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O vereador da Educação acusa o Ministério de gizar o próximo ano lectivo 
sem ouvir a Câmara Municipal e escola. Foco das preocupações continua 
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Largo Cardeal Cerejeira, no Louro:
Já lá vai tempo que esta grelha de escoamento falta onde devia 

estar... O buraco foi sinalizado, isso sim, mas falta 
o mais importante, a reposição da normalidade, 

que se impõe sobretudo quando estamos a falar de uma área 
circundante a uma farmácia. Já há quem tenha apanhado sustos, 

mas os locais afirmam que também já há quem lá tenha caído. 
Reparação impõe-se!
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A cidade de Vila Nova 
de Famalicão regressa ao 
passado, entre os dias 5 e 
8 de julho, com mais uma 
edição da Feira Medieval e 
Viking, uma iniciativa promo-
vida pela Escola Profissional 
CIOR com o apoio da Câma-
ra Municipal de Vila Nova de 
Famalicão. 

O evento, tem vindo a 
comsolidar o seu sucesso 
ao longo dos anos, regressa 
para ficar, uma vez que se-
gundo o município o objec-
tivo é o de garantir a partir 
deste ano a periodicidade 
anual. O presidente da Câ-
mara, Paulo Cunha, justifi-
ca de resto esta aposta no 
evento: “é uma iniciativa que 
traz milhares de pessoas à 
cidade e que permite um re-
encontro com a nossa histó-
ria e identidade. Proporciona 
a todos os famalicenses um 
tempo de qualidade não só 
ao nível do lazer, como tam-
bém ao nível do contacto 
com a História do concelho, 

da região e do país”. 
O evento de recriação his-

tórica irá contar com a par-
ticiapção de cerca de meio 
milhar de figurantes - a es-
magadora maioria alunos da 
CIO - que ao longo dos qua-
tro dias do evento recriam o 
ambiente medieval e viking, 
com músicos, atores, mala-
baristas, acrobatas, cavalei-
ros, bailarinas, mercadores, 
entre outras personagens 
alusivas à época. 

Além da programação, 
que apresenta como ponto 
alto o momento do “assalto 
ao castelo” (dias 6, 7 e 8), 
durante os quatro dias de 
feira os visitantes poderão 
usufruir de uma forma per-
manente do mercado me-
dieval; jogos medievais e 
vikings; figurantes da época; 
música da época; exposição 
de animais de grande e pe-
queno porte; exposição de 
artefactos de tortura e morte; 

recriação da aldeia do povo 
europeu e viking; recriação 
da aldeia dos leprosos; ani-
mações por todo espaço.

O evento vai decorrer no 
mesmo local onde se tem re-
alizado, nos jardins da Praça 
D. Maria II, bem no centro da 
cidade, e assume-se como 
uma oportunidade única 
para contactar de perto com 
a cultura dos povos oriundos 
do norte da Europa e de co-
nhecer a sua relação com o 
concelho famalicense.

A presença Viking no ter-
ritório de Vila Nova de Fama-
licão é irrefutável e faz parte 
da identidade territorial, es-
tando devidamente registada 
nos “Annales Portucalenses 
Veteres”, que relatam uma 
incursão de normandos (“ho-
mens do Norte”), a 6 de se-
tembro de 1016, no território 
que hoje é o concelho de Vila 
Nova de Famalicão.

Evento tem lugar de 5 a 8 de julho

Famalicão regressa ao passado 
com Feira Medieval e Viking 

Motociclista morre 
em colisão com carro 

Um homem de 48 anos, da Carreira, morreu, ao final da 
tarde da passada terça-feira, na sequência da colisão da 
mota que conduzia com um veículo ligeiro. O choque teve 
lugar na Avenida das Lameiras, em Delães, num cruza-
mento com semáforos.

A equipa médica da VMER de Famalicão, que foi mo-
bilizada para o local, ainda procedeu a manobras de re-
animação ao longo de mais de meia hora no sentido de 
tentar reverter a situação de paragem cardorrespiratória, 
mas sem sucesso. O óbito foi declarado no local. Também 
a condutora do ligeiro teve que ser encaminhnada ao hos-
pital por se encontrar transtornada.

No socorro estiveram também envolvidos os Bombei-
ros Voluntários de Riba de Ave. O Núcleo de Investigação 
de Acidentes de Viação da GNR esteve no local para tenr-
tar apurar as circunstâncias em que se deu o acidente.
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Depois de em 2002 ter 
avançado com a gratuitida-
de dos manuais escolares 
ara os alunos do 1.º ciclo 
do ensino básico, e de em 
2017/2018 ter alargado a me-
dida até ao 2.º ciclo (5.º e 6.º 
ano), a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão vai 
reposicionar a medida para 
os alunos que no ano lectivo 
2018/2019 vão frequentar o 
7.º ano de escolaridade, uma 
vez que o Governo assegu-
rou o empréstimo dos manu-
ais escolares aos alunos do 
1.º e 2.º ciclos.

A novidade foi avançada 
ontem, segunda-feira, pelo 
município, segundo o qual 
a medida irá abranger um 
universo de cerca de 1500 
alunos, compreendendo um 
investimento de cerca de 176 
euros por aluno.

Com a iniciativa da autar-
quia famalicense, os alunos 
que irão freqentar o primeiro 
ano do 3.º ciclo do ensino 
básico, terão deireito à ce-
dência gratuita dos manuais 
das disciplinas consideradas 
nucleares: Português, Mate-

mática, Língua Estrangeira I 
e II, História, Geografia, Ci-
ências da Natureza e Física 
e Química. 

Para além dos livros do 7.º 
ano, a autarquia vai manter a 
oferta das fichas de trabalho 
a todas as crianças do 1.º 
ciclo do ensino básico, be-
neficiando perto de cinco mil 
crianças.  No total, a Câmara 
Municipal vai investir cerca 
de 400 mil euros em manu-
ais escolares.

O presidente, Paulo 
Cunha, fala de uma “medida 

revolucionária”, e considera 
que este “é um investimento 
fundamental na educação e 
nas famílias de Vila Nova de 
Famalicão”. 

A medida do município 
ocorre depois de o Governo 
ter assegurado o emprésti-
mo dos manuais  ao 1.º e 2.º 
ciclo, abrindo assim o cami-
nho da autarquia famalicen-
se para reinvestir a verba 
destinada à educação no 7.º 
ano do 3.º ciclo. 

Com a complementarida-
de dos apoios - do Governo 

e da Câmara - uma família 
com um filho no 1.º Ciclo do 
Ensino Básico e outro no 7.º 
ano “vai poupar cerca de 210 
euros, em Famalicão, com a 
aquisição dos livros escola-
res”, sublinha a autarquia.

No entanto, do ponto de 
vista municipal, os apoios 
não se ficam por aqui. A 
acrescer ao montante des-
tinados aos manuais, o or-
çamento municipal, destina 
uma verba de dez mil euros 
para aquisição de livros para 
o Banco de Livros Escolares, 
destinado ao empréstimo de 
manuais a famílias com fi-
lhos noutros ciclos de ensino 
(8.º ao 12.º), que não dispo-
nham de condições financei-
ras para os adquirir. 

Paulo Cunha entende que 
este é “um conjunto de me-
didas amigas das famílias”, 
com o objectivo de cumprir 
“um papel social fundamen-
tal” que é o da “fixação das 
populações e o melhoramen-
to da sua qualidade de vida”. 
No entender do edil, “ao li-
bertarmos as famílias destes 
encargos com a educação 

dos filhos, estamos também 
a promover o bem-estar e a 
incentivar a natalidade”.

Refira-se que ao longo 
de quinze anos, a Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão ofereceu os ma-
nuais escolares e fichas de 
apoio a todas as crianças 
do 1.º ciclo do ensino bási-
co no concelho, tendo sido 

a primeira Câmara do país a 
adotar a medida que é uma 
realidade em Famalicão des-
de o ano letivo 2001/2002. 
Em 2017/2018, a autarquia 
cedeu os manuais aos alu-
nos do 5.º e 6.º ano e agora 
chega ao 3.º ciclo.

S.R.G.

Município realoca gratuitidade dos manuais, depois da iniciativa do Governo

Câmara cede manuais escolares gratuitos 
ao 7.º ano de escolaridade

Casa do Povo 
dinamiza Lousado 
com Torneio de Pesca 
e Convívios de Esplanada 

A Casa do Povo de Lousado organizou o seu 12º Tor-
neio de Pesca. A vitória foi para Manuel Oliveira, de Er-
mesinde, seguindo-se José Sá em segundo, de Lousado, 
e Fernando Carneiro, de Ribeirão, fechou o pódio no ter-
ceiro lugar. 

A próxima actividade da Casa do Povo de Lousado se-
rão os Convívio de Esplanada, que irão contar com  um 
Torneio de Sueca (nos dias 25, 26, 27 de Julho), e com 
a actuação do Grupo lousadense “Danças Moveloudan-
ce” (29 de Junho), seguido de karaoke e animação do DJ 
Branquinho. O serviço de bar funcionará com a alta qua-
lidade habitual. 
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A “Scoop”, empresa têxtil 
especializada em vestuário 
técnico e para desportos de 
inverno, deu mais um passo 
no caminho da sustentabili-
dade, com a criação de uma 
horta biológica de onde sai 
uma boa parte dos produtos 
que servem de base ao al-
moço dos seus cerca de 120 
colaboradores. O projecto foi 
dado a conhecer na passada 
sexta-feira, integrando o Ro-
teiro para Inovação da Câ-
mara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão. O presidente, 
Paulo Cunha, considera que 
este é um “projecto com inú-
meros ângulos positivos”, 
esperando que o exemplo 
possa ser replicado “noutras 
latitudes”.

Mafalda Pinto, a adminis-
tradora, adianta que a hora 
biológica foi implementada 
há cerca de um ano, e consti-
tui mais uma peça do puzzle 
da “sustentabilidade” econó-
mica, ambiental e social que 
tem sido o foco da actividade 
da empresa. Consciente da 
importância de “saber aqui-

lo que comemos”, a “Scoop” 
decidiu assumir o desafio 
de sensibilizar os colabora-
dores para a necessidade 
de uma “alimentação mais 
saudável”. E porque dizê-lo 
é importante, mas fazê-lo 
permite aspirar a resultados 
mais sólidos, a empresa de-
cidiu pôr mãos à obra e criar 
uma horta biológica com o 
objectivo de produzir, dentro 
de portas, os legumes que 
servem de base ao almoço 

servido na cantina. “Agora 
podemos dizer que sabemos 
aquilo que comemos, e sa-
bemos o que a terra nos dá 
naquele preciso momento”, 
alega Mafalda Pinto. Pelo 
caminho, o projecto também 
teve o mérito de devolver à 
vida activa um desemprega-
do de longa duração, pessoa 
que está encarregue de to-
das as operações culturais.

Depois do primeiro teste 
no ano passado, a adminis-

tradora adianta que o po-
tencial desta horta biológica 
está a dar passos rumo à 
auto-sustentabilidade, que 
espera que possa ser atin-
gida até 2020. Mafalda Pinto 
deposita muitas expectativas 
no projecto, e espera ainda 
que para além de abaste-
cer a cantina, a horta tenha 
ainda a capacidade de gerar 
legumes que os colaborado-
res possam levar para casa 
à sexta-feira. Outro objectivo 
no horizonte da “Scoop” é o 
da certificação da horta.

O presidente da autarquia 
famalicense, que na passada 
sexta-feira visitou a horta da 
“Scoop”, em Cavalões, apeli-
da o projecto de “fantástico”, 
por conciliar uma série de 
dimensões, que vão da sus-
tentabilidade ambiental à so-
cial e económica. Para além 
disso “aposta numa partilha 
de responsabilidades, envol-
vendo as pessoas, para que 
sejam parte do processo e 
não apenas destinatários”. 
Paulo Cunha sublinhou os 
inúmeros “ângulos positivos” 

do projecto, e espera que 
possa ser um incentivo a que 
outros sigam o exemplo.

Esta horta biológica já 
não é, contudo, a primeira 
acção focada na sustentabi-
lidade ambiental promovida 
pela empresa com o envol-
vimento dos trabalhadores. 
Segundo Mafalda Pinto, no 
rescaldo de um ano de 2017 
em que a tragédia dos incên-
dios povoou a actualidade, a 
empresa desafiou cada um 
dos seus 120 colaboradores 
a plantar uma árvore. Os 
dados para a criação de um 
bosque nas imediações da 
horta estão lançados há um 
ano. O tempo e a natureza 
farão agora o resto.

Vestuário técnico 
para operadores 
de eólicas

Em matéria de projectos 
em curso, a “Scoop” está no 
momento a desenvolver a 
criação de vestuário técnico 
para trabalhadores das eó-

licas. Apesar de não poder 
adiantar muito mais sobre a 
tecnologia e as funcionali-
dades do fato, Mafalda Pinto 
garantiu que “não há nada 
no mercado” com o grau de 
especialização que está a 
ser concretizado. As expec-
tativas são de que em 2020 
o produto final possa estar 
no mercado, carimbando 
novamente a empresa de 
Cavalões com o signo da 
inovação.

De visita a uma empresa 
do sector têxtil, o presiden-
te da Câmara aproveitou o 
momento para entregar à ad-
ministradora a bandeira da 
marca “Famalicão - Cidade 
Têxtil”. 

A “Scoop”, orientada para 
o vestuário especializado, 
atingiu um volume de negó-
cios de 7,5 milhões em 2017 
e espera crescer um milhão 
de euros em 2018. Exporta 
sem por cento da sua produ-
çãol.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Roteiro para a Inovação foi ver como uma empresa pode ser mais do que uma fábrica

“Scoop” cria hora biológica para abastecer 
cantina e corre atrás da auto-suficiência

Presidente da Câmara visitou a horta ladeado pela empresária
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O relatório de diagnóstico 
do programa “Aproximar”, 
que a Câmara Municipal 
assinou com o Governo as-
sumindo competências em 
matéria de gestão do terri-
tório educativo, aponta para 
uma tutela “de costas volta-
das” para com a comunidade 
local. 

O vereador da Educação, 
Leonel Rocha, adianta que 
a definição de turmas é, nos 
termos daquele contrato in-
teradministrativo, uma com-
petência do município, mas o 
Ministério da Educação não 
está a cumprir, limitando-se 
a informar a Câmara e as 
escolas “do que é que vão 
ter, e vão deixar de ter, sem 
haver, sequer, uma negocia-
ção”. Esta é numa realidade 
que “não respeita o acordo”, 
mas que também vai contra 
a forma “habitual” como era 
preparado cada próximo ano 
lectivo, antes do contrato in-
teradministrativo. “Antes do 
contrato havia o cuidado de 
fazer uma negociação com o 
município e com as escolas. 
Agora, com contrato, pura e 
simplesmente somos infor-
mados, numa reunião geral, 
onde estão todos os muni-
cípios e todas as escolas, e 
não nos podemos pronun-
ciar”, denuncia o vereador.

No imediato, esta ausên-
cia de diálogo ou negocia-
ção com a Câmara Municipal 
leva o responsável autárqui-

co a prever “problemas” no 
início de ano lectivo, concre-
tamente na Escola Básica de 
Pedome, uma vez que a Di-
recção Geral dos Estabele-
cimentos Escolares (DGES-
TE) determinou a abertura 
de mais sete turmas do 5.º 
ano e outras tantas do 7.º 
ano, o que excede em mui-
to a disponibilidade física do 
edifício. 

Capacidade 
excedida 
em 10 turmas

O vereador sublinha que, 
na sequência desta deter-
minação da qual os agentes 
locais foram apenas infor-
mados, a escola irá exce-
der significativamente a sua 
capacidade de acolhimento: 
“aquela escola é uma T20, 
com 20 salas, o que daria 
para estarem em regime nor-
mal 21 turmas, e o que daria 
ainda para esticar, porven-
tura, até às 28. Mas o deter-
minado pela DGESTE ultra-
passa completamente essa 
fasquia”. Ou seja, o proposto 
acresce em dez turmas a ca-
pacidade original da escola. 
Posto isto, remata, “a escola 
não sabe onde é que há-de 
pôr os alunos!”, o que con-
figura um “problema criado 
pela própria DGESTE”.

O responsável pela pas-
ta da Educação perspectiva 

uma de três soluções para 
sanar a sobrelotação que se 
prevê: “ou pôr os alunos em 
regime duplo, que é aquilo 
com que se tentou acabar 
há anos, ou então alugar 
para lá contentores, ou, ain-
da, pensar em alugar salas 
noutro sítio qualquer”. Cen-
surando a decisão unilateral 
da DGESTE, ainda por cima 
com um município parceiro 
do Governo em matéria de 
gestão do território educati-
vo, Leonel Costa responde 
acerca de quem tem o ónus 
de resolver o problema: “essa 
decisão cabe a quem criou o 
problema. A escola tem que 
resolver esse assunto com 
o Ministério! Foi o Ministério 
quem criou o problema, foi o 
Ministério que agora indicou 
o número de turmas sem 
consultar a escola ou o mu-
nicípio, portanto, cabe-lhes a 
eles resolver”.

Proposta 
do município 
sem reposta

Leonel Rocha adianta que 
o município já previa esta si-
tuação, e que, para poder 
fazer um planeamento “com 
tempo”, reuniu há cerca de 
três meses com a Secretá-
ria de Estado da Educação, 
com o objectivo de propor 
soluções “para resolver o ex-
cesso de turmas no básico, 
e o problema do secundário, 
com a deslocação de alunos 
para fora do concelho, ou, 
ainda que para dentro, obri-
gados a deslocar-se para 
Joane, com as dificuldades 
inerentes à rede de trans-
portes que é de privados, e 
depende claramente do nú-
mero de alunos”. A proposta 
concreta era a da criação 
de um pólo em Riba de Ave, 
dentro do Agrupamento de 
Pedome, “porventura alu-
gando instalações numa das 
escolas existentes”. O ve-
reador adianta ainda que “o 
município manifestou a sua 
disponibilidade para ajudar 
nesta tarefa”. Com ou sem a 
colaboração do município, a 
proposta que formulou está 
até hoje “sem resposta”. 

O “Povo Famalicense” 
solicitou esclarecimentos ao 
Ministério da Educação, no 
sentido de saber que solução 
está a ser equacionada para 

a escola de Pedome, solici-
tando ainda uma reacção ao 
denunciado incumprimen-
to de termos do programa 
“Aproximar”. O pedido, for-
mulado através do gabinete 
de comunicação do ministro 
Tiago Brandão Rodrigues, 
não obteve qualquer respos-
ta até ao fecho desta edição.

“Aproximar” positivo

Contudo, também há da-
dos positivos a retirar do 
contrato interadministrativo 
do programa “Aproximar”, 
e concretamente na gestão 
dos recursos humanos e fi-
nanceiros. Apesar de admitir 
que os recursos humanos 
nas escolas nunca estão 
numa “situação perfeita”, 
desde logo por imponderá-
veis como as baixas médi-
cas, o rácio superior ao legal 
leva a que “seja mais fácil 
gerir os recursos e colmatar 
as dificuldades”.  

No que toca aos edifícios 
das escolas (excepção feita 
a quatro), a transferência de 
verbas por edifício, apesar 
de não ser muito significa-
tiva (20 mil euros), permite 
que a gestão “num bolo co-
mum” tenha viabilizado até 
“intervenções de fundo”. Em 
Gondifelos, por exemplo, foi 
possível sanar as roturas 
da rede de água e as infil-
trações que se verificaram 
desde que foi inaugurada. 
Foi também a metodologia fi-
nanceira do “Aproximar” que 
permitiu uma intervenção no 
pavilhão da escola de Pedo-
me, assim como no piso das 
salas. Para o próximo ano, 
Leonel Rocha espera poder 
intervir na Escola Dr. Nuno 

Simões e na Dona Maria II.
Positiva é ainda a gestão 

orçamental, que até agora 
condicionava as despesas 
das escolas a determinadas 
rubricas, sem possibilida-
de de reafectação a outras. 
Uma vez que o município é 
quem recebe as verbas, elas 
são transferidas de acordo 
com as necessidades sem 
constrangimentos de afec-
tação a rubricas específicas. 

Atendendo a todas as 
vantagens diagnosticadas, 
Leonel Rocha deixa claro 
que o factor “proximidade” 
traz ganhos de agilidade e 
celeridade na resolução dos 
problemas.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Governo está a violar termos do Programa “Aproximar”, denuncia o vereador da Educação

Ministério da Educação fixa turmas 
de costas voltadas 
para escolas e autarquia

EBI de Pedome continua a ser principal alvo das preocupações

Deputado do PSD apela a solução 
para incapacidade da EBI de Pedome

Problemas, “aí estão eles”
“A Escola Básica de Pedome antevê que 

o fim dos contratos de associação decretado 
pelo Governo conduzirá à necessidade de criar 
condições para acomodar mais seis turmas de 
alunos oriundos de outros estabelecimentos de 
ensino, nomeadamente da Didáxis e do Exter-
nato Delfim Ferreira, ambas em Riba de Ave”. A 
conclusão é de Jorge Paulo Oliveira, deputado 
do PSD à Assembleia da República, que visitou 
na manhã de ontem (segunda-feira) aquela es-
cola do concelho.

No rescaldo do encontro com a direcção, o parlamentar sublinha que ficou claro que 
para que a escola possa acomodar mais seis turmas terão que ser criadas “soluções”. Jor-
ge Paulo Oliveira dá conta de que a direcçãopondera várias: “a transferência das turmas do 
1º Ciclo do Ensino Básico para as antigas instalações da Escola Profissional Bento Jesus 
Caraça, a instalação de seis módulos de salas de aula nos terrenos da própria Escola 
ou o arredamento de salas de aula para turmas do 2.º e 3.º ciclo na Vila de Riba de Ave”. 
Entretanto, “se nenhuma destas soluções for adotada resta o desdobramento de horários”, 
acrescenta o deputado, considerando, contudo, que esta é uma solução que “põe objeti-
vamente em causa a qualidade  do serviço educativo prestado, tanto mais que retiraria à 
Escola a possibilidade de continuar a garantir um conjunto de serviços aos alunos que as 
dinâmicas de uma  Escola TEIP, como é o caso”.

Crítico com o Governo, Jorge Paulo Oliveora garante que “nada do que está a acontecer 
é surpresa”, e lembra que “quando no final do ano letivo de 2015/2016, o governo decidiu, 
sem ouvir os demais atores que intervêm na execução das politicas públicas, acabar com 
os contratos de associação, logo se percebeu que aquela decisão não fora suficientemente 
pensada”. Acusando o Governo de não ter querido ouvir os alertas dos agentes locais, e de 
ter agido movido a “preconeito ideológico”, lamenta: “sabíamos que os problemas podiam 
não ser imediatos, mas que acabariam por ocorrer num espaço de tempo mais alargado. 
Aí estão eles”. O deputado adianta ainda que este mesmo problema se está a verificar “em 
todos os equipamentos escolares públicos no concelho de Vila Nova de Famalicão”.
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A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão, 
através sdo programa Made 
IN, apoiou a deslocação de 
cinco startups famalicenses 
à Festival Internacional de 
Negócios de Liverpool. 

Uma delas é a WestMis-
ter, com as suas meias mas-
culinas originais. Outra é a  
Moovexx, com o seu sistema 
inovador para jeans. Para 
além destas a comitiva cria-

tiva concelhia faz-se ainda 
da Tex Hub e a Art’Sartorial, 
ambas igualmente do uni-
verso têxtil, a que se junta a 
consultora Nalmok, apresen-
tam-se em terras britânicas, 
neste que é considerado um 
evento de referência mun-
dial, com soluções diferen-
ciadoras de criação de arti-
gos de vestuário.

É o caso do sistema de 
movimento autoajustável 

para jeans com elásticos in-
teriores invisíveis na cintura, 
desenvolvido pela Moovexx. 
“Um conceito novo no mer-
cado do vestuário e que ga-
rante uma flexibilidade de até 
seis centímetros na zona da 
cintura, sem comprometer o 
conforto e o design”, explica 
Manuela Gomes. 

Gary Millar, o vice-mayor 
de Liverpool, foi um dos 
principais entusiastas dos 
produtos das startups fama-
licenses, dos quais destacou 
o caráter “diferenciador” e a 
“qualidade”, tendo mostrado 
o caminho para novas opor-
tunidades na sua cidade.

Estas startups integra-

ram a comitiva da Câmara 
Municipal de Famalicão que 
participou no Festival Inter-
nacional de Negócios de Li-
verpool. O vereador Augusto 
Lima também marcou pre-
sença no certame, integran-
do a comitiva, e onde teve, 
de resto, a oportunidade 
de apresentar, na passada 
quarta-feira, a marca Fama-
licão Cidade Têxtil.

Para o município, esta 
“presença estratégica de-
monstra o apoio da autarquia 
ao crescimento e robustez 
de startups do ecossistema 
empreendedor concelhio, 
traduzindo um dos objeti-
vos do programa municipal 

Famalicão Made IN, e que 
fortalece a projeção interna-

cional da marca Famalicão 
Cidade Têxtil”.

Startups famalicenses na Festival Internacional 
de Liverpool com o apoio da Câmara

Vereador Augusto Lima integrou a comitiva e apoiou as em presas 
nesta apresentação internacional em Liverpool

Tribunal 
ouviu lesados 
por esquema 
fraudulento 
de angariação 
de donativos 

Os testemunhos de gente levada ao engano com o es-
quema de angariação fraudulenta de donativos, domina-
ram as últimas audiências de julgamento dos três arguidos 
que respondem pelos crimes de burla qualificada e falsi-
ficação. A fraude foi desmantelada em Junho de 216 pela 
PSP de Vila Nova de Famalicão, que apurou a apropriação 
ilícita de cerca de 316 mil euros de pessoas que julgavam 
estar a contribuir para casos reais de carência e institui-
ções sociais legítimas.

Um dos lesados, um professor aposentado de 63 anos, 
e que ao longo de quatro ou cinco anos foi acedendo a 
donativos da ordem dos cinco e dez euros, sublinhou 
que era aliciado com casos de “crianças que precisavam 
de tratamentos”, entre outros. “Estava a dar de coração 
aberto”, confessou consternado. O doador, que só quando 
contactado pela PSP ficou a saber que estava a ser enga-
nado, falou da consequência: “nunca mais contribuí para 
instituição nenhuma”.

Outra mulher aposentada de 62 anos, alega que era 
contactada todos os meses por várias instituições, e ace-
dia a conceder donativos. “Mês sim, mês não, dava. Todos 
os meses iam 20/25 euros…”, relatou. Era aliciada a aju-
dar crianças, nomeadamente para fazer tratamentos em 
Cuba, e não resistia aos apelos: “a gente é boa demais, 
tem pena, mas a penas acabam-se”.

Um dos doadores que chegou a desconfiar do esque-
ma ainda antes dele ser desmantelado pela PSP, subli-
nhou que era contactado com frequência mensal. Tenta-
va resistir, “mas rendia-me”, contou ao tribunal. Também 
este, como os anteriores, terá contribuído por um período 
de quatro ou cinco anos.

Os lesados identificaram os dois arguidos homens, 
Hélder Fonseca e Abílio Silva, como sendo os cobrado-
res que se dirigiam à casa das pessoas após o contacto 
telefónico e concordância com o donativo. Já a arguida 
Cátia Fonseca, foi identificada por ex-funcionárias como 
a pessoa que liderava as operações a partir do escritório 
onde eram efectuadas as chamadas.

Os três arguidos foram detidos em Junho de 2016 
pela PSP de Vila Nova de Famalicão, após uma inves-
tigação desencadeada por denúncia anónima. O casal 
Cátia e Hélder ficaram desde logo em prisão preventiva, 
encontrando-se ainda detidos a aguardar o desfecho do 
processo. Já o terceiro arguido, um reformado da Função 
Pública, aguarda julgamento em liberdade, sujeito a apre-
sentação periódicas.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Por indisponibilidade de 
última hora do médico e pro-
fessor José Pinto da Costa, a 
conferência “Adições do bom 
uso ao abuso”, agendada 
para esta terça-feira, 26 de 
junho, foi adiada para nova 
data a anunciar em breve. 

Recorde-se que José 
Pinto da Costa é um dos 
oradores convidados deste 
encontro promovido pela Câ-
mara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão, através do 

Gabinete de Avaliação e In-
tervenção de Comportamen-
tos Aditivos e Dependências 
(GAICAD), com o objetivo de 
assinalar o Dia Internacio-
nal da Luta Contra o Uso e 
Tráfico Ilícito de Drogas e o 
primeiro ano de atividade do 
GAICAD. 

Esclarecer e sensibilizar a 
comunidade para os proble-
mas associados ao uso de 
adições é o principal objetivo 
da conferência, que decor-

rerá no auditório da CESPU 
e que contará também com 
as participações de Ricardo 
Dinis-Oliveira, presidente 
da Associação Portuguesa 
de Ciências Forenses, pro-
fessor auxiliar do Instituto 
Universitário de Ciências da 
Saúde e da Faculdade de 
Medicina da Universidade do 
Porto e editor chefe da Re-
vista Internacional Current 
Drug Abuse Reviews, e de 
Isabel Pinheiro, psicóloga na 

Instituição Centro de Solida-
riedade de Braga – Projeto 
Homem. 

Conferência com José Pinto da Costa 
sobre dependências foi adiada

O Grupo Folclórico Santa Leocádia, de Fradelos, vai pro-
mover o seu XVIII Festival de Folclore. O evento terá lugar 
no próximo dia 7 de Julho, no lugar da Igreja (no recinto da 
Igreja) pelas 21h30,  em Fradelos.

Os grupos participantes, para além do organizador, são o 
Rancho Folclórico Adulto de Fazendas de Almeirim, Fazen-
das de Almeirim, o Grupo Folclórico e Etnográfico de Cova 
do Ouro, de São Paulo de Frades, Coimbra, a Associação 
Recreativa e Cultural de S. João de Rio Frio, de Rio Frio, Ar-
cos de Valdevez, e o Grupo Cultural e Etnográfico de Aldreu, 
de Aldreu, Barcelos.

XVIII Festival de Folclore 
em Fradelos

O Lions Clube de Vila 
Nova de Famalicão ofereceu 
ao Serviço de Obstetrícia do  
Centro Hospitalar do Médio 
Ave uma babycoque, várias 
caixas com peças de vestuá-
rio para bebés, muitas delas 
são proveniente do trabalho 
manual dos voluntários des-
ta organização. O Serviço irá 
agora proceder à sua distri-
buição pelas famílias mais 
carenciadas. 

António Barbosa, presi-
dente da administração dol 
CHMA, agradeceu o equi-
pamento e material de con-

sumo clínico oferecidos, su-
blinhando que “o Lions tem 
colaborado ativamente com 
o CHMA, dentro do espírito 
de serviço que caracteriza 
o Clube, orientado para as 
causas humanitárias e para 
a promoção de trabalhos vol-
tados para as comunidades 
locais” e que “estes gestos 
merecem o reconhecimento 
dos nossos profissionais e 
dos nossos utentes”.

A presidente do Lions, 
Maria José Abreu, manifes-
tou a satisfação do Clube 
pela concretização de mais 

esta iniciativa solidária, rea-
firmando “que o Lions con-
tinuará a procurar ajudar o 
CHMA na sua missão, pelo 

que outras ações desta na-
tureza deverão ocorrer no 
futuro próximo”.

Lions ofereceu material ao Serviço de Obstetrícia 
do CHMA
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Dia a Dia - Mário Martins

Os “nossos” deputados!
Se concordo ou não concordo com determinado tipo 
de preocupações que são manifestadas com 
regularidade é um problema secundário. Todos temos 
direito às nossas opiniões e todos temos direito a 
manifestar opiniões diferentes sobre a mesma 
situação ou acontecimento. O importante, neste caso, 
é que há a preocupação de desenvolver o tal 
“trabalho político” com que muitos deputados 
“enchem a boca”, mas que, em muitos casos, não 
passa de um “chavão” ou até de justificação para 
algumas “ausências” premeditadas. Talvez não tão 
visível como o trabalho do deputado Jorge Paulo 
Oliveira, mas nem por isso menos importante e 
profundo, é o trabalho desenvolvido pela deputada 
Maria Augusta Santos, de Lousado, professora da 
Escola Secundária Camilo Castelo Branco, eleita 
pelo Partido Socialista e ela também uma das “nos-
sas” deputadas.

1. Jorge Paulo Oliveira
Penso que todos nós gostamos de seguir, com maior ou 

menor atenção e interesse, o trabalho dos “nossos deputados”, 
não só na Assembleia da República, mas também naquela com-
ponente de ligação e acompanhamento às suas comunidades. 
Uma deputada ou um deputado, queiramos ou não, é sempre 
um deputado da “nossa terra”, pese embora o fato da sua re-
presentatividade ser nacional num órgão de soberania como é 
a Assembleia da República. Sendo assim, temos os “nossos” 
deputados de Vila Nova de Famalicão porque aqui têm as suas 
origens e aqui residem, mantendo uma relação sempre muito 
especial com o “mundo” donde são originários.

Esta relação de proximidade - que envolve também uma 
grande complexidade nos afetos - leva-nos a um quase escrutí-
nio permanente da sua atividade e conduz-nos também à tenta-
ção de fazermos avaliações ao seu trabalho, muitas vezes sem 
estarmos na posse de todos os elementos necessários.

Eu, por exemplo, reconheço que o deputado do PSD, Jorge 
Paulo Oliveira desenvolve um trabalho intenso de contatos com 
associações, movimentos cívicos, ordens profissionais, servi-
ços e organismos públicos, numa preocupação constante de 
estar perto das pessoas e das coisas que, no seu entendimen-
to, devem ter visibilidade. Se concordo ou não concordo com 

determinado tipo de preocupações que são manifestadas com 
regularidade é um problema secundário. Todos temos direito 
às nossas opiniões e todos temos direito a manifestar opiniões 
diferentes sobre a mesma situação ou acontecimento. O impor-
tante, neste caso, é que há a preocupação de desenvolver o tal 
“trabalho político” com que muitos deputados “enchem a boca”, 
mas que, em muitos casos, não passa de um “chavão” ou até 
de justificação para algumas “ausências” propositadas ou pre-
meditadas.

2. Maria Augusta Santos
Talvez não tão visível como o trabalho do deputado Jorge 

Paulo Oliveira, mas nem por isso menos importante e profundo, 
é o trabalho desenvolvido pela deputada Maria Augusta Santos, 
de Lousado, professora da Escola Secundária Camilo Castelo 
Branco, eleita pelo Partido Socialista e ela também uma das 
“nossas” deputadas.

Maria Augusta Santos é membro efetivo da Comissão de 
Educação da Assembleia da República e desenvolve, pela 
inerência das suas funções, um trabalho intenso no âmbito do 
trabalho também intenso desta comissão, com audições cons-
tantes, muitas vezes conduzidas por ela, a que se tem de juntar 
uma vasta produção documental também por ela criada e con-
seguida, numa área tão sensível e decisiva como é a Educação. 
É um trabalho menos visível, sobretudo em termos de comuni-
cação social local, mas não deixa de ser um trabalho de gran-
de qualidade e de grande mérito, sempre reconhecido e muitas 
vezes aplaudido por outras estruturas parlamentares.

Maria Augusta Santos tem um protagonismo muito especial 
na abertura e no acompanhamento que faz a grupos organiza-
dos de Vila Nova de Famalicão que mostram interesse em co-
nhecer a “casa da democracia”, aquilo que é, na essência e nos 
fundamentos, a Assembleia da República. Estas são visitas de 
cidadania que a deputada incentiva, num comportamento cívico 
exemplar.

Com os seniores do Clube Sénior do Centro Comunitário da 
Associação Gerações tem sido exemplarmente sempre assim. 
Divididos em grupos (porque são muitos, não podem ir todos 
de uma vez só) têm ido à Assembleia da República com regu-
laridade, sendo esta uma escolha e uma opção sempre muito 
disputadas no seio do grupo.

Saídos de Famalicão sempre muito cedinho, os seniores da 
Associação Gerações chegam a Lisboa de autocarro, por volta 
das 10.30 horas, sendo recebidos à entrada da Assembleia da 
República pela deputada famalicense que os encaminha para 
o interior Palácio de S. Bento, seguindo-se uma visita guiada e 
circunstanciada aos vários espaços e salas do enorme edifício.

3. Espaços da democracia
Os longos corredores, as salas das comissões, os gabinetes 

de trabalho dos deputados, a Sala do Senado, os vários serviços 
de apoio aos eleitos do povo português, os famosos e eloquen-
tes “Passos Perdidos”, a sala onde o Presidente da Assembleia 
da República recebe outras personalidades nacionais e estran-
geiras são visitados com enorme interesse pelos seniores, sem-
pre acompanhados por Maria Augusta Santos que, em todos 
os momentos, dá as explicações necessárias, respondendo às 
questões “curiosas” colocadas por todos.

No âmbito destas visitas, a deputada de Vila Nova de Famali-
cão, para além de descrever o seu dia a dia de trabalho, promove 
momentos especiais de diálogo aberto sobre o funcionamento 
da Assembleia da República, a sua importância como órgão de 
soberania, as suas competências, os direitos e os deveres dos 
deputados, o processo de elaboração e aprovação das leis, a 
prestação de contas feita pelo Governo sobretudo nos “debates 
quinzenais” e todos os outros aspetos relativos ao trabalho dos 
deputados na Assembleia da República, numa verdadeira aula 
de cidadania e de participação cívica que tem motivado todos os 
participantes nestas visitas.

Depois há as intervenções no “plenário” de que os jornais e 
as televisões só fazem eco quando são os “cabeças de cartaz” 
a discursar, mesmo quando os seus discursos são vazios de 
ideias e de conteúdo. Há, por vezes, intervenções brilhantes de 
deputadas e de deputados das impropriamente chamadas “se-
gundas linhas” que não merecem qualquer tipo de atenção ou 
referência, o que se lamenta.

Maria Augusta Santos tem intervindo sobre os sucessos e 
sobre os problemas da Educação em Portugal, fazendo-o sem-
pre com sobriedade e profundidade, o que às vezes é difícil. Tem 
conseguido dignificar o trabalho dos deputados.

Podemos dizer que Famalicão tem bons representantes na 
AR.
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O programa “Move-te” 
volta a por os famalicenses 
a mexer-se com 60 horas de 
exercício físico gratuito ao ar 
livre. A iniciativa arranca já 
no próximo dia 2 e prolon-
ga-se até 31 de julho, com 
a realização de aulas com 
acompanhamento de profes-
sores habilitados, de entrada 
livre e acessível a todas as 
idades. 

O “Move-te” vai percorrer 
oito espaços distintos, com 
horários diferenciados. Um 
dos locais das sessões é o 
Parque Devesa, para além 
das Piscinas Municipais, 
também em Famalicão, e 
fora do concelho no Parque 
do Quinteiro, em Oliveira S. 
Mateus, na Sede da União 
das Freguesias de Seide, na 
Avenida do Rio Veirão, em 
Ribeirão, no parque da Ri-
beira, em Joane, na Praça de 
Santa Marinha, em Mogege, 
no Parque da Corredoura, 
na União das Freguesias de 
Ruivães e Novais.

As aulas serão diferencia-
das, passando pelo Pilates, 
Zumba, Hip Hop, Crossfit, 
Yoga e Hidroginástica. Estes 

são apenas alguns exemplos 
das cerca de 25 modalida-
des que segundo a Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, a promotora, pre-
enchem o calendário, quase 
diário do “Move-te”. 

Para além das aulas, no 
dia 7 de julho, a escola Rosa 
Oliveira e a Amitorre promo-
vem em Joane uma cami-
nhada cultural, a partir das 
10h00. Entretanto, no dia 29 
de julho, a associação Flo-
resta BTT organiza a massa 
critica na Praça D. Maria II.

A iniciativa do municíoio 
conta com a parceria com 

cerca de 30 instituições des-
portivas e ginásios do con-
celho. O programa, sublinha 
a autarquia, “tem como prin-
cipais objetivos incentivar a 
prática desportiva, levando 
os famalicenses a usufruir 
dos vários espaços públicos 
do concelho, convivendo e 
divertindo-se”. Para além 
disso, acrescenta, “dá a co-
nhecer a oferta dos ginásios 
e associações desportivas 
existentes no concelho”.

Programa Move-te arranca a 2 de julho

Famalicão põe-se 
a mexer com 60 horas 
de exercício físico grátis

O Centro Português do 
Surrealismo que foi inaugu-
rado no início do mês pelo 
presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
tem patente, até 8 de setem-
bro, quase 200 obras do sur-
realiksmo moderno, integra-
das na coleção da Calouste 
Gulbenkian.

A exposição é composta 
por quase 200 obras de au-
tores como António Pedro, 
António Dacosta, Fernando 
Lemos, Mário Cesariny, Cru-
zeiros Seixas, Paula Rego, 
João Cutileiro, Nadir Afonso, 
entre muitos outros.

Para o presidente do 
Conselho de Administração 
da Fundação Cupertino de 
Miranda, Pedro Álvares Ri-
beiro, “esta exposição repre-
senta um estímulo à investi-
gação e compreensão, quer 
de atitudes, quer de pensa-
mentos, levados a cabo por 
autores que desafiaram a 
situação social e política da 
época, demonstrando audá-
cia, inteligência e liberdade.”

Por sua vez, a diretora do 
Museu Calouste Gulbenkian, 
Penelope Curtis, refere que 
esta exposição representa 
algumas das obras “mais 
significativas que podem ser 
definidas simultaneamente 
como surrealistas e portu-
guesas”. Para a responsável 
“esta primeira iniciativa aju-
dará a solidificar um conhe-
cimento mais aprofundado 
dos parâmetros do Surrea-
lismo em Portugal, não só 
na sua forma concreta, mas 

também como linguagem ar-
tística, que merece mais in-
vestigação e um apreço mais 
profundo”.

A mostra pode ser visi-
tada de segunda a sexta-
-feira das 10h00 às 12h30 e 
das14h00 às 18h00. Aos sá-
bados e feriados das 14h00 
às 18h00. A entrada é livre.

Quase 200  obras expostas 
até Setembro no Centro 
Português do Surrealismo
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Passou um ano sobre a 
maior catástrofe provoca-
da por incêndios de que há 
memória em Portugal, que 
vitimou fatalmente 66 pes-
soas e destruiu mais de 500 
habitações.

Ninguém ficou indiferente 
às imagens que as televisões 
levaram aos olhos de todo o 
mundo. Por cá o país parou 
e solidarizou-se com aquela 
gente que, completamente 
impotente, viu perderem-se 
vidas de entes queridos e 
destruídos anos de trabalho.

Dos mais altos responsá-
veis políticos ouviu-se a afir-
mação de que nada poderia 
ficar como dantes. Estas afir-
mações trouxeram de facto 
esperança às populações 
afectadas. Mas será que 
vieram a confirmar-se!? Infe-
lizmente a resposta é negati-
va, um ano passado e muito 
pouco mudou. No essencial 
está tudo na mesma, os pro-
blemas do desordenamento 
florestal, o despovoamento 
dos meios rurais e a históri-
ca carência de meios para o 
combate aos incêndios man-
têm-se.

De iniciativa do governo, 
e que mereça destaque, ape-
nas se conhece a alteração 
da legislação referente à lim-
peza da floresta, que refor-
çou a restrição e a punição 
daqueles que não cumprem 
com as imposições previstas 

na lei. É inequívoco que se 
tratou de uma solução cujo 
objectivo mais não foi do que 
acautelar que, pelo menos 
em 2018, não se repita a tra-
gédia. Mandou-se limpar e 
punir quem não limpa, e as-
sim o governo já pode dizer 
que a culpa não é sua, é de 
quem não limpa.

Mas Portugal e as popu-
lações afectadas merecem 
mais, muito mais. Não pode 
conceber-se que a morte 
trágica de tantas pessoas 
não tenha a força necessária 
para provocar uma verdadei-
ra revolução em matéria de 
prevenção e combate aos 
incêndios.

Sobre os acontecimentos 
de Pedrogão estão ainda por 
responder muitas perguntas, 
que o país e, acima de tudo, 
os mais afectados, merecem 
ver esclarecidas. É neces-
sário, antes de mais, apurar, 
sem reservas, a verdadeira 
causa do incêndio, se natural 
ou criminal.

É certo que, independen-
temente da causa,o cami-
nho a seguir deverá passar 
sempre pela priorização do 
investimento no ordenamen-
to florestal e no combate à 
desertificação das zonas 
rurais.

Porém, se depois de con-
cluída a investigação em 
curso se vier a apurar quea 
causa assentou em delito cri-

minal, o incêndio de Pedro-
gão deverá servir de exem-
plo, não apenas através da 
aplicação de penas severas 
aos seus responsáveis, mas 
sobretudo no plano da políti-
ca penal, onde deve ser pro-
movido o aumento do limite 
mínimo e máximo das penas 
previstas para o cometimen-
todeste tipo de crimes, por 
forma a dissuadir a sua prá-
tica.

Seja como for, em matéria 
de incêndios, depois de Pe-
drogão, Portugalainda não 
operou as mudanças que a 
situação exige. Espera-se, 
contudo, que tenha servido 
pelo menos de lição e que 
aquelas perdas de dimensão 
incalculável tenham a capa-
cidade de permitir que o país 
nunca mais passe por sofri-
mento semelhante aquele 
por que passou no ano de 
2017.

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

Pedrogão, um ano depois!

Sara Rolim, médica que 
está a fazer o internato de 
especialidade no Serviço de 
Pediatria do Centro Hospita-
lar do Médio Ave (CHMA), e 
Fernanda Carvalho, médica 
pediatra do CHMA, foram 
distinguidas com prémio 
“Pierre-Fabre”, atribuído 
pela Sociedade Portuguesa 
de Pediatria, e que que tem 
como objetivo apoiar a des-
locação para apresentação 
de estudos de Pediatria em 
Congressos Internacionais 
fora de Portugal durante o 
ano 2017. O prémio foi atri-
buído pelo estudo “Asthma 
exacerbation attendances in 
a pediatric emergency de-
partment”, apresentado no 
Pediatric Allergy and Asthma 
Meeting 2017, em Londres.  

 Com mais este prémios, 
esta é já a terceira distinção 
que o Serviço de Pediatra do 
CHMA conquista em 2018.

Os Prémios Pierre-Fa-
bre - Sociedade Portuguesa 
de Pediatria, destinam-se 
a galardoar e incentivar a 
apresentação de trabalhos 
de investigação efectuados 
por Pediatras Portugueses 
ou Internos de Pediatria em 
Congressos Internacionais 

fora de Portugal.
A entrega do galardão irá 

realizar-se em sessão pró-
pria, no decurso do próximo 
19.º Congresso Nacional de 
Pediatria, que se vai realizar 
no Centro de Congressos do 
Estoril.

Sociedade Portuguesa de Pediatria distingue 
clínicos deste centro hospitalar pela 3.ª vez

Médicas do CHMA 
vencem prémio

Sara Rolim e Fernanda Carvalho são as autoras do estudo premiado
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As mais de 600 crianças 
do pré-escolar e 1.º ciclo 
que frequentam as Escolas 
Básicas do 1.º ciclo de Es-
meriz, Ruivães, Conde S. 
Cosme de Famalicão e Riba 
de Ave têm um presente 
especial reservados para o 
início do próximo ano lectivo 
(2018/2019). Todas elas vão 
estrear instalações renova-
das, concluidas que estarão 
as obras profundas de reabi-
litação e ampliação. dos edi-
fícios escolares, num investi-
mento da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão 
que atinge os 2,6 milhões de 
euros.

Com a conclusão deste 
ciclo de investimentos, entra 
n a recta final a execução do 
Plano de Reabilitação e Mo-
dernização do Parque Esco-
lar do 1.º Ciclo, que foi inicia-
do há já alguns anos, e que 
implicou um investimento de 
muitos milhões de euros que 
possibilitaram a adaptação 
das escolas do 1.º ciclo do 
concelho às exigências de 
conforto e de qualidade do 
século XXI.

Segundo o presidente da 
Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, que no início da pas-
sada semana desencadeou 
um ciclo de visita às obras, 
“a grande maioria das obras 
nas infraestruturas educati-
vas do concelho estão, nes-
te momento, concluídas ou 
lançadas no terreno”. Posto 
isso, “Vila Nova de Fama-

licão pode orgulhar-se de 
possuir um Parque Escolar 
moderno e de excelência”, 
conclui a propósito.

Em Ruivães e Esmeriz, o 
edil famalicense mostrou-se 
“muito satisfeito” com aquele 
que será o resultado final das 
intervenções. “O concelho 
vai ganhar mais duas esco-
las amplas e modernas, com 

edifícios de qualidade que 
privilegiam a entrada de luz 
natural e os espaços de re-
creio enfim, edifícios com to-
das as condições educativas 
para que o ensino cumpra 
as suas funções”, afirmou o 
autarca.

Em Ruivães, para além da 
reabilitação do edifício com 
quatro salas para o 1.º ciclo 

e uma sala para o pré-esco-
lar, as obras implicam ainda 
a ampliação com refeitório e 
recreio coberto e os arran-
jos exteriores. Presentes na 
visita, o presidente da Junta 
de Freguesia, Duarte Veiga, 
o diretor do Agrupamento de 
Escolas de Pedome, Fernan-
do Lopes e os responsáveis 
da Associação de Pais foram 
unanimes ao afirmar a im-
portância destas obras para 
a comunidade escolar.

Também em Esmeriz, as 
obras implicaram a reabili-
tação total do edifício e am-
pliação para mais uma sala, 
fazendo cinco salas para o 
1.º ciclo, refeitório, sala de 
professores e recreio cober-
to. Estão ainda a ser execu-
tados arranjos exteriores, 
incluindo muros de vedação 
e suporto.

O presidente da Junta 
de Freguesia de Esmeriz, 
Armindo Mourão, sublinha 
acerca o investimento em 
curso tem como resultado 
“uma bela escola”. Segundo 
o autarca, neste momento 
todas as salas estão lotadas, 

o que “é um bom problema 
para um autarca nos tem-
pos que correm”. Também a 
diretora do Agrupamento de 
Escolas D. Sancho I, Maria 
Helena Pereira, e os repre-
sentantes da Associação de 
Pais se mostraram em sin-
tonia no que diz respeito à 
satisfação pelo andamento 
das obras.

Entretanto, decorrem 
também as obras de reabi-
litação e ampliação das es-
colas Conde S. Cosme de 
Famalicão e Riba de Ave. A 
passagem dos alunos para 
as novas instalações será ar-
ticulada pelo município com 
as comunidades educativas 
e autarcas das freguesias, 
sendo que tal só acontecerá 
quando as obras forem con-
cluídas e quando estiverem 
reunidas as condições ideais 
para o funcionamento das 
atividades escolares.

Presidente da Câmara conferiu andamento das obras nas escolas de Ruivães e Esmeriz

Requalificação do Parque Escolar 
do 1.º Ciclo está na recta final

Paulo Cunha iniociou, na passada semana, ciclo de visita ás obras em curso, 
que totalizam um investimento de 2,6 milhões de euros
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A coordenadora conce- lhia do Bloco de Esquerda acusa os órgãs concelhios de “passividade” relativa-
mente às descargas ilegais 
realizadas nos rio Pele e 
Pelhe. A acusação é feita 
depois de, na passada se-
mana, o leito dos dois cursos 
de água ter sido uma vez 
mais alvo de uma descarga 
de matéria poluente. 

O presidente da Câma-
ra reage indignado perante 
mais um crime ambiental, 
mas também perante a “iro-
nia” do Bloco, que bem sabe 
estar a “responsabilizar” um 
organismo que “não tem 
competências nem recursos 
para actuar em matéria am-
biental”.

Em nota de imprensa, o 
partido acusa a Câmara Mu-
nicipal de “fechar os olhos a 
estes atentados ambientais, 
que voltaram a comprome-
ter a sustentabilidade dos 
ecossistemas ribeirinhos e 
a qualidade de vida da po-
pulação que habita nas ime-
diações destes”. A reboque, 
o Bloco acusa o executivo 
de prosseguir uma política 
que “privilegia a propaganda 
ao invés das acções concre-
tas em prol dos interesses 
da população e da efectiva 
preservação da qualidade 
ambiental no território con-
celhio”. Lamenta mesmo que 
“as descargas ilegais e a po-
luição dos cursos de água 
persistem, sem que até hoje 
tenham havido que se co-
nheça qualquer penalização 
para os poluidores”. 

“Duplamente 
indignado”: 
com o crime e com 
a “ironia” do Bloco

O presidente da Câma-
ra Municipal de Vila Nova 
de Famalicão reage “dupla-
mente indignado”. Indignado, 
em primeiro lugar, por estar 
perante mais uma descarga 
poluente nos rios que atra-
vessam o concelho; indigna-
do, em segundo lugar, pelo 
facto do Bloco de Esquerda 
atirar para os ombros da Câ-
mara Municipal competên-
cias que bem sabe que não 
tem. Paulo Cunha diz mes-
mo que chega a ser “irónico” 
que aquele partido queira 
responsabilizar a autarquia 
local, quando faz ele mesmo 
parte de uma solução go-
vernativa, a nível nacional, 
ela sim com competências 
em matéria de fiscalização 
e sancionamento no que 
toca a crimes de natureza 
ambiental, por intermédio de 
entidades como a Agência 
Portuguesa do Ambiente e a 
GNR (SEPNA).

O edil, segundo o qual os 
crimes ambientais cometi-
dos em território concelhio, 
dos quais o município tem 
conhecimento, são sempre 
reportados a essas entida-
des competentes, sendo que 

neste caso assim ocorreu 
com um deles, deixa claro 
que a Câmara não só não 
tem meios, como não tem 
competências em matéria de 
protecção do ambiente. No 
entanto, esta é uma realida-
de que Paulo Cunha gostaria 
de ver alterada, com a atri-
buição de competências e 
recursos concretos aos mu-
nicípios para intervir nestas 
situações. Isso mesmo vem 
defendendo há já alguns 
anos, com a reivincidação 
de competências em maté-
ria ambiental, certo de que 
“quanto mais próxima, mais 
eficaz será a fiscalização”.

Nas circunstâncias actu-
ais, lamenta, a brigada da 
GNR com competência am-
biental para o território de 
Vila Nova de Famalicão está 
sedeada em Barcelos. A de-
mora em chegar ao terreno, 
lamenta, facilita a dissipa-
ção dos crimes de natureza 
ambiental, e permite que os 
autores “fujam às suas res-
ponsabilidades”. Ora, reitera, 
a “Câmara tem a vontade e 
o desejo de assumir estas 
competências”, porque só 
assim poderá ser o garante 
da protecção do meio, mas 
conclui que é ao Governo 
que o Bloco apoia que cabe 
decidir nesse sentido.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Final da semana passada marcado por descargas poluentes nos rios do concelho

Bloco quer mais acção e menos “propaganda”, 
Câmara quer agir e reclama competências que não tem

MAL promoveu Torneio 
de Sueca

A Mocidade Alegre 
Landim (MAL) promoveu, 
no passado sábado, um 
Torneio de Sueca.

Sérgio Amorim e Diogo 
Dias arrecadaram o pri-
meiro prémio; em segundo lugar ficou a dupla Ivo e Vitor, e o 
último lugar do pódio foi para a dupla participante mais jovem, 
o Gonçalo e o Francisco.

A direcção do MAL agradece a todos os que participaram 
no torneio, felicitando os devidos vencedores, contando com 
eles e com outros possíveis participantes para as iniciativas 
que se avizinham.
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“OldCare” inaugurou 
novas instalações

Com dois anos de exis-
tência a OldCare inaugurou 
novas instalações na rua 
Ernesto Carvalho, nesta ci-
dade, cerimónia que contou 
com a presença de Augusto 
Lima e Xavier Ferreira, vere-
ador  da Câmara Municipal 
e presidente da Associa-
ção Comercial e Industrial 
(ACIF), respetivamente.

Constituída por uma 
equipa de profissionais de 
saúde especializados no 
envelhecimento, a OldCare 
estuda e desenvolve res-
postas personalizadas para 
as necessidades da comunidade sénior e família

No passado sábado a OldCare, não só abriu portas de novas instalações como apre-
sentou também um novo projeto direcionado para os cuidadores informais: o GOPID- Ga-
binete de Orientação para a Pessoa Idosa e Dependente.

A OldCare estuda e desenvolve respostas personalizadas para as necessidades da 
comunidade sénior. Para assegurar os serviços, possui uma logística alargada de assis-
tência ao domicilio 24 horas por dia. Tem disponível as vertentes de Avaliação Psicológica, 
Consulta Psicológica e Psicoterapia, para Crianças, Jovens e Adultos, intervindo em várias 
problemáticas: ansiedade, depressão, medos e fobias, vícios e compulsões, alterações 
do comportamento, problemas de auto-imagem e auto-estima, dificuldades de aprendiza-
gem, dislexia, enurese secundária, orientação vocacional, escolar, profissional, adaptação 
a acontecimentos de vida, entre outros. Quanto a cuidados domiciliários atua essencial-
mente nas áreas de geriatria e gerontologia.

Numa intervenção curta Augusto Lima lembrou o projeto que viu nascer e a necessi-
dade de cuidados especializados para melhorar a qualidade de vida da população sénior. 
Xavier Ferreira salientou o projeto empreendedor “um excelente exemplo para uma área 
cada vez mais procurada”.

Susana Dias, responsável pelo da OldCare sentia-se orgulhosa com o trabalho desen-
volvido e com a vasta equipa de médicos enfermeiros e psicólogos que ali trabalham.

A primeira Free Hugs 
Talks que vai decorrer no 
próximo dia 30 de junho, pe-
las 10h00, no auditório da 
Escola Secundária Camilo 
Castelo Branco, será subor-
dinada ao tema “O Poder do 
abraço na Oncologia”. A ini-
ciativa promovida pelo movi-
mento Abraços Grátis conta 
com a participação de vários 
convidados e tem como ob-
jetivo debater numa aborda-
gem holística e emocional a 
oncologia.

Destaque para a presen-
ça de André Fernandes, au-
tor do livro “Tia Guida”; de 
responsáveis da Udream, a 
primeira empresa júnior so-
cial do país que tem como 
missão acompanhar e apoiar 
crianças num estado de saú-
de ténue, culminando com a 
concretização do seu sonho 
pessoal; e de Alexandrina 
Pinto, mãe de Anocas, uma 
menina com 12 anos diag-
nosticada desde 2008 com 
um tumor cerebral inoperá-

vel. De resto, todas as do-
ações do evento, que tem 
entrada gratuita, reverterão 
a favor do tratamento da 
Anocas.

A iniciativa que será divi-
dida em quatro momentos irá 
abordar ainda a psicologia 
(Verónica Pinto-Bruesten), o 
exercício físico na oncologia, 
(Tiago Rafael) e a nutrição 
saudável (Dinamene Olivei-
ra). A sessão termina com 
uma mesa redonda.

Na Camilo Castelo Branco, no próximo sábado
“O Poder do abraço 
na Oncologia” em debate

Pedome: núcleo da JS tomou posse
A Juventude Socialista (JS) de Pedome re-

alizou, no passado dia 16, o seu jantar de de 
tomada de posse à comunidade, amigos e sim-
patizantes.

O recente núcleo, liderado por Nelson Rodri-
gues, contou para o efeito com a presença do 
presidente da Federação da Juventude Socia-
lista de Braga, Nelson Felgueiras, do líder da 
JS de Famalicão, Ricardo Dias, do presidente 
do PS, Rui Faria, assim como diversos candida-
tos às respetivas Juntas de Freguesia vizinhas.

Nelson Felgueiras salientou a importância dos núcleos, “pois uma casa não se constrói 
a partir do telhado, mas sim da sua base”. Ricardo Dias também elogiou a capacidade de 
“liderança e integridade2 do líder do núcleo de Pedome. Rui Faria demonstrou todo o apoio 
do PS elogiando a “coragem deste jovens na luta por uma sociedade melhor em prol de uma 
comunidade que tanto merece”. O jantar contou ainda com a presenças de elementos da JS 
de outras freguesias.
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CARTÓRIO NOTARIAL 
de Lic. ANÍBAL CASTRO DA COSTA

Rua Conselheiro Santos Viegas, Edifício Domus II, Lojas 3 e 4, 
VILA NOVA DE FAMALICÃO

----- Certifico, para efeitos de publicação que, por escritura de hoje, lavrada de fls. 27 e fls. 
30, do livro de notas para “escrituras diversas” número 292-A, deste Cartório, José Maria 
Oliveira e Sousa, N.I.F. 139.762.264, e mulher, Maria de Jesus Pinto Ferreira, N.I.F. 
139.762.256, casados no regime da comunhão geral, naturais ele da freguesia de Vale S. 
Cosme) e ela da freguesia de Vale (S. Martinho), ambas do concelho de Vila Nova de Fa-
malicão, residentes na Rua Comendador Manuel Gonçalves, n.º 60, freguesia de Vale (S. 
Cosme), Telhado e Portela, concelho de Vila Nova de Famalicão; António José da Silva 
Rodrigues, N.I.F. 134.523.610, natural da freguesia de Vale (S. Cosme), concelho de Vila 
Nova de Famalicão, residente na Ruas Almeida Garret, n.º 123, 3.º Esq.º, na cidade de Vila 
do Conde, casado com Maria Georgina da Costa Azevedo Rodrigues, N.I.F. 176.245.928, 
no regime da comunhão de adquiridos, por si e na qualidade de procurador de José da 
Silva Rodrigues, N.I.F. 143.064.533, natural da freguesia de Vale (S. Cosme), concelho 
de Vila Nova de Famalicão, residente na Rua Dr. Sousa Rosa, n.º 27, 3.º, freguesia de 
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, concelho do Porto, casado com Laura da Conceição 
Dias Rodrigues, N.I.F. 173.775.039, no regime de comunhão de adquiridos, e de Américo 
Joaquim Silva Rodrigues, N.I.F. 138.602.581, natural da freguesia de Vale (S. Cosme), 
concelho de Vila Nova de Famalicão, residente na Rua Associação de Moradores das 
Lameiras, n.º 73, freguesia de Antas e Abade Vermoim, concelho de Vila Nova de Fama-
licão, casado com Angelina Macedo Pinto Rodrigues, N.I.F. 165.434.430, no regime da 
comunhão de adquiridos; e Vítor Augusto da Silva Rodrigues, N.I.F. 155.902.857, natu-
ral da freguesia de Vale (S. COSME), concelho de Vila Nova de Famalicão, residente na 
Rua Custódio Vilas Boas, n.º 37, 4.º Esq.º, freguesia de Braga (São Vicente), concelho de 
Braga, casado com Maria de Lurdes da Cunha da Costa Dias da Silva Rodrigues, no regi-
me de comunhão de adquiridos; declararam que são donos e legítimos possuidores com 
exclusão de outrem, na proporção de METADE INDIVISA para os referidos José Maria 
Oliveira e Sousa, e mulher, Maria de Jesus Pinto Ferreira, e de METADE INDIVISA, em 
comum e sem determinação de parte ou direito (em face da herança aberta por óbito 
de Francisco Rodrigues, e mulher, Cândida Marques da Silva), para os referidos António 
José da Silva Rodrigues, José da Silva Rodrigues, Américo Joaquim da Silva Ro-
drigues e Vítor Augusto da Silva Rodrigues, do PRÉDIO URBANO, composto de casa 
de habitação de rés do chão e andar, com a área coberta de cento e noventa e cinco 
metros quadrados, e quintal com a área de quatrocentos e sessenta e sete metros 
quadrados, sito na Rua Comendador Manuel Gonçalves, n.º 60 e 82, lugar da Ribeira de 
Cima, freguesia de Vale (S. Cosme), Telhado e Portela, concelho de Vila Nova de Fama-
licão, a confrontar do norte com Flora Rego Marques, do sul e do poente com Caminho 
Público, e do nascente com Herdeiros de Maria Aurora Simões Correia Araújo, OMISSO 
na Conservatória d Registo Predial de Vila Nova de Famalicão, inscrito na respectiva ma-
triz sob o artigo 963 da União de Freguesias de Vale (S. Cosme), Telhado e Portela, 
anteriormente artigo 565 urbano da extinta freguesia de Vale (S. Cosme), que por sua vez 
proveio do artigo 207 urbano da extinta freguesia de Vale (S. Cosme), e desconhecem 
qualquer outro artigo matricial anterior bem como a sua proveniência, com o valor patrimo-
nial e o atribuído de QUARENTA E TRÊS MIL E CEM euros. ----------------------------------
----- Que não são detentores de qualquer título formal que legitime o domínio do referido 
prédio, tendo sido adquirido pelos referidos José Maria Oliveira e Sousa e Francisco Ro-
drigues, em partes iguais, no ano de mil novecentos e setenta e dois, por compra verbal a 
Joaquim Alves da Silva, e mulher, Maria Marques Morais, residentes que foram no lugar da 
Torre, extinta freguesia de Vale (S. Cosme), concelho de Vila Nova de Famalicão, não che-
gando, todavia, a realizar-se a projectada escritura de compra e venda. ----------------------
----- Que, desde aquela data da aquisição, os referidos José Maria Oliveira e Sousa, e 
mulher, Maria de Jesus Pinto Ferreira, e os autores da herança Francisco Rodrigues, e 
mulher, Cândida Marques da Silva, sempre usufruíram em nome próprio o referido prédio, 
habitando-o, fazendo obras de modificação e conservação, cultivando o quintal, colhendo 
os correspondentes frutos e rendimentos, pagando as respectivas contribuições e impos-
tos, com Ânimo de quem exercita direito próprio, sendo reconhecidos como seus donos 
por toda a gente, fazendo-o de boa fé, por ignorar direito alheio, pacificamente, por sem 
violência, continua e publicamente, à vista e com o conhecimento de toda a gente e sem 
oposição de ninguém. -------------------------------------------------------------------------------
----- Que a posse assim exercida e mantida mais de VINTE ANOS, lhes facultou a aquisi-
ção do direito de propriedade do dito prédio por USUCAPIÃO, que expressamente invo-
cam para efeitos de Registo Predial, uma vez que não é susceptível de ser comprovada por 
qualquer outro título formal extrajudicial, esta forma de aquisição. ----------------------------

----- ESTÁ CONFORME E CONFERE COM O ORIGINaL NA PARTE TRANSCRITA. -----

----- Vila Nova de Famalicão, vinte de Junho de dois mil e dezoito. -----------------------------

O Notário
Aníbal Castro da Costa
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A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão 
vai atribuir o título de Cida-
dão Honorário a Agostinho 
Fernandes e Carlos Vieira 
de Castro, dois famalicen-
ses que o presidente Paulo 
Cunha considera “muitos 
consensuais no contexto da 
sociedade civil”. A homena-
gem irá ser feita no próximo 
dia 8 de Julho, altura em que 
se assinala o 33.º aniversário 
da elevação de Vila Nova de 
Famalicão a cidade. 

Com eles mais 33 pesso-
as, instituições ou empresas 
serão também distinguidas 
com as Medalhas de Honra 
do Município, Medalha Mu-
nicipal Cultural Medalha Mu-
nicipal de Benemerência, e 
ainda pelo Mérito Municipal 
Económico, Autárquico ou 
Desportivo.

No caso de Agostinho 
Fernandes, o edil distingue o 
percurso enquanto autarca, 
de vereador a presidente de 
Câmara cerca de 20 anos, 
mas também “o que conti-
nuou a ser depois de deixar 
de ser presidente de Câma-
ra”, quer pela intervenção 
cívica, quer pela sua pres-
tação na área social, mas 
também pelo seu papel na 
cultura, através das várias 
publicações de titula. “Estas 
circunstâncias somadas, to-
das, parecem-me de louvar, 
de enaltecer, e de replicar, 
daí apresentarmos esta pro-
posta de o reconhecer como 
Cidadão Honorário”, justifica.

Quanto a Carlos Vieira de 
Castro, Paulo Cunha subli-
nha a liderança da empresa 

com o mesmo nome, mas 
também o papel que social. 
A Vieira de Castro é “uma 
das empresas mais interna-
cionais” do concelho, a que 
se acrescenta uma sensi-
bilidade social reflectida 
na participação activa nos 
Bombeiros Famalicense, ou 
na Banda de Música de Fa-
malicão.

“Estou convicto que a 
atribuição deste galardão é 
muito consensual, e, acima 
de tudo, são dois exemplos 
de vida que queremos pre-
miar, porque este galardão 

serve para premiar. Em se-
gundo lugar queremos que 
continuem a desempenhar 
estas tarefas como têm de-
sempenhado de forma subli-
me, e em terceiro queremos 
dar visibilidade social a estes 
exemplos, para que possam 
ser replicados”, alega ain-
da o presidente da Câmara, 
que acredita que “estes bons 
exemplos” servem de moti-
vação para as novas gera-
ções, que estão a empreen-
der o seu caminho. 

Paulo Cunha admite que 
o exercício de escolha das 

pessoas a distinguir “é mui-
to difícil”, obrigando a “mer-
gulhar” na sociedade civil 
famalicense, e sobre os fa-

malicenses espalhados pelo 
mundo. Em todo o caso, 
sublinha que a atribuição 
destes galardões não exclui 

ninguém, e é um processo 
sempre em aberto.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Firmino Costa vence acção contra  a 
JSD e regressa à liderança da distrital

O Tribunal Judicial de Lisboa decidiu  favoravelmente a Providência Cautelar interposta 
pelo famalicense Firmino Costa, contra a Juventude Social Democrata (JSD), que através 
do seu Órgão Jurisdicional da JSD tinha impugnado as eleições da JSD Distrital de Braga, 
ocorridas em Julho de 2016, devido à entrada de 256 militantes nos cadernos com “origem 
duvidosa”. A novidade é avançada pelo próprio, em nota de imprensa, e legitima o seu 
regresso às funções de que foi afastado, entende.

A impugnação, lembra Firmino Costa, ocorreu “após sete meses de mandato”, e acabou 
por impedi-lo de uma recandidatura ao órgão. Satisfeito por ver a sua razão reconhecida, o 
militante da JSD diz-se “profundamente lesado com a situação, bem como toda a comissão 
política que me acompanhou, visto que, em virtude de uma decisão da JSD “claramente 
ilegal”, me foi retirado mais de um ano do mandato para o qual fui legitimamente eleito”.

Rexcorda que os mandatos nesta estrutura são de dois anos, tal como no PSD, e que 
após referida impugnação, “a Mesa do Congresso da JSD Nacional iniciou um processo 
eleitoral ilegal, e que deu ilegalmente posse a novos órgãos, o que lhes permitiu gerir 
processos importantíssimos como as eleições autárquicas, eleições directas e também 
as eleições para a direcção nacional da JSD”. Firmino Costa considera que esta foi uma 
“usurpação de competências e atropelo estatutário”, num processo que considera que 
“afasta os jovens da política e mancha de forma indelével a nossa credibilidade”. Neste 
sentido a decisão do tribunal é “acima de tudo, de uma vitória da Justiça e dos jovens, cujos 
interesses defenderemos sempre, acima de quaisquer interesses instituídos”.

O militante considera que “a direcção nacional da JSD, presidida agora por Margarida 
Balseiro Lopes, secretaria geral nacional à altura do início destes processos, tem agora a 
oportunidade de corrigir estas posturas e encetar um processo de credibilização”. 

Câmara distingue famalicenses “consensuais” com título de Cidadão Honorário

Dia da Cidade: Agostinho Fernandes 
e Carlos Vieira de Castro homenageados
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A associação juvenil YUPI 
e o Agrupamento de Escolas 
de Gondifelos organizaram, 
de 19 a 21 de junho, uma 
formação de monitores de 
campos de férias em Ponte 
de Lima para um grupo de 13 
jovens de 7.º e 8.º ano.

O objetivo foi o de “dotar 
estes jovens de competên-
cias que permitam exercer a 
função de monitores de cam-
pos de férias e atividades de 
tempo livre dentro da Escola 
(em atividades fora do perí-
odo letivo), noutras institui-

ções da comunidade e assim 
prestar apoio às famílias, 
mas também desenvolver 
o seu espírito de iniciativa, 
participação e vontade em 
ajudar a comunidade numa 
lógica de voluntariado”, su-
blinha a Yupi a propósito.

Através de metodologias 
de educação não formal, o 
grupo de 13 jovens que par-
ticiparam na formação ex-
ploraram conteúdos como: 
noção de campo de férias, 
o papel do monitor, a cons-
trução e a dinâmica de grupo 

ao logo de um campo de fé-
rias, preparação e dinamiza-
ção de atividades temáticas 
e primeiros socorros. 

Após 20 horas de capa-
citação teórico-prática, os 
jovens desenvolvem agora 
a componente prática de 
estágio, aplicando os co-
nhecimentos adquiridos e 
as competências desenvol-
vidas nos campos de férias 
de entidades do território as-
sim como no próprio ATL do 
Agrupamento, acompanha-
dos por coordenadores, para 

um maior sucesso educativo 
desta iniciativa.

Espera-se também que 
estes jovens possam iniciar 
novos projetos no próximo 
ano letivo, colocando em 
ação as aprendizagens re-
alizadas e em benefício de 
todos dentro da escola.

Este programa de for-
mação foi desenvolvido por 
educadores e animadores 
da YUPI e AEGondifelos, em 
mais uma iniciativa integrada 
no projeto “School of Active 
Citizens”, uma parceria inter-

nacional apoiada pelo pro-
grama Erasmus + Educação 

e Formação.

Jovens do Agrupamento de Gondifelos em formação para monitores 
de campos de férias

Com a chegada do verão e das noites quentes chega 
também o cinema paraíso. É já uma tradição da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Famalicão que em colaboração 
com o Cineclube de Joane propõem durante os meses de 
julho e agosto sessões de cinema ao ar livre gratuito em 
vários espaços públicos do concelho.

O programa que tem como objetivo animar as noites de 
verão, levando as pessoas a usufruir dos parques e praças 
vai passar pela Devesa, mas também pela Praceta das La-
meiras, em Delães, e pelo parque do Quinteiro, em Oliveira 
S. Mateus. Todas as sessões tem início pelas 22h00 e são 
de entrada livre. Fica apenas a faltar o saco das pipocas e 
um casaquinho para o caso da noite ficar mais fresca. 

A primeira sessão arranca já no próximo dia 11 de julho, 
na Devesa, com o filme “Dunkirk”. Segue-se o filme “Coco” 
(versão portuguesa), em Delães, no dia 13. No dia 15 é a 
vez de Oliveira S. Mateus acolher a pelicula “Soldado Mi-
lhões”.

A partir daí todas as sessões decorrem no parque da 
Devesa, com “Ferdinando” (versão portuguesa) a 18 de ju-
lho; “Black Panther” a 1 de agosto; o filme “Capitão Cuecas” 
(versão portuguesa) a 8 de agosto; “Ruth” a 15 de agosto e, 
por fim, “Há Festa na Aldeia”, no dia 22 de agosto. 

Refira-se que o projeto itinerante de Cinema ao Ar Livre 
decorre já desde 1999. Entretanto, a partir de 2013, com o 

Parque da Devesa, o Cinema Paraíso ganhou condições de 
excelência para a sua realização, acolhendo várias centenas 
de espetadores.

Todos os anos, diferentes freguesias do concelho aco-
lhem sessões, descentralizando a iniciativa.

Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, 
“esta é mais uma excelente iniciativa cultural e um dos me-
lhores programas de verão que permite usufruir dos espa-
ços públicos do concelho, assistir a um bom filme ao ar livre 
e relaxar”.

“Ambientar-se” regressa à Devesa
O ciclo de cinema “Ambientar-se”, está de regresso ao 

Parque da Devesa já no próximo dia 20 de julho.
A sessão de cinema com vocação ambiental, terá lugar 

na Casa do Território, e, como sempre, às 21 horas. 
O filme em exibição é “A Bela Verde”, de Coline Serreau, 

e tem a duração de 90 minutos. O filme de 1996 é uma di-
vertida e criativa crítica ao estado atual da “civilização” sob 
a ótica de uma visitante vinda de um “outro planeta”, que 
poderia ser uma versão otimista futura da Terra, após a de-
cadência do presente paradigma de degradação ecológica, 
consumismo, poluição industrial, moral e ética que está cul-
minando com o presente patético dramático que vivemos.

A Junta de Freguesia de 
Castelões colocou a experi-
ência ao serviço de um mo-
delo inovador de interacção 
com os cidadãos da fregue-
sia. Constatadas as dificul-
dades que muitas pessoas 
têm em se dirigir à Junta de 
Freguesia, criou um serviço 
de atendimento personaliza-
do em casa dos castelonen-
ses sempre que o mesmo 
seja solicitado pelo cidadão.

“Junta mais próxima de 
si” é o mote deste projecto, 
que os cidadãos da fregue-
sia podem requisitar, basta 
para o efeito que entrem em 
contacto cpara os números 
252992061, ou 914089770, 
agendado.

O serviço foi criado logo 
em outubro de 2017, aquan-
do da tomade de posse do 
autarca Francisco Sá, que 
depois de um interregno de 
um mandato regressou à 
presidência da Junta local. 
Em nota de imprensa, a Jun-
ta refere que, desde a data 
da criação até ao último mês 

de maio, já foram contacta-
dos “por mais de 80 pessoas 
para tratar dos mais diversos 
assuntos”. 

“Caça Talentos”

Entretanto, a autarquia 
local promove, no próximo 
dia 28 de julho, a partir das 
21h00, a primeira edição 
do espectáculo “Caça Ta-
lentos”, destinado a todos 
quantos queiram exibir os 
seus dotes nas mais diver-

sas expressões artísticas, da 
dança, à representação, ma-
gia, canto, declamação ou 
instrumento. O espectáculo 
está integrado nas comemo-
rações do Dia da Freguesia. 
As inscrições podem ser re-
alizadas até ao próximo sá-
bado. Apenas residentes, in-
dependentemente da idade, 
podem participar.

Junta de Castelões lança programa 
de atendimento ao domicílio

Um grupo de 20 seniores 
do Clube Sénior da Asso-
ciação Gerações esteve, no 
passado dia 20, na Assem-
bleia da República, em Lis-
boa, para uma visita de estu-
do, convívio, aprendizagem 
e cidadania. Os elementos 
do clube, selecionados por 
sorteio dado o facto do re-
gulamento da Assembleia da 
República não permitir que 
se exceda esse número, foi 
realizada em colaboração 
com a deputada famalicense 
Maria Augusta Santos.

A comitiva teve a oportu-
nidade de ver as salas das 
comissões, os gabinetes de 
trabalho dos deputados, a 
Sala do Senado, os vários 
serviços de apoio aos elei-
tos do povo português, os 
famosos “Passos Perdidos”, 
a sala onde o Presidente da 
Assembleia da República 
recebe outras personalida-
des nacionais e estrangeiras 
foram visitados com enorme 
interesse pelos seniores, 
sempre acompanhados por 

Maria Augusta Santos que, 
em todos os momentos, deu 
as explicações necessárias, 
respondendo às questões 
“curiosas” colocadas pelos 
seniores.

Os séniores da Gerações 
almoçaram no restaurante 
onde os deputados também 
costumam almoçar, e, no 
fim do almoço, houve ainda 
tempo para uma subida às 
galerias reservadas às pes-
soas que desejam assistir 
às sessões plenárias da 

Assembleia da República, 
onde assistiram ao debate 
democrático em curso, ha-
vendo ainda tempo para uma 
“fotografia de grupo” a que 
se associaram os ministros 
da Economia e da Cultura e, 
além de Maria Augusta San-
tos, outro deputado famali-
cense, do PSD, Jorge Paulo 
Oliveira. 

Seniores da Gerações visitaram 
Assembleia da República

Noites de verão com cinema em Julho e Agosto
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Esta é a décima edição 
deste simples devocional que 
tem como critério máximo, a 
Palavra de Deus explicada e 
aplicada 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 corações, 
como também praticando no 
dia-a-dia o seu conteúdo de 
sabedoria espiritual e inspira-
dora.

A Palavra de Deus, sempre 
irá nos transmitir algo muito 
profundo, quando meditamos 
e refletimos no amor Deus. 
No livro de Génesis, iremos 
encontrar o relato, de como 
Deus,nosso Pai Celestial, 
criou e fez todas as coisas 
neste infinito e amplo univer-
so em que vivemos. Em todo 
amanhecer, durante o dia, te-
mos a maravilha de ver dife-
rentes cenários, com o brilho 
do sol, o cântico dos pássa-
ros, o céu azul, as lindas flo-
res, a chuva… e, na noite, ve-
mos o esplendor das estrelas 
e a lua, enfim … Com certeza, 
tem a Sua mão poderosa em 
Sua majestade, coordenando 

e regendo cada momento pe-
culiar de nossas vidas.

O Reino de Deus, é uma 
presença constante em nos-
sas vidas, embora espiritual-
mente, mas que também se 
manifesta no natural do nos-
so viver diário. Ou seja, uma 
coisa inexiste sem a outra. 
Em nosso interior, existe um 
sentimento constante, uma 
sensação, em busca de algo 
para se acreditar. Para algu-
mas pessoas, Deus não exis-
te; para outros, Deus é uma 
força qualquer; mas, existe 
em uma grande maioria da-
queles que crêem que, Deus 
existe e é um ser supremo e 
poderoso. Sentem que Ele 
nos criou e olha para nós com 
muito amor. Deus ao pen-
sar em criar o homem disse: 
“Façamos o homem à nossa 
imagem, conforme a nossa 
semelhança; … E criou Deus 
o homem à sua imagem; à 
imagem de Deus o criou; ma-
cho e fêmea os criou.”Génesis 
1:26-27.E assim em nossa 
história universal, Deus criou 
o homem, o chamou de Adão, 
nome de origem hebraica, que 
significa, nascido ou vindo 
da terra vermelha.Deus criou 
tudo de bom e perfeito, e, en-
tregou nas mãos do Homem, 
para que ele tivesse zelo e 

conduzisse tudo na mais per-
feita harmonia. Em um con-
ceito prático que vivenciamos 
todos os dias, nos deparamos 
com diversas situações, que 
nos coloca na mesma posição 
de Adão, no Jardim do Éden, 
que foi criado para ele e que 
tivesse toda a liberdade para 
desfrutar do que Deus lhe 
oferecia. O que acontece é 
que por vezes nós temos um 
feitio todo especial, de passar 
por cima de ordens, que são 
traduzidas em mandamentos, 
que são regidas por estatutos 
e que são elaboradas dentro 
de um preceito de igualdade 
para todos. Quantas vezes 
assim não pensamos e assim 
agimos?Neste sentido, Adão, 
desobedeceu uma ordem 
soberana - a ordem do seu 
Criador - e não atentou para 
as consequências que iria se 
desencadear por causa desta 
atitude, “E ordenou o Senhor 

Deus ao homem, dizendo: De 
toda árvore do jardim come-
rás livremente, mas da árvore 
da ciência do bem e do mal, 
dela não comerás; porque, no 
dia em que dela comeres, cer-
tamente morrerás.”Génesis 
2:16-17. Deus o testou e ele foi 
reprovado. Reflita nisto: Deus 
planejou e criou um ambien-
te puro e saudável, trabalhou 
seis incansáveis dias, onde a 
essência de tudo isto estava 
no amor. Então, a partir daí, 
Deus com todo este amor, de-
pois de ter feito tudo, olhou e 
viu que tudo era bom. Depois 
de contemplar o Seu meticulo-
so e laborioso trabalho, Deus, 
que já tinha planeado tudo, 
trás a existência, a Sua maior 
obra-prima, o Homem. A de-
sobediência de Adão, afetou e 
tem afetado toda a humanida-
de. Através do homem Adão, 
surgiu o “pecado”. O veneno 
do “fruto do conhecimento do 

bem e do mal”, contaminou e 
maculou a natureza que era 
divina no homem. Sendo as-
sim, o homem perde, a “ima-
gem e semelhança” da Trinda-
de Divina. Por isso, devemos 
estar atentos em relação as 
nossas escolhas e decisões, 
pois a desobediência de Adão 
à ordem dada por Deus, tor-
nou-o independente do pró-
prio Deus, Romanos 5:12, 
“Pelo que, como por um ho-
mem entrou o pecado no mun-
do, e pelo pecado a morte, as-
sim também a morte passou 
a todos os homens por isso 
que todos pecaram.”. A partir 
deste momento na história de 
toda a existência do ser huma-
no. Temos duas escolhas, ser 
dependente de Deus, ou, ser 

independente D’Ele. Continua 
na próxima edição.

Deus vos abençoem ... 
Vivamos hoje e sempre: “de 
bem com Deus e de bem com 
a Vida!” ... Ele é contigo, des-
cubra isto!

“Leia todos os dias a Bíblia 
Sagrada - Ela é a Palavra So-
berana de Deus, para o Nosso 
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: “E plantou o SENHOR Deus um jardim no 
Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha 

formado. E o SENHOR Deus fez brotar da terra toda árvore 
agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida 

no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do 
mal.E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda 

árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore 
da ciência do bem e do mal, dela não comerás; porque, 
no dia em que dela comeres, certamente morrerás.”…

GÉNESIS 2:8-9 E 16-17.



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

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

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!
Consultas só por marcação!

Contacto: 912 840 166 - V. N. Famalicão

EM GUIMARÃES

PASSA-SE
Café/Salão de Chá 

a funcionar no 
centro da cidade.

TLM.: 912 811 606

PRECISA-SE
Colaboradores a 

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

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

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

PRECISA-SE
Jovem para lavagens 

de automóveis.
TLM.: 966 932 738

ALUGA-SE
Café em Jesufrei 
c/ grande parque 

de estacionamento.
TLM.: 919 291 554

PRECISA-SE
Empregado 
de mesa.

TLF.: 252 323 400

EMPRESA LIMPEZAS INDÚSTRIAIS
Sede em Vila Nova de Famalicão

Encontra-se a recrutar colaborador 
a tempo inteiro para as seguintes 

funções:

- Comercial (Angariação de Clientes)
- Coordenador de serviços no cliente
 Perfil:
 - Elevado sentido de responsabilidade
 - Dinamismo
 - Carta de Condução

(Dá-se preferência a quem tiver experiência 
na área)

Marcação de entrevista através:

964 319 706
ANUNCIE 

AQUI!

252 312 435



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

19O POVO FAMALICENSE26 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

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

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

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

LISA
Disponível 24 horas. 

Sem pressas.
TLM.: 916 106 735

MICHELE NOVIDADE
Sou toda sua. 

Convívio nas calmas.
TLM.: 911 935 208

A BOMBOM
Delicia de chocolate, carinhosa 

e fogosa. Para quem adora 
momentos de puro prazer

 c/ oral natural e muito mais. 
Venha deliciar-se.

TLM.: 920 347 909

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

23 ANOS - 1.ª VEZ
Morena clara, cabelos 

compridos, magra, 
elegante, muito 

atraente, meiguinha,
 faz tudo nas calminhas, 
O natural, espanholada, 
69, mi..., anal gostoso, 
acessórios, s/ engano. 

Atende em lingeri. 
Atendimento privado. 
Venha experimentar.

913 524 418 
914 674 654

RELAX RELAX RELAX




