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Falta um troço de passeio na ligação 
da Travessa da Avenida de França 

com a Rua Padre Zeferino José Sampaio.
Os peões socorrem-se dos que existem, mas a falha parcial 

de passeio obriga-os a circular num troço que é de lama 
sempre que chove. 

Beneficiação impõem-se, a bem da circulação pedonal segura!
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Kickboxing: 
famalicense 
Campeão Nacional

Luís Filipe  da Acade-
mia Gindança / Gio-Bo-
xing sagrou-se Campeão 
Nacional em Light Con-
tact Senior - 63 quilos, 
no Campeonato Nacio-
nal de Kickboxing que 
decorreu em Guimarães. 
Neste mesmo campeo-
nato Tiago Lopes con-
quistou o 3.º lugar em 
Lowkick - 63.5 quilos. 

“Uma excelente prestação dos atletas desta Academia 
treinados pelo treinador Sérgio Martins”, conclui a Acade-
mia em nota de imprensa.

No Parque da Devesa a 17 de Junho
Arte no Parque promove 
encontro do público 
com cerca de 20 artistas
 

O dia 17 de junho será “um dia dedicado às artes, com diversos artistas a traba-
lhar ao vivo nas áreas da pintura, desenho, escultura, fotografia e poesia. Esta é a 
proposta da Galeria Matriz Arte, do Grupo de Artistas Arte Celano e do Municipio 
de Famalicão que, com o apoio da Casa-Museu Soledade Malvar, promovem uma 
jornada em que o público é convidado a interagir com os cerca de 20 artistas pre-
sentes neste evento, podendo, também, demonstrar os seus dotes artísticos e/ou 
literários.O palco da Arte no Parque será o Parque da Devesa, e o encontro acon-
tecerá entre as 10 e as 18 horas.

Os artistas terão como tema o património e a História de Famalicão, imprimindo 
a sua marca e o seu olhar nos trabalhos que irão desenvolver, dando, assim, a co-
nhecer o património local e a entender o percurso histórico do território famalicense.

“PatiAve” em palco 
com “A Bela e o Monstro 
em Patins”

O pavilhão do Externato Delfim Ferreira, em Rida de 
Ave, acolheu, no passado sábado, a 6.ª edição do espec-
táculo “A Bela e o Monstro em Patins”, realizado pela Aca-
demia de Patinagem PatinAve. 

Com um elenco de 56 figurantes, este espetáculo “fez 
as delícias de uma plateia de cerca de 500 espectadores 
que se mostraram rendidos a esta história de encantar”, 
garante a organização promotora, que teve entre os seus 
convidados representantes da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão, do Externato Delfim Ferreira e da As-
sociação de Patinagem do Minho.

“É um projeto vencedor” afirma Orlanda Cardoso, pre-
sidente da direção da PatinAve, que promete paera a épo-
ca de Natal voltar a palco com outra história de encantar. 
“Nada disto seria possível sem a equipa diretiva que me 
acompanha, as nossas treinadoras, os nossos atletas e as 
suas famílias que sempre acreditaram no nosso projeto”, 
refere acerca de um mérito que é colectivo.

Neste momento, a Academia de Patinagem PatinAve 
tem inscrições abertas para todos aqueles queiram co-
nhecer o mundo maravilhoso da Patinagem Artística.

A Associação Moinho de 
Vermoim (AMVE) promove, 
no próximo dia 17 de Junho, 
o 2.º Trail das Eiras. Depois 
de organizarmos a primei-
ra edição que foi um êxito 
organizativo com cerca de 
500 participantes, este ano 
repete-se a organização do 
evento. 

A passagem do Trail das 
Eiras, inclui o Castelo Medie-
val de Vermoim, as Mamoas 
de Vermoim, oo Castro das 

Eiras, locais de enorme re-
levância para as gentes de 
Vermoim. O Trail das Eiras 
está dividido em três ver-
tentes. Um Trail Longo de 
25 quilómetros, onde have-
rá competição, e estão em 
prova quatro escalões com 
a atribuição de pontos para 
o campeonato Regional de 
Trail da AABraga. Neste, ha-
verá prémios coletivos para 
as três melhores equipas no 
masculino e feminino. Ha-

verá ainda lugar a um Trail 
Curto de 13 quilómetros, 
onde haverá competição em 
três escalões e atribuição 
de prémios às três melhores 
equipas no setor masculino 
e meminino. Para completar 
o Trail das Eiras está ainda 
prevista uma Caminhada de 
seis quilómetros, onde se 
irão percorrer todos os fac-
tos históricos e arqueológi-
cos do percurso.

Todos os atletas que par-

ticiparem neste 2.º Trail das 
Eiras terão acesso ao kit das 
Eiras (Dorsal, t´shirt técnica, 
seguro, três reforços durante 
o percurso, medalha finisher, 
brindes, descontos em vá-
rias empresas locais e banho 
no pavilhão municipal Terras 
de Vermoim). As inscrições 
terminam hoje, dia 12, em 
www.traildaseiras.pt.

2.º Trail das Eiras à descoberta 
do património  no próximo domingo
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O vertente de apoio à ren-
da do Programa “Casa Feliz” 
vai apoiar 190 famílias fama-
licenses, o que corresponde 
a uma subsidiação municipal 
da ordem dos 199 mil e 200 
euros. Os números relativos 
a 2018 foram dados a conhe-
cer na reunião do executivo 
da passada quinta-feira, e 
relançaram a discussão em 
torno da necessidade de re-
forço da oferta de habitação 
social. Do lado da Câmara 
Municipal, o presidente Pau-
lo Cunha adianta que, no 
presente, os apoios existen-
tes dão resposta às carên-
cias detectadas. Do lado do 
PS, o vereador Nuno Sá diz 
que não está “tão tranquilo 
como o presidente da Câ-
mara”.

A comunidade cigana de 
Meães voltou a ser invocada 
pelo socialista como exem-
plo do que falta ainda fazer 
em matéria de habitação so-

cial. “Numa lógica aritmética 
e de interesse político, pos-
sivelmente, até perco votos, 
mas isso não me interessa”, 
disse a propósito do exem-
plo a que recorreu como 
paradigma da necessidade 
de soluções, considerando 
mesmo que esta é uma “situ-
ação inadmissível no século 
XXI”. Admitiu haver “outros 
fenómenos que, esporadi-
camente, vão aparecendo”, 
entendendo que faltam so-
luções “para quem, não tem 
de todo habitação”, porque 
habitam em “barracas, ane-
xos e espaços que requerem 
realojamento”.

Confrontado com a leitura 
que o edil famalicense faz do 
contexto habitacional, sem 
necessidade imediata de re-
forço da oferta social, Nuno 
Sá compromete-se a “moni-
torizar” a realidade.

Paulo Cunha considera 
que “as respostas que temos 

implementado no quadro 
deste Programa “Casa Fe-
liz”, desde o apoio às obras, 
até ao apoio à renda, vão de 
encontro àquelas que são as 
necessidades das pessoas”.

O edil famalicense admi-
te haver lista de famílias à 
espera de habitação social, 
mas acrescenta que “temos 
conseguido ir de encontro às 
necessidades”. Não só “são 
menos as famílias que não 
saem das suas casas por não 
terem condições de habitabi-
lidade, porque ajudamos a 
fazer as obras, o que reforça 
o índice de permanência na 
sua própria habitação”, como 
“são mais as famílias que, 
com os seus rendimentos, 
vão ao mercado de arren-
damento e conseguem ar-
rendar habitações porque a 
Câmara Municipal as apoia”. 
Assim, Paulo Cunha deposi-
ta no Programa “Casa Feliz” 
o mérito de evitar que deze-

nas de famílias recorram ao 
circuito da habitação social, 
o que ocorre “por força dos 
apoios que já existem”.

O autarca não descarta, 
contudo, a possibilidade do 
futuro determinar uma abor-
dagem diferente, até porque 
há um quadro social contem-
plado na nova legislação que 
está para ser publicada pelo 
Governo. Para além disso, 
as conjunturas económicas 
e sociais são dinâmicas, re-
mata.

Meães “está 
pensada há muito 
tempo”

Relativamente à reinvo-
cada situação em que vivem 
as famílias de etnia cigana 
de Meães, Paulo Cunha 
deixa claro que a solução 
“está pensada e encontrada 
há muito tempo”, perfilando 
que se ultrapassem os cons-
trangimentos burocráticos 
em torno da propriedade 
do terreno, para que, poste-
riormente, aquelas famílias 
possam, tais como todas as 
outras, candidatar-se aos 
apoios à reabilitação no qua-
dro do “Casa Feliz”. 

Segundo o edil famali-
cense, ainda há cerca de um 
mês reuniu com os respon-
sáveis do aglomerado popu-
lacional no sentido de os mo-
tivar a solucionar “a questão 
da propriedade”, para que o 
restante processo possa ser 
desencadeado. “Já nos ofe-
recemos para, juridicamen-
te, ajudar do ponto de vista 
da justificação e registo da 
propriedade para que, de-
pois, possam ser concedidos 
os apoios”, sublinha o mes-
mo responsável, que fala de 
um processo em curso. “O 
que faremos aqui não será, 
nunca, mais do que o mesmo 
que temos feito em todas as 
outras situações, de todas as 
outras famílias que em Fa-
malicão precisam de apoio 
em matéria de habitação”. 
Ultrapassada a questão da 
propriedade, e de acordo 
com a tipologia do apoio à 
reabilitação de habitação 
própria, o município apoiará 
a realização dos projectos 
de arquitectura e subsidiará 
as intervenções até um limite 
de cinco mil euros.

Paulo Cunha aproveita 

para esclarecer que nada 
do que hoje diz acerca do 
processo é novo, porque a 
solução já está delineada há 
alguns anos. “O que dizemos 
hoje já dizemos há dois ou 
três anos, mas a iniciativa 
tem que ser das pessoas! 
A iniciativa não pode ser da 
Câmara Municipal nestas 
matérias. Da mesma forma 
que são os cidadãos que 
vêm à Câmara Municipal pe-
dir o apoio à renda, a pedir o 
apoio às obras, também têm 
que ser aquelas famílias a 
vir à Câmara Municipal apre-
sentar os pedidos e a dispo-
nibilizarem-se para, connos-
co, encontrar as soluções. 
Nós temos as respostas, e, 
sendo verdade o que nos foi 
dito (acerca da propriedade 
legítima do terreno), há com 
certeza um caminho para 
encontrar uma solução”, 
descreve, remetendo para 
“as pessoas que vivem lá” 
o “esforço” para ultrapassar 
o obstáculo burocrático que 
permitirá dar novos passos 
para a reabilitação.

O presidente da Câmara 
assume que Meães “é um 
problema inegável”, e que 
não deseja que nenhum fa-
malicense viva naquelas 
condições, daí que reitera 
o compromisso com a reso-
lução de todos os casos de 
carência habitacional. 

Recuperação 
das rendas, 
em curso, 
e “com sucesso”

Instado sobre a oferta de 
habitação social e do pro-
grama de recuperação das 
rendas, Paulo Cunha adian-
ta que está a ser executado, 
e “com sucesso”. Admite, 
contudo, que poderá vir a 
colocar-se a necessidade de 
recorrer ao pagamento coer-
civo, com recurso aos tribu-
nais, o que, no limite, pode-
rão desembocar no despejo. 
Contudo, o edil adianta que 
“em regra as pessoas estão 
a fazer acordos prestacio-
nais para regularizar situa-
ções antigas, em regra as 
pessoas estão a cumprir as 
suas obrigações, mas há 
sempre situações de incum-
primento e essas estão a ser 
objecto de reacção judicial”, 
conclui.

Até ao momento, dos 160 
agregados devedores,  foram 
contratualizados 96 acordos 
de pagamento, estando ain-
da em curso diligências para 
a contratualização dos res-
tantes 64 devedores.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Deliberação da Câmara é para o ano de 2018. Candidaturas foram 258 

190 apoios do “Casa Feliz” 
relançam discussão em torno da política 
de habitação social

Meães
19 agregados familiares no total;

9 beneficiários do Rendimentos Social de Inserção;

12 beneficiários do apoio alimentar (Programa 
Operacional de Apoio às Pessoas Carenciadas); 

todas são acompanhadas por uma equipa multidis-
ciplinar, através de atendimento quinzenal, na junta de 
Esmeriz e com visitas domiciliárias.
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O projecto NITRO, de-
senvolvido pela empresa 
famalicense Raclac, é re-
velador que “o conceito de 
Indústria 4.0 (indústria do 
futuro), já não é uma quime-
ra, é uma realidade”. Quem 
o diz é a Secretária de Esta-
do da Indústria, Ana Teresa 
Lehmann, que na passada 
sexta-feira presidiu ao lan-
çamento da construção da 
primeira linha de produção 
de luvas descartáveis para 
uso médico e alimentar cem 
por cento automatizada, da 
manipulação da matéria-pri-
ma ao embalamento. O pro-
jecto, que a governante de-
finiu como “vanguardista e 
absolutamente fascinante”, 
é único no território europeu 
e é também pioneiro a nível 
mundial pelo conceito. 

O investimento global da 
Raclac, que para o efeito 
conta com a parceria da Va-
lis (fundos de investimento), 
é de 20 milhões de euros, 

sendo comparticipado em 
5,5 milhões pelo programa 
europeu Compete 2020, a 
considerar um investimento 
elegível de 13,9 milhões. A 
linha lançada na passada 
sexta-feira é apenas a pri-

meira de três que o projecto 
prevê, para uma expectativa 
de produção que se espera 
que venha a atingir os 165 
milhões de luvas por ano.

Actualmente com 14 co-
laboradores, a Raclac pers-

pectiva a criação de 60 no-
vos postos de trabalho com 
o arranque desta nova linha 
de produção, que deverá 
estar concluída em Abril de 
2019, e pronta a operar no 
terceiro ou quarto trimes-
tre desse mesmo ano. Isso 
mesmo adianta Eduardo 
Rocha, da Valis, segundo 
o qual o arranque de cada 
uma das restantes duas fa-
ses irá acrescentar mais 20 
postos de trabalho. 

Diferenciação

O conceito desenvolvido 
pela Raclac distingue-se 
pela “diferenciação” no que 
toca à produção de luvas 
descartáveis para uso mé-
dico ou alimentar. Isso mes-
mo sublinhou o presidente 
executivo Pedro Costa. A 
linha de produção é toda ela 
automatizada, desde a ma-
nipulação da matéria-prima 
à embalagem, o que, asso-
ciado a uma produção em 
ambiente de “sala limpa”, 

reduz substancialmente o 
risco de contaminação bio-
lógica, garantindo assim um 
uso mais seguro. Para além 
disso, o conceito diminui o 
desperdício de energia e 
de água, que acrescenta 
ao projecto industrial uma 
vocação de responsabilida-
de social e sustentabilida-
de. Segundo Pedro Costa, 
o processo produtivo vai 
mesmo permitir “o reapro-
veitamento de quase 60 por 
cento da água utilizada”. As-
segura que este é um con-
ceito totalmente distinto do 
praticado pelas empresas 
que actualmente dominam 
o sector, e que se situam 
maioritariamente na Ásia. 

No sentido da maior re-
dução possível do risco de 
contaminação, a embala-
gem das luvas permite ain-
da que o utilizador as pegue 
pelo punho, precisamente a 
parte que não se encontra 
em contacto com os doen-
tes, quando perante uso 
médico, ou com os alimen-
tos, quando perante uso ali-
mentar.

Projecto 
“inspirador”

Para Ana Teresa 
Lehmann, a pujança em-
presarial evidenciada pela 
Raclac demonstra que “o 
céu é o limite”. A “indústria 
portuguesa está melhor 
do que nunca”, disse mes-
mo, na expectativa de um 
“futuro muito inspirador”. 
A Secretária de Estado da 
Indústria não deixou de di-
rigir uma palavra especial 
a todo o concelho, um con-
celho que disse que “orgu-
lha Portugal”, e que “é das 
economias mais saudáveis 

que existem no país”. Não 
apenas pelo que significa de 
contributo para o Produtor 
Interno Bruto, mas também 
pelo capital de inovação de 
que os empresários dão 
provas sucessivas.

Convicta de que a in-
dústria é o futuro do país, 
a governante não deixou 
de salientar, contudo, que é 
necessário “cativar” a aten-
ção dos jovens para essa 
realidade, e sensibilizá-los 
no sentido de que este é 
um sector “de oportunida-
de e que permite carrei-
ras aliciantes”. Ana Teresa 
Lehmann deu conta do 
compromisso do Governo 
em actuar nesse sentido, e 
apelou ao presidente da Câ-
mara Municipal para que se 
una a esse desígnio. Paulo 
Cunha reagiu positivamen-
te, mostrando-se disponível 
para cooperar na dissemi-
nação desse projecto, sem 
deixar de sublinhar que a 
sensibilização dos jovens 
para o potencial da indústria 
é, já hoje, um compromisso 
da autarquia famalicense 
nas suas acções. De resto, 
entende que investimentos 
como o da própria Raclac 
são a melhor forma de cati-
var esses jovens.

Ao leme dos destinos 
de um concelho “orgulho-
samente industrial”, o edil 
famalicense confessou 
também o seu orgulho pelo 
facto de “continuar a gerar 
excelentes empresários”. 
Com o projecto da Raclac, 
disse, “somos candidatos 
a ter a melhor empresa do 
mundo neste sector, o que 
nos envaidece”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES 

Secretária de Estado da Indústria 
lançou projecto “fascinante” da Raclac
LINHA DE PRODUÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS PARA USO MÉDICO E ALIMENTAR 
É 100% AUTOMATIZADA, E PIONEIRA NA EUROPA E NO MUNDO 

Secretária de Estado acompanhada do presidente da Câmara e responsáveis pelo investimento

“Custódia Partilhada” 
nas Noites do Cineclube

“Custódia Partilhada”, de Xavier Legrand, é o filme desta quinta-feira nas Noites do Ci-
neclube, uma iniciativa do Cineclube de Joane com início às 21h45 no Pequeno Auditório 
da Casa das Artes.  

O filme parte da separação difícil de Miriam e Antoine. Têm dois filhos em comum: 
Joséphine, já com 18 anos, e Julien, de apenas 11. De modo a garantir a segurança dos 
filhos, uma vez que existe historial de violência por parte do ex-marido, Miriam pede cus-
tódia total do mais novo, algo de que Antoine discorda totalmente. Apesar dos argumentos 
dela e de uma carta à juíza em que Julien explica os motivos de não querer ficar aos cuida-
dos do pai, a magistrada intercede a favor de Antoine e opta pela guarda partilhada. Usado 
como arma de arremesso por ambos os progenitores, o rapaz tentará encontrar um modo 
de evitar o pior. O filme tem como protagonistas os actores Léa Drucker, Denis Ménochet, 
Thomas Gioria e Mathilde Auneveux.
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O Espaço Famalicão 
Made IN, projecto da res-
ponsabilidade da Câmara 
Municipal, também é agora 
Espaço Empresa, um con-
ceito de serviço dedicado, 
que concilia diversas plata-
formas públicas como IAP-
MEI (Agência para a Compe-
titividade e Inovação), a AMA 
(Agência para a Moderniza-
ção Administrativa), o AICEP 
(Agência para o Investimento 
e Comércio Externo de Por-
tugal), e a própria autarquia 
famalicense, personificando 
uma espécie de “simplex” 
para as empresas.

A valência, uma de 21 
que o Governo decidiu distri-
buir pelo território nacional, 
e que incluiu o concelho de 
Vila Nova de Famalicão nes-
ta fase-piloto, foi inaugurada 
pela Secretária de Estado 
da Indústria, Ana Teresa 
Lehmann, que na passada 
sexta-feira também lançou 
a nova linha de produção da 
Raclac. Apesar de só agora 
se proceder há inauguração, 

o espaço já está ao serviço 
dos empresários há cerca de 
um mês.

Para a governante, a ins-
talação desta ferramenta no 
concelho de Vila Nova de 
Famalicão é uma decisão 
natural, perante um conce-
lho “onde a pujança indus-

trial salta à vista”. Aliás, Ana 
Teresa Lehmann mostrou-se 
consciente do peso econó-
mico que tem: “estamos num 
dos municípios que está na 
linha da frente do contributo 
para a economia portugue-
sa”, e referiu-se concreta-
mente às medidas de apoio 

que o município destinou aos 
empresários, dirigindo-se 
em concreto ao presidente, 
Paulo Cunha: “em boa hora 
soube posicionar-se no sen-
tido de bem servir o empre-
sário”.

Com esta ferramenta, o 
Governo pretende “criar um 

clima cada vez mais amigo 
do investimento”, esclare-
ceu acerca de uma valência 
que congrega uma série de 
agências e organizações 
que intervêm no sector em-
presarial. 

“Queremos os 
empresarios nas 
empresas”

Para o edil famalicense, 
que acolheu desde logo a 
proposta de celebração des-
te protocolo para criação de 
um Espaço Empresa, dispo-
nibilizando de resto as insta-
lações, o caminho da “coo-
peração” é aquele que “tem 
um retorno muito positivo 
para o território”.

Na certeza de que este 
instrumento é uma mais-
-valia, Paulo Cunha referiu: 
“queremos que as empresas 
consumam a sua energia no 
processo produtivo, na ino-
vação, na exportação, e não 
em processos burocráticos. 

Nós queremos os empre-
sários nas empresas”. De 
resto, deixou claro que esta 
mesma convicção é o que 
tem animado o município ao 
desenvolvimento de medidas 
de apoio às suas empresas.

O presidente da Câmara 
aproveitou ainda a presen-
ça da Secretária de Estado 
para felicitar o Governo pela 
iniciativa e para agradecer a 
confiança que deposita no 
município de Vila Nova de 
Famalicão.

O Espaço Empresa é um 
balcão único de atendimento 
dedicado às empresas que 
consagra uma medida ins-
crita no Programa Simplex+ 
2016 e que assenta num mo-
delo de atendimento multica-
nal: presencial, digital, digital 
assistido e telefónico. Resul-
ta de uma parceria estabele-
cida entre várias entidades 
da Administração Pública 
Central e da Administração 
Local.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Espaço Empresa disponibiliza serviços de várias organizações e agências públicas vocacionadas 
para o investimento

Governante inaugurou “instrumento 
facilitador” para as empresas

Secretária de Estado ficou a conhecer alguns dos produtos “made in” Famalicão



Dia a Dia - Mário Martins

Trinta anos e um mês depois!
Levava comigo um livro, penso que já muito raro, para, 
se a oportunidade acontecesse, oferecer ao 
Presidente da República. Trata-se de um livro editado 
pela Vila Nova - Cooperativa Cultural e Editorial CRL 
(já extinta), para homenagear e perpetuar Cupertino 
de Miranda, no já longínquo dia 30 de abril de 1988. 
O livro tem precisamente o título “Arthur Cupertino 
de Miranda – Homenagem Nacional – 1988”. É um 
livro com autoria e coordenação de mim próprio e de 
Joaquim Gomes Lima, com colaborações especiais de 
Custódio Oliveira, Artur Sá da Costa, Camilo Léllis, 
António Joaquim Pinto, Aurélio Fernando, Manuel 
Simões, Hélder Quintas e José Lobo, com design de 
Daniel Ferreira, composto e impresso nas Oficinas 
Gráficas ASA. Tive também muita pena de não 
oferecer o livro ao Presidente da República, 
mas não consegui! Mais uma vez, é a vida!

1. Homenagem a Cupertino de Miranda

A 30 de abril de 1988, no Cine – Teatro Augusto Correia 
(melhor, naquele que foi o já demolido Cine – Teatro Augusto 
Correia), Vila Nova de Famalicão e o País inteiro prestaram uma 
justa e merecida “Homenagem Nacional” a Arthur Cupertino de 
Miranda, o banqueiro do Louro, criador, impulsionador e grande 
dinamizador da Fundação que tem o seu nome, ali na Praça D. 
Maria II.

Fez, portanto, trinta anos e um mês (tendo como referência 
o dia 1 de junho, dia da visita do Presidente da República, Mar-
celo Rebelo de Sousa, para inaugurar o Centro Português do 
Surrealismo) que esta homenagem a Cupertino de Miranda foi 
realizada. Se, porventura, se tivessem equacionado estas coin-
cidências temporais, talvez o atual Presidente da República se 
tivesse decidido pelo dia 30 de abril e não pelo dia 1 de junho, 
até porque a “Homenagem Nacional” que foi feita a Cupertino 
de Miranda teve a presidi-la e a honrá-la outro Presidente da 
República, Mário Soares. Foi pena!

No dia 30 de abril de 1988, estive no Cine – Teatro Augusto 
Correia para, por entre a multidão de figuras ilustres e do povo 
anónimo, render também a minha homenagem a Cupertino de 
Miranda e, no dia 1 de junho de 2018, fui também à Fundação 
Cupertino de Miranda para poder presenciar um novo prolonga-

mento da obra de Cupertino de Miranda, o Centro Português do 
Surrealismo.

Não consegui. As pessoas eram muitas e quando já estava 
na antecâmara do auditório da Fundação, uma voz feminina fez-
-se ouvir, dizendo que o espaço estava cheio e não podia entrar 
mais ninguém! Contrariado, voltei para trás. É a vida…

Levava comigo um livro, penso que já muito raro, para, se a 
oportunidade acontecesse, oferecer ao Presidente da Repúbli-
ca. Trata-se de um livro editado pela Vila Nova - Cooperativa 
Cultural e Editorial CRL (já extinta), para homenagear e perpetu-
ar Cupertino de Miranda, no já longínquo dia 30 de abril de 1988. 
O livro tem precisamente o título “Arthur Cupertino de Miranda 
– Homenagem Nacional – 1988”.

2. Levar mais longe o nome de Famalicão

É um livro com autoria e coordenação de mim próprio e de 
Joaquim Gomes Lima, com colaborações especiais de Custó-
dio Oliveira, Artur Sá da Costa, Camilo Léllis, António Joaquim 
Pinto, Aurélio Fernando, Manuel Simões, Hélder Quintas e José 
Lobo, com design de Daniel Ferreira, composto e impresso nas 
Oficinas Gráficas ASA. Tive também muita pena de não oferecer 
o livro ao Presidente da República, mas não consegui! Mais uma 
vez, é a vida!

“Quando em 15 de setembro de 1987, o Vila Nova, jornal que 
também era propriedade da Cooperativa Vila Nova, fez sair um 
número especial comemorativo dos 95 anos do Comendador 
Arthur Cupertino de Miranda, estava talvez longe de pensar que 
esse ato seria a semente que, lançada no espírito dos Famali-
censes que amam a sua terra, germinaria e viria a produzir, pou-
co tempo volvido, a Homenagem que hoje (30 de abril de 1988) 
é solenemente prestada a esse homem ímpar, de seu nome, 
voltamos a repetir, Arthur Cupertino de Miranda. Ainda bem que 
assim aconteceu”.

Era assim que começava o texto introdutório desse livro inti-
tulado “A nossa homenagem”, um dos vários textos que escre-
vi para essa obra e que continuava e acabava assim: “Arthur 
Cupertino de Miranda, amante como poucos da “terra verde” de 
Famalicão, é hoje o lídimo representante de uma vasta plêiade 
de homens ilustres que aqui também nasceram e cresceram, 
correram mundo, construindo novas ideias e novos projetos, 

mas nunca esquecendo que Famalicão fora o seu berço e seu 
primeiro sol.

Por tudo o que fez, ao longo de uma já longa vida sempre 
intensamente criadora, Arthur Cupertino de Miranda merece a 
homenagem que lhe é prestada pelo Povo Lusitano.

Homenagem que teria que ter obrigatoriamente por último 
cenário o Município de Vila Nova de Famalicão cujo nome Arthur 
Cupertino de Miranda quis sempre “levar mais longe”.

Homenagem a que também modestamente nos associamos, 
através do lançamento desta edição especial. Uma edição feita 
com carinho e a dedicação que homens “grandes” como Arthur 
Cupertino de Miranda nos merecem.”

3. Centro Português do Surrealismo
O que conta, o que é importante e decisivo é que o Cen-

tro Português do Surrealismo aí está, pujante e prometedor, na 
Fundação Cupertino de Miranda, prolongando no tempo e na 
memória dos homens, a memória de Arthur Cupertino de Miran-
da, esse visionário da banca e da cultura que adivinhava que as 
coisas iriam acontecer e aconteciam mesmo!

No ano de 2 000, Agostinho Fernandes dizia, num livro dedi-
cado a Cruzeiro Seixas que, quando “confrontado com o projeto 
de um Centro de Estudos do Surrealismo em Portugal, lançado 
a partir da coleção da Fundação Cupertino de Miranda, talvez 
não me tenha apercebido completamente do grande desafio que 
aí se estava desde logo imprimindo. Aderi, com entusiasmo ao 
projeto, e procurei contribuir para o seu nascimento”.

Amândio de Carvalho (já falecido, Presidente do Conselho 
de Administração da Empresa Amândio Carvalho, S. A.), patro-
cinador da obra “Cruzeiro Seixas”, a que nos estamos a refe-
rir, escreveu o seguinte: “Neste ano de 2 000, em que surge o 
lançamento do Centro de Estudos do Surrealismo da Fundação 
Cupertino de Miranda (…) O convite honroso endereçado pela 
Fundação e acolhido pela Amândio Carvalho, S. A., para patro-
cinar esta edição do catálogo de pintura surrealista, é por nós 
entendido como um meio, ainda que obrigatoriamente modesto, 
de contribuir para esta notável iniciativa cultural (…)”.

Daqui para a frente é o futuro e, como referiu o PR, “aqui e 
agora o surrealismo português pode passear enfim o seu es-
plendor”. Pedro Ribeiro e a sua equipa saberão “dar asas” a este 
projeto.

8 O POVO FAMALICENSE 12 de Junho de 2018
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Pela primeira vez na his-
tória da gestão municipal, 
a Câmara vai celebrar con-
tratos interadministrativos 
com as Juntas de Freguesia 
para efeitos de construção 
de redes de abastecimento 
de água e saneamento. A 
deliberação foi aprovada na 
reunião do executivo da pas-
sada quinta-feira, e é, nas 
palavras do presidente Pau-
lo Cunha, a expressão da 
“inequívoca confiança” que a 
Câmara deposita nas Juntas 
de Freguesia. As competên-
cias são acompanhadas de 
um envelope financeiro de 
800 mil euros com vista ao 
financiamento das obras ne-
cessárias.

Paulo Cunha assinala o 
“volume do investimento”, 
que virá permitir “a cobertu-
ra integral do concelho”, de 
que “já estamos muito perto”. 
Alega que os 800 mil euros 
são exclusivos do orçamento 
municipal. “Não há nenhum 

apoio comunitário a este in-
vestimento, e isto é único na 
história de Famalicão. Nun-
ca no passado, houve um 
tão grande investimento em 
rede de água e saneamen-
to sem qualquer apoio ao 
nível comunitário”, sublinha, 
acrescentando que também 
a transferência de compe-
tências para as freguesias 
é novidade: “nunca no pas-

sado, houve um tão grande 
volume de transferência de 
competências nesta matéria 
para as freguesias”.

O presidente da Câmara 
revela que esta deliberação 
é um sinal “inequívoco da 
confiança nos presidentes 
de Junta”, e, simultaneamen-
te, da “maturidade” que estas 
têm tido na gestão do territó-
rio. Paulo Cunha entende 

que a “proximidade” das Jun-
tas de Freguesia em relação 
à sua comunidade, virá “re-
forçar a forma e a eficácia 
que queremos na execução 

destas tarefas”. 
Para além das compe-

tências a Câmara transfere 
meios financeiros e acompa-
nhamento técnico no sentido 

de garantir que cada obra 
seja bem executada.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Transferência de tarefas e recursos 
são novidade na gestão municipal

Juntas recebem 
competências e 800 mil 
euros de orçamento 
para redes de água 
e saneamento

Os jardins da Casa do 
Território contam, desde o 
início da passada semana, 
com uma escutlura de José 
Pedro Croft, o que inaugura 
a entrada de Vila Nova de 
Famalicão na programação 
cultural da Fundação Ser-
ralves, no âmbito do acordo 
de adesão do município fa-
malicense ao Conselho de 
Fundadores da Fundação 
celebrado em 2016.

A peça escultórica Sem 
Título de 1990, pertencente 
à Secretaria de Estado da 
Cultura, integra a coleção da 
Fundação Serralves e serve 
de prenúncio à exposição “A 
Minha Casa é a Tua Casa, 
Imagens do Doméstico e do 
Urbano na Coleção de Ser-
ralves” que ficará patente na 
Casa do Território, no Parque 
da Devesa, entre outubro de 
2018 e junho de 2019, reu-
nindo um conjunto diversifi-

cado de artistas como Filipa 
César, Pedro Cabrita Reis, 
Gil Heitor Cortesão, Ângela 
Ferreira, Fernanda Fraga-
teiro, Gordon Matta-Clark, 
Juan Muñoz, Bruce Nauman, 
Luís Palma, Martha Rosler e 
Ana Vieira.

Na apresentação da es-
cultura, o presidente da 

Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, salientou a importân-
cia para Famalicão de ter um 
parceiro cultural estratégico 
como é Serralves. “Temos 
uma estratégia para a cultu-
ra no concelho, acreditamos 
que é preciso continuar a fa-
zer o que temos feito ao lon-
go dos anos, mas é também 

preciso acrescentar algo de 
novo àquilo que sempre fi-
zemos. E esse algo novo 
deve dar-nos uma projeção 
do ponto de vista regional, 
nacional e internacional e, 
acima de tudo, promover a 
cooperação e a interação 
com outras instituições”. 
Neste âmbito, o autarca su-
blinhou que “Serralves é 
uma instituição que dispensa 
apresentações, é conceitua-
da e dá-nos condições para 
fazer parte de uma platafor-
ma cultural com visibilidade 
inegável”.

No mesmo sentido, a pre-
sidente da Fundação Serral-
ves, Ana Pinho, sublinhou a 
importância da cooperação 
com Famalicão no âmbito da 
politica de descentralização 
da Fundação. “A Fundação 
Serralves tenta estar fora 
dos seus muros, chegando 
mais perto das pessoas, le-

vando a uma maior partici-
pação e compreensão, bem 
como maior proximidade da 
arte contemporânea junto 
das populações”. Para a res-
ponsável, “Famalicão é um 
concelho com o qual temos 
muita alegria de estar nesta 
parceria”, salientou ainda.

Refira-se que a obra de 
José Pedro Croft usa uma 
técnica tradicional da escul-
tura, a modelação em ges-
so e posterior passagem a 
bronze, para realizar uma 
escultura que alude ao es-
paço doméstico e às experi-
ências do quotidiano. Neste 
caso, um segmento de cone 
evoca um alguidar. As for-
mas da obra, bem como a 
pintura branca que reveste 
o bronze, estabelecem uma 
ponte entre a simplicidade 
dos objetos domésticos e a 
grandiloquência dos sólidos 
geométricos, que torna im-

possível o uso dos objetos 
devido ao seu peso.

Com a celebração do 
acordo de adesão do muni-
cípio a Serralves iniciou-se 
uma relação de cooperação 
entre estas duas instituições, 
baseada num projeto inte-
grativo de promoção e divul-
gação cultural e ambiental, 
que entre outras atividades 
prevê, por exemplo, o aces-
so em Famalicão às inúme-
ras exposições itinerantes da 
Coleção de Serralves, entre 
outras iniciativas.

A Fundação Serralves é 
uma instituição de utilidade 
pública de que são fundado-
res, entre outros o Estado, 
e um conjunto de entidades 
singulares e coletivas, que 
representam a iniciativa pri-
vada, a sociedade civil e as 
autarquias, num total de 241.

Casa do Território exibe  escultura de José Pedro Croft

Câmara e Fundação Serralves parceiros 
na promoção da cultura
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O preço dos combustíveis 
em Portugal começa assu-
mir contornos de tal magnitu-
de que ninguém consegue fi-
car indiferente aos aumentos 
sucessivos que têm vindo a 
ocorrer, começando mesmo 
a tornar-se insuportável para 
os bolsos dos portugueses.

É certo que o aumento 
dos preços se deve em pri-
meira análise à subida do 
preço do petróleo nos mer-
cados internacionais, porém 
há que atender que a factura 
fiscal cobrada em cada litro 
de combustívelassume tam-
bém um peso demasiado 
significativo.

Tudo se iniciou quando 
este Governo, em 2016, de-
finiu oscombustíveis e os au-
tomobilistas como principais 
contribuintes para a tentativa 
de consolidação orçamental.

O agravamento fiscal de 
2016 foi justificado com a 
necessidade de compensar 
a perda de receita no IVA, 
derivada da descida do pre-
ço dos combustíveis. Isto é, 
quanto menor o preço, natu-
ralmente menor é a receita 
cobrada em IVA.

Contudo, na apresenta-
ção do orçamento do estado 
para 2016, o governo, pela 
voz de Mário Centeno, assu-
miu o compromisso de bai-
xar o imposto petrolífero se a 
cobrança de IVA recuperas-

se por via de um aumento do 
preço dos combustíveis an-
tes de impostos, justificando 
a solução com base na neu-
tralidade fiscal.

Ora, os preços dos com-
bustíveis antes de impostos 
têm vindo a aumentar sema-
nalmente, pelo que a manu-
tenção da neutralidade fiscal 
prometida só se alcançará 
se o governo for reduzindo o 
imposto sobre os combustí-
veis à medida que os preços 
vão subindo.

A não ser assim, a medi-
da adoptada em 2016 de au-
mento extraordinário do im-
posto para colmatar a perda 
de receita do IVA, não con-
figurará neutralidade fiscal, 
mas sim o agravamento sem 
precedentes deste imposto 
indirecto.

Não será necessário um 
raciocínio muito elaborado 
para se perceber que a tribu-
tação por via dos impostos 
indirectos e sobre o consu-
moconsiste na técnica fiscal 
mais injusta e menos con-
sentânea com o princípio da 
capacidade contributiva que 
deve acompanhar a fixação 
de qualquer regime fiscal, 
pois exige a todos de forma 
igual, independentemente da 
sua maior ou menor capaci-
dade para pagar.

Na tentativa de chamar 
o governo à razão o grupo 

parlamentar do CDS-PP le-
vará ao parlamento no próxi-
mo dia 21 uma proposta de 
abolição do aumentoda taxa 
sobre o preço dos combustí-
veis criado em 2016.

A posição que o gover-
no vai adoptar na discussão 
dessa proposta mostrará 
inequivocamente se o argu-
mento da neutralidade fiscal 
foi usado verdadeiramente 
para colmatar uma perda de 
receita ou se, por sua vez, 
teve como intuito garantir um 
aumento futuro da receita 
fiscal à custa dos automobi-
listas.

Seja como for é inequívo-
co que a redução do preço 
que os portugueses pagam 
diariamente para abastecer 
os seus veículos está nas 
mãos do governo, basta que 
o argumento da neutralidade 
fiscal funcione na sua pleni-
tude e não à medida dos in-
teresses.

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

Compete ao Governo reduzir 
o preço dos combustíveis!

O Grupo Desportivo de Natação 
de Famalicão (GDNF), foi um dos clu-
bes que mais medalhas no Torneio 
da ANNP (Associação de Natação do 
Norte de Portugal), em Infantis, que 
decorreu nas piscinas olímpicas de 
Campanhã, no Porto, no passado fim 
de semana.

A comitiva de 178 nadadores famali-
cense conseguiu alcançar mais de cem 
recordes pessoais. Destaque para Da-
niela Lopes e João Campelo, que ven-
ceram as suas respetivas categorias 
no somatório de quatro provas; assim 
como a Mariana Costa, que se classi-
ficou no 2.º lugar da geral. De realçar 
ainda os quatro nadadores - Marta Pa-
checo, Alexandre Ferreira, Guilherme 
Mateus e Rui Cordeiro - que obtiveram 
mínimos para os Campeonatos Nacio-
nais, alargando assim para 14 nadado-
res, até ao momento, a equipa apurada 
para a maior e mais importante compe-
tição nacional do país. 

Torneio ANNP nas Piscinas de Campanhã

Natação famalicense 
entre as mais 
medalhadas
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O ex-tesoureiro do Cen-
tro Social e Paroquial de 
Bairro (CSPB) vai responder 
pelos crimes de peculato, 
branqueamento, falsificação 
e participação económica 
em negócio, num processo 
em que é acusado de se ter 
apropriado de mais de 1,7 
milhões de euros, montante 
que desviou de contas ban-
cárias e do fundo de caixa da 
instituição.

Três membros da Assem-
bleia Geral também vão ser 
julgados no mesmo proces-
so, acusados da prática de 
um crime de falsificação. 

O despacho de pronún-
cia, conhecido na passada 
semana, deixa cair a acusa-
ção que pendia sobre a actu-
al presidente da direcção da 
instituição, que inicialmente 
se encontrava indiciada pe-
los mesmos crimes do ex-
-tesoureiro, de acordo com 
o que “O Povo Famalicense” 
tinha dado conta em Dezem-
bro de 2016, altura em que 

foi conhecida a acusação. 
Os factos de que estão 

acusados os quatro argui-
dos, ex-dirigentes do CSPB, 
remontam ao período com-
preendido entre 2008 e 2011. 

Depois de um período 
de instrução, o Tribunal de 
Braga confirmou a acusação 

do Ministério Público, por 
considerar “suficientemente 
indiciado” que o ex-tesou-
reiro, se apropriou da quan-
tia  global de um milhão, 761 
mil, 383 euros e 66 cêntimos, 
pertencentes àquela institui-
ção. A parte mais substan-
cial do montante desviado 

– um milhão, 753 mil, 893 
euros e 49 cêntimos, terão 
sido transferidos de contas 
da IPSS para contas de em-
presas de que era gerente. A 
quantia remanescente, sete 
mil, 490 euros e 17 cêntimos, 
terão sido retirados em nu-
merário da caixa. Segundo 

o despacho de pronúncia, 
o dinheiro era inicalmente 
encaminhado para as con-
tas das ditas sociedades de 
que era gerente, e só depois 
encaminhado para as suas 
contas pessoais e para con-
tas pessoais da mulher, com 
o objectivo de “aparentar a 
licitude da sua origem”.

O Ministério Público con-
sidera que os desvios tive-
ram um impacto real sobre 
a actividade regular da insti-
tuição, uma vez que “deixou 
de efectuar os pagamentos 
devidos à Segurança Social 
e viu-se impossibilitada de 
apresentar candidaturas a 
fundos comunitários”. Se-
gundo a acusação, “para 
resolver este impedimento, 
o tesoureiro forjou um docu-
mento atestando que a IPSS 
tinha a situação contributiva 
regularizada, assim como 
forjou actas de assembleia-
-geral, com a colaboração 
dos arguidos membros da 
referida mesa, para obter 

empréstimo junto de entida-
de bancária”.

 Da pronúncia resulta 
ainda comprovado que, dos 
montantes de que se apro-
priou, o ex-tesoureiro “de-
volveu já voluntariamente o 
montante de 398 mil, 08 eu-
ros, e 66 cêntimos. 

Ilibada no processo fica 
então a actual presidente da 
direcção, a quem o Ministé-
rio Público responsabilizava 
pela decisão de suplementar 
a sua remuneração com uma 
quantia da ordem dos 620 
euros, “que ia contabilistica-
mente classificada como ‘ho-
ras’”, e ter, juntamente com o 
ex-tesoureiro, “contraído em-
préstimo bancário em nome 
da IPSS, hipotecando o pa-
trimónio imobiliário desta”. 
Esta situação terá vigorado 
entre Janeiro de 2010 e Se-
tembro de 2012.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Ex-tesoureiro do Centro Social de Bairro 
pronunciado pelo desvio de 1,7 milhões
OUTROS TRÊS DIRIGENTES DA ASSEMBLEIA-GERAL ACUSADOS DE FALSIFICAÇÃO. 
ACTUAL PRESIDENTE DA DIRECÇÃO ILIBADA



O vice-presidente do Par-
tido Social Democrata (PSD) 
e ex-ministro da Educação 
do Governo de Durão Bar-
roso (entre 2002 e 2004), 
David Justino, defende que 
“a centralidade do processo 
educativo não pode estar só 
na promoção de competên-
cias e criticou as atuais poli-
ticas educativas que “estão a 
empurrar a Escola para que 
esta seja uma mera promo-
tora de mão de obra e não 
um lugar formador de pesso-
as e cidadãos”. 

Aquele que é atual presi-
dente do Conselho Estratégi-
co Nacional do PSD partici-
pou, na passada quinta-feira, 
na conferência “A Educação 
em Portugal – que perspe-
tivas?”, promovida pelos 
Trabalhadores Social Demo-
cratas de Famalicão e que 
reuniu no auditório da Biblio-
teca Municipal Camilo Cas-
telo Branco vários membros 
da comunidade educativa do 
concelho.  

Numa conferência em 
que se analisou a atual situ-

ação e os futuros caminhos 
da Educação em Portugal, o 
PSD de Famalicão adianta 
que “ficou ainda clara a ideia 
de que, também nesta área, 
Vila Nova de Famalicão é um 
exemplo a seguir”.  

De resto, aquele que é 
o presidente da Comissão 
Política Concelhia do PSD 

e também presidente da Câ-
mara, Paulo Cunha, realçou 
o importante papel da Rede 
de Educação e Formação 
de Famalicão, considerada 
por ambos como “o grande 
motor do sucesso educativo 
do concelho” e a “estratégia 
mais acertada a seguir”.  O 
vereador da Educação do 

município, Leonel Rocha, 
sublinhou de igual forma os 
méritos deste instrumento 
concelhio. O mesmo respon-
sável autárquico procunciou-
-se ainda sobre a descentra-
lização de competências na 
área da Educação para dar 
conta de um balanço “extre-
mamente positivo” dos dois 
anos do programa “Aproxi-
mar Educação”. No entanto, 
à semelhança do que fez já 
na passada semana o depu-
tado à Assembleia da Repú-
blica, Jorge Paulo Oliveira, 
não deixou de sugerir ao 
Governo uma “maior monito-
rização e interligação com as 
autarquias neste processo”.

Segundo o PSD, partici-

param ainda nesta sessão o 
coordenador do núcleo dos 
TSD de Famalicão, Daniel 
Antunes, o presidente do Se-
cretariado Distrital de Braga 
dos TSD, Afonso Henrique 
Cardoso, e o secretário-ge-
ral dos TSD, Pedro Roque. 
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Sociedade Portuguesa de Pediatria entregou 
Prémio Pierre-Fabre

 Médicas do CHMA 
premiadas
 

Cristina Madureira, Pediatria do Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar do Médio Ave 
(CHMA), foi uma das vencedoras do prémio “Pierre-Fabre”, atribuído pela Sociedade Portu-
guesa de Pediatria, que distinguiu um dos melhores trabalhos portugueses da especialidade 
apresentados em congressos internacionais em 2017.

A clínica foi a primeira autora do estudo “Nephrotic Syndrome in Pediatrics - 20Years 
Follow Up” apresentado no 4.º World Congress on Controversies in Pediatrics, realizado em 
Amsterdão, na Holanda, de 30 de março a 1 de abril de 2017.

Alexandra Fernandes, também ela Pediatria do mesmo Serviço de Pediatria, foi distinguida 
com o prémio “Pierre-Fabre”, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Pediatria, que distin-
guiu um dos melhores trabalhos portugueses da especialidade apresentados em congressos 
internacionais em 2017. A médica é a primeira autora do estudo “How much do parents know 
about ADHD”, apresentado no mesmo congresso.

 Segundo o CHMA, este é “o quinto ano consecutivo que uma distinção é atribuída a mé-
dicos do CHMA”. Para o diretor do Serviço de Pediatria, Gonçalves Oliveira, “é sempre um 
orgulho muito grande ver o trabalho do Serviço reconhecido entre pares”. O médico refere 
ainda que “é uma feliz coincidência o Serviço de Pediatria do CHMA ser contemplado a nível 
nacional em cinco anos consecutivos”, relembrando Cláudia Melo, com Bolsa Pfizer em 2014; 
Susana Lopes, Tânia Lopse e Diana Bordalo com o Pierre-Fabre - SPP e, agora, também 
Cristina Madureirae Alexandra Fernandes.

Os Prémios Pierre-Fabre - Sociedade Portuguesa de Pediatria destinam-se a galardoar e 
incentivar a apresentação de trabalhos de investigação efectuados por Pediatras Portugue-
ses ou Internos de Pediatria em Congressos Internacionais fora de Portugal.

Vice-presidente do PSD esteve em Famalicão na conferência “A Educação em Portugal – que 
perspetivas?” 

David Justino defende Educação orientada 
para as competência e formação de pessoas

David Justino com Paulo Cunha, líder da Concelhia do PSD
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A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão vai 
avançar em breve com um 
projeto piloto de recolha se-
letiva porta-a-porta destina-
da aos resíduos enviados 
para reciclagem. A novida-
de foi avançada pelo presi-
dente, Paulo Cunha, no Dia 
Mundial do Ambiente, que se 
assinalou na passada terça-
-feiram,  durante uma ação 
de sensibilização promovida 
pela Resinorte a duas tur-
mas de alunos da Escola Jú-
lio Brandão.

O edil famalicense invoca, 
para efeitos de aposta nesta 
medida, estudo que “confir-
mam que através do sistema 
de recolha porta a porta, os 
cidadãos estão mais rece-
tivos, colaborando mais e 
responsabilizando-se mais 
com o ambiente, melhorando 
a eficiência da reciclagem”. 
Sublinha, por outro lado, 
que a própria autarquia “está 
empenhada em consciencia-
lizar os cidadãos para a ne-
cessidade de reciclar cada 
vez mais”. “Nós queremos 
que as pessoas produzam 

menos lixo, que cada um 
de nós reduza a quantidade 
de lixo que produz, mas que 
acima de tudo, que o lixo que 
produzimos seja correta-
mente separado e reciclado”, 
refere.

Com este mesmo objecti-
vo de apostar na reciclagem, 
o autarca anunciou ainda a 
colocação de mais de cente-
na e meia de ecopontos no 
concelho de forma “a refor-
çar esta aposta na recicla-
gem”.

Segundo Paulo Cunha, 
o projeto piloto da recolha 

porta a porta irá arrancar na 
vila de Riba de Ave, a partir 
do mês de setembro, com a 
recolha aos três fluxos dos 
ecopontos (papel, embala-
gens e vidro), nas habita-
ções, em dias da semana e 
com horários pré-definidos. 
Prevê-se que depois seja 
alargado a outros núcleos 
do concelho, podendo ainda 
a recolha ser estendida aos 
resíduos urbanos biodegra-
dáveis.

Entretanto, os novos eco-
pontos começam a ser distri-
buídos já durante este mês 

de junho, com cerca de duas 
dezenas a serem colocados 
na cidade, e os restantes a 
serem distribuídos pelas fre-
guesias.

Refira-se que a autarquia 
tem já em funcionamento do 
projeto de recolha escola a 
escola abrangendo 93 esco-

las públicas.

Cada famalicense 
recolheu 53 kgs 
de resíduos em 2017

De acordo, com os dados 
fornecidos pela Resinorte 

que é a entidade responsá-
vel pelo tratamento e valori-
zação dos Resíduos Sólidos 
Urbanos produzidos em Vila 
Nova de Famalicão, cada 
famalicense recolheu, em 
2017, cerca de 53 quilos de 
resíduos, através dos eco-
pontos.

Novidade foi avançada pelo presidente da Câmara Municipal no Dia Mundial do Ambiente

Câmara vai testar recolha de resíduos 
para reciclagem porta-a-porta

Free Hugs Talks em Famalicão 
a 30 de junho

O auditório da Escola Secundária Camilo Castelo Branco vai ser palco, no dia 30 de 
junho, do primeiro Free Hugs Talks em Vila Nova de Famalicão. “O poder do abraço na on-
cologia” é o tema deste encontro, que decorrerá ao longo de todo o dia, com início marcado 
para as 10 horas. Exercício físico na oncologia e nutrição saudável serão alguns dos temas 
a abordasr no encontro que encerrará com uma mesa redonda. 

Encontro “Clássico e Antigo”
A Associação Cultural de Vermoim organiza, no próximo dia 23 de junho, o sétimo en-

contro “Clássico e Antigo”, sob o tema “Rota dos Sabores Famalicenses”. 
A iniciativa, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 

tem início marcado para as 09h30, com concentração no Largo da Igreja de Vermoim, 
seguindo-se depois uma visita às instalações das empresas Dom Villas, Meia Dúzia – Por-
tuguese Flavours Experience e Chocolates Casa Grande. 

As inscrições podem ser efetuadas através do email tt@acvermoim.org. Para além dos 
prémios de participação, será ainda premiado o carro mais antigo.  
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A Universidade Sénior de 
Famalicão (USF) encerrou o 
ano lectivo 2017/2018 com o 
tradicional passeio a Fátima, 
que se realizou na passada 
quinta-feira.

Cerca de quatro dezenas 
de alunos rumaram ao San-
tuário para uma jornada de 
convívio que assinala o cul-
minar de mais um ciclo. No 
almoço que reuniu a “família” 
USF à mesa, Fernanda Cos-
ta, presidente da associa-
ção, entregou os diplomas 
aos alunos que frequenta-
ram o ano lectivo nas mais 

diversas disciplinas que a 
universidade disponibiliza. 
Entregou ainda medalhas 
aos alunos que ingressaram 
na USF pela primeira vez no 
ano lectivo de agora finda.

Fechado um ciclo, para a 
universidade sénior este é há 
tempo de lançamento de um 
novo. Assim, as inscrições 
para o próximo ano lectivo já 
se encontram abertas, e vi-
goram até ao final do mês de 
Junho. A expectativa é que o 
próximo ano lectivo arranque 
em Outubro, em data ainda a 
designar.

A USF dispõe das disci-
plinas de Literatura, Inglês, 
Francês, Psicologia, Eco-
nomia, Temas de Filosofia, 

Desenho e Pintura, Fotogra-
fia Digital, Informática, Direi-
to, Técnicas de Meditação, 
Yoga, História, contando ain-

da com um Grupo de Canta-
res. Não está ainda afastada 
a possibilidade de novidades 
no próximo ano lectivo. S.R.G.

USF encerra ano lectivo em festa e relança já 
o próximo

O Bloco de Esquerda de 
Vila Nova de Famalicão pro-
move, no próximo dia 16 de 
junho, pelas 21h30, no Mu-
seu Bernardino Machado, 
um debate subordinado ao 
tema “Cultura: que apoios, 
que futuro?”.

“Em que consiste o novo 
modelo de apoio à cultura? 
Qual a sua pertinência? Qual 
o espectro e os seus obje-
tivos? Alcança efeito práti-

co?”, estas serão algumas 
das questões que estarão 
em cima da mesa, segundo 
a coordenadora concelhia 
do partido, segundo a qual 
a sessão pública “pretende 
analisar as políticas nacio-
nais e locais no âmbito da 
Cultura, assim como avaliar 
o seu potencial impacto”, 
com “foco dirigido para as 
Artes”.

Depois da aprovação do 

Programa de Apoio Susten-
tado às Artes 2018-2021, no 
qual se verificou uma dimi-
nuição do apoio a estruturas 
e projetos artísticos nacio-
nais, assim como depois da 
introdução de nova legisla-
ção, o Bloco de Esquerda 
assume a urgência desta 
discussão em Famalicão, 
“onde a Cultura deve ser 
uma prioridade”.

O debate contará com a 

participação de dois deputa-
dos nacionais do BE, Pedro 
Soares e Jorge Campos, 
com Luís Serguilha, poeta 
ensaísta, e ainda com Bruno 
Martins, diretor Artístico do 
Teatro Didascália, e Álvaro 
Santos, diretor Artístico da 
Casa das Artes. A mode-
ração do debate caberá à 
porta-voz da Coordenadora 
Concelhia Local do Bloco de 
Esquerda, Ana Marcelino.

Bloco propõe debate: 
“Cultura: que apoios, que futuro?”
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A Associação Comercial 
e Industrial de Vila Nova de 
Famalicão (ACIF), acaba de 
formalizar mais dois proto-
colos de cooperação com 
estabelecimentos no senti-
do de garantir preços mais 
vantajosos para os seus as-
sociados que deles desejem 
beneficiar.

Na passada quinta-fei-
ra, o protocolo foi assinado 
com a BodyConcept Famali-
cão. Os associados da ACIF 
poderão usufruir de 35 por 
cento de desconto em trata-
mentos personalizados, 15 
por cento de desconto em 
ginásio de estética e servi-
ços e ainda a oferta de uma 
avaliação morfológica e um 
dia de tratamentos (corpo 
e rosto). Segundo a ACIF, 
como complemento destas 
vantagens os sócios da ACIF 
poderão ainda beneficiar, ao 
abrigo do conceito DepilCon-
cept, de com 30 por cento de 
desconto nos pacotes de 

dez ou mais sessões de fo-
todepilação IPL, 15 por cen-
to de desconto em serviços 
e ainda ofertas válidas para 
novos clientes, no caso, uma 
sessão de fotodepilação até 
40 euros.

Para mais informações 
sobre o protocolo, os asso-
ciados ACIF devem dirigir-se 
aos Serviços ACIF ou à loja 
BodyConcept Famalicão, si-
tuada na Avenida Marechal 
Humberto Delgado, lojas 19 
e 39, pelos contactos 252 
080 189 ou adm.famalicao@
bodyconcept.pt.

Também na quinta-feira 
passada a ACIF formalizou 
protocolo com o Fitness 
Up. O acordo foi assinado 
pelo presidente da ACIF, 
Fernando Xavier Ferreira, 
e pelo administrador do Fit-
ness Up, Hélder Marinho 
Ferreira, oferecerá preços e 
condições mais vantajosos 
no acesso às atividades do 
ginásio, bem como oferta de 

taxa de inscrição e aulas de 
grupo. Em causa está, con-
cretamente, a oferta da taxa 
de inscrição, o livre acesso 
e oferta das aulas de grupo 
pelo valor semanal de 4,80 
euros, a que acresce o valor 
anual de dez euros referen-
te ao seguro desportivo e a 
compra do cartão/chip de 
acesso (no momento da ade-
são), no valor de cinco euros. 
O protocolo permite ainda a 
oferta da taxa de inscrição e 
12 semanas de aulas de gru-
po a familiares diretos. 

À margem das vantagens 
objectivas para os associa-
dos da ACIF, protocole for-
maliza a colaboração mais 
estreita entre as partes, con-
cretamente no desenvolvi-
mento de atividades conjun-
tas de interesse mútuo. 

“Queremos continuar o 
nosso trabalho de grande 
proximidade com todos os 
associados da ACIF, sendo 
que com este tipo de par-

cerias conseguimos trazer 
grandes vantagens para to-
dos os envolvidos. Não só na 
promoção da atividade dos 
nossos associados, como 
também na criação de uma 
rede de contactos que permi-
tirá mais valias para os que 
são parte da Associação”, 
afirmou a propósito o presi-
dente da ACIF, Fernando Xa-
vier Ferreira. 

O Ginásio Fitness UP é 
um rede de ginásios com 
instalações em Famalicão, 
Guimarães, Braga, Paços de 
Ferreira, Viana do Castelo e 
na Maia, estando prevista a 
abertura de mais sete novos 
ginásios no norte, em 2018. 

Estes protocolos surgem 
no âmbito de várias parce-
rias que a ACIF já tem com 
outros associados, situação 
que assume que “pretende 
continuar a desenvolver, com 
vista à divulgação da ativida-
de dos mesmos e proporcio-
nar condições mais vantajo-

sas a todos eles”. O objectivo 
da associação é a criação de 
“uma rede de parcerias com 

e para associados”.

ACIF cria rede de parcerias que permitem 
vantagens aos associados

O Frame-It, Laboratório 
de Formação e Criação Ar-
tística promovido pela Casa 
da Juventude de Vila Nova 

de Famalicão está a chegar. 
O evento, que pretende unir 
duas ou mais artes num pro-
jeto experimental inovador, 

está dirigido aos jovens com 
idades compreendidas entre 
os 12 e os 35 anos. 

Nesta edição de 2018, o 

projeto vai combinar técni-
cas de video mapping intera-
tivo com percussão não con-
vencional e os interessados 
podem já efetuar inscrição 
no portal online da Juventu-
de de Famalicão, em www.
juventudefamalicao.org. 

Agendadas estão já as 
duas formações nestas áre-
as, com a primeira sessão a 
decorrer no próximo dia 16 
de junho. A formação de vi-
deo mapping será orientada 
pelo artista colombiano Da-
niel Escobar Vásquez, sen-
do que a de percussão não 
convencional será orientada 
pelo percussionista espa-
nhol Miquel Bernat. 

O resultado final deste la-
boratório poderá ser visto no 
dia 14 de julho, às 21h30, no 
Parque da Juventude. O des-
fecho de mais uma edição do 
Frame-It ocorrerá com um 
espetáculo visual e sonoro, 
onde as batidas da percurs-
são projetam imagens num 
edifício e/ou fachada. A pro-
posta é a de uma narrativa 
não-verbal, social e cultural-
mente interventiva, espelho 
das transformações sociais 
e culturais da nossa socie-
dade.    

Laboratório de Formação e Criação Artística 
promovido pela Casa da Juventude arranca a 16 de junho

“Frame-It”: 4.ª edição já tem inscrições 
abertas 
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Cerca de 2 mil crianças deram “tiro de partida” para mais uma edição das Festas Antoninas

Pequenitos celebraram 
“30 anos de Marchas e tradições”

Foi em 1988 que as Marchas Infantis se estrearam na agenda das Festas Antoninas. Numa 
iniciativa que este ano atinge uma idade adulta bem redonda, 30 anos, as ruas da cidade vol-
taram a exibir, na passada sexta-feira, aquela alegria imaculada que só as crianças sabem ter. 
Elas de olhos postos no percurso e no enredo, os adultos de olhos postos no céu, vigilantes, 
perante a ameaça constante da chuva. A ameaça durou exactamente até que os marchantes 
chegaram ao destino, e a chuva acabaria por se concretizar minutos depois... São Pedro deu  
tréguas a Santo António para que os 30 anos das marchas não deixassem de celebrar, com 
marchas.

Este ano a Marchas Antoninas contaram com cerca de duas mil crianças, num total de 25 
escolas e instituições que aderiram ao tema “30 anos de Marchas e tradições”. Uma dezena 
concorreram aos prémios em disputa: de Melhor Macha e Melhor Guarda Roupa e Arcos. O 
primeiro foi ganho pela Escola Básica de Quintão, Arnoso Santa Eulália, e o segundo pelo 
Centro Social e Cultural Dr. Nuno Simões, de Calendário.

O vereador da Educação, Leonel Rocha, congratulou-se com a adesão das escolas e ins-
tituições às Marchas Infanttis, e considera mesmo que este tipo de iniciativas assume ainda 
mais “pertinência”, quando “se fala tanto em adequar a aprendizagem às tradições do meio”, 
no quadro de currículos locais que devem complementar a aprendizagem formal.
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Antoninas de tradição, desporto, 
música e o que há para vir

O Grande Prémio Bernardino Machado, que esteve ano 
concretizou a 9.ª edição, é também um dos grandes eventos 
das Festas Antoninas. Realizou-se no passado domingo, e 
teve como vencedores Tânia Silva, do Liberdade Futebol Clu-
be, e Óscar Mendes, da Associação de Alvelos.

O evento contou com milhares de atletas e realizou-se 
apesar da chuva que se foi fazendio sentir. O presidente da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, 
voltou a disputar a prova, como vem sendo habitual.

A Caminhada Camiliana, agendada para o passado sába-
do, também saiu à rua apesar da chuva. Adiado foi o Desfile 
Etnográfico, que era suposto ter lugar no passado domingo.

Pontuadas por várias iniciativas de carácter distinto, as 
Antoninas deste ano deixam já para trás Cascatas de Santo 
António, corridas de galgos, música, entre outras iniciativas. 

Entretanto, a 35.ª edição das Marchas Antoninas tem lugar 
na noite de hoje, a partir das 21h30, sob o tema “O Pão de 
Santo António”. Nas ruas irão desfilar ao todo onze marchas., 
mais uma do que no ano passado.
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O Agrupamento de Es-
colas de Gondifelos (AEG) 
foi distinguido pela Confe-
deração Nacional das Asso-
ciações de Pais (CONFAP), 
numa parceria com a LeYa 
Educação, ao abrigo do con-
curso Escolas Amigas da 
Criança, que visa premiar 
práticas que contribuam 
para o desenvolvimento mais 
feliz da criança no espaço 
escolar.

O agrupamento do con-
celho passa assim a exibir 
o selo de Escola Amiga da 
Criança através do projecto 
“Mais tempo, Melhor tem-
po”, que tem implementa-
do desde há vários anos, 
procurando que o tempo de 
prolongamento para além da 
componente letiva do pré-es-
colar seja mais enriquecedor 
para as crianças a frequentar 
os seus Jardins de Infância.

Em comunicado, o AEG 
adfianta que “ programa que 
proporciona precisamente 
“mais tempo e melhor tem-
po” de permanência das 
crianças no Jardim de In-
fância, através de actividade 
que não têm qualquer custo 
acrescido para qualquer das 
famílias que tem necessida-
de de recorrer a este serviço, 
graças a um financiamento 
específico da Junta de Fre-
guesia do território educati-
vo. O programa de activida-
des desenvolve-se em três 
das cinco tardes de cada 
semana, “permitindo que os 
alunos saiam das rotinas dos 
seus jogos e brincadeiras ha-
bituais e desenvolvam, numa 

tarde, trabalhos no atelier 
das artes plásticas, noutra, 
competências diferentes no 
workshop de musicalidades 
e que, na terceira, vão para 
as atividades de natação”, 
descreve o agrupamento, 
que reitera o compromisso 
com a qualidade da ofer-
ta por parte das entidades 
contratadas, sempre com 
o objectivo de assegurar 
“que esse tempo é também 
uma oportunidade para um 
verdadeiro complemento às 
atividades desenvolvidas ao 
longo do dia, com as respeti-
vas educadoras de infância”.

Segundo o AEG, “o pro-
jeto surge dado que a com-
ponente de apoio à família, 
prevista legalmente para o 
pré-escolar, não oferece, 
em regra, um serviço capaz 
de assegurar a qualidade 
desejada, para um projeto 
a concretizar cinco dias em 
cada semana, nomeada-
mente pela indisponibilidade 
de recursos humanos em 
número e competência para 

a implementação de um pro-
jeto diário, ainda que sob 
coordenação/orientação das 
respetivas educadoras de 
infância”. 

O agrupamento aproveita 
para salientar que “om proje-
to só é possível implementar 
com a preciosa colaboração 
da Junta de Freguesia (an-
tes de Gondifelos, Cavalões 
e Outiz e agora da União de 
Freguesias correspondente), 
a quem o Agrupamento sen-
sibilizou para este problema 
das famílias daquele territó-
rio, dando a resposta que os 
pais precisam, para assegu-
rar o acompanhamento das 
suas crianças, em particular 
o das mais novas, face à im-
peratividade e inflexibilidade 
dos horários dos seus em-
pregos por conta de outrem 
e da reduzida capacidade do 
background familiar”.

Agrupamento de Gondifelos 
premiado pela CONFAP

CIOR acolheu professores 
de França e Chipre

A Escola Profissional 
CIOR acolheu, no decorrer 
da passada semana, um gru-
po de professores oriundos 
de França e do Chipre, que 
participou no 2.º Encontro 
de coordenadores do projeto 
KA2 “Track it, Don’t lose it”, 
do Programa Erasmus+. 

Segundo Amadeu Dinis, 
director da CIOR, “o objetivo 
deste encontro foi apresen-
tar o produto final do primeiro 
ano de trabalho do projeto, 
que consistiu na construção 
de uma base de dados que 
permita a otimização da ges-
tão dos equipamentos escolares dos diferentes parceiros envolvidos”.

Integram este projeto o Lycée Louis Blériot, de Trappes, em França, como entidade co-
ordenadora, o C’ Technical School of Limassol, do Chipre e a Escola Profissional CIOR. No 
próximo ano os alunos destas três escolas parceiras irão “divulgar e aplicar  esta base de da-
dos, tendo em vista o desenvolvimento das suas competências empreendedoras”, conforme 
assegurou o diretor da CIOR

Durante o encontro, os participantes tiveram ainda a possibilidade de realizar visitas a 
equipamentos culturais e valores patrimoniais do município e da região. 

Delães exibiu-se 
na V Mostra Associativa

A freguesia de Deláes exi-
biu-se, no passado dia 2 de 
junho, naquela que foi a sua V 
Mostra Associativa.

Com um novo modelo de 
ordenamento do espaço e um 
programa recheado a Junta 
de Freguesia local ofereceu 
aos seus cidadãos um dia de 
celebração das suas associa-
ções e artesãos. Destaque 
para a 1.ª Caminhada Solidá-
ria Associativa que levou os 
participantes até à Loja Social 
e à Estação Arqueológica de 
Perrelos, e para o desfile da 
Fanfarra dos Escuteiros de 
Delães. O programa cultural de dois dias contou com atuações do Rancho Folclórico Divino 
Salvador de Delães, as crianças da EB Delães e da Bem-me-Quer, workshops da Associação 
de Pais e dos Escuteiros, Grupo de Cavaquinhos do Liberdade, os Camaleão, o Dj Paulo 
Rodrigues, provas de radiomodelismo, jogos tradicionais, Os Divertidos, Escola de Karaté de 
Delães, Dança Kids e a StrongWolf’sacademy. 
Para a Junta de Freguesia, a edição foi “um sucesso”, e terá sido considerada por muitos 
dos presentes “a melhor”, ajudando a definir modelos de futuro para o evento.

MAL organiza Torneio de Sueca
A Mocidade Alegre de Landim (MAL) organiza, no próximo dia 23, a partir das 14 horas, na 

sua sede, um Torneio de Sueca.
Para a dupla vencedora existem dois presuntos de oferta, para os segundos classificados 

dois frangos e ainda uma caixa de vinho para aqueles que ocuparem o ultimo lugar do pódio.
A MAL aguarda com expectativa a desão, uma vez que a realização do torneio será con-

dicionada pela existência de pelo menos dez equipas inscritas. As inscrições podem ser re-
alizadas na sede da associação, junto de qualquer dirigente ou através da rede social da 
associação em facebook.com/mal.landim.

A direcção agradece desde já aos inscritos, dado que “para além da dinamização que este 
torneio cria, também permite que seja uma angariação de fundos para associação”.
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“Em Famalicão, os servi-
ços públicos estatais estão 
a degradar-se. Isso é visível 
e sentido pelos cidadãos”. 
A constatação é do depu-
tado do PSD à Assembleia 
da República, Jorge Paulo 
Oliveira, que reuniu recente-
mente com responsáveis da 
Delegação Concelhia de Vila 
Nova Famalicão da Ordem 
dos Solicitadores e Agentes 
de Execução para avaliar do 
estado dos serviços públicos 
da administração central.

Jorge Paulo Oliveira, que 
foi acompanhado de Luís 
Barroso, dirigente da Co-
missão politica Concelhia da 
JSD,  pega no exemplo para-
digmático da Conservatória 
do Registo Civil, cujo mau 

estado já não é a primeira 
vez que aborda, para falar de 
um autêntico “calvário que 
representa para cidadãos e 
funcionários a gritante falta 
de condições das instala-

ções”. Aflora ainda o “caos 
que se vive no Serviços local 
da Segurança que desespe-
ra e revolta os seus utentes 
com tempos de espera que 
chegam a atingir as cinco ho-

ras”, e ainda o “agravamento 
das listas de espera no Hos-
pital de Famalicão”.

O famalicense alega que 
“os problemas não são de 
agora, mas têm vindo a agra-
var-se”, e não recusa levar as 
suas acusações mais além:  
“não estamos a falar apenas 
da falta de investimento do 
Estado. É percetível tam-
bém uma certa atitude de 
ostracização do governo em 
relação a Famalicão. A no-
vela da Loja do Cidadão, por 
exemplo, mostra-nos que 
não somos tratados em pé 
de igualdade com os demais 
municípios. Objetivamente, 
somos menorizados e preju-
dicados”.    

Na reunião com aque-

la delegação, Jorge Paulo 
Oliveira debateu ainda a 
questão do elevado número 
de pendências na Instância 
Central de Execuções do Tri-
bunal de Famalicão que, no 
ano passado se cifrava em 
maios de 35 mil processos. 
Tal como já o havia feito na 
Delegação da Ordem dos 
Advogados, Jorge Paulo Oli-
veira, considerou que “35 mil 
pendências, significam 35 
mil sentenças penduradas. 
Significa que a Justiça não 
se materializa”.

O deputado deu a co-
nhecer à delegação a forma 
como o Ministério da Justiça 
pretende ultrapassar o cons-
trangimento, através da cria-
ção no Tribunal de Famalicão 

das denominadas “equipas 
de recuperação”, constitu-
ídas por oficias de justiça e 
que colaboram com os juízos 
de execução de modo a con-
tribuírem para a regulariza-
ção dos atrasos. O deputado 
famalicense recorda, con-
tudo, que essas equipas no 
total dos tribunais por onde 
passaram durante o ano de 
2017 e em matéria de execu-
ções, “apenas conseguiram 
intervir em 2411 processos, 
o que é um numero irrisório 
e revelador de que não é por 
aí que se consegue recupe-
rar, em tempo útil, os atrasos 
registados em mais de 35 mil 
processos só no Tribunal de 
Famalicão”.

Denúncia é do deputado do PSD, Jorge Paulo Oliveira, no rescaldo 
de reunião com Delegação Concelhia da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução

Degradação dos serviços públicos é “visível 
e sentida pelos cidadãos”

Pedro Almeida, acompa-
nhado por Nuno Almeida, 
tirou o máximo partido da es-
tratégia delineada à partida 
da primeira jornada da fase 
de asfalto do Campeonato 
Portugal Ralis (CPR), termi-
nando o Rallye Vidreiro, re-
alizado na Marinha Grande, 

na sexta posição da grelha.
“Cumprimos à risca a es-

tratégia que delineamos à 
partida deste rali, como em 
todos os anteriores, primei-
ro é terminar. Chegamos 
ao final na sexta posição 
do CPR, numa dura e longa 
prova, mas o Ford Fiesta R5 

esteve sempre em grande 
nível e toda a equipa fez um 
excelente trabalho, como 
tem sido apanágio”, refere o 
piloto no rescaldo de mais 
uma jornada.

O jovem piloto de Fa-
malicão não escondeu a 
satisfação pelo “excelente” 

desepenho do Ford Fiesta 
R5 naquela que foi a sua 
“estreia” em pisos de asfalto, 
e, naquela que foi também 
a primeira prova de Pedro 
Almeida no CPR neste tipo 
de piso. “Como em qualquer 
modalidade desportiva, os 
ralis também podem provo-

car contratempos, e este não 
foi exceção. Contrariedades 
que foram sendo reparadas 
mas fizeram perder tempo, 
essencialmente com a válvu-
la pop-off, durante a manhã 
de hoje que acabaria por ser 
solucionada na assistência. 
Na partida para a derradei-
ra seção penalizamos à en-
trada da primeira especial 
devido à quebra da barra es-
tabilizadora e tivemos que jo-
gar”com a meteorologia que 
se apresentou instável e ba-
ralhou a escolha de pneus. 
Já o Fiesta R5 esteve em 
excelentes condições com 
um set-upperfeito”, revelou 
Pedro Almeida.

O Campeonato Portu-
gal Ralis segue agora para 
Castelo Branco para a re-
alização da quinta jornada, 

agendada para 30 de junho 
e 1 de julho. “É uma região 
onde já fui muito feliz, foi lá 
que obtive a primeira vitó-
ria na minha curta carreira 
no desporto motorizado, 
vencendo numa jornada de 
ralicross”, salientou o piloto 
que conta com os seguintes 
apoios: Nhclima - Ventilação 
e Climatização, Bamesa,JA-
Cunha - Equipamentos e Lo-
gística, Lda, JAC Transporte, 
NHGROUP, Suba - Creative 
Agency, Famaconcret, Lda, 
Telheiro &amp; Gonçalves, 
Lda, Habialuminios, Lda, 
Cozicruz, MobiliárioL3W - 
Material Eléctrico, Bricofa-
ma - Bricolage e materiais 
similares para construção, 
Ponto Placa - Materiais de 
Construção, e Município de 
Famalicão.

Rallye Vidreiro abriu fase de asfalto do CPR

Pedro Almeida sobressai 
no Pinhal do Rei

Concurso de quadras a Santo António 
já arrancou

“A mobilidade e as Festas Antoninas de Vila Nova de Fa-
malicão” é  o molte para mais um Consurso de Quadras que 
tem vindo a ser promovido pelo pelouro da Mobilidade da Câ-
mara Municipal. O concurso decorre até ao dia 18 de junho. 

Os interessados em participar devem consultar o regula-
mento e fazer a sua inscrição através do link https://goo.gl/
w8JhVF. Serão atribuídos três prémios (1.º, 2.º e 3.º) e men-
ções honrosas.
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A equipa A do Clube de Xadrez A2D, da 
Didáxis,  continua na luta pela defesa da Taça 
de Portugal conquistada a época transata, 
depois de ultrapassar a equipa primodivisio-
nária Academia de Xadrez Portugal e passar 
aos quartos de final da 40.ª edição, na época 
2017/2018, mas favorável à equipa famali-
cense por vitória em tabuleiro superior, o que 
constituiu mais uma bela página escrita na 
história do Xadrez Famalicense.

O CX A2D repete assim a presença na 
Final Four da Taça de Portugal de Xadrez, 
depois de játer assegurado presença por três vezes (2016/2017, 2015/2016 e 2012/2013) e 
continua a sonhar em repetir o feito histórico da época transata com a conquista pelo segundo 
ano consecutivo do Troféu Coletivo mais emblemático do calendário federativo.

O sorteio da Meia Final da Taça de Portugal de Xadrez realiza-se na próxima semana e a 
Final Four terá lugar a 14 de julho.

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 66, do livro de notas 12-B, Maria 
Matilde de Araújo Correia, viúva, NIF 162.087.268, natural da freguesia de Areias, concelho de 
Santo Tirso e Maria da Conceição Araújo Cruz, NIF 188.715.487, divorciada, natural da fregue-
sia de Ribeirão, deste concelho, residentes na Rua da Ponte, nº 340, freguesia de Gavião, deste 
concelho, DECLARAM QUE: _________________________
_______Que são elas as únicas herdeiras de seu falecido marido e pai, respectivamente, Fer-
nando da Costa Cruz, falecido aos vinte e um de Maio de dois mil e dezasseis, na freguesia de 
Gavião, deste concelho, no estado de casado com a primeira outorgante Maria Matilde, sob o 
regime de comunhão geral, residente que foi na indicada Rua da Ponte, n.º 340, tendo-lhe suce-
dido por seus únicos herdeiros, por vocação da lei, a sua mulher, aquela Maria Matilde, ainda no 
estado de viúva do autor e dois filhos, que são a aqui segunda outorgante Maria da Conceição e 
ainda José Rosendo Araújo Cruz, solteiro, maior, natural da freguesia de Ribeirão, deste conce-
lho, residente que foi na mesma Rua da Ponte, n.º 340, actualmente falecido; _____________
_______Por morte deste filho José Rosendo Araújo Cruz, sucedeu-lhe por sua única herdeira 
a sua mãe, a acima identificada Maria Matilde, já devidamente habilitadas quanto aos dois óbi-
tos por “Procedimentos Simplificados de Habilitação de Herdeiros e Registos”, n.ºs 71/2016 e 
55/2017, celebrados na Conservatória do Registo Civil de Vila Nova de Famalicão no dia trinta de 
Junho de dois mil e dezasseis e vinte e quatro de Maio do ano findo, de que me foram exibidas 
certidões expedidas pela dita Conservatória nas datas respectivas; ___
_______Da referida herança faz parte, entre outros, o prédio urbano composto de morada de 
casas torres e térreas, com logradouro, eirado com uma lata e junto terra de horta com um poço, 
árvores de vinho e fruta, sito no Lugar da Ponte ou Cachadinha, freguesia de Gavião, concelho 
de Vila Nova de Famalicão, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 67, descrito na Conserva-
tória do Registo Predial sob o número mil oitocentos e cinquenta e três – Gavião, sendo, por 
consequência, elas outorgantes, suas donas e legítimas possuidoras, com exclusão de outrem, 
em comum e sem determinação de parte ou direito. ______________________________
_______O referido prédio está registado pela apresentação quatro, de treze de Maio de mil 
novecentos e quarenta e dois, a favor de António Ferreira da Silva Araújo, no estado de casado, 
residente que foi na freguesia de Gavião, concelho de Vila Nova de Famalicão, actualmente 
falecido. ____________________________________________________________
_______Que o identificado prédio urbano veio à posse do dissolvido casal da primeira outor-
gante Maria Matilde de Araújo Correia e seu marido Fernando da Costa Cruz por doação feita no 
ano de mil novecentos e sessenta e cinco, por Joaquim Rodrigues Correia e Maria da Conceição 
Araújo, pais daquela Maria Matilde; _________________________________________
_______Estes Joaquim Rodrigues Correia e mulher Maria da Conceição Araújo, adquiriram 
o identificado prédio ao titular inscrito, por compra feita por volta do ano de mil novecentos e 
cinquenta; ___________________________________________________________
_______Daquela escritura de doação, bem como da aquisição referida no parágrafo anterior, 
não ficaram os respectivos titulares a dispor de titulo formal que lhes permita o registo na compe-
tente Conservatória do Registo Predial, por se tratarem de transmissões verbais; 
_______Mas, sem prejuízo do que foi afirmado, foi o identificado  prédio usufruído desde aquele 
ano de mil novecentos e sessenta e cinco até ao dia de hoje por elas 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. _________________
________Consequentemente, mesmo sem os correspondentes títulos aquisitivos, que elas ou-
torgantes, por si e ante possuidores, se encontram na posse do prédio desde aquele ano de 
mil novecentos e sessenta e cinco, pelo que sempre o teriam adquirido por usucapião, o que 
invocam para efeito de estabelecimento de novo trato sucessivo e registo do mesmo em nome 
da herança. __________________________________________________________
______Vila Nova de Famalicão e Cartório Notarial de António Pedro Passos, quatro de Junho 
do ano dois mil e dezoito. _________________________________________________

O Notário,
António Pedro Domingues da Silva Passos

Factª 332/001/2018. O Povo Famalicense, 12 de junho de 2018

Xadrez da Didáxis apurado 
para a Final Four da Taça de Portugal

A Academia dos Bombei-
ros Voluntários Famalicen-
ses conquistou a Taça de 
Portugal Alex Ryu Jitsu, que 
foi disputada no passado sá-
bado no Pavilhão Municipal 
das Lameiras. Esta que é 
uma das provas oficiais de 
maior relevo daquela fede-
ração estava inserida nos 
programas das festas Anto-
ninas.

Em nota de imprensa, a 
Federação adianta que to-
das as academias Alex Ryu 
Jitsu e as associações convi-
dadas “tiveram uma brilhan-
te actuação, da qual originou 
um resultado muito renhido 
e decidido no último segun-
do, sendo a Taça de Portu-
gal 2018, conquistada pela 
academia de Alex Ryu Jitsu 
dos Bombeiros Voluntários 
Famalicenses”. Ficaram no 
pódio, em 2.º lugar, a acade-
mia de Alex Ryu Jitsu Nine e 
em 3.º lugar a academia Alex 
Ryu Jitsu de Vermoim.

A organização do evento 
esteve a cargo da equipa li-
derada pelo Mestre Fernan-
do Carvalhal, responsável 
da academia de Esmeriz, 
prova esta homologada pela 
Federação Portuguesa de 

Alex Ryu Jitsu, sendo que o 
seu presidente Mestre Ale-
xandre Carvalho entregou o 
certificado/diploma à equipa 
vencedora.

A Câmara Municipal fe-
z-se representar no evento 
pelo vereador do Desporto, 
Mário Passos, que entregou 
a Taça de Portugal à equipa 
vencedora. O responsável 
autárquico destacou “o ex-
celente trabalho” que a Fe-
deração Portuguesa de Alex 
Ryu Jitsu tem vindo a desen-
volver em prol do concelho e 
na formação e bem estar dos 
famalicenses, projetando as 
artes marciais a nível nacio-
nal e internacional.

Alex Ryu Jitsu

Academia dos B.V. Famalicenses 
conquista Taça de Portugal 2018

Rali de Famalicão 
a 20 e 21 
de Julho

Os dias 20 e 21 de Ju-
lho estão reservados na 
agenda para mais um Rali 
de Famalicão. 

O evento, que consti-
tui a 6.ª prova pontuável 
do Troféu CIN conta com 
quatro provas especiais 
que vão visar as fregue-
sias de Mouquim, leme-
nhe, Jesufrei, Arnoso 
Santa Maria e Santa Eulá-
lia, Nine, Outiz, Vilarinho, 
Fradelos e Calendário.
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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

WWW.OPOVOFAMALICENSE.COM

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

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

PRECISA-SE
Padeiro c/ 

experiência, 
salário e horário 

a combinar.
TLM.: 912 189 776

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

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
Cabeleireira/o 
c/ experiência.

TLM.: 917 663 941

PRECISA-SE
Colaboradores a 

part-time e a full-time.
TLM.: 935 300 900

VENDO
Máquina de cortar erva e 
mato e motor de solofatar. 

Por motivos de saúde.
TLM.: 918 892 761

PRECISA-SE
Funcionário/a p/ pastelaria 

em Calendário c/ experiência 
ou vontade de aprender.

TLM.: 910 520 616

PRECISA-SE
Empregado/a 
de mesa para 
restaurante 

nesta cidade.
TLM.: 917 529 676

ALUGA-SE
Café em Jesufrei 
c/ grande parque 

de estacionamento.
TLM.: 919 291 554

VENDO - 969 010 914
TERRENO

PAÇOS DE FERREIRA
62 Lotes de terreno para 

moradias isoladas.
Terreno sobranceiro
Infrastuturas feitas.                          

TERRENO
VILA NOVA DE GAIA

Terreno c/ projeto p/ 50 
habitações T3 e T2

60 aparcamentos auto
Vistas de mar

PREÇO A COMBINAR PREÇO A COMBINAR

RESTAURANTE
No centro da 

cidade precisa 
de cozinheiro/a. 

Entrada imediata.
TLM.: 916 401 643

ORAÇÃO A S. JUDAS
Tadeu... Advogado dos casos 
difíceis e desesperados. Reze 
9 Avé-Marias durante 9 dias. 
Peça 3 desejos: 1 possível, 
2 impossíveis e ao nono dia 

publique o aviso. Cumprirse-á 
mesmo que não acredite...

F.V.

PRECISA-SE
Auxiliar de geriatria 
(com experiência) 

e empregada/o
 de limpeza.

TLM.: 931 617 839

ARRENDA-SE
T1 c/ cozinha mobilada e 

garagem fechada em Famalicão

TLM.: 916 355 179



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

23O POVO FAMALICENSE12 de Junho de 2018

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

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

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

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

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

NOVIDADE
Trintona, mamas
 grandes e duras. 

Folgosa. Espera por ti! 
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

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

RELAX

BETY
Linda, momentos 

inesquéciveis, ambiente 
sedutor, faço deslocações 

a hotel e motel, 
massagens e acessórios.
TLM.: 915 104 229

Você procura satisfação 
garantida e muito carinho. 
Estou disposta a realizar 

o seu prazer. 
TLM.: 920 347 909

LISA
Foto real.
Completa, 

apartamento 
privado.

 A partir de 
20€.

916 106 735




