
Banco de Livros:
período de cedência 
de manuais já está aberto
Pág. 3

ANO XVIII | N.º 926 | 19 de Junho de 2018 | Diretora: Sandra Ribeiro Gonçalves | SEMANÁRIO GRATUITO

ARCA 
vence 
Marchas 
Antoninas
Pág. 4 

EBI de Pedome insuficiente 
para o contingente de alunos 
previsível
Bloco de Esquerda verificou insuficiência 
em visita de trabalho e remete resolução 
do problema para a Câmara.
Câmara endereça responsabilidade 
a quem o criou, o Governo. 
Pág. 11

Pena suspensa 
para estrangeiros 
que cultivavam cannabis
Pág. 5



CHMA promove 
tratamento 
de doença rara

O Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar do Mé-
dio Ave (CHMA), começou este mês com o tratamento de 
uma doença hereditária rara, denominada doença de An-
derson-Fabry, que afetar sobretudo os aparelhos cardio-
vascular, renal e neurológico. 

Em nota de imprensa, o CHMA adianta que a doen-
ça é hereditária e pode afetar vários elementos da mes-
ma família, promovendo uma deficiência numa enzima, o 
que provoca a acumulação de lípidos em vários órgãos. 
Segundo o centro hospitalar, “a terapêutica iniciada, que 
tem custo muito elevado, consiste na perfusão intraveno-
sa, sob condições de vigilância e monitorização, da enzi-
ma deficitária, alcançando-se estabilização da doença e 
melhoria significativa da qualidade de vida dos doentes”. 
De referir que pela sua raridade, esta doença tem um pro-
cesso diagnóstico complexo, e há um número restrito de 
Centros Hospitalares no país a efetuar o seu acompanha-
mento.

O Serviço de Cardiologia do CHMA tornou possível que 
tais tratamentos possam ser feitos na proximidade da área 
de residência dos doentes. Os tratamentos do primeiro do-
ente iniciaram-se este mês, no Hospital de Dia da Unidade 
de Santo Tirso. De referir que a equipa de enfermagem 
responsável pela administração desta terapêutica, rece-
beu formação prévia, relativamente á doença e especifici-
dades do tratamento, no Centro de Referência. 

É ainda de salientar que tal iniciativa “só foi possível 
pela dedicação da médica cardiologista do CHMA, Márcia 
Torres, e o empenho de todos, nomeadamente do pessoal 
de enfermagem do Hospital de Dia e Serviço Farmacêu-
tico, com um agradecimento ao Hospital Senhora de Oli-
veira pela disponibilidade demonstrada”, conclui o CHMA.

Não há fuga possível!
Mato e ervas de um lado, ervas do outros... 

O cenário é do terreno que fica acima do Parque de Sinçães, 
bem próximo da Casa das Artes. 

Do lado dos passeio a erva vai crescendo desgovernada onde a 
calçada dá tréguas. Do lado do terreno há ervas, mato e até lixo 

volumoso (mobiliário), em conjugação perigosa!
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“Ready Player: Jogadior 
1”, de Steven Spielberg, é o 
filme em exibição esta quin-
ta-feira no Pequeno Auditó-
rio da Casa das Artes, pelas 
21h45, em mais uma sessão 
das Noites do Cineclube.

O filme escala o futuro 
para o ano 2045, num pla-
neta aniquilado pela sobre-
população, pelas alterações 
climáticas e pela poluição, 
a maioria das pessoas eva-
de-se para o OASIS (On-
tologically Anthropocentric 
Sensory Immersive Simu-
lation), um jogo virtual onde 
qualquer um pode assumir 
a personagem e existência 
que desejar. Quando morre 
James Halliday, o criador do 
OASIS, deixa uma mensa-
gem ao mundo onde revela 
doar toda a sua fortuna, in-
cluindo o jogo, à primeira 
pessoa capaz de encontrar 
um “Ovo da Páscoa” digital 
supostamente ali escondido. 
Essa informação vai originar 
uma caça ao tesouro sem 
precedentes. Entre os con-
correntes está Wade Watts, 
um jovem sem nada a per-
der, que está empenhado em 
mudar de vida.

Cinema de Splierberg 
nas Noites do Cineclube
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A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão 
aproveita o fim de mais um 
ano lectivo para relançar a 
campanha de recolha de 
manuais escolares usados. 
A cedência dos manuais 
usados, para os 8.º e 12.º 
anos, deverá ser efetuada 
até 13 de julho, na Bibliote-
ca Municipal Camilo Castelo 
Branco, e ainda nos Pólos da 
Biblioteca, sedes de Agrupa-
mentos de Escolas e Coope-
rativas de Ensino do conce-
lho. A divulgação da listagem 
dos livros disponíveis para 
empréstimo será posterior-
mente publicada na página 
da internet da Biblioteca Mu-
nicipal, em http://www.biblio-
tecacamilocastelobranco.
org/, no dia 24 de julho.

A partir do dia imediata-
mente a seguir, 25 de julho, 
as famílias poderão já re-
quisitar os livros, sendo que 
numa primeira fase a requi-
sição pode ser efetuada nas 
sedes dos agrupamentos de 
escolas e escolas não agru-
padas, para alunos do Esca-

lão B, da Ação Social Esco-
lar; na Biblioteca Municipal 
Camilo Castelo Branco e nas 
sedes dos agrupamentos de 
escolas e escolas não agru-
padas, para os alunos ou 
encarregados de educação 
que tenham cedido manuais 
ao Banco de Livros. Numa 
segunda fase e para todos 
os restantes interessados, a 
requisição pode ser efetuada 
na Biblioteca Municipal Ca-

milo Castelo Branco.
Para o presidente da 

Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, é precisamente o fi-
nal do ano lectivo “a altura 
ideal para as famílias reuni-
rem os manuais que já não 
são necessários e entre-
gá-los no Banco de Livros 
Escolares de Famalicão”. 
O edil, que considera esta 
aposta da autarquia “vence-
dora”, adianta que através 

dela “temos conseguido aju-
dar muitas famílias famali-
censes a poupar com os ma-
nuais escolares”. 

Refira-se que os princi-
pais objetivos do Banco de 
Livros são o de desenvolver 
o sentido de partilha e soli-
dariedade social, promover 
a reutilização dos manuais 
escolares e o respeito pelo 
livro, diminuir os custos de 
aquisição de manuais esco-
lares e promover a educação 
ambiental, principalmente 
junto das gerações mais no-
vas.

De acordo com as nor-
mas de participação da ini-
ciativa, a Biblioteca Munici-
pal Camilo Castelo Branco é 
a entidade responsável pela 
constituição e gestão do 
banco de manuais escolares 
entregues pela população.

Cedência de livros pode ser feita até 13 de julho na Biblioteca Municipal 

Câmara relança campanha 
de recolha de manuais escolares usados

Listagem de manuais disponíveis será publicada a 24 de Julho, e a 
25 pode avançar a fase de requisição
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A ARCA (Associação Re-
creativa e Cultural de Antas) 
bem ecoou, cantando, “Vai 
ser desta…”, e foi mesmo. 
A colectividade foi a grande 
vencedora da edição deste 
ano das Marchas Antoninas, 
que saíram para a rua na noi-
te da passada terça-feira, e 
trouxeram à cidade milhares 
de pessoas.

O segundo lugar do pódio 
ficou ocupado pela Associa-
ção Recreativa Desportiva 

Lazer do Ave, de Ribeirão, 
e o terceiro pela da Associa-
ção Cultural São Salvador da 
Lagoa (LACS).

A marcha da ARCA ven-
ceu ainda as categorias de 
“Marcha Mais Popular”, pré-
mio que assegura há qua-
tro edições consecutivas, e 
ainda “Melhor Coreografia” 
e “Melhor Letra”. Também a 
LACS foi repetente em pré-
mios ao somar a distinção 
de “Melhor Guarda-Roupa” 

ao terceiro lugar do pódio. O 
prémio de “Melhor Música” 
consagrou a marca da União 
de Freguesias de Esmeriz e 
Cabeçudos, e os “Melhores 
Arcos” foram para a Associa-
ção Cultural e Recreativa de 
São Pedro de Riba de Ave. 

O presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, Paulo Cunha, as-
sistiu ao espectáculo e elo-
gia a “inovação e criativida-
de” das Marchas Antoninas, 

que trouxeram à cidade “uma 
magnífica noite de Santo An-
tónio”.

O edil assinala “uma me-
lhoria” das propostas ano 
após ano, e sublinha sobre-
tudo o “envolvimento social 
muito forte do projecto”, que 
considera “importante” para 
a construção de uma comu-
nidade e fortalecer os “laços 
de pertença ao território”.

Para Ricardo Ribeiro, res-
ponsável da marcha vence-
dora, a vitória vem de certa 
forma consagrar o “risco 
calculado” que a ARCA bem 
sabe que correu, ao querer 
“inovar”. Esta é uma ques-
tão que, no seu entender, 
assume especial pertinência 
quando todas as marchas 
partem de um mesmo tema, 
o que pode ser de certa for-
ma ser “castrador”. Natural-
mente consciente que essa 
inovação não pode alienar 
a “matriz popular” que é 
a razão da existência das 
marchas, Ricardo Ribeiro 
entende que é essencial que 
“nos deixemos levar pela 
criatividade”, imprimindo ao 
processo “alguma daquela 
que é a nossa própria mundi-
vidência”. Este responsável 
admite que possa não ser 
consensual a abordagem 
que a ARCA deu ao tema, 
mas sublinha que é também 
pela criatividade que a tradi-
ção se impõe e se preserva. 

Quanto ao enredo criado 
em torno do tema designa-
do pela Câmara Municipal 
– “Pão de Santo António”, 
a ARCA optou por pensar 
“fora da caixa”, abraçando 
o sentido filosófico do pão, 
não como alimento do corpo, 
mas como “alimento da alma, 
e de todos os sonhos da hu-
manidade”. O filme “Feiticei-
ro de Oz”, do Homem de Lata 
que queria ter um coração, 
foi a tela em branco onde a 
ARCA desenhou o enredo de 
uma marcha orientada para 

a necessidade da humani-
dade reflectir sobre o seu 
caminho, colocando mais 
coração e menos corpo nas 
decisões sobre o seu futuro 
colectivo. “A humanidade de 
hoje está carente de afectos, 
e é esse coração que nós 
nos propusemos dar ao ho-
mem de hoje”, refere a pro-
pósito Ricardo Ribeiro. 

A guerra na Síria, e o dra-
ma concreto das crianças, 
foi o drama internacional que 
a ARCA quis fazer sobres-
sair nesse quadro de uma 
humanidade que necessita 
do tal coração aspirado pelo 
“Homem de Lata”: “enquan-
to morrerem crianças sírias, 
à velocidade de uma por 
hora, nós queremos erguer a 
nossa voz, sobretudo pelos 
direitos das crianças, e não 
deixar passar isso em claro. 
Enquanto desfilávamos pe-
las ruas da cidade, morre-

ram pelo menos mais meia 
dúzia de crianças sírias. Ain-
da que estejamos a falar de 
um ponto muito distante do 
nosso ‘planeta’, isso é razão 
para que nos preocupemos 
um bocadinho com o nos-
so mundo. No fundo o que 
queremos aqui sugerir às 
pessoas é que tentem mudar 
um bocadinho o seu ‘quintal’, 
para que consigamos ir mais 
fundo e mudar o mundo”.   

Com a vitória da edição 
de 2018 a ARCA põe fim 
a um jejum de 16 anos, ao 
longo dos quais foi ganhan-
do algumas categorias, com 
preponderância sobre a de 
“Marcha Mais Popular”, mas 
sem conseguir o primeiro 
lugar do pódio. Segundo Ri-
cardo Ribeiro a vitória pre-
meia ainda seis meses de 
trabalho “árduo”, e quatro 
meses de ensaios “intensos”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Colectividade de Antas põe fim a jejum de 16 anos com quatro prémios: Melhor Marcha, 
Marcha Mais Popular, Melhor Coreografia e Melhor Letra

ARCA vence Marchas Antoninas 
com enredo “fora da caixa”

ARCA reclama cheque “mais chorudo”

No rescaldo da apresentação no palco dos Paços do 
Concelho, e ainda sem resultados no horizonte, Ricardo 
Ribeiro apelava à Câmara Municipal por um cheque “mais 
chorudo” no apoio financeiro às marchas. Segundo este 
responsável, a ARCA investiu seguramente o dobro da 
verba que recebe em quadro de vitória. “Nós fizemo-lo 
porque temos outros meios para o gastar”, mas adianta 
que apenas mais “duas ou três marchas” partilham dessas 
mesmas condições. Só assim podem recorrer a “materiais 
mais nobres”, o que, naturalmente, se reflectem no resul-
tado final. Reconhece “o esforço” do município este ano, 
mas adverte que continua a ser insuficiente para garantir 
uma “marcha competitiva”, condição que identifica como 
essencial para que também se consigam mobilizar as pes-
soas. “Quando não trazemos uma marcha competitiva as 
pessoas não se revêem muito, porque gostam de parti-
cipar em marchas que ganham e que lutam pelo pódio”, 
o que, sublinha, requer meios que não estão ao alcance 
de todos.

Na reacção ao desafio do representante da marcha da 
ARCA, o presidente da Câmara deixa claro que o montan-
te do apoio já tem vindo a ser ajustado e a sofrer “uma evo-
lução positiva”, mas acrescenta que está disponível para 
“avaliar” esse aspecto no futuro, uma vez que as marchas 
são o “produto-âncora das Antoninas”. Sublinha, todavia, 
que não é desejável que se perca o voluntarismo que está 
muito inerente a cada participação.
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Cinco anos de pena sus-
pensa por igual período, foi 
a pena a que foram senten-
ciados os cidadãos de na-
cionalidade búlgara e turca, 
que se encontravam detidos 
preventivamente desde Ju-
nho de 2017, depois inter-
ceptados pela GNR quando 
abandonavam um de dois 
armazéns onde cultivavam 
cannabis que teriam como 
destino a Holanda. 

A leitura da sentença teve 
lugar na passada quinta-feira 
no tribunal de Guimarães, de 
onde os dois homens de 40 
e 43 anos saíram em liber-
dade, determinada que foi a 
suspensão da pena a que fo-
ram condenados pelo crime 
de tráfico de droga. O juiz 
entendeu desagravar a acu-
sação, que apontava para 
um crime de tráfico de droga 
agravado, em função de uma 
grande quantidade de droga, 
distribuída por grande núme-
ro de pessoas, gerando com 
isso um lucro significativo 

para os dois estrangeiros. 
“Não se provou qualquer 
transacção, qualquer venda, 
e por isso não se pode con-
cluir que distribuíam o pro-
duto por um grande número 
de pessoas. Também não 
há do lucro que pretenderam 
obter”, alegou o presidente 
do colectivo, que optou pela 
condenação por um crime de 
tráfico simples, que reduz a 

moldura penal aplicável.
No essencial o tribunal 

deu como provados os fac-
tos da acusação, nomeada-
mente que os dois homens 
operavam dois armazéns 
onde geriam uma produção 
de plantas de cannabis. Refi-
ra-se que foram apreendidas 
5493 plantas de cannabis 
no valor de 250 mil euros, 
11872 mil doses de canna-

bis, 10626 euros em dinhei-
ro, e material especializado 
para a produção e tratamen-
to da droga que se estima 
resultar de um investimento 
da ordem dos 150 mil eu-
ros. Ao longo do julgamento, 
os dois arguidos assumi-
ram que eram responsáveis 
pelas operações culturais, 
mas que não passavam de 
trabalhadores agrícolas que 

trabalhavam por conta de 
outrem, limitando-se a rece-
ber um ordenado, rejeitando 
assim a ideia de que eram 
os titulares do negócio ilícito. 
De resto, o processo chegou 
a ter um terceiro arguido, 
precisamente um homem 
de nacionalidade holandesa 
que seria o responsável pela 
actividade, mas o proces-
so acabou sendo separado 
por não ter sido possível às 
autoridades portuguesas lo-
calizar e notificá-lo ou loca-
lizá-lo.

A suspensão da pena foi 
fundamentada pelo juiz com 
o facto dos dois homens não 
terem antecedentes crimi-
nais, a confissão e arrepen-
dimento, a personalidade 
dos arguidos, a natureza do 
produto estupefaciente em 
causa, os meios e o período 
durante o qual exerceram 
a actividade. O magistrado 
alegou ainda que ambos já 
se encontram suficientemen-
te “intimidados” e “sofreram” 

com o período de prisão pre-
ventiva de quase um ano, 
demonstram “hábitos de tra-
balho” e contam com “apoio 
familiar”, o que considera 
que justifica a suspensão 
da pena de cinco anos por 
igual período. Neste termos, 
e porque sobre eles não pen-
de mais nenhum processo, 
“determina-se a sua imedia-
ta libertação”, concluiu o juiz 
presidente.

Em Famalicão, a estufa 
de cannabis situava-se num 
armazém situado na vila de 
Ribeirão. A segunda foi des-
mantelada em Matosinhos 
(São Mamede de Infesta). A 
operação de combate ao trá-
fico foi desencadeada pelo 
Núcleo de Investigação Cri-
minal da GNR de Barcelos.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

5 anos de pena suspensa para búlgaro 
e turco que operavam estufas de cannabis 

Plantação era vigiada à distância e dispunha de sistemas de ponta

“Vai-me fazer falta para 
comer, mas eu vou ajudar”. 
A frase foi citada em sala 
de audiência por uma ex-
-colaboradora do casal que 
operava um esquema de 
angariação de donativos 
para falsas causas sociais, 
e refere-se a uma das várias 
pessoas que contactou tele-
fonicamente durante o mês 
que ali trabalhou. 

A testemunha admitiu que 
a maioria das pessoas que 
contactavam era pessoas 
idosas e fragilizadas, que 
seduziam com “as mais va-
riadas histórias, inventadas, 
claro”, que iam de crianças 
que necessitavam de medi-
cação ou alimentos, a “ca-
sos que iam à televisão”. 
A operadora, que alega ter 
começado a trabalhar para 
Cátia e Hélder Fonseca em 
Dezembro de 2016, saiu logo 
na primeira semana do mês 
seguinte porque “não queria 
participar naquilo, não queria 
ser conivente com aquilo”, 
porque cedo percebeu que 
tudo aquilo era uma “fraude”. 
“Estive o tempo necessário 

para receber”, contou, e foi-
-se embora.

Segundo a testemunha, 
que alega ter sido contratada 
“sem uma entrevista formal”, 
porque foi recrutada pela 
coordenadora que seria sua 
conhecida, era Cátia e esta 
coordenadora que orienta-
vam o trabalho no call-cen-
ter. Os contactos eram feitos 
de acordo com milhares de 
fichas que estavam ao alcan-
ce das operadoras no seu 
local de trabalho. “Às vezes, 
no mesmo dia contactáva-

mos a mesma pessoa a dizer 
que éramos de outra asso-
ciação”, descreve, porque 
invocavam o nome de “seis 
ou sete” distintas. 

Em audiência foi ouvida 
uma outra ex-colaboradora 
do casal, que invocou nunca 
ter trabalhado a troco de um 
salário, mas como voluntá-
ria. A situação foi desmen-
tida pela arguida, segundo 
a qual nunca teve ninguém 
consigo em regime de vo-
luntariado. Cátia frisou que 
a testemunha auferia um sa-

lário que acumularia, à data, 
com o rendimento social de 
inserção. Também a outra 
ex-colaboradora, apesar do 

escasso tempo que ali tra-
balhou, referiu que “não era 
ninguém voluntário”. SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

“Vai-me fazer falta para comer, 
mas eu vou ajudar”
EX-COLABORADORA NO ESQUEMA DE ANGARIAÇÃO DE DONATIVOS 
APERCEBEU-SE DA FRAUDE QUASE DE IMEDIATO E SAIU

Por vezes ligavam no mesmo dia à mesma pessoa invocando 
outra instituição e caso

Corpo encontrado 
em Joane é mesmo 
de David Sousa

O cadáver em avançado de decomposição 
encontrado num ribeiro em Joane é mesmo o de 
David Sousa, de 50 anos de idade, que se encon-
trava desaparecido desde Fevereiro deste ano. 
Mais de um mês depois do corpo ter sido encon-
trado no leito do pequeno ribeiro que atravessa o 
Parque da Ribeira, está finalmente confirmada a 
identidade. A demora terá tido a ver com exames 
complementares mais demorados que toveram 
que ser feitos com o objectivo de certificar com 
absoluta certeza de que aquele corpo era de facto 
o de David Sousa.

O corpo, recorde-se, foi encontrado em 3 de 
maio último por um funcionários de Junta de Joa-
ne que procedia a trabalhos nas imediações. Ape-
sar de, ao que apurámos, terem sido encontrados 
nas imediações pertences identificados por familiares como sendo de David Sousa, o cor-
po em avançado estado de decompsoição teve que ser sujeito a exames forenses variados 
no sentido de atestar a identidade, daí a demora do processo que agora chega ao fim.
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Concluído o saneamento financeiro e com 
a participação estabilizada na Liga de Hon-
ra, o Futebol Clube de Famalicão apresta-se 
para passar a respetiva SDUQ a SAD. Isto 
é: o futebol profissional passa a ter gestão 
empresarial, na dependência de uma empre-
sa provavelmente estrangeira (é o que me 
dizem, pelo menos…), e a formação continua 
entregue aos carolas do costume e aos di-
rigentes (amadores) do Clube. É o preço a 
pagar para Vila Nova ganhar estatuto de 1.ª 
também no pontapé na bola. 

Em abstrato, nada contra. Foi a opção 
de clubes com os mesmos pergaminhos e/
ou idênticas possibilidades - como o Chaves 
ou o Aves, p.e. - para viabilizar o seu projeto 
desportivo.

O que a mim, associado com as quotas 
em dia, suscita muitas dúvidas - e, até, uma 
ponta de desconfiança, para ser sincero - é 
constatar que aos primeiros e principais inte-
ressados (em teoria, os sócios) não foi ainda 
apresentado, e devidamente justificado, um 
projeto global que combine de forma equili-
brada:

1) a competitividade desportiva;
2) o valor acrescentado que a SAD pode 

aportar ao Clube e ao território;
3) a valorização da marca Famalicão e o 

cumprimento responsável da missão estatu-
tária que cabe ao Clube;

4) o relacionamento entre o Clube e a SAD 
e as garantias que uma e outra parte estão 
em condições de dar aos sócios do primeiro, 
às centenas de jovens dos escalões de for-
mação do FCF, às famílias destes e à comu-
nidade famalicense;

5) o quadro relacional (e as promessas re-
cíprocas, se as houver) estabelecido entre o 
Clube e a Câmara Municipal;

6) a realização e pagamento dos investi-
mentos que há a fazer no estádio municipal, 
para que este passe a responder a todos os 
requisitos necessários para acolher competi-
ções com a chancela da Liga Portuguesa de 

Futebol Profissional;
7) as garantias de sustentabilidade econó-

mica que a Direção do Clube está em condi-
ções de dar aos sócios na assembleia geral 
que foi hoje convocada para o próximo dia 
23.

Estas parecem-me ser questões essen-
ciais para os associados poderem decidir o 
futuro do FC Famalicão em consciência e 
em conformidade com os fins estatutários do 
Clube. Pouco importa, por ora, discutir se o 
dinheiro vem da China, do Brasil ou da cartei-
ra do Sr. Jorge Mendes ou de outro qualquer 
gestor de carreiras ou agente de jogadores 
(embora, pessoalmente gostasse mais que 
uma ‘pool’ de empresários famalicenses pu-
desse assegurar ao Clube os meios financei-
ros indispensáveis a uma maioria acionista 
de matriz local). 

É que, desgraçadamente, os quase 81 
anos de vida do Clube estão pontuados de 
episódios e casos que a todos custaram caro 
- aos sócios, aos dirigentes, aos atletas, à 
economia local e, sobretudo, ao carácter e 
autoestima dos famalicenses. 

Haja memória e evitem-se os erros. Mes-
mo que a inevitabilidade do futuro nos leve a 
chutar a bola com... a barriga.

CARLOS DE SOUSA 
(SÓCIO N.º 4953 DO FC FAMALICÃO), 

EM 14 DE JUNHO DE 2018

Opinião

Chutar com a barriga
MAIS TARDE OU MAIS CEDO, 
TINHA DE ACONTECER...

O nadador famalicense 
Pedro Fernandes estabele-
ceu um novo record nacional 
de selecções, na prova de 
4x50 estilos. A conquista foi 
alcançada no passado fim de 
semana pelo atleta do Grupo 
Desportivo de Natação de 
Famalicão (GDNF) no XXXII 
Trofeu Cidade de Gijon, em 
Espanha. 

Em nota de imprensa o 
GDNF adianta que Pedro 
Fernandes nadou os 50 
Mariposa, com o tempo de 
24,74, com o quarteto a tota-
lizar o tempo de 1.46,17.

Para o treinador Pedro 
Faia, “são estes momentos 

que alavancam os atletas 
para patamares de evolução 
superiores, comprometen-
do-se com o trabalho efetu-
ado diariamente”. O técnico 
sublinha que “quanto mais e 
melhor se trabalha, parece 
que os resultados tendem a 

aparecer também com mais 
facilidade”, que reotera o 
compromisso dos seus atle-
tas com a “ambição”. 

Uma vez alcançado mais 
um sucesso competitivo, Pe-
dro Faia determina que “não 
estamos satisfeitos e somos 

ambiciosos”. Por isso, ”tudo 
iremos fazer para continuar 
o nosso rumo e promover a 
satisfação dos nossos exce-
lentes atletas”, conclui

Natação

Pedro Fernandes estabelece Record Nacional 
de Selecções em Espanha

Nuno Lobo Antunes 
debate educação 
em Famalicão

A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão, em 
colaboração com a Associa-
ção Famalicão em Transi-
ção, a Federação Concelhia 
das Associações de Pais 
de Famalicão e o Centro de 
Formação de Associação de 
Escolas de Vila Nova de Fa-
malicão, organiza esta quin-
ta-feira, dia 21 de junho, a 
partir das 21h00, a primeiro 
edição do ciclo de conferên-
cias “atiVIDAde: para lá do 
diagnóstico”. 

A iniciativa, que vai ter lu-
gar no auditório da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, vai contar com a presença 
de Nuno Lobo Antunes, médico neuropediatra e escritor, autor de livros como “Mais Forte 
do Que Eu” (2014), “Em nome do Pai” (2013), “Vida em mim” (2010), “Mal entendidos” 
(2009) e “Sinto muito” (2008). 

Nuno Lobo Antunes abordará questões relativas à intervenção precoce e estratégias 
multidisciplinares na abordagem inclusiva e holística do processo educativo.

A participação na conferência é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória, que pode 
ser feita em https://goo.gl/forms/NekqpGFJJwXhTRci2.

Atleta de Pedome no 1.º lugar 
do pódio do 2.º Trail das Eiras

O atleta Rui Fernandes, da Associação Desportiva 
de Pedome (ADP), subiu ao lugar mais alto do pódio no 
2,º Trail das Eiras, em Vermoim, em M50, para o percur-
so de 25 quilómetros.

O atleta, que segundo a colectividade “está a dar os 
primeiros passos no atletismo, está a ter excelentes re-
sultados, o que o motiva para ser cada vez melhor”. “É 
notória a evolução do Rui, assim como a vontade e o or-
gulho que demonstra ao vestir a camisola da ADP. Con-
tamos com ele e com todos os atletas para que Pedome 
possa vir a ser uma referencia no atletismo”, conclui a 
associação.

BTT
CRC soma três pódios 
em Pousada

A equipa do Centro Recreativo Camialiano / Garbo 
/ Módulo 60 esteve presente no 11.° Troféu Carlos Car-
valho, que se realizou em Pousada de Saramagos no 
passado dia 16 de Junho.

No escalão de Benjamins, Simão Silva alcançou o terceiro lugar; em Iniciados, Rui 
Sabino ocupou o segundo lugar do pódio e em Infantis, David Ferreira, foi o primeiro clas-
sificado.
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Dia a Dia - Mário Martins

O 4º melhor governo da Europa!
A notícia que foi “pouco notícia” e a que me estou 
a referir é a seguinte: Portugal é um dos países 
europeus com índices mais altos de satisfação com 
o seu governo, ocupando o 4º lugar entre 23 países. 
Estas são as conclusões que se podem retirar dos 
dados obtidos pelo European Social Survey (ESS), num 
estudo internacional feito a cada dois anos. 
A pergunta feita aos cidadãos portugueses foi esta: 
“Pense agora no Governo. Qual é o seu grau de 
satisfação com a forma como o Governo está a 
atuar?”. Até agora, e desde 2002, a nota máxima que 
os Portugueses tinham dado a um Governo nunca foi 
além de 3,61 pontos. No tempo do Governo de António 
Costa, essa nota subiu para 5,02, superada apenas 
pela nota atribuída aos governos da Suíça, 
Noruega e Holanda! 

1. Bom Governo…
Esta foi uma daquelas notícias que teve pouco eco na co-

municação social portuguesa, quando eu penso que deveria 
ser exatamente ao contrário! Mas eu sou eu e o meu mundo é 
muito pequenino e restrito, sem qualquer influência sobre todos 
aqueles que sistematicamente contam mentiras como se fos-
sem verdades, tentando que uma mentira muitas vezes repetida 
acabe por se transformar numa verdade cristalina. Infelizmente, 
o mundo é assim!

A notícia que foi “pouco notícia” e a que me estou a referir 
é a seguinte: Portugal é um dos países europeus com índices 
mais altos de satisfação com o seu governo, ocupando o 4º lu-
gar entre 23 países da. Estas são as conclusões que se podem 
retirar dos dados obtidos pelo European Social Survey (ESS), 
num estudo internacional feito a cada dois anos. Uma das per-
guntas feitas aos cidadãos portugueses foi esta: “Pense agora 
no Governo. Qual é o seu grau de satisfação com a forma como 
o Governo está a atuar?”. Até agora, e desde 2002, a nora má-
xima que os Portugueses tinham dado a um Governo nunca foi 
além de 3,61 pontos. No tempo do Governo de António Costa, 
essa nota subiu para 5,02, superada apenas pela nota atribuída 
aos governos da Suíça, Noruega e Holanda!

De notar que abaixo do Governo Português estão governos 

de alguns dos “colossos democráticos da Europa”, a começar 
pela Alemanha, Suécia, Finlândia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica 
e Áustria, acabando na Espanha, França e Itália que ocupam as 
três últimas posições neste conjunto de vinte e três países que 
foram submetidos ao estudo. 

No total, foram inquiridos 44 387 cidadãos e cidadãs, 1 270, 
em Portugal, tendo a recolha sido feita entre outubro de 2016 e 
junho de 2017. Em Portugal, o trabalho foi coordenado pelo Ins-
tituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

2. … Mas pouca felicidade…
Um dado importante que resulta também deste estudo é que 

a esmagadora maioria dos Portugueses pensa que o Governo 
deve tomar medidas “para reduzir as diferenças entre os níveis 
de rendimentos dos cidadãos”, ou seja, deve canalizar uma par-
te fundamental da sua ação e das suas energias para combater 
as desigualdades económicas e sociais. 

Ainda todos temos presente a “reforma indecente” daquele 
“pobre banqueiro” que se banqueteia com 150 mil euros de “pen-
são” por mês! Isto é que é intolerável em Portugal, um País de 
muitos pobres (mais de dois milhões!) que só conseguem ter 
o pão e a sopa na mesa com a ajuda de terceiros e de muitas 
instituições.

É por isso que deste estudo se conclui também que o índice 
de satisfação dos Portugueses com a vida “anda pelas ruas da 
amargura”! Pior que nós só a Rússia e a Lituânia! Penso que 
as desigualdades e as dificuldades de muitas famílias estão na 
origem deste “sentimento”. Temos um bom Governo, mas esse 
Governo tem que dar mais passos concretos para trazer mais fe-
licidade às pessoas. Há ainda, como todos sabemos, um longo 
caminho a percorrer…  

Este é o mesmo Governo – o Governo de António Costa – 
que está também a investir no Município de Vila Nova de Fa-
malicão, não direi que em força, mas de uma forma sustentada. 

Só para dar alguns exemplos recentes, recordo as obras de 
alargamento da Estrada Nacional 14 (Famalicão – Porto), uma 
obra com vinte ou trinta anos de reivindicações sucessivas, mas 
que só agora está a “ver a luz do dia”; a intervenção no quartel 
da Polícia de Segurança Pública, também há muito sonhada e 
pedida, está a avançar; a nova ponte sobre o Rio Ave, comple-

mento inseparável das obras na EN 14 está calendarizada para 
2019 e o “Espaço – Empresa” assentou que “nem uma luva” no 
“Espaço Made In”, uma criação muito interessante da Câmara 
de Famalicão. 

Claro que está a faltar a “Loja do Cidadão” para dar moder-
nidade, dignidade e comodidade de atendimento a alguns ser-
viços público que operam em Vila Nova de Famalicão, mas o 
tempo da sua concretização também está próximo.

Para que tudo isto aconteça, sendo essencial a participação, 
o envolvimento e a capacidade de decisão do Governo, não dei-
xa de ser também importante Vila Nova de Famalicão ter um 
Presidente da Câmara ativo, dinâmico, popular e muito atento à 
realidade sócio – económica local, o que ajuda muito a superar 
alguns obstáculos. Não quer isto dizer que tudo sejam “rosas” 
no relacionamento do Governo com a Câmara Municipal! Pen-
so até que alguns “espinhos” podiam ser removidos sem “dor”, 
dando abertura a uma cooperação institucional mais operativa 
e concretizadora.

3. A “cereja no topo do bolo”!
Penso que podemos integrar neste contexto as palavras da 

Secretária de Estado da Indústria, Ana Teresa Lehmann que, 
por estes dias, ao presidir ao lançamento da construção da pri-
meira unidade de produção de luvas descartáveis integralmente 
automatizada, em S. Tiago da Cruz – uma unidade pioneira na 
Europa e no Mundo - afirmou que o projeto NITRO, desenvolvido 
pela empresa famalicense Raclac, é revelador de que “o concei-
to de indústria 4.0 (indústria do futuro) já não é uma quimera, é 
uma realidade”. O projeto que a governante definiu como “van-
guardista e absolutamente fascinante”, no valor de 20 milhões 
de euros, deve encher de orgulho Famalicão e os Famalicenses 
e ser motivo de enorme satisfação para a entidade promotora, 
a empresa Raclac. Famalicão precisa de empresas assim e não 
é por acaso que este investimento vai acontecer no Concelho.

Cheias de significado foram também as palavras que a go-
vernante disse na inauguração do “Espaço Empresa”, uma nova 
estrutura do Governo de António Costa sedeada em Vila Nova 
de Famalicão. Para a Governante, esta foi uma decisão natural, 
num concelho “onde a pujança industrial salta à vista”. Dirigin-
do-se a Paulo Cunha, enfatizou: “Em boa hora (V. Ex.ª) soube 
posicionar-se no sentido de servir o empresário”!
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O Parque 1.º de Maio tem 
tudo para ser o “estádio” de 
eleição dos adeptos de fute-
bol neste Mundial de 2018. 
A Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão volta a 
criar uma Fan Zone com um 
ecrã gigante, onde os famali-
censes vão poder ver todos 
os jogos. 

Depois do jogo inaugu-
ral da Selecção Portuguesa 
contra a Espanha, na passa-
da sexta-feira, e que culmi-
nou com um empate a três 
bolas, o próximo toque a reu-
nir para apoiar a equipa das 
quinas é já esta quarta-feira, 
pelas 13h00, altura em que 
o embate será contra Marro-
cos. Segue-se o jogo com a 
seleção iraniana, no dia 25, 
às 19h00

O espaço, com capacida-
de para duas mil pessoas, 
está delimitado por três ban-
cadas e proporciona todas 
as condições a quem gosta 

de vibrar com o futebol e 
quer assistir aos jogos des-
te Mundial acompanhado de 
muitos adeptos e com todas 
as emoções do desporto rei.

Recorde-se que a iniciati-
va, promovida pela Câmara 
Municipal, é já uma tradição 
sempre que se realizam 
campeonatos de futebol com 
a participação da seleção 
nacional. A entrada é livre.

A Fun Zone está criada 
desde que a bola começou 
a rolar nos relvados do país 
anfitrião, a Rússia, no pas-
sado dia 14, e manter-se-á 
até 15 de julho, altura que o 
Mundial de Futebol chega ao 
fim. Oxalá ainda nessa altura 
a Selecção das Quinas este-
ja em campo, para disputar 
a final

Câmara reedita Fan Zone

Jogos do Mundial 
em ecrã gigante 
no Parque 1.º de Maio

A época balnear já abriu 
nas piscinas municipais 
exteriores de Vila Nova de 
Famalicão. O espaço está 
oficialmente aberto desde o 
passado dia 9 de junho, e vai 
manter-se aberto até ao pró-
ximo mês de setembro. 

Em nota de imprensa a 
Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão adian-
ta que ao longo dos próxi-
mos meses o recinto estará 
aberto de terça a sexta, das 
10h00 às 18h00, e aos sá-
bados, domingos e feriados, 
entre as 10h00 e as 19h00. 
No mês de agosto, as pisci-
nas estarão abertas de terça 

a domingo, das 10h00 às 
19h00. 

O valor de entrada é de 

1,82 euros para jovens até 
12 anos e de 2,54 euros para 
maiores de 13. 

Época balnear já abriu 
nas Piscinas Municipais 
exteriores

No próximo dia 8 de Julho

Caminhada e aula de yoga 
para grávidas na Devesa

O Centro Hospitalar do Médio Ave promove, no próximo dia 8 de julho, um domingo, a 
iniciativa “Grávida Ativa”. A iniciativa inclui a realização de uma caminhada seguida de uma 
aula de yoga no Parque da Devesa, em Vila Nova de Famalicão. 

A iniciativa, promovida com o apoio da autarquia famalicense e do Espaço Yogin, de-
corre a partir das 9h30. O ponto de encontro para as participantes está marcado junto ao 
Centro Coordenador de Transportes. A inscrição é obrigatória através do email gravida.
ativa@gmail.com. No dia do evento estarão também presentes no local vários médicos e 
enfermeiros do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar do Médio Ave. 
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Sob o programa Revive, 
vão sendo anunciadas con-
cessões de património do es-
tado, localizadas por todo o 
país. Património este, onde o 
Concessionado terá de recu-
perar de forma a respeitar os 
“valores arquitetónicos, cul-
turais, sociais e ambientais 
mais relevantes” sendo que 
muitos destes se encontram 
em estado. 

Esta conjuntura, que terá 
sido, também ela, imposta 
pelo memorando da Troika, 
que foi assinado pelo gover-
no que nos conduziu à última 
bancarrota.

Tendo diversos grupos ho-
teleiros, mostrado interesse 
num elevado número de edi-
ficados, terão à sua consig-
nação, por um máximo de 50 
anos, estas propriedades. 

Num contrato designado 
por “constituição do direito de 
superfície sobre um imóvel 
que integra o domínio priva-
do do Estado”, o próximo a 
ser alvo de Concurso Público 
para concessionamento será 
o convento de Santa Clara 
em Vila de Conde.

Analisando os resultados 
destes concursos, os resul-
tados não têm sido os inicial-
mente expectáveis. Provavel-
mente até pela duração do 
contrato que é efetuado, mui-

tas vezes não ser justificativo 
do valor que é investido.

Estas iniciativas foram ini-
ciadas no Estado Novo, sob 
a chefia de António Salazar 
que começou esta revitali-
zação do turismo português, 
através das pousadas de 
Portugal. Sob o lema “criar 
em cada pousada, com a sua 
originalidade e as suas ca-
racterísticas próprias de cada 
região, uma atmosfera casei-
ra e sem luxos, um ambiente 
calmo, familiar e português”-
sob alçada de António Ferro 
num departamento denomi-
nado por Secretariado de 
Propaganda Nacional. 

Numaestratégia potencia-
dora de turismo, e também 
com o objetivo de reabilita-
ção de património do esta-
do, a primeira abertura foi 
numa propriedade, de uma 
conquista aos mouros de D. 
Afonso Henriques de 1166, 
a concessão foi realizada em 
1942 a um poeta alentejano.

E foram assim, fomen-
tadas e acrescentadas, até 
passarem todas para pro-
priedade do Estado. Em 2003 
após altos e sucessivos pre-
juízos a empresa detentora 
desta gestão, a ENATUR 
passou a ter uma participa-
ção do Grupo Pestana.

Sob a liderança de Adolfo 

Mesquita Nunes na Secretá-
ria de Estado do turismo, a 
venda total da empresa, que 
podia colocar em causa a po-
sição maioritária do estado 
na empresa, foi interrompida. 
E assim o estado manteve a 
sua quota de 51% na empre-
sa.

Possamos assim pensar 
em reais vendas. Quando o 
património não representa 
uma mais valia para o estado, 
apenas se apresentam como 
imóveis cada vez mais devo-
lutos com carência por opera-
ções de manutenção.

Efetivamente o nome do 
proprietário não interessa, 
quando zelar o património 
que identifica a nossa história 
esta em causa.

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

Estado, o proprietário

A socialista famalicense Ana Maria Barroso foi eleita para 
a Comissão Política Nacional do partido, sendo a única fama-
license com assento no órgão máximo do partido. A eleição 
ocorre depois de ter apoiado a moção de Daniel Adrião no 
último Congresso do PS, e de ter sido eleita nas suas listas 
para o Conselho Nacional. O órgão que passa agora a inte-
grar é o mais restrito do partido, sendo composto por cerca 
de 60 elementos, ao passo que o Conselho Nacional tem uma 
dimensão superior aos 200.

Ana Barroso é a única famalicense 
na Comissão Política Nacional do PS

O Movimento Mulheres Social Democratas de Vila 
Nova de Famalicão vai prestar homenager a título 
póstumo a Edna Cardoso com uma iniciativa de reco-
nhecimento público agendada para a próxima sexta-
-feira, dia 22 de junho, pelas 21h00, na sede do parti-
do, e através do exemplo desta destacada militante e 
autarca do partido estende-se a homenagem a todas 
as mulheres eleitas nas autárquicas de 2017 para a 
presidência dos órgãos executivos e deliberativos nas 
freguesias, bem como as eleitas para a Câmara e As-
sembleia Municipal.

Edna Cardoso (1949-2011) foi uma das protagonis-
tas da história local e da vida política famalicense nas 
última décadas do séc. XX e primeira década do séc. 
XXI, cujas convicções firmes contribuíram de forma 
marcante para a solidez do trabalho do PSD de Vila 
Nova de Famalicão. “A homenagem póstuma que pretendemos prestar à saudosa mulher, 
mãe, esposa, docente, sindicalista, militante e autarca, ficará na memória de todos os famali-
censes e permanentemente na sede do nosso Partido através de uma placa de homenagem 
a descerrar no dia a sessão”, revela a coordenadora do movimento, Maria Manuela Martins, 
que fala de um “ato de justiça” para com “uma mulher de causas”.

Mulheres Social Democratas 
homenageiam Edna Cardoso
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O Bloco de Esquerda denuncia que as condições existen-
tes na Escola Básica de Pedome “não são suficientes para 
acolher os novos estudantes”. A constatação resulta de uma 
visita àquela escola do concelho, e vinculada o constrangi-
mento ao “aumento significativo de alunos vindos de colégios 
privados de Riba de Ave”. No rescaldo da jornada de trabalho 
o partido remete para a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, assim como para a direção da escola, a criação 
das “condições para receber os novos alunos”. Na reação, 
o presidente da autarquia deixa claro que a criação dessas 
condições é da competência do Governo, por intermédio do 
Ministério da Educação. Paulo Cunha acredita que o Bloco 
de Esquerda “está consciente” disso mesmo, e adianta que, 
ao divergir conscientemente para o município, os “bloquistas” 
estão tão-somente a reconhecer “o sucesso das políticas 
educativas municipais” e a “competência da Câmara na ges-
tão do dossier Educação”, facto de regista “com apreço” e 
que o deixa “satisfeito”.

A insuficiência do edifício da Escola Básica de Pedome é 
denunciada em nota de imprensa pelo Bloco de Esquerda, 
depois de uma visita do deputado Pedro Soares e do respon-
sável concelhio Adelino Mota. Nesta visita a delegação do 
Bloco teve oportunidade de “conhecer as instalações e reunir 
com a direção da escola para se inteirar de que forma serão 
acolhidos os novos alunos”, uma vez que se perspectiva um 
“aumento significativo de alunos vindos colégios privados de 
Riba de Ave”. Esta realidade, recorde-se, decorre do corte 

absoluto que foi empreendido pelo Governo aos Contratos 
de Asssociação que garantiam serviço público de educação 
através das escolas privadas. O partido identifica uma “boa 
oferta educativa” na unidade de ensino em causa, e entende 
que terá que ser encontrada uma solução para que “a escola 
continue o programa educativo atual”. Dirige para a Câmara 
Municipal e para a direcção da escola a resolução da insufici-
ência do edifício escolar para o contingente de alunos que se 
prevê no próximo ano lectivo. 

Câmara fala em medida “populista” 
com consequências que eram previsíveis

Confrontado pelo “Povo Famalicense”, o edil famalicense, 
Paulo Cunha, sublinha que a Câmara já há três anos tinha 
percebido o problema que só agora o Bloco identifica. Foi 
esta mesma percepção que de resto motivou  a “contestação” 
do município à medida que o Governo assumiu, frisa. O au-
tarca fala de uma medida “populista, que não foi cuidadosa”, 
e de uma medida “desajustada”, que não acautelou as con-
sequências que o território educativo local já está a “sofrer”.

Apesar de expressar a sua disponibilidade para cooperar 
com o Governo em matéria de Educação, Paulo Cunha deixa 
bem claro que “a Câmara não tem nada a ver com um pro-
blema que não causou”, e que a competência para resolver o 
problema da incapacidade das escolas públicas “é do Gover-

no e do Ministério da Educação”. Aliás, o autarca considera 
que o Bloco de Esquerda “está consciente” de que a Câmara 
não tem as competências para resolver o problema, e que a 
sua interpelação não é mais do que um “reconhecimento” da 
forma competente como o município gere a Educação.

Paulo Cunha partilha, contudo, das preocupações daquele 
partido quando assume temer pela falta de condições para 
garantir a qualidade do projecto educativo que existe em Pe-
dome. “Alinhamos com o Bloco nesta matéria porque que-
remos qualidade”, sublinha, confessando o receio de que a 
sobrelotação das escolas vá acabar por fazer perigar essa 
qualidade.

Quanto a soluções, o presidente da Câmara identifica 
uma: a criação de ensino público até ao secundário em Riba 
de Ave, seja ela garantida através da construção de uma 
nova escola pública, seja ela validada pelo recuo do Governo 
e retoma parcial dos contratos de associação. “A Câmara não 
tem preferência por uma solução. Quer é uma solução”, frisa, 
acrescentando que estas preocupações e soluções também 
já foram chegadas aos decisores. “Haja do Ministério Educa-
ção a abertura para resolver”, remete.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES 

Bloco atesta incapacidade 
da Escola de Pedome e remete para 
a Câmara, que endereça ao Governo
EM CAUSA “AUMENTO SIGNIFICATIVO DE ALUNOS” DEVIDO À CESSAÇÃO 
DOS CONTRATOS DE ASSOCIAÇÃO EM RIBA DE AVE
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A Associação Gerações 
convidou uma mãe para 
contar uma história relacio-

nada com os benefícios e 
os prazeres que a ingestão 
de sopa . O objectivo desta 

acção, inserida nas ativida-
des de educação parental e 
dos projetos de ligação da 

escola à comunidade e às 
famílias, teve como objecti-
vo incutir na pequenada “um 
hábito alimentar que tem que 
ser enraizado desde as mais 
tenras idades”.

Para motivar as crianças, 
“esta mãe da Gerações” 
trouxe um livro para ler às 
crianças, intitulado “Come a 
sopa, Marta”, de Marta Tor-
rão, que conta a história de 
uma menina que não gosta-
va de sopa e que acaba por 
conhecer o seu amigo Chico 
que vive em permanência no 
fundo do prato. A partir daí, 
Marta começa a comer sem-
pre a sopa, procurando ir ao 
encontro do seu amigo que 
aparece sempre sorridente, 

à medida que o prato vai fi-
cando vazio.

A partir desta história, a 
criatividade soltou-se e to-
das as crianças quiseram 

desenhar e pintar os seus 
amigos e os seus heróis no 
fundo dos pratos da sopa 
que agora estão em exposi-
ção nos corredores da insti-
tuição. O Caracol, a Fofinha, 
o Veloz, a Ana, a Naja, a 
Francisca, o Miguel, o Nuno, 
o Panda e a Mica são algu-
mas das personagens que 
agora vivem diariamente no 
fundo dos pratos da sopa. 

Os batidos de fruta esti-
veram também em destaque 
nas atividades da Gerações, 
proporcionando às crianças 
experiências com novos sa-
bores e com frutos exóticos. 
Os bebés do berçário são 
chamados também a parti-
cipar em atividades adequa-
das ao tempo mais quente, 
não resistindo às bolinhas 
de sabão, a mexer na terra, 
a brincar com pauzinhos e a 
tocar nos “cataventos” que 
ondulam movidos pelas bri-
sas suaves.

Enquanto tudo isto acon-
tecia, no setor da ciência do 
Centro Educativo da Asso-
ciação Gerações, as crian-
ças foram envolvidas no 
estudo da vida e da obra de 
Leonardo da Vinci, o eter-
no criador da “Mona Lisa”, 
descobrindo que uma das 
suas atividades iniciais era a 
construção de catapultas.

Este foi, segundo a ins-
tituição, o ponto de partida 
para “o envolvimento das 
crianças na construção das 
suas catapultas, feitas à ima-
gem e semelhança das cata-
pultas de Leonardo da Vinci, 
com a utilização de tábuas e 
de lápis de várias cores”. Es-
tas catapultas podem agora 
ser vistas numa exposição 
que está também patente na 
Associação Gerações, junta-
mente com muitos retratos a 
carvão do próprio Leonardo 
da Vinci.

Histórias que revelam os prazeres da sopa 
e “catapultas” em exposição na Gerações

Prova da Taça de Portugal 
de Todo o Terreno
Dupla famalicense 
no 2.º lugar do pódio

A dupla fama-
license Sergio e 
Tiago Faria con-
quistou o segun-
do lugar na 1.ª 
Rota da Filigra-
ma, prova a con-
tar para a Taça 
Portugal de Todo 
o Terreno, que se 
realizou no passado fim de semana. 

Numa prova onde o calor e o terreno duro foram uma 
consta, o Nissan Terrano 2 assistido pela Tuff 4x4 não se 
rogou e chegou ao 2.º lugar na primeira prova realizada 
em 2018.
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Já só faltam dez dias para 
terminar o prazo para a apre-
sentação de propostas da 
nova imagem visual do muni-
cípio de Vila Nova de Fama-
licão. É até 29 de junho que 
os designers e profissionais 
da imagem têm que apresen-

tar os seus trabalhos e habili-
tarem-se a serem os autores 
da futura imagem identitária 
do território famalicense.

O desafio, recorde-se, foi 
lanlado pela Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Famali-
cão, através da abertura de 

concurso público para a con-
ceção da identidade gráfica 
de Vila Nova de Famalicão, 
publicado a 30 de abril, em 
Diário da República, onde 
lançou o desafio aos profis-
sionais da imagem em Portu-
gal para olharem para o con-
celho famalicense e criarem 
uma nova imagem que seja 
a marca de Vila Nova de Fa-
malicão.

Os objectivo do concur-
so são os de promover a 
atratividade (nacional e in-
ternacional) de Vila Nova de 
Famalicão e o reforço da sua 
identidade e da autoestima 
dos que residem e trabalham 
no concelho, através de uma 
nova imagem visual do terri-
tório e simultaneamente do 
Município, baseada na estra-
tégia para o desenvolvimen-
to do concelho, e proporcio-
nadora das mais diversas 
aplicações e desenvolvimen-
tos é o objetivo geral do con-
curso.

A primeira fase do pro-
cedimento está aberta até 
29 de junho a todos os in-
teressados, apontando para 
a apresentação, sob pseu-

dónimo, de um estudo pré-
vio simplificado, que deverá 
conter necessariamente a 
proposta para a nova iden-
tidade visual, acompanhada 
pelo respetivo conceito, ar-
quitetura da marca e estudo 
de aplicação e utilização da 
identidade visual, entre ou-
tros critérios.

Os três melhores traba-
lhos da primeira fase pas-
sam à segunda etapa do pro-
cesso, que decorrerá por um 
período de 45 dias e que re-
sultará na apresentação das 
ideias de forma desenvolvida 
e detalhada, incluindo pro-
posta de manual de identi-
dade da imagem/marca. A 
cada um dos três melhores 
trabalhos apresentados na 
1.ª fase do procedimento 
será atribuído um prémio de 
participação e consagração 
no montante de 1.500 euros 
decorrente da cedência dos 
direitos de autor sobre os tra-
balhos apresentados.

Do final desta fase resul-
tará o vencedor do concurso 
a quem irá ser adjudicada, 
pelo valor de 35 mil euros, 
o desenvolvimento e dis-

ponibilização dos diversos 
produtos que constituem o 
manual da identidade gráfi-
ca, normas gráficas e visual 
completo, a adotar pelo Mu-
nicípio.

Os fatores de qualidade, 
adequação e de inovação 
das propostas são os crité-
rios a valorizar para a sele-
ção dos trabalhos nas duas 
fases do processo.  Os Ter-
mos de Referência e o Ca-
derno de Encargos, encon-
tram-se patentes no portal 
eletrónico de compras públi-
cas do Município, na página 
de internet do Município, em 

www.vilanovadefamalicao.
org, e em suporte papel, na 
Direção de Auditoria e Ges-
tão da Qualidade (DAGQ) 
- Contratação Pública, do 
Município de Vila Nova de 
Famalicão, na Praça Álva-
ro Marques, 4764-502 Vila 
Nova de Famalicão, durante 
as horas de expediente, ou 
seja, de 2.ª a 5.ª feira - das 9 
às 18 horas e à 6.ª feira - das 
9 às 12 horas, desde a data 
da publicação do anúncio 
até ao termo do prazo para 
apresentação dos trabalhos 
de conceção.

Designers e profissionais da imagem têm até 29 de junho para apresentarem os seus trabalhos

Prazo de propostas para nova imagem do Município 
está a chegar ao fim

30 de Junho
Edge traz Tour 2018 
ao palco 
da Casa das Artes

A Edge - Companhia de 
Dança Contemporânea de 
Londes, tem pçaragem mar-
cada para a Casa das Artes 
de Vila Nova de Famalicão, 
no próximo dia 30 de junho, 
naquela que é a sua tour de 
2018, sob o lema “Crescer e 
Dançar”.

O espectáculo está mar-
cado para as 21h30 e tem 
a duração de 70 minuros. 
A entrada custa oito euros, 
preço que desce para metade para estudantes e portado-
res do cartão Quadrilátero Cultural. 
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Mais de 250 jovens 
na edição 2018 
dos Jogos 
da Diferença

Mais de 250 joven participaram na edição 2018 dos Jo-
gos da Diferença, uma iniciativa organizada pela PASEC, 
em parceria com a AFPAD - Associação Famalicense de 
Prevenção e Apoio à Deficiência, a Associação de Mora-
dores das Lameiras e o Programa Escolhas.

Na abertura, o vereador do Associativismo do Município 
de Famalicão, Mário Passos, recordou a relação de proxi-
midade que manteve com a iniciativa Jogos da Diferença, 
visto que participou nas primeiras edições. Lembrou ain-
da que se trata de uma atividade “ímpar” porque “envol-
ve realmente todos, independentemente da sua situação 
económica, social ou cultural”. Por sua vez, a presidente 
da PASEC, Sara Gomes, agradeceu a disponibilidade de 
todos os parceiros. Ainda na abertura, a vice-presidente 
da AML, Carla Faria, registou a disponibilidade da asso-
ciação para continuar a colaborar nestes projetos, e Glória 
Carvalhais, Coordenadora do Programa Escolhas para a 
Região Norte, deu os parabéns a todos os parceiros pela 
qualidade do trabalho desenvolvido.  

 O evento abriu com o espetáculo “Somos a verda-
deira diferença…”. A demonstração performativa juntou 
a Companhia de Teatro ADN da PASEC, a Companhia 
de Dança e Expressão Corporal da PASEC, Arena, e a 
sua Companhia de Percussão 2.90. Subiram palco mais 
de 50 crianças e jovens que fundiram as três artes numa 
demonstração performativa assente na temática da Edu-
cação Intercultural.  

Seguiu-se a competição dividida por sete jogos gigan-
tes e sete equipas. Cada equipa integrava jovens com ne-
cessidades especiais. No fim do evento foram entregues 
os troféus aos participantes e vencedores. Participaram 
ainda no evento o Lar de Jovens da Oficina de São José 
de Braga e a Casa da Juventude de Guimarães. O evento 
teve o apoio do Programa Escolas, do Alto Comissariado 
para as Migrações. 

O orçamento global e o 
modelo de financiamento 
estatal para o sector da cul-
tura foram predominantes no 
debate que a Coordenadora 
Concelhia do Bloco de Es-
querda do Famalicão promo-
veu, no passado sábado, no 
Museu Bernardino Machado.

O evento contou com a 
presença de Jorge Campos, 
deputado do partido e vice-
-residente da comissão par-
lamentar de Cultura; Álvaro 
Santos, Diretor Artístico da 
Casa das Artes; Bruno Mar-

tins, Diretor Artístico do Te-
atro Didascália, Luis Sergui-
lha, poeta e ensaista, Pedro 
Soares, deputado eleito por 
Braga, e Ana Rute Marceli-
no, dirigente concelhia.

Para Jorge Campos, o 
novo modelo de financiamen-
to veio acentuar as “gritantes 
assimetrias regionais” e as 
verbas atribuídas são “insu-
ficientes” para as estruturas 
planearem a atividade. Se-
gundo o deputado, “o Bloco 
continuará empenhado em 
reforçar o orçamento nacio-

nal para a cultura”, apesar de 
reconhecer que o seu “peso 
parlamentar continua a ser 
insuficiente para pressionar 
o governo PS a dedicar um 
por cento do orçamento para 
esta área, conforme defende 
o BE, em vez dos atuais 0,18 
por cento” actuais.

Já Bruno Martins, que 
prefere “não diabolizar este 
modelo”, uma vez que permi-
tiu “revolucionar a atribuição 
dos apoios, acabando com a 
separação dos artistas por 
“castas”, que acontecia até 
então”, considera, contudo, 
que “não há estratégia nacio-
nal para as artes” e que “este 
orçamento não assegura 
projetos sustentáveis”.

Álvaro Santos reconhe-
ceu “a melhoria significativa 
no ensino artístico”, desta-
cando as escolas do conce-
lho com oferta de elevada 
qualidade na área do teatro 
e da música. Defendeu ain-
da a necessidade urgente da 
regulação laboral, exigindo a 
criação do estatuto do artis-
ta, e referiu que a “a grande 
transformação” será a rede 
de teatros municipais, en-
quanto motor da criação.

Por seu turno, Luís Ser-
guilha Considera que a ra-
zão do escassos apoios às 
artes reside no facto de “o 
poder ter horror ao pensa-
mento intensivo”.

Segundo a Coordenadora 

Concelhia do Bloco esta é a 
primeira de outras iniciativas 
do género que o partido pre-
tene dinamizar no concelho, 
para debater vários assuntos 

“de forma alargada e plural”.

Modelo de financiamento estatal da cultura 
domina debate promovido pelo Bloco de Esquerda

O CDS-PP e a Juventu-
de Popular associaram-se 
nas comemorações do 10 de 
Junho - Dia de Camões, de 
Portugal e das Comunidades 
com a realização de um de-
bate sob o mote “Conversas 
com História”, uma iniciativa 
liderada por Francisco Mes-
quita que tem vindo a unir os 
centristas em torno da sua 
história e memória.

O evento contou com a 
presença do conhecido pe-
diatra José Gonçalves Oli-
veira, convidado para disser-
tar sobre a importância deste 
dia para os portugueses e o 
significado e valor da portu-
galidade na contemporanei-
dade mundial. O orador invo-
cou um pouco dos grandes 
feitos da História de Portugal 

e o seu contributo para a uni-
versalidade através da “por-
tugalidade”, exultando a re-
sistência e a capacidade dos 
portugueses em expandirem 
a sua apetência atlântica de 
cruzar oceanos em busca de 
outros mundos e povos. 

A moderar este encontro 
esteve Paulo Coelho que 
lembrou os presentes que 
“com este evento, as “Con-
versas com História” alar-
gam o seu leque de acção e 
intervenção realizando pela 
primeira vez uma iniciativa 
onde mais do que invocar e 
registar o passado e os seus 
protagonistas, entra pela 
porta grande na reflexão so-
bre o presente e o futuro com 
uma oração de sapiência 
protagonizada pelo Comen-

dador Gonçalves Oliveira 
que muito agradecemos ter 
aceite o nosso convite”.

Entretanto, Francisco 
Mesquita, que tem sido o 
promotor das “Conversas 
com História”, adiantou que 

CDS e JP irão associar-se 
na homenagem que se pre-
temde fazer a militantes que 
“deram e tem dado o melhor 
de si em prol da defesa da 
Democracia Cristã”. 

Centristas celebraram 10 de Junho 
em “Conversas com História”

Os deputados do Bloco 
de Esquerda, Pedro Soares 
e José Soeiro, denunciam 
que a empresa de produção 
de meias “Campos & Cam-
pos”, em Calendário, está já 
com “vários meses de salá-
rios em atraso.

Pedro Soares, um dos 
parlamentares que na pas-
sada semana reuniu à porta 
das instalações da empresa 
com ex-trabalhadores, “é in-
compreensível esta situação 
de salários em atraso numa 
empresa com encomen-
das e que ainda beneficia 
de fundos comunitários”. O 
mesmo responsável exigiu 
u”ma intervenção urgente da 
ACT para repor os direitos 
elementares dos trabalhado-
res”, criticando estes “oásis 

patronais”, onde as obriga-
ções dos empregadores não 
são cumpridas. “É essencial 
garantir que a inspeção da 
ACT tenha consequências e 
que haja a responsabilização 
das entidades patronais”, 
conclui a propósito.

 Esta situação afecta, se-
gundo o Bloco, cerca de 150 
trabalhadaores, e já levou a 
várias rescisões unilaterais 
por justa causa. Nos casos já 
julgados, adianta o partido, 
“a empresa foi condenada 
a pagar os direitos e multas 
em tribunal, mas continua 
a não cumprir com as suas 
obrigações junto dos traba-
lhadores”.

No rescaldo deste encon-
tro com ex-trabalhadores, o 
Bloco promete levar o assun-

to à Assembleia da Repúbli-
ca, apresentando uma per-
gunta ao Governo, através 
do Ministério do Trabalho e 
da Segurança Social, para 
que seja assegurado o cum-
primento dos direitos destes 

trabalhadores e trabalhado-
ras.

Deputados do Bloco denunciam salários 
em atraso na “Campos & Campos”
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A Didáxis de Riba de 
Ave venceu o Concurso de 
Ideias, desenvolvido pelo 
pelouro da Juventude da Câ-
mara Municipal, com o proje-
to Dif Energy. Os titulares da 
ideia são formandos do 3.º 
ano do curso profissional de 
Técnico de Eletrónica, Auto-
mação e Comando - Tiago 
Fernandes e Rúben Abreu.

O projecto Dif Energy 
consiste na produção de 
energia elétrica em telhas 
sanduiche, através da dife-
rença de temperatura entre 
a parte exterior e interior do 
telhado. 

Segundo a Didáxis, este 
tipo de telhas é conhecido 
pela sua enorme capacidade 
de isolamento. Assim, tere-
mos grande parte do tempo 
elevadas diferenças de tem-
peratura (quer positivas quer 
negativas) entre a camada 
metálica exterior e a camada 
metálica interior. O objetivo 
deste projeto é aproveitar 
esta diferença de tempera-
tura para produzir energia 
elétrica (limpa) ao longo de 

praticamente todo o ano.
O formador orientador do 

projeto, Pedro Dinis, salien-
tou que muitos particulares, 
instituições e empresas es-
tão a mudar os telhados das 
duas casas e edifícios, vi-
sando melhorar a eficiência 
térmica e de isolamento dos 
seus telhados, ou substituin-
do os antigos telhados que 
continham amianto. Neste 
sentido, a telha sanduíche 
tem sido bastante procurada 
para estas situações, e daí 

esta aposta. Pretende-se 
proporcionar aos clientes 
uma solução ainda mais ren-
tável, pois para além das ex-
celentes características das 
telhas sanduíche, proporcio-
nam a produção de energia, 
rentabilizando assim o inves-
timento efetuado.

A Didáxis sublinha que 
o “conceito da produção de 
energia diretamente nas te-
lhas através da diferença de 
temperatura é completamen-
te inovador”.

A cidade de Pori, na Fin-
lândia,  acolheu o último 
encontro dos oito parceiros 
europeus que debateram e 
partilharam boas práticas 
ao longo de dois anos sobre 
o tema “GirlsTech – Como 
atrair o género feminino para 
as STEM- Science, Tech-
nology, Engineering, and 
Maths”. A FORAVE marcou 
presença e aproveitou para 
divulgar a campanha de 
marketing planeada com to-
dos os suportes utilizados, 
físicos e digitais, privados 
e públicose que está a ser 
desenvolvida para atrair o 
género feminino para as tec-
nologias.

O encontro em Pori contri-

buiu, para consolidar ideias 
e boas práticas partilhadas 
nas reuniões anteriores pe-
los parceiros da Holanda, 
Estónia, Roménia, Finlândia, 

Portugal, Eslovénia, Espa-
nha e Reino Unido.

Didáxis vence Concurso 
de Ideias com projecto 
orientado para a produção 
de energia limpa

FORAVE no encerramento 
do projecto europeu Girlstecch

Os alunos finalistas da 
Escola Secundária D. San-
cho I tiveram, no passado dia 
, tiveram a gala que assinala 
o final de uma fase do seu 
percurso formativol.

 brilho à Quinta das Tu-
lipas, no passado dia 7 de 
junho.

A cerimónia iniciou-se 
com o discurso da senhora 
diretora, Helena Pereira,  do 
residente da Associação de 
Pais, Henrique Ferreira e 
encerrou com as palavras do 
senhor Presidente do Con-
selho Geral, Joaquim Sam-
paio. “Foram palavras de re-
conhecimento, apreço e até 
alguma emoção”, sublinha a 
escola em nota de imprensa. 

Pelo meio, foi dada a pala-
vra aos alunos finalistas que 
agradeceram a todos aque-
les que lhes permitiram che-
gar até esta etapa. Os alunos 

foram presenteados com um 
“Sancho”, uma escultura do 
escultor Nuno Mendanha.

Gala assinalou final de ciclo 
para finalistas da D. Sancho I

Os famalicenses vibraram 
com os três golos de Cris-
tiano Ronaldo no empate 
de Portugal com a Espanha 
(3-3), na primeira jornada do 
campeonato do mundo de 
futebol Rússia 2018, na sex-
ta-feira, dia 15.

Perto de duas mil pesso-
as assistiram ao jogo no Me-
dium Arena, no Parque 1º de 
Maio, no centro de Vila Nova 
de Famalicão, onde, através 
de um ecrã gigante, é possí-
vel assistir gratuitamente a 
todos os jogos (64) do maior 
evento de futebol do planeta, 
até à final aprazada para 15 
de julho.

O Medium Arena é um 

espaço patrocinado pela Me-
dium Imobiliária, com o apoio 
da Câmara Municipal de Vila 

Nova de Famalicão e outras 
entidades.

Com um ecrã de 6x3 me-

tros, “o Medium Arena já está 
a ser um ponto de encontro 
e de amizade, num parque 
verde aprazível e num am-
biente fantástico, com bar de 
apoio”, afirma Carlos Morais, 
sócio-gerentes da Medium 
Imobiliária.

“Até à grande final de 15 

de julho, onde esperamos a 
presença de Portugal, va-
mos mostrar em direto os 
64 jogos da prova. E com a 
presença dos famalicenses 
no Medium Arena vamos dar 
mais força à seleção portu-
guesa”, afirma, por seu lado, 
Pedro Mesquita, da organi-

zação, revelando-se “muito 
satisfeito com a adesão do 
público” nestes primeiros 
dias do Mundial.

Todos os jogos do Mundial da Rússia em ecrã gigante no Parque 1º de Maio

Famalicenses vibram no Medium Arena

Os meses de Julho e Agosto 
vão ser repletos de proposta 
cinematográficas com o pro-
jecto itinerante de cinema ao 
ar livre “Cinema Paraíso”.
A iniciativa é do Cineclube 
de Joane, em parceria com 
a Casa das Artes de Fa-
malicão, e vai já para a 19.ª 
edição. As sessões irão de-
correr às quartas-feiras no 
Parque da Devesa, em Fa-
malicão, e nas freguesias 
de Delães e Oliveira São 
Mateus, prosseguindo com 
a itinerância pelo concelho 
de Vila Nova de Famalicão, 
presente em mais de 25 fre-
guesias e empreendimentos 
habitacionais ao longo das 
anteriores edições.
O Cinema Paraíso tem finan-
ciamento do Municipio de 
Vila Nova de Famalicão e do 
Instituto do Cinema e do Au-

diovisual.
A 11 de Julho o filme em 
exibição é “Dunkirk”,  de 
Julgho a proposta é “Ferni-
nando” (versão portuguesa), 
de Carlos Saldanha. No dia  
de Agosto o filme em cena 
é “Black Panther”, de Ryan 

Coogler, a 8 de Agosto “Ca-
pitão Ciecas” (versão portu-
guesa) de David Soren; a 
15 de Agosto “Ruth”, de An-
tónio Pinhão Botelho, e a 
finalizar, a 22 de Agosto o fil-
me em exibição é “Há Festa 
na Aldeia”, de Jacques Tati.
Na versão itinerância pelas 
freguesias, de 13 a 15 de 
julho, Delães à a primeira 
freguesia a receber cinema 
com “Coco, de Lee Unkrich, 
na Praceta das Lameiras. A 
15 de Julho o Cinema Pa-
raíso muda-se para Olivei-
ra S. Mateus, para junto às 
Piscinas Municipais, com o 
filme “Soldado Milhões”, de 
Gonçalo Galvão Teles, Jorge 
Paixão da Costa.

Cinema Paraíso: 
noites de verão com cinema
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Esta é a nona edição deste 
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.

Não percamos o ânimo, 
sigamos sempre em frente… 

Neste momento estamos 
vivendo tempos difíceis que 
nos afetam influenciando nos-
sas vidas em todas as áreas, 
tanto interna com externa, 
física e psicologicamente, 
na família, na saúde, nos ne-
gócios, nas emoções e nos 
sentimentos. E, não podemos 
negar que por muitas vezes 
nos sentimos incapacitados 
de os ultrapassar. Mas, exis-
te uma esperança eterna, a 
nível espiritual, não a vemos, 
entretanto a sentimos. Porém, 
se a buscarmos com mais in-

tensidade, encontraremos e 
passaremos a vivenciar bem 
presente em todas as situa-
ções de nossa vida. 

Existe um Deus que nos 
ama e que está atento, nos 
vendo e ouvindo. Ele também 
nos guarda e protege, como 
Ele mesmo cria todas as si-
tuações a nossa volta. Cada 
um de nós tem uma dádiva 
interior, que se chama, Fé. 
Que nos faz acreditar com o 
coração na providência divina 
em nosso favor em todas as 
circunstâncias, independente 
de quais sejam.

Tantas coisas juntas e 
desfavoráveis acontecendo, 
momento pós momento, nos 
deixam frágeis, e, ao mesmo 
tempo, nos levam a ser pes-
soas sobressaltadas, com 
medo, ansiosas por mudan-
ças e deprimidas por factos 
tão negativos ao nosso redor. 
O amado Apóstolo Paulo, vi-
veu esta realidade, por isso 
ele cita este belo versículo 
bíblico acima, porém, não só 
ele e tantos outros, firmaram 
a sua Fé, no Criador de todas 
as coisas. Saiba que Deus 
como Arquiteto de todo o Uni-
verso, trata também, nossos 
assuntos pessoais, principal-

mente aqueles que nós en-
tregamos a Ele e clamamos 
por Sua ajuda. Lembre-se: “E 
Jesus disse-lhes: Se tu podes 
crer, tudo é possível ao que 
crê.” … Evangelho de Mar-
cos, capítulo 9, versículo 23. 
Muitas das vezes não é o que 
acontece que é o problema, 
mas sim, a nossa reação e ati-
tude perante estas situações 
adversas. Saiba que para 
tudo tem uma solução, tanto 
no sentido natural, como no 
aspecto espiritual. Nem todas 
as pessoas que honestamen-
te, nos dias de hoje, alcança-
ram sucesso nas suas reali-
zações foram as mais fortes e 
melhores, mas sim, as que fo-
ram perseverantes, corajosas 
e tomaram a decisão confian-
te de vencer. Com certeza, 
houve pouquíssimos que as 
encorajaram, embora muitos 
deviam ser os que falavam, 
“para desistir”, “deixa isto de 
lado, não vai dar certo”, “não 

vais conseguir”, “não vais dar 
conta”, “isto não tem futuro”, 
“tira isto da cabeça”, “isto nun-
ca foi para ti”, etc e tal … mas, 
chegaram lá e venceram. Por 
isso, lute, siga sempre em 
frente, confiando N’Aquele 
que te criou para vencer, co-
locando uma Fé viva no teu 
interior … Desabroche-a!

Vamos juntos Orar ao Se-
nhor com Fé, respire fundo 
e diga com confiança e cer-
teza que irás receber a sua 
Bênção, assim: Pai Amado, 
neste momento eu preciso 
de Ti. Ajuda-me a vencer os 
desafios que estão diante de 
mim em todas as áreas da 
minha vida. Me guia e oriente 
no meu pensar e reagir dian-
te das circunstâncias que me 
cercam. Não me deixe vacilar, 
segure em minhas mãos, dire-
cione os meus passos, renove 
minhas forças e fortaleça-me 
na força do teu poder. Me dê 

graça e sabedoria para que a 
cada dia eu O conheça mais 
e mais. Revele-se a mim to-
dos dias em todas as coisas e 
preencha o vazio do meu co-
ração que só o Senhor pode 
completar. Entrego a Ti a mi-
nha vida, através do Senhor e 
Salvador Jesus Cristo. Peço 
que renove a minha esperan-
ça. Obrigado Senhor! Amém 
...Vivamos uma Vida realmen-
te feliz! 

Deus vos abençoem. Viva-
mos hoje e sempre: “de bem 
com Deus e de bem com a 
Vida!”. Ele é contigo, descu-
bra isto!

“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:
“Em tudo somos atribulados, mas não 

angustiados; perplexos, mas não desanimados;
Perseguidos, mas não desamparados; 

abatidos, mas não destruídos;”…
II Coríntios 4:8-9.



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
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

CAVALHEIRO
Divorciado pretende 

conhecer senhora viúva 
ou divorciada, idade até 
55 não fumadora para 

futuro a dois
TLM.: 968 773 801

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
Empresa do sector alimentar de ultra con-
gelados, em V. N. de Famalicão, recruta 

Op. Fabril para o 2º e 3º turno.
Preferência por residentes no concelho de 

Famalicão.
Inscrição por Telefone: 252331750

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

ADMITE-SE
Funcionario/a

balcão / mesas 
para pastelaria no 
centro da cidade 

TLM.: 915 407 459

PASSA-SE
Snack-bar, 

restaurante na cidade 
junto às escolas.

TLM.: 920 297 254

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 GUIMARÃESPASSA-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

PRECISA-SE
Funcionário/a p/ pastelaria 

em Calendário c/ experiência 
ou vontade de aprender.

TLM.: 910 520 616

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
DE PARTICULAR PARA 

PARTICULAR
Preciso de empréstimo de 20 000€ 
por 36 meses pagamento mensal 

de 450 € Famalicão - 911 762 004

COUTO & BRANDÃO, PRODUTOS 
ALIMENTARES, LDA.

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

ADMITE
OP. (A) 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



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

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

26 ANOS - 1ª VEZ
Morena clara cabelos

 compridos magra, 
elegante muito 

atraente, meiguinha 
faz tudo nas 

calminhas o. natural 
espanholada, 69, 

minete, anal gostoso, 
massagens, 

acessórios, sem 
engano, atende em 
lingeri, aten. privado 
venha experimentar

TLM.: 913 524 418
          914 674 654

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 Fogosa 
Loira meiga e sexy, cheia de curvas. 
Peito XXL, coxa grossa. Oral ao na-

tural divinal, 69 guloso. Prazer mútuo 
e garantido. 

TLM.: 917392262

PORTUGUESA
Mamas XXL, carinhosa, 
meiguinha e peludinha. 

Das 9h às 22h.
TLM.: 910 634 363

PORTUGUESA
Meiga e carinhosa.
TLM.: 914 481 098

INDIAZINHA
Amazonense, 
doce menina, 

meiga, 
carinhosa,
 O natural, 

69 delicioso, 
pele macia, 
safadinha 
s/ pressas.

917 695 497

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

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

LISA
Foto real.

Completa, apartamento 
privado.

 A partir de 20€.
916 106 735

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

TRAVESTY
1º VEZ  |  ACTIVA / PASSIVA  |  FOTO REAL

TLM.: 927 050 849

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.: 915 104 229

SORAIA
oral quente e anal 

apertadinho 
nas calmas! 
Completa

TLM.: 910 732 969




