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“Meia Dúzia”:
loja da Rua das Flores
é um sucesso
junto de nacionais
e estrangeiros
Pág. 6

Feira de Artesanato
e Gastronomia
é de 31 de Agosto
a 9 de Setembro

Câmara disposta
a tentar parar
descentralização
nos tribunais

Pág. 12

Grupo Desportivo
de Natação e Amigos
do Pedal promovem
Triatlo nocturno
Pág. 14

O presidente Paulo Cunha diz que a proposta de descentralização, titulada pelo Governo,
é “uma falácia, um equívoco, um logro”, de tal forma que
“nem merece chamar-se descentralização”. Assumido defensor de mais competências
para as autarquias, mostra-se defraudado e diz-se disponível a socorrer-se
de todos os instrumentos jurídicos para contestar o processo. Pág. 9

Sobrelotação na EBI de Pedome:
solução do Ministério
é transferir alunos para Joane

A resposta à Câmara Municipal, depois de uma reunião do vereador da Educação em Lisboa,
chegou na sexta-feira já ao início da noite. As duas turmas que não cabem em Pedome vão ser
deslocadas para Joane. Leonel Rocha lamenta a falta de “sensibilidade” da tutela, mas garante
que o município tudo fará para “minimizar” o impacto da decisão para as famílias. Pág. 3
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Primeira fase

Empréstimo de livros do Banco
Escolar decorre até 8 de Agosto
Arrancou na passada
quarta-feira, na Biblioteca
Municipal Camilo Castelo
Branco, a primeira fase de
empréstimo do Banco de
Livros Escolares. Ao todo,
estarão disponíveis para empréstimo 1350 manuais que
foram cedidos por cerca de
110 famílias dos concelho.
A primeira fase de empréstimo decorre até ao dia 8
de agosto, e destina-se aos
alunos ou encarregados de
educação que tenham cedido manuais ao Banco de
Livros Escolares. A partir
do dia 8 de agosto, e numa

segunda fase, os manuais
escolares ainda disponíveis
para empréstimo podem ser
requisitados por todos os
restantes interessados.
Refira-se que os livros em
causa para empréstimo são
sobretudo os do 8.º ao 12.º
ano, uma vez que para o primeiro ciclo e segundo ciclo o
Estado garante os manuais
e a Câmara as respetivas fichas de trabalho. Já para o
7.º ano, a Câmara Municipal
vai avançar este ano com a
oferta a todos os alunos dos
manuais cedendo os livros
das disciplinas nucleares de

“O Povo Famalicense”
vai de férias
O jornal “O Povo Famalicense” vai de férias, durante o mês de Agosto, como vem sendo hábito nos anos
anteriores. Assim, esta é a edição que antecede essa
paragem. Retomamos a rotina editorial com nova edição a 28 de Agosto.
Até lá, boas férias!

Português, Matemática, Língua Estrangeira I e II, História, Geografia, Ciências da
Natureza e Física e Química.
As listas com os manuais
disponíveis para empréstimo
vão sendo publicadas e atualizadas no site da Biblioteca
Municipal Camilo Castelo
Branco em http://www.bibliotecacamilocastelobranco.
org/
O empréstimo de manuais
através do Banco de Livros é
dinamizado pelo município
famalicense desde 2012,
resultando numa ajuda efe-

tiva aos agregados familiares famalicenses. Por outro
lado, a iniciativa promove o
desenvolvimento do sentido
de partilha e solidariedade
social, incentiva à reutilização dos manuais escolares
e promove a educação ambiental, principalmente junto
das gerações mais novas.

31 de Julho de 2018

Câmara lança
nova newsletter
dedicada ao turismo
e à cultura
A
Câmara
Municipal de Vila
Nova de Famalicão vai lançar,
já a partir deste
mês de agosto que agora se
inicia, uma nova
newsletter
de
periodicidade
mensal para dar
a conhecer aos turistas que estejam de passagem pelo município algumas sugestões de visita e de eventos culturais a
não perder no território concelhio.
Os interessados em receber no seu email informação sobre a atividade turística e cultural municipal deverão subscrever a newsletter na área “Visitar” do portal online da autarquia, em www.vilanovadefamalicao.org.
A newsletter será bilingue, português-inglês, e estará divida em três áreas: uma nota de abertura com um olhar genérico sobre o mês, uma sugestão de visita e uma listagem dos
principais eventos que vão marcar a agenda mensal.

EARO nos Campeonatos
Nacionais de Sub 23
A Escola Atletismo Rosa Oliveira (EARO) marcou presença nos Campeonatos Nacionais de Sub 23, realizados no
passado fim de semana em Guimarães.
A formação, a única famalicense presente, fez-se representar por quatro atletas - Nuno Fernandes e Rui Fernandes
nos cinco mil metros 4x400, e Miguel Torres e João Silva na
prova 4x400.

Transportes Internacionais e
Nacionais / Armazenagem Saídas semanais
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O espelho, que tem como objectivo ajudar os automobilistas
a entrar na Rua dos Ribeirais a partir da Rua do Outeiro, em Requião,
é pertinente e útil, sim senhor!
Pena que do dito só reste actualmente o poste de afixação e o encaixe.
O espelho, esse, partiu há muito, muito tempo... E assim ficou.
Haja destreza do condutor para entrar de forma segura numa estrada
em que o trânsito é intenso.
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Ministério encontra solução para sobrelotação
na transferência de alunos de Pedome para Joane
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CÂMARA LAMENTA “INSENSIBILIDADE” E GARANTE ESTAR JÁ A TRABALHAR
PARA “MINIMIZAR” IMPACTO PARA ALUNOS E FAMÍLIAS
O Ministério da Educação
(ME) não deixou a Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão sem uma resposta,
relativamente às preocupações expressas quanto à sobrelotação prevista na Escola
Básica Integrada (EBI) de
Pedome, mas rejeita a solução proposta – de criação de
um pólo de ensino estatal em
Riba de Ave -, determinando
antes a transferência de alunos para a escola de Joane,
a cinco/seis quilómetros de
distância da escola natural, e
num contexto em que a rede
de transportes dedicados
para a população estudantil
não existe e está refém de
estudos de rentabilidade de
operadores privados. O vereador da Educação da autarquia famalicense, Leonel
Rocha, mantém assim as
preocupações face aos constrangimentos que poderão
surgir no início do próximo
ano lectivo, mas garante que
“o município tudo fará, como
desde sempre, para tentar
ao máximo ajudar os alunos
e as famílias, procurando

minimizar os impactos desta
decisão”.
A decisão do ME foi comunicada à Câmara na passada sexta-feira, depois do
responsável autárquico ter
exigido decisões numa reunião que manteve em Lisboa
com responsáveis governamentais.
“O ministério reuniu com
os dois directores de Pedome e Joane, e encontrou
a solução que achou mais
conveniente”, sublinha Leonel Rocha, segundo o qual a
transferência de alunos entre os dois Agrupamentos se
irá aplicar a duas turmas do
5.º ano de escolaridade. Os
alunos que em circunstâncias normais iriam frequentar
EBI de Pedome, e a tinham
como primeira opção, e que
estão agora encaminhados
para Joane, que identificaram
como segunda opção, são
essencialmente das freguesias de Castelões, Ruivães e
Riba de Ave. O vereador lamenta a “falta de sensibilidade” do ME para compreender
as vicissitudes que esta deci-

são acarreta para as famílias.
“É isto que nos deixa tristes”,
desabafa, referindo que o
ministério defende a decisão
com argumento de os pais
terem escolhido Joane como
segunda opção quando sabem que essa não é uma opção de facto, “porque tinham
que pôr uma”.
Leonel Rocha adianta, entretanto, que a resposta do
ME é omissa quanto aos alunos que sairão das escolas
de Riba de Ave para frequentar o 7.º ano nas escolas do
Estado. “Inferimos desta falta
de referência que os dados
das escolas permitem concluir que não haverá razão
para problemas, porque os
alunos serão repartidos”, afirma, acrescentando, contudo,
que esta repartição significará a continuação do êxodo
de alunos famalicenses para
estudar noutros concelhos.
Não só mas também esta
era a situação que a Câmara “procurou e tem procurado
evitar” ao propor a criação de
um pólo de ensino estatal na
vila de Riba de Ave.

Fechado que está o processo do ponto de vista decisório, o município irá agora
para o terreno tentar perceber
que soluções de transportes
poderão ser asseguradas a
estes alunos de Castelões,
Ruivães e Riba de Ave que
em circunstâncias normais
iriam para Pedome e terão
que ir para Joane. “Uma coisa é certa, o município tudo
fará para minorar o impacto
que esta decisão trará às famílias”, sublinha, acrescentando que esse trabalho está
já no terreno, uma vez que o
ano lectivo arranca dentro de
mês e meio.
O vereador não deixa de
lamentar que a decisão tenha
sido tomada, mais uma vez,
sem contar com a Câmara,
que não foi convocada para
as reuniões com os directores de agrupamento onde a
solução terá sido encontrada
e determinada, um cenário
que ocorre no contexto de
uma relação que até é privilegiada, no quadro do programa “Aproximar”, em que é
parceira do Governo na ges-

tão do território educativo
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Sair do concelho para estudar
“não é uma escolha, é uma inevitabilidade”
QUEM O DIZ É O PRESIDENTE DA CÂMARA, QUE OBTEVE A SOLIDARIEDADE DO PS
PARA EXIGIR UMA RESPOSTA DO GOVERNO CASO DE CONFIRMEM PROBLEMAS
O PS, pela voz de Nuno
Sá, questionou, e o presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão,
Paulo Cunha, respondeu:
“hoje, estudar fora do concelho não é uma escolha, é
uma inevitabilidade”. Esta
foi a reacção do edil à “preocupação” expressa pelos
socialistas quanto aos problemas que têm vindo a ser
veiculados pela autarquia
em matéria de Educação, e
que colocam a Escola Básica Integrada (EBI) de Pedome como paradigma de
uma rede pública de escolas
que não têm capacidade de
resposta para o universo da
população estudantil famalicense. Sem mais, o edil
lamenta que se tenha confirmado o “erro de previsão”
do Governo, para o qual o
município atempadamente
alertou, chamando à atenção para o impacto que os
cortes nos Contratos de As-

sociação teriam na rede educativa.
Não obstante a questão

particular de Pedome, Paulo Cunha analisa o panorama geral da Educação para

considerar que “o retrocesso é real”. “A escola já está
congestionada!”, o que se
reflecte por exemplo na ocupação massiva dos espaços,
inclusive das salas que não
estavam adstritas a aulas,
descreve. “Até podemos ter
salas para os alunos, não temos é escola para os alunos,
que é uma coisa diferente”, lamenta a propósito, ao
constatar o emagrecimento de valências associadas
a projectos educativos por
força da pressão ao nível da
lotação. Admite ainda o cenário de alunos que têm que
esperar mais de uma hora
para almoçar por manifesta
falta de capacidade de resposta da cantina.
O assunto foi suscitado
na última reunião do executivo municipal pelo socialista Nuno Sá, que solicitou
ao executivo elementos que
caracterizem a sobrelotação
de que se tem falado. O socialista colocou-se ao lado
da Câmara para requerer
ao Governo soluções que
garantam oferta educativa e
a permanência dos alunos
em Vila Nova de Famalicão,
caso confirmem os problemas.
Recorde-se que a tipologia da escola é T20, e que a
própria Direcção Geral dos
Estabelecimentos
Escolares (DGESTE) assumiu, em
reuniões oficiais, haver uma
previsão de 35 turmas para
aquele estabelecimento de
ensino, a considerar a migra-

ção dos alunos para novos
graus de ensino dentro do
Agrupamento, atendendo à
suspensão dos Contratos de
Associação com as escolas
de Riba de Ave, e não celebração de qualquer um para
o próximo ano lectivo.
A considerar as opções
que têm sido equacionadas
para Pedome, a da colocação de contentores ou instituição dos horários duplos,
Paulo Cunha deixa claro que
“anuir, nunca acontecerá!”.
Apesar do ónus da decisão
ser do Governo, que tutela
a rede, frisa que nunca irá
concordar com decisões que
são “más” para “o bom projecto educativo que desejamos para os famalicenses”.
A Câmara, reitera, “não será
cúmplice, muito menos autora de uma má decisão nesta
matéria”, razão pela qual, em
tempo útil, apresentou uma
alternativa que se centrava
na criação de um pólo em
Riba de Ave. Assume “intransigência” perante tudo
quanto coloque em causa
um bom projecto educativo,
e não nega que “o que está
em cima da mesa – contentores ou horário duplos – é
um rude golpe nesse projecto educativo qualificado”.

Município terá que
planear transportes
“fora do tempo”
O próprio ajustamento da
rede de transportes, que o
município tem que articular
com operadores que são privados, está neste momento
por fazer em função da ausência total de informação
sobre o que vai acontecer.
“Estamos perfeitamente fora
do tempo, mas, se esta semana tivermos uma decisão,
penso que ainda conseguiremos minorar as consequências negativas de tudo o que
está a acontecer na Educação em Famalicão”, refere
Paulo Cunha a propósito de
tudo quanto está por fazer,
por força da indefinição vigente. Frisa que a DGESTE
“tem essa informação há
meses”, uma vez que o período de matrículas já terminou há bastante tempo, mas
essa é a informação que o
município não tem.
Crítico, acusa mesmo o
Governo que estar a tomar
decisões “sem conhecer a

realidade do país”. Enquanto
em Lisboa e Porto há transportes públicos de facto,
eles não existem no resto do
país, e estão reféns da oferta de operadores privados.
“A questão dos transportes
é uma questão de absoluta
centralidade neste processo”, sublinha, comprometendo a autarquia com um
esforço na resolução dos
problemas que vierem a surgir, deixando claro, contudo,
que a mesma não poderá resolver “em dois ou três dias”
aquilo que deveria ter sido
tratado a meses de distância
do início do ano lectivo.

PS vai “exigir
resposta do Governo”
a confirmarem-se
os problemas
Na expectativa de dados
concretos, Nuno Sá afirma
que, caso se venha a verificar a sobrelotação de que
fala o executivo, “não teremos problemas em fazer
críticas ao nosso próprio
Governo”. E clarifica: “vamo-nos bater por este princípio:
que nenhum estudante famalicense tenha que sair de
Famalicão para prosseguir
os seus estudos”.
Comprovando-se a falta de capacidade da rede,
Nuno Sá garante “posições
políticas em todas as nossas esferas de intervenção,
exigindo do Governo que
dê resposta”, isto porque
também o PS não defende
a instalação de alunos em
contentores ou instituição
de horários duplos, da mesma forma que também não
defende o êxodo de alunos
famalicenses para outros
concelhos.
O socialista apela, contudo, a que a resolução do problema não ocorra debaixo de
“uma postura de afrontamento, de ultimatos, agressiva e
de ameaça”. No entender
do eleito do PS “este tipo
de linguagem não propicia
o diálogo, nem o encontrar
de soluções que protejam as
crianças”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Projecto que desenvolveu conceito de compotas em bisnaga com nova abordagem
ao consumidor

Meia Dúzia faz sucesso
na emblemática Rua das Flores
O projecto Meia Dúzia
está hoje na montra de uma
das mais movimentadas,
emblemáticas e turísticas
ruas da cidade do Porto. O
projecto, nascido em 2013 na
garagem dos irmãos Jorge e
Andreia Ferreira, abriu recentemente uma loja na Rua
das Flores, e assume-se
como uma das que “maior
sucesso” comercial tem na
alameda pedonal que liga o
centro à baixa da cidade Invicta.
Entretanto, sempre com
os olhos postos na linha do
horizonte, a Meia Dúzia já
prepara novos desenvolvimentos do projecto. O
franchise para o mercado
internacional, e a abertura
de novas lojas - uma em Lisboa e uma segunda no Porto
-, deverão ser os próximos
passos.
O projecto “Famalicão
Made IN”, que apadrinhou
o projecto desde o início,
devolveu-lhe a atenção integrando-o no Roteiro para
a Inovação, que na passada sexta-feira rumou ao
Porto para testemunhar um
novo passo de um projecto
“que dispensa adjectivos e
demonstrações, em que a

excelência do processo, do
produto e do projecto é factual e objectiva”. Isso mesmo
sublinhou o presidente da
Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, Paulo
Cunha, segundo o qual a
Meia Dúzia é “um projecto
âncora”, e paradigmática do
mérito do Made IN, não porque permite que programa
municipal “seja engrandecido”, mas porque demonstra
que “engrandece”, assumindo-se como “instrumento
ao serviço dos fins que são
a Meia Dúzia e centenas de
outros projectos em diferentes dimensões e estádios de
desenvolvimento”.
Convicto de que as críticas ao programa têm apenas
como justificativa o “desconhecimento”, o autarca deixou claro que o Made IN é
apenas “uma ferramenta da
política pública municipal ao
serviço do território e da sua
valorização”.
“Orgulhoso” de verificar
o sucesso conquistado pela
Meia Dúzia, “que começou
num pequeno espaço, onde
se produziam as bisnagas e
se inseria o produto, e um pequeno terreno onde se produziam os frutos que eram

administrador considera que
esta pode ser também uma
porta da marca para o mundo. Alcançar os mercados internacionais é uma meta que
assume e que remete para o
conceito de franchising. No
entanto, a abertura de uma
loja em Lisboa, e uma segunda no Porto, atendendo
à procura, são outros objectivos a prazo.

“Taste It, Love It,
Share It”
utilizados como matéria -prima”, Paulo Cunha considera
que “perceber como tudo começou, onde estamos agora,
e onde chegará no futuro é
fantástico e é obra da competência desta gente”. Agradeceu aos titulares da Meia
Dúzia “por continuarem tão
arrojados, tão competentes,
criarem postos de trabalho,
produzirem, exportarem e
levarem bem longe do nome
de Famalicão, mas particularmente de Portugal”, convicto da importância “que o
nosso país sirva bem, que
agrade aos turistas, que coloque produtos lá fora e se
afirme pela qualidade, como

é o caso”.

Meia Dúzia
quer conquistar
o mundo
Não obstante todos os
passos que o projecto vai
dando, e as novas ambições
que se colocam a um negócio em crescimento, Jorge
Ferreira sublinha que a questão central se mantém no
“desenvolvimento de sabores portugueses”. Satisfeito
com as reacções dos consumidores que contactam com
o conceito na loja, e nomeadamente dos estrangeiros, o

Com o lema “Taste It,
Love It, Shar It” – Prova,
Adora, Partilha, a Meia Dúzia chega à Rua das Flores
depois de uma experiência
lojista em contexto de centro comercial, desafiando-se
a numa nova relação com o
consumidor e com um outro
universo de consumidores,
onde se incluem os turistas,
tradicionalmente
curiosos
face a novos conceitos e aos
sabores típicos de Portugal.
Segundo Jorge Ferreira,
que dá como bem sucedida
esta aposta, o “Pack de 3
sabores – PORTO” ou o original “Travel Kit”, com seis
experiências de sabores são

os mais procurados.
Na loja da Rua das Flores,
para além das compotas em
bisnaga, os consumidores
podem encontrar chutneys um produto lançado no ano
passado “com sucesso” nas
palavras de Jorge Ferreira,
os licores, os chocolates, os
chás e os salgados. “Temos
mais de 150 referências aqui
na loja, o que já é significativo para aquilo que queremos
apresentar ao mercado, mas
haveremos de continuar a
inovar, certamente”, adianta
Jorge Ferreira, para quem
a fidelidade aos sabores da
portugalidade terá que coabitar, no caso dos mercados
internacionais, com as especificidades de cada um.
Para além de adquirir os
produtos, os consumidores
da Meia Dúzia na Rua das
Flores podem degustar os
produtos e provar as iguarias
de um chef de cozinha que
desenvolve brunches e lanches a partir da matéria-prima da marca.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Iniciativa decorre de 10 a 12 de agosto, em Pedome e tem entrada livre

Festival Calça Ferros com Sam the Kid,
Mundo Segundo e Slimmy
“Urban Youth”
vai deixar marca
nos murais e espaços
públicos do concelho
O “Urban Youth”, o projeto
de intervenção urbana criado
pela Câmara Municipal, através da Casa da Juventude, em
parceria com o centro artístico
“A Casa ao Lado”, arrancou na
passada sexta-feira e vai prolongar-se por todo o mês de
Agosto. No total, o Urban Youth levou já mais de meia centena de jovens a deixar a sua
marca em murais de arte urbana em espaços públicos de
Famalicão, Requião, Jesufrei e Bairro. As sessões práticas decorrerão já no terreno, em Antas, nos dias 30 de
julho, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 14 e 17 de agosto entre as 10h00 e
as 13h00. A formação estará a cargo de Ricardo Miranda
e Joana Brito, coordenadores do centro artístico “A Casa
ao Lado”.

Sam The Kid, Mundo Segundo e Slimmy são alguns
dos nomes em destaque n a
edição deste ano do Festival
Calça Ferros, que tem lugar
de 10 a 12 de Ahosto.
A parceria entre Mundo
Segundo e Sam The Kid
vem de longe e moldou-se em palco. No meio dos
dois há uma longa história
de dedicação à causa das
rimas e das batidas e, mais
recentemente, têm “cozinhado” em segredo um álbum
feito a duas vozes e quatro
mãos. Um disco que, dizem,
promete ficar para a história
do hip hop nacional e cujos
primeiros avanços vão poder
ouvir-se no próximo dia 11 de
agosto, no concerto que têm
agendado para o segundo
dia do Festival Calça Ferros.
O cantor e compositor
português Slimmy também

vai subir ao palco do Calça
Ferros. O músico do Porto
encerra (23h45) o primeiro
dia do festival, na sexta-feira, dia 10, e na bagagem traz
o seu quarto álbum – “Half a
Saint, Half a Bitch”. Atuam
ainda neste dia a banda famalicense Villanova (21h15)
e Manuel Fúria e os Náufragos (22h30), que apresentam em Famalicão o mais
recente álbum do projeto –
“Viva Fúria”.
No segundo dia, sábado, 11, para além de Mundo
Segundo & Sam The Kid
(23h45), o Calça Ferros recebe também a banda famalicense The Cityzens (22h30)
e Psychtrus (21h15), do concelho vizinho de Santo Tirso.
Destaque ainda para o
concurso de bandas que vai
decorrer no terceiro e último dia do festival, com as

participações dos grupos
Random, School Bus Drunk
Driver, Sequóia Guzman e
Brave Nation.
Recorde-se que o Calça
Ferros é organizado pela
Câmara Municipal, no âmbito do projeto Ave Cultural,
em parceria com a Junta de
Freguesia local, e vai decorrer no Parque de Lazer de
Pedome, com entrada livre
e com um programa cultural

diversificado e direcionado
para todas as faixas etárias,
com muita música, animação, gastronomia e artesanato.
Nas suas duas primeiras
edições, recebeu mais de 10
mil pessoas.
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Conheço a Rosa Oliveira, de Joane, há muitos
anos, praticamente desde menina. Acompanhei
o seu percurso, como “atleta do atletismo” de
“longo curso”, um pouco de longe e, às vezes,
um pouco mais de perto, “torcendo” por ela nas
“grandes” e nas “pequenas” provas em que
participava, ao lado de outros grandes nomes do
atletismo português. Foi uma carreira brilhante,
também digna do nosso reconhecimento
coletivo. Rosa Oliveira é figura de “proa”
do atletismo concelhio e nacional. Enquanto
“menina e moça”, participou em centenas de
provas no norte, no centro e no sul de Portugal
e também no estrangeiro, dando sempre o
melhor de si até, se necessário fosse,
ao esgotamento físico, naquelas situações onde,
mesmo que se quisesse, não se podia dar mais.

provas no norte, no centro e no sul de Portugal e também no
estrangeiro, dando sempre o melhor de si até, se necessário
fosse, ao esgotamento físico, naquelas situações onde, mesmo
que se quisesse, não se podia dar mais.
Enquanto as pernas puderam e aguentaram com este ritmo
competitivo de grande exigência, foi esta a vida da Rosa Oliveira, numa conciliação nem sempre fácil do trabalho com o desporto e, no caso concreto, com o atletismo. Depois veio a outra
fase da vida, aquela em que já não é possível a competição pura
e dura. Mas, nem por isso Rosa Oliveira deixou de ter sempre
uma ligação estreita às “corridas” em pista, na terra ou na estrada, sempre com o mesmo entusiasmo e a mesma dedicação,
agora na qualidade de “veterana”, designação com a qual discordo em absoluto.

1. Pessoas e associações…

Sabendo como sabe que a vida de qualquer atleta, em qualquer modalidade desportiva, é curta no tempo e que as “glórias”
do passado vão entrando no esquecimento das pessoas, Rosa
Oliveira quis e conseguiu deixar uma marca indelével no desporto concelhio e nacional, criando uma escola de atletismo, a
“Escola de Atletismo Rosa Oliveira”, a “E: A. R. O.”, como todos
a identificam.
É curioso como o espírito da “criadora” se consegue implantar e ampliar na obra criada, com Rosa Oliveira a “inventar” uma
escola à sua imagem e semelhança, possuidora da garra, da
força e do entusiasmo que a caraterizaram enquanto atleta de
topo.
Na “Escola de Atletismo Rosa Oliveira” têm assento e lugar
todas as idades, dos mais velhos aos mais novos, todos juntos num grande espírito, primeiro de participação e depois, se
possível, de conquista e de glória. Particularmente motivador
é o trabalho desenvolvido com crianças que aprendem, desde
pequeninas, a autodisciplinar-se, a saber até onde pode ir a sua
“resistência” e a controlar as suas emoções. Para além de ser
uma escola de atletismo, a “Escola de Atletismo Rosa Oliveira”
é uma escola para a vida.
Nas competições em que se envolve, a E. A. R.O. tem uma
filosofia única e insubstituível: são “um por todos e todos por
um”, incentivando, apoiando, “gritando” pelo colega que pode
ir à frente, mas também pelo que pode ir atrás, num espírito de
grupo e de “solidariedade competitiva” que não é fácil encontrar.

Sigo com alguma atenção – talvez não com a intensidade
que devia – o trabalho, as iniciativas, as ações e os projetos
das associações de Vila Nova de Famalicão, dando as minhas
opiniões sobre o desenvolvimento daquilo que fazem aos mais
diversos níveis.
Vila Nova de Famalicão pode ter um orgulho “desmedido”
nas suas associações, trate-se de associações desportivas,
culturais, recreativas, de solidariedade social, de lazer ou de
ocupação de tempos livres e dos investimentos que todas, sem
exceção, fazem nas pessoas, sempre com um empenhamento
e uma disponibilidade sincera, desinteressada e sem qualquer
tipo de contrapartidas. O que distingue o “movimento associativo concelhio” é, na esmagadora maioria dos casos, o saber
dar-se e o saber fazer sem pensar no benefício ou no que eventualmente pode vir em troca.
Conheço a Rosa Oliveira, de Joane, há muitos anos, praticamente desde menina. Acompanhei o seu percurso, como “atleta
do atletismo” de “longo curso”, um pouco de longe e, às vezes,
um pouco mais de perto, “torcendo” por ela nas “grandes” e nas
“pequenas” provas em que participava, ao lado de outros grandes nomes do atletismo português. Foi uma carreira brilhante,
também digna do nosso reconhecimento coletivo.
Rosa Oliveira é figura de “proa” do atletismo concelhio e nacional. Enquanto “menina e moça”, participou em centenas de

2. Escola de atletismo

31 de Julho de 2018

É por isso que, na “Escola de Atletismo Rosa Oliveira”, há imensos troféus, pódios e medalhas coletivas…
É esta forma de estar no desporto e esta forma de estar na
vida que foram herdadas de Rosa Oliveira que vão fazendo de
todos os dias da E. A. R. O. um tempo e um espaço onde é bom
estar, onde é bom correr, onde é bom competir e onde é bom
viver…

3. Crianças, sempre as crianças…
O “Escrito na Pedra”, do jornal “Público”, insere e integra, por
vezes, algumas frases e pensamentos de escritores, filósofos e
artistas que, de acordo com a nossa formação e a nossa sensibilidade, nos dizem mais ou nos dizem menos, mas a que não
podemos ficar indiferentes, se formos capazes de as transpor
para a nossa vida e para o nosso quotidiano.
Nos últimos dias, deparei-me com dois pensamentos, um
do escritor alemão Johann Goethe (1749 – 1832) e outro do ex
– Presidente da África do Sul, Nelson Mandela (1918 – 2013).
Como já iremos ver, separados por mais de um século, estes
pensamentos conduzem-nos à mesma realidade e demonstram
o mesmo tipo de preocupações, o que nos leva necessariamente a concluir que as grandes causas da humanidade são intemporais como intemporais são Goethe e Mandela.
Diz Goethe (um dos maiores escritores alemães) que “Só é
possível ensinar uma criança a amar amando-a.” Nélson Mandela que, como todos sabemos, foi o primeiro presidente negro
da África do Sul, depois de ter passado “uma vida” na prisão,
deixou-nos esta grande mensagem: “Não existe revelação mais
nítida da alma de uma sociedade do que a forma como esta trata
as suas crianças.” Num caso e no outro, o centro das atenções
são as crianças, em verdades tão evidentes que parece que não
merecem discussão.
No entanto, torna-se hoje mais necessário do que nunca relembrar todos os dias estes pensamentos, para não os esquecermos e escondermos na “poeira do tempo”. Com efeito, só
se ama amando e é vendo a forma como tratamos as nossas
crianças que podemos ver ao espelho a sociedade que temos e
a sociedade que somos.
Ao muito que se faz em Famalicão pelas crianças e pela
educação das crianças, há que não esquecer e manter sempre
vivos estes pressupostos…
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Paulo Cunha
admite socorrer-se
de ferramentas
judiciais para
contestar “logro”
da descentralização
O presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão não exclui nenhuma ferramenta jurídica para
contestar o modelo de transmissão de competências que
o Governo propõe e pretende instituir. Paulo Cunha diz
que o processo de descentralização em curso é “uma
falácia, um equívoco, um
logro”, “longe do resultado
que país merecia que tivesse”. De tal maneira que nem
deve ser apelidado de reforma. “O conceito de reforma é
um conceito eloquente, que
exige um conteúdo. O que
está a acontecer não merece chamar-se reforma, nem
merece chamar-se descentralização”, lamenta.
Do “nada” que vai acontecer em matéria de Segurança Social, ao “muito pior
do que muito mau” que está
previsto acontecer na área
da Saúde, o processo de
descentralização de competências entra na recta final
mudando
“rigorosamente
nada”. Ainda que as receitas adstritas às competências em matéria de saúde
venham a ser suficientes
para as tarefas necessárias,
“chegamos a um resultado
que é zero competências
na saúde, porque traz cem
por cento tarefas no edifício,
zero competências na valência saúde”. O edil famalicense defende uma reforma que
coloque os municípios como
“actores reais” na afectação
e distribuição de recursos, e
na adequação dos horários
de acordo com as necessidades, articulando respostas, nomeadamente com as
IPSS’s que vê como parceiras potenciais.

Reformas a reboque
do calendário
eleitoral
Defraudado com o resultado de um processo que até
teve um consenso político

alargado, nomeadamente o
apoio do PSD enquanto partido do arco da governação,
Paulo Cunha considera que,
perante um Governo em funções há quase três anos, “já
não podemos dizer que teve
pouco tempo para o fazer”.
“São quase três anos para
fazer uma coisa decente,
uma reforma bem conseguida”, comenta, e remata a
propósito: “eu percebo agora a pressa, porque daqui
por um ano temos eleições
legislativas. Mas não podemos continuar a viver assim!
O país não pode continuar
a ser adiado, permanentemente, ou porque é pouco
depois das legislativas, ou
porque é pouco antes das
autárquicas… Quer dizer,
vamos deixar de ter eleições
para fazermos reformas?! O
que este Governo pensa é
que temos que ter 20 anos
sem eleições legislativas,
autárquicas, europeias, para
fazermos reformas?! Não
faz sentido! As reformas
têm que ser feitas quando
têm que ser feitas! Para mim
não é um problema serem
feitas a um ano das legisla-

tivas ou três meses depois”.
Contrapõe aos calendários
eleitorais dos Governos o calendário do resto do país: “o
país, no dia a dia, pulsa, desenvolve-se, evolui sem pensar nos domínios eleitorais!
As empresas trabalham, os
cidadãos, as escolas funcionam sempre, e bem, e não
têm que estar a funcionar por
força desses impulsos”.
A ter havido “pressa”, o
chefe do executivo municipal entende que não se justifica. “Há precipitação, há
uma necessidade de fechar
os processos, tem que ser
antes de férias, tem que ser
nesta sessão legislativa, e
tem que ser até ao final de
Julho. Depois houve um dia
de votações em que se votaram diplomas na ordem das
centenas, quando estão lá
no meio estas matérias. Depois em Setembro o Governo
tem que fazer 23, ou 27, ou
28 diplomas!”. “Mas o que é
isto?!”, questiona, e continua:
“a A Associação Nacional de
Municípios (ANM) teve que
fazer duas directas para tomar decisões! Mas que país
é este?! Nós não tivemos

três anos, ou 30 ou 42 para
o fazer, e vamos agora em
três dias, numa maratona de
30 horas seguidas, em que
as pessoas não dormem,
concluir um processo?! Isto
não é Portugal! Eu não ambicionava isto para o meu país!
Mas isto está a acontecer em
Portugal, e isto é responsabilidade deste Governo português”.

Subversão
do processo
Paulo Cunha deixa claro que não censura a ANM,
entidade à qual reconhece
o esforço de “não ser um
problema no processo”, mas
acredita que também ela
“desejaria outras condições”
para o avaliar. “Enviam notificações aos municípios para
em três dias responderem.
Em três dias?! Avaliar estes
processos com, uma série
de mapas financeiros?! Em
três dias?! E porque é que se
deu estes três dias? Porque
se fez a conta ao contrário.
A Assembleia da República
tem que aprovar no dia vinte
e não sei quantos de Julho,
e para trás tinha que estar
tudo pronto”, descreve. Para
o edil “isto é subverter o processo”, na medida em que o
importante tinha sido que se
“criasse uma boa reforma”,

independentemente do momento em que fosse votada.
Mais grave do que a pressa em legislar antes de eleições, entende, “este Governo quis criar na sociedade
civil portuguesa a imagem
de uma coisa que, de facto,
não está a acontecer”. A propósito, adverte: “é bom que
os portugueses se preparem
para isto: quando se fala em
descentralização é uma falácia. O que está em curso não

é descentralizar. O que está
em curso é uma coisa que
bem sei o nome. Eu chamo-lhe transferir tarefas, há colegas que lhe chamam serviços de hotelaria. Há muitas
expressões que podem fazer
sentido. A expressão descentralizar não faz sentido
nenhum”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Rusga de Joane
promove 27.º
Festival de Folclore
O Grupo Etnográfico
Rusga de Joane vai levar
a cabo o seu 27.º Festival
de Folclore, no Parque
da Ribeira, em Joane, no
próximo sábado.
O evento terá início
pelas 21h30, e conta com
as actuações do Grupo
Folclórico “Os camponeses” de Santana do Mato
- Coruche; do Grupo Associativo de Divulgação
Tradicional de Forjães
– Esposende; do Grupo
S’Eixam Mollorquí , Palma de Maiorca – Espanha; d co
Grupo Folclórico e Cultural Danças e Cantares de Carreço
– Viana do Castelo. Como é habitual, o grupo organizador
também actua na abertura do espectáculo.
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AFPAD assegurou colónias de férias
a 32 utentes
A AFPAD - Associação
Famalicense de Prevenção
e Apoio à Deficiência, promoveu a Colónia de Férias
2018.
O período balnear para
os utentes da instituição,
arrancou logo em Junho e
prolongou-se até à passada
semana. Os 32 participantes beneficiaram de dias
de praia em Vila do Conde,
numa iniciativa que contou
com o apoio financeiro do
Instituto Nacional para a Reabilitação (INR).
Segundo a diretora técnica do Centro de Actividades
Ocupacionais, Teresa Pinto,
“a satisfação dos participantes foi evidente, pois para
muitos dos participantes
esta é a única oportunidade
de beneficiar de um período
na praia”. Ainda segundo a
mesma “o sucesso desta
jornada deve-se ao envolvimento de todos os colaboradores e também ao apoio
dos voluntários, que são
sempre uma mais valia”. Teresa Pinto afirma inda que
“não faltou boa-disposição,
alegria e animação ao longo
dos dez dias de praia, que

terminaram com um piquenique e uma sobremesa especial”.
Na avaliação os participantes referiram como
pontos positivos o facto de
esta ser uma ´”atividade que
proporciona a relação direta

com a natureza e o facto de
poderem estar em interação
com outros jovens e adultos de outras instituições”.
A AFPAD promete repetir a
acção no próximo ano letivo.

Verão em Famalicão com música
para todos os gostos

O mês de Agosto faz-se de romaria para as zonas balneares, mas quem permanecer em Vila Nova de Famalicão de 10 a 18 de Agosto vai poder contar com sessões
musicais para vários gostos na Praça D. Maria II, naquela
que é mais uma edição da iniciativa Verão em Famalicão,
promovida pela Câmara Municipal. Para o dia 10 está
agendada a actuação de “Fado Violado”, para o dia 11 Maria Quê, para o dia 17 The CityZens, e para o dia 18 The
Black Wizards. Todos os espectáculos têm início marcado
para as 21h30.

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

A nova Geringonça
Orçamental
Em 74, como uma boa
Revolução Comunista e Socialista, vimos o nosso país
usurpado por uma alegada
necessidade de Nacionalizar
e Concentrar tudo à volta de
um Estado manipulador e
centralizador.
E qual é a consequência
de estado Concentrador?
Com o tempo e a perceção
que essa, foi uma decisão
errada, tem a necessidade de
devolver à população o poder
de decisão.
Foi assim que ao longo
dos anos se foi falando tanto
da regionalização e descentralização, se bem que de
temas totalmente distintos
vos falo. Em 1998, nas urnas,
através de um referendo, a
regionalização foi rejeitada
por larga maioria. Relativamente à descentralização o
estado foi dando alguns passos, muitos deles falsos.
Em 2015, Famalicão junto
de 12 Municípios, foi pioneiro
na implementação de num
projeto designado por “Aproximar”, na área da Educação.
O Decreto de lei 30/2015 que
lhe deu cumprimento concedeu aos Municípios a capacidade de decisão, em diversos
âmbitos como exemplo: gestão dos processos de matrículas e de colocação dos

alunos e definição de normas
e critérios para o estabelecimento das ofertas educativas
e formativas, e respetiva distribuição, o estabelecimento
de protocolos para a formação em contexto de trabalho.
Passados 3 anos, e mesmo com a não execução total
de todas as competências
que lhe foram delegadas,
este tem sido um bom exemplo de um Programa de sucesso.
Entretanto,
especificamente em Famalicão, graças
a estes abismos legisladores,
assentes nos pilares ideológicos de uma minoria legisladora, o Concelho passou
de 6 Escolas com ensino secundário para apenas 3. Este
indicador, como é fácil de perceber, provocou enormes dificuldades à vivência escolar
de milhares de famílias bem
como a toda a comunidade
escolar.
Neste seguimento, assistimos no início do presente
mês, através de um contrato
camuflado, entre o governo e
a ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses, a uma descredibilização
total sobre a capacidade de
execução e gestão dos municípios portugueses.
Para o governo, através da

atual proposta apresentada,
os Municípios portugueses
apenas são capazes de gerir tarefas como a gestão de:
pessoal não docente, instalações, equipamentos e custos
correntes, tanto na área da
Educação como na da saúde,
habitação e cultura. Tudo isto
a preço de saldo.
É assim que este governo confia na Administração
local, um confiando sempre
desconfiado.Felizmente
o
nosso Presidente de Câmara já demonstrou a sua contestação sobre este acordo,
opondo-se a hipotecar as
novas gerações.Ao invés de
outros Municípios que este
financiamento se apresenta
como um balão de oxigénio,
colmatando os seus cofres
praticamente falidos.
É assim que se percebe a
estratégia do governo, para a
diminuição orçamental para
estas áreas. A sua novapropaganda eleitoral já não será
assente em cativações, mas
sim através de delegação de
tarefas.
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Evento abre ao público a 31 de agosto e prolonga-se até 9 de setembro

Do rapper “Piruka”
ao popular Augusto Canário
na Feira de Artesanato e Gastronomia
Rescaldo de férias é com
Feira de Artesanato e Gastronomia. A 35.ª edição do
certame arranca a 31 de
agosto e prolonga-se até
9 de setembro. A entrada é
livre. Do rapper “Piruka”, à
música popular de Augusto Canário, tudo um pouco
cabe no evento ao qual também não faltarão os tradicionais folclore e fado.
Na mensagem que dirige
ao público da região a propósito da Feira de Artesanato
e Gastronomia, o presidente
da Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, Paulo
Cunha, orgulha-se ddaquela
que considera “a maior Feira
de Artesanato e Gastronomia do Minho, que é inquestionavelmente um cartaz turístico-cultural de referência

nacional, com um intenso e
diversificado programa de
animação popular”. Fala de
um evento que ao longo de
35 anos confirma “crescimento, consolidação e elevação da qualidade”.
Para além da riqueza do

artesanato nacional, a Feira
conta ainda com os sabores
inconfundíveis da gastronomia numa conjugação de
saberes e sabores únicos e
genuínos. No recinto do antigo campo da feira semana
reúnem-se ao longo de dez

dias mais de uma centena
de artesãos – muitos deles a
trabalhar ao vivo – representantes das várias regiões do
país e perto de uma dezena
de restaurantes e tasquinhas
com as iguarias mais tradicionais. Por aqui, há ainda
espaço para os produtores
que trazem consigo os vinhos, queijos, presuntos e
doces mais puros oriundos
de todo o país.
Convicto do prestígio que
o evento tem alcançado nos
últimos anos, Paulo Cunha
coloca na base disso a “forte aposta da autarquia na
organização e promoção da
Feira, que tem levado a uma
natural seleção do melhor
e mais autêntico artesanato nacional a par dos mais
genuínos sabores da nossa

gastronomia”.
Mas nem só de artesanato e gastronomia se fazem
os onze dias de Feira. Este
ano, a grande novidade será
a noite de 6 de setembro,
dedicada à juventude com a
participação do rapper “Piruka”. Para o presidente da
Câmara Municipal a autarquia “tem tido a preocupação
de atrair para ao certame as
novas gerações de forma a
transmitir-lhes tradições ancestrais”.
Para além do rapper, o
evento garante animação diária e constante através da
participação de quase três
dezenas de artistas musicais, donde se destaca a presença de Augusto Canário &
Amigos no dia 4 de setembro, os famalicenses Charles

Band Dickens e Rosamate a
7, o projeto cultural Vozes do
Minho e Costinha no dia 8, e
o fado de Carina Amarante
e Patricia Costa, a encerar
a 9 de setembro. Pelo meio,
haverá muita alegria com os
ranchos folclóricos do concelho, as concertinas e os
cantares ao desafio. Helena
Fernandes com Banda Jazz
e a Banda Medusa de Fradelos sobem ao palco no dia 3.
Para o edil, “são muitos
e de grande qualidade, os
artistas que vão animar a
nossa Feira de Artesanato e
Gastronomia”, num programa que “volta a apostar na
prata da casa”.

Dia Internacional dos Avós foi assinalado na passada quinta-feira com convívio intergeracional

Paulo Cunha comprometido em garantir qualidade
de vida aos seniores do concelho
A Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão vai
manter a qualidade de vida

dos seniores do concelho
como uma aposta estratégica das suas políticas autár-

quicas . Isso mesmo garantiu o presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de

Exposição “Ave Selvagem”
culmina com passeio à foz do rio
A exposição “Ave Selvagem”, que está patente
na Casa do Território, no
Parque da Devesa, até ao
próximo dia 2 de setembro,
culmina com um passeio à
foz do rio e momentos de
conversação sobre o seu
perfil natural.
A iniciativa terá lugar a
1 de Setembro, com a visita guiada à foz do Ave e à
paisagem protegida regional
do litoral sul de Vila do Conde. “Um sítio pleno de história com uma forte ligação à
construção naval mas que
preserva muitos dos valores naturais que lhe são característicos, com uma longa extensão
de dunas, pinhais, charcos temporários e um estuário onde se abrigam centenas de aves
limícolas”, descreve a Casa do Território a propósito da iniciativa.
Orientada por Vasco Flores Cruz, a partida para a visita está agendada para as 14h00
junto á Casa do Território, de onde sairá a comitiva. A chegada à Azurara está prevista
acontecer pelas 15 horas. Uma hora depois os participantes estrão já no Castro de S. Paio,
de onde regressarão a Vila Nova de Famalicão pelas 17h30, prevendo-se a chegada pelas
18h30.
A participação gratuita, mas sujeita a inscrição em: goo.gl/tNamg6 até ao dia 29
agosto. Esta visita pressupõe a realização de caminhada de médio esforço, pelo que a
organização recomenda o uso de roupa confortável e calçado apropriado para o efeito.

Famalicão, Paulo Cunha, no
Dia Mundial dos Avós, assinalado na passada quinta-feira no Santuário da Nossa Senhora do Carmo, em
Lemenhe, onde se juntaram
mais de mil avós famalicenses para uma festa intergeracional.
Nas palavras que dirigiu
aos seniores presentes, o
autarca assegurou “o desenvolvimento e a atualização
permanente” do programa
“Mais e Melhores Anos” que
proporciona a mais de 3.500
famalicenses atividade física, lazer, convívio e reabilitação profissional aos seniores
famalicenses, mas também
àqueles que necessitam de
reabilitação física e a pessoas portadores de deficiência.
Refira-se que a frequência é
gratuita, sendo que cada idoso paga apenas o seguro de
acidentes pessoais no valor
de 2,5 euros por ano.
O edil famalicense assinalou ainda a “forte dinâmica
multissetorial do município”,
em áreas como o desporto,
a educação, a solidariedade
social e a cultura, entre outras, como sendo “também
uma aposta na qualidade de
vida dos seniores de Famalicão, para que possa viver

com qualidade, aproveitar a
vida e terem condições para
se manterem ativos e disponíveis para a comunidade”.
A festa deste Dia Internacional dos Avõs, contou
ainda com a presença de
muitos netos. Por entre sorrisos, abraços e confidências,
Paulo Cunha disse acreditar
que “a sociedade será tanto
melhor, quanto mais valorizada for a família”. Considera mesmo: “os avós desempenham um papel muito
relevante na sociedade. São
os líderes e mobilizadores
das nossas famílias e esta
comemoração é uma forma
de assinalar o papel que eles
têm na comunidade e de deixar uma palavra de gratidão
pelo seu percurso, dedicação e pela forma como ainda

hoje continuam empenhados
em construir uma sociedade
melhor”.
Paulo Cunha mostrou-se
ainda orgulhoso da energia
que os seniores do concelho demonstram todos os
dias: “estão cada vez mais
ativos, enérgicos, competentes, mais disponíveis e
isso é muito bom para a sociedade civil famalicense”. E
acrescentou a propósito que
“é para que os nossos avós
tenham esta intervenção social tão forte e tão benéfica,
que temos feito investimentos, um pouco por todas as
freguesias, nos espaços cívicos, lúdicos e de convívio”.

31 de Julho de 2018

O POVO FAMALICENSE

13

14

O POVO FAMALICENSE

31 de Julho de 2018

Iniciativa está agendada para 13 de outubro e é promovida em parceria pelo Grupo Desportivo
de Natação e Associação dos Amigos do Pedal

Famalicão é palco do triatlo noturno
de Portugal
Vila Nova de Famalicão
vai ser palco do primeiro
triatlo noturno do país, prova que se irá realizar a 13
de Outubro, numa parceria
entre o Grupo Desportivo
de Natação e a Associação
Amigos do Pedal, e com o
apoio da Câmara Municipal.
Enquanto as provas de ciclismo e atletismo irão decorrer essencialmente em estrada, já a de natação terá lugar
nas Piscinas Municipais de
Famalicão, não contemplando a habitual prova no rio
ou no mar. O evento inclui
uma prova de 300 metros de
natação, 18 quilómetros de
ciclismo e 6 quilómetros de
corrida na cidade, que poderá ser feita a solo, duplas e
triplas. As inscrições abrirão
em breve nos sites das associações promotoras.
Mário Passos, vereador
do Desporto da autarquia
famalicense, sublinhou na
apresentação do evento, no

lebrarmos a data quisemos
projetar o clube para o exterior, envolvendo a sociedade
famalicense.
Percebemos
de natação, mas quisemos
associar-nos a alguém que
tem créditos nas outras modalidades, os Amigos do Pedal”, explicou o responsável
pelo Grupo Desportivo de
Natação, Pedro Faia.
Por parte dos Amigos
do Pedal, Paulo Machado

início da passada semana,
que “é um orgulho para Famalicão acolher esta prova
inédita no país”. “Estou muito
entusiasmado com esta iniciativa e sinto que existe um
grande entusiasmo por parte
das associações organizadoras”, salientou. O responsável elogiou ainda a colaboração e as sinergias criadas
entre as associações para
a promoção deste evento.

“Esta iniciativa é um excelente exemplo de cooperação
e é a prova de que quando
trabalhamos em equipa fazemos coisas fantásticas”,
destacou ainda Mário Passos, sublinhando “o selo de
qualidade da organização”.
O desafio partiu do Grupo Desportivo de Natação
que está a comemorar o
seu 25.º aniversário. “Este
clube faz 25 anos e para ce-

Ruivo, mostrou-se “honrado
com o convite” e salientou
que “o triatlo é uma modalidade com muita expressão
no Norte de Portugal”. O responsável adiantou ainda que
a prova será dividida em oito
escalões, duplas e triplas,
com o máximo de 30 equipas cada.
Paulo Machado Ruivo
garantiu ainda “que será
uma aventura que vai valer a

pena” e fez questão de transmitir “a satisfação e contentamento” demonstrados pelo
presidente da Federação de
Triatlo, Vasco Rodrigues,
com a realização desta prova.

Laurus Nobilis quer
“fazer de Famalicão a Meca
dos festibais de verão em Portugal”
“O festival começa a
afirmar-se a passos largos
como um dos festivais que
mais tenta e se demarca no
panorama da música pesada”. As palavras são de José
Aguiar, dos Ecos Culturais
do Louro, entidade organizadora do Festival Laurus
Nobilis, que se realizou no
passado fim de semana e
contou com um total de dez
mil festivaleiros.
“Os Gregos Septic Flech
como os suecos Dark Tranquillite, superaram todas as
expectativas quer ao nível
de público, como de espectáculos, não esquecendo Crisix, os Mata Ratos, que actuaram
a primeira vez em Famalicão e vincaram bem a sua forte e enérgica presença levando as
cerca de três mil pessoas que estavam no recinto da Arena do Rock nessa altura, a um
delírio quase incontrolável”, descreve o mesmo responsável, para quem as actuações dos
Palcos Porminho e Estrella Galicia registam assinalável sucesso.
Para José Aguiar, que é também coordenador geral do festival, “o Laurus veio mesmo
para ficar e fazer de Famalicão a Meca dos festivais de verão em Portugal”.
A edição de este ano levou ao Louro cerca de quatro mil festivaleiros por dia, sendo que
no primeiro dia do festival foram recebidos cerca de dois mil campistas. Na totalidade o festival contou com cerca de dez mil festivaleiros. Segundo José Aguiar “a maior parte eram
oriundos de todos os cantos do paÍs, para além de um considerável número de espanhóis,
uma vez que na Galiza o Laurus Nobilis já começa a marcar pontos”.

Museu Bernardino Machado
encerrado nos fins-de-semana
de agosto
O Museu Bernardino
Machado, situado na Rua
Adriano Pinto Basto, no
cetro da cidade, irá estar
encerrado todos os sábados e domingos do mês de
Agosto. Ou seja, estará já
encerrado no próximo fim
de semana. A informação é
veiculada pela Câmara Municipal de Famalicão, que
atribui o encerramento à necessidade de manutenção.
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Prova de xadrez é organizada pela Associação Académica da Didáxis

Recorde de atletas no VI Torneio
Internacional Cidade de Famalicão
O VI Torneio Internacional Cidade de Famalicão,
prova de xadrez organizada
pelo Clube de Xadrez A2D
- Associação Académica da
Didáxis, promete um recorde
de atletas e trazer à cidade
os grandes mestres da modalidade, tais como Kevin
Spragett (Canadá), Lelys
Martinez (Cuba), Vladimir
Pektov (Bulgária), Michael
Oratovski (israelita). A prova já arrancou no passado
domingo e realiza-se até 4
de agosto, contando com o
apoio da Federação Portuguesa de Xadrez, da Câmara
Municipal, da Associação de
Pais e Encarregados Educação Didáxis de Vale S. Cosme e da Cooperativa de Ensino Didáxis, vai decorrer na
Biblioteca Municipal Camilo
Castelo Branco.
A prova conta com mais
de uma centena de atletas
inscritos, 20 dos quais titulados, o que faz desta edição a
mais participada de sempre.
Mas os recordes não se ficam por aqui. A edição deste

imprensa desta manhã. Mário Passos lembrou que a
Câmara Municipal de Famalicão reconhece o sucesso e
o mérito desportivo em todas
as modalidades e que o xadrez não é exceção.

O autarca salientou o
crescimento do torneio desde a sua primeira edição
e disse ainda que é intenção da Câmara Municipal
continuar a sensibilizar a
comunidade para a prática

desportiva de forma regular,
“sobretudo pela capacidade
intrínseca que o desporto
tem de formar pessoas”.

Lousado tem novo adro da igreja
ano do Torneio Internacional
Cidade de Famalicão tem já
assegurada a presença de
atletas provenientes de 12
países, o dobro face ao ano
anterior.
Carlos Dias, presidente
da Associação de Xadrez do
Distrito de Braga, realçou o
elevado nível competitivo do
evento. “Este é um torneio
muito forte. No início batalhávamos junto da Federação para termos presentes
dois ou três mestres. Agora
isso já não acontece e são
os mestres internacionais

que nos procuram e nos solicitam apoios para vir jogar a
Famalicão”.
A prova, que é parte integrante do Circuito Nacional
de Clássicas da Federação
Portuguesa de Xadrez, recebeu também fortes elogios
por parte de António Vinagre,
da direção da Federação. “É
um torneio de referência a
nível nacional e internacional
e tenho a certeza que esta
edição vai ser um êxito”.
O vereador do Desporto
da autarquia esteve também
presente na conferência de

Desde 2016 a Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão já investiu quase
300 mil euros na atribuição
de apoios para a reabilitação
e arranjos de diversos adros
de igrejas do concelho. Arnoso Santa Eulália, Portela,
Esmeriz e Lousado foram
as freguesias beneficiadas
com o investimento municipal que inclui muitas vezes a
requalificação de acessos e
zonas envolventes.
No passado dia 22, o
presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, inaugurou as obras realizadas no adro da
igreja de Lousado e salientou a importância “destes espaços comunitários para as freguesias e para as suas populações”. As obras contaram com uma comparticipação municipal
de cerca de 60 mil euros, tendo sido executadas em duas fases.
Já o presidente da Junta de Freguesia de Lousado, Jorge Ferreira, mostrou-se “muito
satisfeito” com a obra concluída, realçando que “o espaço do adro da igreja é um dos ex-libris da freguesia e um dos seus cartões de visita”.

Nova parceria da ACIF com vantagens
para associados em matéria de saúde
e segurança no trabalho
A Associação Comercial
e Industrial de Vila Nova de
Famalicão (ACIF) acaba de
formalizar um novo protocolo
de parceria, desta feita com
o associado Globalprev, com
vista à prestação de serviços
em condições mais vantajosas para os associados
ACIF nas áreas da Saúde no
Trabalho, Segurança no Trabalho, HACCP e Controlo de
Pragas. A assinatura do protocolo teve lugar no passado
dia 25, e decorreu na sede
da ACIF, com a presença do
presidente Fernando Xavier
Ferreira, e dos sócios gerentes da empresa parceira,
Renato Lobo e Nuno Araújo.
Segundo a ACIF, este
protocolo irá viabilizar um
“acesso facilitado” aos serviços prestados pela empresa,
nomeadammente, “com valores mais reduzidos e exclusivos a associados ACIF”.
Os serviços prestados na
clínica terão um desconto de
dez por cento.
A Globalprev é uma empresa de prestação de serviços na área da Medicina

e Segurança no Trabalho,
em conjunto com diversas
especialidades complementares. Com sede em Vila
Nova de Famalicão, “encontra-se totalmente equipada e
autorizada para o exercício
da Saúde e Segurança no
Trabalho”, garante a ACIF
em nota de imprensa, acrescentando que a sua “missão”
passa por “assegurar um
serviço de saúde de excelência, desde a prevenção,
promoção e proteção, bem
como satisfazer as necessidades das empresas, promovendo aos seus colaboradores um acompanhamento

nas unidades de saúde e segurança”.
Esta nova parceria insere-se num plano estratégico
da ACIF que visa “uma aproximação cada vez maior aos
seus associados”, proporcionando uma “rede colaborativa” de parcerias que traga
vantagens para aqueles. No
entender da ACIF, é desta
forma que se torna “possível
a promoção das áreas de
negócio de cada um, aumentando o leque de clientes e
proporcionando condições
mais competitivas aos associados”.
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PASEC organizou Conferência e Laboratório
de Expressões Europeu
A PASEC promoveu, na
passada sexta-feira, o Laboratório de Expressões/Conferência Europeia de Diálogo
Estruturado “Protagonismo
Juvenil - Uma caixa de Poderes para mudar o mundo....
O evento teve lugar no Salão
Nobre e Casa de Espetáculos do Centro Pastoral de
Santiago de Antas, e contou
com a presença do diretor
do Instituto Português do
Desporto e Juventude, Vítor
Dias, e do diretor do Programa Erasmus + Da União Europeia, Luís Alves. Estiveram
ainda a vereadora da Juventude do Município de Famalicão, Sofia Fernandes e vá-

rios decisores políticos dos
mais variados quadrantes.
Vítor Dias referiu que
existem muitas organizações e estruturas que fazem
trabalhos para jovens, mas
que são poucas as que envolvem realmente os jovens,
felicitando a PASEC como
sendo uma delas. Luís Alves,
da sua parte, referiu a importância do Programa Erasmus
+ no apoio a estas iniciativas
e lembrou o projeto PASEC
In Group como uma boa
prática europeia que agora
caminha pelos seus próprios pés. Sofia Fernandes
salientou que “todos somos
uma caixa de poderes para

mudar o mundo…”, e que é
a responsabilidade maior de
cada decisor político dar forma essa máxima, reiterando
o tema da iniciativa e agradeceu à PASEC o trabalho de
proximidade que tem feito e
que tem inspirando milhares
de jovens. A presidente da
PASEC, Sara Gomes, salientou que o protagonismo
juvenil para a PASEC é mais
que uma ideia, é “uma forma
de estar”.
Entretanto seguiu-se a
apresentação da peça “Baú
dos Poderes” que envolveu
113 jovens e contou com a
participação da Companhias
Artísticas da PASEC: ADN

Almeida Pinto renova liderança
da Associação Amigos de Famalicão

Almeida Pinto foi reconduzido na presidência da Associação Amigos de Famalicão, na assembleia eleitoral
que teve lugar no pasado dia
28.
Eleita assim por unanimidade, a nova direcção conta
ainda com os vice-presidentes António Martins Ferrão,

João Martins Monteiro, Hipólito da Costa Barros e Mário
Mota Reis. Francisco Mesquita fica com a responsabilidade do Secretariado e Luís
Alves da Costa Pinto com
as funções de Tesoureiro da
Associação. Arménio Macedo e Fernando Vilaça ficam
como vogais. Almeida Pinto

não teve concorrência nestas eleições, circunstância
que a associação atribuiu,
em nota de imprensa, à “sua
capacidade de trabalho e de
aglutinar vontades e expectativas em torno de um grupo
de nomes onde o passado e
o futuro se conjugam”, numa
renovação de corpos sociais
que asseguram novidade e
continuidade.
A sessão ficou ainda
marcada pela apresentação
do Plano de Actividades, do
qual faz parte um conjunto
de iniciativas que “prometem
marcar de forma indelével

(Teatro), Arena (Expressão
Corporal) e ADV (Música).
A peça retratou um Baú perdido que dava a cada um a
capacidade de tornar real os
poderes escondidos, desde
que esses pudessem mudar
o mundo para melhor.
O espetáculo contou
com duas sessões. Na primeira foram mais de 200
os jovens envolvidos, e há
noite, numa iniciativa aberta
à comunidade, foram mais
de 350 as pessoas que assistiram à peça. Segundo a
PASEC, todo o dinheiro recolhido destinado ao apoio
das ações sociais do Centro Pastoral de Antas. Esta

iniciativa esteve incluída na
ação da PASEC In Group e
contou com o apoio do Centro Pastoral da Paróquia de

Antas, Município de Famalicão, IPDJ e Programa Erasmus + da União Europeia.

“Cinema Paraíso exibe Black Panther”

e no seio da comunidade
famalicense, a passagem
destes vinte e cinco anos
da associação”. Acerca das
acções mais recentes, recorde-se que a associação com
mais de um quarto de século
de existência homenageou o
Arcebispo Primaz de Braga,
D. Jorge Ortiga, numa cerimónia em que estiveram presentes o eurodeputado Nuno
Melo, o Cónego Monsenhor
Joaquim Fernandes e o presidente da Câmara Municipal
de Famalicão, Paulo Cunha.

“Black Panther” é o filme em exibição esta quarta-feira
no Parque da Devesa, em mais uma sessão do Cinema
Paraíso, que promove sessões grátis de cinema nas noites
de verão.
O filme de Ryan Coogler é sobre um príncipe do reino
de Wakanda, T’Challa, que é conhecido pelos sentidos
apurados e pela excepcional inteligência. Quando, após
a morte do pai, regressa a casa como seu sucessor, encontra um país fracturado e o seu reinado ameaçado por
Killmonger, seu adversário de longa data. O conflito que
se avizinha é de tal dimensão que pode extravasar as fronteiras de Wakanda, com consequências avassaladoras
para todo o planeta. A história de T’Challa decorre após
os eventos de “Capitão América: Guerra Civil”. Produzido
pela Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é um filme de acção e aventura que
adapta a carismática personagem criada, em 1966, por
Stan Lee e Jack Kirby e tem a assinatura de Ryan Coogler
(“Fruitvale Station: A Última Paragem”, “Creed: O Legado
de Rocky”).

Freguesia de Seide dinamiza crianças, jovens
e seniores
Chegou ao fim, na passada sexta-feira, a 4.ª edição
do Campo de Férias de Verão, organizada pela União
de Freguesias de Seide e
pelo Centro Social e Paroquial de Seide, e que se
estendeu durante cinco semanas com várias iniciativas
de ocupação das férias de
crianças e jovens de Seide,
proporcionando momentos
lúdicos, desportivos e pedagógicos, momentos de convívio e diversão.
O presidente da União de
Freguesias de Seide, Tomás
Sousa, sublinhou a quantidade e diversidade das iniciativas, nomeadamente um
passeio de autocarro descapotável pela cidade do Porto,
caminhada pelos Passadiços de Sistelo, em Arcos de
Valdevez, inúmeras oficinas
artísticas e desportivas, idas
à praia e a várias piscinas,
que fizeram as delícias dos
mais novos.
O autarca salientou que
este é “um projeto muito exigente, que impõe um grande

esforço da parte da Junta de
Freguesia no sentido de ser
capaz de proporcionar estes
momentos de lazer às crianças e aos jovens de Seide”,
mas que se torna possível
“com o apoio de algumas
instituições, associações e
membros da nossa comunidade, de forma voluntária,
aos quais estamos muito
gratos pela excelente colaboração.”
Neste sentido, reforça
que, enquanto for possível,
a Junta de Freguesia não
prescindirá de promover este
evento, “que nos enche de
orgulho e que sentimos que
vale a pena, pela satisfação
que as crianças, os jovens e
os pais nos transmitem”.
Entretanto, no passado
dia 22 de julho, a União de
Freguesas de Seide promoveu o Passeio Anual da
Freguesia, levando cerca de
260 pessoas até ao Parque
Nossa Senhora dos Verdes,
em Gouveia.
“O passeio é uma oportunidade de convívio para

todos os seidenses” frisa
Tomãs Sousa acerca de “um
domingo diferente, em que
há partilha de almoço entre
grupos de famílias, atividades desportivas, jogos de
malha e sueca, entre outras
atividades de lazer”.
No final do dia, a Junta
de Freguesia promoveu um
brinde e repartiu um bolo
para que todos celebrem
este momento de convívio e
de União das Freguesias de
Seide.
No quadro das activida-

des promovidas pela Junta
de Seide, destaque ainda
para mais uma edição do
Passeio dos Avós, realizado no passado dia 26, com
destino e visita à Quinta da
Lixa e à cidade de Amarante,
seguindo-se lanche convívio no Parque de Merendas
da Freguesia de Casais, em
Lousada. Para além disso, a
Junta está a proporcionar a
deslocação à praia dos seniores da Freguesia, desde
o passado dia 23 de Julho e
até 3 de Agosto.
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Campeonato Nacional de Rali

Pedro Almeida estreia-se no Rali Vinho Madeira
O piloto Pedro Almeida
vai estrear-se no Rali Vinho
Madeira, próxima prova do
Campeonato Portugal Ralis
que será disputada de 3 a 5
agosto.
O piloto, que faz dupla
com Nuno Almeida, encara
um novo desafio ao volante
do Ford Fiesta R5 nos exigentes troços de asfalto da
prova organizada pelo Clube Sport da Madeira. “Esta
será sem dúvida mais uma
grande prova para mim, não
só pelo seu cariz competitivo
com um grande número de
viaturas R5 inscritas, a clas-

se mais competitiva, mas
também pela envolvência
humana que esta prova proporcionada. Uma prova com
muita tradição desportiva a
nível internacional que vou
encarar com otimismo e dar
o melhor. Estamos motivados depois das boas indicações traduzidas nas últimas
provas, mas, também temos
a consciência que esta ronda
é de elevado nível competitivo. Temos vindo a fazer um
excelente trabalho conjuntamente com a ARC Sport,
com vista a melhorara de rali
para rali, encontrando o me-

lhor «set-up» e alinhamento
do Fiesta R5”, refere Pedro
Almeida que também fará
parte do lote de pilotos que
pontuam para o Iberian Rally
Trophy (IRT) e Tour European Rally Series (TER), numa
jornada de três dias de competição e recheada de grandes pilotos e viaturas. “Será
um importante e difícil teste,
entre muitos pilotos locais e
os principais pilotos do campeonato Portugal, para além
de alguns internacionais”,
assume
Organizado pelo Club
Sports da Madeira, o rali ar-

ranca na sexta-feira e conta
com 19 provas especiais
de classificação e um total
de 204,92 quilõmetros ao
cronómetro. Pedro Almeida
que conta com os seguintes
apoios: Nhclima - Ventilação
e Climatização, Bamesa,JACunha - Equipamentos e Logística, Lda, JAC Transporte,
NHGROUP, Suba - Creative
Agency, Famaconcret, Lda,
Telheiro &amp; Gonçalves,
Lda, Habialuminios, Lda,
Cozicruz, MobiliárioL3W Material Eléctrico, Bricofama - Bricolage e materiais
similares para construção,

Ludoférias da Gerações passaram
por Viana do Castelo
Foi com uma visita de estudo e de lazer à cidade de
Viana do Castelo, realizada
na passada sexta-feira, que
terminou o programa das
“Ludoférias de Verão 2018”,
uma iniciativa da Associação
Gerações.
Depois da viagem até
Viana do Castelo, realizada
em autocarro, o interesse e
a curiosidade das crianças
que participam na iniciativa
“foi evidente”, garante a instituição, segundo a qual a pequenada visitou o navio Gil
Eanes e subiu no “funicular”
que liga a parte mais baixa
da cidade ao Monte de Santa
Luzia. “Todas estranharam
a pouca velocidade a que
circulava o “elevador”, pois
pensavam que era semelhante a um TGV”, comenta a
propósito a instituição.
Chegadas ao cimo do
monte de Santa Luzia, as

crianças puderam usufruor
das paisagens que podem
ser observadas lá do alto
e que são, para uma das
participantes, “de suspender a respiração”. A foz do
Rio Lima, as praias, o mar
imenso e o denso casario da
cidade são causadores de
sensações absolutamente
novas e diferentes.
Depois da visita à Igreja
de Santa Luzia que impressionou todas as crianças
pela sua grandeza e imponência, seguiu-se um almoço-piquenique com as crianças a partilharem entre si os
“petiscos” que levaram de
casa e que se tornaram ainda mais saborosos com as
“aventuras” da manhã.
Da parte da tarde, as
crianças desceram de novo
à cidade de Viana do Castelo para visitarem o “Museu
de Artes Decorativas” e o

“Museu do Traje”. Impressionou-as a riqueza e o colorido das vestes vianenses,
suscitando-lhes o desejo
de conhecerem mais sobre
a etnografia do Alto Minho,
colocando as mais diversas
questões a quem as guiou
na visita.
Nos dias 30 e 31 de julho,
ainda houve tempo para as

“Ludoférias” realizarem um
“workshop” de confeção de
gelado e para a realização
de diversas atividades livres
nos jardins da Associação
Gerações e no Parque da
Devesa.

Ponto Placa - Materiais de
Construção, e Município de

Famalicão.

JS com membro
no executivo municipal

A concelhia da JS e Vila Nova de Famalicão congratula-se com a presença da sua militante, Juliana Vicente,
na equipa de vereadores do PS na Câmara Municipal. Em
nota de imprensa, a “jota” considera que esta indicação
“representa um sinal de enorme qualidade dos militantes
da JS de Famalicão, do compromisso que a JS tem para
com o Partido Socialista, mas acima de tudo, o compromisso com os jovens famalicenses”. A presença de Juliana Vicente no grupo de vereadores representa também a
“abertura do PS aos militantes da JS”.
A propósito, Ricardo Dias, líder da JS concelhia, sublinha que “a JS vai estar sempre com os jovens famalicenses na luta pelos seus interesses e direitos”. Frisa,
entretanto, que “estes militantes da concelhia da JS, contam com todo o apoio e empenho da estrutura local para
a promoção e defesa dos interesses de todos os jovens
famalicenses”.

Caça: famalicense vence
Taça da Beira Interior
O famalicense Jorge Silva é
campeão absoluto da Taça da
Beira interior de
provas de Santo
Huberto (caça há
perdiz com cão
de parar ) .
A prova realizou-se durante
o mês de Julho
e à terceira contagem o resultado
culminou
com um empate.
Jorge Silva acabaria por levar a
melhor do adversário e venceu a Taça da Beira Interior,
trouxe ainda o prémio de melhor cão da sua serie e melhor
cão da prova.
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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!”
Esta é a décima quinta edição deste simples devocional
que tem como critério máximo,
a Palavra de Deus explicada e
aplicada em nosso cotidiano,
em conformidade com a Bíblia
Sagrada. Neste sentido, convidamos a todos os leitores, a
meditar nas Sagradas Escrituras, 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 inspiradora.
Ao estarmos atentos a
estas palavras do Senhor Jesus Cristo, podemos refletir o
quanto Ele procura, nos dar a
condição de nos aproximar de
Deus de uma forma apaixonada, amigável, expressiva e íntima, acima de tudo. Este era
o padrão de comunicação do
Senhor Jesus Cristo quando
falava com os seus Discípulos de uma maneira especial
…Chamados, Escolhidos e
Eleitos. Quando falava, ensinava e realizava grandes Milagres em meio háuma grande multidão de pessoas. Ele
fazia isto sempre, depois de
longas horas de Oração, com

Leitura Bíblica:
“Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz
o seu senhor; mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto
ouvi de meu Pai vos dei a conhecer.” …
EVANGELHO DE JOÃO 15:15.

assiduidade e constância ao
nosso Deus e Pai Celestial, o
Todo-Poderoso. Em sua trajetória de vida, o Senhor Jesus
Cristo, conquistou corações
de muitas pessoas, sedentas
e carentes de amor e atenção.
Ele saciou a sede e a fome
de justiça de muitos. Mas, a
verdade é, que hoje, Ele ainda continua fazendo o mesmo, pois os seus verdadeiros
Discípulos existentes atualmente, difundem o Evangelho
que transforma e muda vidas.
O Senhor Jesus Cristo, simplesmente, quer preencher o
nosso espírito com a Sua Verdade, nos mostrar o Caminho
e nos dar uma Vida cheia de
abundância, de Paz e Alegria.
Ele nos quer, revelar a Santidade pura de nosso Deus, o
Seu amor incondicional, que
foi capaz de morrer por toda
a Humanidade. Só alguém
cheio de Amor, assim o pode-

ria fazer.Deus de uma forma
miraculosa enviou o seu Filho,
o Senhor Jesus Cristo, para
fazer algo que nenhum de
nós o poderia fazer: “Ele morreu por nossos pecados”. No
Evangelho de João 1:12, lemos o seguinte: …“Mas, a todos quantos o receberam, aos
que crêem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem
filhos de Deus;”… e em 3:16,
está escrito: …“Porque Deus
amou o Mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigénito, para que todo aquele que
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” … Assim
sendo, o que lemos testifica
e nos certifica que tudo foi e
está consumado, falta apenas
fazermos a nossa escolha de
sermos alguém totalmente dependente de Deus, ou, não. O
Senhor Jesus Cristo, hoje nos
dá esta rica oportunidade de
tomarmos uma séria decisão

para uma Vida Eterna. Em
suma, ter um relacionamento
íntimo com Deus é totalmente
simples, por que Ele é Omnipresente, está em todo lugar.
Embora, saiba de tudo, por
ser Omnisciente, Ele deseja
nos ouvir, ser participante dos
acontecimentos diários de
nossa vida neste mundo. Com
a Sua Omnipotência, quer
realizar milagres em nossas
vidas e nos dar grandes experiências. Entenda isto com
o coração.
Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais próximo de nós Ele está. Isto se
faz através do Senhor Jesus
Cristo. Creia nisto!
Oremos ao Senhor com Fé:
Pai Santo, que neste momento a Tua infinita graça, faça
parte de todas as circunstâncias de minha. Quero entregar a Ti a minha vida, através
do Senhor e Salvador Jesus

Cristo, e peço, através de Tua
grande misericórdia, que eu
tenha uma grande experiência
contigo, em todas as áreas da
minha vida. Obrigado Senhor!
Amém.
Tenhamos intimidade com
o nosso Deus e Pai Celestial, e, desfrutemos de Suas
maravilhosas bênçãos.Deus
vos abençoem grandemente
...Vivamos hoje e sempre: “de
bem com Deus e de bem com
a Vida!” … Vivamos esta Verdade.

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

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.
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DIVERSOS

VENDO
Escritório
c/ 51 m².

TLM.: 926 449 681/8

VENDO T3

Cozinha mobilada,
garagem fechada.
Só particulares.
75.000€
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

VENDO

Apartamento T1
Cozinha mobilada
com garagem.
Boa exposição solar.
Ótimo preço. Ribeirão
TLM.: 962 189 593

VENDO

ALUGO

PASSA-SE

Garagem ou armazém em
Outiz c/ área de 56m²
c/ escritório e WC.

nesta cidade, junto às escolas.

ALUGA-SE

PRECISA-SE

TLM.: 918 154 587

Pavilhão em Ribeirão
c/ 2 pisos, 800m²
por piso.
TLM.: 914 904 464

ALUGO

Quarto c/ serventia de
cozinha a menina ou
senhora.
TLM.: 969 994 181

ALUGA-SE
Armazém em Viatodos
c/ 500m²
TLM.: 914 904 464

ALUGO

Armazém em S. Tiago
da Cruz c/ 135m².
TLM.: 914 904 464

ALUGA-SE LOJA
Rua Ernesto Carvalho

c/ 99m².
TLM.: 914 904 464

SNACK - BAR / Restaurante

TLM.: 920 297 254
Ajudante de cozinha para o
centro de Famalicão. (Das 11h30
às 14h30 e 17h30 às 22h30).

EM GUIMARÃES

TLM.: 930 674 142

RESTAURANTE

MESTRE N’FAMARA
CÉLEBRE MÉDIUM E VIDENTE

Centro de Famalicão.
Admite empregado/a.
Balcão e mesas.

PRECISA-SE
AJUDANTE
25 ANOS DE ATIVIDADE

TLM.: 916 401 643

Admite Electricistas
Para instalações de Painéis Solares
Para inslatações em baixa tensão
Com carta de condução, até aos 50 anos.

VENDO

Terreno para construção
em Avidos c/ 2.300.
TLM.: 969 994 181

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

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

Contacto: 252 044 173

Famalicão / Braga / S.Tirso / Trofa / Guimarães

Lote terreno em
Delães com todas
as insfrastuturas
bem localizado,
boa exposição solar.
TLM.: 962 189 593

Ajuda a resolver os seus problemas, sobre várias dificulda-

VENDO - 969 010 914

ANUNCIE

AQUI!
ASTRÓLOGO MÉDIUM AFRICANO
PROFESSOR N’ BEMBA
Quer saber mais sobre a sua vida?
Peça uma consulta por telefone. Celébre e Curandeiro com poderes Ancestrais ocultos. Ajuda a resolver problemas de amor (afastar ou unir), negócios bloqueados, sucesso na profissão (estudo, política, futebol), impotência
sexual, doenças estranhas, espirituais, inveja, mau-olhado, depressão, visões e vozes pertubadoras, tendência
ao suícidio. Previsões sinceras e tratamentos sérios e eficazes.
PARA QUE A PAZ E A FELICIDADE RENASÇA EM SI, EXPONHA OS SEUS PROBLEMAS E SEJA FELIZ.

Para assuntos com importância aceito deslocações ao domicílio e mesmo para o estrangeiro.
PROTEJA-SE E ABRA OS SEUS CAMINHOS COM DOM INCONTESTÁVEL
* Facilidade de Pagamento depois do resultado Consultório no centro do Porto

Consultas também em: Lisbia, Santarém, Famalicão, Guimarães e Chaves

TLF.: 220 153 654 - 911 044 288 - 933 285 418

TERRENO
TERRENO
PAÇOS DE FERREIRA V. N. F. - LANDIM
62 Lotes de terreno para
moradias isoladas.
Terreno sobranceiro
Infrastuturas feitas.
PREÇO A COMBINAR

1500m² para moradia
isolada. Local aprazível,
solarengo. Junto à A7Seide. Com infrastruturas.
Urbanização privada.

75.000€

TAROLOGO E CARTOMANTE

Consulta de Tarôt, Pendulo. Leitura de azeite.
Ajudo a resolver problemas por mais

difíceis que sejam: amor, insucessos,
depressão, negócios, justiça, inveja,
doenças espirituais de droga e alcool.
Aproximações ou afastamento de pessoas.

Ligue e mude já a sua vida!
Consultas só por marcação!
Contacto: 912 840 166 - V. N. Famalicão
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PORTUGUESA
Meiga e carinhosa.
TLM.: 914 481 098
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HOMEM

CAVALHEIRO

Português atende homens,
casais e senhoras
em local discreto.
TLM.: 910 434 140

Pretende conhecer menina
p/ uma só aventura.
Ajudo se necessário.

TLM.: 915 075 032

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

MORENA QUENTE

Corpo de sereia, jovem,
toda nua, toda sua,
ambiente discreto.
Convívio e massagens.
TLM.: 915 551 751

BELA SEDUTORA

LUCY

Sexy, magra, peito XL,
oral, 69 e mi... Nas calmas.

TLM.: 911 158 272

MULATA
PORTUGUESA

Sexy e elegante, oral
natural, beijinhos na boca,
peito durinho. Adoro 69
e mi... a vontade, sem
pressas. Todos os dias.
Foto real.

Meiga e simpática, 28 anos, peito
XXL para espanholada, oral
natural, mi..., bumbum grande.
Fácil de encontrar difícil de
esquecer. Satisfação garantida.

TLM.: 918 081 420

TLM.: 912 053 845

JUM EXÓTICA
NOVIDADE FAMALICÃO

Sensual e sexy oral divinal,
seios naturais, bumbum
prontinho, vem sentir o
calor do meu corpo e o
meu toque suave.
Foto real.

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.: 910 040 890

TLM.: 915 275 958

MENINA
Corpo de
boneca,
mamas XL,
boca de mel,
greluda, 69 a
vontade.
918 081 000

A BELA

te e relaxante. Oral delicioso, 69,
carícias. Com vídeo erótico. Não

EXTRA NOVIDADE

Rapariga em brasas, ratinha quente
e molhada. Boa espanholada,
completa, sem tabus. Massagem
em marquesa toda boa, toda nua
e toda sua. Atreve-te!

TLM.: 920 558 952

PORTUGUESA
FOGOSA

BELA
ALENTEJANA

Linda, momentos
inesquéciveis, ambiente
sedutor, faço deslocações
a hotel e motel,
massagens e acessórios.

grande e natural, peludinha,

TLM.: 915 104 229

TLM.: 920 387 270

COMPLETA

Atendo todos os dias
c/ saídas, moteis e viagens.
Um ambiente sedutor.

Corpo sensual, belo peito
69 molhadinho, meiguinha.
Liga e confirma.

Loira,meiga e sexy, cheia de

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!

XXL. O natural, mi...
+ 69. Adoro beijar.

curvas. Peito XXL, coxa grossa,
oral ao natural divinal, 69 guloso.
Prazer mútuo e garantido.

TLM.: 917 392 262

TLM.: 919 332 096

TLM.: 913 299 947

1.ª VEZ

TLM.: 913 578 597

TLM.: 912 372 071

SARA

momentos em ambiente envolven-

sabor de mel, peito

Belas curvas, magra,
toda boa, amiga+
amiga angolana.
Oral natural molhadinho, mi..., beijinhos.
Trabalhamos juntas
ou separadas.
Bom atendimento,
ambiente fresquinho
e agradável.
Venha-nos
experimentar.
Vai adorar.
Apartamento privado.

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.

919 162 044
926 598 702

Boca de Mel. Desfrute de bons

Morena espanhola

MORENA BRONZIADINHA

A ABALAR
FAMALICÃO

SUZI

ÚLTIMAS SEMANAS

TLM.: 913 441 183

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

Olhos verdes de
tirar o fogo. Rosto lindo c/ corpo
magro. Seios durinhos para quem
preza qualidade
e sigílo. Das 8h
às 22h. Alugo
quarto.

VIVIANE

atendo privados e fixos.

FAMALICÃO

LOIRA

FAMALICÃO

DE VOLTA A PARTIR
DE 8 DE AGOSTO
Sexy, elegante, magra, oral
natural. Muitos miminhos,
completa. Atende todos os
dias das 8h à 1 da manhã.

916 588 266
915 785 033
ANA - QUARENTONA

Portuguesa divorciada,
meiguinha. Espera-te.

TLM.: 910 723 943

PRISCILA

Lindinha e safadinha corpinho
de sonho. Adoro carinhos
e beijinhos. Das 9 às 18h.
Todos os dias.

TLM.: 915 654 526

25 BEIJINHOS

Lara, jovem, meiga, 23 anos,
magra, corpo e rosto de
boneca. (Somente para
homens de bom gosto).
Não atende privados.

Morenaça, gruta
escaldante, oral molhado,
bumbum guloso e XL peito
48 das 10h às 24h.

TLM.: 916 130 100

TLM.: 912 555 805

A BELA
PORTUGUESA

INDIAZINHA
Amazonense,
doce menina,
meiga,
carinhosa,
O natural,
69 delicioso,
pele macia,
safadinha
s/ pressas.

Simpática, carinhosa,
peito XXXL, muito
peludinha, oral natural,
bom atendimento.
Todos os dias.
TLM.: 920 427 253

917 695 497

JOANA

TLM.: 918 812 625

FOTO REAL

TENTAÇÃO

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

TLM.: 914 288 845

