila Nova de 
Famalicão, certifico que:__________________________________________________
_______Por escritura lavrada hoje neste Cartório, exarada a fls 40, do livro de notas 12-
B:_________________________________________________________________ 
______João Fernando de Oliveira, NIF 172.539.072 e mulher Maria José Ferreira Lima, NIF 
150.912.056, casados sob o regime de comunhão de adquiridos, naturais, ele, da freguesia de 
Outeiro, concelho de Cabeceiras de Basto e ela da freguesia de S. Martinho de Bougado, conce-
lho da Trofa, residentes na Avenida de França nº 837, 7º dtº, freguesia de Calendário, concelho 
de Vila Nova de Famalicão, DECLARAM QUE:__________________________________
______O outorgante marido é dono e legítimo possuidor, como seu bem próprio e com exclusão 
de outrem, do seguinte imóvel: _____________________________________________
_______ FRACÇÃO F, correspondente à garagem número sete, na cave, com o valor patrimo-
nial tributário e atribuído, para efeitos deste acto, de quatro mil trezentos e oitenta euros. ___
_______Esta fracção faz parte do prédio urbano sito na Rua Dr. Alberto Sampaio, Edifício Vil 
ou Vilalta, n.º 93, freguesia de Calendário, concelho de Vila Nova de Famalicão, inscrito na 
matriz respectiva sob o artigo 3520 da união das freguesias de Vila Nova de Famalicão e Ca-
lendário, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número quatrocentos e noventa 
e nove - Calendário, em regime de propriedade horizontal nos termos da apresentação vinte 
e três, de doze de Agosto de mil novecentos e noventa e oito. _______________________
______O referido prédio, de que faz parte a identificada fracção, está registado pela apresenta-
ção cinco, de três de Maio de mil novecentos e noventa e um, a favor da sociedade PREDIFA – 
CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA, com o número único de matrícula e pessoa colectiva 501.062.408, 
com sede na Rua Padre Zeferino José Sampaio, n.º 855, 1º andar, salas 4 e 5, união das fregue-
sias de Vila Nova de Famalicão e Calendário, deste concelho, actualmente dissolvida. ______
_______________________________________________________________
_________Que, por compra feita no ano de mil novecentos e noventa e cinco, então no esta-
do de divorciado, pelo preço de mil euros então pagos, adquiriu àquela sociedade PREDIFA – 
CONSTRUÇÕES CIVIS, LIMITADA, a identificada fracção, mas sem que a correspondente trans-
missão tenha sido formalizada; _____________________________________________
_________Porém, desde aquele ano de mil novecentos e noventa e cinco, que ele outorgante 
entrou na posse imediata da mencionada fracção, posse que vem exercendo sem lesar direito 
alheio, à vista e com conhecimento de toda a gente, sem oposição de ninguém, com ânimo de 
que exercita direito próprio, sendo assim a sua posse uma posse pública, pacífica e ininterrupta 
e de boa-fé, praticando em relação à fracção todos os actos de ocupação, designadamente aí 
guardando o seu veículo automóvel, promovendo obras de conservação e reparação, pagando os 
respectivos encargos, próprios de verdadeiro dono, com ânimo de quem exercita direito próprio, 
sendo reconhecido como seu dono por toda a gente, fazendo-o de boa-fé por ignorar lesar direito 
alheio, pacificamente porque sem violência, contínua e publicamente, à vista e com conhecimen-
to de toda a gente e sem oposição de ninguém. __________________________________
_________Consequentemente, mesmo sem o correspondente título aquisitivo, que ele outor-
gante se encontra na posse daquela fracção desde aquele ano mil novecentos e noventa e cinco, 
pelo que sempre a teria adquirido por usucapião, o que invoca para efeito de estabelecimento 
de novo trato sucessivo e registo em seu nome na Conservatória do Registo Predial. ________
______ A outorgante mulher confirmou que a fracção justificada é bem próprio de seu marido 
nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 1722º do Código Civil por a posse do mesmo se ter 
iniciado antes do seu casamento._____________________________________ 
______Vila Nova de Famalicão e Cartório Notarial de António Pedro Passos, trinta de Maio do 
ano dois mil e dezoito. ___________________

O Notário,
.…………………………….………….

Factª 319/001/2018.

“Baronesa”: a favela no feminino
nas Noites do Cineclube

“Baronesa”, de Juliana Antunes, é o filme em exi-
bição esta quinta-feira nas Noites do Cineclube, na-
quela que é uma Extensão da 15.ª edição do Grande 
Prémio de Longa Metragem e Prémio Especial do 
Júri. 

Na sessão, como sempre agendada para as 
21h30 no Pequeno Auditório, será esmiuçado o pon-
to de vista femininod e uma favela. Segundo a re-
alizadora: “É a mulher olhando para a mulher sem 
as tintas da delicadeza, do sentimental e toda aquela 
moldura edulcorada da tal e tradicional feminilidade”. 

A obra de estreia da Juliana Antunes foi galardo-
ada em diversos festivais e considerada a melhor 
primeira obra de 2017 por um conjunto de 135 pro-
gramadores, críticos e cineastas de todo o mundo.
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Esta é a oitava edição des-
te simples devocional que tem 
como critério máximo, a Pala-
vra de Deus explicada e apli-
cada em nosso cotidiano, em 
conformidade com a Bíblia 
Sagrada. Neste sentido, con-
vidamos a todos os leitores, a 
meditar nas Sagradas Escri-
turas, apreciando-a, lendo-a 
constantemente, refletindo e 
aplicando os seus princípios, 
ensinos e verdades no mais 
profundo de nossos cora-
ções, como também pratican-
do no dia-a-dia o seu conte-
údo de sabedoria espiritual e 
inspiradora.

Em nossas vidas mui-
tas vezes achamos que nos 
conhecemos e nos domina-
mos, porém, muitas vezes, 
também, somos enganados 
pelo nosso próprio coração, 
devido às nossas vontades. É 
necessário entendermos que 
Deus nos criou e nos conhe-
ce muito bem. Hoje, gostaria 
de abordar de forma sucinta a 
relação que devemos ter com 
Deus “de Filhos para Pai”. A 
Bíblia Sagrada nos ensina 
que “Enganoso é o coração, 
mais do que todas as coisas, 
e perverso; quem o conhece-
rá?Jeremias 17:9”. O Apósto-
lo Paulo usado pelo Espírito 
Santo nos ensina que a nossa 

natureza humana tem uma 
inclinação terrível para o pe-
cado ”Porque eu sei que em 
mim, isto é, na minha carne, 
não habita bem algum: e com 
efeito o querer está em mim, 
mas não consigo realizar o 
bem. Porque não faço o bem 
que quero, mas o mal que 
não quero esse faço. Ora, se 
eu faço o que não quero, já o 
não faço eu, mas o pecado 
que habita em mim.” Roma-
nos 7:18-20. Por isso, quanto 
mais nos relacionamos com 
Deus por meio de Sua Pala-
vra, temos o nosso coração 
inclinado para vivenciar a Sua 
natureza divina. Para se viver 
esta dimensão espiritual em 
nossa vida natural, devemos 
crer e obedecer por meio da 
nossa fé, um dom gratuito de 
Deus para nós. Sem a fé é im-
possível agradar a Deus. Vou 
tomar como exemplo a situa-
ção de uma pessoa que tem 
o vício de beber. No princípio, 
parece algo normal, relaxan-
te, extremamente social, mas, 
o tempo passa e isto se torna 
“comum”, aos olhos de mui-
tos, sem maldade e momen-
tâneo. Mas, com o evidenciar 
de pensamentos assim, se 
torna uma prática habitual, 
um costume de manhã, na 
hora do almoço e jantar, pós 

o trabalho, a noite em conví-
vios com os familiares e ou 
amigos. Porém, para milhares 
de milhares à nossa volta, um 
vício, incontrolável e indomá-
vel. Todos tem a sua maneira 
de pensar a respeito deste 
assunto, mas, o objetivo aqui, 
é refletirmos sobre o mes-
mo, não que seja a verdade 
absoluta aqui representada, 
mas, uma alerta de Deus pelo 
que na Sua Palavra está es-
crito a respeito. Com certeza 
conhecemos diversos casos 
de pessoas, famílias que foi 
e estão sendo destruídas por 
causa do alcoolismo, que são 
agredidas física e psicologi-
camente, com as suas emo-
ções e sentimentos abalados. 
Tudo começou com uma pe-
quena dose. A Bíblia Sagrada 
diz: “O vinho é zombador e a 
bebida fermentada provoca 
brigas; não é sábio deixar-se 
dominar por eles“ Provérbios 
20:1. Um viciado em álcool 
sofre muito, mas, aqueles que 

convivem com ele sofrem ain-
da mais. Pessoas assim, nun-
ca vai enxergar o álcool como 
um problema enquanto tê-lo 
como uma solução. A maioria 
em casos assim, se recusam 
a serem ajudados e não reco-
nhecem que precisam de um 
tratamento adequado. Para 
muitas pessoas, a bebida se 
torna uma forma de “resolver” 
os seus problemas. Mas isso, 
na verdade, não funciona, 
pois a bebida só os escondem 
por um tempo, mas, depois se 
tornam ainda piores. Muitos 
se tornam ousados, audazes, 
corajosos, capazes de faze-
rem coisas que nunca fizeram 
em seu estado normal, outros 
dão gargalhadas, choram, 
enfim, se descontrolam e per-
dem o domínio de si mesmo, 
muitas coisas imprevisíveis 
acontecem, por isso, cuidado! 
“O vinho é escarnecedor, e 
a bebida forte, alvoroçadora; 
todo aquele que por eles é 
vencido não é sábio”Provér-

bios 20:1.Enfim, é algo muito 
perigoso, o álcool é a droga 
que mais mata direta e indi-
retamente, que mais causa 
problemas familiares, no trân-
sito e de diversos tipos de vio-
lência, como outros tantos.Há 
pessoas que perdem a ale-
gria, a longevidade e qualida-
de de vida pelo uso do álcool. 
As exceções não podem nos 
fazer formar regras para nos-
sa vida. As regras é que de-
vem nos ajudar a criar exce-
ções para certos hábitos ruins 
que possam estar em nossas 
vidas. Existe tantos meios de 
vida saudável sem o álcool. 
Viva uma Vida realmente feliz! 
... Deus vos abençoem gran-
demente, em nome de Jesus 

Cristo. Vivamos hoje e sem-
pre: … “de bem com Deus … 
& … de bem com a Vida.

“Leia todos os dias a Bíblia 
Sagrada - Ela é a Palavra So-
berana de Deus, para o Nos-
so Coração.”

De Bem com Deus … & … De Bem com A Vida!

“Uma mensagem de Amor, Esperança e Vida, 
do nosso Deus, para o Teu coração. Seja feliz!”

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

Leitura Bíblica:
“Enganoso é o coração, mais do que todas as 

coisas, e perverso; quem o conhecerá? 
Eu, o SENHOR, esquadrinho o coração e provo os 
rins; e isto para dar a cada um segundo os seus 

caminhos e segundo o fruto das suas ações.”
Livro de Jeremias 17:9-10



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

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

PRECISA-SE
Colaborador 

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

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
PRECISA-SE
Empregado/a 
de mesa para 
restaurante 

nesta cidade.
TLM.: 917 529 676

COUTO & BRANDÃO, PRODUTOS 
ALIMENTARES, LDA.

Travessa das Lagoas, 106 - 4770-447 Requião
V.N. Famalicão - TLF.: 252 309 630

ADMITE
OP. FABRIL PARA SETOR DE PRODUÇÃO

1.º TURNO: 06:00h às 14:00h

- Admissão imediata

OFERECEMOS:

- Remuneração compatível com a função
- Integração em equipa jovem e profissional
- Ótimo ambiente de trabalho

TAROLOGO E CARTOMANTE

Consulta de Tarôt, Pendulo. 

Trabalhos espirituais para todos os 

fins. (amor, dinheiro, negócios, etc)

Leitura do azeite.

Ligue e mude já a sua vida!

Contacto: 912 840 166 - V. N. Famalicão

INVESTIDOR PARTICULAR

EMPRESTO DINHEIRO 

NA HORA SOBRE CASAS 

E CARROS.

Contacto: 912 840 744

ORAÇÃO AO DIVINO 
ESPIRITO SANTO

Oh! Divino Espírito Santo, Vós que ilu-
minais os meus caminhos para que eu 
possa atingir a felicidade, Vós que me 
concedeis o sublime dom de perdoar e 
esquecer as ofensas e até o mal que 
me tenham feito, a Vós que estais 
comigo em todos os instantes eu 
quero humildemente agradecer por 
tudo o que sou, por tudo o que 
tenho e confirmar uma vez mais a
minha 
intenção de nunca me afastar de Vós, 
por 
maiores que sejam as ilusões ou com a 
esperança de um dia merecer e poder 
juntar-me a Vós e a todos os meus ir-
mãos na perpétua Glória e Paz.
Obrigada mais uma vez.
( A pessoa deverá fazer esta oração 
por 3 dias seguidos sem dizer o pedi-
do, sentro de 3 dias será alcançada a 
graça por mais difícil que seja).
Publicar a oração assim que receber 
a graça.
Graça recebida. F.C.

EM GUIMARÃES

PRECISA-SE
Ajudante de 

Cabeleireira c/ prática 
no centro da cidade.

TLM.: 969 787 801

PASSA-SE
Café/Salão de Chá 

a funcionar no 
centro da cidade.

TLM.: 912 811 606

PRECISA-SE
Empregado de 

mesa.
TLF.: 252 323 400



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

ÚLTIMA SEMNA
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

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

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

A ATERRAR
Em Famalicão pela 1.ª vez. 

Fruto da época, doce e 
comestível. Também 

massagens e acessórios. 
TLM.: 915 451 448

1.ª VEZ 
Na cidade, marido no 

estrangeiro. Curta 
temporada, 28 anos. 
Tudo nas calminhas 

e bem gustoso.
TLM.: 916 555 314

DE VOLTA A 
FAMALICÃO

Negra ardente e quente, adoro dar 
prazer, c/ oral natural saboroso 
e molhado e muito mais. Todos 

os dias das 8h às 24h. Foto real.

TLM.: 920 347 909
50TONA

Toda boa, toda nua, toda tua em 
privado. Só para alguns cavalheiros. 

De seg a sábado das 10h às 18h. 
Não atendo privado.

TLM.: 911 881 400

23 ANINHOS
1.ª VEZ

Loira, magra, linda, alta de 
corpo, oral guloso, 69, mi..., 
várias posições, acessórios, 
massagens, muito meiga. 
Dá beijinhos. Atende em 

lingeri. Venha experimentar.
TLM.: 913 298 607

A PORTUGUESA 
 A ESTREAR

26 anos. Inexperiente, mas muito 
safadinha. Doce como mel. Para levar 

à loucura. O.. natural até ao fim. 
De enlouquecer. Venha namorar 

comigo. Das 9h30 às 18h30.

TLM.: 913 226 813

ANA
Portuguesa divorciada, 
meiguinha. Espera-te.
TLM.: 910 723 943

A ABALAR 
LOIRAÇA

Famalicão, rabuda, peitão XXL para boa 
espanholada, oral c/ boquinha de veludo, 

69 quente, bom mi..., grelinho 
avantajado. Faço vários tipos de 

massagem! Te espero toda molhadinha!

 TLM.: 916 921 034

RELAX




