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José de Azevedo
Menezes homenageado
no 80.º aniversário
da sua morte
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Cursos de Especialização
(CET) e Cursos Técnicos
Superiores(CTESP): 1.ª fase
termina esta semana
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Tradição e irreverência
na 35.ª Feira de Artesanato
e Gastronomia

A Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão abre as portas na próxima
sexta-feira e prolonga-se até 9 de Setembro. Para a edição deste ano, os ofícios tradicionais
ganham a companhia de novos valores e abordagens ao artesanato. A gastronomia não vai faltar,
e o cartaz musical, de que se destaca o rapper “Piruka”, promete arrastar também os mais novos
ao recinto. Pág. 6
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Lançamento de livro assinala 80.º aniversário da sua morte

Casa do Vinhal acolhe homenagem
a José de Azevedo e Menezes
A Casa do Vinhal, em Vila
Nova de Famalicão, é o local
escolhido para uma homenagem do município de Vila
Nova de Famalicão ao escritor e genealogista, José de
Azevedo e Menezes, no 80.º
aniversário da sua morte. A
cerimónia terá lugar a 15 de
Setembro, e arranca pelas
16 horas. Fica marcada pela
apresentação do volume
I da “Correspondência de
José de Azevedo e Menezes
(1878-1933): Camilo Homenageado” pelo presidente
da Academia das Ciências
de Lisboa, Professor Doutor
Artur Anselmo.
José de Azevedo e Menezes viveu entre 1849 e 1938,
tendo desempenhado um
papel social, cultural e político de enorme relevância
para o concelho de Famalicão. Foi Provedor do Hospital de S. João de Deus e foi
presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. Com Camilo Castelo
Branco desenvolveu uma
relação cordial de amizade

motivada pelo tema da genealogia, uma área de interesse comum, sobretudo para
Menezes. Depois da morte
do romancista, José de Azevedo e Menezes presidiu à
“Comissão Promotora da homenagem ao grande escritor
Camilo Castelo Branco” e foi

um dos maiores responsáveis pela criação do Museu
de Camilo.
A cerimónia contará com
as presenças do presidente
da Câmara Municipal, Paulo
Cunha e do representante
da família, Martim Lopes de
Azevedo Menezes.

Quanto ao livro, é o primeiro de três volumes a editar pela Húmus com o apoio
da Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão. As cartas transcritas neste volume
e nos dois que serão dados
à estampa em 2019 e 2020,
integram, na sua maioria, o
Fundo de José de Azevedo
e Menezes depositado no
Arquivo Municipal de Alberto
Sampaio, entregue pela Família Menezes em 2015 ao
Município de Vila Nova de
Famalicão.
Este primeiro volume versa exclusivamente assuntos
camilianos, subdividindo-se
em duas partes: na primeira
apresentam-se as cartas trocadas entre Camilo Castelo
Branco e José de Azevedo e
Menezes, cujos originais se
encontram na Casa de Camilo, e na segunda, as cartas
endereçadas ao Senhor da
Casa do Vinhal por diversos
remetentes, entre os quais
António José de Almeida,
Alberto Pimentel, António
Cabral, Conde de Sabugosa,

Salvo melhor opinião, a estrutura partida deste mupi,
integrado na esta paragem de autocarro situada à face da Estrada Municipal
573, em Landim, é um verdadeiro perigo!
Há meses, e meses, e mais meses que a estrutura se encontra danificada,
e a passagem do tempo só vai contribuindo para que os danos
se agravem ainda mais.
Intervenção impóe-se, antes que alguém se magoe!
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Eugénio de Castro, Joaquim
de Araújo, José Malhoa, Jorge Colaço, Pinho Leal, Raul

Brandão e Teixeira Lopes.

Laurus Nobilis
com data para
2019 e bilhetes
à venda

A Associação Ecos Culturais do Louro (AECL), promotra do Festival Laurus Nobilis, já está a preparar a edição
de 2019. A agenda já está reservada para os dia 25, 26 e
27 de Julho, e já há inclusive bilhetes à venda.
Em nota de imprensa a organização disponibiliza, em
forma de Blind Ticket (bilhete às cegas, sem cartaz anunciado) um total de 100 bilhetes a 18 euros (passes gerais)
“para que os verdadeiros amantes do Laurus continuem a
vir ao Laurus por um preço agradável”, justifica. O passe
geral que irá ficar por 45 euros na bilheteira no dia do festival, fica assim antecipado a preço bastante reduzido ao
recorrer a este novo formato. O bilhetes já se encontram
disponíveis nas plataformas habituais.
O festival continua a ter garantido o apoio do Município
de Vila Nova de Famalicão, tal como tem acontecido desde a primeira edição do festival, como também da Junta de
Freguesia do Louro.
A nível de outros parceiros a organização aproveita para agradecer a todos os parceiros que têm vindo a
apoiar o festival, “e são muitos”. Refere-se concretamente
à Porminho, Estrella Galicia, CEVE, Enif, Credito Agrícola
Médio Ave , Pina Ferreira, Cimenteira do Louro, Antena 3,
Inter Marché de Famalicão, Tintas Arga, Prova Artes Gráficas, CP Comboios de Portugal e os mais variados apoios
de instituições, de empresas e serviços que um festival de
esta dimensão necessita.
A AECL, também agradece à família do Duarte Lemos
Costa, da Quinta de Armental do Louro, pela cedência do
espaço físico, para a realização das quatro edições anteriores do festival, como à empresa Louropel pela cedência
de parte do espaço para o festival na primeira edição e a
cedência do edifício da sede da associação.
Entretanto, a AECL promoete novidades sobre o cartaz
e os moldes da próxima edição do festival para breve.
Email: geral@opovofamalicense.com;
publicidade@opovofamalicense.com;
redaccao@opovofamalicense.com;
TLF.: 252 312 435 | TLM.: 918 157 706 / 931 990 020
* Todos os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus
autores.
* Todos os anúncios e fotografias são propriedades do editor, não podendo ser reproduzidos sem autorização por escrito.
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Desde a abertura do novo quadro comunitário já foram aprovados 25 projectos
nos quatro eixos prioritários

Município vai buscar 14,5 milhões
ao Portugal 2020
Mais de 14,5 milhões de
euros de comparticipações,
correspondendo a um montante global elegível da ordem dos 18 milhões de euros é o que o município de
Vila Nova de Famalicão já
conseguiu extrair do quadro
de fundos comunitários em
vigor - Portugal 2020. Incluída nas candidaturas formuladas pela Câmara Municipal
desde a altura em que abriu
o novo calendário de fundos
estruturais, em 2017, está
por exemplo incluída a intervenção no Mercado Municipal, orçada em 3,5 milhões
de euros.
O presidente da autarquia
famalicense, Paulo Cunha,
considera que estes resultados são um indicador de
que “o município tem sabido
aproveitar as oportunidades
de investimento geradas
pelo Portugal 2020”. Garante
que “estamos atentos”, razão pela qual tem sido conseguido “atrair a atenção de

parceiros estratégicos para
fazer face aos novos desafios, criando mais emprego,
sendo mais inovadores, mais
sustentáveis e reduzindo as
assimetrias”.

6 escolas
intervencionadas
com apoio
de 1,6 milhões
O montante em causa
corresponde a um total de
25 projectos aprovados. Em
causa estão ainda projectos
como o da criação de uma
Rede Urbana Ciclável e Pedonal, a remodelação das
escolas Conde S. Cosme
(Sede n.º 1), Esmeriz, Ruivães, Riba de Ave, Requião
e Telhado. As seis intervenções no parque escolar
têm um custo de quase 3,8
milhões de euros, contando com apoio europeu da
ordem dos 1,6 milhões. Há
ainda a destacar nesta área

a requalificação do bairro social da CAL, em Calendário.
Tem um custo da ordem dos
1,3 milhões de euros, sendo
apoiada em um milhão e trinta e três mil euros pela União
Europeia.
Todos eles encaixam nos
quatro eixos prioritários vertidos para o Portugal 2020:
o capital humano; a inclusão
social e emprego; a competitividade e internacionalização; e a sustentabilidade e
eficiência no uso dos recursos. Só as intervenções que
se inserem n Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Nova de Famalicão (PEDU) – o mercado,
a rede ciclável e o bairro da
CAL, implicam um investimento total de mais de sete
milhões de euros, contando
para efeitos de comparticipação com um apoio de seis
milhões de euros.
No eixo referente ao capital humano, destacam-se
todas as intervenções nas

escolas do concelho, mas
também os apoios atribuídos
ao Centro Qualifica e os programas educativos promotores de sucesso. Integrados
nestes últimos, há candidaturas aprovadas que concretamente a redução do abandono escolar, o reforço do
ensino profissional e a sua
ligação ao mercado de trabalho, a aposta na qualidade
da educação e da formação
e na empregabilidade.

O eixo da sustentabilidade e eficiência dos recursos
contempla projectos de natureza ambiental, tais como o
fecho da rede de drenagem
de águas residuais das sub-bacias do Pelhe, Pele e Ave
e a melhoria da qualidade
das massas de água do Vale
do Rio Este, entre outros,
com o objectivo de promover
a gestão eficiente da água.
Entretanto, o município
tem também em execução

projectos que visam promover o emprego qualificado e
os investimentos em investigação, desenvolvimento e
inovação.
O Portugal 2020 traduz o
Acordo de Parceria adotado
entre Portugal e a Comissão
Europeia, e congrega cinco
Fundos Europeus Estruturais
e de Investimento (Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo de Coesão, Fundo Social Europeu,
Fundo Europeu Agrícola de
Desenvolvimento Rural e
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas).
O objectivo destes fundos é
o de promover a coesão e
desenvolvimento económico, social e territorial de Portugal, entre 2014 e 2020.
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Artesão radicado em Famalicão há 43 anos expôs pela primeira vez

Natureza é protagonista
no trabalho de Zacarias Vilas Boas

Chama-se Zacarias Vilas Boas, tem 58 anos, e nasceu
no concelho de Barcelos. Em 1975, a completar 15 anos de
idade, um emprego no ramo da hotelaria trouxe-o para Vila
Nova de Famalicão.
Zacarias por cá ficou a trabalhar ocupando os seus tempos livres a esculpir o barro. Foi pela mão de um amigo que
no passado fim de semana viu, pela primeira vez, os seus
trabalhos expostos nos “Sons da Celta Ibérica”, junto à Igreja
de S. Tiago de Antas.
Zacaria Vilas Boas começou por esculpir o barro, passou
ao granito, e agora qualquer material lhe dá asas à imaginação.
Este artista que se encontra no anonimato, falou à nossa

reportagem do seu fascínio pela natureza. Esta natureza que
o tem inspirado a esculpir peças desde o barro e o granito,
passando pelo xisto, a madeira, bem como os ossos de bovino.
Nas peças “tento dar duas vidas, sempre inspiradas na
natureza”, disse Zacarias, que ao exibir uma peça, se por um
lado encontramos duas raias, ao posicioná-la de outra forma
encontramos duas aves a voar.
Zacarias Vila Boas espera agora que esta primeira exposição lhe abra as portas para continuar a mostrar os seus
trabalhos.
FILOMENA LAMEGO
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Certame arranca esta sexta-feira e chega ao fim a 9 de Setembro

Feira de Artesanato dá palco
a uma dezena de novos artesãos
A 35.ª edição da Feira de
Artesanato e Gastronomia,
que abre as portas esta sexta-feira e termina a 9 de Setembro, vai dar palco a uma
dezena de novos artesãos. O
município levanta o véu sobre a natureza destes jovens
valores do artesanato, oriundos de várias zonas do país,
para adiantar que actuam
sobretudo nas áreas da bijuteria, da malha, da cerâmica,
do vidro, da tecelagem, mas
também do gesso e dos bordados.
Para lá da componente
artesanato, que ao longo
de dez dias irá promover o
trabalho de mais de uma
centena de artesãos, a feira
volta a contar com os sabores da gastronomia nacional,
assegurada por quase uma
dezena de restaurantes de
tasquinhas de várias zonas
do país. Aqui cabem também
os produtores de vinho, queijo, presunto e doces.
Para o presidente da
Câmara Municipal, Paulo
Cunha, a Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila
Nova de Famalicão tem todos os requisitos para manter o estatuto de “referência
nacional”. O edil considera
que o certame “tem ganho
qualidade e prestígio de ano
para ano”, motivo pelo qual

é “cada vez mais concorrida”. Certo do “crescimento,
consolidação e elevação da
qualidade”, considera que
o sucesso é “fruto de uma
forte aposta da autarquia
na organização e promoção
do evento, que tem levado a
uma natural seleção do melhor e mais autêntico artesanato nacional a par dos mais
genuínos sabores da nossa
gastronomia”.

Piruka promete
arrastar
os mais novos

A par com o artesanato e
a gastronomia, a Feira volta
também a apostar na animação musical, com um cartaz
do qual ressalta o nome do
rapper Piruka, que actua a
partir das 22 horas do dia
6 de Setembro no recinto.

Paulo Cunha não esconde
que o recrutamento de novas referências do panorama
musical nacional se alinha
com uma “preocupação do
município em atrair para ao
certame as novas gerações
de forma a transmitir-lhes
tradições ancestrais do nosso artesanato e da nossa
gastronomia”. No entender
do presidente da Câmara,
“só através dos mais novos
é possível preservar e valorizar este património único e
genuíno”, que assim assume
o foco do executivo em perpetuar as tradições promovendo-as junto das novas
gerações.
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. O espetáculo de
música popular juntará a tradição das concertinas, cavaquinhos, violões e bandolins
à modernidade da bateria e
do baixo, com o calor e sabor
dos instrumentos de percussão latinos, criando um ambiente vivo, colorido, cheio
de ritmo e alegria.
A abrir o evento estará a
Banda de Música de Riba de

Este é um dos exemplos das novidades que vai poder encontrar na feira

Ave e a Chulada da Ponte
Velha de Santo Tirso. Segue-se um fim-de-semana
com folclore, concertinas e
cantares ao desafio. As noites serão animadas pelas
bandas ÚS Sai de Gatas e
Fammashow.
A noite de segunda, dia
3, estará entregue a Helena
Fernandes e Banda Jazz e
à Banda Medusa. O resto
da semana segue ainda com
Ronda dos Quatro Caminhos
(dia 5) e Charles Band Dickens e Rosamate (dia 7).
No segundo fim-de-se-

mana do evento destaque
para as tardes de folclore,
para o projecto cultural Vozes do Minho, as danças urbanas e para a actuação de
Costinha (no sábado) e de
Carina Amarante e Patrícia

Costa (no domingo), com a
noite de fado.
Todos os espectáculos
são de entrada livre.

S.R.G.

EARO conquista
seis pódios na 34.ª
Corrida de Bayona

A Escola Atletismo Rosa Oliveira (EARO) participou
mais uma vez, a convite da organização, na 34.ª Corrida
Andar e Correr de Bayona, em Espanha.
Numa altura em que os atletas estão a terminar as suas
férias e a retomar os seus treinos, a escola assume que
“os resultados não eram o mais importante, mas sim o
convívio e fraternização entre alguns atletas e seus pais”,
contudo, não obstante a comitiva famalicense conquistou
seis pódios. Em destaque estiveram os seguintes atletas:
Tiago Silva venceu em benjamins masculinos e Mafalda
Monteiro 2.ª e Ana Silva 3.ª em femininos, Sara Oliveira 3.ª
sénior , José Araújo 3.º veteranos e Rosa Oliveira venceu
o seu escalão.
Participaram ainda, Nuno Fernandes, Leandro Martins,
Anabela Silva, Joaquim Coelho, Alexandre Silva, Nelson
Monteiro e Miguel Marinho.

28 de Agosto de 2018
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Dia a Dia - Mário Martins

Fogo e “saliva”…
Já disse aqui muitas vezes que o maior “segredo”
para prevenir incêndios reside na capacidade
que os portugueses e os famalicenses têm ou não têm
de limpar os matos e as ervas que rodeiam as casas
e que povoam os montes e as florestas. Há muitos
anos era raríssimo haver um grande incêndio, primeiro
porque as pessoas tinham necessidade de recorrer ao
“combustível” que havia nos montes para poderem
cozinhar em casa, em segundo lugar, porque os bois,
as cabras e as ovelhas faziam das ervas o seu
principal alimento e, em terceiro lugar, porque
o próprio mato e as ervas, todos juntos em pequenas
“rumas”, regados com “cevadouro”, eram o principal
“adubo” que os camponeses pobres utilizavam para
fertilizar as terras donde tiravam o milho, as batatas
e o feijão.

1. Muita “saliva”…
E “eles” “salivavam”, “salivavam” e voltavam a “salivar”! Maio,
junho e julho, com raríssimas exceções, tinham corrido bem,
fruto em grande parte das temperaturas amenas que se fizeram
sentir, mas também resultado da “linha de intervenção” preconizada pelo Governo de António Costa que apostou tudo na prevenção dos incêndios florestais, com destaque especial para as
ações de limpeza de áreas sensíveis que pudessem potenciar
os fogos.
Já disse aqui muitas vezes que o maior “segredo para prevenir incêndios reside na capacidade que os portugueses e os
famalicenses têm ou não têm de limpar os matos e as ervas que
rodeiam as casas e que povoam as montanhas e as florestas.
Há muitos anos era raríssimo haver um grande incêndio, primeiro porque as pessoas tinham necessidade de recorrer ao
“combustível” que havia nos montes para poderem cozinhar em
casa, em segundo lugar, porque os bois, as cabras e as ovelhas
faziam das ervas o seu principal alimento e, em terceiro lugar,
porque o próprio mato e as ervas, todos juntos em pequenos
montes, regados com “cevadouro”, eram o principal “adubo” que
os camponeses pobres utilizavam para fertilizar as terras donde tiravam o milho, as batatas e o feijão. Se conseguíssemos
regressar a esta vida e a “agricultura biológica”, muitos dos problemas que enfrentamos em matéria de incêndios estariam por
natureza resolvidos…
Mas voltemos ao “salivar” de uns “tantos”. Para o princípio
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de agosto, anunciava-se e previa-se uma vaga de calor intenso
que veio efetivamente a concretizar-se. Tinha chegado a “hora
dos salivantes” que veriam confirmadas as suas teses de uma
estratégia errada do Governo, fazendo de Portugal um imenso
território de chamas! Uma vez mais tiveram que aguentar a “saliva” para o dia 3 de agosto, tempo para o grande incêndio de
Monchique, no Algarve! Mesmo aqui, a “satisfação” de alguns
não foi completa porque, para grande mágoa dos próprios, não
houve vítimas mortais, apesar da intensidade das chamas!

2. Tragédias…
Também sou dos que pensam que a resposta ao “fogo de
Monchique” não foi a adequada e que a situação trágica teve
condições para não atingir as proporções que atingiu. Há pessoas que se sabe de antemão que não são “generais” para grandes combates e o Governo agiu mal ao não ter feito transitar
para o comando nacional da proteção civil a sequência e o desenrolar das operações, logo após o início do fogo…
O Primeiro Ministro António Costa que me desculpe, mas eu
não estive com ele, na análise que fez ao incêndio de Monchique. Monchique tinha todas as condições para continuar a ser a
“regra” dos “não incêndios” e não para ser a “exceção à regra”
dos “não incêndios” que não ganharam volume e que não ganharam força, combatidos com eficácia por bombeiros, aviões
e helicópteros.
O que não deixa de ser interessante para análise é que, perante os incêndios que não chegaram a sê-lo, houve logo quem
continuasse a “salivar” e quisesse intoxicar a opinião pública
com novos “apocalipses”, dizendo, “à letra”, que se não havia a
tragédia dos incêndios, havia, neste verão de 2018, a tragédia
do Serviço Nacional da Saúde! Há pessoas que só se sentem
bem a coabitar com tragédias e quando elas não acontecem,
inventam-nas! Felizmente, e até ao momento, não houve nem
a tragédia dos incêndios nem a tragédia do Serviço Nacional
de Saúde!
A prevenção é, de fato, o “melhor remédio” para evitar os
incêndios. Para além de todas as medidas - e bem - que foram adotadas pelo Governo de António Costa, eu iria ainda um
pouco mais longe, criando uma espécie de “serviços mínimos”
temporários no litoral e uma espécie de “serviços máximos” no
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interior.

3. Mínimos e máximos…
Eu explico.
Todos sabemos que a “gente” que vive no litoral (próximo do
mar) quer, nos meses de verão, ir para a praia, descansar e descontrair de um longo ano que, muitas vezes, não foi fácil. Não é
privilégio nenhum. É antes um direito legítimo que as pessoas
têm (e este devia ser um direito universal) de retemperar forças
e de descontrair, para poderem enfrentar, com energia redobrada, um ano mais de trabalho, de luta pela vida e de criação de
bem – estar para os seus filhos. Esta descontração legítima faz
com que algumas necessidades básicas se atenuem e deixem
de ser absolutamente pertinentes e necessárias. As pessoas o
que querem é que não as incomodem!
Pelo contrário, nos meses de verão, as pessoas do interior,
tendo os mesmos direitos, têm direito a um “suplemento” de segurança, onde se inclui obrigatoriamente o direito à proteção
contra incêndios.
Dito isto desta forma genérica, penso que o Governo devia
“invadir” com soldados, elementos da Polícia de Segurança
Pública e elementos da Guarda Nacional Republicana todo o
interior do País, deixando no litoral tudo aquilo que, a este nível,
fosse o estritamente necessário.
Penso que todos sabemos e conhecemos o efeito dissuasor
que um soldado do exército, da marinha ou da força aérea, um
agente da PSP ou um militar da GNR têm nos locais onde passam e junto das pessoas com quem interagem, quando essas
pessoas têm alguma “ideia” na cabeça. Este efeito dissuasor,
esta presença “musculada” e forte, em termo de vigilância das
florestas, teria, no meu entender, um efeito altamente positivo.
Nos meses quentes de verão, fazer “semanas de campo” nas
serras, montanhas e montes do interior e “aprumar” movimentos
de “ordem unida” pelos militares e realizar ações de vigilância
e fiscalização pelos agentes da PSP e da GNR não seria, com
certeza, nem se pretende que seja, a eliminação de todos os
“males”, mas seria mais um contributo interessante para a segurança das pessoas que vivem no interior!
“Serviços mínimos” no litoral e “serviços máximos” no interior
talvez seja uma ideia a explorar…
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Famalicão avança com Cursos de
Especialização Tecnológica e Cursos Técnicos
Superiores Profissionais

5 entidades
promovem 15 cursos
de nível secundário
e superior
Está mesmo a terminar a
primeira fase para inscrição
nos Cursos de Especialização Tecnológica (CET) e nos
Cursos Técnicos Superiores
Profissionais (CTESP) que
irão ser leccionados no âmbito do Centro Qualifica de
Vila Nova de Famalicão. O
período de candidaturas termina já esta sexta-feira (31
de Agosto). Haverá lugar a
uma segunda e terceira fases, até 30 de Setembro e
14 de Dezembro, respectivamente.
Os cursos em causa serão ministrados no CITEVE
– Centro Tecnológico das
Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal, na CESPU – Instituto Politécnico de
Saúde do Norte, no CENFIM
– Centro de Formação Profissional de Indústria Metalúrgica e Metalomecânica,
e nos pólos famalicenses
do IPCA – Instituto Politécnico do Cávado e Ave e do
IPB – Instituto Politécnico de
Bragança.
Tanto os CET’s como os
CTESP’s são formações
pós-secundárias não superiores que visam conferir
uma qualificação profissional
do Quadro Nacional de Qualificações (Nível 5).
A oferta disponibilizada compreende os cursos
de Técnico Especialista
em Gestão da Produção
(Supervisor de Produção)
– Indústria Metalúrgica e
Metalomecânica; Técnico/a
Especialista em Tecnologia

Dádiva de
Sangue em
Famalicão
A Associação de Dadores de Sangue promove uma colheita de sangue na Praça D. Maria II
esta quarta-feira. Será
realizada entre as 09h00
e as 12h30 pelo Instituto
Português do Sangue e
da Transplantação (IPST).

Mecânica; Técnico/a Especialista em Tecnologia
Mecatrónica; Técnico/a Especialista em Processos de
coloração e acabamentos
têxteis; Técnico/a Especialista em Industrialização de
produto moda; Bioanálises
e Controlo; Gerontologia;
Bem Estar e Termalismo;
Manutenção e Controlo de
Equipamentos
Biomédicos; Comunicação Digital;
Administração e Negócios;
Tecnologia Alimentar; Análise químicas e biológicas;
Automação, Robótica e Eletrónica Industrial; Design de
Moda; Exportação e Logística.
No caso dos CET’s podem candidatar-se os titulares de um curso de ensino
secundário ou de habilitação
equivalente; os estudantes
que tenham obtido aprovação em todas as disciplinas
dos 10.º e 11.º e tendo estado
inscritos no 12.º ano, de um
curso de ensino secundário
ou de habilitação legalmente
equivalente, não o tenham
concluído. Podem ainda candidatar-se titulares de uma
qualificação profissional de
nível 4, e quem já possua
um diploma de especialização tecnológica ou de um
grau ou diploma de ensino
superior que procure requalificação profissional. Os estudantes que não sejam titulares de um curso de ensino
secundário ou de habilitação
equivalente e queiram ainda
assim candidatar-se à frequência de algum destes cur-

sos, terão que realizar, caso
sejam selecionados, um plano de formação adicional.
Os CET têm a duração
aproximada de um ano e
meio (18 meses) a que corresponde entre 60 e 90 unidades de crédito. Estes são
cursos totalmente financiados.
Já para frequência dos
CTESP, formações de nível
superior que visam conferir
uma qualificação profissional
de Nível 5 do QNQ, os candidatos têm de possuir o curso
secundário ou habilitação
equivalente; ou precisam ter
sido aprovados nas provas
especialmente adequadas
para maiores de 23 anos; ou
terão que ser titulares de um
diploma de especialização
tecnológica ou de técnico
superior profissional. Há ainda lugar aos que, sendo titulares de um grau de ensino
superior, pretendam a sua
requalificação profissional.
Os cursos CTESP’s têm
120 créditos e a duração de
quatro semestres (2 anos),
sendo o último em contexto
de trabalho. A nível de financiamento, os candidatos
podem aceder a bolsas de
estudo da Direção Geral de
Ensino Superior (DGES).
Para formalizar a inscrição, os interessados podem
aceder aos seguintes endereços:
www.academia.
citeve.pt (CITEVE); www.
cenfim.pt (CENFIM); www.
cespu.pt (CESPU); www.ipb.
pt/portaldocandidato (IPB) e
www.ipca.pt (IPCA).
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Lions ofereceu ecógrafo
às Urgências do CHMA
O Lions Clube de Vila
Nova de Famalicão ofereceu
um ecógrafo ao Serviço de
Urgência da unidade famalicense do Centro Hospitalar
do Médio Ave (CHMA).
Em nota de imprensa, a
administração do CHMa sublinha que, tratando-se esta
de uma urgência Médico Cirúrgica, “a abordagem do doente critico obriga a diagnósticos e terapêuticas céleres,
eficazes e seguros, que permitam uma rápida estabilização e tratamento do doente,
pelo que este dispositivo que
vai contribuir para uma melhor prestação de cuidados
de saúde aos doentes que
recorrem a este Serviço”.
Na cerimónia de entrega do equipamento esteve
presente a presidente do
Lions, Maria José Abreu,
que afirmou o seu empenhamento na continuação deste
trabalho solidário e na cooperação com o CHMA, que

considerou de grande importância.
O conselho de administração do CHMA marcou
também presença tal como
elementos do Serviço de
Urgência. O presidente do
Conselho de Administração,
António Barbosa, agradeceu
a “todos os que contribuíram
para a concretização deste

projecto promovido pelos
Lions Clube de Famalicão”
salientando que “estes gestos merecem o reconhecimento dos nossos profissionais e dos nossos utentes,
pois contribuem para uma
melhor prestação de cuidados”.

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

Olha para o que digo,
não para o que faço!
Durante o último mês,
período de férias merecido
deste jornal, quando todos
esperavam pela acalmia típica de um mês de Agosto,
com excepção naturalmente
ao perigo dos incêndios, eis
que o B.E. conseguiu provocar algum alvoroço.
Na verdade, o Bloco de
Esquerda, uma vez mais,
voltou a demonstrar que afinal os seus dirigentes e militantes são seres comuns tal
como os dos outros partidos
e não os intocáveis que apregoam.
O argumento de ser-se
um partido diferente, de
luta revolucionária permanente contra o sistema que
oprime os mais desfavorecidos, na verdade bem se
sabe que nunca passou de
uma “estória” e nada como
uma oportunidade capitalista para confirmar a tese. Ao
ler-se este parágrafo fica a
sensação que o tema já não
é actual, mas, perdoem-me
os leitores, pela sua desfaçatez mereceria sempre aqui
espaço, basta imaginar um
caso similar num dos partidos à direita e logo tínhamos
os revolucionários a pintar
as paredes e as folhas da imprensa até que se operasse
a revolução.
Bem, é certo que Ricardo Robles, aparentemente,

não cometeu qualquer ilícito,
mas que feriu no coração a
moral, disso não tenhamos
dúvidas. Comprar um imóvel
à Segurança Social, realizar obras de melhoramento,
despejar inquilinos de forma
legal, segundo se sabe, e colocá-lo à venda por algumas
(leia-se muitas) vezes mais
o preço por que o adquirira,
não constitui qualquer ilegalidade formal.
Evidente é que, afinal, a
especulação imobiliária, o
regime do arrendamento urbano, que alegadamente viola direitos básicosdos inquilinos,e a venda de património
do estado a privados acaba
por servir nas duas vertentes. Por um lado permite criticar e atacar e consequentemente recolher os votos dos
eleitores. Por outro lado, não
sendo ilegal, tem a virtude de
proporcionar uma oportunidade de foro pessoal e assim
há que a não desperdiçar.
Ficou desde logo notório
que a demissão de Robles
era inevitável, ou não tivesse
assentado a conquista de votos do B.E. em Lisboa, numa
campanha direccionada contra a especulação imobiliária. Assim sucedeu, Robles
demite-se das funções de
vereador e era necessária a
sua substituição.
Acontece que, a candida-

ta que sucedia a Ricardo Robles na lista à Câmara Municipal de Lisboa não podia
aceitar o cargo por força do
exercício de funções incompatíveis, tendo por isso assumido funções Manuel Grilo.
Aparentemente nada a dizer, mas há que não esquecer que o B.E. é e sempre foi
um dos grandes defensores
da “Lei da Paridade”, que
se encontra em discussão
e que visa, primeiramente, através de lei, conferir a
igualdade de oportunidade
às mulheres de ascenderem
a cargos políticos.
Ironia do destino, logo na
primeira oportunidade em
que o B.E. tinha a hipótese
de aplicar tudo quanto defende não foi capaz de fazê-lo,
o que permite antever que o
próximo slogande campanha
dos bloquistas ande muito
próximo do “olha para o que
digo, não para o que faço”.
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Arnoso Santa Eulália
celebrou associativismo
com IV Mostra
A freguesia de Arnoso
Santa Eulália, esteve em festa no passado fim de semana
com a IV Mostra Associativa
da freguesia de Arnoso Santa Eulália. Na Mostra participaram as associações,
comissões,
movimentos,
artesãos e produtores locais
, e marcou ainda presença
a vice-campeã nacional de
XCO, a atleta Daniela Pereira, natural desta freguesia.
Em nota de imprensa, a
Junta da União de Ferguesias de Arnoso e Sezures
sublinha que “o certame permitiu, uma vez mais, a divulgação e promoção das atividades desenvolvidas, assim
como, a venda de produtos
da terra e das criações artesanais”.
A mostra abriu ao início da
tarde com jogos tradicionais,
passeio de charrete, concurso tiro ao alvo e workshop de
concertina. O local foi povoado de insufláveis e palhaços
que animaram os mais novos.Houve ainda lugar a uma
eucaristia solenizada pelo
grupo Coral Jovem. No final
ocorreu a arruada de tocado-

res de concertinas.
O vereador da Câmara
Municipal, Augusto Lima,
associou-se ao evento, e
visitou, acompanhado do
executivo da Junta local, os
stands.
Depois do jantar de porco
no espeto, decorreu o VII Encontro de Concertinas organizado pela Associação de
Concertinas Monte de Santo
André no qual participaram
mais de uma centena de tocadores. A Mostra terminou
com a atuação dos cantadores ao desafio, Adília de
Arouca e Augusto Moreira

de Paredes, acompanhados
pela concertina de Filipe Teixeira.
A Junta de Freguesia
“agradece a participação de
todas as associações, movimentos e artesãos, assim
como, o envolvimento da
comunidade e a colaboração
do gabinete do associativismo da Câmara Municipal e
da paróquia, que permitiram
o sucesso desta Mostra Associativa, que atraiu largas
centenas de visitantes à freguesia”.

28 de Agosto de 2018

Famalicense vence
26.° Prova de Águas
Abertas na Quarteira
O nadador famalicense do Grupo Ddesportivo
de Natação de Famalicão
(GDNF), Mateus Faria, foi
o grande vencedor da 26.º
Prova de Águas Abertas,
organizado pelo Louletano
Desportos Clube. A prova
realizou-se no passado domindo na praia da Quarteir,
no Algarve.
Num percurso de 1200
metros disputado no mar algarvio, Mateus Faia “esteve
sempre em destaque superando toda a concorrência”,
garante o GDNF em nota de
imprensa. O nadador arrecadou assim a medalha de
ouro “numa prova muito disputada até à linha de meta”,
conclui ainda o clube, que
aproveita para o felicitar pela
conquista.

5.ª Corrida Popular
de Esmeriz e Cabeçudos
sai para a estrada
a 8 de setembro
A quinta edição da Corrida Popular de Esmeriz e Cabeçudos sai para a estrada
no próximo dia 8 de Setembro (sábado), numa organização da Junta de Freguesia, com o apoio da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Famalicão e a colaboração
da Associação de Atletismo
de Braga. As inscrições já
estão abertas e podem ser
feitas até dia 5 de Setembro.
A prova terá início às
16h00, tendo início e meta
na Casa de Esmeriz, e é
apadrinhada pelo atleta famalicense e Campeão Nacional de Maratona Masters
40, Vasco Batista.
Além da Corrida, a edição
de 2018 compreende ainda a
4.ª Caminhada de Esmeriz e
Cabeçudos.
As inscrições podem ser
feitas em www.desportave.
pt, e são gratuitas, exceto
para os escalões seniores e
veteranos com taxa de três
euros. No caso da Caminhada, as inscrições só podem
ser feitas, presencial ou telefonicamente, na Casa de
Esmeriz ou na Casa de Cabeçudos.
A competição é destinada
a atletas de todos os âmbitos
desportivos, dos escalões

benjamins, infantis, iniciados, juvenis, juniores, seniores e veteranos.
As provas principais, a
partir das 18h00, têm um
percurso de dez quilómetros e são destinadas aos
escalões juniores, seniores,
veteranos I/II. Também vão
decorrer provas para os mais
novos: benjamins (400 metros), infantis (800 metros),
iniciados (1.600 metros) e
juvenis (2.500 metros).
A Caminhada tem início

às 17h00, com percurso por
alguns dos locais mais emblemáticas da freguesia.
Haverá troféus individuais
e coletivos, e lembranças
para distribuir por todos os
participantes.
O regulamento da prova
pode ser consultado no site
da Junta de Freguesia de
Esmeriz e Cabeçudos, em
www.esmeriz-cabecudos.pt
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Ponte da Lagocinha requalificada,
aguarda por travessia alternativa
NO FINAL DE MAIO, EM RESPOSTA AO “POVO FAMALICENSE”,
O MINISTÉRIO REMETIA PARA MEADOS DE 2019 A CONSTRUÇÃO DA NOVA TRAVESSIA
Construída no século XII,
já era tempo da Ponte da
Lagoncinha deixar de ser o
instrumento de mobilidade
que ainda é, para preservar a
sua condição de património.
Essa é, de resto, a vontade da Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão, que
na voz do presidente Paulo
Cunha adianta que o desejo
é o de a tornar numa travessia pedonal, com valorização da zona envolvente. No
entanto, a vontade do município está aprisionada pela
falta de uma alternativa de
atravessamento do rio ave,
que terá que ser assegurada
pelo Governo.

Ministério agenda
arranque da
empreitada em
meados de 2019
Na última vez que “O Povo
Famalicense” interpelou o
Ministério do Planeamento e

Infraestruturas (MPI), que tutela o investimento na construção da nova ponte sobre o
rio Ave, numa perspectiva de
complementaridade com os
investimentos em curso na
duplicação da EN 14 e outros
a realizar no concelho da
Trofa e Maia (o Nó com a Via
Diagonal, na Maia, ao Nó do
Interface Rodoferroviário, na
Trofa), o gabinete do ministro
Pedro Marques garantiu “a

empreitada deverá ser lançada em meados de 2019”.
A nova travessia, referia o
ministério, deverá ser construída “em simultâneo com
o troço da maior variante
deste projeto”, precisamente as ligações entre Trofa e
Mais. O prazo de conclusão
desta obras, referia ainda a
resposta ao novo pedido de
esclarecimento, “será determinado pelo projeto de exe-

cução”.
O MPI referia ainda que
“o projeto esteve suspenso
até ao primeiro trimestre de
2018, enquanto se aguardava a definição do traçado
para a variante, assim como
para a travessia do Rio Ave”.
Definidos os traçados, no final de maio estava ainda a
“decorrer o processo de Avaliação de Impacto Ambiental
(AIA)”, adiantava ainda o esclarecimento, que remetia a
conclusão para “até ao final
do ano, após o que se seguirá o Projeto de Execução”.
“O Povo Famalicense”
procurou novos esclarecimentos sobre este processo
junto do MPI, nomeadamente no sentido de saber qual a
localização concreta da ponte, e se o calendário definido
em maio se mantém, contudo, não obtivemos resposta
até ao fecho da edição.
Segundo o edil famalicense, o executivo pretende “tornar a Ponte da Lagoncinha
pedonal e valorizar toda esta
zona envolvente, criando um
espaço agradável de lazer e
convívio para a população,
mas para isso é preciso que
o governo de Portugal nos
ajude a criar uma solução
alternativa para que a Ponte
da Lagoncinha seja libertada

da sua função da mobilidade
e esteja comprometida com
a função cultural, ambiental
e patrimonial”. Isso mesmo
adiantou à margem de uma
visita de trabalho à Ponte da
Lagoncinha, que beneficiou
recentemente de obras de
conservação e valorização
no quadro de uma candidatura do município a fundos
europeus do Portugal 2020.
Nas actuais circunstâncias, em que o monumento
classificado é, num raio de
20 quilómetros, a única alternativa de travessia do rio
Ave para milhares de pessoas que circulam entre os
concelhos de Vila Nova de
Famalicão e Santo Tirso,
“não se pode fechar a ponte”,
constatou na ausência de
uma alternativa. “Desejamos
que tão rapidamente quanto
possível o governo crie uma
solução”, refere Paulo Cunha
a propósito.
De resto, a certeza de
importância da Ponte da Lagoncinha foi uma das razões
que moveu a Câmara para o
conjunto das obras de conservação e valorização de
que foi alvo, no âmbito da
Rota do Românico.
As obras implicaram um
investimento de cerca de
154 mil euros contando com

o cofinanciamento de cerca
de 128 mil euros, pelo Programa Operacional Regional
do Norte – Norte 2020, através do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional
(FEDER).
Para além da operação
de limpeza e tratamento das
cantarias em granito, do restauro e nivelamento do tabuleiro da ponte, a intervenção
também permitiu a consolidação da estrutura, através
da eliminação de fissuras
existentes nos paramentos
e intradorso do tabuleiro da
ponte.
Concretizada a requalificação da ponte, o próximo
passo da autarquia será o de
“melhorar as condições de
fruição da zona envolvente
à ponte”, admite o edil, segundo o qual está já em marcha o processo de consulta
a entidades intervenientes
em matéria de património e
ambiente no sentido de prosseguir com aquele objectivo,
“Temos um processo em curso, estando a ser elaborado
um caderno de encargos e
um projeto”, garantiu a propósito.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Setembro com
VIII Festival Internacional
de Polifonia Portuguesa
A Fundação Cupertino de Miranda promove, de 6 a 9 de setembrom, e de 13 a
16, o VIII Festival Internacional de Pofifonia
Portuguesa.
O certame arranca a 6 setembro com
uma visita à Igreja de São Domingos, na
paróquia de São Paio, em Guimarães,
eplas 21h00, seguindo-se Concerto Cupertinos meia hora depois. Segue-se a 7 uma
visita guiada ao Museu de Aveiro, Santa
Joana, incluindo concerto, e a 8 uma visita
ao Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra,
onde decorrerá pelas 14h30 o Seminário “O Barroco e a Polifonia em Portugal”.
Também aqui há visita guiada pelas 18h00,
ao que se segue Concerto Cupertinos e Capella Sanctae Crucis. No dia 9 o Festival regressa
a Vila Nova de Famalicão, concretamente ao Mosteiro de Santa Maria de Landim, onde haverá visita guiada às 21h00 e Concerto Cupertinos e Capella Sanctae Crucis.
A 13 setembro o evento ruma a Braga, à Igreja dos Terceiros, para visita guiada e concerto
à hora do costume (21h00/21h30). A 14 o local escolhido é a Igreja de São Simão, em Oliveira
do Bairro, e a 15 a Igreja de São Lourenço (Grilos), no Porto. Nesta última o evento arranca
pelas 18h00 com “Amor de Perdição: cartas de Simão e Teresa, seguindo-se visita guiada e
concerto Cupertinos com organista Ludger Lohmann. A fechar o festibal ruma a 16 de Setembro à Igreja de São Gonçalo, em Amarante, para visita guiada e Concerto Cupertinos com
organista Ludger Lohmann, às 21h00 e 21h30, respectivamente.
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Nomeações Sacerdotais para Vila Nova de Famalicão

D. Jorge Ortiga mantém padre Armindo Paulo
na liderança do Arciprestado
No final de mais um ano
pastoral, o Arcebispo de
Braga, D. Jorge Ortiga, procedeu às habituais nomeações no que respeita ao
movimento eclesiástico na
Arquidiocese, adequando os
recursos às necessidades
pastorais que foram surgindo.
No caso concreto de Vila
Nova de Famalicão mantém-se como Arcipreste o padre
Armindo Paulo da Silva Freitas e como vice-arcipreste o
padre Francisco Miguel Fernandes Carreira.
No que respeita concretamente a Vila Nova de Famalicão são sete as alterações
introduzidas na organização
do Arciprestado.
O padre João Evangelista
Martins de Barros foi dispensado, a seu pedido e por razões de idade, da paroquialidade de Divino Salvador de
Delães e S. Miguel de Seide,
disponibilizando-se para colaborar nas paróquias de S.
Salvador de Pereira, Santa

Leocádia de Pedra Furada e
Santa Marinha de Remelhe,
do Arciprestado de Barcelos.
Já o sacerdote Joaquim
Machado Mesquita foi dis-

pensado da paroquialidade
de S. Simão de Novais, S.
Paio de Seide e Santa Maria
de Abade de Vermoim e nomeado pároco de S. Louren-

Tribunal Judicial da Comarca de Braga
Vila Nova de Famalicão - Juízo de Comércio - Juiz 1
ANÚNCIO
VENDA POR NEGOCIAÇÃO PARTICULAR
Administradora de Insolvência: Dalila Lopes
Insolvente: Aires Azevedo Barroso e Ana Paula Rodrigues da Cunha
Processo n.º 7645/17.8T8VNF
Nos autos acima identificados procede-se à venda por negociação particular, através de
apresentação de proposta em carta fechada do seguinte(s) bem(ns), apreendido(s) no
âmbito do processo de insolvência:
---- Prédio Urbano situado no Lugar da Cruz, nº 44, Requião, com área total de 557
m2, área coberta de 65 m2 e área descoberta de 492 m2, descrito na Conservatória do
Registo Predial sob o nº 569 e inscrito na matriz sob o artigo1537º da Freguesias de
Requião, concelho de V.N. Famalicão------------A proposta deverá ser enviada em envelope fechado, até ao dia 14 de Setembro de
2018, com indicação de «Proposta de Compra – Processo nº 7645/17.8T8VNF - Aires
Azevedo Barroso e Ana Paula Rodrigues da Cunha», para a morada da administradora de insolvência na Rua Camilo Castelo Branco, n.º 21 – 1º - 4760-127 Vila Nova de
Famalicão.
Na proposta tem de constar o preço proposto para a aquisição do bem, a identificação
completa (nome, n.º de cartão de cidadão, n.º fiscal e residência), assinatura do proponente.
As propostas têm de ser acompanhadas com cheque caução no valor de 20%.
Em caso de desistência da proposta apresentada o valor da caução reverte para
a massa insolvente.
Os bens são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram.
Valor Mínimo de Venda ---------------------------------------------------------€ 192.950,00€

A Administradora da Insolvência
Dalila Lopes

ço de Celeirós e Santa Ana
de Vimieiro, do Arciprestado
de Braga.
Por sua vez, foi nomeado
pároco de Divino Salvador
de Delães, S. Simão de Novais e S. Miguel de Seide o
padre João Manuel Pinheiro
Antunes, tendo sido dispensado da paroquialidade de
Santa. Leocádia de Tamel,
Divino Salvador de Vilar do
Monte e S. Tiago de Creixomil, do Arciprestado de Barcelos.
O padre Manuel António
Sá Lopes foi nomeado pároco de Santa Maria de Abade
de Vermoim, em acumulação
com as paróquias às quais já
presidia anteriormente, S.
Tiago de Areias, S. Martinho
de Avidos e Divino Salvador
de Lagoa.
Da mesma forma, o padre
Nuno Fernando de Sá Vilas
Boas foi nomeado pároco de

S. Paio de Seide, em acumulação com S. Cristóvão
de Cabeçudos, S. Pedro de
Esmeriz e Santa Eulália de
Palmeira.
No tocante à comunidade
de Santa Marinha de Lousado, o pároco Eusébio Esteves Baptista foi dispensado,
a seu pedido e por razões de
idade e saúde, da paroquialidade da mesma.
Foi nomeado pároco
de Lousado o Monsenhor
Manuel Joaquim Carvalho
Fernandes, em acumulação
com S. Mamede de Ribeirão,
comunidade à qual já presidia anteriormente.
O Arciprestado famalicense contará também com a
presença de um diácono que
realizará o seu estágio ao
longo do próximo ano pastoral. Trata-se do diácono Manuel José Sousa Torre, que
irá estagiar nas paróquias de

Sto. Adrião de Vila Nova de
Famalicão e S. Martinho de
Brufe, sob a orientação do
padre Francisco Miguel Fernandes Carreira.
De referir ainda que,
aquando destas nomeações,
o Arcebispo Primaz procedeu à renovação e constituição do Colégio de Arciprestes para os próximos cinco
anos. A propósito destas nomeações, “o Arciprestado
manifesta a sua profunda e
sentida gratidão a todos os
sacerdotes, aos que estão
de saída, aos que chegam
de novo a estas comunidades e àqueles que se mantêm ao serviço do mesmo,
desejando a todos as maiores felicidades no exercício
da sua vocação sacerdotal”.

Seminaristas e párocos reunem-se
em jornada de convívio
Os seminaristas do Arciprestado de Vila Nova de
Famalicão, e alguns párocos
das comunidades, reuniram-se num encontro que visou
“o convívio, o cimentar os laços de amizade entre todos e
fortalecer o espírito vocacional que os unem e que levam
a todas as comunidades”.
O evento teve lugar no
passado dia 21 e incluiu uma
partida de futebol no pavilhão
desportivo de Brufe, onde
os seminaristas e párocos
defrontaram jovens acólitos
da comunidade paroquial de
Arnoso Santa Maria. “Todos saíram vencedores pelo testemunho de alegria e todo o “suor”
dedicado dentro das quatro linhas”, descreve o Arciprestado a propósito do encontro.
Seguiu-se uma Eucaristia, na paróquia de Arnoso Santa Maria, presidida pelo padre Vitor
Rodrigo (pároco de Pedome, Oliveira S. Mateus e Riba D’Ave), concelebrada por mais alguns
sacerdotes párocos de Famalicão e animada pelos seminaristas.
O dia terminou à mesa, com um jantar de confraternização entre todos os intervenientes.
“De facto, à mesa nivelamos a vida e a vocação com os outros e com a missão que Deus confia a todos os seus filhos sacerdotes, seminaristas, famílias e comunidades. À mesa da vida
aprendemos a agradecer todos os que nos acolheram e partilharam os seus bens para que
este encontro de seminaristas se realizasse com fé e alegria”, conclui o Arciprestado, grato a
todos quantos se envolveram na organização e participaram no encontro.

UD de Calendário
apresenta equipa técnica
A equipa técnica da União Desportiva de
Calendário, que vai disputar o campeonato
da 1.ª Divisão da Série “A” da Associação de
Futebol de Braga, será composta por Nelson
Carvalho, como treinador, Cláudio Costa,
como treinador adjunto, Nelson Silva como
preparador físico e Carlos Moreira como treinador de guarda-redes.
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Agrupamento de Ribeirão distinguido com Selo
Escola Saudável
O Agrupamento de Escolas de Ribeirão foi distinguido
com o Selo Escola Saudável
em resultado da candidatura
que apresentou, no âmbito
das práticas que desenvolve
com a comunidade educativa.
Esta atribuição será vá-

lida pelo período de dois
anos, vindo assim acrescer
a responsabilidade do Agrupamento no sentido de dar
continuidade ao trabalho já
iniciado. Para isso a diretora conta com o empenho e
compromisso de todos.
Com esta distinção, o

Escuteiros
de Vale S. Cosme
homenageiam
fundadores

O Agrupamento de Escuteiros de Vale S. Cosme vai prestar homenagem, no próximo dia 1 de Setembro, aos fundadores do escutismo em Vale S. Cosme e padrinhos, mas também aos assistentes (padres), e aos Chefes de Agrupamento
que ao longo dos 46 anos da existência deste movimento na
nossa paróquia deram o seu contributo em prol da Juventude
e do Escutismo.
Além de todas estas individualidades o agrupamento vai
homenagear também todos os escuteiros do primeiro ano de
vida, aqueles que fizeram promessa no dia da fundação a 30
de abril de 1972 e também na segunda promessa realizada
no dia 1 outubro do mês ano, que se mantinham ativos no
verão do ano seguinte.
A cerimónia será realizada na Sede dos Escuteiros às 21
horas, na presença do nosso pároco e assistente: padre José
Faria, do Chefe de Núcleo de Famalicão: Carlos Filipe Pereira, e do presidente da União de Freguesias: Bernardino Martins. Vão ser colocados na parede do salão nobre da sede 16
quadros com a imagem da pessoa e respetiva legenda com
nome, cargo desempenhado e intervalo de tempo.
Para os escuteiros de Vale S. Cosme, “ssta será mais uma
forma de todas as pessoas, em especial os escuteiros, ficarem a saber um pouco mais da história do agrupamento, mas
acima de tudo, que seja prestada uma merecida homenagem
a todos que de diversas formas contribuíram para o seu nascimento, crescimento e consolidação”.
O Agrupamento convida todas as pessoas a associar-sen
a esta homenagem, principalmente aquelas que já pertenceram à “família escutista” de Vale S. Cosme.

Downhill Urbano:
famalicense estreia-se
no 2.º lugar
Tiago Silva atleta da
Tomatubikers/ Toyota
Macedo&Macedo participou pela primeira vez
numa prova de Downhill
Urbano que se realizou
em Laúndos. O famaicense conseguiu obter
o 2.° lugar na categoria
de cadetes.

Agrupamento mostrou ter
crianças e jovens que se empenham na construção de
uma Escola que promove a
saúde e o bem-estar, refletindo-se igualmente a preocupação em termos sociais
e ambientais pelo planeta.
Estes alunos revelam com-

preender o mundo que os rodeia e procuram soluções no
sentido de contribuírem para
colocar o Mundo na rota de
um desenvolvimento saudável, sustentável e inclusivo.
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Miquelina Peixoto, quase a completar 86 anos, é a madrinha de um novo projeto comunitário
centrado na “salvaguarda, promoção e valorização da memória”

Decana das enfermeiras obstetras
famalicenses vai ser homenageada
a 28 e 29 de Setembro
DURANTE A 1.ª EDIÇÃO LOCAL DO PASSEIO DA MEMÓRIA,
SERÁ PLANTADA UMA OLIVEIRA, EM SUA HONRA, NO PARQUE DE SINÇÃES
A decana das enfermeiras obstetras famalicenses,
Miquelina Peixoto, é homenageada no próximos dias
28 e 29 de setembro, por
ocasião do seu 86.º aniversário natalício. A iniciativa
partiu de um grupo de conterrâneos da homenageada
que integram o núcleo inicial
de promotores de um projeto
comunitário, ainda em fase
de incubação, centrado na
“salvaguarda, promoção e
valorização da memória enquanto fator identitário, tanto de uma pessoa como de
uma família ou comunidade”.
A madrinha do projeto é, precisamente, a primeira profissional de enfermagem legalmente habilitada a prestar
assistência a grávidas antes,
durante e após o parto.
No dia 28, haverá uma
missa de ação de graças,
às 19,15 horas, na igreja matriz (nova) da cidade de Vila
Nova de Famalicão, a que se
seguirá um jantar de confraternização, aberto a toda a
comunidade, no restaurante
“Dux”, localizado nas traseiras da Universidade Lusíada.
No dia seguinte, de manhã,

terá lugar uma segunda
manifestação de tributo à
conhecida enfermeira famalicense, desta feita no espaço público, com a plantação
de uma oliveira no Parque
de Sinçães. Será durante a
primeira paragem, para reagrupamento e hidratação,
dos participantes na primeira
edição local do Passeio da
Memória, o principal evento anual da Associação Alzheimer Portugal, instituição
com quem os promotores
da homenagem a Miquelina
Peixoto estão a colaborar.
A iniciativa, uma caminhada
com fins solidários que terá
início às 9 horas no Parque
da Devesa (junto ao aparcamento automóvel do Citeve),
beneficia da colaboração do
Município de V. N. de Famalicão e da associação Calcantes/Sport Krachtbal Clube,
cujos dirigentes desenharam
o trajeto e darão assistência
técnica aos organizadores.
Miquelina Alves de Oliveira Peixoto nasceu em São
Simão de Novais, em 28 de
setembro de 1932, sendo o
quarto dos cinco filhos do
casal Idalina Alves e Joa-

quim de Oliveira. Fez todo
o ensino primário na vizinha
freguesia de Ruivães e prosseguiu estudos até ao antigo
5.º ano do liceu, já a pensar
na enfermagem, frequentando, sucessivamente, os colégios das freiras Teresianas,
em Santo Tirso, e das Doro-

Acessibilidades concelhias
com investimento de 200 mil euros
A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai investir cerca de 200 mil euros com
vista à realização de várias obras, na área das acessibilidades, em seis freguesias do concelho. O pacote financeiro foi aprovado na última reunião do executivo.
A maior fatia deste bolo financeiro, aprovado na última Reunião de Câmara, vai para
Fradelos, com 48.500 euros a serem canalizados para a primeira fase das obras de construção do acesso e do parque de estacionamento à Casa Mortuária da freguesia, cujos
trabalhos consistem, entre outros, na limpeza do terreno, escavações, execução de muros,
pavimentação do parque e iluminação.
A União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz vai também receber um apoio
financeiro no valor de 36 mil euros para a pavimentação da Rua Ponte da Ribeira.
O executivo liderado por Paulo Cunha aprovou ainda a atribuição de mais quatro apoios
financeiros: à União de Freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela, no valor de 30
mil euros, destinado às obras de alargamento e pavimentação da Travessa dos Outeiros;
à Freguesia de Landim, no valor de 29 mil euros, para a pavimentação da Rua de Sande;
para Mogege, no valor de 22 500 euros, para as obras de alargamento da Rua das Fontaínhas; e para a freguesia de Requião, no valor de 13 mil euros, para as obras de requalificação da Rua Ribeiro e Forno.
Foi ainda aprovado um apoio não financeiro, no valor de cerca de 3.500 euros, para a
elaboração de levantamentos topográficos necessários à concretização de diversas obras
nas freguesias de Gavião, Oliveira Santa Maria, União de Freguesias de Antas e Abade
Vermoim e União de Freguesias de Arnoso e Sezures.

teias, no Porto. A formação
em enfermagem fê-la junto das Irmãs Franciscanas
Hospitaleiras da Imaculada
Conceição, ordem religiosa
que tinha aberto, pouco anos
antes, a Casa de Saúde da
Boavista, no Porto, uma das
primeiras unidades de saúde
privadas do Norte. Durante
os primeiros anos, a instituição formou apenas irmãs
enfermeiras, mas, dada a escassez da oferta pública na
área da enfermagem, cedo
abriu portas a dezenas de
jovens, todos os anos, que
dali saíram habilitadas para
a prática profissional. Miquelina Peixoto, porém, foi
mais além e optou por tirar
a especialidade de “Enfermeira-parteira-puericultora”,
como consta na sua primeira
cédula profissional, na Maternidade de Júlio Dinis, no
Porto, que havia começado a
funcionar, dezena e meia de
anos antes, por iniciativa do
médico e professor universitário Alfredo de Magalhães,
então diretor da Faculdade
de Medicina da cidade. É a
ele que fica dever-se o lançamento do primeiro curso
de especialização de enfermagem obstétrica no Norte
do país. Miquelina Peixoto,
tendo sido das primeiras en-

fermeiras a fazer esse curso,
foi a primeira profissional de
enfermagem oriunda de Famalicão a poder exercer com
autonomia científica as funções de parteira.
O seu primeiro emprego,
no entanto, não foi no concelho. Com vontade de trabalhar na sua área de estudos
e habilitada a prestar cuidados de enfermagem a parturientes, nascituros e recém-nascidos, Miquelina Peixoto
aceitou a primeira oportunidade de emprego que lhe
foi oferecida e esteve a trabalhar, em meados de 1958,
no posto médico de Ronfe da
antiga Caixa de Previdência
Social, no vizinho concelho
de Guimarães.
Foi breve o seu debute
profissional por ali e passado
um mês estava já ao serviço
de idêntica unidade assistencial que existiu, durante
décadas e até se revelar insuficiente para as necessidades daquela que, entretanto,
se tornou na cidade de Vila
Nova de Famalicão, na esquina da Pr. Álvaro Marques
com a R. Manuel Pinto de
Sousa, ladeando, a Norte, o
edifício dos Paços do Concelho. Aí conheceu muita
gente, trabalhou com dezenas de médicos e fez grande
parte dos amigos que tem
na comunidade famalicense.
Mas também os fez entre os
utentes das então Casas do
Povo de Ruivães e Requião,
onde, sem salário e apenas
a troco das quantias necessárias para os transportes,
aconselhava e vigiava grávidas e recém-nascidos, dava
injeções e vacinava. Nos últimos anos da sua vida profissional, e a pedido dos respetivos responsáveis, esteve
ao serviço dos idosos do Lar
Jorge Reis da Santa Casa da
Misericórdia de Vila Nova de
Famalicão, em Gemunde.
Em mais de quatro décadas, Miquelina Peixoto “já
perdeu as contas” ao número de grávidas, parturientes,
nascituros e crianças a quem
valeu; por “todo o concelho e
não só”, uma vez que “nun-

ca negou auxílio a ninguém”
e foi “várias vezes chamada
para Celeirós, Minhotães e
Trofa”, por exemplo.
Consultadas, porém, as
estatísticas oficiais compiladas pela base de dados
Pordata, é possível estimar
que mais de 6.000 bebés, a
maior parte deles nascidos
no domicílio dos pais, tenham sido amparados pela
enfermeira obstetra famalicense quando vieram ao
mundo. Bastam algumas extrapolações para se chegar,
com margem de segurança,
a 2.000 nascimentos anuais,
em média, só no concelho de
Vila Nova de Famalicão nas
duas décadas (1960/1980)
de maior atividade domiciliária da decana das enfermeiras obstetras famalicenses.
A própria calcula que, por
baixo, tenha estado em 15%
dos nascimentos ocorridos
no concelho nesse período,
o que dá 300 partos anuais.
“Descontadas férias e folgas, dá mais do que um por
dia. Mas tive dias em que
não parava, com quatro e
cinco partos”, assinala a D.
Miquelina Peixoto.
As inscrições tanto para
o jantar do aniversário natalício da homenageada, a 28
de setembro, como para o
Passeio da Memória, na manhã do dia seguinte, podem
ser feitas através da rede social Facebook (procurando o
grupo “Homenagem à D. Miquelina Peixoto” e a página
“Alzheimer Portugal”, instituição que disponibiliza ainda o
site passeiodamemoria.org),
assim como, presencialmente, nos estabelecimentos
que colaboram com a organização: Caminho Sénior
(Shopping Town) e livraria
Fontenova (Al. Luís de Camões).
Para mais informações,
os interessados podem enviar um e-mail para memoriaviva.vnf@gmail.com ou telefonar para o n.º 969270092.

CARLOS DE SOUSA

28 de Agosto de 2018
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Amarcultura pela 10.ª vez no Cortejo Histórico
das Festas da Senhora da Agonia
A Associação Amarcultura atingiu a 10.ª participação
consecutiva no Cortejo Histórico das Festas da Senhora da Agonia, em Viana do
Castelo, matendo o estatuto
de único grupo forasteiro a
participar neste evento.
A associação calendarense assumiu este ano um
dos quadros mais emblemáticos do desfile. Sob o tema
“A Ponte, o Comboio e a
Romaria”, o cortejo histórico
teve como intuito celebrar os
140 anos da inauguração da
Ponte Eiffel e a chegada do
primeiro comboio a Viana do
Castelo, em 1878. À associação Amarcultura foi atribuído
precisamente o quadro que
representava a chagada do
“cavalo de ferro” à Princesa
do Lima. “Uma atribuição
que honrou a associação de

Calendário e justificada pela
grande dedicação e bons desempenhos ao longo destas
dez participações que tiveram o seu início em 2009”,
refere a Amarcultura em nota
de imprensa no rescaldo de
mais uma participação.
O quadro deste ano,
adianta, foi composto por
uma locomotiva e respetivas carruagens de 1.ª, 2.ª e
3.ª classes. A locomotiva foi
“uma réplica muito fiel da que
existe no Museu Ferroviário
de Lousado (Locomotiva CF
PPV 6 de 1874)”, adianta a
associação, segundo a qual
os técnicos da Vianafestas
se deslocaram ao museu famalicense para “recolher dados para a construção da réplica dessa relíquia do início
da linha férrea em Portugal”.
Assim, o quadro representa-

do pela Associação Amarcultura acabou por ter uma
ligação histórica e afetiva a
Vila Nova de Famalicão.
O quadro representado
pela Amarcultura pretendeu mostrar a chegada do
primeiro comboio à romaria
em 1878, com a burguesia
e aristocracia dos concelhos vizinhos de Viana do
Castelo a chegarem à festa.
Segundo o jornal “A Aurora
do Lima”, em edição desse
mesmo ano, apenas no primeiro comboio com destino
às festas “vieram 2000 pessoas”.
A réplica da locomotiva,
por se tratar de uma construção inédita no cortejo, a par
do bom desempenho dos 23
atores famalicenses envolvidos, “foi dos mais saudados
pelos milhares de pessoas

que assistiram a este evento”, garante a colectividade
famalicense.
Pela segunda vez, a Associação Amarcultura convidou alguns elementos de
outras congéneres famali-

censes com o objectivo de
“fomentar as parcerias e a
partilha de experiências a
nível cultural e artístico”. As
congéneres representadas
foram o Rancho Infantil e Juvenil de Gavião, o Grupo de

Teatro Amador Camiliano e
o Grupo de Cavaquinhos do
Liberdade Futebol Clube.

Parque de Campismo de Gondifelos poderá ser
“equipamento âncora” da Ecovia Famalicão-Póvoa
Com a criação na nova ecovia ligando Vila Nova de Famalicão àz Póvoa do Varzim,
potenciando o traçado da
linha férrea desactivada há
vários anos, há condiçóes
para que o parque de campismo e lazer de Gondifelos
venha a servir de “equipamento âncora” da nova valência.
A convicção é do presidente
da Câmara Municipal de Vila

Nova de Famalicão, que no
início do mês inaugurou no
local o novo palco coberto,
que acrescenta ao recinto a
possibilidade de realização
de espectáculos. No entender do edil, “o futuro augura
algo de muito bom para este
parque, que tem um enorme potencial, e que será um
equipamento âncora para
que a ecovia de ligação à
Póvoa de Varzim tenha a di-

mensão que desejamos.” A
ideia foi deixada esta terça-feira, pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, Paulo Cunha,
durante a inauguração de um
novo palco abrigado no Parque de Campismo e Lazer de
Gondifelos.
Acompanhado pelo presidente da União das Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz, Manuel Novais,
o edil inaugurou ainda um
conjunto de pequenas obras
e equipamentos importantes
para o desenvolvimento das
comunidades e com impactos diretos na melhoria da
qualidade de vida das pessoas. É o caso da pequena
reabiloitação da sede da
Junta de Outiz, onde, “para

além da pintura, foram realizadas outras beneficiações,
que melhoram as condições
de conforto e de aparência
do edifício”, como adiantou
o autarca local, Manuel Novais. Seguiu-se a apresentação da nova zona de lazer na
envolvente à Ponte de S. Veríssimo, em Cavalões, onde
foi criado “um espaço para
piqueniques com mesas e
com a limpeza e nivelamento
do terreno”.
No rescaldo da valorização
do Parque de Campismo
com o novo placo, o aurarca
local expressou o compromisso de continuar com a
“reabilitação, dando-lhe uma
nova dinâmica e tornando o
parque auto-sutentável que
poderá passar pela criação

de um bar”. Paulo Cunha
gostou a ideia e afirmou que
“o parque de lazer tem um
enorme potencial pois servirá de ligação e apoio à nova

ecovia”.

LIPAC distribuiu meia tonelada
de legumes por lojas sociais e IPSS’s
A Liga de Profilaxia e Ajuda Comunitária - LIPAC, distribuiu
legumes frescos e biológicos pelas lojas sociais e Instituições
Partiulares e Socilidariedade Social do concelho, no início do
mês.
A iniciativa tornou-se possível por acção dos formandos do
projeto Formação Modular Certificada das áreas de Jardinagem e Agricultura que a LIPAC está a promover com financiamento do POISE (Programa Operacional Inclusão Social
e Emprego), em parceria com a Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão. Os formando cultivaram alguns talhões
das hortas do Parque da Devesam, hortas essas que se encontravam desocupadas, e os bens alimentares distribuídos
são o resultado desse trabalho.
A LIPAC agradece aos formandos, formadores, e à Câmara
Municipal “por todo o esforço e dedicação!” emprestados ao
projecto da instituição.
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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 sexta 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.
O Sermão da Montanha é
o mais expressivo discurso de
Jesus Cristo. Proferido durante a etapa popular do Seu ministério, ele foi a manifestação
do sentimento divino para com
a nova geração de Discípulos
que se levantaria quando, por
fim, Ele ressuscitasse dentre
os mortos e voltasse ao Pai. O
conteúdo do sermão da montanha abrange, no Evangelho
de Mateus, os capítulos 5 a 7.
Um meticuloso estudo neste
discurso, seja de caráter devocional ou doutrinário, poderá enriquecer muito a fé e a
comunhão do Discípulo com o
seu Salvador. Preste atenção !

Leitura Bíblica: “E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e,
assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos; E, abrindo
a sua boca, os ensinava, dizendo: …”
EVANGELHO DE MATEUS 5:1-2.

… O Salvador nos vê … Você
sabia que Jesus está olhando
para Ti ? Se você fizer uma leitura atenciosamente no Novo
Testamento, principalmente
nos Evangelhos, observará
que por diversas vezes é dito
que Jesus Cristo “viu”, alguém ou alguma coisa. Ele é
um Salvador atento e põe os
seus olhos em nós. Na comunicação interpessoal, é ensinado que a troca de olhares
é vital para o sucesso de um
relacionamento. Casais que
se olham são mais sinceros,
mais felizes e têm histórias
preenchidas com mais conquistas do que os que não
se olham. O sucesso está no
olhar! O autor aos Hebreus
recomendou aos seus leitores que “olhassem pra Jesus,
Autor e Consumador da Fé” …
Hb 12:2. O nosso Deus está
interessado que o nosso olhar
esteja focado totalmente em
Seu Filho … Jesus Cristo …
Ele é o nosso exemplo maior.
Voltando ao Sermão da Montanha,Jesus Cristo subiu ao

monte pra proferir mais um de
seusmaravilhosos discursos.
Isso lembra Deus no cume
do Monte Sinai revelando a
lei para o Povo de Israel …
Ex 20:18-22. Esta nova revelação, dada à Igreja de Jesus
Cristo, tinha que ter a mesma
origem: ela veio lá de cima! É
em cima do monte que poderemos ouvir as maravilhosas
palavras de Jesus Cristo. Não
estaremos aptos a conhecer
sua vontade e sua graça se
não nos assentarmos com Ele
no cume da montanha. Quem
vê de cima tem alcance privilegiado da visão. Seguir a Jesus
Cristo é estar onde Ele está.
Talvez seja esse o segredo
de Deus para o seu sucesso.
Saia dos seus limites e suba
ao monte; percorra as estradas da fé, da esperança e do
amor e vá se encontrar com o
Deus que se assenta com os
seus fiéis. Ele tem palavras
de Vida Eterna právocê! …
Jesus Cristo ensina seus Discípulos e como é bom receber
conselhos! Como é bom ouvir

as pessoas que têm algo de
especial para nos dizer. Deus
não nos propõe uma fé cega e
incoerente, antes, Ele próprio
desceu do céu, na Pessoa de
Jesus Cristo, para nos ensinar o que fazer. Ele ensina os
seus Discípulos. A vida te desafiará! Hoje você pode estar
mal, nada correu bem, mas,
amanhã você estará bem e
para o restante tudo dará certo. Sendo assim, acostume-se
a ouvir o que Jesus Cristo
tem para lhe dizer, busque as
suas sábias e ricas palavras.
As suas palavras são Espírito
e Vida … Jo 6:63. Elas alcançam o âmago e nos instrui em
como viver diante do Senhor.
Não sabe como agir? Ouça
o que Jesus Cristo tem a lhe
dizer!Onde?Leia a Sua Palavra … a Bíblia Sagrada … Em
João 1:12, lemos: “Mas, a todos quantos o receberam, aos
que crêem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem
filhos de Deus;”
Oremos ao Senhor com Fé:
Pai Santo, que neste momento

a Tua infinita graça, faça parte de todas as circunstâncias
de minha vida. 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.
Deus vos abençoem grandemente, nesta nova semana
com toda a sorte de bênçãos,
em nome de Jesus.Tenhamos
intimidade com o nosso Deus
e Pai Celestial, e, desfrutemos
de Suas maravilhosas bênçãos … Vivamos hoje e sempre: “de bem com Deus e de
bem com a Vida!” … Vivamos
esta Verdade.

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

ALUGO

Escritório
c/ 51 m².

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

VENDO T3

ALUGA-SE

TLM.: 926 449 681/8

Cozinha mobilada,
garagem fechada.
Só particulares.
75.000€
TLM.: 912 811 606

VENDO

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

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

VENDE-SE

Campo em Cavalões.
10.500m².
919 401 701| 919 401 408

TLM.: 918 154 587

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

PASSA-SE
SNACK - BAR / Restaurante

TLM.: 920 297 254

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

Contacto: 252 044 173

Famalicão / Braga / S.Tirso / Trofa / Guimarães

ALUGO

TLM.: 969 994 181

RESTAURANTE
Centro de Famalião
precisa de
empragado/a
de mesas.
Entrada imediata.

Perfil pretendido:
- Experiência em máquinas metalomecânicas
3/4 eixos

VENDO - 969 010 914

PRECISA-SE
AJUDANTE
25 ANOS DE ATIVIDADE

c/ 99m².
TLM.: 914 904 464

ALUGA-SE

- Operador CNC

Resposta para:
Apartado 5012 | 4760-648 LOUSADO
Telefone: 252490020 | Fax: 252490029
Email: rh@cmw.pt

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

T2 c/ aparcamento
e arrumos.

Perfil pretendido:
- 9.º ano de escolaridade
- Com ou sem experiência profissional na área

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

ALUGA-SE

Rua Ernesto Carvalho

- Operários para a Produção

Oferecemos:

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

ALUGA-SE LOJA

EMPRESA METALÚRGICA
EM V. N. FAMALICÃO ADMITE:

nesta cidade, junto às escolas.

ALUGO

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

28 de Agosto de 2018

ANUNCIE

AQUI!

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€

www.opovofamalicense.com
RELAX

RELAX

RELAX

RELAX

TLM.: 916 401 643

MESTRE N’FAMARA
CÉLEBRE MÉDIUM E VIDENTE
Ajuda a resolver os seus problemas, sobre várias dificuldades 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

A TRAVESTY
Negra, gostosa, fogosa, foto
real,1.ª vez, dote de ferro, O
natural, boca de mel, rabo quente
e guloso, completa, 24h. C/ duche,
massagem e leitinho.

TLM.: 910 676 919

LOIRINHA

ABALADORA
PORTUGUESA

ABALADORA
LOIRA TOP

Peito avantajado e corpo bem
feito, oral natural, compelta,
adora miminhos, para homens
de bom gosto. Todos os dias
até à meia noite.

Portuguesa tentação, 26 anos,
jovem loira, safada, mamalhuda,
boca de mel, O profundo, delicioso. An... demorado, sem tabus.
Todos os dias até à meia noite.

Fogosa, cheia de tesão, curvas
perigosas, O babado c/ lingua de
veludo, an... profundo, 69 quente.
Atendo sem pressas em aprt.
privado.Atendo também casais
com acesso a massagem erótica
e prostática.

TLM.: 916 588 266

TLM.: 918 722 995

TLM.: 933 948 240

28 de Agosto de 2018

RELAX
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RELAX RELAX RELAX

RELAX

HOMEM

RELAX
PORTUGUESA

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

Meiga e carinhosa.
TLM.: 914 481 098

50TONA

Toda boa, toda nua, toda tua em
privado. Só para alguns cavalheiros.
De seg a sábado das 10h às 18h.
Não atendo privado.

A SUZY LOIRINHA

MORENA QUENTE

TLM.: 911 881 400

Dos olhos verdes, grelo de luxo,
meladinho, mamas fabulosas, oral
babadinho, beijinhos, meiguinha
e carinhosa. Completa.
Todos os dias das 10h às 22h.

A ABALAR
FAMALICÃO

919 162 044 | 926 598 702

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.

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

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.: 912 372 071

TLM.: 920 558 952

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

LENA

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

TLM.: 918 812 625

LISA

Foto real. 20€ nas calmas.
TLM.: 916 106 735

VIVIANE

SARA

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

TLM.: 915 104 229

Boca de Mel. Desfrute de bons
momentos em ambiente envolvencarícias. Com vídeo erótico. Não
atendo privados e fixos.

PORTUGUESA
FOGOSA

TLM.: 913 441 183

LOIRAÇA

Irresistível, 25 aninhos, foto real,
garanto qualidades sem
decepções. Também
deslocações.

te e relaxante. Oral delicioso, 69,

TLM.: 960 035 923

Loira,meiga e sexy, cheia de

TRAVESTY

FAMALICÃO
Loira, sexy, magra, peito
durinho, oral natural, adoro
69, mi... Todas as posições
nas calmas.

TLM.: 918 081 000

LOIRA
Sexy, elegante, magra, oral
natural. Muitos miminhos,
completa. Atende todos os
dias a partir das 8h.
Corpo bem feito.

Carla. 1.ª vez em Famalicão,
peito XXL, rabo grande e
profundo, oral c/ garganta funda
até ao final, beijo c/ lingua,
meiguinha, ideal para a sua 1.ª
vez. Atendimento sem pressas,
prazer assegurado, imperdivel.

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

Belas curvas, magra, toda
Oral natural molhadinho, mi...,
beijinhos. Trabalhamos juntas
ou separadas. Bom atendi-

Apartamento privado.

TLM.: 913 578 597

Sexy Lara morena da cor do
pecado, 20 anos, corpo danone,
cara linda, O guloso.

TLM.: 910 937 183

ANA

Portuguesa, quarentona,
divorciada e meiguinha.
Espero-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

INDIAZINHA
Amazonense,
doce menina,
meiga,
carinhosa,
O natural,
69 delicioso,
pele macia,
safadinha
s/ pressas.
917 695 497

TRAVESTY

Leiteira, beijos, chupo e lambo.
Ideal para iniciantes
sem decepção.

TLM.: 965 480 558

TLM.: 916 130 100

boa, amiga+ amiga angolana.

experimentar. Vai adorar.

1.ª VEZ

FAMALICÃO

TLM.: 915 785 033

MORENA BRONZIADINHA

e agradável. Venha-nos

TLM.: 917 392 262

TLM.: 963 599 125

1.ª VEZ

mento, ambiente fresquinho

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

FAMALICÃO

FOTO REAL

TENTAÇÃO

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

TLM.: 914 288 845

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

