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Elevação de Vila Nova de Famalicão aconteceu há 33 anos



2 O POVO FAMALICENSE 10 de Julho de 2018

Propriedade e Editor: Explosão de Caracteres, Unipessoal Lda
NIF: 510 495 281 
Conservatória do Registo Comercial de V.N.F.: n.º 92981
Registo do Instituto da Comunicação Social: n.º 123427
Inscrito na API 
Impressão: Naveprinter-Indústria Gráfica do Norte SA | 
Morada: Estrada Nacional 14 Km 7.05 4475-045 Maia
Triagem: 15.000 exemplares - Distribuição Gratuita

Depósito Legal: n.º 341726/12
SEDE: Rua Camilo Castelo Branco n.º 45
Gerência: Ana Filipa Ribeiro
Diretora: Sandra Ribeiro Gonçalves
Chefe de Redação: Ana Filipa Ribeiro
Redação: Sandra Ribeiro Gonçalves 
Design Gráfico: Ana Filipa Ribeiro
Estatuto Editorial: www.opovofamalicense.com 

Email: geral@opovofamalicense.com;
           publicidade@opovofamalicense.com; 
           redaccao@opovofamalicense.com; 
TLF.: 252 312 435 | TLM.: 918 157 706 / 931 990 020
* Todos os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus 
autores.
* Todos os anúncios e fotografias são propriedades do editor, não poden-
do ser reproduzidos sem autorização por escrito.

Transportes Internacionais e 
Nacionais / Armazenagem Saídas semanais 

de Portugal / Suíça e Suíça / Portugal.
TLF.: 252 492 073 | Email: geral@padraoglaciar.pt
Morada: Lago Discount, Lugar do Xisto, Lote 17 A

4760-673 Ribeirão - Vila Nova de Famalicão

Voltas com nova paragem na Avenida Carlos Bacelar
A carreira do Voltas tem, 

a partir da passada semana, 
uma nova paragem, ao in-
cluir no seu trajeto a Avenida 
Carlos Bacelar. O local de 
embarque e desembarque 
de passageiros encontra-se 
junto à ponte pedonal que 
liga o Centro Comercial Aro 
e o Parque de Sinçães, no 
sentido Norte-Sul.

Com esta alteração a Câ-
mara Municipal e a ARRIVA 
atendem assim a uma rei-
vindicação dos utilizadores 
deste serviço de transporte, 

dado que nas imediações 
existem diversas estruturas 
e serviços utilizados pela po-
pulação, como é o caso da 
Casa das Artes e o Centro 
de Emprego, mas também 
pelo elevado número de au-
tocarros que ali circulam, 
podendo esta paragem ser-
vir de transbordo para quem 
quiser utilizar outras linhas 
de transporte público. 

Recorde-se que o Voltas 
entrou em funcionamento a 
22 de setembro de 2016, em 
pleno Dia Europeu Sem Car-

ros e Semana Europeia da 
Mobilidade. 

No seu primeiro ano, cer-
ca de 30 mil passageiros es-
colheram este serviço para 
circular no centro da cidade 
de Vila Nova de Famalicão. 
Atualmente o Voltas trans-
porta, em média, cerca de 
170 pessoas por dia. 

Apesar desta nova para-
gem, o Voltas vai manter o 
seu percurso, circulando de 
segunda a sexta-feira, entre 
as 8h00 e as 19h00, num per-
curso circular permanente 

que liga parques de estacio-
namento gratuitos, estações 
de transportes coletivos e os 
principais serviços públicos 
da cidade. Realiza paragens 
na Central de Camionagem, 
Biblioteca Municipal, Parque 
da Devesa (CITEVE), Tribu-
nal, Rotunda de Santo Antó-
nio, Avenida Carlos Bacelar, 
Hospital, Universidade Lu-
síada, Rotunda 1.º de Maio, 
Centro de Saúde e Estação 
Ferroviária.

O projeto do Voltas resulta 
de uma parceria estabeleci- da entre a Câmara Municipal 

e a operadora de transportes 
Arriva, possibilitando via-
gens gratuitas no centro da 
cidade para os portadores de 
um título válido de transporte 

coletivo rodoviário, sendo 
que os restantes utilizadores 
pagam 1€ por viagem. Cada 
volta dura aproximadamente 
20 minutos.

Quando a acessibilidade é uma miragem, é assim que acontecem as obras...
Na estrada nacional 204-5, na freguesia da Carreira, 

o traçado sofreu recentemente obras de beneficiação com a colocação 
de passeios para peões. 

A segurança para o trânsito apeado fica beneficiada, mas não para todos! 
Quem tenha dificuldades de mobilidade terá sempre como obstáculo este 

inoportuno poste, que permaneceu bem a meio do passeio... 
Só para complicar!
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Uma mulher de 37 anos, 
foi violentamente agredida 
com um objecto cortante e 
abandonada pelo agressor 
trancada no interior do bar 
que geria, na freguesia de 
Pedome, na tarde da pas-
sada terça-feira. O suspeito 
é conhecido da vítima, com 
a qual desejava uma relação 
amorosa que esta recusava. 
Fugiu do local após a agres-
são e estará ainda a ser 
procurado. Oficialmente, a 
Polícia Judiciária, para quem 
transitou a investigação de-
pois do registo de ocorrência 
por parte da GNR de Riba de 
Ave, confirma apenas que a 
investigação está em curso.

A mulher foi transportada 
ao Hospital de Braga em es-
tado grave, mas sem correr 
risco de vida. Ao que apurá-
mos já foi submetida a duas 
cirurgias (otorrinolaringolo-
gia e oftalmologia). Perma-
nece internada.

Depois de a agredir vio-
lentamente na zona do rosto, 
peito e mãos, trancou-a no 
interior do estabelecimento. 
Julgou-a morta. Isso mesmo 
terá dito ao patrão, a quem 
endereçou uma mensagem 
depois da agressão, infor-
mando-o que acabara de a 

matar no bar que explorava 
em Pedome. De resto, foi o 
patrão que alertou o INEM 
e as autoridades, que se di-
rigiram para o local já perto 
das 19h30 da passada terça-
-feira. 

A vítima terá ficado in-
consciente após a agressão, 
não se sabe exactamente 
quanto tempo. À chegada 
dos meios de socorro, já ti-
nha recuperado os sentidos 
e tinha conseguido, abeirar-
-se de uma janela, na expec-
tativa de que alguém ouvisse 
os seus pedidos de ajuda. 

Ao que “O Povo Famali-
cense” conseguiu apurar, a 
mulher estava trancada no 
interior do estabelecimento, 
o que dificultou o socorro 
pronto do INEM. A GNR de 
Riba de Ave, accionada na 
sequência do alerta do pa-
trão do agressor, teve que 
arrombar a porta com a aju-
da de paralelos existentes 
nas imediações do bar e de 
utensílios disponibilizados 
pelos vizinhos. Gonçalo Ber-
nardes, precisamente um 
destes vizinhos, fala de um 
cenário aterrador quando 
viu a mulher: “estava mui-
to maltratada… Era sangue 
por todo o lado”. Dizia, “eu 

vou morrer aqui”, relata o 
homem, chocado, que ga-
rante não se ter apercebido 
de nenhum barulho anormal 
durante aquela tarde.

Pressionava 
relação amorosa

O agressor, que fugiu do 
local julgando Sílvia morta, 
ainda não foi detido pelas au-
toridades. Ao que apurámos 
reside em Ronfe, freguesia 
vizinha de Pedome mas já do 
concelho de Guimarães, e é 
divorciado. Amigos da vítima 
adiantam que ele pressiona-
va a mulher de 37 anos para 
um relacionamento amoro-

so, que esta rejeitava, o que 
poderá ter estado na origem 
do crime. 

A vítima tem um filho de 
seis anos de idade de um an-
terior relacionamento, e ficou 
viúva há cerca de dois anos. 
Aliás, na passada quarta-fei-
ra, dia posterior à agressão, 
assinalou-se o segundo ani-
versário do falecimento do 
companheiro, que morreu de 
doença oncológica. “Sempre 
Kontigo”, o nome do bar, é, 
segundo amigos, uma ho-
menagem ao falecido, com 
quem partilhou a gestão de 
um bar de karaoke em Santo 
Tirso, durante vários anos. 
Após a morte do companhei-
ro, a vítima deixou o ramo 

por uns tempos, mas reto-
mou a actividade no início do 
ano, alugando o estabeleci-
mento de Pedome onde se 
deu o crime.

Amigos da vítima com 
os quais chegamos à fala, 
garantem que o agressor a 
pressionava para uma re-
lação amorosa. Um destes 
amigos alega mesmo que 
chegou a sugerir-lhe que for-
malizasse uma queixa nas 
autoridades, “não fosse um 
dia acontecer qualquer coi-
sa…”, comenta consternado 
pelo facto dos seus receios 
terem confirmado.

Pai conhecia 
o agressor

Francisco Teixeira, pai 
da vítima, era quem habi-
tualmente a levava ao bar, 
que abria cerca das três da 
tarde. A filha não conduzia 
fruto de um problema de-
generativo de visão que lhe 
foi diagnosticado. O homem 
garante ter permanecido 
com a filha no estabeleci-
mento até cerca das 15h50. 
Foi lá que assistiu à primeira 
parte do jogo do Mundial de 
Futebol, adiantou à nossa 

reportagem, tendo depois 
regressado a Santo Tirso 
para uma reunião que teria 
mais ao final da tarde. Quan-
do deixou a filha, “nunca eu 
imaginei que tal pudesse 
acontecer…”, diz emociona-
do. Garante que a filha abriu 
o estabelecimento às 15h00, 
mas na vizinhança há quem 
se tenha apercebido de tudo 
fechado, de facto, cerca das 
18h00, o que aponta para 
que a essa hora já tivesse 
sido agredida no interior do 
bar e deixada trancada no in-
terior. Francisco Teixeira co-
nhecia o agressor de ajudar 
a filha no bar. Tomava-o por 
um homem “pacato e educa-
do”. Sabia que ele tenciona-
va namorar com a filha, mas 
nunca julgou que a rejeição 
dela pudesse justificar um 
acto desta natureza.

A mulher de 37 anos é li-
cenciada em Educação Físi-
ca, e chegou a exercer a do-
cência durante vários anos, 
nomeadamente em Ribeirão, 
até que o problema de saúde 
degenerativo a tornou inap-
ta. 

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Agredida com violência, trancada 
e abandonada à morte em bar de Pedome
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Para o ministro da Defesa 
Nacional, Azeredo Lopes, re-
conhecer os ex-combatentes 
da Guerra Colonial é “um im-
perativo ético”. O governan-
te, que esteve ontem (segun-
da-feira) em Ribeirão, onde 
se associou às celebrações 
do 17.º aniversário do Museu 
da Guerra Colonial (MGC) 
assumiu o compromisso com 
esse reconhecimento, atra-
vés de “políticas activas de 
compensação” que estão a 
ser estudadas por um grupo 
de trabalho constituído pela 
Assembleia da República, o 
qual está a considerar “solu-
ções que consigam, gradual-
mente, corrigir situações que 
são inaceitáveis”. 

Sem nunca abordar me-
didas concretas de compen-
sação, Azeredo Lopes admi-
tiu que a “dívida” do Estado 
Português para com estes 
homens e mulheres é uma 
“dívida que nenhum tempo 
há-de esgotar”, razão pela 
qual o dossier dos ex-com-
batentes que mantém em 
aberto para o seu ministério. 

De resto, felicitou o MSG 

pelo papel activo na “preser-
vação” desse momento da 
história nacional, contribuin-
do activamente para a “cons-
trução honesta e sadia da 
nossa identidade nacional”. 
Convicto de que há mais a 
fazer pela consolidação de 
uma narrativa cientificamen-
te validada, o ministro da De-
fesa Nacional vê com bons 
olhos e apoia a criação de 
um instituto que possa dedi-
car-se a essa reconstituição 
histórica. E defende a propó-
sito que Vila Nova de Famali-
cão será o local próprio para 

o efeito, atendendo a todo o 
trabalho já produzido. 

O desafio de criação des-
se instituto foi lançado pelo 
presidente do MGC, Augusto 
Silva, para quem é necessá-
rio fazer ainda esse caminho. 
No entender deste responsá-
vel, uma parceria com o meio 
académico teria o mérito de 
aprofundar e cruzar espólios 
e testemunhos de ex-comba-
tentes vivos, com o objectivo 
de estruturar o enredo dessa 
história nacional e a passar 
às novas gerações. “A nos-
sa ideia é a de criar um pólo 

científico ligado à Guerra 
Colonial”, sublinhou Augusto 
Silva, que espera poder con-
ciliar o novo instrumento com 
o museu. “Vamos preparar 
condições para que isso 
aconteça”, adiantou, admi-
tindo recorrer ao mecenato 
para o efeito.

O presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, Paulo Cunha, 
mostra-se satisfeito pelo 
“reconhecimento nacional 
em relação àquele que é o 
protagonismo do concelho” 
nesta área da preservação 
das memórias da Guerra Co-
lonial, e mostra-se disponí-
vel para cooperar nesse de-
sígnio. “A Câmara Municipal 
associa-se à ambição de dar 
mais cientificidade ao projec-
to”, disse a propósito. Aliás, o 
município tem sido parceiro 
do MGC ao longo dos anos.

Prisioneiros fora 
da equação

Aproveitando a visita do 
ministro da Defesa, Augusto 

Silva aproveitou para colocar 
na agenda o reconhecimento 
de todos os ex-combatentes 
que foram prisioneiros de 
guerra, que foram “dupla-
mente vítimas” do conflito 
armado. “Primeiro pela guer-
ra, depois pelo cativeiro”, 
lamentou o dirigente, para 
quem foram “portugueses 
abandonados pelo Estado 
Português”. O presidente do 
MGC apelou a que lhes se-
jam considerados pela tutela 
para atribuição dos mesmos 
direitos que são concedidos 
aos ex-combatentes.  

No final, aos jornalistas, 
Azeredo Lopes remeteu a 
avaliação destes casos para 
o trabalho que está a ser fei-
to pelo grupo de trabalho em 
sede de Assembleia da Re-
pública.

O presidente da Associa-
ção de Deficientes das For-
ças Armadas, José Arruda, 
reiterou o compromisso da 
instituição na preservação 
de uma história que importa 
passar às gerações futuras. 
“Ainda há feridas por sa-
rar”, disse, entendendo que 

a melhor forma de as sanar 
em definitivo é “não deixar 
fechar o livro” para que a his-
tória não se repita.

O MGC abriu ao público 
em 23 de abril de 1999, atra-
vés de uma parceria entre 
a Câmara de Famalicão, a 
Associação Dos Deficientes 
das Forças Armadas e a AL-
FACOOP (Externato Infante 
D. Henrique de Ruilhe). Em 
2012 foi transferido para as 
suas atuais instalações, no 
Lago Discount, na freguesia 
de Ribeirão. 

A sua exposição perma-
nente retrata o itinerário do 
combatente português nas 
três frentes da Guerra Co-
lonial, na qual Portugal se 
envolveu entre 1961 e 1974. 
Mais do que um espaço mu-
seológico, é um local que 
pretende transmitir ao visi-
tante um real conhecimento 
sobre este período da Histó-
ria de Portugal, contado por 
quem a viveu e sentiu na pri-
meira pessoa. 

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Governante esteve ontem em Famalicão para as celebrações do 17.º aniversário da valência

Museu da Guerra é “ponte entre nós 
e a memória”, para o Ministro da Defesa
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“Temos que tentar somar 
à escola de qualidade que já 
temos, a escola de proximi-
dade que já tivemos” é o de-
safio que o presidente da Câ-
mara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão, Paulo Cunha, 
coloca como prioritário na 
agenda governativa. Isso 
mesmo assumiu na sessão 
solene do 33.º aniversário 
da elevação de Vila Nova de 
Famalicão a cidade, realiza-
da ao final da tarde de ontem 
(segunda-feira) na Casa das 
Artes, num discurso domi-
nado pelas “circunstâncias 
recentes e de todos conhe-
cidas”, relacionadas com os 
cortes ao ensino particular e 
cooperativo, que no enten-
der do edil representam um 
retrocesso no plano da Edu-
cação. 

Paulo Cunha, para quem 
todos os momentos, inde-
pendentemente dos ciclos 
autárquicos, são passíveis 
de servir para que se faça 
um balanço da governação, 
adiantou que a Educação 
é, no actual a sua “gran-
de preocupação”. Certo da 
qualidade da Educação ao 
nível local, o edil famalicen-
se afirmou que irá bater-se 
pela “escola de proximidade” 
que se perdeu nos últimos 
anos, por circunstâncias 
que “inegavelmente contri-
buíram para a degradação 
dessa escola de qualidade”. 
Lançou mão de dezenas de 
exemplos de alunos que têm 
que percorrer 20 quilóme-

tros, “todos os dias, para ir 
à escola”, e de pais que “não 
beneficiam de apoios muni-
cipais porque os filhos foram 
obrigados a estudar fora do 
concelho”. Falou mesmo de 
“inevitabilidade” face à ac-
tual falta de capacidade de 
resposta da rede concelhia 
de ensino.

O presidente da Câmara 
deixou claro que irá lutar para 
que os alunos famalicenses 
possam voltar a ter em Vila 
Nova de Famalicão um lugar 
onde estudar. “Quero para 
as famílias as respostas que 
desejam e que já tiveram”, 
disse a propósito, assumindo 
que mais do que reivindicar 
o município está disponível 
para apresentar propostas e 

cooperar com as soluções.
Para Paulo Cunha, en-

contrar respostas para os 
problemas das pessoas é, de 
resto, a essência do serviço 
autárquico. “Muito mais do 
que gerir um orçamento, ser 
autarca é encontrar respos-
tas, porque as pessoas que-
rem respostas, querem que 
se faça aquilo que deve ser 
feito”, disse, acrescentando 
que ser autarca é “mais do 
que exercermos competên-
cias, ser consequente com 
as expectativas que se ge-
ram à nossa volta”.

Numa leitura do desenvol-
vimento recente de Vila Nova 
de Famalicão, e nomeada-
mente do momento em que 
a vila ascendeu à condição 

de cidade, Paulo Cunha con-
sidera que o território soube 
honrar e dignificar esse esta-
tuto. Porque, sublinhou, mais 
do que viver à sombra dele, 
soube merecê-lo ano após 
ano: “não recebemos um 
estatuto. Recebemos uma 
incumbência, a de ser con-
sequentes com esse esta-
tuto que nos foi dado, e ano 
após ano temos subido mais 
um degrau”. “Temo-nos em-
poderado, temo-nos qualifi-
cado, temos conseguido su-
perar as fasquias que temos 
tido perante nós”, alegou, e 
recuou há quatro anos, numa 
altura em que tomava o leme 
do município pela primeira 
vez, que se nessa altura a 
chaga do desemprego era o 

que o preocupava – na me-
dida em que o número de 
desempregados rondava os 
onze mil - hoje são outros e 
novos os desafios, porque 
aquele valor preocupante 
está nos 3500. Esta me-
lhoria, assume, foi fruto da 
conjuntura internacional, de 
medidas nacionais, mas con-
sidera que “mais peso teve o 
dinamismo local”.

“Famalicense
 sublimes”

Na cerimónia em que 
distinguiu Agostinho Fer-
nandes, ex-presidente da 
Câmara Municipal, e o em-
presário Carlos Vieira de 
Castro, com o título de Ci-
dadãos Honorários, o chefe 
do executivo não deixou de 
salientar as suas qualidade e 
de contextualizar as razões 
da homenagem. Referiu-se 
a ambos como “exemplos de 
cidadania”, e como homens 
que souberam “encarnar de 
forma sublime o que é ser fa-
malicense”.

Agostinho Fernandes, 
que recebeu o título de Cida-
dão Honorário daquele que 
hoje desempenha a função 
que a ele lhe coube, disse-
-se “honrado e agradecido” 
pelo gesto, sobretudo quan-
do ela acontece contra a nor-
ma. “Na política, a coisa que 
menos se espera é gratidão”, 
comentou a propósito.

O ex-autarca recuou aos 

seus tempos de autarca, 
na década de 80, para falar 
de um exercício autárquico 
diferente, à medida de um 
concelho que é hoje diferen-
te. “Naquele tempo a gente 
nem tinha ânimo. Estava 
tudo por fazer. Era preciso 
fazer coisa, coisas, coisas, e 
não havia dinheiro”, lembrou, 
acerca de um tempo em que 
também era preciso “arrega-
nhar os dentes no Terreiro do 
Paço”. “Arreganhei-os sem-
pre que pude”, ironizou.

Acerca do exercício autár-
quico actual, reconhece-lhe 
outros meios, mas deseja 
que seja exercido com “co-
luna vertebral”, e sobretudo 
focado nas pessoas. “O cen-
tro angular da política são as 
pessoas”, frisou, colocando 
na agenda a necessidade 
de mais apoios à economia 
social, onde reconhece que 
Paulo Cunha tem estado no 
caminho “certo”.

Carlos Vieira de Castro 
foi mais breve ao dirigir-se 
à plateia da Casa das Ar-
tes. Emocionado, agradeceu 
às “centenas e centenas de 
amigos que eu fiz e que me 
ajudaram a executar grandes 
projectos por esta terra”.

Para além destes dois fa-
malicenses, foram distingui-
das mais 35 pessoas e insti-
tuições com mérito no plano 
cultural, social, autárquico, e 
económico.

SANDRAS RIBEIRO GONÇALVES

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

Paulo Cunha coloca Educação 
no topo da agenda governativa

Paulo Cunha abriu a sessão evocativa do aniversário

Marco Martins, partiu em 
primeiro e terminou em pri-
meiro e não acusou a res-
ponsabilidade de transportar 
o dorsal n.º 1, corresponden-
te à vitória no ano passado, 
e ganhou as 24 Horas BTT 

de Vila Nova de Famalicão 
com 59 voltas ao percurso o 
que equivale a cerca de 400 
quilómetros percorridos ao 
longo de 24 horas. 

A prova realizou-se neste 
fim de semana e confirmou 

todos os predicados que 
fazem desta organização a 
maior do género de toda a 
Europa. Raquel Cunha, da 
Casa da Costura/Fisiocor-
pus/Citybike, venceu nos 
femininos com 44 voltas e 

perto de 300 quilómetros pe-
dalados. Por equipas, a Ru-
prec Team, com 86 voltas e 
a volta mais rápida, reservou 
o 1-º lugar do pódio.

As 24 horas BTT são isto 
e muito mais. Os resultados 
da competição vem ao de 
cima nas notícias mas é a di-
mensão da festa e da confra-
ternização que fica guardada 
na alma dos 600 participan-
tes da prova. É uma prova 
única, que junta a adrenalina 
das duas rodas à farra e ani-
mação características de um 
convívio entre amigos. 

Este ano, a prova mudou 
para uma nova zona da ci-
dade, o que significou um 
novo percurso e uma nova 

base logística de apoio. 
Fosse pela novidade, fosse 
pelas condições criadas, a 
verdade é que no final não 
eram poucos os repetentes a 
classificar esta edição como 
a melhor de sempre. E já lá 
vão nove edições de muita 
adrenalina, alegria e festa. 

Quem o confirma é o pró-
prio Presidente da Câmara 

Municipal, presença habitual 
na competição pelo grupo de 
amigos Gaviões. Como to-
dos os outros, Paulo Cunha 
pedalou e desfrutou de um 
percurso natural soberbo e 
da companhia dos amigos 
em ambiente de festa e de 
cumplicidade.

600 atletas participaram no evento que se realizou no passado fim de semana

Marco Martins e Raquel Cunha 
vencem 24 Hotas BTT

Rotary distinguiu melhores alunos
O Museu da Fundação Castro Alves foi o placo escolhido pelo Rotary Club de Famali-

cão para, no dia 7 de julho, homenagear os alunos de todos os Agrupamentos de Escolas 
de Famalicão, que registaram os melhores resultados escolares no ano letivo 2016/2017. 
Foram distinguidos os alunos Ana Oliveira, António Almeida, Bruna Moreira, Carolina 
Miranda, Isabel Almeida, Mariana Martins, Marta Correia, Matilde Matos e Tiago Faria, 
alunos dos Agrupamentos de Escolas Camilo Castelo Branco, INA, Ribeirão, D. Maria II, 
Pedome, Padre Benjamim Salgado, Gondifelos, D. Sancho e Didáxis. 

A cerimónia, presidida pelo presidente do Rotary, Jaime Oliveira, contou com a presen-
ça da comunidade rotária famalicense, Sofia Fernandes, em representação da Câmara 
Municipal, dos pais e irmãos dos alunos distinguidos.
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A vila de Ribeirão tem 
ambições para concretizar. 
A requalificação do edifício 

da Junta, construído há 35 
anos, é um deles e foi uma 
das ambições apontada na 

passada terça-feira, pelo 
presidente da freguesia, 
Adelino Oliveira, na sessão 

solene comemorativa da 
efeméride, que contou com 
a presença do presidente da 
autarquia, Paulo Cunha. 

Ribeirão está em festa e 
mais do que enaltecer o mui-
to que foi feito nos últimos 
anos, ontem foi dia de olhar 
em frente e de “renovar de-
sejos”. 

Para além da ambição da 
realização de uma “interven-
ção profunda” na sede da 
Junta de Freguesia, “dando-
-lhe muito mais capacidade 
para aqueles que são os atu-
ais desafios da comunidade”, 
Adelino Oliveira manifestou 
ainda o forte desejo de dotar 
a vila de uma zona de lazer 
ribeirinha e na necessidade 
de se intervir na Avenida da 
Indústria, por forma a faci-
litar a circulação automóvel 
e garantir a segurança dos 
peões. 

Ambições que Paulo 
Cunha considerou serem 
“legítimas, equilibradas e 
justas”.

“Aquilo que nos pede faz 
todo o sentido. É bom lem-
brar que hoje uma junta de 
freguesia tem muitos mais 
serviços do que tinha há 10 
ou 15 anos. No futuro terá 
ainda mais e, por isso, é 
preciso criar condições in-
fraestruturais para que Ri-
beirão reúna as condições 

necessárias para que estes 
serviços sejam prestados 
com qualidade à população”, 
disse. 

Mas porque nem só de 
obra se faz a freguesia de 
Ribeirão, ambos os autarcas 
apelaram ainda ao envolvi-
mento de todos os concida-
dãos na definição do futuro 
da freguesia e do concelho. 

“O envolvimento das pes-
soas no desenvolvimento 
desta vila é outro dos desa-
fios para o futuro. Noto que 
esta comunidade está sem-
pre presente, pronta para dar 
contributos e a ajudar a re-
solver os problemas que eles 
próprios colocam”, referiu a 
propósito Adelino Oliveira.  

A corresponsabilização e 
o envolvimento de todos os 

famalicenses foram também 
apontados por Paulo Cunha 
como o caminho a seguir 
para que o processo cole-
tivo seja bem-sucedido. “É 
importante colocarmos um 
pouco mais de nós em todo 
este percurso. Este é talvez 
o nosso maior desafio de fu-
turo”, referiu. 

Refira-se que a cerimónia 
ficou ainda marcada pela ho-
menagem da Junta da Fre-
guesia a atletas, instituições, 
empresas e demais cidadãos 
ribeirenses que têm contribu-
ído para o engrandecimento 
da vila.

O presidente da Junta de 
Freguesia de Joane, António 
Oliveira, não descarta a pos-
sibilidade de uma eventual 
recandidatura independente. 
À margem das cerimónias 
evocativas do 32.º aniversá-
rio da elevação a vila, e em 
declarações aos jornalistas 
no final da sessão solene, 
não se escusou a responder 
sobre o seu futuro autár-
quico e político, admitindo, 
contudo, que é cedo para 
definir qualquer cenário. “Eu 
sempre disse que adoptaria 
uma postura independente 
e dialogante com a Câmara 
Municipal, e assim o faço. 
A nossa relação tem dado 
frutos. Quanto à questão do 
próximo mandato para já não 

se põe, mas não vejo com 
maus olhos esse cenário”, 
frisou a propósito.

Na sessão solene, Antó-
nio Oliveira aproveitou para 
perspectivar o futuro da vila. 
Destaque para a ambição 
da criação de um novo es-
paço ao ar livre para a prá-
tica desportiva, de apoio ao 
treino dos muitos atletas da 
localidade e à população em 
geral. Para além da vontade 
na criação da nova infra-es-
trutura desportiva, o autarca 
elencou como desafios mais 
prementes o alargamento 
do Parque da Ribeira para 
poente, a requalificação da 
Rua da Restauração, uma 
via intermunicipal de grande 
importância, e a criação de 

um elemento escultórico na 
nova rotunda sobre a VIM, 
que funcione como uma ver-
dadeira porta de entrada da 
localidade.  

A cerimónia, que teve lu-

gar na passada terça-feira 
Joannem Auditorium, contou 
com a presença do presi-
dente da Câmara Municipal, 
Paulo Cunha, para quem a 
ambição do autarca é tam-

bém uma do município. De 
resto, disse mesmo que a 
autarquia e a Junta de Joane 
estão em “sintonia” quanto 
àquelas que são as priorida-
des para o desenvolvimento 
da vila.

Uma vez que António 
Oliveira até já identificou o 
terreno que poderá servir 
para viabilizar o projecto, 
propriedade da paróquia, e 
que haverá o interesse desta 
numa permita, Paulo Cunha 
referiu a propósito: “é um 
projeto que vamos trabalhar 
de imediato, uma vez que se 
trata de reunir e concretizar 
vontades”. A permuta dessa 
área, segundo disse, visa 
“um edifício municipal que 
está cedido à paróquia a tí-

tulo de direito de superfície”.
Dirigido ao Governo e não 

à Câmara, António Oliveira 
deixou ainda expresso o de-
sejo de que seja construída 
e instalada uma Unidade de 
Saúde Familiar no centro da 
Vila. 

A cerimónia terminou com 
a homenagem aos campe-
ões de Joane, com a abertu-
ra do Bolo de Aniversário e 
com um brinde colectivo ao 
futuro de Joane, que nas últi-
mas três décadas conheceu 
um desenvolvimento extra-
ordinário tendo praticamente 
duplicado a sua população. 

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Cerimónias evocativas dos 32.º aniversários da elevação de Joane a vila marcadas por sonhos 
e projectos para o futuro

António Oliveira não vê com “maus olhos” 
recandidatura independente à Junta 

Paulo Cunha participou ontem na sessão solene

Ambição no 32.ª aniversário 
da elevação de Ribeirão a vila

Missão Continente premiou 
Centro Social de Ribeirão

O Centro Social e Paroquial 
de Ribeirão (CSPR) foi uma das 
23 instituições vencedoras do 
concurso Missão Continente 
2018. No início da passada se-
mana recebeu o prémio corres-
pondente à vitória no valor de 
23 mil euros.

O projeto premiado foi o das 
hortas adaptadas a pessoas 
com deficiências e incapacida-
des, intitulado “Estufas Aces-
síveis em Hidroponia”, e este 
apoio terá agora como objetivo 
expandir a estufa existente para 
os 1000 m2 para produção de 
hortícolas em sistema de hidroponia acessível a pessoas com mobilidade reduzida. 

Pretende-se com esta iniciativa a integração social e profissional de 20 pessoas com 
deficiência ou incapacidade. A produção será consumida pelos utentes do CSPR, nas 
cerca de 600 refeições diárias.

O Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, esteve esta segunda-feira presente 
na cerimónia de entrega do prémio. 

O edil realçou o virtuosismo e a dimensão de terapia ocupacional do projeto do Centro 
Social e Paroquial de Ribeirão que, recorde-se, foi premiado em 2016 pelo município fama-
license com o selo de excelência Famalicão Visão’25. “Este projeto encontrou uma forma 
interessante, que espero que seja replicada, de promover atividades com as pessoas, de 
as colocar em contacto com a natureza e de promover o seu sentido de realização”, disse.

A Missão Continente angariou 330 mil euros para financiar 23 projetos sociais na área 
da alimentação, nomeadamente alimentação saudável, desperdício alimentar e inclusão 
social. A iniciativa recebeu 334 candidaturas de todos os distritos do país, na sua maioria 
projetos de promoção da alimentação saudável.



7O POVO FAMALICENSE10 de Julho de 2018



Dia a Dia - Mário Martins

Homens e cidadãos exemplares
Estas são, em síntese, as razões universalmente 
aceites pelos cidadãos de Vila Nova de 
Famalicão para, dentre todos eles, distinguirem 
aqueles que se evidenciam pela sua trajetória 
de vida, por comportamentos e atitudes, quer 
individuais quer coletivos, com impacto na 
sociedade e na vida dos outros ou porque, pelas 
suas ações, dão um contributo importante para o 
desenvolvimento, para a prosperidade ou para a 
felicidade da comunidade. Esta distinção e este 
reconhecimento de uns para os outros é feito 
publicamente, como todos sabemos, no dia 9 
de julho, “Dia da Cidade”, numa sessão solene 
normalmente muito participada, depois do 
Executivo Municipal ter decidido quais são as 
pessoas, as instituições ou as empresas que, 
em cada ano, são distinguidas.

1. Agostinho Fernandes
Começo pelas palavras de Paulo Cunha, Presidente da Câ-

mara Municipal: “Estou convencido que a atribuição deste galar-
dão é muito consensual e, acima de tudo, são dois exemplos de 
vida que queremos premiar. Em segundo lugar, queremos que 
continuem a desempenhar estas tarefas como têm desempe-
nhado de forma sublime e, em terceiro, queremos dar visibilida-
de social a estes exemplos, para que possam ser replicados.”

Estas são, em síntese, as razões universalmente aceites 
pelos cidadãos de Vila Nova de Famalicão para, dentre todos 
eles, distinguirem aqueles que se evidenciam pela sua trajetória 
de vida, por comportamentos e atitudes, quer individuais quer 
coletivos, com impacto na sociedade e na vida dos outros ou 
porque, pelas suas ações, dão um contributo importante para 
o desenvolvimento, para a prosperidade ou para a felicidade da 
comunidade. Esta distinção e este reconhecimento de uns para 
os outros é feito publicamente, como todos sabemos, no dia 9 de 
julho, “Dia da Cidade”, numa sessão solene normalmente mui-
to participada, depois do Executivo Municipal ter decidido quais 
são as pessoas, as instituições ou as empresas que, em cada 
ano, são distinguidas.

Neste ano de 2018, no 33º aniversário da elevação de Vila 
Nova de Famalicão a Cidade, foram distinguidos com o mais 

alto “galardão municipal”, o de “Cidadão Honorário”, Agostinho 
Fernandes e Carlos Vieira de Castro, duas personagens do uni-
verso famalicense incontestavelmente merecedoras deste reco-
nhecimento coletivo decidido, por unanimidade, pelo Presidente 
e pelos vereadores da Câmara Municipal que, como cidadãos 
eleitos democraticamente pelo povo, representam, na sua diver-
sidade, todos os Famalicenses.

Agostinho Fernandes, um homem que tem algum “horror” a 
“comendas” – há quem, pelo contrário, “meta cunhas” para as 
ter penduradas no armário ou na estante – tem duas “fases” 
essenciais na sua vida, “fases” que soube preencher sempre 
com grande profissionalismo, com grande honestidade e sem-
pre com a convicção profunda de que um homem é sempre ele 
e as circunstâncias que o rodeiam, nunca deixando, porém, que 
as “circunstâncias” fossem uma barreira intransponível que o 
manietassem nos seus objetivos e na vontade de fazer sempre 
bem tudo aquilo em que estava envolvido e em que acreditava.

Ao falar de duas “fases”, quero evidenciar a “fase” de profes-
sor e a “fase” de Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão. Como professor, e conhecendo como ninguém as 
dificuldades da vida, tinha nos alunos a razão principal da sua 
ação, no que ela podia representar de incentivo, de encoraja-
mento, de respeito pelos outros, de decisão livre e consciente, 
de justiça e de equidade.

Se, como professor, eram os alunos a razão se ser das suas 
inquietações e das suas noites de insónia, como Presidente da 
Câmara, eram todos os Famalicenses que o inquietavam e o fa-
ziam lutar, para que todos tivessem o essencial para a sua vida 
e para a materialização de pelo menos alguns dos seus sonhos.

Na política, Agostinho Fernandes poderia ter sido tudo: de-
putado, deputado no Parlamento Europeu, ministro… Escolheu 
Vila Nova de Famalicão e transformou o seu território na cidade 
culta e livre de hoje, por oposição à “aldeola” – como ele diz – 
que encontrou nos primeiros anos do seu “governo municipal”…

2. Carlos Vieira de Castro
Nunca fui íntimo de Carlos Vieira de Castro, mas, quando nos 

encontrámos, cumprimentamo-nos sempre com cordialidade e 
simpatia.

Admiro nele a extrema discrição com que faz as pequenas e 
as grandes coisas, desde o incentivo a uma pequena ideia que 

pode vir a ser brilhante, até ao grande negócio em que a empre-
sa de que é Presidente do Conselho de Administração – a Vieira 
de Castro S. A. - se envolve.

Este será talvez o grande segredo do sucesso do império 
empresarial que ajudou a construir e de que é hoje o responsá-
vel máximo. Por muito menos, outros mandam organizar corte-
jos, publicar “éditos” e proclamar ao mundo que estão vivos e 
que o sucesso é deles e está com eles!...

Para além de empresário brilhante e criador de riqueza – 
muita riqueza -  para o Concelho de Vila Nova de Famalicão e 
para o País (não podemos esquecer que a sua empresa exporta 
para todo o mundo), Carlos Vieira de Castro é um homem soli-
dário que, em momento algum, esquece os mais frágeis e todos 
aqueles que mais precisam de apoio, envolvendo-se em causas 
e projetos que, na essência, significam mais dignidade para a 
vida das pessoas.

Como Agostinho Fernandes, Carlos Vieira de Castro é tam-
bém uma fonte de inspiração para todos os Famalicenses…

3. José Torres (e outros?)…
José Torres foi Presidente da Junta de Freguesia de Sezures 

durante 16 anos. Ou seja, foi um cidadão que em 4 eleições me-
receu e recebeu o apoio da sua comunidade para exercer o mais 
alto cargo na sua freguesia, o cargo de presidente da junta. Não 
há legitimação mais forte que aquela que é conferida pelo voto 
popular e livre das pessoas e foi essa legitimação que foi dada a 
este ex-autarca na sua freguesia.

Num almoço - encontro de amigos, analisámos sumariamen-
te os “Galardões Municipais” atribuídos neste ano de 2018. O 
José Torres foi questionado relativamente ao galardão de “Mé-
rito Municipal Autárquico”, uma das categorias dos “galardões 
municipais”, querendo os presentes saber se já o tinha recebido 
ou não.

Ele disse que não! Eu achei a situação muito esquisita. Pro-
curei saber se tinha ou não tinha recebido e efetivamente era 
verdade: o José Torres, de Sezures, não tinha recebido a meda-
lha de “Mérito Municipal Autárquico”!

Haverá outros casos(?) que se tornam incompreensíveis, 
quando há ex – autarcas que recebem o “galardão” ao fim de 
apenas um mandato como presidentes de junta!

Outros critérios? A legitimação popular é o maior!
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O Centro Hospitalar do 
Médio Ave (CHMA) foi autori-
zado pelo Ministério da Saú-
de a proceder à contratação 
de 21 novos profissionais 
com o objectivo de colma-
tar a redução do período de 
trabalho das 40 para as 35 
horas. Em nota de impren-
sa a administração adianta 
que este reforço acontece na 
atividade assistencial, nome-
adamente para a enferma-
gem, técnicos de diagnóstico 
e terapêutica e assistentes 
operacionais.

O objectivo, frisa o CHMA, 
é que “não haja qualquer 
perturbação da qualidade 
assistencial para os utentes”. 
Para além disso, garante, 
as novas contratações “vão 
permitir proceder a alguns 
ajustamentos na afetação 
dos recursos humanos às 
diferentes atividades hospi-
talares”.

O processo de contrata-
ção dos novos profissionais 
encontra-se já em fase final 
de seleção, estando prevista 
ocorrer a sua admissão nos 
próximos dias.

 Entretanto, o CHMA aca-
ba dobter autorização do 
Ministério da Saúde para ce-
lebrar um contrato de forne-

cimento de alimentação pelo 
período de três anos, num 
valor estimado de cerca de 
2,3 milhões de euros.

Esta autorização, subli-
nha o CHMA, constitui uma  
“oportunidade para introduzir 
algumas alterações ao perfil 

das refeições a fornecer, atu-
alizando as ementas (tendo 
em conta as mais recentes 
orientações sobre alimenta-
ção saudável) e integrando 
um opção vegetariana”.

CHMA reforça-se 
com 21 novos profissionais

CRC vence em toda a linha
A equipa do Centro Recreativo Camiliano alcançou o 

1.º lugar entre todas as escolas presentes no 2.º BTT XCO 
Tesouros do Ave, que se realizou no passado domingo.

No escalão de Benjamins, Simão Silva foi o primeiro 
classificado; em Iniciados, Rui Sabino ocupou também o 
primeiro lugar do pódio; em Infantis, David Ferreira deixou 
para trás todos os seus adversários alcançando o primeiro 
lugar e Nelson Silva terminou a prova na sexta posição; 
em Juvenis, os  atletas Pedro Pinto e José Sousa termina-
ram na 6.ª  e na 12.ª posição respectivamente.
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A presente legislatura tem 
sido rica em demonstrar que 
a pretexto de manter o poder, 
este governo, como aqui já 
dissemos, é capaz de vender 
a alma aos seus parceiros de 
coligação mais à esquerda.

Todos, especialmente os 
famalicenses, já começaram 
a sentir as consequências 
da posição deste governo, 
adoptadahá cerca de três 
anos, quando, sem justifica-
ção técnica ou prática, de-
cidiu pura e simplesmente 
rasgar os contratos de as-
sociação celebrados com as 
escolas.

Não valerá a pena re-
cordar aos famalicenses a 
importância que a Didáxis, 
o INA, a Alfacoop ou o Ex-
ternanto Delfim Ferreira as-
sumiram ao longo de várias 
décadas no contexto educa-
tivo local, pois facilmente lhe 
reconhecerão os méritos de 
prestarem um serviço edu-
cativo de excelência.

Sucede que, não obstan-
tes vários estudos interna-
cionais que sublinharam o 
elevado custo e reduzido al-
cance da medida em Portu-
gal, certo é que este governo 
preferiu seguir a cartilha ide-
ológica dos seus parceiros à 
esquerda.

O resultado desta opção 
meramente edeológica está 
à vista de todos, essas esco-
las ou fecham as suas portas 

ou então,para as manterem 
abertas, cobram propina às 
famílias. 

Ora, os alunos que não 
podem suportar aquela pro-
pina, provavelmente a maio-
ria, infelizmente, têm de 
ser colocados em “escolas 
públicas” sendo que, e isso 
é notório, o estado não rea-
daptou os espaços das esco-
las públicas para esta nova 
realidade.

Das esquerdas nada se 
ouve sobre esta matéria. 
Será que os arautos da defe-
sa intransigente dos direitos 
dos trabalhadores se esque-
ceram que aquelas escolas,-
que se vêm na eminência de 
fechar, empregam centenas 
de pessoas!? Certamente 
não esqueceram, mas como 
a medida constitui um ata-
que feroz à iniciativa privada, 
considerarão como dano co-
lateral e necessário, à velha 
moda soviética.

Mas estes são os mesmos 
que exigiram do governo a fi-
xação do tempo de trabalho 
a prestar pelos profissionais 
de saúde em 35 horas se-
manais. Puro populismo, ou 
não fosse a saúde a área de 
intervenção do estado que 
mais tem falhado aos portu-
gueses.

Éperceptível e já foi por 
diversas vezes alertado 
pelas ordens profissionais 
ligadas ao sector, que o 

SNS não se encontra em 
condições de dar resposta 
eficaz às necessidades dos 
utentes, essencialmente por 
insuficiência de meios huma-
nos e logísticos.

 A redução do horário de 
trabalho semanal dos profis-
sionais de saúde é um acto 
irresponsável e constituiu ni-
tidamente um favor difícil que 
o governo fez ao PCP e ao 
BE, mas que terá a proeza 
de conseguir aprovar o últi-
mo OE da legislatura e bem 
assim levar António Costa 
a atingir a meta dos quatro 
anos da geringonça.

Todavia, para que este 
governo chegue ao fim mui-
to se cedeu à esquerda mais 
radical e isso, como nos ensi-
na a história, redundará num 
custo muito elevado que, in-
felizmente, já se sabe, serão, 
mais cedo ou mais tarde, os 
portugueses a pagar.

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

Cedências à esquerda 
por conta dos portugueses!

O deputado do PSD na As-
sembleia da República, Jor-
ge Paulo Oliveira, visitou a 
Associação de Dadores de 
Sangue de Vila Nova de Fa-
malicão para constatar que 
desde 2013 até ao ano passa-
do, as dádivas de unidades de 
sangue subiram 75 por cento. 
A informação foi prestada por 
Joaquim Vilarinho, presidente 
da instituição, que relata uma 
realidade bem distinta da na-
cional.
No entanto, o dirigente subli-
nha que “é preciso nunca des-
curar as colheitas de sangue, mesmo num quadro da sua redução clínica, pois, sendo as ne-
cessidades permanentes, é preciso assegurar elevadíssimos graus de estabilidade nas suas 
reservas, salientando ainda que o sangue recolhido não é apenas usado para transfusões, 
já que o plasma é igualmente aproveitado para a produção de medicamentos”. A associação 
assume, entretanto, preocupação com a baixa dádiva de dadores entre os 18 e 24 anos. Se-
gundo Joaquim Vilarinho esta situação, em parte, é explicável pelos constrangimentos que o 
próprio Estado coloca nas ações de recolha junto dos estabelecimentos de ensino, impondo 
o Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST) recolhas mínimas desajustadas 
da realidade. Apesar dos constrangimentos, a associação continua apostada em angariar e 
fidelizar novos dadores de sangue, também desta faixa etária.
No rescaldo da reunião de trabalho, Jorge Paulo considera que “Vila Nova de Famalicão deve 
orgulhar-se do seu movimento associativo”, elogiando a Associação de Dadores pelo empe-
nho com a causa. Para além disso, “o altruísmo e o voluntarismo dos seus dadores, dizem 
muito da afirmação da cidadania dos famalicenses”, afirma, aproveitando opara enviar “uma 
palavra de eterno agradecimento pela sua intrínseca bondade”.

Dádivas de sangue 
acima da média do país
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Um espaço verde, um 
pôr-do-sol e boa música é 
a conjugação perfeita dos 
Devesa Sunset’s, que estão 
de regresso ao Parque da 
Devesa todas as extas-feiras 
de agosto. Beatriz Pessoa, a 
3 de agosto, Mathilda, no dia 
10, Rubel, a 17 de agosto, e 
Luís Severo, no dia 24, são 
os artistas convidados da 
edição deste ano da inicia-
tiva, promovida anualmente 
pela autarquia famalicense. 
Os concertos são de entrada 
gratuita e decorrem a partir 
das 19h00, junto ao lago.

O arranque do Devesa 
Sunset dá-se no feminino, 
com a atuação de Beatriz 
Pessoa, artista incluída pelo 
jornal Público na lista dos 
nomes que vamos encontrar 
nos próximos anos. Depois 
de um 2017 repleto de apre-
sentações especiais – EDP 
Cool Jazz - primeira parte de 
Jamie Cullum; Festival MED; 
Festival F; Culturgest; Casa 
da Música - é no presente 
ano de 2018 que as canções 
de toada jazz e estrutura pop 
da autoria de Beatriz Pessoa 
se prestam a um novo passo 
na carreira da compositora 
lisboeta, com o seu recente 
EP “II”. 

A segunda sessão vai 
decorrer no dia 10, com um 
nome promissor da nova mú-
sica portuguesa. Falamos de 

Mathilda, alter ego musical 
de Mafalda Costa, compo-
sitora, cantora e instrumen-
tista portuguesa. Ao vivo fa-
z-se acompanhar por Diogo 
Alves Pinto, mais conhecido 
pela sua one-man band Gobi 
Bear. Em novembro de 2017, 
o seu primeiro lançamento 
“Lost Between Self Expres-
sion and Self Destruction” foi 
editado com o selo Planalto 
Records. O single valeu-lhe 
o lugar de finalista no reputa-
do Festival Termómetro.

Segue-se uma das mais 
recentes revelações da músi-
ca popular brasileira. O can-
tor e compositor Rubel está 
de mala aviadas para Portu-
gal e tem paragem marcada 
em Vila Nova de Famalicão, 
no dia 17 de agosto, para o 
terceiro concerto do Devesa 
Sunset. Lançou este ano o 
seu segundo álbum – “Ca-
sas” – sucessor do elogiado 
disco “Pearl”, um álbum des-
pretensioso, que foi ganhan-
do força graças ao “boca 
a boca” na internet e a um 
videoclipe assistido mais de 
21 milhões de vezes. Neste 
seu novo trabalho, o compo-
sitor mistura influências do 
rap, da música eletrónica e 
do samba.

Luís Severo foi o nome 
escolhido para encerrar, a 24 
de agosto, o Devesa Sunset. 
Iniciou a sua ligação à músi-

ca na adolescência quando 
começou a partilhar canções 
que inicialmente assinava 
como “Cão da Morte”. Em 
2015 editou o seu primeiro 
disco ‘Cara D’Anjo’ e gravou 
um segundo álbum, em 2017, 
intitulado ‘Luís Severo’. Gra-

ças a este disco, foi conside-
rado autor do melhor disco 
português em 2017 para os 
leitores da Blitz. 

Alberto Sampaio é o novo autor a integrar a coleção “Viajar 
com... Os caminhos da Literatura”, obra lançada pela Direção 
Regional de Cultura do Norte (DRCN). O objectivo do livro, 
que será apresentado publicamente esta sexta-feira, dia 13, 
pelas 18h00, no Arquivo Municipal de Famalicão, é o de dar a 
conhecer alguns dos mais relevantes escritores da Literatura 
Portuguesa, cuja vida e obra passaram pela região Norte.

Escrito por Emília Nóvoa Faria e António Martins, a obra 
resulta de uma parceria entre a DRCN e o Município de Vila 
Nova de Famalicão e conduz o leitor por uma viagem pela 
vida, obra e locais deste historiador português, especialmen-
te conhecido pelos seus trabalhos no domínio da história eco-
nómica.

Recorde-se que, no âmbito desta iniciativa, foram já edita-
dos cerca de duas dezenas de roteiros, dedicados, a título de 
exemplo, a Aquilino Ribeiro, Ferreira de Castro, Camilo Cas-
telo Branco, Eça de Queiroz, Trindade Coelho, José Régio, 
Miguel Torga, Luísa Dacosta ou Guerra Junqueiro. 

De acordo com o Diretor Regional de Cultura do Norte, An-
tónio Ponte, esta coleção de roteiros “pretende proporcionar 
um reencontro, um renovado abraço à literatura portuguesa 
na memória e na obra de um escritor, um pretexto para uma 
boa conversa e o início de uma nova descoberta em torno 
da nossa cultura e do território da região Norte de Portugal”.

Esta sexta-feira, 
no Arquivo Municipal
Livro propõe viagem 
à volta da vida e obra 
de Alberto Sampaio

Todas as sextas-feiras de agosto, a partir das 19h00, junto ao lago do Parque da Devesa

Boa música ao pôr-do-sol 
é proposta dos Devesa Sunset’s
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“Foi com alguma surpresa” que o Bloco de Esquerda viu o 
seu voto de solidariedade com os trabalhadores da “Campos 
& Campos” ser chumbado pela maioria de direita PSD/CDS, 
“alegando, por um lado desconhecimento da situação e falta 
de contraditório por parte da administração da empresa”. Isso 
mesmo alega o partido em nota de imprensa, no rescaldo da 
reunião da Assembleia Municipal de há mais de uma sema-
na, em que a sua proposta foi rejeitada com os votos contra 
daquelas duas bancadas.

O bloco acusa PSD e CDS-PP de “má fé”, pois os traba-
lhadores já se dirigiram aos dois grupos parlamentares e 
também ao presidente da Câmara, Paulo Cunha. De resto, 
este último já reuniu com os trabalhadores, sustentam ainda 
os bloquistas, para os quais a posição daqueles deputados 
é “incompreensível”. O partido reitera que continuará “ao 
lado dos trabalhadores”, e diz esperar que “os trabalhadores 
da Campos & Campos saibam distinguir quem de facto os 
apoia”. Para o Bloco, conclui a nota de imprensa, “os direitos 
dos trabalhadores e as injustiças de que são vítimas serão 
sempre a nossa luta do dia a dia”.

Bloco acusa PSD e CDS 
de “má fé” no chumbo 
à solidariedade 
com trabalhadores

O Grupo Desportivo 
de Natação de Famalicão 
GDNF) sagrou-se vice-cam-
peão regional de clubes nos 
Campeonatos Regionais, re-
alizados no passado fim de 
semana nas Piscinas Olímpi-
cas de Campanhã, no Porto.

A formação famalicemse 
sagrou-se campeã regional 
de clubes no setor masculi-
no, somando 1428 pontos, 

e vice-campeã regional de 
clubes no setor feminino ao 
somar 1211 pontos. Em ab-
solutos, Famalicão ficou ime-
diatamente atrás do Futebol 
Clube do Porto, sagrando-se 
vice-campeão absoluto de 
clubes.

Em nota de imprensa o 
GDNF alega que “a brilhante 
classificação coletiva só foi 
possível com a obtenção de 

excelentes marcas, inúme-
ros recordes pessoais, sig-
nificativo número de campe-
ões regionais de categorias 
e vários tempos mínimos de 
acesso aos próximos cam-
peonatos nacionais a reali-
zar no final do mês de julho 
no Jamor em Lisboa”.

Para o treinador Pedro 
Faia “foram uns campeona-
tos intensos, desgastantes 

e repletos de emoção, com 
um elevado número de bons 
resultados e inúmeros títulos 
regionais”.

Nestes campeonatos re-
gionais participaram 330 
atletas em representação de 
22 clubes, com a natação de 
Famalicão a participar com 
38 nadadores. 

Campeonatos Regionais de Juvenis, Juniores e Seniores no Porto

Natação famalicense
 vice-campeã regional de  Clubes
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Nos próximos quatro anos lectivos, a Escola Básica In-
tegrada (EBI) de Pedome poderá passar das 30 turmas que 
estão previstas no próximo ano lectivo, já dez acima da capa-
cidade efectiva para o 2.º e 3.º ciclos, e mais nove do que o 
ano lectivo findo, para um total de 40, precisamente o dobro 
da sua capacidade. Os números são da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão, e reflectem a migração natural dos 
alunos que actualmente frequentam o 1.º ciclo do ensino bá-
sico nas escolas pertencentes ao Agrupamento de Pedome.

De acordo com o levantamento efectuado, a EBI já acolhe 
actualmente 21 turmas do 2.º e 3.º ciclo, apesar da tipologia 
T20, que o vereador da Educação, Leonel Rocha, sublinha 
ser “factual”. Para o próximo ano lectivo, as indicações da 
Direcção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE) 
apontam para um aumento significativo de turmas (mais sete 
no 5.º e 7.º), e o estudo do município também reflecte esse 
aumento. A considerar o universo dos alunos a migrar do 1.º 
ciclo para o 2.º, e a abertura de mais turmas no 7.º ano, o 
número total a instalar na EBI de Pedome poderá passar das 
21 para as 30 turmas. A verificar-se esta realidade, a taxa 
percentual de ocupação passa dos actuais 105 para os 150 
por cento.

Leonel Rocha assume-se “preocupado” com o que possa 
vir a acontecer no próximo ano lectivo e apela “a uma solução 
imediata”. A Câmara, que há muito monitoriza a situação, já 
em Abril último alertou a Secretária de Estado da Educação 
para a falta de capacidade de resposta da escola de Pedome 

e apresentou propostas. “Respostas não existem, até hoje…”, 
lamenta o vereador, na esperança de um outro resultado da 
nova reunião agendada com a mesma responsável para 19 
de Julho. 

“A solução que, no nosso entender, seria mais benéfica 
para alunos e para a escola que funcionasse em contexto de 

um pólo a criar na vila de Riba 
de Ave. Para além de alber-
gar as turmas excedentes, 
que não cabem em Pedome, 
no 2.º e 3.º ciclo, poderia via-
bilizar o ensino Secundário, 
porque os alunos estão, na 
sua esmagadora maioria, a ir 
para fora do concelho”, reve-
la acerca da solução. Leonel 
Rocha deixa bem claro que 
esta posição nada tem a ver 
com um regresso ao Con-
tratos de Associação (CA’s). 
“Estamos a falar de escola 
do Estado. E esta situação 
já acontece com o 1.º ciclo. 
Enquanto a escola está a ser 
feita, os alunos estão em ins-
talações alugadas numa es-
cola de Riba de Ave, e é de 
gestão absoluta da escola do 
1.º ciclo, sem interferência de 
ninguém”.

Para além de apontar um 
eventual caminho, o municí-
pio disponibilizou-se inclusi-
ve para “assumir despesa”, 
revela, na convicção de que 
esta é a solução que melhor 
salvaguarda os interesses 
dos alunos, das famílias e da 
Educação. 

Câmara 
indisponível 
para “soluções 
precárias”

Apesar do espírito cola-
borativo, o vereador adverte: 
“não estamos disponíveis 

para criar soluções precárias para os alunos”. Para Leonel 
Rocha, depois de anos “a investir e a lutar para ter as melho-
res condições, não faz sentido que seja o próprio município a 
criar condições que sejam precárias”. Quando fala em “con-
dições precárias”, o vereador refere-se à posição pública da 
direcção da escola em admitir que o acolhimento destes no-
vos alunos possa acontecer com a colocação de contentores. 
Para além disso, o regresso ao horário duplo “é também uma 
solução má”, e com a qual o município “não irá compactuar”, 
sublinha. “Se há anos andamos a combater isso, foram cons-
truídas escolas para que essa realidade não existisse, voltar 
atrás seria realmente muito mau”. A Câmara, sustenta, não 
está ainda disponível para “desalojar” o 1.º ciclo, como admi-
te que tem sido sugerido. Para além de violar o conceito da 
própria EBI, “que resultou bem ao longo destes anos todos”, 
também não é opção retirar os alunos para uma escola “que 
há 15 anos não tinha condições, e 15 anos depois tem mui-
to menos”. Em nome do município frisa que “para nós essa 
questão está fora de hipótese, porque não vamos sujeitar os 
meninos a fracas condições”.

Défice no Secundário

Admitindo que o número de alunos vá decrescendo ao lon-
go dos anos, fruto do fenómeno demográfico, o vereador da 
Educação refere que a redução de alunos “nunca acontecerá 
para níveis ao ponto de dispensar salas extra em relação a 
Pedome”.

Lamenta que haja já centenas de alunos que tiveram que 
abandonar o concelho para frequentar o ensino Secundário. 
Trata-se de uma média de seis turmas por ano, atingindo já 
as 18, de alunos que frequentavam escolas de Riba de Ave e 
que, à falta de solução de proximidade, tiveram que se des-
locar para Joane ou para fora do concelho, na maioria dos 
casos para escolas de Santo Tirso.

No entanto, o fenómeno da sobrelotação não é exclusivo 
de Pedome, adianta, uma vez que também nas escolas da 
cidade à falta de capacidade de resposta. “No ano passado 
nós tivemos muitos alunos, muitos alunos mesmo, que rece-
beram, da escola, cartas a dizer que não tinham vaga. Refi-
ro-me a alunos que são dos agrupamentos daqui do centro”. 
O que lhes aconteceu? “Foram para Santo Tirso”, responde o 
vereador, que fala de um verdadeiro “êxodo” de alunos, que 
já atinge a várias centenas.

Horário duplo já está a acontecer

Para superar as dificuldades de acolhimentos dos alunos, 
Leonel Rocha adianta que já no ano passado foi adoptada a 
solução do horário duplo, pelo menos no 8.º ano da Escola 
Secundária Camilo Castelo Branco. “Com tudo o que isto re-
presenta. Porque não é só a questão do horário que está em 
causa. Os espaços estão todos ocupados, e, por causa disto, 
põem-se em causa um conjunto de actividades complemen-
tares que conferem aos alunos um conjunto de competência 
importantes, até próprias do perfil do aluno que é tão defen-
dido, e que não acontecem porque não há nem espaço nem 
tempo para isso”, revela, e acrescenta: “não me venham dizer 
que isso não acontece, porque acontece, e as pessoas sa-
bem-no, só não querem assumi-lo publicamente”. Fala de um 
problema social para os próprios pais, que têm que encontrar 
soluções alternativas a estes horários das escolas. “Os pais 
aceitam, por norma, aquilo que lhes é proposto”, o que com-
preende, não sem assumir que a medida “é pedagógica e 
socialmente má”.

O jornal “O Povo Famalicense” tentou uma reação do Mi-
nistério da Educação aos receios do vereador, mas o nosso 
pedido de esclarecimento não obteve de resposta até ao fe-
cho desta edição.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Leonel Rocha “preocupado” com sobrelotação na Escola Básica Integrada no próximo ano lectivo

Vereador pede “solução imediata” 
para Pedome e diz-se indisponível 
para soluções “precárias”
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A freguesia de Bairro tem 
agora uma nova rotunda, 
que  para além de facilitar o 
trânsito para quem entra na 
estrada que liga a fregue-
sia a Delães (Nacional 310), 
constitui uma homenagem à 
vocação cultural e artística 
da Fundação Castro Alves. 
A rotunda expõe, em modo 
rotativo, algumas peças do 
museu. A rotunda foi inau-
gurada no passado sábado 
pelo presidente da Câmara 
Municipal, Paulo Cunha, e 
pelos responsáveis da fre-
guesia. 

“A ideia de trazer para 
o espaço público a arte e a 
cultura é uma ideia fantásti-
ca, que embeleza e valoriza 

a freguesia e estas gentes”, 
frisa o edil, segundo o qual 
foi determinante a “união de 
esforços entre a autarquia, a 
Junta de Freguesia de Bairro 
e a Fundação Castro Alves, 
na criação da rotunda”.

A rotunda representa um 
investimento municipal de 
cerca de 30 mil euros, e está 
localizada numa ligação da 
freguesia de elevado tráfego 
automóvel e vem minimizar o 
risco de acidente no cruza-
mento da Avenida Padre Ma-
nuel J. Salazar P. Silva com 
a Rua Carvalheira da Bouça, 
Rua 14 de Dezembro e Rua 
Comendador Castro Alves.

Para o presidente da Jun-
ta de Bairro, Rui Alves, “criar 

esta rotunda era uma ne-
cessidade para a freguesia. 
Com o apoio da Fundação 
Castro Alves conseguimos  
executar uma obra diferente 
e única, divulgando o museu 
e o seu trabalho”. Neste âm-
bito, também o responsável 
da Fundação, Bruno Silva, 
explica que com esta obra 
“quisemos trazer o museu 
para a rua, sair de portas e ir 
de encontro às pessoas”.

O Museu de Cerâmica 
da Fundação Castro Alves 
recebe anualmente cerca 
de 1300 visitantes, e integra 
a Rede de Museus de Vila 
Nova de Famalicão. Em fase 
de candidatura encontra-se 
a integração na Rede Portu-
guesa de Museus.

Bairro: monumento em rotunda 
honra vocação cultural e artística
Gerações na Devesa 
com 9.ª mostra sénior

O Centro Comunitário da Associação Gerações, atra-
vés do Clube Sénior, tem patente até 15 de Julho, nos Ser-
viços Educativos do Parque da Devesa, a 9.ª “Mostra do 
Clube Sénior”.

A mostra foi aberta bo passado dia 30, altura em que 
também foram entregues os diplomas de frequência de 
ateliês aos 150 seniores que frequentam este serviço da 
Associação Gerações. A exposição conta com trabalhos 
de pintura, fotografia e bordados, em que estão represen-
tados alguns dos trabalhos realizados ao longo do ano e 
a animação musical pela TUSEFA (Tuna Sénior de Fama-
licão). 

Em nota de imprensa, a Gerações adianta que “as ex-
posições de pintura, fotografia e bordados são uma pe-
quena parte das múltiplas iniciativas e atividades desen-
volvidas pelos seniores do Clube Sénior da Associação 
Gerações que se alargam a outras áreas como a aborda-
gem a línguas estrangeiras, yoga, dança, pilates, ginásti-
ca, histórias de vida e informática”. Além de tudo isto exis-
tem ainda as visitas de estudo, caminhadas ecológicas e 
sessões de fisioterapia.

Os utentes que participam nas atividades desenvolvi-
das no Clube Sénior enquadram-se na velha máxima “vi-
ve-se a aprender e morre-se sem saber”. Nesta linha de 
pensamento, vivem mais saudavelmente, partilhando sa-
beres, na convicção de que todos podem saber e ensinar 
muito, tornando-se mais autoconfiantes, mais vivos, mais 
saudáveis e mais felizes no processo de envelhecimento. 

JS recebeu Reunião 
da Comissão Nacional

A Comissão Nacional da Juventude Socialista (JS) reu-
niu, no passado domingo, e pela priemira vez, em Fama-
licão, no auditório da Biblioteca Camilo Castelo Branco.

O líder da JS, Ricardo Dias, a escolha de Famalicão 
para o encobntro é “um sinal de claro reconhecimento do 
trabalho e caminho trilhado pela concelhia na defesa e 
promoção dos direitos e interesses de todos os jovens, e 
em muito particular dos jovens famalicenses, numa primei-
ra linha”. É também o reconhecimento de capacidade para 
organização de um evento desta envergadura. 

A Engenho tem progra-
mada uma série de ativi-
dades dirigidas aos seus 
utentes até ao início do mês 
de Setembro. Na passada 
semana, as crianças que 
frequentam a creche, o pré-
-escolar e o ATL, bem como 
os utentes do centro de dia, 
do lar e do serviço de apoio 
domiciliário já iniciaram a 
época balnearna praia das 
Caxinas, Vila do Conde.

“O usufruir da natureza, 
o bom aproveitamento dos 
tempos livres, a diversão e 
o convívio, a criatividade e 
a arte, o bom relacionamen-
to interpessoal e intergera-
cional, o fortalecimento dos 
laços de amizade, o gosto 
pela aventura e descoberta, 
o desporto, o cinema e as 
diferentes visitas/passeios-
marcarão os meses de Ve-
rão, na Instituição”, afirmou 
o seu presidente, que referiu 
ainda, e a propósito, a falta 
de uma carrinha de transpor-
te adaptado que possibilite 
que “utentes da Engenho e 
cidadãos da comunidade, 
com mobilidade condiciona-
da ou reduzida e portadores 
de incapacidades, possam 
participar nestas e noutras 
iniciativas”. Manuel Augusto 
de Araújo admite que este 
problema poderá ser resol-
vido, em breve, com o apoio 
de amigos e empresas par-
ceiras da Instituição, numa 
prática de mecenato social.

O programa de ativida-
des prevê idas à piscina, 
vivênciasem parques de 
aventura e de lazer, futebol 
e jogos tradicionais,visitas a 
museus e monumentos do  
município, idas ao cinema, 
organização de atelieres de 
culinária, doçaria e pintura 

da natureza eações de edu-
cação ambiental, em torno 
do Rio Guizande, no âmbito 
do programa Eco Escolas e 
Projeto Os Nossos Rios.

A habitual festa de en-
cerramento do ano letivo de-
correrá no final da tarde do 
próximo dia 27, sexta-feira, 
nas instalações do Centro de Apoio Comunitário.

“Engenho” dinamiza 
utentes nos tempos livres
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Esta é a décima segunda 
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.

Diante do versículo citado, 
podemos deduzir que, Deus 
não abandonou o Homem à 
mercê da sua própria sorte... 
Deus ama por demais o Ho-
mem e deseja intensamente 
se relacionar com ele... Deus 
está sempre perto, presen-
te, pronto a se revelar a todo 
aquele que O buscar e O invo-
car de todo o seu coração! Só 
não encontra Deus quem não 
O busca... Devemos dar um 
basta em ficar buscando res-
postas onde é impossível en-
contrá-las... A resposta para 
os anseios do Homem está 
em Deus, e a Bíblia Sagra-
da nos revela esta verdade, 
quando a lemos e meditamos.

Deus existe e não é um estória 
qualquer, Ele é o Criador de 
tudo quanto há a nossa volta, 
Ele é o Arquiteto Universal, é 
Ele quem faz a verdadeira His-
tória, regendo todos os acon-
tecimentos, os momentos 
bons e ruins, amando a Hu-
manidade, sua maior Criação. 
Mas, lembrando que muitos 
na humanidade, não O amam, 
não conhecem seus princípios 
e seus profundos sentimen-
tos. Muitos querem crer que 
Ele não existe, mas quando 
chegam-lhes os momentos 
de imenso vazio e incertezas 
humanas, fazem a indagação 
secretamente: “… Deus, se o 
Senhor realmente existe, fala 
comigo, me orienta, me cura, 
tem piedade de mim, me aju-
da …”. Outros falam coisas 
impensadas, por estarem sub-
mersos em uma ignorância 
espiritual, real e existente, de 
insegurança e incerteza ao 
redor de si mesmo. Além dis-
so, alguns sem conhecimento, 
outros até intelectuais, como 
há aqueles que estão envol-
vidos com tantos “deuses e 
deusas” existentes, segundo o 
gosto e o querer de cada um, 
mas não com o Deus supremo 
e absoluto, que nos criou.

Precisamos de buscar 
mais a Deus e o Seu amor, 

nos voltar para o nosso Cria-
dor. Ele não negará bem al-
gum aos que n’Ele confiam. 
Pois Ele nos deu o Seu bem 
mais precioso, Jesus Cristo, 
como exemplo para toda a 
Humanidade, seguir os seus 
passos e assim ter constan-
temente, uma vida de comu-
nhão plena com Deus, nosso 
Pai Celestial e os nossos se-
melhantes.A autêntica nature-
za divina do próprio Deus, só 
pode fazer verdadeiramente 
parte de nossa vida, se real-
mente obedecermos o que 
a sua Palavra nos orienta e 
ensina: “Buscai ao Senhor..., 
invocai-O…“ Isaías 55:6. Com 
certeza assim, teremos resul-
tados. Faça tua prova e verá! 
Sempre vale a pena.Precisa-
mos nos tornar Cristãos Refle-
xivos, fazer uma retrospectiva 
do nosso passado, reavaliaro 
nosso presente, mas contem-
plar também o nosso futuro, 
sendo dirigido pela Palavra e 
pelo Amor constante de Deus. 
Quantas coisas podem ser di-
ferentes a partir deste referen-
cial, deste instante em diante, 
mas depende da posição indi-
vidual que assumimos. Ape-

nas um Ser Humano, pode 
sempre fazer a grande dife-
rença, principalmente quan-
do ele confia no Arquiteto do 
Universo. Buscar conhecer 
a verdade em Deus lhe dará 
um novo motivo de existência 
própria e sua vida espiritual 
sofrerá grandes mudanças e 
transformações. Aliás toda a 
diferença que possa ocorrer e 
existir hoje em nossa vida e no 
nosso dia-a-dia, sempre uma 
causa, além da curiosidade, 
será acompanhada de uma 
certa estranheza.

Vou sucintamente abordar 
um simples exemplo científi-
co, falando de três grandes 
homens que marcaram otem-
po em que viveram, Aristóte-
les, Ptolomeu e Galileu Ga-
lilei. Cada um deles diante 
de seus profundos estudos, 
sendo que, os dois primeiros, 
defendeu o movimento geo-
cêntrico e o segundo, o mo-
vimento heliocêntrico. A con-
clusão dos dois primeiros era 
de que a Terra estaria parada 
no centro do Universo com os 
demais corpos celestes, in-
clusive o Sol, girando ao seu 
redor. A conclusão de Galileu, 

foi definitiva e contrariou a an-
terior obtida pelos seus cole-
gas, de tal maneira que, o Sol 
está estacionário no centro do 
Universo e os planetas é que 
giram ao seu redor, por inclu-
sive a Terra. Com certeza, não 
foi fácil para Galileu, e não 
só para ele e muitos outros. 
Ao longo dos vários séculos, 
houve aqueles que fizeram e 
ainda há os que fazem a dife-
rença em sua época.

No contexto espiritual e di-
vino, temos alguém que mere-
ce um lugar especial em nos-
sos corações, o Senhor Jesus 
Cristo, que dentre muitos, fez, 
faz e ainda continua fazendo 
a maior diferença neste nosso 
Universo. Ele nos diz: “Eu sou 
o caminho, e a verdade e a 

vida. Ninguém vem ao Pai, se-
não por mim.” João 14: 6. Não 
deixe de ter a sua intimidade 
com Deus e receber as Suas 
bênçãos, buscai-O em todo 
tempo, em qualquer momento 
e circunstância, em todo lugar 
… Ele ama-Te.

DEUS VOS ABENÇOEM... 
VIVAMOS HOJE E SEMPRE: “DE 

BEM COM DEUS E DE BEM COM A 
VIDA!” … VIVAMOS ESTA VERDADE.

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: 
“Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, 
invocai-o enquanto está perto...” ISAÍAS 55:6.



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

18 O POVO FAMALICENSE 10 de Julho de 2018

WWW.OPOVOFAMALICENSE.COM

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

Admite Electricistas
Para instalações de Painéis Solares
Para inslatações em baixa tensão

Com carta de condução, até aos 50 anos.
Contacto: 252 044 173

Famalicão / Braga / S.Tirso / Trofa / Guimarães

ALUGO
Quarto c/ serventia de 
cozinha a menina ou 

senhora.
TLM.: 969 994 181

EM GUIMARÃES

VENDO - 969 010 914
TERRENO

PAÇOS DE FERREIRA
62 Lotes de terreno para 

moradias isoladas.
Terreno sobranceiro
Infrastuturas feitas.                          

TERRENO
V. N. F. - LANDIM

1500m² para moradia
 isolada. Local aprazível, 
solarengo. Junto à A7- 

Seide. Com infrastruturas. 
Urbanização privada.

PREÇO A COMBINAR 75.000€

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. 

POSSÍVEL DESLOCAMENTO
PAGAMENTO APÓS O RESULTADO

RESULTADOS IMEDIATOS 
(Junto ao MacDonalds de Famalicão)

TLM.: 962 642 026 | 916 868 355

ALUGA-SE LOJA
Rua Ernesto Carvalho 

c/ 99m².
TLM.: 914 904 464

ALUGA-SE 
Armazém em Viatodos 

c/ 500m²
TLM.: 914 904 464

PRECISA-SE
Empregado/a 
de mesa para 
restaurante. 

Folga ao domingo.

 
TLF.: 252 371 800
         966 913 372 

VENDO
1 Reboque inox 

basculante, 1 Prensa 
Hidrólica, 1 Relador de 
Uvas, 2 Baças, 5 Cubas 

Inox, 1 Máquina 
de Sulfatar.

 TLF.: 252 313 660

ARRENDA-SE
Vivenda T2, 

c/terraço
de cultivo. 
A 1km da 
cidade.

TLM.: 918 247 348

RESTAURANTE
Centro de Famalicão. 

Admite empregado/a. 

Balcão e mesas.

TLM.: 916 401 643

TOMA-SE
Conta de
 pessoas
 idosas.

TLM.: 915 772 748

ALUGA-SE
Café em Jesufrei 
c/ grande parque 

de estacionamento.
TLM.: 919 291 554

PRECISA-SE
O Faria das Francesinhas 
precisa de empregados 

para a cozinha.
917 302 892 | 252 084 063



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
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 re-
laxante. Oral delicioso, 69, 
carícias. Com vídeo eróti-
co. Não atendo privados 
e fixos. Últimas semanas.
TLM.: 913 441 183

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

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

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

FAMALICÃO
Maria Portuguesa a
 Rainha do Oral o 

natural. Muito meiga 
e carinhosa. Peito XXL, 
peludinha e cheirosa. 

Todos os dias das 
9h às 20h.

TLM.: 911 746 125

A TRAVESTY
Dotada, massagem completa, 
mamas XXL, O natural, beijo, 

ativa e passiva. 24 horas.

TLM.: 916 854 740

A ABALAR 
FAMALICÃO

Loira TOP. Alto nível, mulherão com    
curvas perigosas, O guloso, 69, mi..., 
rabão, prontinho, Peito XXL para boa 
espanholada. Foto Real. Vais delirar 
de tanto prazer. Também casais com

massagem erótica, protáica. Acessórios.

TLM.: 912 372 071

GABY
Linda, momentos 

inesquéciveis, ambiente 
sedutor, faço deslocações 

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

FAMALICÃO
Lara, jovem, meiga, 23 anos, 

magra, corpo e rosto de 
boneca. (Somente para
 homens de bom gosto). 

Não atende privados.
TLM.: 916 130 100

MICHELLE
Uma bela 

mulher 
para te dar 
miminhos. 

A partir 
de 20€.

911 935 208

LISA
Um 

furacão ao 
seu dispor. 

Nas calmas. 
A partir
 de 20€.

916 106 735




