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4 anos e meio 
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para burlões 
dos donativos  
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Empreendedorismo 
em cadeia

Sobrelotação na EBI de Pedome:

Vereador da Educação exige respostas 
do Ministério até sexta-feira
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O Projecto 
“MyMachine” 
está a puxar pelo 
empreendedorismo 
dos alunos do 1.º 
ciclo. São eles 
os mentores de 
máquinas para 
resolver problemas 
do dia a dia. 
Aos alunos 
da Universidade 
cabe-lhe projectar, 
e aos do ensino 
profissional, 
executar. Vereador 
e o coordenador 
científico defendem 
mérito do projecto.
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Passeios para peões, sobretudo nas vias nacionais... 
São poucos, muito poucos! “Luxos” de uma era em que os investimentos na 
rodovia se pensavam apenas em função dos carros, e nada em função da 

segurança da circulação pedonal.
No entanto, nestes dois casos, em Joane e em Vermoim, até temos passeios. 
Não servem é de muito aos peões. As ervas apossaram-se, e a quem circula 

a pé resta render-se à evidência e circular pela estrada. Segurança zero! 
Sobretudo numa estrada - a EN 206 - conhecida pelo seu tráfego intenso.

O Tribunal de Guimarães 
condenou os cinco arguidos 
acusados de furto qualifica-
do, no caso dos desvios de 
gás natural da rede, adulte-
rando os consumos e uti-
lizando-o para, através do 
processo de co-geração, 
produzir energia eléctrica, 
que vendiam ao Sistema 

Eléctrico Português, e ener-
gia sob a forma de calor que 
vendiam a empresas. 

Os cinco arguidos são 
de Vila Nova de Famalicão, 
Santo Tirso, Guimarães e 
Vila do Conde. Um foi con-
denado a uma pena de sete 
anos de prisão, e os restan-
tes a penas entre os três e 

os quatro anos e meio, que 
ficam suspensas na sua exe-
cução por igual período.

Da leitura da sentença 
resulta ainda provado o mon-
tante do prejuízo sofrido pe-
las empresas distribuidoras 
de gás com este esquema, 
fixado em mais de 5,5 mi-
lhões de euros.

O colectivo de juízes do 
Tribunal de Guimarães con-
siderou provado que de 2004 
a 2012 os arguidos operaram 
desvios de gás natural da 
rede, “utilizando-o sem pa-
gar a respectiva contraparti-
da, manipulando para tal as 
válvulas existentes na rede 
de tubagem, utilizando “pipe 

spool”, fazendo ligações pi-
ratas ou usando mecanis-
mos magnéticos para impe-
dir o registo das contagens”.

Através deste gás que 
consumiam ilegitimamente, 
“os arguidos produziam, em 
processo de co-geração, 
energia eléctrica, que ven-
diam ao Sistema Eléctrico 

Português, e energia sob a 
forma de calor que vendiam 
a empresas que dela neces-
sitavam para o seu processo 
industrial”.

S.R.G.

Desviavam gás da rede e revendiam-no 
em forma de energia a empresas e ao sistema eléctrico 
CINCO ARGUIDOS CONDENADOS A PENAS DOS 7 AOS 3 ANOS

A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão vai 
apoiar os jovens empreen-
dedores entre os 18 e os 35 
anos no processo de ela-
boração de candidatura ao 
StartUP Voucher. O apoio 
será disponibilizado atra-
vés do programa Famalicão 
Made IN, e o período de can-
didaturas decorre até dia 10 
de setembro. 

A iniciativa, que represen-
ta uma das medidas da Star-
tUP Portugal – Estratégia 
Nacional para o Empreen-
dedorismo, promove a dina-

mização e desenvolvimento 
de projetos empresariais 
que se encontrem em fase 
de ideia. Os instrumentos de 
apoio disponibilizados são 
diversos, e prolongam-se ao 
longo de um período de até 
12 meses de preparação do 
projeto.

Os apoios do StartUP 
Voucher traduzem-se na atri-
buição de uma bolsa, com 
um valor mensal atribuído 
por promotor para o desen-
volvimento do projeto em-
presarial; em mentoria, atra-
vés do acesso a uma rede 

de mentores que forneçam 
orientação aos promotores; 
em acompanhamento do 
projeto por parte de entidade 
acreditada; e ainda na atri-
buição de um prémio de ava-
liação intermédia aos proje-
tos que obtenham avaliação 
intercalar positiva em função 
do cumprimento dos obje-
tivos de cada fase e de um 
prémio de concretização do 
projeto empresarial através 
da criação de empresa com 
a constituição de sociedade 
comercial. 

Os empreendedores in-

teressados em submeter 
candidaturas a este StartUP 
Voucher 2018, deverão con-
tactar o gabinete do Fama-
licão Made IN, contíguo ao 
edifício dos Paços do Con-
celho à Rua Camilo Castelo 
Branco, através do número 
252 320 930 ou ainda do 
email madein@vilanovade-
famalicao.org. 

Made IN apoia jovens nas candidaturas 
ao StartUP Voucher 2018

Rectificação:
O proprietário de um 

dos veículos incluídos 
na rubrica da semana 
passada (a carrinha 
branca que surge por 
indentificar, em função 
da ocultação da matrí-
cula, de resto, tal como 
a outra), nega que o 
mesmo esteja abando-
nado na via pública.
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Com o ano lectivo a apro-
ximar-se, e toda uma prepa-
ração em curso, o Ministério 
da Educação (ME) ainda não 
tem solução para a expectá-
vel sobrelotação que poderá 
verificar-se na Escola Básica 
(EBI) de Pedome. 

“O que percebi é que es-
tão claramente a contar que 
os pais, atentos a todas es-
tas dificuldades, se disper-
sem por outras escolas e 
que, por isso, não haja pro-
blemas”, revela o vereador 
da Educação, Leonel Rocha, 
que na passada quinta-feira 
renuiu com responsáveis da 
tutela em Lisboa, com o ob-
jectivo de a sensibilizar para 
o problema que poderá estar 
a ser criado para a comuni-
dade educativa daquele ter-
ritório. 

Na expectativa de uma 
resposta quanto às soluções 
e às propostas apresenta-
das pelo município, resposta 
essa que exigiu até à próxi-
ma sexta-feira, depois de 

meses e meses de silêncio, 
o vereador fala de um “con-
fiar na sorte” do ME, e de 
um “navegar à vista” que 
não compreende. “Eles têm 
consciência que se todos 
os alunos forem para Pedo-
me, têm um problema. Não 
há uma solução, a não ser a 
possibilidade do horário du-
plo, e não há mais nada…. 
É contar com a sorte… Que 
os pais não ponham lá os 
filhos”, desabafa acerca de 
uma insensibilidade total 
para estancar o “êxodo” dos 
alunos famalicenses para 
fora do concelho.

Vereador fala 
em “displicência”

Leonel Rocha fala de “dis-
plicência” do ME, e promete 
“denunciar, e pôr todas as 
coisas a nu”, caso não haja 
resposta e soluções para 
a expectável sobrelotação 
destinada à EBI de Pedome 

no próximo ano lectivo. Ad-
mite, contudo, que na base 
do procedimento que tem 
vigorado até agora possa 
não haver, de facto, uma 
resposta: “é ao que nos têm 
habituado neste processo 
todo… Não auscultaram o 
município quando decidiram 
cortar os Contratos de As-
sociação, não auscultaram o 
município quando quis apre-
sentar alternativas logo a se-
guir a essa decisão, não nos 
deram resposta nenhuma 
quando o próprio presiden-
te da Câmara vai ao gabi-
nete da senhora Secretária 
de Estado apresentar uma 
proposta. De Abril até agora 
não deram resposta absolu-
tamente nenhuma, mesmo 
tendo vindo cá uma delega-
ção Agrupamento (de Pedo-
me), inteirar-se da situação. 
Nem nessa altura, na base 
de uma lógica de cortesia, 
ligaram ao município”. 

Ao “Povo Famalicense”, 
Leonel Rocha adiantou que 

voltou a reformular a pro-
posta feita por Paulo Cunha, 
em Abril último, apontando 
para a possibilidade de cria-
ção de um pólo em Riba de 
Ave, recorrendo a uma das 
escolas aí existentes, “con-
cretamente para as turmas 
excedentes do 2.º e 3.º ciclo”. 
Suscitou ainda a necessida-
de de “avançar o mais rápido 
possível para a criação de 
secundário”. 

“Foi-nos dito que o Minis-
tério não coloca escola públi-
ca dentro de escolas priva-
das”, adianta a propósito da 
resposta dos responsáveis 
ministeriais. Confrontado 
com a realidade de Oliveira 
do Bairro, onde está já assu-
mida a instalação de uma ex-
tensão da escola pública nas 
instalações da antiga escola 
com Contrato de Associa-
ção, o Ministério manteve a 

recusa com o argumento das 
escolas de Riba de Ave não 
estarem “devolutas”, como a 
de Oliveira do Bairro, na me-
dida que ainda mantêm alu-
nos. “Nós, conhecedores da 
realidade, dissemos que as 
escolas, até mais uma delas, 
têm condições de autonomi-
zar espaço. Ficaram de nos 
dar uma resposta em relação 
a isso. Eu fui mais longe e, 
caso uma das escolas ve-
nha a ficar devoluta, à par-
tida podermos contar com a 
mesma solução de Oliveira 
do Bairro. Mas nada é certo 
ainda. Eu é que admito que 
possamos contar com essa 
solução, porque à partida 
não haverá discriminação ou 
ostracização de Vila Nova 
de Famalicão em relação a 
Oliveira do Bairro”, esclarece 
Leonel Rocha.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Próximo ano lectivo na Escola Básica de Pedome

Ministério “confia na sorte” e no “êxodo” 
dos alunos para escapar à sobrelotação
DENÚNCIA É FEITA PELO VEREADOR DA EDUCAÇÃO, QUE REUNIU NA PASSADA 
SEMANA EM LISBOA E EXIGIU RESPOSTAS ATÉ ESTA SEXTA-FEIRA
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O jovem de 19 anos acu-
sado do assalto à casa de 
Moisés Brandão Neves, e a 
mãe, de 49, que terá vendi-
do as peças em ouro resul-
tantes do roubo à casa do 
idoso, foram absolvidos da 
acusação de roubo agravado 
e de receptação. 

O juiz que presidiu ao co-
lectivo que julgou o caso, e 
que leu a sentença na pas-
sada terça-feira no Tribunal 
de Guimarães, falou de “pro-
va insuficiente para concluir 
que o arguido foi o autor dos 
factos”, ou seja, do assalto 
violento à casa daquele que 
era seu senhorio e vizinho 
que motivava a acusação de 
roubo agravado. 

Moisés Brandão Neves, 
conhecido por “Peixeiro”, 
acabou por morrer um mês 
depois do crime na sequên-
cia de várias complicações 
de saúde que se sucederam 
ao assalto, no qual foi agre-
dido de forma violenta, com 
um barrote em madeira e 

com socos e pontapés. 
O juiz presidente não 

deixou, contudo, de abordar 
uma conversa informal do 
jovem com os inspectores da 
Polícia Judiciária na qual terá 
dito que “não queria magoar 
ninguém”, o que sugere uma 
confissão, mas salientou de 
seguida que “conversas in-
formais, o tribunal não pode 
valorar”. A negação dos 
factos em audiência e a au-
sência de prova material de-

terminou assim a absolvição 
de João Pedro Faria, que viu 
desagravada a medida de 
coação a que estava sujeito, 
passando da prisão domici-
liária com vigilância electró-
nica a Termo de Identidade 
e Residência até trânsito da 
decisão em julgado. 

No caso da mãe, a prova 
produzida também não per-
mitiu ao colectivo de juízes 
perceber como os objectos 
em ouro que vendeu “foram 

cair na sua posse”, razão 
pela qual foi absolvida do 
crime de receptação, que 
pressupõe a proveniência 
ilícita dos bens apropriados. 
Apesar da sua identificação 
e de o testemunho da fun-
cionária da loja de venda de 
ouro terem atestado que foi 
Profetina Silva a vender os 
artigos do idoso, não se ten-
do provado que foi a acção 
criminosa do filho a fazê-los 
chegar à sua posse, não há 
sustentação para conside-
rar procedente o crime de 
receptação, no entender do 

tribunal.

Detenções quase 
um ano depois 
da morte do idoso

O assalto à casa de Moi-
sés Brandão Neves, de 83 
anos de idade, ocorreu a 19 
de Outubro de 2016. O ido-
so sofreu ferimentos graves, 
e a sucessão de complica-
ções de saúde acabaria por 
determinar a sua morte a 13 
de Novembro desse mesmo 
ano, menos de um mês de-

pois. A inquirição de mãe e 
filho só aconteceu em Se-
tembro de 2017, ao que se 
seguiu a constituição de ar-
guidos. 

A exumação do corpo de 
Moisés Brandão Neves ha-
veria de ser requerida em 
Novembro desse ano, mais 
de um ano de ter sido sepul-
tado, o que inviabilizou um 
diagnóstico da medicina le-
gal quanto às razões da mor-
te, dado o avançado estado 
de putrefacção.

Igualmente inútil foi a ava-
liação de eventual material 
biológico existente num par 
de sapatilhas pertencente 
ao jovem arguido, avaliação 
essa determinada em razão 
de terem sido encontradas 
pegadas com sangue no 
local do crime. “Não há cor-
respondência biológica en-
tre o rasto e as sapatilhas”, 
alegou juiz, acrescentando 
que o contexto “não permite 
afirmar que foi o arguido a 
produzir tais marcas”. 

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Prova “insuficiente” absolve filho e mãe
no caso do roubo à casa de Moisés Neves
ARGUIDOS ESTAVAM ACUSADOS DE ROUBO AGRAVADO E RECEPTAÇÃO. 
VÍTIMA, AGREDIDA VIOLENTAMENTE, FALECEU MENOS DE UM MÊS DEPOIS 

Mãe e filho foram absolvidos das acusações

ON Summer Fest 
deu as boas-vindas ao verão 

Os jovens famalicenses 
aderiram em massa ao ON 
Summer Fest, que deu as bo-
as-vindas ao verão. O festival 
de música, que todos os anos 
é promovido pela autarquia, 
através da Casa da Juventu-
de, decorreu este sábado à 
noite no Parque da Juventu-
de, com o rapper Deau como 
cabeça de cartaz. 

Para além do músico do 
Porto, passaram ainda pelo 
palco do ON Summer Fest 
alguns nomes promissores e 
já consagrados do panorama 
musical do concelho e da região. 

Os famalicenses The CityZens foram os primeiros a subir ao palco e apresentaram ao 
público os temas que compõem o último álbum da banda – “We are the CityZens”. Seguiram-
-se os rappers B Quest e Cálculo e foi também ao ritmo do Hip Hop que Deau encerrou esta 
quarta edição do festival.  

Colheita de Sangue 
em Famalicão

A Associação de Dadores de Sangue de Vila Nova de Famalicão 
promove, no próximo dia 25, uma colheita de sangue na Praça D. 
Maria II , na cidade de Famalicão, aberta à população em geral.

A acção será realizada entre as 09h00 e as 12h30 pelo Instituto 
Português do Sangue e da Transplantação (IPST).
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O casal que liderava o 
esquema de angariação de 
donativos, com recurso a 
instituições fictícias e falsos 
casos de carência social, foi 
condenado a quatro anos e 
seis meses de prisão pelos 
crimes de burla qualificada 
e falsificação de documento. 
Um terceiro arguido, um re-
formado da Função Pública, 
foi condenado a três anos de 
prisão, mas a pena fica sus-
pensa por igual período. 

A sentença do caso que 
começou a ser julgado em 
Maio último foi lida no Tribu-
nal de Guimarães na manhã 
da passada terça-feira.

Cátia e Hélder Fonseca 
foram condenados a uma 
pena de quatro anos de pri-
são pelo crime de burla qua-
lificada, e a um ano de prisão 
pelo crime de falsificação, re-
sultando no cúmulo jurídico 

de quatro anos e seis meses. 
O casal, que se encontra em 
prisão preventiva desde a 
data da detenção, Junho de 
2017, vai continuar assim pri-
vado da liberdade. A pena de 
prisão efectiva atende aos 
antecedentes criminais por 
crimes de idêntica natureza, 

e à “gravidade da conduta 
dos arguidos”, não obstante 
a confissão do essencial dos 
factos e a aparente “tomada 
de consciência do grande 
desvalor dos actos que prati-
caram”, suportou a presiden-
te do colectivo de juízes.

Abílio Silva, o cobrador 

que o tribunal entendeu que 
“aderiu ao plano” do casal 
de forma consciente, foi 
condenado a uma pena de 
dois anos pelo crime de bur-
la qualificada e oito meses 
pelo crime de falsificação, 
resultando num cúmulo de 
três anos de prisão que fica 
suspensa por igual período. 
O desagravamento da pena 
para este arguido levou em 
conta a ausência de antece-
dentes criminais, a idade, a 
inserção social e familiar, e 
a “menor gravidade” da sua 
conduta. No entanto, a con-
vicção do tribunal é de que 
a vantagem patrimonial que 
o tribunal conseguiu apurar, 
de acordo com a prova do-
cumental do processo, “fica 
aquém” da que o arguido 
teve realmente com a “ade-
são ao plano” do casal.

“Credibilidade 
das instituições 
posta em causa”

Na leitura da sentença, a 
presidente do colectivo fa-
lou de uma “conduta grave, 
que não podia deixar de se 
reflectir nas penas”. Censu-
rou uma actuação que “se 
prolongou por muito tempo, 
em que as pessoas atingi-
das foram muitas, sobretudo 
pessoas influenciáveis e im-
pressionáveis por este tipo 
de causas, e também menos 
desconfiadas”, apelando a 
donativos e “fazendo crer 
que se destinavam a situa-
ções de beneficência social”, 
quando na verdade as quan-
tias tinham como objectivo o 
“proveito próprio e pessoal”. 
“Grande parte delas há-de 
ter contribuído com sacrifí-

cio”, comentou a juíza a pro-
pósito.

Para além do prejuízo 
material para os milhares de 
pessoas que, entre 2010 e 
2017, foram visadas pelo es-
quema do casal Cátia e Hél-
der Fonseca, a presidente do 
colectivo deu conta de um 
prejuízo maior para todo o 
sector social, considerando 
que a “credibilidade das insti-
tuições que realmente fazem 
trabalho social foi posta em 
causa” com esta fraude. 

Fraude de 316 
mil euros

O tribunal deu como pro-
vado que entre Junho de 
2010 e Junho de 2017 o es-
quema terá permitido obter 
ganhos da ordem dos 316 

mil euros, e que, a maior par-
te desse montante, mais de 
262 mil euros, beneficiaram 
o casal Cátia e Hélder Fon-
seca. No tocante ao arguido 
Abílio, o tribunal atribui-lhe 
a angariação de mais de 
108 mil euros, num total de 
2406 cobranças, cobranças 
estas que, de acordo com o 
estabelecido como comissão 
com o casal – 2,50 euros por 
donativo cobrado -, ter-se-ão 
traduzido num ganho de pou-
co mais de seis mil euros.

O colectivo considerou 
que os três arguidos actu-
aram “conjuntamente”, e 
de forma “livre, voluntária e 
consciente, bem sabendo 
que a sua conduta era proi-
bida por lei”.

A fraude chegou a julga-
mento através de uma inves-
tigação da PSP de Vila Nova 
de Famalicão, suscitada por 
uma denúncia anónima. Na 
sequência desta investiga-
ção a polícia efectuou bus-
cas domiciliárias e deteve 
os três arguidos, no final de 
Junho de 2017. Apreendeu 
mais de nove mil fichas con-
tendo identificação de pes-
soas que eram contactadas 
e aliciadas a contribuir para 
falsas causas sociais, re-
correndo a sete instituições 
fictícias.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Tribunal condena arguidos 
responsáveis por esquema fraudulento 
de angariação de donativos
HÉLDER E CÁTIA FONSECA CONDENADOS A 4 ANOS E MEIO DE PRISÃO, 
ABÍLIO CONDENADO A 3 ANOS, MAS PENA FICA SUSPENSA

LIPAC foi à “Praça” 
do Canal 1 da RTP

A LIPAC- Liga de Profilaxia e Ajuda Comunitária es-
teve, no passado dia 9 de Julho, no programa Praça do 
Canal 1 da RTP.

Durante o programa a diretora pedagógica, Ivone Ca-
lafate, apresentou as valências da LIPAC e contou com a 
companhia  do Projeto Desperta e Brinca seu parceiro, da 
sua coordenadora Marta Maia, e dos meninos que fazem 
parte deste projeto. 

Casal condenado a prisão efectiva já está detido preventivamente desde junho do ano passado
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Dia a Dia - Mário Martins

O futuro está aqui tão perto…
Ali tudo foi pensado ao pormenor, para que 
os futuros habitantes (estima-se que na próxima 
década a cidade tenha capacidade para receber 40 
mil pessoas) possam viver com todo o conforto e sem 
precisarem de ar condicionado. Os edifícios foram 
revestidos de materiais que não acumulam calor e, 
no centro, pode ver-se uma torre eólica para gerar 
eletricidade. Existem ainda diversos túneis, entre os 
prédios, que espalham ar fresco. As avenidas são 
estreitas e sem sol. As deslocações entre as várias 
áreas da cidade são asseguradas por um 
pequeno veículo que se movimenta através de um 
campo magnético. Cabem quatro passageiros 
de cada vez. As pessoas não vão precisar de carro 
nem de pagar transportes públicos. Aqui as crianças 
podem brincar à vontade na rua.

1. “A Bela Verde”
Tive o enorme prazer de participar, no dia 20 de julho, na 

sessão “Ambientar-se” que aconteceu na Casa do Território, no 
Parque da Devesa. Primeiro foi projetado o filme francês “A Bela 
Verde” e depois seguiu-se uma mesa redonda em que participei.

“A Bela Verde” conta a história de uma mulher vinda de um 
planeta utópico (vamos falar de utopias) que chega à Terra para 
ajudar as pessoas, através do seu conhecimento superior, para 
que o nosso planeta seja um lugar melhor. Encontra sérios pro-
blemas para se adaptar ao “nosso” mundo, ao querer fazer com 
que a terra seja vista como um planeta amigo da galáxia e não 
como uma ameaça potencial ao resto da comunidade. 

As minhas relações com o cinema são ténues e difusas. Gos-
to de um conjunto de atores (Norman Freaman, Denzel Washin-
gton, Anthonhy Hopkins, Richard Gere, Harrison Ford, Bruce 
Willis, Silvester Stalonne, Chuck Norris, Arnold Chevarzeneg-
ger, Jim Parsons, (o Sheldon Cooper da série “A Teoria de Big 
Bang”) e de um conjunto de atrizes (Jodie Foster, Sharon Stone, 
Julia Roberts, Nicole Kidman, Kim Bassinger, Julie Andrews, 
Brigitte Bardeaux…), um conjunto de mulheres que já foram ou 
ainda são muito bonitas e, na minha opinião, atrizes com provas 
dadas. Devo acrescentar que o primeiro filme que vi num cinema 
foi “O Direito de Nascer”, no Teatro Circo, em Braga, e que um 
dos filmes mais interessantes que vi e de que mais gostei foi “A 

Laranja Mecânica”, realizado por Steven Spilberg…

2. Utopias…
Uma utopia é, genericamente, a construção de modelos só-

cio – económicos que não existem no presente. São lugares 
que não existem. O termo foi inventado por Thomas More, em 
1516, e teve um grande aprofundamento no século XIX com 
Saint Simon, Fourier e Owen que desenvolveram o conceito de 
“socialismo utópico”. Considera.se que Platão, na “República”, 
desenhou uma das primeiras conceções de uma utopia e mui-
to recentemente Alan Marshal publicou o livro “Ecotopia 2121” 
que “desenha” a transformação utópica de 100 cidades, entre as 
quais Paris, Londres e Nova Iorque.

“Let`s make our planet great again” (façamos de novo da Ter-
ra um planeta grande), disse Emmanuel Macron a Trump, em 
maio de 2017, na cimeira do clima de Paris. Será este repto de 
Macron uma utopia? Penso que não. Apesar do mundo “estar 
perigoso” é preciso que todos trabalhemos para fazer um mundo 
melhor.

 Manuel Vásquez Montalbán diz que “as utopias são neces-
sidades que, por não se encontrarem, causam sofrimento” que 
“a única utopia na Europa é a própria Europa” e que “carecer 
de utopia é viver sem nenhuma esperança real”. É isto que nos 
deve fazer “mover” e que nos deve fazer “ambientar”.

Há outras “utopias” que já tenho referido nestas páginas: o 
“movimento da produção biológica”, em Copenhaga, na Dina-
marca, e o “projeto electricity”, em Gotemburgo, na Suécia. Já 
Óscar Wilde dizia que “não fazer absolutamente nada é a coi-
sa mais difícil do mundo, a mais difícil e a mais intelectual” e 
Romain Rolland (1866 – 1944), novelista e compositor francês, 
acrescentava que “ao querermos, enganámo-nos muitas vezes, 
mas quando nunca queremos, enganámo-nos sempre”. Karl Po-
pper, em “A sociedade aberta e os seus inimigos”, vai na mesma 
direção: “embora a História não tenha objetivos, podemos im-
por-lhe os nossos”.

3. A cidade do futuro que parecia utopia…
No “Sapo Viagens”, li um artigo interessantíssimo que não 

resisto a quase transcrever na íntegra.
A meia hora de distância de Abu Dhabi, a capital do Emiratos 

Árabes Unidos, está a ser construída a Masdar City, uma cidade 
em pleno deserto, sem carros, sem lixo e com zero emissões 
de carbono. Apesar do calor que se faz sentir nas zonas mais 
desprotegidas da cidade, em que as temperaturas podem ser 
superiores a 40 graus, já existem áreas onde é possível estar 
sentado confortavelmente.

Só em 2025 a Masdar City poderá estar completa. Para já só 
vivem lá estudantes do Masdar Instituto, parceiro do MIT. O ob-
jetivo dos investigadores é combinar as mais avançadas inova-
ções tecnológicas com antigas práticas de construção, de forma 
a conseguir obter um modelo sustentável.

Ali tudo foi pensado ao pormenor, para que os futuros habi-
tantes possam viver com todo o conforto e sem precisarem de 
ar condicionado. Os edifícios foram revestidos de materiais que 
não acumulam calor e, no centro, pode ver-se uma torre eólica 
para gerar eletricidade. Existem ainda diversos túneis, entre os 
prédios, que espalham ar fresco. As avenidas são estreitas e 
sem sol.

As deslocações entre as várias áreas da cidade são asse-
guradas por um pequeno veículo que se movimenta através de 
um campo magnético. Cabem quatro passageiros de cada vez. 
As pessoas não vão precisar de carro nem de pagar transportes 
públicos. É também permitida a deslocação pedonal e o uso de 
bicicletas.

Entre as áreas recreativas, zonas desportivas e espaços para 
habitação, a cidade estará equipada com as instalações neces-
sárias para ser auto – suficiente. Haverá centros de reciclagem, 
centrais para tratamento de resíduos, centrais para tratamento 
de água e plantações de várias espécies para a produção de 
alimentos e biocombustíveis. Painéis solares estrategicamente 
colocados são responsáveis pela produção de grande parte da 
energia consumida.

Desenhada pelo arquiteto inglês Norman Foster, prevê-se 
que a tecnologia desta cidade do futuro seja exportada para todo 
o mundo. O país pretende complementar uma parte das suas 
necessidades energéticas com fontes de energia renováveis. A 
cidade vai proporcionar um estilo de vida totalmente saudável e 
com segurança. Aqui, as crianças podem brincar à vontade na 
rua e os pais não precisam de se preocupar com nada.

Pode Famalicão (com as necessárias adaptações) vir a ser 
uma cidade assim? Para já, é uma utopia!
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O município de Vila Nova 
de Famalicão tem dado nas 
vistas fora de portas. Na 

passada semana recebeu  
a visita dos associados da 
Câmara de Comércio Lu-

so-Britânica, no âmbito da 
iniciativa “How It’s Made In 
Vila Nova de Famalicão”, e 
acolheu a visita do embai-
xador da República Checa, 
em Portugal, Petr Šelepa, 
e do Cônsul honorário da 
República Checa no Porto, 
Francisco Pavão. No final de 
junho cerca de 400 congres-
sistas do World Marketing 
Congress jã tinham estado 
de visita a Famalicão para 
conhecer o novo Centro 
Português do Surrealismo e 
a Fábrica de Chocolate da 
Casa Grande. 

A jornada de trabalho 
do embaixador realizou-se 
a convite do município, no 
âmbito da política da interna-
cionalização que está a ser 
desenvolvida e aprofundada 
pelo executivo municipal pre-
sidido por Paulo Cunha.

A comitiva teve oportu-
nidade de visitar a Têxtil 
Manuel Gonçalves (TMG), 
apontada como um exemplo 
da pujança industrial e eco-
nómica de Famalicão e uma 

das empresas famalicenses 
que mais exporta para a Re-
pública Checa.

Em nota de imprensa, a 
Câmara Municipal adianta 
que a visita do embaixador 
“teve como objetivo dar a 
conhecer as potencialidades 
económicas e industriais do 
concelho, mas também fa-
zer uma apresentação da 
dinâmica cultural e turística, 
demonstrando que Famali-
cão tem qualidade de vida e 
as pessoas gostam de viver 
aqui”. Nesse sentido, a jorna-
da passou obrigatoriamente 
pela Devesa. Na Casa do 
Território, foram dados a co-
nhecer um conjunto de pro-
jetos industriais emergentes, 
através da apresentação das 
startups WestMister, Meia 
Dúzia e Alma De Luce.

No final, foram colocadas 
em cima da mesa diversas 
propostas de cooperação 
com destaque para o convite 
ao Municipio de Vila Nova de 
Famalicão para apresentar o 
concelho e as potencialida-

des na República Checa, já 
em Outubro próximo.

“Ver como se faz em Fa-
malicão” foi, entretanto, o ob-
jectivo da visita da Câmara 
de Comércio Luso-Britânica. 
“How It’s Made In Vila Nova 
de Famalicão” decorreu da 
terça-feira da semana pas-
sada, com uma visita às 
instalações da Salsa e uma 
passagem pela incubadora 
de empresas do Famalicão 
Made IN – Polo da Riopele.

Os associados da Câma-

ra de Comércio Luso-Britâ-
nica passaram também pela 
Casa Grande – Fábrica de 
Chocolates e a jornada ter-
minou com visita e prova de 
vinhos na Casa de Compos-
tela, um produtor também ele 
nascido do têxtil. Pertence à 
família Manuel Gonçalves, o 
fundador da Têxtil TMG que 
também criou e lançou a 
Casa Agrícola de Compos-
tela. 

Delegações da República Checa e do Reino Unido visitaram empresas e valências

ADN empreendedor do município dá nas vistas 
fora de Portugal

O Grupo Desportivo 
de Natação de Famalicão 
(GDNF), acaba de se posi-
cionar no terceiro lugar do 
pódio nacional de equipas, 
nos campeonatos nacionais 
de infantis realizados no 
complexo olímpico de pisci-
nas de São João da Madeira, 
no passado fim de semana.

Num campeonato nacio-
nal com a participação de 
128 clubes e cerca de 700 
nadadores inscritos, “Fama-
licão destacou-se desde o 
primeiro dia”, sublinha o clu-
be, que recorre aos números 
para o justificar. O GDNF to-
talizou 69 pontos em quatro 
sessões, subindo assim ao 
terceiro lugar do pódio atrás 
do Futebol Clube do Porto e 
do Sporting Clube de Portu-
gal.

Os atletas que se sagra-
ram campeões nacionais 
foram Daniela Lopes aos 
400 Estilos; Inês Rego aos 
200 Bruços e Afonso Silva 
aos 400 Livres e 100 Livres, 
assim como a estafeta de 
4x100 Estilos, constituída 
por Gabriel Santos, Inês 
Rego, João Oliveira e Danie-
la Lopes. 

Os nadadores que se 

sagraram vice-campeões 
nacionais foram a Mariana 
Costa aos 100 Bruços, Ga-
briel Santos aos 200 Livres 
e 200 Estilos e Afonso Silva 
aos 200 Estilos. 

Destaque ainda para o 
terceiro lugar conquistado 
por Gabriel Santos aos 100 
Costas, e as estafetas de 
4x100 Livres, constituída 
por Gabriel Santos, Maria-
na Costa, Daniela Lopes e 
Frederico Silva; e de 4x200 
Livres Gabriel Santos, Ma-
riana Costa, João Campelo e 
Daniela Lopes. 

Os nadadores Daniela Lo-
pes e Afonso Silva entraram 
no Top 5 das melhores per-
formances. Ainda, Inês Rego 

estabeleceu o novo record 
do Clube, na prova de 200 
Bruços.

Na pontuação do nada-
dor completo Daniela Lopes 
conquistou o 2.º lugar; Afon-
so Silva o 4.º lugar; Gabriel 
Santos o 6.º lugar; e Mariana 
Costa o 9.º lugar.

Para o treinador do es-
calão infantil Adriano Niz, 
“Famalicão esteve mais uma 
vez representado ao mais 
alto nível, com os seus extra-
ordinários atletas a demons-
trar todo o seu potencial des-
portivo”. O técnico destaca 
os títulos nacionais, os recor-
des pessoais e as “excelen-
tes marcas”, para frisar que 
premeiam nadadores “que realizaram um trabalho sério e determinado”. 

Famalicão é o terceiro 
melhor clube nacional 
na natação

Agenda Urbana 
do Eixo Atlântico 
em consulta pública

Está a decorrer até 30 de setembro o período de con-
sulta pública sobre o plano de ação para a implementação 
da agenda urbana do Eixo Atlântico. A agenda urbana da 
União Europeia é um novo método de trabalho que procura 
maximizar o potencial de crescimento das cidades e, atra-
vés delas, enfrentar os desafios da sociedade.

No espírito de manter o sistema urbano na vanguarda 
do desenvolvimento da UE, o Eixo trabalha numa Agenda 
Urbana para o sistema urbano da Euro-região, a primeira 
transfronteiriça da UE. 

Para assegurar que o Plano responde às necessidades 
reais e expectativas do território, é aberta uma consulta 
pública, para a qual todos os organismos/instituições/pes-
soa individual são chamado a participar. Os interessados 
podem consultar o Plano através do seguinte link https://
www.eixoatlantico.com/gl/secretaria-xeral/axenda-urbana 
e enviar as suas contribuições para o email: eixoatlanti-
co@eixoatlantico.com indicando no assunto: “consulta 
agenda urbana”.
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Dizer-se que, no passado 
dia 19 de julho de 2018, por 
ocasião do 44.º aniversário 
da fundação do CDS-PP, a 
líder do partido afirmou que 
o CDS é o único partido não 
socialista em Portugalpode 
parecer uma afirmação insig-
nificante, mas não o é, e para 
isso basta recordar.

Na época da sua funda-
ção,o CDS viu-se confron-
tado com enormes dificulda-
des de afirmação, fruto dos 
graves ataques de que foi 
vítima perpetrados pela ex-
trema-esquerda, que a todo 
o custo pretendia alcançar o 
poder.

Naquele período após a 
revolução de Abril, em que 
o extremismo e radicalismo 
ideológicos tentaram a subs-
tituição de uma ditadura cor-
porativista que caracterizava 
o regime do Estado Novo, 
por uma outra de cariz mar-
xista-leninista, a existência 
de um partido moderado e 
localizado ao centro direita, 
consubstanciava uma amea-
ça àqueles intentos e foi por 
isso alvo de ataques violen-
tos.

Os primeiros tempos de 
atividade do partido visaram 
sobretudo a sua implanta-
ção,sendo que sempre foi-
dificultada e impedida pelo 
clima de instabilidade, vio-
lência e anarquia que se vi-
via no país, como são exem-

plos os assaltos à sua sede 
em 4 de Novembro de 1974 
e em 11 de Março de 1975. 
Todavia, a coragem e a fir-
meza de muitos democratas 
cristãos permitiu que a 13 de 
Janeiro de 1975 o CDS pro-
cedesse à sua legalização 
junto do Supremo Tribunal 
de Justiça.

Mas o momento mais di-
fícil e mais marcante da his-
tória do CDS ocorreu aquan-
do da realização do seu I 
Congresso no Palácio de 
Cristal, no Porto, em 25 e 26 
de Janeiro de 1975, onde foi 
novamente vítima da extre-
ma-esquerda, que provocou 
distúrbios, cercou o edifício 
e tentou a invasão, tendo as 
forças militares permitido o 
sequestro dos congressistas 
durante 15 horas.

Provavelmente para mui-
tos aquele episódio nada 
represente ou até muitos o 
desconheçam, mas o certo é 
que ainda hoje representa o 
maior ataque a uma entidade 
legalmente constituída e re-
conhecida alguma vez leva-
do a cabo em Portugal após 
a implementação do regime 
democrático.

Mas o CDS e os seus fun-
dadores não se renderam e 
continuaram a sua luta in-
transigente pela conquistade 
um país mais justo, mais soli-
dário e assente numa matriz 
democrata cristã de respeito 

pela liberdade e iniciativa do 
homem. 

Por isso, também naquela 
época, o CDS demonstrou, 
sem qualquer reserva, o 
seu posicionamento ideoló-
gico, quando na votação da 
Constituição da República 
Portuguesa de 1976 se apre-
sentou como a única força 
política a votar contra.E fê-
-lo porquanto, não obstante 
reconhecer a importância 
da consagração no texto de 
alguns direitos, liberdades e 
garantias e direitos econó-
micos e sociais, pretendeu 
afirmar que não desejava 
para Portugal o rumo do so-
cialismo.

Assim, volvidos 44 anos 
desde a sua fundação, o 
CDS podee deveafirmar-
-se com toda a legitimidade 
como o único partido não so-
cialista no espectro político 
nacional.

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

CDS-PP, o único partido 
não socialista!

A VMER (Viatura Médica 
de Emergência e Reanima-
ção) do Centro Hospitalar do 
Médio Ave (CHMA) acaba 
de receber um novo equi-
pamento para atuação em 
emergência. Trata-se de um 
compressor cardíaco ex-
terno que foi atribuído pelo 
INEM. Segundo adianta o 
CHMA em nota de imprensa, 
“permitirá aumentar a eficá-
cia da atuação em determi-
nadas situações de paragem 
cardíaca”. 

Este equipamento vai 
permitir a curto prazo a in-
tegração no projeto ECMO, 
em articulação com o Cen-
tro Hospitalar de São João, 
abrindo a possibilidade de 
oxigenação e circulação ex-
tra corpórea, o que poderá 
aumentar a sobrevida de ví-
timas de paragem cardíaca. 

A equipa da VMER já re-
cebeu formação pelo INEM e 

terá agora seis dias de treino 
e habituação com o equipa-
mento para o seu manuseio 
adequado e seguro. 

O ECMO é orientado para  
uma técnica de “suporte vital 
extracorporal que permite a 
substituição temporária das 
funções pulmonar e cardí-
aca nos casos de falência 
respiratória e/ou circulatória 

aguda grave ao tratamento 
convencional, possibilitando 
a referenciação atempada e 
resgate em segurança des-
tes doentes para centros 
especializados”. No caso do 
CHMA esta referenciação é 
para o Centro Hospitalar de 
São João.

VMER recebe novo 
equipamento para situações 
de paragem cardíaca 
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Idealizar máquinas para 
solucionar problemas do 
dia a dia, partilhá-las e con-
sensualizá-las no universo 
de um colectivo, fazer das 

ideias esboço, transmiti-las 
e envolver-se no desenvol-
vimento técnico, gerir um 
orçamento, ultrapassar difi-
culdades e frustrações opon-

do-lhes soluções criativas, 
prosseguir, e, finalmente, 
ver o resultado. O resultado 
são máquinas que as crian-
ças do ensino básico de seis 
agrupamentos de escolas do 
concelho foram desafiadas a 
idealizar, e que concretiza-
ram com o apoio das escolas 
profissionais, e mais a mon-
tante com a mentoria e recur-
sos técnicos instalados na 
Universidade Lusíada (UL), 
onde se encontra radicada a 
coordenação científica deste 
projecto “MyMachine”.

O desafio foi lançado 
pela Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão às 
escolas da sua rede edu-
cativa, no início do ano, em 
resultado de um protocolo 
estabelecido com o Parque 
Tecnológico do Óbidos, que 
gere a marca do projecto 
original criado na Universi-
dade de Howest, na Bélgica. 
O resultado final de um ano 
lectivo onde a tecnologia foi 
prato forte, poderá ser vista 
já no início do próximo, com 
a apresentação das máqui-
nas concebidas nesta cadeia 
de valor que inclui alunos do 
ensino básico ao superior.

Pedro Reis, o docente da 
Universidade Lusíada que 
empresta todo o seu conhe-
cimento e entusiasmo ao 
projecto, falou ao “Povo Fa-
malicense” do balanço que 
já é possível fazer desta pri-
meira edição. “Francamente 
positivo”, sublinha, não só 
porque “desmistifica” o uni-
verso tecnológico que os 
rodeia, mas também porque 
os desafia a cedências, par-
tilhas e busca de consensos, 
no seio de um processo que 
é essencialmente colectivo.

Para o presidente da 
Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, “este projeto tem a 
virtuosidade de aproximar o 
contacto entre as escolas do 
1º Ciclo, as escolas Profis-
sionais e as Universidades, 
colocando todos a trabalhar 
no objetivo de dar corpo ao 
sonho das crianças.” 

Do sonho 
à realidade

Segundo Pedro Reis, o 
processo é desencadea-

do no ensino básico, com 
a colaboração dos agrupa-
mentos de escolas, onde os 
alunos de tenra idade são in-
centivados a criar máquinas. 
“Eles têm que ter a capaci-
dade de colocar em meia 
dúzia de rabiscos aquilo que 
há-de ser possível executar 
depois do ponto de vista téc-
nico”, adianta o docente. Os 
alunos do secundário, no-
meadamente o ensino pro-
fissional, são os executores 
das ideias, num processo 
em que a Lusíada é a sede 
do “hardware” que permite a 
coordenação dessa execu-
ção, emprestando conheci-
mentos na área da engenha-
ria informática, mecânica e 
electrónica, mas também na 
área do design e da gestão.

Da teoria à prática, Pe-
dro Reis aborda o processo 
de criação de uma máquina 
para arrumar o material es-
colar, que suscitava ques-
tões de logística e tempo 
para arrumar: “teve que se 
arranjar um armazém ver-
tical, em que cada um tem 
a sua ‘fatia’ do armazém. 
Imagine-se um ‘queijo’, em 
que cada um tem a sua par-
te, a sua ‘fatia’, e onde vão 
guardar esse material. Apa-
rentemente fácil, mas as ré-
guas de 30 centímetros têm 
que caber lá dentro! Quando 
chega lá e coloca o nome ou 
número do aluno posiciona-
-se a ‘fatia’ correspondente 
ao aluno”.

Apesar de estarmos pe-
rante um projecto que toca 
tantas disciplinas, e se ins-
creve num universo etário 

bastante amplo - dos seis aos 
20 anos -, em que a percep-
ção do alcance tecnológico 
difere de acordo com o grau 
de competências adquiridas, 
Pedro Reis só vê vantagens 
neste “MyMachine”. “A van-
tagem grande vantagem é, 
essencialmente, para os 
meninos mais pequenos, do 
1.º ciclo, que sonham muito, 
porque vivem muito no uni-
verso dos ‘Power Rangers’ e 
coisas do género, percebe-
rem mais adiante, confron-
tados com as competência 
dos alunos do secundário 
e do ensino superior, que 
muitos dos seus sonhos têm 
continuidade. Portanto, que 
há coisas que podemos exe-
cutar, outras que não, e as 
que não podemos temos que 
explicar porquê de forma a 
eles entenderem, mas mais 
do que isso é eles pensarem 
já em termos colectivos”, 
sublinha o docente universi-
tário, convicto da mais-valia 
deste processo de aquisição 
de competências. A propósi-
to, afirma: “uma coisa é eles 
estarem passivos a ouvir o 
professor explicar no quadro. 
Outra coisa é ter um objec-
tivo comum, em que vão ter 
que negociar para chegar a 
consensos, nomeadamen-
te sobre a máquina que vão 
executar, em que outras pes-
soas vão ter que executar a 
sua ideia a partir de alguns 
rabiscos”. Todo este proces-
so de desenvolvimento acon-
tece num “toma lá, dá cá” de 
dicas, propostas e decisões 
que enriquecem o processo 
formativo, do ponto de vista 

da aquisição de competên-
cias técnicas, mas também 
do ponto de vista intelectual.

“Desmistificar” 
a tecnologia

Do outro lado dos ganhos 
está o próprio entusiasmo da 
pequenada, que visitou os la-
boratórios da UL e pôde ve-
rificar a concepção das suas 
ideias, interagindo com uma 
panóplia de tecnologia de 
ponta ao serviço do proces-
so. “As visitas de uma hora 
acabaram por durar duas 
horas e três”, revela acerca 
da forma interessada como 
as crianças experienciaram 
a capacidade instalada na 
universidade, operando tec-
nologias e robôs. “Pegar, 
perceber como funcionado, 

a partir do quê ganhou 
forma, e para que serve, 
ajuda a ‘desmistificar’ e sim-
plifica”, frisa o docente, para 
o qual a metodologia é uma 
espécie de “via verde” para a 
percepção.

Licenciado em Engenha-
ria Electrónica e Informática, 
com um mestrado em Elec-
trónica Industrial (Área de 
Especialização em Automa-
ção e Robótica) e doutorado 
em Engenharia Biomédica, 
Pedro Reis considera que a 
segunda edição do projecto, 
a lançar já no próximo ano 
lectivo, tem tudo para se 
consolidar ao ponto de poder 
ser ampliado no universo da 
rede educativa.

CONTINUA NA PÁGINA 13

“MyMachine” funde alunos 
do básico ao universitário na criação 
de tecnologia criativa
PROJECTO LANÇADO PELA CÂMARA MUNICIPAL NAS ESCOLAS DA REDE, 
TEM COORDENAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE LUSÍADA

6 máquinas 
e mais de 100 
alunos envolvidos

Em Portugal, o projecto está em desenvolvimento em 
apenas dois territórios. O primeiro foi o município de Óbi-
dos. O de Vila Nova de Famalicão aderiu no ano lectivo 
2017/2018.

O projecto que decorreu no ano lectivo 
findo envolveu:

6 Agrupamentos - D. Sancho I, D. Maria II, 
Pedome, Ribeirão, Benjamim Salgado e Camilo Castelo 
Branco)

7 turmas do 1.º ciclo - duas do 1.º ano, uma 
do 2.º, uma do 3.º e três do 4.º ano.

121 alunos

6 Projectos:
1 - Máquina para arrumar brinquedos;
2 - Máquina para distinguir os “toques”;
3 - Máquina para arrumar material 
      escolar;
4 - Máquina para medir e informar 
      sobre o ruído na cantina;
5 - Máquina para afiar 
      automaticamente os lápis;
6 - Máquina “colete” para salva vidas.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES 
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Para o vereador da Edu-
cação da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão, 
Leonel Rocha, este “MyMa-
chine” vem reforçar uma 
“estratégia” assumida de 
promoção do empreendedo-
rismo junto da comunidade 
estudantil.

Convicto de que o em-
preendedorismo “não serve 
para criar empresas”, mas 
para que “todos os cidadãos, 
estejam onde estiverem, te-
nham pró-actividade perante 
os problemas, e vão à procu-
ra de soluções criativas para 
resolvê-los”, o responsável 
autárquico está seguro que 
materializar essa estratégia 
da governação municipal 
passa dar essas competên-
cias às futuras gerações. 
É esse o compromisso do 
“MyMachine” que, nas pa-
lavras de Leonel Rocha, 
encaixa na perfeição nesse 
desiderato local de promover 
cidadãos empreendedores e 
pró-activos.

O projecto tem o mérito 

de colocar as crianças pe-
rante o universo dos adultos 
sem que estas saiam da sua 
própria realidade. E porquê? 
Porque as põe a “identificar 
problemas do seu dia a dia 
e a procurar soluções”, sus-
tenta o vereador. Para além 
disso, todas as propostas 
surgidas estão sujeitas a de-
bate em contexto de turma 
ou inter-turmas, “o que entra 
na lógica da negociação, do 
debate, da procura de con-
sensos”. Ainda, a necessida-
de de argumentar na defesa 
do seu projecto “trata a ques-
tão da oralidade”. A jusante, 
a máquina escolhida pela 
maioria volta reunir o colec-
tivo em torno da concretiza-
ção da ideia, colocando no-
vamente todos os alunos do 
mesmo lado.

Fechado o esboço da má-
quina, a “bola” passa para os 
alunos da Universidade Lusí-
ada. Segundo Leonel Rocha 
são eles que recebem os 
desenhos dos “engenheiros” 
do 1.º ciclo, e se encarregam 

de os “verter tecnicamente 
numa máquina”. “Quando a 
universidade lhes vai mos-
trar o que fez, muitas vezes 
esses ‘engenheiros’ dizem 
que não é bem assim, por-
que o que eles idealizaram 
era outra coisa”, sublinha 
acerca do espírito crítico da 
pequenada, que revela fir-
meza na defesa da sua ideia.

Na linha seguinte estão os 
alunos do ensino profissional 
que, através dos cursos com 
vocação técnica para a con-
cretização, se vão encarre-
gar da produção do projecto 
concebido pela universidade 
e idealizado pelos alunos do 
1.º ciclo. 

Máquinas 
apresentadas 
no início do próximo 
ano lectivo 

Prontas que estão as má-
quinas, ao cabo de meses 
de trabalho de equipa, elas 
serão apresentadas no iní-

cio do próximo ano lectivo. 
O vereador reconhece que o 
ideal teria sido que essa fase 
de final tivesse acontecido 
no final do ano lectivo, mas, 
não tendo sido possível, o 
momento será do início do 
ano, “de forma a estimular e 
servir de motivação para o 
desenvolvimento do projecto 
nas escolas”.

Apoio financeiro 
municipal

A Câmara Municipal apoia 
o projecto do ponto de vis-
ta dos recursos financeiros, 
destinando um orçamento de 
500 euros para cada candi-
datura.

Para além de todas as 
vantagens para os alunos, 
o “MyMachine” permite uma 
inclusão sem intromissão no 
currículo escolar, uma vez 
que se estende a todo um 
ano lectivo.

Este não é o único projec-
to que o município tem em 

curso em matéria de promo-
ção do empreendedorismo. 
Há um outro em curso, este 
ainda numa fase mais tenra, 
ao nível do ensino pré-primá-

rio. Denomina-se “Ter Ideias 
para Mudar o Mundo”, e, este 
sim, estende-se a todo o pré-
-escolar, ou seja, a vários 
anos lectivos.

Vereador da Educação fala em aposta ganha e garante manutenção do projecto 
no próximo ano lectivo

Cidadãos empreendedores amanhã, 
começam na escola hoje
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O deputado do Bloco de 
Esquerda, Pedro Soares, 
alerta a Autoridade para 
as Condições de Trabalho 
(ACT) para a necessidade de 
manter “uma forte pressão” 
sobre a empresa “Campos & 
Campos”,  sublinhando que 
“não pode compactuar com 
os atentados aos direitos 
dos trabalhadores, nomea-
damente no  incumprimento 
quanto ao pagamento dos 
salários, situação que se 
verifica já há largos meses, 
numa aparente gestão dano-
sa que o conhecido piloto Mi-
guel Campos tem vindo a fa-
zer, colocando em causa os 
direitos dos trabalhadores e 
a sobrevivência de algumas 
famílias”.

Isso mesmo refere o de-
putado numa nota de im-
prensa enviada às redações 
no rescaldo de uma reunião 
de trabalho, no início da 

passada semana, com a di-
reção do Centro Local do 
Ave da ACT, em Famalicão, 
e na qual a situação daquela 
empresa foi tema preponde-
rante.

Segundo o Bloco, a ACT 
“reconhece que é uma em-
presa problemática desde 
2015, quando foram identi-
ficadas formas de trabalho 
não declarado”, e que “em 
2016, começaram a chegar 
denúncias de salários em 
atraso. 

O encontro serviu ainda 
para o deputado Pedro So-
ares perceber o panorama 
global da situação laboral no 
concelho, de onde destaca 
“a desregulação do tempo 
de trabalho” e “o crescimen-
to de formas de trabalho não 
declarado”. Para além disso, 
“apesar de ter havido uma 
diminuição dos acidentes 
de trabalho, a saúde e se-

gurança no local de trabalho 
continua a ser uma área que 
preocupa a ACT tem esta 
apostado, no desenvolvido 
ações de formação para em-
presas em conjunto com a 
Universidade do Minho”.

“Entidades judiciais 
vão-se ocupar 
destas afirmações”

Contactado Miguel Cam-
pos, que é pessoalmente 
visado no comunicado do 
Bloco, este deixa a garantia 

de que “as entidades judi-
ciais vão-se ocupar destas 
afirmações”, que considera 
lesivas do seu bom nome en-
quanto pessoa e enquanto fi-
gura do mundo do desporto. 

De resto, Miguel Cam-
pos desmente que seja ge-
rente a empresa em causa, 
esclarecendo que apenas 
assume funções de director 
comercial, o que o torna “um 
funcionário como outro qual-
quer”, o que esvazia a acu-
sação do Bloco.

S.R.G.

Pedro Santos é candida-
to à liderança do Núcleo do 
Partido Social Democrata 
(PSD) em Ribeirão para o 
próximo biénio com o slogan 
“Primeiro Ribeirão”. 

Em comunicado enviado 
ás redacções, o candidato 
reivindica “mais desenvolvi-
mento, mais reivindicação e 
mais, muito mais autonomia 
face aos órgãos de Famali-
cão”, criticando a eleição de 
responsávei políticos apenas 
“por amiguismo” e a inacti-
vidade total do núcleo neste 
último biénio (2015-2017). 

Crítico, alega: “passamos de 
reivindicativos para um nú-
cleo passivo, acéfalo e sem 
capacidade de pensar e agir 
pela própria cabeça, em prol 
de Ribeirão. Aos interesses 
de Ribeirão sobrepuseram-
-se os interesses dos órgãos 
políticos concelhios e muni-
cipais em nome de uma ami-
zade entre pessoas e não 
em nome de projetos e obras 
para a vila.”

Apoiante convicto de Rui 
Rio desde a primeira hora, 
entende que é fundamental 
para o PSD de Ribeirão afir-

mar a freguesia no concelho. 
Para tal, o partido precisa de 
ser rejuvenescido, entende, 
e sugere: “temos que abrir 
o núcleo aos ribeirenses, 
sejam estes militantes ou 
apenas simpatizantes com 
a matriz social democrata. O 
núcleo não pode ser algo fe-
chado e circunscrito à Junta 
de Freguesia”. 

Pedro Santos alerta para 
as especificidades das pró-
ximas autárquicas, em que 
por “imposição legal terão 
que haver mudança de pro-
tagonistas na freguesia”, o 

que poderá constituie uma 
“oportunidade” para o PS. “A 
única forma de se combater 
essa “ameaça” é com um 
PSD mais forte do que nun-
ca. Exatamente o contrário 
daquilo que tem sido segui-
do pelos atuais dirigentes do 
PSD de Ribeirão. Não têm 
iniciativa, não têm projeto e 
muito menos ambição para 
Ribeirão”, critica.

Na expectativa de que o 
calendário eleitoral seja de-
finido o quanto antes, “uma 
vez que esta apatia em nada 
beneficia o PSD, e em nada 

dignifica a Vila de Ribeirão”, 
o candidato promete trazer 
de novo a acção a irreverên-
cia e o bairrismo que enten-
de terem sido perdidos.

Pedro Santos é igual-
mente crítico com a postura 
da concelhia de Famalicão 
uma vez que é a este órgão 
que compete a marcação de 
eleições nos núcleos do PSD 
nas freguesias: “um ano sem 
núcleo do PSD de Ribeirão, 
um dos maiores exemplos 
de dinamismo a nível distrital 
e nacional, apenas nos faz 
concluir que o amiguismo 

se sobrepõe a tudo o resto 
e inclusivamente ao sentido 
democrático”.

Pedro Santos é candidato à liderança do núcleo do PSD 
de Ribeirão contra a “inacção” e o “amiguismo”

As mais de 500 
Testemunhas de Jeo-
vá de Vila Nova de 
Famalicão reúnem-se 
nos dias 27, 28 e 29 de 
Julho.

Toda população 
está convidada a as-
sistir aoprograma, 
com o tema: “Seja co-
rajoso”, que destacará “formas práticas de enfrentar desafios 
presentes e futuros com coragem”. No decorrer dos três dias 
de congresso “serão analisados, entre outros temas, exem-
plos de pessoas reais como Josué, Caleb e Jeremias e até de 
animais como os leões, elefantes e cavalos que nos ensinam 
muito sobre a coragem”, adianta a organização, segundo a 
qual haverá ainda a oportunidade de “receber conselhos ba-
seados na bíblia de como maridos, esposas, jovens e idosos 
podem ser corajosos”.

Um dos pontol altos do encontro terá lugar no sábado, ao 
fim da manhã, o discurso do batismo com o tema: “Nós não 
somos dos que retrocedem”!, que culminará com o batismo 
de várias pessoas que se tornam Testemunhas de Jeová. Ou-
tro ponto alto será o discurso público de domingo de manhã 
com o tema: “Como é que a esperança da ressurreição nos 
dá coragem?”. O domingo termina com a apresentação do 
filme: “A história de Jonas – Uma lição de coragem e com-
paixão”. 

Testemunhas de Jeová 
de Famalicão reúnem 
este fim de semana

Bloco reúne com ACT e faz acusações 
de “gestão danosa” na “Campos & Campos”
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Os edifícios das escolas 
do 1.º ciclo de Mões, na cida-
de de Famalicão, de Avidos 
e de Arnoso Santa Eulália 
vão ser intervencionadas no 
próximo ano. A novidade foi 
avançada, no início da pas-
sada semana, pelo presi-
dente da Câmara Municipal, 
Paulo Cunha, durante uma 
visita de trabalho às inter-
venções em curso nas es-
colas básicas de Conde S. 
Cosme, na cidade, e na vila 
de Riba de Ave.

Segundo o edil, “as gran-
des obras no parque escolar 
do 1.º ciclo do concelho es-
tão praticamente concluídas, 
no entanto, há intervenções 
de menor escala que são 
necessárias e urgentes”. É o 
caso das escolas de Mões, 
Avidos e Arnoso Santa Eulá-
lia, sustenta a propósito Pau-
lo Cunha, segundo o qual 
“outras obras poderão ainda 
surgir, porque a qualidade 
do parque escolar é sempre 
um trabalho inacabado”. Re-

conhece, por isso, que “há 
sempre melhoramentos a 
fazer e intervenções neces-
sárias”.

No que diz respeito às 
grandes obras, Paulo Cunha 
refere-se às escolas do 1.º 
ciclo de Esmeriz, Ruivães, 
Conde S. Cosme de Famali-
cão e Riba de Ave, cujos edi-
fícios estão, neste momento, 
a beneficiar de obras pro-
fundas de reabilitação e am-
pliação. Ao todo, o município 
tem em curso nestas escolas 
um investimento de 2,6 mi-
lhões de euros, que vai be-
neficiar mais de 600 crianças 
do pré-escolar e 1.º ciclo.

Escolas Conde 
S. Cosme e Riba 
de Ave reabrem 
no início de 2019

Na visita de trabalho que 
realizou na passada sema-
na, Paulo Cunha mostrou-se 
“muito satisfeito com o an-

damento das obras”. Depois 
de alguns contratempos no 
arranque da obra, a inter-
venção na Escola Conde S. 
Cosme, também conhecida 
por sede n.º 1, localizada no 
centro da cidade, está em 
velocidade de cruzeiro, o 
que vai permitir às crianças 
inaugurar o edifício por altu-
ra do Natal. “Estas crianças 
já têm reservada uma pren-

da de Natal muito especial”, 
destacou o autarca deixan-
do a garantia que a escola 
abrirá no início de 2019. A 
notícia deixou o diretor da 
escola, Carlos Teixeira, “sa-
tisfeito e aliviado”. Também 
a  presidente da União das 
Freguesias de Famalicão e 
Calendário, Estela Veloso e 
os representantes da asso-
ciação de pais se mostra-

ram-se muito “felizes” com 
as novidades.

A escola Conde S. Cos-
me acolhe cerca de 200 alu-
nos e está a beneficiar de um 
conjunto de intervenções de 
fundo com destaque para a 
ampliação, com construção 
de refeitório, biblioteca, sala 
de professores e recreio co-
berto. Serão ainda executa-
dos arranjos exteriores, com 
a construção de um campo 
desportivo com relva sinté-
tica.

Já em Riba de Ave, as 
obras decorrem igualmente 
a bom ritmo. Também aqui, 
a escola tem condições de 
abrir as portas no arranque 
de 2019. “Estamos muito 
ansiosos por inaugurar esta 
escola moderna e de grande 
qualidade”, salientou a presi-
dente de Junta da Vila, Susa-
na Pereira, para a qual este 
investimento “é uma prenda 
que as nossas crianças e 
que todos os ribadavenses 
merecem”.

Para além da reabilitação 
total do edifício, a ampliação 
prevê a criação de mais duas 
salas, passando para oito, 
será ainda criada uma sala 
de apoio, biblioteca, sala de 
professores e recreio cober-
to. Os arranjos exteriores 
contemplam ainda um es-
paço desportivo com relva 
sintética.

Os dois edifícios com 
obras em curso fazem parte 
do plano centenário, o con-
junto de escolas construídas 
durante o regime salazarista. 
“Com estas obras, estamos 
a manter viva a história da 
educação em Portugal, rea-
bilitando os edifícios criando 
escolas amplas e modernas, 
com edifícios de grande 
qualidade que privilegiam a 
entrada de luz natural e os 
espaços de recreio enfim, 
edifícios com todas as condi-
ções educativas para que o 
ensino cumpra as suas fun-
ções”, concluiu Paulo Cunha.

Presidente da Câmara Municipal anuncia novos investimentos no parque escolar 
durante visita a obras em curso em Riba de Ave e Famalicão

Escolas Mões, Avidos e Arnoso Sta. Eulália 
vão ser beneficiadas em 2019

Paulo Cunha visitou obras em curso no início da passada semana
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A criação de uma nova 
rotunda fecha o ciclo do ar-

ranjo urbanístico da zona 
envolvente à nova igreja de 

Santiago de Antas. A obra 
foi inaugurada no passado 

sábado. A rotunda toma a 
designação de rotunda Nos-
sa Senhora da Conceição. 
Entretanto, a cerimónia ficou 
ainda marcada pela atribui-
ção de toponímia à rua Dr. 
Nuno Carvalho.

O presidente da Câmara 
Municipal, Paulo Cunha, sa-
lientou a importância desta 
obra para o desenvolvimen-
to da freguesia, destacando 
que se tratam de “investi-
mentos que valem a pena”.

Por sua vez, o presiden-
te da União das Freguesias 
de Antas e Abade Vermoim, 
Manuel Alves, salientou a 
utilidade da nova rotunda 
na segurança da via. “Esta 

nova rotunda veio melhorar o 
fluxo de transito nesta zona, 
beneficiando a segurança de 
todos”. O autarca local mos-
trou-se ainda muito satisfeito 
com os arranjos urbanísticos 
desta zona da freguesia, 
afirmando que “com a nova 
igreja e com os melhoramen-
tos efetuados, a freguesia 
de Antas e a sua população 
ganharam mais qualidade de 
vida”.

A atribuição de toponímia 
à rua Dr. Nuno Carvalho, 
vem por sua vez homernage-
ar “um homem bom da terra 
e um ilustre famalicense, que 
exerceu a magistratura, foi 
um homem de Coimbra, mas 
nunca esqueceu as suas ori-
gens”, como referiu Manuel 
Alves. A cerimónia contou 
com a presença da filha do 
homenageado, Sofia Carva-
lho.

Obra foi inaugurada no passado sábado

Nova rotunda em Antas embeleza 
envolve à igreja e favorece a segurança

Pedro Almeida, vencedor 
da edição 2017 do Rali de 
Famalicão, marcou presen-
ça  na edição deste ano, que 
se disputou no passado fim 
de semana. Ricardo Costa 
e Rui Vilaça, em Mitsubishi 
Lancer EVO IX, foram os 
grandes vencedores.

Ao volante do Ford Fies-
ta R5, com o qual participa 
no Campeonato Portugal de 
Ralis, o piloto teve desta feita 
uma nova tarefa entre mãos: 

a de dirigir o carro “0”. E deu 
espectáculo. 

As funções de Pedro Al-
meida e Nuno Almeida fo-
ram diferentes daquilo a que 
está habituado, tendo sido o 
último a passar nas classifi-
cativas antes dos pilotos e 
concorrentes à competição 
pontuável para o Troféu CIN 
e candidata ao calendário do 
Campeonato Norte de Ralis 
para 2019. 

Uma missão cumprida 
com eficácia e aceite de bom 
agrado por parte do piloto: 
“não podia deixar de marcar 
presença na prova de Fama-
licão. Na impossibilidade de 
me apresentar em ritmo de 
competição com o Ford Fies-
ta R5, surgiu esta possibili-
dade de percorrer os troços 
como carro 0, tendo por mis-
são ver se estava tudo em 
condições para a passagem 
dos concorrentes”, refere o 
piloto a propósito. 

Esta foi uma forma do pi-
loto de Famalicão se mostrar 
ao muito público presente 
ao longo das especiais, dar 

a conhecer o Fiesta R5 e 
responder positivamente ao 
convite do Team Baia. “Foi 
uma tarefa nova que cumpri 
com rigor. Estive empenha-
do em dar o meu melhor no 
cumprimento deste papel. 
Parabéns à organização, 
aos pilotos e ao muito públi-
co presente”, revelou Pedro 
Almeida que prepara já a 
próxima prova do Campeo-
nato Portugal Ralis que será 
disputada na Madeira a 3 a 
5 agosto. 

Pedro Almeida que con-
ta com os seguintes apoios: 
Nhclima - Ventilação e Cli-
matização, Bamesa,JACu-
nha - Equipamentos e Lo-
gística, Lda, JAC Transporte, 
NHGROUP, Suba - Creative 
Agency, Famaconcret, Lda, 
Telheiro &amp; Gonçalves, 
Lda, Habialuminios, Lda, 
Cozicruz, MobiliárioL3W - 
Material Eléctrico, Bricofa-
ma - Bricolage e materiais 
similares para construção, 
Ponto Placa - Materiais de 
Construção, e Município de 
Famalicão.

Rali de Famalicão

Pedro Almeida 
deu espectáculo ao volante 
do carro zero
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As crianças da Associa-
ção Gerações tiveram uma 
semana cheia de novas 
prendizagens naquela que 
foi a “Semana da Saúde e 
Seguramça”.

Ana Sofia Ferreira Gomes 
e Gonçalves Oliveira, médi-
cos do serviço de pediatria 
do Hospital de Vila Nova de 
Famalicão, foram os inter-
locutores das crianças da 
Gerações, no decurso de 
um workshop sobre saúde 
que se realizou no passado 
dia 20 de julho, nas insta-
lações da instituição. Esta 
foi apenas uma das ações 
integradas na “Semana da 
Saúde e da Segurança” que 
incluiu várias outras ativida-
des, com destaque para um 
“Workshop de Terapia do 
Riso”, uma visita à Polícia de 
Segurança Pública de Fama-

licão, uma sessão de relaxa-
mento no Parque da Devesa 
e uma vista à Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Famalicenses. 

Uma canção sobre os 
benefícios da sopa e de-
senhos animados sobre a 
importância da água no de-
senvolvimento equilibrado do 
organismo humano foram os 
pontos altos do “Worshop” 
dinamizado por Ana Sofia 
Gomes, médica pediatra do 
Hospital de Famalicão, inte-
grado no tema mais vasto da 
manutenção da saúde, cui-
dados de higiene e alimen-
tação. A médica “conseguiu 
prender as crianças durante 
mais de uma hora, tratando 
temas tão diversos como o 
da importância da ingestão 
de fruta, do exercício físico, 
da utilização dos “cotonetes” 

para limpar o interior dos ou-
vidos (que considerou uma 
má ideia porque os ouvidos 
limpam-se sozinhos), entre 
outros. A pediatra abordou 
ainda a “roda dos alimen-
tos”, em mais uma etapa de 
sensibilização necessária 
para que as crianças sejam 
amanhã adultos saudáveis. 
Contra os refrigerantes que 
muitas crianças apreciam, 

Ana Sofia Mendes fez um 
apelo direto: “a água é a me-
lhor bebida e o nosso corpo 
precisa de muita água!”. 

As “Ludoférias de Verão” 
da Associação Gerações, 
que entram agora na reta fi-
nal com “workshops” de de-
senho com lápis de carvão, 
pintura surrealista e escrita 
criativa e com uma visita à 
cidade de Viana do Castelo. 

Horta da “Engenho” 
distinguida 
pelo Eco Escolas

A horta da “Engenho” foi distinguida com o 1.º lugar na 
modalidade Horta Florida, no âmbito das Hortas Biológi-
cas, promovidas pelo programa Eco Escolas, um concur-
so a nível nacional, que contou com 457 escolas concor-
rentes.

“Semear, plantar, cuidar, colher, aromatizar, colorir, pro-
teger a biodiversidade, promover o gosto pelas coisas da 
terra e fazer da horta um espaço educativo e de apren-
dizagem intergeracional é o que se faz na Horta d’ Avó 
durante o ano”, explicou Ana Carvalho, coordenadora do 
programa, que referiu ainda a importância da horta, para 
aplicar “princípios da agricultura biológica, bem como 
sensibilizar para a necessidade de uma alimentação mais 
saudável”.

A horta da Engenho surgiu 2014, quando a Instituição 
aceitou o desafio da Hortas Biológicas no espaço envol-
vente do Centro Comunitário, onde pequenos talhões 
de terra a céu aberto se enchem de vida, cor, sabores e 
aromas. De referir, que a Engenho venceu, já em anos 
anteriores, este mesmo desafio nas categorias de Horta 
Pequena e Horta Criativa.

Convívio de Esplanada 
em Lousado

Os Convívios de Esplanada na Casa do Povo de Lou-
sado, contam com uma sessão especial de karaoke, pelas 
21h45 do próximo sábado, e com a animação do DJ Bran-
quinho. As Moveloudance e as L.Bgirls, actuam a partir 
das 21h30. O serviço de bar funcionará com bifanas e cal-
do verde em destaque. Também, decorrerá, entre 25 e 27, 
um campeonato de sueca. As inscrições terminam hoje, 
24 de Julho. 

Crianças da Gerações aprendem na “Semana 
da Saúde e Segurança”

O Festival Internacional 
Vaudeville Rendez-Vous “in-
vade” já esta quarta-feira os 
espaços públicos das cida-
des de Vila Nova de Fama-
licão, Braga, e Guimarães  
para quatro dias recheados 
de espetáculos de tirar o fô-
lego, oficinas, um showcase 
e ainda um debate. Com uma 
programação que integra 
uma dezena de espetáculos, 
num total de 21 apresen-
tações gratuitas, o evento 
arranca com a estreia nacio-
nal de Somos na cidade de 
Braga. 

O espetáculo que será 
também apresentado em 
Famalicão no dia 27 de ju-
lho, às 22 horas. Em Somos, 

os acrobatas, dois deles 
nascidos na Colômbia e a 
viver atualmente em Fran-
ça, “questionam de maneira 
muito física e direta a relação 
com os outros: a confiança, 
a complementaridade e, me-
taforicamente, a questão da 
coexistência”. 

Naquela que é a sua 
quinta edição, o Festival In-
ternacional Vaudeville Ren-
dez-Vous integra na progra-
mação a coprodução de três 
estreias absolutas, assim 
como a estreia de espetácu-
los que chegam pela primei-
ra vez a Portugal. Depois de 
abrir o evento com Somos, 
Braga recebe, no dia 26, às 
19h00, a estreia absoluta de 

Aequétipo - Acto III. O espe-
táculo, da companhia Radar 
360º, convida à reflexão so-
bre o “amor” na sociedade 
atual através de uma lingua-
gem artística que se situa 
entre a dança e a acrobacia 
contemporânea. Chega ao 
Parque da Juventude, pelas 
11h00 de sábado.

A companhia Defracto 
estreia a nível nacional, tam-
bém passa por Famalicão 
(Praça D.Maria II), a 28 de 
julho, às 22h00. Ainda para 
Famalicão estão também 
programadas duas estreias. 
No segundo dia do festival, 
26 de julho, Boat – Transe 
Poétique é apresentado na 
Praça D. Maria II, às 19h00. 

Da companhia francesa Hors 
Surface, o espetáculo parte 
de uma interpretação muito 
pessoal do poema Le Bate-
au Ivre de Arthur Rimbaud. A 
Praça D. Maria II receberá a 
estreia absoluta de Esboço 
para Paraísos. O espetáculo 
resulta de um trabalho de-
senvolvido de forma coletiva, 
com jovens artistas de circo 
do Instituto Nacional de Ar-
tes do Circo (INAC) e tradu-
z-se em “gestos acrobáticos 
paradisíacos”. Esboço para 
Paraísos pode também ser 
visto em Braga (Largo do 
Paço), às 19h00, no dia 28. 

Partindo do conceito de 
“casa”, o espetáculo Kantor 
chega a Portugal pelas mãos 

da companhia Oliveira&Ba-
chtler e junta uma bailarina, 
um trapezista e um malaba-
rista para darem a conhecer 
um universo que remete para 
obras de Louis Bourgeois 
e Tadeusz Kantor. Kadok 
apresenta-se em Famalicão 
(Praça D. Maria II) no dia 28, 

às 19h00. Já no dia 28, Gui-
marães acolhe a estreia na-
cional que encerra o evento: 
Sodade chega ao Jardim do 
Paço dos Duques, às 22h00, 
pelas mãos da companhia 
Cirque Rouages. 

Famalicão na rota do Festival Vaudeville Rendez-Vous 
este fim de semana
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O Mel - Piquenique das 
Artes reservou o Parque 
da Devesa, para os dias 3 
e 5 de agosto. O festival, 
organizado pelas Associa-
ções Elogio Vadio e Fértil 
Cultural, e com o apoio da 
Câmara Municipal, promete 
voltar animar o início do mês 
de agosto  com quase uma 
dezena de concertos, espe-
táculos de teatro, conferên-
cias, entre outras propostas. 
nO público-alvo voltam a ser 
as famílias, num festival com 
propostas heterogéneas pro-
motoras da convivência in-
tergeracional e intercultural 
em ambiente informal. 

Do programa destacam-
-se os concertos, no dia 4, da 
mais antiga banda portugue-
sa de Jazz Tradicional – os 
Dixie Gang, dos Krash Volts, 
da banda “O bom, o mau e 
o Azevedo” e dos The Twist 
Connection, cujo álbum 
“Stranded Downtown” foi 
considerado pela rádio Ante-
na 3 como um dos melhores 
discos portugueses de 2016. 

No último dia sobem no-

vamente ao palco do Mel 
os Dixie Gang, o projeto de 
improviso Alchera e, direta-
mente do Nordeste brasilei-
ro, o forró pé-de-serra dos 
Forró Miór, considerada pelo 
Le Monde como “uma das 
mais inspiradas e renome-
adas bandas deste género 
tradicional brasileiro”. 

“O Tempo” foi o tema es-
colhido para a segunda edi-
ção do Mel, que pretende 
utilizar a expressão artística 
como forma facilitadora da 
interação cultural e da cons-
ciência social, ambiental e 
ecológica. 

“Depois de, no ano pas-
sado, nos termos debruçado 
sobre o conceito de habitat 
multicultural - um espaço ha-
bitado por culturas diferentes 
num único ecossistema – 
este ano pretendemos orga-
nizar a nossa programação 
artística em torno dos se-
guintes ciclos: o temos que 
temos, o tempo que existe e 
o des-tempo”, explica a orga-
nização.

Destaque ainda para a 

conferência “O tempo que 
temos”, no dia 3, na Casa do 
Território, para a performan-
ce artística do coletivo The 
Fictionary Players e para os 
espetáculos “Mariela” e “Red 
Cloud Marionetas”, este últi-
mo do Teatro Dom Roberto. 

De resto, refira-se ainda 
que durante os dias do festi-
val e ao entrar na Devesa os 
participantes serão confron-
tados com espaços cénicos 
que convidam ao seu livre 
usufruto. Para sábado, dia 4, 
está agendado um Piqueni-

que/Jam Session a partir das 
20 horas. 

Para mais informações 
pode consultar www.face-
book.com/mel.piquenique-
dasartes, onde encontrará o 
programa integral do evento.

No Parque da Devesa, de 3 a 5 de agosto

Mel: o Piquenique das Artes 
está de volta a Famalicão

Festival Laurus Nobilis: 
venda de bilhetes 
“a correr muito bem”

O vereador da Cultura 
da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão, 
Leonel Rocha esteve de 
passagem pelo recinto 
do Festival Laurus Nobilis 
Music, que tem lugar no 
próximo fim de semana 
na freguesia do Louro, para se inteirar dos trabalhos em 
curso para acolher os visitantes.

No rescaldo da visita, a organização - os Ecos Culturais 
do Louro -, ainda que estão reunidas as condições para 
que esta edição seja um “sucesso”. A venda de bilhetes, 
segundo José Aguiar, “está a correr muito bem, e já está 
assegurado uma forte presença de festivaleiros que nes-
ses três dias decorarão a freguesia do Louro e sua envol-
vência com as tonalidades metaleiras que os seguidores 
deste género de música primam por vincar fortemente 
onde se apresentam”.

A organização, reforça a ideia que o Laurus não é só 
para quem gosta de sonoridades mais pesadas, por isso 
mesmo é que 75 por cento do recinto é de entrada gra-
tuita, onde estará  presente a área da restauração (toda 
a gente pode ir ao laurus almoçar ou jantar sem ter que 
ter o bilhete), o Black Marketing, área destinada à venda 
do  merchandising, haverá também local para campismo 
devidamente equipado com chuveiros e casas de banho,  
boas sombras e um ribeiro para os festivaleiros se refres-
carem. É nesta área que estará o palco Estella Galicia com 
grandes nomes nacionais e internacionais e também a no-
vidade de este ano, o Palco faz a tua cena (completamente 
dedicada a artista embrionários que precisam de espaço 
para exporem a sua arte), estas ofertas estarão todas na 
parte do recinto gratuita, sem bilhete.
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Centenas de fiéis marcaram presença 
em Lemenhe
Peregrinação ao Santuário 
da Senhora do Carmo marcada 
por apelo à “ternura”

“Uma viagem marcada 
pela ternura e com um ritmo 
equilibrado, ao jeito da pere-
grinação de Maria”, foi o de-
safio deixado aos fiéis que n 
o passado domingo partici-
param na peregrinação arci-
prestal ao Santuário de Nos-
sa Senhora do Carmo, em 
Lemenhe.

O momento alto da festa 
foi a longa procissão acom-
panhada pela fanfarra dos es-
cuteiros e com a participação 
de várias paróquias do Arci-
prestado de Famalicão, que 
se fizeram representar, integrando-a com alguns símbolos e estandartes.

Perante um elevado número de fiéis que se quiseram deslocar ao Santuário de Nossa 
Senhora do Carmo, o padre Vítor Morais, que presidiu á eucaristia que sse seguiu, salientou 
“que a nossa vida é essencialmente uma peregrinação, uma viagem, e que com Maria somos 
desafiados a fazer dela uma viagem crente”, ou seja, “uma viagem que deve ser marcada pela 
ternura e com um ritmo equilibrado”. Osacerdote prosseguiu, lembrando que “muitas vezes 
o que é necessário é uma viagem curta, mas significativa”, isto é, “caminhar com ternura até 
ao coração do irmão”. Isto porque, e como enfatizou, “a ternura é o que nos torna verdadei-
ramente humanos e nos leva a uma participação no sofrimento dos outros para encontramos 
caminhos de esperança, de alívio e de alegria”. 

Defendeu ainda a necessidade de cada um “encontrar tempo para o repouso, para o en-
contro com Deus, que nos permite reequilibrar o ânimo e as forças”. O sacerdote salientou 
ainda que “precisamos de tempo para sermos bons, pois a bondade é fruto do que somos”, 
na certeza de que é “a este jeito de peregrinar que Maria, a Senhora do Carmo, sempre nos 
desafia”.

VII Encontro 
de Concertinas 
a 25 de agosto em 
Arnoso Sta. Eulália

O Monte de Santo André, em Arnoso Santa Eulália, 
vai ser palco do VII Encontro de Concertinas.

A iniciativa, integrada na Mostra Associativa da 
freguesia, terá lugar a 25 de agosto. O encontro co-
meça pelas 20h30 n Passal da Igreja, onde de resto 
decorrerá a mostra, que arranca pelas 14 horas com a 
abertura do recinto.

Didáxis entregou diplomas 
aos alunos do 9.º ano

A Didáxis de Vale S. Cos-
me entrgou, no passado dia 
18, os diplomas aos alunos 
que terminaram o 9.º ano de 
escolaridade. 

Esta cerimónia, sublinha a 
escola, “não só visa premiar o 
mérito, a dedicação e o esfor-
ço no desempenho escolar, 
como distingue tudo aquilo 
que o aluno é, e todos os que 
contribuíram para esse ser, 
pois o sucesso não é unica-
mente individual”. Refere-se 
por isso a “todas as pessoas 
que fizeram e fazem parte tanto do percurso académico como também da vida pessoal de 
todos os alunos”. 

A cerimónia contou com a presença de alunos, professores e pais, e ainda de António 
Almeida, em representação da Câmara Municipal de Famalicão, e dePaulo Araújo, presidente 
da Associação de Pais.

Associação 
de Artes 
Marciais 
comemorou 
45 anos

A Associação de Artes 
Marciais de Vila Nova de 
Famalicão (AAMVNF) come-
morou, non passado dia 14, 
o seu 45.º aniversário.

Fundada e liderada até 
hoje pelo famalicense, re-
cém galardoado na Gala do 
Desporto 2017 com o Pré-
mio Excelência, Alexandre 
Carvalho, o aniversário da 
associação serviu também 
para lhe render holmena-
gem, numa iniciativa em que 
a família também marcou 
presença. 

A partilha de memórias 
entre os Mestres de todas 
as academias foi ainda o 
foco da festividade, “onde a 
união desta família criou ain-
da mais laços de amizade e 
companheirismo”, garante a 
associação em nota de im-
prensa. 

Os líderes das academias 
presentes, realçaram alguns 
dos seus atletas com o devi-
do destaque e realce na épo-
ca 2017/2018.
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Esta é a décima quarta edi-
ção deste simples devocional 
que tem como critério máximo, 
a Palavra de Deus explicada e 
aplicada em nosso cotidiano, 
em conformidade com a Bíblia 
Sagrada. Neste sentido, con-
vidamos a todos os leitores, a 
meditar nas Sagradas Escri-
turas, apreciando-a, lendo-a 
constantemente, refletindo e 
aplicando os seus princípios, 
ensinos e verdades no mais 
profundo de nossos corações, 
como também praticando no 
dia-a-dia o seu conteúdo de 
sabedoria espiritual e inspira-
dora.

Gostaria de compartilhar 
algo que fica em nossa me-
mória, como um marco ines-
quecível. E, refletindo nas 
palavras que o Senhor Jesus 
Cristo diz ao nosso coração, 
surge então, uma simples 
pergunta: Quem não gostaria 
de voltar a ser criança? Com 
certeza todos nós, mas o que 
está escrito no Evangelho de 
Mateus 18:1-4, o Senhor Je-
sus Cristo fala nas caracterís-
ticas das crianças, que, embo-
ra sejamos adultos devemos 
ter e cultivá-las, pois não há 
outra forma de entrar no céu. 
E isto se torna em um assun-
to muito sério, pois diante do 
que Ele diz, não queria que os 

seus seguidores de uma certa 
forma, fossem infantis e tives-
sem atitudes de irresponsabi-
lidade. Este texto nos desafia 
a entender o posicionamento 
que o verdadeiro Cristão deve 
ter como postura, assim como 
algumas características que 
devem ser geradas dentro de 
nós e ao mesmo tempo, fa-
zerem parte de nossas vidas.
Um exemplo claro e objetivo, 
foi o Rei Salomão, onde le-
mos a sua história no livro de 
I Reis 3:7-10 …“Agora, pois, ó 
Senhor, meu Deus, tu fizeste 
reinar teu servo em lugar de 
Davi, meu pai; e sou ainda 
menino pequeno, nem sei 
como sair, nem como entrar. E 
teu servo está no meio do teu 
povo que elegeste, povo gran-
de, que nem se pode contar, 
nem numerar, pela sua multi-
dão.A teu servo, pois, dá um 
coração entendido para julgar 
a teu povo, para que pruden-
temente discirna entre o bem 
e o mal; porque quem poderia 
julgar a este teu tão grande 
povo?E esta palavra pareceu 
boa aos olhos do Senhor, que 
Salomão pedisse esta coi-
sa.”…Ele ao assumir o seu 
reinado, não tinha experiência 
e habilidade, não tinha uma vi-
são de como ser um rei, mas, 
como aprendeu com o seu 

pai, o Rei David, ele ergueu os 
seus olhos para o alto, onde 
está o seu Deus, buscando 
orientação e dependência do 
seu poder e amor, para ca-
pacitá-lo e dirigi-lo. Por haver 
tido o coração inclinado a esta 
dependência divina, foi o mais 
sábio e rico. O Rei Salomão 
era como uma criança, um 
rei, e declarou a sua total de-
pendência de Deus. Quando 
desejamos saber ou alcançar 
algo, sempre buscamos au-
xílio em quem tem o conhe-
cimento, é mais experiente e 
tem um grau superior de ma-
turidade.O Rei Salomão ficou 
na dependência de Deus. Se 
pararmos para analisar, quem 
realmente está no controle da 
nossa vida? Em algumas brin-
cadeiras, se dissermos para 
uma criança “Pula daí que eu 
te seguro”, ela pula, porque 
confia, só que não pula nos 
braços de qualquer um, ela 

só o faz se sentir segurança. 
Eis o detalhe!… Deus nos diz 
em Sua soberana Palavra 
muitas afirmações de segu-
rança e que devemos confiar 
N’Ele totalmente. Ele afirma 
que somos os Seus “amados 
filhos”, que deseja que seja-
mos abençoados, mas não de 
qualquer maneira. Uma crian-
ça obediente, sempre é muito 
bem recompensada. Deus 
nos diz: que nada não nos 
faltará, que nos suprirá e que 
sabe plenamente quais são as 
nossas necessidades. Fazen-
do como uma criança, acredi-
te, pois se Ele promete, então, 
Ele vai cumprir, pois é Fiel. No 
Salmo 37:5 nos diz: “Entrega o 
teu caminho ao Senhor; confia 
N’Ele, e Ele tudo fará.” Toda 
a criança sabe pedir e dificil-
mente deixa de receber. Tudo 
o que é e vem de Deus, verda-
deiramente, é bom, mas pre-
cisamos querer o que é D’Ele. 

Em diversas ocasiões de nos-
sa vida deixamos de sonhar e 
pedir, achamos que Deus se 
esquece do que promete, mas 
Ele é o dono de todo o Univer-
so, tudo lhe pertence, nossas 
vidas, tudo que está a nossa 
volta. A Palavra diz: “Ora, 
sem fé é impossível agradar-
-lhe porque é necessário que 
aquele que se aproxima de 
Deus creia que ele existe, e 
que é galardoador dos que o 
buscam.”... No Salmo 34:10b 
diz: “… mas aqueles que bus-
cam ao SENHOR de nada têm 
falta.” … Devemos ser since-
ros diante de Deus como a 
sinceridade de uma criança, 
que não magoa, o profundo 
dela é a verdade. Seja sincero 
em tudo, não se auto engane, 
os relacionamentos que não 
falam a verdade, não duram 
muito tempo e não têm nada 
a ver com as virtudes e o ca-
ráter de Deus. Uma criança é 
o símbolo da pureza, no sen-
tido de ausência de malícia, 
mesmo quando erra. Sejamos 
puros como uma criança. Vale 
a pena!E para terminarmos 
esta reflexão, uma criança 
tem uma facilidade enorme 
de vencer a tristeza, o que, 
em poucos como nós, adul-
tos, é encontrada. Um simples 
mimo, uma prenda, uma brin-

cadeira, outras tantas coisas, 
acaba com o choro. Às vezes, 
temos motivos genuínos para 
chorar, mas Deus vem e en-
xuga nossas lágrimas, porém, 
temos também, motivos genu-
ínos para nos alegrar. Esse é 
o desejo de Deus para nós, a 
nossa alegria.Tenhamos inti-
midade com o nosso Deus e 
Pai Celestial, e, desfrutemos 
de Suas maravilhosas bên-
çãos.Deus vos abençoem ... 
Vivamos hoje e sempre: “de 
bem com Deus e de bem com 
a Vida!” … Vivamos esta Ver-
dade.“

Leia todos os dias a Bíblia 
Sagrada - Ela é a Palavra So-
berana de Deus, para o Nosso 
Coração.”

De Bem com Deus … & … De Bem com A Vida!

“Uma mensagem de Amor, Esperança e Vida, 
do nosso Deus, para o Teu coração. Seja feliz!”

O Pastor Albino Ferreira é o 
Fundador Presidente da Igreja 
Cristã Evangélica El-Shadday 
em Vila Nova de Famalicão, 
seu Ministério Pastoral já tem 
20 anos nesta cidade.
Para contatá-lo via e-mail: 
albino_ferreira@sapo.pt, ou, 
ligando para o 
telemóvel: 912 449 457.

Leitura Bíblica:
 “Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de 

Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? 
E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles. 

E disse: Em verdade vos digo que, se não vos 
converterdes e não vos fizerdes como meninos, 

de modo algum entrareis no reino dos céus.Portanto, 
aquele que se tornar humilde como êste menino, 

esse é o maior no reino dos céus.” …
EVANGELHO DE MATEUS 18:1-4.



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

VENDO T3
Cozinha mobilada, 
garagem fechada. 

Só particulares.
75.000€

TLM.: 912 811 606

25 ANOS DE ATIVIDADE

PRECISA-SE 
AJUDANTE

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
Motorista para serviço 

internacional. 
Entrada imediata.

962 499 963 | 962 499 953

ALUGO
T3 em Ribeirão.

TLM.: 912 811 606

VENDE-SE
Renaut CLIO 1.5 DCI c

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

TLM.: 963 080 520

PRECISA-SE
Funcionáio/a para 

posto CEPSA
 do Louro.

Pretende contratar 
pessoa para 

operador de posto 
de combustível 

e cafetaria.
Resposta:

anateixeira@norbat.pt

PRECISA-SE
De aprendiz de chapeiro 

ou para pintura.
TLM.: 963 926 364

PRECISA-SE
Ajudante de 

churrasqueiro p/
fim de semana.
TLF.: 917 529 676

VENDO
Pastelaria 

em Gondifelos. 
Av. S. Felix, Centro 
Comercial Fulcão.

TLF.: 962 991 224
VENDO VIVENDA

Zona alta atrás do Hospital de 
Famalião, com sol todo o dia 
e c/ lindas vistas p/ a cidade. 

TLM.: 965 074 464

EMPRESA EM FAMALICÃO ADMITE:
Técnico de Manutenção Electromecânica  

Perfil pretendido:

- Pelo menos 5 anos de experiência na área
- Conhecimentos de autómatos da Siemens e/ou 
Omron
- Conhecimentos de esquemas elétricos, pneumáticos 
e/ou hidráulicos
- Forte sentido de responsabilidade e apetência para 
trabalho em equipa
 

Oferecemos:

- Vencimento compatível com a experiência
- Prémios de produtividade e Formação profissional
- Cantina própria

Resposta: Apartado 5012 | 4760-648  LOUSADO

Telefone: 252490020 | Fax: 252490029 

Email: rh@cmw.pt

KAMA&COLCHÃO

Procura 

APRENDIZ

 
TLF.: 933 621 088

PRECISA-SE
Funcionario c/ experiência na 
área de telecomunicações e 

informática. (Pref. 1.º emprego) 
pedrotalves@gmail.com

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

PRECISA-SE
Empregado/a 
de mesa para 

restaurante nesta 
cidade.

TLM.: 917 529 676

PASSA-SE
SNACK - BAR / Restaurante 

nesta cidade, junto às escolas.

TLM.: 920 297 254

ANUNCIE AQUI!



MENINA
Corpo de 
boneca, 

mamas XL, 
boca de mel, 
greluda, 69 a 

vontade.
918 081 000

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

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

MORENA QUENTE
Corpo de sereia, jovem, 

toda nua, toda sua, 
ambiente discreto. 

Convívio e massagens.
TLM.: 915 551 751

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

A BELA
Morena espanhola
 sabor de mel, peito 
XXL. O natural, mi... 
+ 69. Adoro beijar.
TLM.: 913 299 947

JOANA
Atendo todos os dias 

c/ saídas, moteis e viagens. 
Um ambiente sedutor.

TLM.: 918 812 625 

PORTUGUESA 
FOGOSA

Loira,meiga e sexy, cheia de 
curvas. Peito XXL, coxa grossa, 
oral ao natural divinal, 69 guloso. 

Prazer mútuo e garantido.

 TLM.: 917 392 262

1.ª VEZ 
Sofia travesty portuguesa, 
22 anos, completa, dote de 
cavalo duro, O natural, 69 

gulosa e devoradora. 
Vale tudo. 24 horas.

TLM.: 914 822 582

TENTAÇÃO 
De mulher sensual, carinhosa, 
apetitosa, atrevida e safada.

TLM.: 914 288 845

FOTO REAL

NOVIDADE
Morena, sexy, chocolati-

nho, quente, lingua atrevi-
da, oral picante, adoro 69 
com mi... Taradinha por 
prazer!! Uma doçura de 

mulher completa, meiga e 
sensual. Todos os dias.
TLM.: 914 734 459

CAVALHEIRO
Só senhoras, máximo 

sigilo/ respeito.
TLM.: 919 952 432

1.ª VEZ 
Boy, 22 anos, super discreto. 

Para realizar as tuas fantasias. 
Ativo e passivo, dote XXL. 

Oral natural, meigo 
e carinhoso. 24 horas.

TLM.: 913 998 576

1.ª VEZ 
Foto real. Jovem meiga, oral 
natural, até à última gota, 69, 
mi..., massagem e acessórios. 

Atende em lingeri + amiga.
Tudo nas calminhas. 
Venha experimentar.

913 578 537 | 914 674 654

1.ª VEZ 
Travesty, ativo e passivo, dote 

20x4, bunda grande, peito 
XXL, O natural. Sou 

meiguinha e carinhosa. Faço 
tudo nas calminhas. Delire-se!

Só esta semana!
TLM.: 919 332 096

PRISCILA 
Lindinha e safadinha corpinho 

de sonho. Adoro carinhos
 e beijinhos. Das 9 às 18h. 

Todos os dias.
TLM.: 915 654 526

A ADMIRÁVEL LAURA
Mulher insaciável. Pele macia, cara 
linda, completa. Rabo guloso, grelo 
avantajado. Massagem marquesa. 
Cavalheiros/casais. 2.ª a sábado 

10h-19h. Ñ atende números privados.
TLM.: 915 275 958

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

50TONA
Toda boa, toda nua, toda tua em 

privado. Só para alguns cavalheiros. 
De seg a sábado das 10h às 18h. 

Não atendo privado.
TLM.: 911 881 400

BELA 
ALENTEJANA 
Corpo sensual, belo peito 

grande e natural, peludinha, 
69 molhadinho, meiguinha. 

Liga e confirma.
TLM.: 914 266 125

RELAX

ANA - QUARENTONA
Portuguesa divorciada, 
meiguinha. Espera-te.

TLM.: 910 723 943

VIVIANE
ÚLTIMAS SEMANAS

Boca de Mel. Desfrute de bons 

momentos em ambiente envolven-

te e relaxante. Oral delicioso, 69, 

carícias. Com vídeo erótico. Não 

atendo privados e fixos. 

TLM.: 913 441 183

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




