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Rua Augusto Correia:
O sinal de sentido obrigatório que se encontrava no topo da rua, 
foi vitimado há alguns meses pelo embate de uma viatura e não 

mais voltou... Quem conhece a cidade nem dá pela falta, 
pois bem sabe que não é possível virar à direita. 

Quem não conhece, avança sem medo à falta de proibição. 
Já tem acontecido, e antes que aconteça mal maior, 

se calhar é altura de fazer regressar o sinal ao seu lugar!

Correcção: 
Na edição da semana 
passada, a situação 
reportada tem lugar 
na freguesia de Lousado, 
e não do Louro, 
como referido.
Pelo lapso, as nossas 
desculpas.

A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão, 
em parceria com a Ordem 
dos Médicos Veterinários, 
vai lançar a figura do che-
que-veterinário. A medida 
abrange as famílias famali-
censes com cães ou gatos 
que não têm condições fi-
nanceiras para os tratamen-
tos médico-veterinários dos 
seus animais de companhia 
e também as pessoas que 
adotarem animais no Cen-
tro de Recolha Oficial (CRO) 
de Famalicão e a própria 

população animal residente 
no CRO, nomeadamente na 
vacinação, desparasitação e 
esterilização para controlar a 
reprodução.

O presidente da Câmara 
Municipal, Paulo Cunha, que 
com esta medida cumpre 
uma promessa eleitoral, ex-
plica a razão da iniciativa: “o 
abandono e maus-tratos aos 
animais combate-se criando 
condições às famílias para 
conseguirem manter os seus 
animais em casa”, acrescen-
tando que “o cheque-veteri-

nário é um apoio ao nível de 
cuidados de saúde para os 
animais destinado às famí-
lias carenciadas do conce-
lho, mas também para incen-
tivar a adoção de animais”.

A proposta para a cele-
bração do protocolo entre o 
município de Famalicão e a 
Ordem dos Médicos Veteri-
nários para a adesão ao Pla-
no Nacional de Apoio à Saú-
de Veterinária para Animais 
de Companhia em Risco foi 
aprovada pelo executivo mu-
nicipal durante a última reu-

nião, que decorreu na sema-
na passada.

O “Cheque Veterinário” 
representa um investimento 
inicial de 15 mil euros por 
parte do Município e tem 
como objetivo criar uma rede 
de cuidados primários médi-
co-veterinários para animais 
em risco, nomeadamente 
no que se refere à vacina-
ção, desparasitação e este-
rilização, bem como outros 
tratamentos e urgências 24 
horas. A esta parceria junta-
ram-se já dez clínicas veteri-

nárias do Concelho.
A juntar a este programa 

o município de Vila Nova de 
Famalicão está a promover 
uma campanha de vacina-
ção antirrábica e identifi-
cação eletrónica de cães e 

gatos no concelho, através 
dos Serviços Veterinários da 
Câmara Municipal. O serviço 
arrancou no passado dia 29, 
e vai passar por todas as fre-
guesias do concelho. 

Câmara lança cheque-veterinário
MEDIDA VISA AJUDAR FAMÍLIAS CARENCIADAS 
E INCENTIVA A ADOÇÃO

O programa “Casa Feliz”, 
que apoia obras de reabilita-
ção, conforto e melhoramen-
to das habitações de famílias 
carenciadas do concelho, 
acaba de beneficiar mais 
sete agregados. A medida 
foi aprovada na reunião do 
executivo municipal e tota-
liza um investimento próxi-
mo dos 35 mil euros. Desde 

2005, altura em que o pro-
grama foi lançado, os apoios 
municipais já quase atingem 
o milhão de euros.

Para o presidente da 
Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, “este programa é 
uma das apostas mais bem-
-sucedidas do município, 
tendo em conta que tem um 
enorme alcance social, con-

tribuindo diretamente para 
uma melhoria acentuada 
das condições de vida das 
pessoas que mais precisam, 
oferecendo-lhes um maior 
conforto e bem-estar”.

O objetivo do programa 
é possibilitar que as famí-
lias carenciadas continuem 
a viver nas suas casas, nas 
suas freguesias, com maior 

comodidade e qualidade de 
vida, contribuindo com um 
apoio financeiro até cinco mil 
euros para a realização de 
obras de reparação da sua 
habitação. 

As obras agora aprova-
das, dizem essencialmen-
te respeito à conservação, 
reparação ou beneficiação 
de habitações degradadas, 

incluindo reparações de te-
lhados, paredes e cobertu-
ras, colocação de portas e 
janelas, ligação às redes de 
abastecimento de água, ele-
tricidade e esgotos e amplia-
ção de espaços e melhoria 
das condições de segurança 
e conforto de pessoas em 
situações de dificuldade de 
mobilidade ou segurança no 
domicílio.

Criado em 2005 para a 
vertente reabilitação, o pro-
grama sofreu em 2012 um 
“up-grade” com a criação 
da vertente apoio à renda, 

em que o objetivo é, preci-
samente, apoiar as famílias 
famalicenses que se encon-
trem a viver em habitações 
arrendadas e que, de uma 
forma temporária e inespera-
da, se vejam sem condições 
financeiras para cumprirem 
os contratos celebrados com 
os seus senhorios. Neste 
âmbito, ainda recentemente 
foram apoiadas quase du-
zentas famílias, através de 
um esforço financeiro muni-
cipal de 200 mil euros.

“Casa Feliz” beneficia mais sete famílias 
e já está perto do milhão de euros
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A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão foi 
alvo de buscas, na manhã 
da passada quarta-feira, no 
âmbito de uma operação 
que a Polícia Judiciária (PJ) 
designou de “Tutti-Fruti”  e 
que visou não apenas a au-
tarquia famalicense mas 
também a de Oeiras, Lisboa, 
e Barcelos. Em causa estão 
suspeitas de alegados fa-
vorecimentos de dirigentes 
políticos e militantes de par-
tidos, através de avenças e 
ajustes diretos. Para além 
das Câmaras, os inspectores 
estiveram ainda nas sedes 
do PSD e PS.

No rescaldo da operação 
da PJ, o município emitiu 
um esclarecimento, no qual 

adianta que os factos em 
causa “reportam-se  a  uma 
empresa cuja relação com o 
município resulta de um con-
curso público internacional”. 
A Câmara Municipal esclare-

ce ainda que “não é a autar-
quia que está a ser objeto de 
investigação, mas entidades 
externas que tinham ou têm 
uma relação comercial com 
o município”.

Entretanto, questionado 
sobre a natureza das bus-
cas na Assembleia Munici-
pal pelo deputado Rui Faria, 
líder da concelhia local e 
deputado eleito pelo PS, o 
presidente da Câmara, Pau-
lo Cunha, adiantou ainda que 
está em causa a adjudicação 
do contrato de manuten-
ção do Parque da Devesa, 
no quadro de um concur-
so público internacional. 
A adjudicação ocorreu em 
2016, tendo o concurso sido 
aberto no ano anterior. Esta 
adjudicação, referiu ainda, 
decorreu de uma avaliação 
do júri que a considerou “a 
melhor proposta financeira”. 
O edil invocou o segredo de 
justiça para dizer que não 

podia adiantar mais nenhum 
elemento sobre as buscas, 
reiterando, contudo, que “a 
Câmara Municipal lida muito 
bem com este tipo de situa-

ção e acredita nas instâncias 
judiciais”.

S.R.G.

PJ fez buscas na Câmara Municipal
OPERAÇÃO “TUTTI-FRUTI” INVESTIGA SUSPEITAS DE FAVORECIMENTOS 
ATRAVÉS DE AVENÇAS E AJUSTES DIRECTOS

Os Fama Runners, em colaboração com a Junta de Fre-
guesia de Mogege, vão realizar a terceira edição do Trail Pe-
nedo da Moura, no próximo dia 14 de julho.

A prova será composta por quatro distâncias diferentes, 
uma prova de trail com 18 quilómetros, com um nível de difi-
culdade médio, um trail curto de dez quilómetros, com baixa 
dificuldade, uma caminhada de oito a dez quilómetros com 
dificuldade baixa, e ainda um Trail Kids com quilómetros e 
meio, ajustado para os pequenos.

O trail kids é gratuito e as inscrições são aceites até no 
próprio dia. Já as inscrições para os restantes, depois de uma 
primeira fase que terminou a 30 de junho, fixa uma nova fase 
até 11 de Julho.

As inscrições podem ser realizadas no site da prozis, com 
opção de compra da t-shirt técnica oficial do evento (oito eu-
ros). Na mesma plataforma também podem ser encontradas 
mais informações e o regulamento.

3.º Trail Penedo da Moura realiza-se a 14 de Julho



4 O POVO FAMALICENSE 3 de Julho de 2018

A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão vai 
testar um dispositivo de vi-
gilância electrónica na Tor-
re de Santa Catarina, em 
Calendário. A novidade foi 
avançada pelo vereador 
da Protecção Civil, Ricar-
do Mendes, na conferência 
de imprensa que teve como 
objectivo apresentar o dispo-
sitivo municipal de defesa e 
vigilância da floresta 2018, 
na passada quinta-feira. O 
equipamento, que dispensa 
a vigilância humana na re-
ferida torre, irá monitorizar 
a mancha florestal da sua 
área e emitir alertas para a 
Protecção Civil através de 
coordenadas exactas, o que 
permitirá às equipas de vi-
gilância no terreno verificar 
com maior grau de eficácia a 
existência do foco de incên-
dio e, em caso de fogo, ac-
cionar de imediato os bom-
beiros para o local.

A acompanhar a procura 
de mecanismos que pos-
sam garantir uma melhor 
monitorização e salvaguar-
da da floresta do concelho, 

o município apostou ainda 
na extensão da campanha, 
afectando as equipas que a 
vigiam a operações de lim-
peza, isto fora do período 
crítico de incêndios que ago-
ra se inicia e estende até ao 
final do verão. 

Da vigilância vídeo, o ve-
reador sublinha que “é uma 
experiência que vamos fazer 
este ano, e logo veremos se 
é bem sucedida ou se temos 
de voltar ao método tradicio-
nal, na vigilância humana”. 

Posteriormente a Câmara irá 
fazer um diagnóstico da sua 
eficácia, com o objectivo de 
validar uma decisão acerca 
da adopção e disseminação, 
ou não, do projecto pelas 
restantes duas torres que 
vigiam as maiores extensões 
de floresta no concelho.

O dispositivo de vigilân-
cia de combate a incêndios, 
que entrou na sua fase críti-
ca no passado domingo (dia 
1 de Julho), e termina a 30 
de Setembro, conta com 15 

homens, afectos à Protec-
ção Civil Municipal, que irão 
vigiar o terreno através de 
motorizadas com as quais 
percorrerão a mancha flores-
tal concelhia. Contam ainda 
com a cooperação da Polí-
cia Municipal e da GNR. No 
restante, a resposta opera-
cional é garantida pelas três 
corporações de bombeiros 
(Famalicenses, Vila Nova de 
Famalicão e Riba de Ave).

Limpeza das matas: 
“prata da casa” 
reduz custos 
para metade

Apesar de só agora en-
trarmos no período crítico de 
incêndios, e de apertar o cer-
co da vigilância da floresta, o 
município apostou num refor-
ço dos meios materiais e hu-
manos, num esforço que se 
estende de Março a Dezem-
bro deste ano. É precisamen-
te desde Março que os 15 

homens recrutados através 
do Centro de Emprego se 
encontram em operações de 
limpeza das matas perten-
centes ao município. Ricardo 
Mendes fala de um “esforço 
sem precedentes” para a 
limpeza da floresta, uma ini-
ciativa do município que visa 
ainda “dar o exemplo” aos 
proprietários, sensibilizando-
-os para essa necessidade. 
O vereador adianta mesmo 
que nestes cerca de três 
meses foram limpos 85 hec-
tares dos 118 que integram 
a área florestal municipal. 
“Foi uma limpeza feita num 
tempo recorde e com uma 
eficácia económica e prática 
fora do comum”, sublinha, 
uma vez que o processo foi 
feito “com a prata da casa” e 
sem recurso a contratação 
externa. A acompanhar esta 
aposta dos recursos huma-
nos, o município adquiriu 
também diversos equipa-
mentos – biotrituradora, re-
troescavadora, entre outros. 

Com a autonomia de meios, 
Ricardo Mendes adianta que 
a Câmara conseguiu “reduzir 
para metade” o custo médio 
da limpeza de terrenos. Se-
gundo o vereador este custo 
cifra-se nos 1250 euros por 
hectare, preço que o municí-
pio conseguiu fazer descer 
para os 535 euros.

O vereador da Protecção 
Civil, que agradeceu a to-
dos os agentes e entidades 
envolvidas neste dispositivo, 
reiterou o compromisso da 
Câmara com a tomada de 
decisões que, “garantam por 
um lado uma época de in-
cêndios mais tranquila”, mas 
que também salvaguardem 
o interesse público, quer do 
ponto de vista da preserva-
ção ambiental e do patrimó-
nio florestal, quer do ponto 
de vista financeiro, “gastan-
do bem os recursos que são 
de todos nós”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Vereador da Protecção Civil deu a conhecer dispositivo de defesa e vigilância da floresta 2018

Câmara reforça-se e aposta na tecnologia 
para garantir época de fogos “mais tranquila”

Vereador apresentou campanha no Castro de S. Miguel-o-Anjo

A Quantum Pacific Group, 
cujo principal accionista é o 
israelita Idan Ofer, é, desde a 
passada semana, a detento-
ra de 51 por cento da Socie-
dade Anónima Desportiva do 
Futebol Clube de Famalicão 
(FCF). O anúncio foi feito em 
comunicado enviado às re-
dações pelo gabinete de co-
municação do clube, que fala 
de “um novo capítulo” na sua 
história e de um parceiro que 
“traz uma alteração no para-
digma de gestão do futebol 
profissional”. Entretanto, o 
famalicense Miguel Ribeiro, 
passa a ser o novo CEO do 
clube, depois de cessar sete 
anos de funções no Rio Ave 
Futebol Clube. Segundo o 
FCF, “o novo responsável 
máximo pela gestão de toda 
a estrutura está entusiasma-
do com o desafio que tem 
pela frente, tanto mais que 
Vila Nova de Famalicão é 
terra onde nasceu e cres-
ceu”.

O novo Conselho de Ad-
ministração é composto por 
três elementos: o presidente 
do clube, Jorge Silva, pelo 
representante do Quantum 
Pacific Group, Amit Singh, 
para além de Miguel Ribeiro.

“Foram longos meses de 
negociações com a Quantum 
Pacific que agora se con-

cluem. Quando nós, direção 
do Futebol Clube de Famali-
cão, decidimos procurar par-
ceiros para alavancar o cres-
cimento que todos julgamos 
necessário para a afirmação 
no panorama do futebol na-
cional, definimos claramente 
o perfil de quem connosco 
queríamos. Procuramos par-
ceiros que se identificassem 
com os valores do clube e 
dos seus 86 anos de história, 
com uma filosofia ganhado-
ra, assumissem um caminho 
de crescimento, mantendo a 
identificação à nossa massa 
adepta, ao concelho, e que 
nos dessem garantias de 
que este caminho seria tri-
lhado. A experiência adquiri-
da pelo Quantum Pacific na 
gestão no futebol e no meio 
empresarial é para nós uma 
referência, que sustenta a 
nossa escolha. E o caminho 
que em conjunto delinea-
mos, pensado e estruturado, 
assenta no princípio de que 
Futebol Clube de Famalicão 
é uma marca identificativa 
das suas gentes, um patri-
mónio que está enraizado 
e que vamos potenciar, vai 
levar-nos à afirmação e ao 
reconhecimento que todos 
almejamos. Dizemo-nos de 
“Raça e Paixão” e orgulho-
samente assim vamos conti-

nuar e crescer, com o know-
-how e o valor acrescentado 
que os nossos parceiros nos 
trazem”, esclarece a propósi-
to da operação o presidente 
do FCF.

Já Amit Singh, revela que 
quando a Quantum se aper-
cebeu que o FCF procurava 
um investidor “ficamos de 
imediato interessados”. “O 
clube tem todas as possibili-
dades para ser uma grande 
equipa com a sua base de 
adeptos leal e apaixonada 
e com a sua história orgu-
lhosa, pelo que há uma tre-
menda oportunidade de fa-
zer crescer este Clube para 
uma presença constante e 
sustentável no futebol portu-
guês. Estamos honrados de 
ter sido tão bem recebidos 
no Clube e esperamos an-
siosamente atingir o sucesso 
em conjunto”, adianta.

Entretanto, a nova admi-
nistração revela que “está já 
a trabalhar na planificação 
da nova temporada despor-
tiva”.

O Quantum Pacific Group 
é também acionista minori-
tário no Atlético de Madrid 
desde Novembro de 2017 e 
presentemente detém 32 por 
cento do clube espanhol.

Israelita assume 51% 
da SAD do FC Famalicão
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João Pedro, de 19 anos 
de idade, negou a autoria 
do assalto à casa de Moisés 
Brandão Neves, de 85. O 
idoso foi surpreendido, a 19 
de Outubro de 2016, por um 
indivíduo que o agrediu de 
forma violenta, roubando-lhe 
uma quantia de cerca de 885 
euros em notas comemorati-
vas do Euro, e objectos em 
ouro que terão sido vendidos 
pela mãe do jovem, numa 
loja especializada, por 2950 
euros. A vítima acabaria por 
falecer menos de um mês 
depois, a 13 de Novembro, 
na sequência de várias com-
plicações de saúde que se 
sucederam depois do evento 
traumático.

Filho e mãe começaram 
a ser julgados na passada 
quinta-feira pelo Tribunal de 
Guimarães, num processo 
em que o jovem responde 
pelo crime de roubo agra-
vado, e a progenitora está 
acusada de um crime de re-
ceptação. Apesar de, à Polí-
cia Judiciária, e confrontado 
com as suspeitas, ter chega-
do a admitir que “não queria 
magoar ninguém”, João Pe-
dro negou em audiência a 
autoria do crime. “Não sei o 
que se passou naquela noi-
te porque estava a dormir”, 
referiu, acrescentando que 

também não se apercebeu 
de qualquer barulho anormal 
vindo da casa de Moisés Ne-
ves, seu senhorio e vizinho. 
Aliás, o arguido disse ter “um 
sono pesado”, que explicou 
com a toma diária de medi-
cação para dormir, à qual 
acresce medicação matinal 
diária “para ficar mais cal-
mo”, uma vez que, no pas-
sado, lhe foi diagnosticada 
hiperactividade.

Já Profetina Silva, que 
dias depois do assalto, a 20 
de Outubro de 2016, terá 

vendido cinco peças de ouro 
do idoso numa loja especia-
lizada de Vila Nova de Fa-
malicão, preferiu não prestar 
quaisquer declarações em 
audiência. Contudo, em fase 
de inquérito, negou sempre 
que tenha sido ela a vender o 
ouro e a receber o cheque de 
2950 euros que a loja emitiu 
pela transacção. Aliás, disse 
mesmo não conhecer a loja. 
Já o filho disse ao colectivo 
nunca ter falado com a mãe 
sobre a razão da posse das 
jóias. João Pedro referiu, de 
resto, que tomou conheci-
mento disso pela PJ quando 
chamado para interrogatório, 
a 28 de Setembro de 2017, e 
que não mais contactou com 
a mãe por indicação da pró-
pria polícia. 

A tese da arguida foi, con-
tudo, desmentida pela fun-
cionária do estabelecimento 
em causa. Ouvida na primei-
ra audiência de julgamento, 
a funcionária deixou claro 
que conferiu a identidade do 
cartão de cidadão afecto à 
venda com a pessoa que ti-
nha perante ela. Ou seja, a 
pessoa que processualmen-
te se encontra identificada 
como vendedora, a arguida 
de 49 anos de idade, foi a 
pessoa que lhe vendeu a 
cinco peças digitalizadas 

que constam do processo 
(um cordão em ouro, uma 
medalha ou pingente, uma 
pulseira e anéis), garantiu a 
testemunha.

Médico convicto 
da causalidade 
entre as agressões 
e a morte

Apesar de não pender so-
bre o principal arguido qual-
quer acusação relacionada 
com a morte de Moisés Ne-
ves, que faleceu menos de 
um mês depois do assalto 
do qual saiu física e neuro-
logicamente muito maltrata-
do, a convicção do médico 
que o seguia na consulta de 
diabetologia e assinou o seu 
atestado de óbito, é de que 
há um nexo de causalidade 
entre as agressões violentas 
que sofreu e as complica-
ções que conduziram à sua 
morte. O clínico invocou a 
agressão que de foi vítima, 
nomeadamente com um bar-
rote na cabeça, para alegar 
que “as sequelas, nomeada-
mente neurológicas”, leva-
ram a uma “deterioração do 
estado de saúde, a culminar 
na morte”. Segundo o médi-
co, apesar do problema cró-

nico que tinha – a diabetes 
-, Moisés Neves “tinha uma 
vida plena”, lembrou, e “a 
partir daquele acontecimento 
houve uma cascata de acon-
tecimentos”, gerando com-
plicações e infecções que 
haveriam de estar na origem 
da morte. Assim, sustentou a 
convicção de que “as coisas 
estavam relacionadas”.

MP pediu 
exumação, 
mas autópsia 
não foi conclusiva

O médico justificou ainda 
que, uma vez identificadas 
as razões objectivas da mor-
te, não requereu autópsia. 
Na falta desse elemento, a 
investigação acabou por de-
terminar o pedido de exuma-
ção do cadáver, o que acon-
teceu já em Janeiro deste 

ano.
Do relatório consta que 

o estado de decomposição 
avançado, já que o corpo 
do idoso estava sepultado 
há mais de um ano, não foi 
possível “um diagnóstico de 
certeza relativamente à cau-
sa da morte”. Admite, toda-
via, que “o quadro neuroló-
gico descrito tenha resultado 
como consequência das le-
sões traumáticas inicialmen-
te descritas”. 

Refira-se que o idoso, 
assim que abre a porta a 
quem a estava a pontapear, 
terá levado com um barrote 
de madeira na cabeça, ten-
do sido pontapeado no chão 
e arrastado ao ponto de ter 
permanecido várias horas in-
consciente.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Jovem nega assalto violento a idoso 
que acabou por falecer um mês depois
MÃE TAMBÉM É ARGUIDA E ACUSADA DE VENDER PEÇAS DE OURO OBTIDAS 
NO ASSALTO. NÃO QUIS DEPÔR.

Famalicão na Feira 
Internacional 
de Artesanato 

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão promo-
veu, na passada quarta-feira, uma ação de promoção do 
seu território na Feira Internacional de Artesanato (FIA), 
que decorre até 1 de julho, no Parque das Nações, em Lis-
boa, e que é visitada por mais de 100 mil pessoas. 

A participação da autarquia famalicense nesta que é a 
maior feira de multiculturalidade que ocorre na Península 
Ibérica e a segunda na Europa ocorreu integrada no expo-
sitor do Turismo do Porto e Norte de Portugal, tendo sido 
atribuído um especial enfoque à área “Viajar em Família”, 
destacando-se neste caso algumas das estruturas que 
compõem a Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão, 
nomeadamente, a Casa Museu de Camilo Castelo Branco 
e o Museu da Indústria Têxtil.

A participação de Famalicão na FIA contou ainda a re-
alização de performances teatrais alusivas à vida e obra 
de Camilo Castelo Branco e uma exposição de produtos 
de cerâmica alusivos ao escritor e de presépios promovida 
pela Fundação Castro Alves. 

Moisés Neves era senhorio 
da dos arguidos, que residiam 
numa casa junto à sua com 
mais duas pessoas 
(uma segunda filha da arguida 
e o companheiro).
No dia do funeral, a 15 de 
Novembro de 2016, 
mudaram-se para outra casa.
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Dia a Dia - Mário Martins

O “sistema” e o mundo!
“Deficit”, qual “deficit”? Para os partidos à esquerda 
do PS, o Governo não pode ser “mais papista que o 
Papa” e, quando pode, quando tem “margem”, como 
eles dizem, pode “gastar à grande e à francesa”, 
como se no País e nas casas de cada um não tivesse 
que existir um equilíbrio sólido entre aquilo que se 
recebe e aquilo que se paga! Eu não estou a dizer que 
o “sistema” em que vivemos é genuinamente justo e 
equilibrado e incapaz de cometer as maiores injustiças 
e arbitrariedades. É injusto e arbitrário muitas vezes, 
mas nós não somos a personagem única desta 
“história” e não vivemos isolados do sistema e do 
próprio mundo. Penso que a grande dificuldade dos 
partidos à esquerda do PS é de não entenderem esta 
realidade e fazerem de conta que o nosso destino é 
apenas nosso e que podemos fazer dele aquilo que 
bem entendermos…

1. Governo de esquerda?
Penso que já estamos todos a ficar um pouco “cheios” dos 

“delírios” do PCP, do BE e dos “Verdes”, no contexto das vicis-
situdes do seu “apoio parlamentar” ao Governo do Partido So-
cialista, chefiado por António Costa. Que todos já sabemos que 
já não é – e não é - um “apoio” genuíno e construtivo é uma 
verdade evidente. Parece que durou enquanto durou, mas essa 
duração estará a chegar ao fim.

Eu até sou um defensor de governos de esquerda, naquilo 
que a esquerda pode trazer de mais ambição para a resolução 
dos problemas do País, de mais liberdade, de mais qualidade de 
vida para as pessoas, de mais justiça, de maior equidade na re-
partição de riqueza, de maior valorização dos salários, do reco-
nhecimento do mérito, do tratamento com igualdade de todos os 
cidadãos portugueses, do direito ao trabalho e a uma compen-
sação salarial justa… Mas também penso que o caminho que os 
partidos à esquerda do PS querem não é um caminho que possa 
ser seguido. A “via” não é – nem pode ser - esta!

Às vezes dou comigo a pensar se aquilo que os partidos “à 
esquerda” do Partido Socialista estão a exigir ao Governo é jus-
to ou injusto, exequível ou não exequível, viável ou não viável, 
tendo sempre presente que aquilo que significa melhores sa-
lários, mais regalias sociais, mais privilégios, menos tempo de 
trabalho e mais dias de descanso é o que genericamente todos 

pretendemos…
Parece existir aqui uma “suprema contradição”, mas penso 

que ela não existe!

2. “Deficit”? Qual “deficit”?
Existe sempre, há sempre o outro lado! Donde vem o dinhei-

ro, que fontes de financiamento existem, até onde podem os cre-
dores acreditar ou deixar de acreditar em nós?!

Para o PCP, para o BE e para os “Verdes”, tudo parece ser 
simples e facilmente alcançável: o dinheiro aparece sempre mi-
raculosamente! 

Se os médicos querem mais dinheiro e menos horas de traba-
lho nas “urgências”, é uma questão fácil de resolver: os médicos 
têm razão e tem que se lhes “dar” tudo aquilo que pretendem!

Se os enfermeiros e outros profissionais de saúde dizem que 
têm razão relativamente às suas condições de trabalho é porque 
têm mesmo razão e não há outra alternativa senão “dar-lhes” 
aquilo que reivindicam!

Se os magistrados e os juízes consideram que devem ganhar 
mais do que o Primeiro – Ministro é porque é justo e, por isso, as 
suas reivindicações devem ser satisfeitas de imediato!

Se os professores, os oficiais de justiça, os funcionários das 
finanças, os trabalhadores das autarquias locais, os “guardas”, 
polícias e militares de qualquer “grau” e os colaboradores de 
todos e quaisquer serviços públicos se “sentem” injustiçados, 
todos têm razão e há que repor a justiça! Todos parecem ter 
razão, menos aqueles desgraçados que “ganham” o salário mí-
nimo e às vezes menos que o salário mínimo, nas fábricas e nos 
campos, de sol a sol, muitas vezes em condições absolutamen-
te insustentáveis!

“Deficit”, qual “deficit”? Para os partidos à esquerda do PS, 
o Governo não pode ser “mais papista que o Papa” e, quando 
pode, quando tem “margem”, como eles gostam de dizer, pode 
“gastar à grande e à francesa”, como se no País e nas casas de 
cada um não tivesse que existir um equilíbrio sólido entre aquilo 
que se recebe e aquilo que se gasta e tem que se pagar!

Eu não estou a dizer que o “sistema” em que vivemos é ge-
nuinamente justo e equilibrado e incapaz de cometer as maio-
res injustiças e as maiores arbitrariedades. É injusto e arbitrário 
muitas vezes, mas nós não somos a personagem única desta 
“história” e não vivemos isolados do sistema e do próprio mun-

do. Penso que a grande dificuldade dos partidos à esquerda da 
do PS é de não entenderem esta realidade e fazerem de conta 
que o nosso destino é apenas nosso e que podemos fazer dele 
aquilo que bem entendermos…

Mesmo que fiquemos sós e entregues à nossa má sorte!...

3. Operários…
Ainda estou de pijama, a fumar um cigarro que não devia 

fumar, e lá o vejo todos os dias, de manhã bem cedo, quase 
sempre à mesma hora, a subir a Rua Alberto Sampaio, na dire-
ção da Cidade de Famalicão.

Vem curvado sobre uma bicicleta, uma bicicleta “à moda anti-
ga”, sem adornos e, pela aparência, muito pesada. Vem vergado 
sobre o guiador, com a coluna a fazer uma curva, para mais fa-
cilmente fazer girar os pedais. Ainda no guiador, leva pendurada 
uma “sacola” que, não é difícil de imaginar, deve transportar o 
almoço e alguma coisa para comer a meio da manhã e a meio 
da tarde. Veste com extrema modéstia: quando está frio uma 
camisola ou um casaco mais quentes, quando está calor, uma 
roupa mais leve e confortável.

Apesar de ainda ser cedo, sinto já nele algum cansaço no 
rosto já enrugado, motivado pelo pedalar constante e ritmado, a 
caminho do emprego. Não sei de onde vem nem para onde vai, 
sei apenas que é daqueles homens que, para “ganhar a vida” 
e, porventura, para sustentar ou ajudar a sustentar uma família, 
tem que fazer diariamente aquele percurso numa bicicleta velha 
e pesada.

Poderia talvez utilizar os transportes públicos, mas ao fazer 
“contas à vida” deve ter concluído que “puxar” a bicicleta que o 
“puxa” a ele sai muito mais barato e mais uns euros, por poucos 
que sejam, no final do mês, dão sempre muito jeito para satisfa-
zer uma necessidade básica da casa.

Este é talvez um daqueles operários humildes que não ga-
nhará mais do que o salário mínimo, mas ninguém se importa 
com isso. São já casos raros que não entram nas estatísticas 
e se entram, estão nas “bordas” do residual, sendo definidos 
como “outros”, sem importância e sem nome próprio.

No entanto, são também pessoas que “lutam pela vida”, que 
não se resignam, que não capitulam e que abominam a indi-
gência! Mas com estes e com outros iguais a estes, ninguém 
se preocupa!
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Sente a batida da música 
e rende-te. Deixa o ritmo co-
mandar os teus movimentos. 
Este é o ar que se respira 
na escola de dança “Groove 
Spot”, a funcionar na Escola 
Secundária D. Sancho I, e 
que por estes dias está em 
fase de treino intensivo para 
a participação no Campeo-
nato do Mundo de Hip-Hop, 
que irá ter lugar na cidade de 
Phoenix, nos Estados Uni-
dos da América (EUA). 

A escola, que integrou na 
passada sexta-feira o Rotei-
ro para a Inovação da Câ-
mara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão, conseguiu o 
apuramento de três equipas 
no Campeonato Nacional, e 
abraça agora o desafio maior 
de representar Portugal na 
maior montra mundial do hi-
p-hop. Para além da comitiva 
famalicense, as cores nacio-
nais vão ser defendidas por 
mais quatro formações, da 
Póvoa do Varzim e Lisboa.

Ao todo, a “Groove Spot” 
vai levar a Phoenix 28 alu-
nos, que irão disputar di-
ferentes escalões. João 
Marques, o responsável da 
escola, confessa a ambição 
de “atingir uma meia final”, e 
“ficar na metade superior” da 
classificação, o que no seu 
entender será “uma vitória 
incrível” atendendo a que 
esta é apenas a segunda 
vez que a escola se encon-
tra qualificada para o maior 
evento mundial do género.

Já com um currículo de 
várias conquistas nacionais, 
João Marques vincula o su-
cesso ao rigor do treino, à 
procura da excelência técni-
ca do ensino, conciliada com 
os valores humanos transmi-
tidos. De malas aviadas para 
os EUA, para onde partem a 
5 de Agosto e regressam a 
13, os alunos estão a treinar 
sete horas por dia, seis dias 
da semana. 

Apoiar o projecto 
é investir no futuro, 
diz o edil

Do tamanho do sonho é 
também o envelope financei-
ro anexo a esta deslocação 
aos EUA. Dos 50 mil euros 

necessários para custear a 
viagem e estadia da comitiva 
em Phoenix, a “Groove Spot” 
já consegui angariar cerca 
de 60 por cento. Segundo 
João Marques as verbas an-
gariadas partem da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, e de várias em-
presas que se têm associa-
do ao projecto numa lógica 
de contrapartida publicitária 
nos vários suportes informa-
tivos da escola. O presidente 
da Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, mostrou-se satisfeito 
com o facto de o concelho 
estar a “abraçar esta causa”, 
mas aproveitou para acres-
centar ao conforto do apoio 
financeiro municipal o dis-
curso institucional passível 
que chamar à atenção dos 
famalicenses para os méritos 
do projecto, na expectativa 
de que os 40 por cento que 
faltam sejam conseguidos, 
dispensando os próprios alu-
nos de assumir os encargos 
da deslocação. “Este é um 
investimento que a comuni-
dade famalicense deve fazer 
no seu futuro”, sublinhou, por 
considerar que este é um 
projecto “qualificado e com 
valor”, que irá trazer “capa-
citação e mundividência”, 
reflectindo-se a jusante com 
“melhores cidadãos e cida-
dãos mais bem preparados”. 
“Toda a comunidade ganha 
com este sucesso”, concluiu.

Para além da “alegria 
contagiante” que a “Groove 
Spot” carrega consigo, o edil 
famalicense salientou ain-
da o facto de constituir “um 
fantástico exemplo” daque-
le que deve ser “o envolvi-
mento da escola com a sua 

comunidade”. Paulo Cunha 
felicitou assim a directora da 
D. Sancho I, Helena Pereira, 
pelo acolhimento dado ao 
projecto, assumindo as suas 
responsabilidades também 
no quadro da educação não 
convencional. “Uma escola 
sem ambição não teria tido 
tempo nem espaço para este 
projecto”, disse, salientan-
do assim a ambição que a 
secundária decidiu assumir 
para estabelecer esta parce-
ria e encontrar o tempo e o 
espaço para o conciliar com 
as restantes funções que 
tem que assumir.

Helena Pereira, reagiu 
reiterando que a escola “tem 
consciência de que este é 
um projecto com muito valor 
e muita importância”, moti-
vo pelo qual o integrou. No 
entanto, a directora deixou 
claro que a “Groove Spot” 
não é exclusiva para alunos, 
estando aberta a todos os in-
teressados com idades com-
preendidas entre os seis e os 
28 anos de idade.

Segundo João Marques 
esta é a segunda vez con-
secutiva que os “Groove 
Monsterz” conseguem a 
qualificação para o maior 
evento mundial do género, 
depois da sua participação 
nas Finais Nacionais que se 
realizaram na Maia, entre 4 
e 6 de maio, entre cerca de 
150 grupos em competição. 
Os Groove Monsterz são, 
contudo, apenas a ponta do 
iceberg Groove Spot, clube 
de danças urbanas criado 
em 2012 em Vila Nova de 
Famalicão.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

“Groove Spot”, integrada na D. Sancho I, 
tem actualmente 400 alunos e integrou 
Roteiro para a Inovação

Famalicenses
no Campeonato 
do Mundo de Hip Hop

Roteiro parou na D. Sancho I para assistir às apresentações 
que vão encher os palcos de Phoenix com as cores de Famalicão
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Famalicão, que vem sen-
do agraciado com a distinção 
de melhor município para es-
tudar, vem mais uma vez dar 
largas passadas em conquis-
tas na área da educação. Se 
há cerca de 17 anos, foi anun-
ciado, de forma pioneira, a 
oferta de manuais ao primeiro 
ciclo, no passado ano letivo, 
o executivo ofereceu também 
ao 5º e 6º anos. Este ano, e 
com a antecedência neces-
sária para o planeamento de 
um novo ano letivo, Paulo 
Cunha já anunciou a oferta 
dos manuais ao 3º ciclo.

Se pelo lado dos eleitores, 
este esforço de consolidação 
das contas para abrangência 
social, é reconhecida, pelo 
lado do governo não o é.

Há cerca de dois anos, 
na organização de um novo 
ano letivo, fomos, nós portu-
gueses, surpreendidos pelos 
pilares ideológicos do gover-
no. Ditando a cessação de 
um contrato que estava váli-
do por mais dois anos letivos, 
que assegurava a permanên-
cia de turmas em escolas, em 
regime de contrato de Asso-
ciação. 

Os alunos de Famalicão fi-
caram assim sem direito a ne-
nhuma turma na abertura de 
ciclo, sendo este, o concelho 
com uma abrangência maior, 
um universo de 5500 alunos, 
40% dos alunos do concelho. 
Não tendo o governo o míni-
mo de cuidado para este ce-
nário dantesco, o Município 
teve assim que rever todos 
os apoios dados, reorganizar 
toda uma rede, a uns dias de 
um novo início de ano.

País, escolas, Vilas, fre-

guesias todo um Concelho 
teve entre mãos, o reorgani-
zar de uma vida, de um de-
sígnio, de um caminho que 
já havia sido trilhado assente 
num pressuposto que foi in-
terrompido.

O governo decidiu assim, 
unilateralmente romper com 
tudo aquilo que havia sido 
acordado e contratualizado. 
Porque para quem lidera o 
governo, o estado é, e tem 
que ser proprietário, de tudo 
e de todos. A liberdade, para 
eles, é algo que depende 
apenas e tão só, deles pró-
prios. Assim como uma liber-
dade condicionada. 

A liberdade, aquele princí-
pio tão basilar onde assenta 
todos os direitos de um indi-
viduo.

Todos nós, que com a in-
fância, levamos os exemplos 
daqueles que nos educaram. 
Como, eu levo, comigo o 
exemplo de exigência do Pro-
fessor José Augusto, a per-
sistência do Professor Luís, 
ou a criatividade da Profes-
sora Margarida. Estes exem-
plos, que felizmente os meus 
pais tiveram a oportunidade 
de escolher.

Escolha essa, agora em-
pacotada, num embrulho bem 
pequeninho. Porque nos nos-
sos impostos, António Costa 
é Dono e Senhor. E mesmo 
ele, muitas vezes calado pela 
extrema-esquerda que o su-
porta. Tal como os sindicatos 
calados pelo próprio governo. 
Num jogo de interesses muito 
bem oleado.

Regressado do silêncio 
dos inocentes, Mário Noguei-
ra, voltou para protestar sobre 

a avaliação dos professores. 
Em greve, mas esta, de fala, 
desde que os seus colegas 
partidários tinham integrado 
esta solução parlamentar, a 
um ano de eleições legisla-
tivas, o Secretário-geral da 
FenProf voltou a dar o ar da 
sua graça. Evidenciando os 
desequilíbrios da sua balan-
ça, entre estes e os profes-
sores que desde há dois anos 
foram sendo dispensados.

Estes desequilíbrios que 
cada vez mais, vão sendo um 
fosso maior, naquilo que é a 
educação. Com este agenda-
mento ideológico que o nos-
so Governo nos oferece, que 
não percebe quais são as la-
cunas do mundo real. 

Sem reconhecer o valor 
do INA, da Alfacoop, da Didá-
xis nem do Externato Delfim 
Ferreira. Sem reconhecer o 
que é a Vila de Riba D’Ave e 
o papel que estas escolas lhe 
apresentavam. Sem reconhe-
cer o esforço deste Município 
que sempre articulou os di-
versos agentes educativos de 
forma sublime.

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

Tiago Rodrigues voltou, 
como Ministro

Didáxis: finalistas do 9.º ano 
reuniram-se em baile

Os alunos finalistas do 9.º 
ano da Escola Didáxis Vale S. 
Cosme tiveram, na passada 
quarta-feira, o seu baile de 
finalistas.

“À semelhança dos anos 
anteriores, quisemos assi-
nalar o final desta etapa tão 
importante navida destes alu-
nos que nos acompanharam 
durante cinco anos, anos de 
convivência, trabalho, ale-
grias, tristezas, sucessos, an-
gústias, partilhas, de amizade 
e de muita e recíproca apren-
dizagem”, esclarece a escola 
a propósito da iniciativa que 
promoveu.

Certa de que esta dia ficará gravado “na memória dos alunos e professores como um mo-
mento marcante para o qual todos se prepararam com muito requinte”, a Didáxis adianta que 
a festa ainda não acabou para os alunos, uma vez que no próximo dia 18 de julho, ta escola 
terá também o tradicional Sarau, onde realiza a entrega dos diplomas, “momento também de 
grande emoção para alunos, pais, professores e comunidade escolar em geral”.
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Mérito Municipal
MÉRITO MUNICIPAL BENEMERÊNCIA:  AFPAD - Asso-
ciação Famalicense de Prevenção e Apoio à Deficiência e 
Manuel Augusto Martins Araújo.
MÉRITO MUNICIPAL CULTURAL:  Agrupamento de 
Escuteiros de Avidos, e Agrupamento de Escuteiros de 
Antas; ARTEDUCA – Associação de Ensino e Artes; Ma-
nuel Faria – Associação Cultural; Fundação Castro Alves; 
Filipe Oliveira (a título póstumo); Irina Manuel de Sousa 
Ramos; José António da Silva Batista; José Augusto da 
Costa Moreira; José Eduardo Gomes;  José Filipe Vilela 
Vaz; Maria Manuel da Silva Azevedo; Neuza Rodrigues (a 
título póstumo).
MÉRITO MUNICIPAL ECONÓMICO: Restaurante Casa 
Pêga; António Luís dos Anjos de Sá e Melo; Manuel da 
Silva Correia de Sá.
MÉRITO MUNICIPAL AUTÁRQUICO: António Ferreira 
de Matos; João Carlos Ferreira Machado; Joaquim Mar-
tins Rodrigues; Joaquim Virgílio Leite Almeida da Costa; 
Manuel Oliveira Santos; Paulo Alexandre Oliveira Moreira 
da Silva.
MÉRITO MUNICIPAL DESPORTIVO: Associação Des-
portiva de Castelões; Clube Automóvel Antigo e Clássico; 
Clube Aventura de Famalicão; Grupo Desportivo de Na-
tação; Moto Clube de Famalicão; Núcleo de Árbitros de 
Futebol; Zeferino Sampaio Pinheiro.

O município vai homena-
gear 35 pessoas e institui-
ções nas comemorações do 
33.º aniversário da elevação 
de Vila Nova de Famalicão a 
cidade, que se realizam na 
próxima segunda-feira, dia 9 
de Julho, em cerimónia a re-
alizar na Casa das Artes de 
Vila Nova de Famalicão. 

Destaque para os dois 
famalicenses que serão dis-
tinguidos com o título de Ci-
dadão Honorário: Agostinho 
Fernandes e Carlos Vieira 
de Castro. O primeiro foi au-
tarca de 1982 a 2001, e está 
directamente e intimamente 
ligado ao desenvolvimen-
to recente do concelho. O 
segundo é desde há vários 
anos a referência na lideran-
ça da conhecida empresa 
Vieira de Castro, que leva o 
nome de Vila Nova de Fama-
licão aos quatro cantos do 
mundo para onde exporta a 
sua produção.

Por se tratar da maior 
distinção atribuída a famali-
censes ilustres  nos quadro 
destas comemorações, “O 
Povo Famalicense” falou 
com os dois, em entrevistas 
que se seguem nas páginas 
desta edição, a uma semana 
da cerimónia.

O presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, Paulo Cunha, 
justifica a opção do execu-
tivo ao escolher estes dois 

famalicenses: “estou convic-
to que a atribuição deste ga-
lardão é muito consensual, 
e, acima de tudo, são dois 
exemplos de vida que que-
remos premiar, porque este 
galardão serve para premiar. 
Em segundo lugar queremos 
que continuem a desempe-
nhar estas tarefas como têm 
desempenhado de forma 
sublime, e em terceiro que-
remos dar visibilidade social 
a estes exemplos, para que 
possam ser replicados”.

Para além de Agostinho 
Fernandes e Carlos Vieira 
de Castro, destaque ainda 
para a Medalha de Honra 
a atribuir a António Martins 
de Oliveira Barros, fundador 
da empresa AMOB, a título 
póstumo, e Manuel Joaquim 
Reis Campos, pessoa que 
ao longo dos anos tem es-
tado na liderança de várias 

associações e organizações 
nacionais ligadas ao sector 
da construção civil e obras 
públicas.

Em matéria de mérito 
cultural, destaque para os 
novos valores que levam 
Famalicão pelo mundo. É o 
caso de Irina Ramos, de 37 
anos, doutorada em Enge-
nharia Química e Bioquími-
ca pela Universidade norte-
-americana de Maryland e 
onde desempenha respon-
sabilidades docentes, que 
tem desenvolvido um papel 
relevante na promoção da in-
vestigação farmacêutica. Foi 
co-fundadora da Portugue-
se-American Post-Gradua-
te Society, em Washington, 
tendo na qual foi vice-presi-
dente. Foi nomeada para o 
prémio COTEC-Portugal em 
2014. É ainda Embaixadora 
da organização internacio-
nal World Vision que apoia 
crianças desfavorecidas. 
Destaque ainda para José 
Eduardo Gomes, de 35 anos, 
que é maestro titular da Or-
questra Clássica do Centro 
e da Orquestra Clássica da 
FEUP e maestro associado 
da Orquestra Clássica do 
Sul. É docente na Escola 
Superior de Música e das Ar-
tes do Espetáculo do Porto, 
sendo o maestro responsá-
vel pela respetiva Orquestra. 
Tem colaborado com várias 
orquestras a nível nacional 
e internacional. Foi membro 
fundador do “Quarteto Vinta-
ge” com o qual se apresenta 
regularmente em Portugal, 
Itália, Bélgica, Suíça, Japão 
e Canadá, bem como do 
“Serenade Ensemble”. Além 
disso, têm sido distinguidos 
em várias competições na-
cionais e internacionais.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

33.º aniversário da elevação 
de Vila Nova de Famalicão a cidade

Município distingue 
famalicenses 
com provas dadas



12 O POVO FAMALICENSE 3 de Julho de 2018

Agostinho Fernandes es-
teve ao leme dos destinos 
da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão en-
tre 1982 e 2001. Neste 33.º 
aniversário da elevação a 
cidade, que aconteceu já 
na sua vigência (em 1985), 
vai ser distinguido com o tí-
tulo de Cidadão Honorário. 
“Nunca fui homem para tra-
balhar para medalhas ou ce-
nouras”, reage em entrevista 
ao “Povo Famalicense”, mas 
diz-se “honrado” com uma 
distinção no quadro de uma 
cerimónia que lhe diz parti-
cularmente.

O docente de Filosofia 
que haveria de ser desafiado 
para responsabilidade pú-
blicas, guarda da experiên-
cia autárquica o sonho que 
partilhou com os famalicen-
ses, que o acompanharam 
“muitos anos e mandatos”. 
“Governei em minoria, e com 
a maior maioria do País”, re-
corda acerca de um percurso 
que ficará marcado de forma 

indelével na história de um 
concelho que começou por 
ser “uma aldeola”, para esca-
lar a montanha do desenvol-
vimento, e se assumir como 
“um concelho próspero e 
mais justo”. Lembra obras e 
investimentos ao nível das 
autoestradas e variantes, a 
modernização da linha fér-
rea, a despoluição do Ave, o 
pioneirismo no tratamento do 
saneamento e resíduos sóli-
dos, a biblioteca municipal, 
o arquivo, e todo o processo 
de modernização administra-
tiva que ocorreu ao nível da 
organização e qualificação 
dos serviços. 

Homenageado no quadro 
de um aniversário que lhe diz 
particularmente, por foi con-
sigo na gestão da Câmara 
que Vila Nova de Famalicão 
conquistou o título de cidade, 
Agostinho Fernandes revela 
que a decisão da Assem-
bleia da República fez justiça 
a um território próspero. A 
data não foi um acaso, reve-
la: “concordamos, e na linha 
de 1205 - foral de D. Sancho, 
1825 - nascimento de Cami-
lo, 1835 - foral de D. Maria, 
1890 - morte do escritor, que 
o ano de 1985 seria de feliz 
coincidência de datas, do 
nosso passado histórico de 
800 anos”. 

Honrado com a coincidên-
cia de uma distinção na ceri-
mónia da elevação a cidade, 
fica satisfeito com o facto de 
ter podido contribuir para a 
realidade de “cidade jovem 
que somos, de 33 anos, e 
onde há, felizmente, espa-
ços para trabalhar, viver com 
qualidade e proporcionar aos 
nossos jovens um futuro em 
paz e cada vez melhor”.

Do autarca que foi e nun-
ca deixará de ser, regressa 
ao passado para admitir que 
“em 2001 estávamos ainda a 
uma boa légua de realizar os 
nossos projectos”. Convicto 
de que “há sempre necessi-
dade de novas obras e, so-
bretudo, conservar e manter 
as pesadas infraestruturas 
em todo o território do con-
celho e que são da respon-
sabilidade da Câmara muni-
cipal”, Agostinho Fernandes 
também fala de futuro e colo-
ca no primeiro plano as pes-
soas. A propósito, diz que o 
actual executivo “pauta-se 
por uma atitude moderna e 
dialogante com todas as for-
ças vivas, e vem tendo uma 
agenda e práticas idênticas 
às de todos os outros mais 

desenvolvidos e atentos 
municípios europeus, isto é, 
mais desenvolvimento sus-
tentado, acompanhamento 
de perto da vida empresa-
rial e por mais atracção de 
investimento, direitos e po-
líticas de cidadania como 
a saúde, a educação e o 
lazer, o direito à habitação, 
a segurança de pessoas e 
bens como bem maior e a 
inclusão social, o diálogo e a 
permanente valorização das 
parcerias e voluntariado en-
tre as gerações mais novas, 
a tão necessária e oportu-
na qualificação urbana que 
o programa pólis apenas 
começou e de que o PDM 
deve ser eco e preocupação 
constante e, finalmente, polí-
ticas inovadoras e de maior 
impacto e qualidade para os 
mais  velhos”. O grande de-
safio para o futuro, é para 
Agostinho Fernandes a “lutar 

por dar a maior qualidade de 
vida a quem trabalhou, pois 
que viver não é vegetar nas 
instituições”. Reconhece o 
trabalho meritório destas, 
mas atalha: “lar, alimento e 
saúde são a base. E depois? 
Como cuidar de todas as de-
mais capacidades mentais e 
de índole criativas, desporti-
vas e de lazer das pessoas 
até ao fim? Viver é o maior 
bem existencial e uma arte e 
um desafio permanente que 
os gerontólogos bem conhe-
cem. Isto é economia social 
e distributiva da riqueza con-
seguida. Não são estes os 
grandes objectivos de uma 
sociedade desenvolvida por-
que aberta e tolerante, soli-
dária e justa? Lutamos por 
isso”. 

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Agostinho Fernandes sonhou e governou 
a “aldeola” que ajudou a transformar 
em concelho “próspero”

Biografia
Agostinho Peixoto Fernandes nasceu na vila de Joane, 

a 26 de março de 1942. Licenciado em Filosofia na Facul-
dade de Letras da Universidade do Porto, foi docente do 
ensino secundário. A partir de do ano de 1974, exerceu 
vários cargos de gestão em estabelecimentos de ensino.

Teve um papel relevante na consolidação do Poder Lo-
cal democrático. Em 1979, foi eleito vereador da Câmara 
Municipal, integrando a equipa do então eleito presidente 
Antero Martins, que concorreu em lista da Aliança Demo-
crática (coligação PSD, CDS e PPM). Assumiu os pelou-
ros da Cultura, Educação, Saúde e Assistência no manda-
to que se iniciou em 1980 e terminou 1982.

Precisamente no ano de 1982, foi eleito presidente da 
Câmara Municipal, pelo Partido Socialista, cargo que ocu-
pou até ao início de 2002. A sua saída da presidência da 
Câmara, que perdeu para o candidato da coligação PSD/
PP, Armindo Costa, que já se lhe havia oposto em 1997 
sem sucesso, deixa inscrita na história a maior cisão do 
Partido Socialista local. Agostinho Fernandes perdeu a 
Câmara num cenário de divisão do partido. A estrutura lo-
cal indicou como candidato Fernando Moniz, preterindo o 
então autarca, que se propôs a eleições com o Movimento 
(independente) Agostinho Fernandes. Perdeu as eleições 
para o candidato da coligação PSD/PP, e, mesmo no qua-
dro de ausência de apoio partidário, conseguiu ainda as-
sim ser o segundo candidato mais votado, remetendo o 
PS para terceiro plano e para uma derrota expressiva. De 
2001 a 2005 assumiu o cargo de vereador na oposição, 
período após o qual se afastou da vida política activa.

Ao longo dos seus mandatos, teve um papel de espe-
cial relevância no desenvolvimento do concelho em diver-
sas áreas, desde as infraestruturas básicas às políticas 
imateriais, nomeadamente nas áreas da educação, da cul-
tura, do desporto e da solidariedade social. Foi reconheci-
do pela UNICEF como “Presidente da Câmara Amigo das 
Crianças”, em 1993.

Desde há vários anos preside a direcção da Associa-
ção Dar as Mãos, que actua na área da solidariedade e 
dispões de diversas valência de apoio a carenciados, seja 
com a distribuição de refeições por intermédio da Cantina 
Social, seja por intermédio da distribuição de ajuda ali-
mentar, vestuário e outros. Tem-se dedicado ainda à lite-
ratura, sendo autor de diversas obras de relevo.
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Falar sobre a história mais 
ou menos recente de Vila 
Nova de Famalicão, é tam-
bém falar de Carlos Vieira de 
Castro. Do empresário, do 
dirigente associativo, do me-
cenas e do cidadão activo, 
que está nas causas públi-
cas, e nas causas pouco ou 
nada públicas, sempre com 
o mesmo objectivo de con-
tribuir activa e positivamente 
para o desenvolvimento e 
coesão de uma comunidade 
que integra e sente intensa-
mente. 

Numa altura em que a Câ-
mara Municipal decide distin-
gui-lo com o título de Cidadão 
Honorário, no 33.º aniversá-
rio da elevação de Vila Nova 
de Famalicão a cidade, “O 
Povo Famalicense” entre-
vistou o homem que nunca 
abriu mão da discrição, sem, 
contudo, estar sempre onde 
foi preciso que estivesse. É 
assim Carlos Vieira de Cas-
tro, que fala com emoção 
do seu percurso, e encontra 

na frase: “nunca consegui 
deixar de me pôr na pele do 
outro”, a melhor maneiraa de 
explicar a forma como este-
ve e está nas causas e nas 
instituições.

“Fico muito contente com 
esta distinção. É uma coisa 
que não acontece todos os 
dias”, reage, e reconhece 
sem falsas modéstias que o 
título de Cidadão Honorário 
salienta uma vida de servi-
ço nas mais diversas áreas: 
“eu sei o que fiz, na minha 
vida, por Famalicão. Pelo 
concelho, pelas instituições, 
por aquelas em que estou, e 
por aquelas onde não estou”. 
Com graça diz até que tem 
três “ramos empresariais” na 
sua vida: “a Vieira de Castro, 
as instituições por onde eu 
andei - e que são conheci-
das, e as que um dia apare-
çam”. 

Cidadão solidário 
e sensível

A sensibilidade para as 
causas, explica, carrega-a 
desde muito cedo. Acompa-
nhava a irmã nas visitas que 
fazia à Rua Direita e outros 
locais da cidade povoados 
de gente que passava mui-
tas dificuldades. “Tinha sete 
ou oito anos”, recorda. “As 
pessoas viviam com a cama 
no chão, em terra. Quando 
chovia, chovia lá dentro, e 
tudo isso nos marca… Nós 
devemos olhar sempre para 
trás da porta… Ainda hoje 
passo na Rua Direita, e re-
conheço ali um cheiro ca-
racterístico, o cheiro daquela 
humidade, que me trás à me-
mória aquela gente, aquela 
pobreza”, descreve. A vida 
pessoal fê-lo tocar essa re-
alidade, mas também a vida 
empresarial. “Na minha em-
presa, na Páscoa, vendiam-
-se as claras a um tostão o 
litro, e faziam-se filas na rua 
de gente que vinha buscar as 
claras. Vinham com alguida-
res, fervedores, canecas de 
vidro partido, garrafões… E 
um litro era encher o que eles 
traziam! Depois da Páscoa 
era uma festa porque, pelo 
menos, havia sempre claras 
para comer”, lembra ainda, 
para depositar nestas expe-
riências de vida tudo aquilo 
que fez de si um cidadão 
sensível e solidário. Sensí-
vel, solidário, e que sobre-
tudo não encara isso como 
um mérito, mas como uma 

responsabilidade natural: “eu 
não me importo de dar, nem 
de perder, mas tenho sempre 
que saber a quem dei, e, se 
perder, quero saber por que 
é que perdi”.

Apesar de constatar que 
hoje em dia o fenómeno da 
pobreza não é tão chocante 
como no passado, Carlos 
Vieira de Castro continua 
a estar atento. Fala de uma 
pobreza mais dissimulada, 
e confessa mesmo sentir-se 
“revoltado” com o facto de 
o laser ser hoje uma forma 
dessa gente “se rir um boca-
do, e fugir das dificuldades 
do dia a dia, porque a vida 
não é fácil”. Daí que olha 
para dentro da sua empre-
sa com um enorme respeito 
pelos seus operários. “Eles é 
que são a parte mais impor-
tante da fábrica”, afirma.

Por tudo o que é, Carlos 

Vieira de Castro confessa 
que se sente bem na sua 
pele e com as suas acções: 
“é a minha maneira de ser. 
Sinto-me bem no meu papel, 
noto que sou reconhecido, 
e que as pessoas me esti-
mam”. Apesar de ter essa 
noção, revela alguma dificul-
dade em assumir o papel de 
“exemplo” que lhe é atribuído 
pelo presidente da Câma-
ra Municipal, Paulo Cunha, 
quando contextualiza esta 
homenagem a um homem 
presente, mas discreto. E iro-
niza mesmo, propósito: “esta 
minha discrição também se 
pode considerar vaidade… 
Às vezes digo que estou a 
ser vaidoso, porque estou a 
ser discreto demais”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Carlos Vieira de Castro, empresário, 
dirigente, mecenas e cidadão que nunca 
conseguiu não se pôr “na pele do outro”

Biografia
Carlos Henrique Azevedo Vieira de Castro nasceu em 

25 de agosto de 1948. Preside actualmente ao Conselho 
de Administração da Vieira de Castro S.A., empresa fami-
liar com sede em Gavião. A empresa inicou a sua activi-
dade em 1943, pela mão de António Vieira de Castro, seu 
pai, com a abertura de um estabelecimento de confeitaria 
e casa de chá, com o fabrico próprio de pastelaria tradicio-
nal, rebuçados e outros produtos de confeitaria, prestando  
também serviços de casamentos e baptizados.

O empresário proeminente na área das indústrias ali-
mentares, têm tido um papel particularmente valioso no 
desenvolvimento económico local e nacional. Não só pelo 
que a empresa significa em matéria de exportações e cria-
ção de riqueza local e nacional, como pelo papel social a 
que nunca se negou ao longo dos seus 75 anos de exis-
tência. Em 1965 foi negociada a aquisição das primeiras 
linhas de produção de bolachas e biscoitos, e a instalação 
permitiu o lançamento dos primeiros produtos no merca-
do, que à época eram vendidos a peso. No ano de 1968 
constitui-se a sociedade por quotas Vieira de Castro & Fi-
lhos Lda., personalizada em António Vieira de Castro e 
seus filhos. Com esta mudança, encara-se pela primeira 
vez a Vieira como uma marca comercial

É sócio fundador de várias instituições como o  Lions 
Club de Vila Nova de Famalicão, o Círculo de Cultura Fa-
malicense (proprietário do jornal e rádio Cidade Hoje), e 
da Mais Plural – Cooperativa de Solidariedade Social de 
Apoio a Crianças, Jovens e Idosos, CRL.

Tem efetuado uma participação intensa e multifacetada 
na vida associativa da sociedade civil, exercendo respon-
sabilidades dirigentes em diversas instituições: AESBUC 
– Associação para a Escola Superior de Biotecnologia 
da Universidade Católica, Liga dos Bombeiros Portugue-
ses, Liga Portuguesa Contra o Cancro, Federação dos 
Bombeiros do Distrito de Braga, Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários Famalicenses, Grupo Recre-
ativo Musical de Vila Nova de Famalicão, Lions Club de 
Vila Nova de Famalicão, Círculo de Cultura Famalicense, 
e Mais Plural – Cooperativa de Solidariedade Social de 
Apoio a Crianças, Jovens e Idosos, CRL.

A nível político, desempenhou responsabilidades diri-
gentes no CDS-PP a nível local, regional e nacional.

Foi agraciado com distinções de diversas instituições 
humanitárias de bombeiros voluntários, do Lions Club e do 
Lions Clube International Foudation.
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Brufe e a União de Fre-
guesias de Seide consegui-
ram que o Governo aprovas-
se as suas candidaturas  ao 
programa “JUNTAr - Econo-
mia Circular em Freguesias”. 
A primeira com o projecto 
“Reciclagem e reutilização 
de produtos de apoio – Sem 
Fim”, e a segunda com o pro-
jecto “Aldeia Circular”. Com 
esta aprovação, as duas co-
munidades vão receber um 
apoio estatal de 25 mil euros 
para desenvolvimento das 
mesmas, o que corresponde 
a um cofinanciamento de 85 
por cento pelo Fundo Am-
biental.

Em nota de imprensa, a 
Câmara Municipal adian-
ta que as propostas foram 
geradas no seio da comuni-
dade e encabeçadas pelas 
Juntas de Freguesia com 
apoio técnico da autarquia 
e no contexto da Estratégia 
Concelhia de Desenvolvi-
mento Territorial Integrado 
que o município está a pros-
seguir e que distribui respon-
sabilidades concretas pelo 
território através das Comis-
sões Sociais Interfreguesias.  

Os dois projetos têm 
como objectivo o desenvol-
vimento de soluções locais 
amigas do ambiente que va-
lorizam a poupança de recur-
sos materiais, através do uso 
partilhado e colaborativo, da 
reparação e da reciclagem 
com valor acrescentado.

No caso de Brufe, o pro-
jeto “Sem Fim – reciclagem 
e reutilização de produtos 
de apoio” pretende ser uma 
resposta que promova uma 
solução local de economia 
circular para a reparação e 
reutilização comunitária de 
produtos como camas arti-
culadas, cadeiras de rodas 
e equipamentos eletróni-
cos. Para isso, será criada 
uma oficina para reparação 
e armazenamento dos pro-
dutos, paralelamente será 
desenvolvida uma platafor-
ma eletrónica de gestão dos 
materiais e serão desenvol-
vidas campanhas de sensi-
bilização da população para 
a doação e recolha dos ma-
teriais.

Para a sua execução, ao 
projeto conta com um con-
junto diversificado de par-

ceiros locais que trabalham 
em rede e que integram a 
Comissão Social Interfre-
guesias da área urbana de 
Famalicão.

No caso da União das 
Freguesias de Seide, o pro-
jeto “Aldeia Circular” que tem 
por objetivos a concretização 
de um Espaço de Composta-
gem comunitário, a instalar 
num terreno público sem 
utilização, e a criação de um 
Mercado de Troca por Troca, 
que visa promover a troca de 
composto por livros usados, 
fomentando o envolvimen-
to da comunidade local na 
dinamização de um modelo 
de economia colaborativa e 
de partilha. No Espaço de 
Compostagem será produzi-
do composto a partir de re-
síduos orgânicos recolhidos 
em estabelecimentos locais 
da pequena distribuição ali-
mentar e restauração. Do 
composto produzido, uma 
parte será utilizada numa 
horta biológica, a outra parte 
será integrada no Mercado 
de Troca por Troca, através 
do qual os cidadão poderão 
trocar produtos de interesse 

comunitário, como por exem-
plo livros usados, pelo  com-
posto que necessitam. 

De acordo com a candi-
datura, o projeto tem como 
objetivo estratégico a im-
plementação de um modelo 
local de economia circular 
contribuindo para a diminui-
ção da ocorrência e valori-
zação de resíduos orgânicos 
da restauração e comércio 
alimentar, para aumentar o 
tempo de vida útil de bens, 
para fomentar a leitura e 
o desenvolvimento social. 
Também neste caso, para a 
concretização do projeto foi 
constituída uma rede de par-
ceiros diversificada, inserida 
na Comissão Social Interfre-
guesias (CSIF) de Avidos, 
Lagoa, Landim e Seide.

A notícia da aprovação 
das candidaturas deixou o 

presidente da Câmara, Pau-
lo Cunha, “muito satisfeito”, 
ainda mais porque “os pro-
jetos nasceram no seio de 
duas Comissões Sociais In-
terfreguesias do concelho, 
o que demonstra bem o po-
tencial destas estruturas que 
queremos cada vez mais 

ativas e comprometidas com 
os seus territórios numa teia 
de cumplicidades que tende 
a dar maior eficácia à gestão 
da coisa pública.”

A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão des-
tinou, nos últimos seis me-
ses, mais de um milhão de 
euros ao desporto, para mo-
dalidades que vão do atle-
tismo ao futebol, das artes 
marciais ao ciclismo

Os números são avan-
çados em nota de imprensa 
pela própria autarquia fama-
license, que garante que de 
janeiro e junho, o executivo 
municipal liderado por Paulo 
Cunha aprovou a atribuição 
de mais de um milhão de 
euros destinados a apoiar a 
atividade das coletividades 
desportivas e atletas do con-
celho. 

Os apoios aprovados nas 
últimas reuniões do execu-
tiovo municipal destinam-se, 
entre outros, “ao desenvol-
vimento das atividades de 
formação desportiva dos clu-
bes; ao pagamento de inscri-
ções federativas e seguros 
de atletas; à organização de 
eventos desportivos locais, 
nacionais e até mesmo, in-
ternacionais; à concretiza-
ção de obras de beneficiação 
e manutenção de espaços e 
equipamentos desportivos, 
e distribuem-se pelas mais 
diversas modalidades: bas-
quetebol, hóquei em patins, 
andebol, alex ryu-jitsu, atle-
tismo, futsal, ginástica e dan-
ça, bilhar, pesca desportiva, 

futebol, entre outras”.
Na última reunião do exe-

cutivo, por exemplo, “foram 
apresentadas dez propostas 
de investimento na área do 
desporto”, adianta a Câmara, 
que cita os casos concreto: 
“são disso exemplo o apoio 
à organização do Rali de 
Famalicão 2018 no valor de 
quase 14 mil euros, o apoio 
financeiro para obras de re-
forço do sistema de ilumina-
ção do Clube Desportivo de 
Lousado, no valor de 23 mil 
euros, entre outros”. 

O edil famalicense fala 
num investimento “importan-
te e indispensável” para o 
desenvolvimento e sucesso 
desportivo das coletividades 
e atletas do concelho. No 
seun entender, estes “são 
apoios com vários fins, nas 
mais variadas modalidades, 

para associações, clubes e 
atletas das várias freguesias 
do concelho, que muito vão 
contribuir para engrandecer 
ainda mais o desporto fama-
license”. 

No rescaldo do balanço de 
meio anos de apoios, Paulo 
Cunha reitera o compromis-
so do seu executivo com o 
apoio ao desporto concelhio: 
“a Câmara Municipal vai es-
tar sempre disponível para 
apoiar financeiramente os 
projetos desportivos porque 
sabemos que este é, acima 
de tudo, um investimento no 
bem-estar da população e 
na formação dos nossos jo-
vens”. 

Candidaturas ao Fundo Ambiental, “JUNTAr”

Brufe e Seide conseguem aprovação de projetos 
comunitários de economia circular

Câmara destina mais 
de 1 milhão de euros 
em 6 meses ao desporto
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O tema das escolas, e 
da alegada sobrelotação a 
que estão sujeitas de uma 
maneira geral, foi um dos 
que dominou a Assembleia 
Municipal (AM) da passada 
quinta-feira. O assunto foi 
suscitado por um voto de 
recomendação do PSD, que 
fala de uma rede pública in-
suficiente para as necessi-
dades, remetendo para uma 
“sobrelotação” que poderá 
fazer perigar o sucesso es-
colar. Pela voz do líder da 
JSD, Nuno Moreira, os so-
cial-democratas recomen-
dam ao Governo que tome 
todas as diligências no sen-
tido de garantir condições 
para que esse sucesso es-
colar seja garantido.

Escola assume 
“turmas em excesso” 
em carta à DGESTE

Na reação, Hugo Sam-
paio, do PS, invocou a mais 

recente tomada de posição 
do director do Agrupamento 
de Escolas de Pedome para 
dizer que vem “desmentir” a 
ideia de sobrelotação e falta 
de soluções para acolher os 
alunos. Jorge Paulo Oliveira, 
do PSD, negou que a escola 
tenha desmentido a situação, 
e sublinhou que “foi a própria 
escola de Pedome que colo-
cou o assunto na agenda”. 
O deputado remeteu para 
uma carta que a própria 
direcção de Agrupamento 
envia à Direcção Geral dos 
Estabelecimentos Escolas, 
na qual apela a “soluções” 
para resolver  a situação das 
“turmas em excesso” que 
estão designadas pela tute-
la para o próximo ano lecti-
vo. Acrescentou, entretanto, 
que este voto “não tem só a 
ver com Pedome, tem a ver 
com todo o ensino público 
em Vila Nova de Famalicão”, 
uma vez que os indicadores 
apontarão para uma situa-
ção de sobrelotação quase 

generalizada. 
O próprio deputado do 

Bloco de Esquerda, Paulo 
Costa, admitiu que “há algu-
ma sobrelotação das escolas 
famalicenses”, uma vez que 
os últimos três anos foram 
de incorporação de toda a 
comunidade estudantil nas 
escolas públicas, mas recu-
sou aceitar que seja “o siste-
ma” a obrigar os famalicen-
ses a colocar os seus filhos 
a estudar fora do concelho. 

“Tragédia” 
económica e social

A resposta veio pela voz 
da presidente da Junta de 
Riba de Ave, Susana Perei-
ra, para garantir que sim, “há 
muitas famílias obrigadas a 
colocar os seus filhos a es-
tudar fora do concelho” por 
força do fim dos contratos de 
associação e a falta de capa-
cidade de resposta da rede. 
Abordou nomes, que “não 

são números”, para reiterar 
que essa é uma realidade 
existente desde a medida 
do Governo. “Vão para fora 
e perdem inclusive apoios 
da Câmara como para os 
livros, os transportes, e são 
obrigados até a sair do en-
sino articulado”. A autarca 
receia ainda: “não estudar 
em Vila Nova de Famalicão 
terá implicações no futuro”, e 
voltou a dizer que o que está 
a acontecer em Riba de Ave, 
fruto desta situação, é “uma 
tragédia em termos econó-
micos e sociais”.

Daniel Sampaio, da CDU, 
referiu que “está de acordo 
com algumas críticas” dirigi-
das ao Governo em matéria 
de gestão da Educação, e 
disse mesmo que “não es-
tamos dispostos a lavar a 
imagem deste ou de qual-
quer outro Governo”. Con-
tudo, referiu que não aceita 
que todas as “culpas” pelos 
problemas sejam atribuídas 
aos CA’s. De resto, colocou 

em causa a posição da au-
tarca, perguntando-lhe se 
estava mandatada pela Di-
dáxis e do Externato Delfim 
Ferreira. Susana Pereira não 
deixou o eleito da CDU sem 
resposta: “não estou man-
datada pela Didáxis e nem 
pelo Externato, mas pelo 
povo de Riba de Ave que me 
elegeu”, e lamentou que os 
partidos à esquerda, atentos 
que sempre estão às ques-
tões do desemprego, não 
identifiquem que também no 
caso em apreço estão em 
causa despedimentos. “São 
também trabalhadores que 
perdem o seu posto de traba-
lho”, referiu acerca dos que 
já foram despedidos e dos 
que se teme que venham a 
ser. A presidente da Junta 
sublinhou que a realidade 
demonstra que “precisamos 
de escola em Riba de Ave”. 

Hélder Pereira, do CDS-
-PP, lamentou que a rede 
de educação do concelho 
“esteja a pagar o preço de 

uma medida tomada por este 
Governo há três anos”. O de-
putado acrescentou ainda: 
“era preciso saber se as es-
colas estavam preparadas, e 
parece que não”. O voto de 
recomendação, “só pede ao 
Governo que resolva um pro-
blema que o próprio criou”.

O voto de recomendação 
foi aprovado com os votos 
favoráveis dos partidos da 
coligação, PSD e CDS-PP, 
e com as abstenções do PS, 
Bloco e CDU.

Chumbado pela mesma 
coligação foi um voto de 
solidariedade com os tra-
balhadores da “Campos & 
Campos”, que estarão com 
ordenados em atraso. A pro-
posta do Bloco foi chumbada 
pela direita com o argumento 
da “falta de contraditório” da 
empresa e do desconheci-
mento da realidade concreta.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Assembleia recomenda ao Governo 
que solucione sobrelotação das escolas
SUSPENSÃO DOS CONTRATOS DE ASSOCIAÇÃO REACENDEM 
DISCUSSÃO IDEOLÓGICA ENTRE A DIREITA E A ESQUERDA 



Os moradores do Edifício 
Sol, na Rua Ernesto Carva-
lho, já perderam a conta às 
vezes em que a parte infe-
rior das garagens do prédio 
ficam inundadas, ora por 
retorno das águas pluviais 
da rede, ora, e muito mais 
desagradável, pelo retorno 
de águas da rede de sanea-
mento, que transbordam das 
tampas. Na passada quar-
ta-feira, o amanhecer voltou 
a ser nauseabundo, com a 
água da rede de saneamen-
to a atingir cerca de 30 cen-
tímetros de altura, quase ao 
ponto de se intrometer pelas 
frinchas dos carros que ali se 
encontram estacionados.

A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão atri-
bui o problema a um pro-
blema estrutural do edifício, 
cuja ligação de saneamento 
se encontra a uma cota infe-
rior à da rede, o que aliás vai 
contra normas regulamen-
tares, mas compromete-se 
em apoiar o condomínio na 
resolução definitiva do pro-
blema. De resto, agenda 
desde já uma intervenção 
para Julho, com o objectivo 
de melhorar o escoamento 
da rede de águas pluviais, e 
garante apoio ao condomínio 

para solucionar as questões 
estruturais do edifício.

Sara Silva foi uma das 
moradoras surpreendida 
pela manhã, quando des-
ceu do apartamento para se 
dirigir ao carro e deslocar 
para o trabalho. “Quando ia 
a descer, era um cheiro, que 
eu suspeitei logo… Outra 
vez?!”, relatou à nossa re-
portagem. Teve que colocar 
uns sacos de plástico amar-
rados às pernas para conse-
guir chegar ao carro e tirá-lo 
do meio da água pestilenta 
onde se encontrava. 

A residir no prédio há cer-
ca de oito anos, alega que 
esta situação é recorrente. 
“Acontece umas três ou qua-
tro vezes no ano. Às vezes 
a água é da rede de águas 
pluviais, quando chove mui-
to, outras vezes é isto, sane-
amento”, descreve. 

Segundo a moradora, os 
proprietários de garagens 
da parte mais inferior estão 
“tão habituados a isto” que 
“já ninguém põe nada nas 
garagens pousado no chão”, 
e remete para alguns perten-
ces empilhados em cima de 
plataformas de tijolos, salva-
guardando-se de eventuais 
inundações. 

Ligação abaixo da 
cota do arruamento 
na origem 
do problema

Confrontada com a si-
tuação, a Câmara Munici-
pal sublinha que conhece o 
problema e a recorrência de 
episódios como o da passa-
da semana, mas deixa claro 
que a origem nada tem a ver 
com as redes públicas de in-
fraestruturas, mas antes com 
“problemas estruturais gra-
ves associados à construção 
do edifício”. E esclarece, re-
lativamente ao saneamento: 
“acontece que a ligação do 
edifício é efetuada abaixo da 
cota do arruamento, e sem-
pre que ocorre o aumento de 
caudal na tubagem de dre-
nagem de saneamento na 
Avenida, acontece o mesmo 
que se verificou no dia 27 de 
Junho”. De resto, o município 
adianta que a ligação abaixo 
da cota do arruamento, “con-
traria” o exposto no decreto 
Regulamentar 23/95 de 23 
de Agosto, que no seu artigo 
205.º refere: “as águas resi-
duais recolhidas abaixo do 
nível do arruamento, como é 
o caso de caves, mesmo que 

localizadas acima do nível 
do colector público, devem 
ser elevadas para um nível 
igual ou superior ao do arru-
amento, atendendo ao possí-
vel funcionamento em carga 
do colector público, com o 
consequente alagamento 
das caves”. Os problemas 
persistem ainda na rede de 
águas pluviais em período de 
chuva, uma vez que “o cau-
dal drenado pelo edifício é 
excessivo, pois no ramal de 
saneamento existe a ligação 
de um sistema de bomba-
gem de águas pluviais ligado 
diretamente à rede de sane-
amento, que constitui novo 
incumprimento face aos re-
gulamentos e legislação em 
vigor”.

Assim, a autarquia fama-
license deixa bem claro que 
“o problema está no prédio e 
não no ramal público”. Acres-
centa, entretanto, que “todos 
estes problemas estruturais 
são do conhecimento dos 
condóminos”, uma vez que o 
seu representantes tem sido 
informado dos mesmos.

Apesar de rejeitar respon-
sabilidades formais, a Câ-
mara Municipal sublinha que 

“está a ajudar o condomínio a 
encontrar uma solução para 
o problema”, motivo pelo 
qual “ainda recentemente 
técnicos afetos à autarquia 
efetuaram o levantamento 
da rede existente no inte-
rior do edifício, um trabalho 
motivado pelo interesse da 
autarquia em ajudar a resol-
ver o problema”. Desta visita 
técnica, acrescenta, resulta 
a elaboração de um cadastro 
das redes existentes no inte-
rior do edifício, “que permitiu 
ao condomínio e aos servi-
ços municipais estudar com 
maior propriedade a solução 
para a situação”. Nesta se-

quência, Câmara Municipal 
adianta que “já decidiu avan-
çar durante o mês julho com 
uma obra de melhoramento 
da rede de águas pluviais pú-
blicas da zona,  o que, por si 
só, irá atenuar o problema”. 
Simultaneamente, conclui, 
“os serviços do Ambiente da 
autarquia vão continuar a au-
xiliar o condomínio na elabo-
ração de uma solução para 
as suas redes prediais”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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As crianças que frequen-
tam o Centro Educativo do 
Centro Comunitário da Asso-
ciação Gerações visitaram, 
no passado dia 25 de junho, 
o “Dinoparque”, na Lourinhã, 
um parque temático dedicado 
aos dinossauros.

Consciente que o univer-
so dos dinossauros desperta 
“uma curiosidade insaciável 
e uma vontade enorme de os 
conhecer melhor”, a institui-
ção quis “alimentar esta sede 
de conhecimento dos mais 
novos, levando-os à desco-
berta destes primitivos habi-
tantes da Terra”. 

A visita ao parque situado na Lourinhã vem sendo preparada desde meados do ano pasa-
do, garante a Gerações, que desafiou os pais das crianças e as crianças a “envolveram-se 
neste projeto, dando ideias sobre a forma de ultrapassar as dificuldades que a iniciativa com-
portava, nomeadamente os custos com a viagem e a entrada no Parque dos Dinossauros”. 
Foi nesse quadro que foi promovido um “Cabaz de Natal” para ser sorteado no Natal de 2017, 
revertendo o dinheiro angariado para ajudar a suportar as despesas inerentes à iniciativa. 

Foi assim que no passado dia 25 partiram á descoberta, sugere a Gerações. Antes do 
almoço, as crianças tiveram uma visita livre em quatro percursos definidos de acordo com a 
“era” e o tempo em que viveram as várias espécies de dinossauros. “A visita entusiasmou as 
crianças porque as réplicas dos dinossauros do “Dinoparque” da Lourinhã eram feitas em ta-
manho natural, descrevendo como viviam e o que comiam estes animais gigantescos. Objeto 
de uma curiosidade especial foi o “Lourinhossaurus”, um dinossauro que habitou o espaço 
que as crianças estavam a percorrer”, descreve a instituição acerca da iniciativa.

Depois do almoço em que foi servida comida com formas de dinossauro, as crianças 
“foram cientistas de paleontologia”, descobrindo um esqueleto de dinossauro e realizando 
diversas atividades relacionadas com a temática. “Peneiraram areia, à procura de pedras 
preciosas e de restos do passado, construíram em barro uma peça alusiva aos dinossauros e 
divertiram-se na “parede tátil”, com as pegadas, os ovos e os fósseis dos dinossauros”, des-
creve a instituição,s egundo a qual a jornada terminou com uma visita ao museu do parque, 
um museu didático com múltiplos ensinamentos sobre os dinossauros.

Crianças da Gerações 
no “Dinoparque”

Inundações geram descontentamento, Câmara 
alega “problemas estruturais graves do edifício”
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O Festival Internacional 
Vaudeville Rendez-Vous 
passa por Vila Nova de Fa-
malicão com uma dezena de 
espectáculos. O evento, que 
também abrange os conce-
lhos de Braga e Guimarães, 
realiza-se entre os dias 25 a 
28 de julho. Promovido pelo 
Teatro da Didascália, o even-
to traz ao concelho três es-
pectáculos que são estreias 
absolutas e ainda quatro 
estreias a nível nacional. Ao 
total das 21 apresentações, 
de entrada gratuita, somam-
-se ainda várias atividades 
orientadas pelo Instituto 
Nacional de Artes do Circo 
(INAC), o habitual showcase 
para programadores interna-
cionais e ainda a realização 
de um debate sobre a nova 
vaga de artistas nacionais de 
circo contemporâneo.

O evento foi apresentado 
esta sexta-feira, em confe-
rência de imprensa, realiza-
da no Centro Internacional 
das Artes José de Guima-
rães (CIAJG). A sessão con-
tou com as presenças de 
Bruno Martins, diretor artís-
tico do Festival Internacional 
Vaudeville Rendez-Vous; Lí-
dia Dias, vereadora da Cul-
tura da Câmara Municipal de 
Braga; Paulo Silva, respon-
sável da Cultura da Câmara 
Municipal de Guimarães; e 
Leonel Rocha, vereador da 
Cultura da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão.

Para Leonel Rocha, “é 
uma satisfação enorme as-
sistir ao crescimento deste 
festival que começou há 
cinco anos em Vila Nova de 
Famalicão”. O responsável 
sublinhou que o Vaudeville 
Rendez-Vous “foi sem dúvi-

da uma aposta ganha, com 
grandes benefícios para o 
festival mas principalmente 
para o território”. Também Lí-
dia Dias apontou “a enorme 
qualidade do projeto”.

Para Paulo Silva o festival 
é o reflexo da enorme aposta 
destas cidades na cultura e 
acrescentou “este território 
está no pódio da aposta cul-
tural e artística nacional”.

Com uma programação 
que se distingue por fazer 
chegar a Portugal, em es-
pecial à região Norte, al-
guns dos principais e mais 
influentes criadores interna-
cionais, o festival tem vindo 
a consolidar a sua missão de 
apresentar propostas artís-
ticas que se distinguem dos 
padrões estéticos e técnicos 
habitualmente associados 
ao novo circo. Em colabora-
ção com o INAC, o Teatro da 
Didascália promove ainda, 
entre 2018/2019, uma bolsa 
de criação para os melhores 
alunos da primeira vaga de 
2018, permitindo que estes 
desenvolvam uma obra com 
estreia prevista na edição de 
2019.

O Festival Internacional 
Vaudeville Rendez-Vous 
abre, já no próximo dia 25 de 
julho, com a estreia nacional 
do espetáculo Somos, às 
22h00, em Braga, no Ros-
sio da Sé. Da companhia 
sul-americana El Nucleo, o 
espetáculo conta com dois 
acrobatas de 30 anos que, 
nascidos na Colômbia, vi-
vem na Europa e se deixam 
inspirar por temas como o 
encontro, a solidão e o lugar 
de todos no mundo. Somos 
será também apresentado 
no dia 27, às 22h00, na Pra-

ça D. Maria II, em Famalicão.
Estreias absolutas que 

“invadem” o norte do país
Com uma assinatura cem 

por cento nacional, a compa-
nhia Radar 360º, apresenta 
“uma performance deam-
bulatória escrita para o es-
paço público, que convida o 
espectador a refletir sobre o 
tema “Amor” na sociedade 
contemporânea”. ARQUÉ-
TIPO - ACTO III – Imortal 
resulta de uma coprodução 
com o festival, estreando-se 
de forma absoluta na Aveni-
da Central de Braga, no dia 
26 de julho, às 19h00. Com 
uma linguagem artística, que 
se situa entre a dança e a 
acrobacia contemporânea, o 
espetáculo volta a ser apre-
sentado em Guimarães (Jar-
dim Público da Alameda), no 
dia 27, às 19h00, e em Vila 
Nova de Famalicão, no dia 
28, às 11h00.

Kadok, da Oliveira & Bac-
thler – uma companhia de 
novo circo luso-americana –, 
chega a Guimarães, cidade 
que acolhe a estreia des-
te espetáculo, às 22h00 de 
dia 26, no Largo da Oliveira. 
Tendo como ponto de partida 
o conceito de “casa”, o espe-
táculo conta com a perfor-
mance de uma bailarina, um 
malabarista e uma trapezista 
que nos dão a conhecer um 

universo que remete o públi-
co para obras dos artistas 
Louis Bourgeois e Tadeusz 
Kantor. Kadok parte rumo a 
Braga, onde se apresenta às 
22h00 do dia 27, no Rossio 
da Sé. Já no dia 28 é a vez 
da Praça D. Maria II, em Vila 
Nova de Famalicão, receber 
o espetáculo, às 19h00.

Destaque ainda para Es-
boço para Paraísos que che-
ga ao festival pelas “mãos” 
do INAC em coprodução 
com o festival. Assumindo-
-se como uma “tentativa de 
redefinir, imaginar e trair a 
ideia de paraíso”, o espetá-
culo resulta de um trabalho 
desenvolvido de forma cole-
tiva, com jovens artistas de 
circo do INAC, e traduz-se 
em “gestos acrobáticos para-
disíacos”. Esboço para Para-
ísos estreia-se em Vila Nova 
de Famalicão, no dia 26, às 
22h00, sendo novamente 
apresentado no Largo do 
Paço, em Braga, às 19h00, 
no último dia do festival.

A programação comple-
ta está disponível em http://
teatrodadidascalia.com/td/
vaudevillerendez-vous/.

Festival decorre entre os dias 25 e 28 de julho

Vaudeville traz circo a Famalicão
Presidente da ACIF 
visitou Quimfer® 

O presidente da 
direcção da Asso-
ciação Comercial e 
Industrial de Famali-
cão (ACIF), Fernan-
do Xavier Ferreira, 
acompanhado do 
tesoureiro António 
Melo, iniciou um ciclo 
de visitas de trabalho 
a empresas e empre-
sários famalicenses 
seus associados. A 
primeira visada da jornada que arrancou no passado dia 
25, foi Maria Augusta Fontes Sá e Companhia, Lda, em-
presa mais conhecida por Quimfer®. 

Com 28 anos de existência, a Quimfer® vem apostando 
na formação e contínua especialização em roupa de dor-
mir para senhora, homem e criança. A marca continua a 
apostar no design, qualidade e excelência dos seus produ-
tos, contando com uma equipa experiente e profissional.

“O sucesso contínuo da Quimfer® só é possível graças 
à colaboração com os stakeholders, construída à base de 
confiança e responsabilidade mútuas. Queremos continu-
ar a inovar e a acompanhar as últimas tendências, cum-
prindo as melhores tradições da indústria têxtil, sendo este 
o nosso lema”, apontou o empresário Joaquim Silva.

O presidente da ACIF focou a importância destas vi-
sitas, “por permitirem estar mais perto dos associados e 
conhecer melhor as suas realidades empresariais”, consi-
derando o encontro bastante produtivo. “Esta é uma PME 
como a maior parte das empresas famalicenses, que con-
tinua a apostar num crescimento sustentado e a contribuir 
da melhor forma para a economia do concelho, sendo um 
bom exemplo da qualidade dos produtos confecionados e 
da dedicação e visão dos seus proprietários”, referiu.

Para além do espaço destinado ao fabrico de roupa de 
dormir, a empresa tem ainda um espaço comercial para 
venda ao público no centro da cidade de Famalicão, a loja 
Cisne Branco, onde podem ser encontrados muitos dos 
produtos da marca Quimfer®. No rescaldo desta primeira 
visita, a ACIF reitera o compromisso de continuar um #tra-
balho de proximidade com a Indústria, o Comércio e os 
Serviços existentes”, estando previstas mais visitas neste 
roteiro de trabalho que irá abranger todo o concelho.

O piloto famalicense Pe-
dro Almeida teve uma parti-
cipação “agridoce” no Rali de 
Castelo Branco, sexta etapa 
do Campeonato de Portugal 
de Ralis. A jovem promes-
sa do nacional de ralis ficou 
condicionada com a quebra 
da coluna de direção na ter-
ceira especial do rali, motiva-
do por uma ligeira saída de 
estreia. 

Ãcompanhado de Nuno 
Almeida, Pedro iniciou a pro-
va da escuderia com exce-
lentes indicadores, ao regis-
tar o quinto e sexto “crono” 
nas duas primeiras espe-
ciais do primeiro dia. Numa 
prova bastante disputada e 
marcada pela instabilidade 
climatérica, originando uma 

criteriosa escolha de pneus 
e afinações do Ford, o piloto 
estava satisfeito com a sua 
evolução e adaptação aos 
troços do nacional de ralis. 
Contudo, o toque na seguin-
te viria a ditar o abandono, 
regressando no segundo 
dia no formato de “Super 
Rali”, após um bom trabalho 
da equipa da ARC sport na 
recuperação do Ford Fiesta 
R5. “Foi uma situação ines-
perada, mas normal dos ralis, 
que lamento e nos colocou 
fora de prova. Talvez tenha 
faltado alguma experiência 
nestas situações, mas nos 
troços do dia seguinte já es-
tivemos melhor. No segundo 
dia as coisas correram bem 
melhor, tendo sido exclusi-

vamente reservado a testes 
ao carro e à minha evolução, 
escolhendo um andamento 
mais tranquilo”, disse Pedro 
Almeida, que agora só quer 
pensar no Rali Vinho Madei-

ra, agendado para os dias 3 
a 5 de agosto na Perola do 
Atlântico.

Pedro Almeida com jornada 
complicada no Rali de Castelo Branco
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Esta é a décima primeira 
edição deste simples devocio-
nal que tem como critério má-
ximo, a Palavra de Deus ex-
plicada e aplicada em nosso 
cotidiano, em conformidade 
com a Bíblia Sagrada. Neste 
sentido, convidamos a todos 
os leitores, a meditar nas 
Sagradas Escrituras, apre-
ciando-a, lendo-a constante-
mente, refletindo e aplicando 
os seus princípios, ensinos e 
verdades no mais profundo de 
nossos corações, como tam-
bém praticando no dia-a-dia 
o seu conteúdo de sabedoria 
espiritual e inspiradora.

Damos nesta edição con-
tinuidade à segunda parte da 
nossa meditação publicada 
em nosso devocional anterior, 
onde explanamos que o Ho-
mem passou por um teste es-
piritual de fidelidade a Deus, 
no Jardim do Éden, confor-
me está escrito: “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 co-
merás; porque, no dia em que 
dela comeres, certamente 
morrerás.”, emGénesis 2:16-
17.  Mas, a Palavra de Deus, 
nos trás uma solução que nos 
dá motivo de alegria e júbilo, 

pois o problema causado pela 
desobediência de Adão é re-
solvido de uma forma com-
pleta e eficaz. Explicando: 
quando Adão come “o fruto” 
da “árvore do conhecimento 
do bem e do mal”, ele comete 
um pecado pela desobediên-
cia e a sua natureza humana 
se degenera, ou seja, perde 
“a imagem e semelhança” de 
Deus. Assim, o pecado passa 
a ser parte integrante de sua 
natureza, o mesmo acontece 
com todos os seres humanos, 
seus descendentes, que re-
cebem a herança da nature-
za pecaminosa de Adão. Por 
outro lado, a ação imediata de 
Deus, nos proporcionou um 
escape, para que tenhamos 
uma cura completa. Por exem-
plo, quando estamos doentes 
e é constatado que o nosso 
estado de saúde corre perigo, 
o médico ou a médica res-
ponsável, faz um diagnóstico 
completo, depois de uma sé-
rie de exames, para se saber 
o que afeta o organismo que 
o coloca enfermo. No caso, 
mesmo não sabendo qual é o 
vírus, haverá todo um trabalho 
de equipa, para neutralizar e 
eliminá-lo de uma vez por to-
das, o problema qual seja ele. 
Diante deste exemplo, para a 
nossa vida espiritual ocorre o 

mesmo. Precisamos de uma 
cura total para uma doença 
chamada pecado. A desobe-
diência de Adão em relação a 
ordem absoluta de Deus, por 
causa do desejo do seu cora-
ção, se tornou independente 
do próprio Deus, trazendo de 
forma trágica, consequências 
para a humanidade, e não 
só, afetou de forma explícita 
tudo que há em nossa volta, 
ou seja, o mundo que vive-
mos e toda a criação. Diante 
deste facto, hoje, todos nós no 
sentido espiritual, temos que 
tomar uma decisão, onde a 
mesma, estará na sequência 
de todos os acontecimentos 
em nossa vida. Temos, entre 
duas escolhas, uma a fazer: 
ser totalmente dependente de 
Deus, ou, ser independente 
D’Ele. No livro de Provérbios 
4:23, lemos: “Sobre tudo o 
que se deve guardar, guarda 
o teu coração, porque dele 
procedem as saídas da vida.” 
No mesmo capítulo Deus nos 
fala o seguinte, nos versículos 
20 e 21: “Filho meu, atenta 
para as minhas palavras; às 

minhas razões inclina o teu 
ouvido.Não as deixes apartar-
-se dos teus olhos; guarda-as 
no meio do teu coração.” A 
escolha de Adão deveria ser, 
não comer do fruto da “árvore 
do conhecimento do bem e do 
mal”, que causou a morte es-
piritual, e o afastou de Deus, 
mas sim, da árvore que estava 
no meio do Jardim do Éden, a 
“árvore da vida”, o fruto desta 
árvore era e continua sendo o 
mais excelente, pois contém 
em si, o “amor, alegria, paz, 
longanimidade, benignidade, 
bondade, fé, mansidão, tem-
perança.” … Gálatas 5:22, 
estes são os frutos do Espíri-
to de Deus.Era isto que Deus 
esperava de Adão e também 
espera de nós, embora em um 
tempo diferente e moderno, 
que façamos a escolha cer-
ta. Para isto Deus resolveu o 
problema, trazendo para nós a 
“cura” para o pecado, através 
da “salvação” para a nossa 
alma - preservar de qualquer 
dano físico, espiritual e moral; 
livrar da morte; tirar do peri-
go; pôr a salvo - concretiza-

da através da obra completa 
realizada pelo Senhor Jesus 
Cristo, lá no Monte Gólgota, 
com a Sua morte na Cruz do 
Calvário. No livro de Romanos 
6:23, está escrito: “Porque o 
salário do pecado é a morte, 
mas o dom gratuito de Deus é 
a vida eterna, por Cristo Jesus 
nosso Senhor.”, emRomanos 
5:19, lê-se: “Porque, como 
pela desobediência de um só 
homem, muitos foram feitos 
pecadores, assim pela obedi-
ência de um muitos serão fei-
tos justos.” A separação cau-
sada pelo pecado, encontrou 
o seu fim.Deus solucionou de 
uma vez por todas o problema 
do pecado, cabe a nós ape-
nas, fazer a escolha acertada. 
No Evangelho de João 3:16, 

lemos: “Porque Deus amou o 
Mundo de tal maneira que deu 
o seu Filho unigénito, para 
que todo aquele que nele crê 
não pereça, mas tenha a vida 
eterna.” Assim, tudo foi consu-
mado, através do Jesus Cris-
to, e por meio D’Ele, podemos 
fazer a nossa escolha de ser 
alguém dependente de Deus 
ou não.Sejamos dependentes 
de Deus … 

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: 
“Pelo que, como por um homem entrou o pecado 

no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte 
passou a todos os homens por isso que todos pecaram”.

ROMANOS 5:12



VENDO
Terreno para construção 

em Avidos c/ 2.300.
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

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

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

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

VENDE-SE
Renaut CLIO 1.5 DCI c

omercial preta 10-2002, jantes 
ligue leve. 265.000km. 

TLM.: 963 080 520

MESTRE N’FAMARA
CÉLEBRE MÉDIUM E VIDENTE

Ajuda a resolver os seus problemas, sobre várias dificulda-
des da vida, amor, sorte, inveja, negócios, maus-olhados, 
insucessos escolares, maus-vícios. Faz aproximação e 
afastamento. Resultado na mesma semana. Todos os dias 
das 8 às 19 horas. (Junto ao MacDonalds de Famalicão)

POSSÍVEL DESLOCAMENTO
PAGAMENTO APÓS O RESULTADO

RESULTADOS IMEDIATOS

TLM.: 962 642 026 | 916 868 355

ESTAMOS A RECRUTAR – ENTRADA IMEDIATA

Somos uma empresa portuguesa, em V. N. Famalicão, há 30 anos 
no sector metalúrgico/metalomecânico.

ESTAMOS A RECRUTAR:
• PROGRAMADOR CNC (com pelo menos 4 anos de experiência)
• FRESADOR P/ MÁQUINA CONVENCIONAL (com experiência)
• OPERÁRIOS FABRIS (para o sector metalúrgico/metalomecâni-
co)

Se procuras uma função que te desafie cada dia e um ambiente de 
trabalho onde és valorizado e podes crescer e ser recompensado 
pelo teu trabalho, envia-nos a tua candidatura!

Perfil pretendido:
- Dinâmico e responsável
- Possuir forte sentido de responsabilidade
- Apetência para trabalho em equipa

Oferecemos:
- Vencimento compatível com a experiência
- Prémio de produtividade
- Formação profissional
- Cantina própria
 
Resposta:
Apartado 5012
4760-648  LOUSADO
TLF.: 252 490 020 | Fax: 252 490 029
Email: rh@cmw.pt

PRECISA-SE
Empregado/a 
de mesa para 

restaurante nesta 
cidade.

TLM.: 917 529 676

FEIRA DA LADRA
SÃO BENTO DA PORTA ABERTA

7 DE OUTUBRO
Saída de Vermoim, hora a combinar, com destino à Feira 
da Ladra. Tempo livre para assistir às cerimónias, cumprir 
promessas e almoçar. Final da tarde regresso a Vermoim.

ADULTO - 11€ | CRIANÇA - 10€
SR. ANTÓNIO - 252 116 118 | 917 602 815

ADMITE-SE
Funcionário p/ lavagem au-
tomóvel idade 18 a 40 anos.
TLM.: 910 282 292

CONFEÇÕES EM JOANE
(Junto à Riopele)

Precisa de controladora de qualidade. 
Boa experiência em malhas c/ carro da 

empresa para se deslocar para o emprego. 
Ordenado a combinar. Informações:

TLM.:  966 176 486

ALUGA-SE LOJA
Rua Ernesto Carvalho 

c/ 99m².
TLM.: 914 904 464

ALUGA-SE 
Armazém em Viatodos 

c/ 500m²
TLM.: 914 904 464

ADMITE-SE
Operador de produção 

(M/F) C/ ou s/ experiência 
para empresa de fabrico 

de meias. Full-time. 
Palmeira - Santo Tirso.

 TLF.: 252 800 480

PRECISA-SE
Empresa do setor alimentar de Ultra 

Congelados, em V. N. Famalicão, 
recruta Operário Fabril para 1.º, 2.º e 3.º 

turno. Preferência por residentes 
no conselho de Famalicão.

Inscrição por telefone: 252 331 750



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
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BELA SEDUTORA
Sexy e elegante, oral

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

pressas. Todos os dias. 
Foto real.

TLM.: 918 081 420

HOMEM
Português atende homens, 

casais e senhoras 
em local discreto.

TLM.: 910 434 140

EXTRA NOVIDADE
Rapariga em brasas, ratinha quente 

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

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

PORTUGUESA
Mamas XXL, carinhosa, 
meiguinha e peludinha. 

Das 9h às 22h.
TLM.: 910 634 363

PORTUGUESA
Meiga e carinhosa.
TLM.: 914 481 098

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

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

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

RELAX RELAX RELAX

A ABALAR FAMALICÃO
Bonita, morena, branquinha, sexy, 

corpo em brasa, peitos XL, oral 
fgostoso, meiguinha. Com 
massagens. Vem passar 
bons momentos picantes

 com máximo prazer!

TLM.: 917 629 005

1.ª VEZ 
Clara, morena, sexy, peito 

XL, oral gostoso,
 massagem, vem passar 

bons momentos de prazer.

TLM.: 913 524 500

PORTUGUESA

A iniciar, trintona, 
sexy, atrevida, 

pele branquinha, 
inesperiente mas 
c/ muita disposi-
ção para te levar 
ao céu. Tudo nas 

calminhas.
911 870 969

PORTUGUESA 
FOGOSA

Loira, meiga e sexy, cheia de 
curvas, peito XXL, coxa gros-
sa. Oral ao natural divinal, 69 

guloso. Prazer garantido.
TLM.: 917 392 262

NOVIDADE
Trintona, cheirosa e 

viçosa. Aguarda a tua visita 
para momentos picantes.

TLM.: 926 900 591

1.ª VEZ
UNIVERSITÁRIA
24 anos, alta, olhos 

verdes, boas mamas, 
belas coxas, toda boa, 
oral natural, gostoso, 
69, anal. Atende nas 
calminhas + amiga. 

Sou muito meiguinha. 
Venha experimentar 

nas calminhas.
TLM.: 919 418 140

MORENA QUENTE
Corpo de sereia, jovem, 

toda nua, toda sua, 
ambiente discreto. 

Convívio e massagens.
TLM.: 915 551 751

www.opovofamalicense.com

RELAX RELAX RELAX




