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Agosto caótico na Unidade 
de Cuidados de Saúde 
Personalizados de Famalicão

Cinco médicos cessaram funções a 31 de Julho, e com isso deixaram milhares de utentes 
sem médico de família. No caos, houve consultas de recurso recusadas a utentes prioritários. 
A Administração Regional de Saúde garantiu ao “Povo Famalicense” que a substituição 
dos médicos aconteceria no início do mês de Setembro. 
Entretanto, “O Povo Fmalicense” conseguiu apurar que essa substituição já começou a acontecer 
ontem, com a distribuição de algumas listas de utentes pelos novos médicos. 
O processo de reposição da normalidade deverá ficar concluído até ao final da semana. Pág. 5

Mais de 30 mil 
já visitaram a Feira 
de Artesanato
Pág. 3

Município investe 
520 mil euros 
na EB 2, 3 de Ribeirão
Pág. 4



O Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde (SEAS), 
Fernando Araújo, esteve de 
visita à unidade de Fama-
licão do Centro Hospitalar 
do Médio Ave (CHMA) com 
o objetivo de participar na 
cerimónia de Acreditação 
deste pelo Caspe Health-
care Knowledge Systems 
(CHKS).

Em nota de imprensa a 
Administração Regional de 
Saúde do Norte sublinha que 
esta visita “pretende eviden-
ciar o trabalho que está a ser 
desenvolvido na generalida-
de das instituições do SNS – 
e, no caso do CHMA – com 
o objetivo de proporcionar 
mais e melhores cuidados, 
maior segurança e conforto 
aos utentes do Serviço Pú-
blico de Saúde”.

O processo de acredita-
ção, refira-se, abrange as 
duas Unidades Hospitalares 
do CHMA (Famalicão e San-
to Tirso), e “confirma o em-
penho dos profissionais do 
em proporcionar aos uten-

tes uma resposta cada vez 
mais qualificada, de acordo 
com as melhores práticas 
nacionais e internacionais”. 
O processo foi concluído em 
maio deste ano e é válido até 
2020.

Durante a visita, Fer-
nando Araújo, tomou ain-
da conhecimento de vários 
projetos de investimento 
recentemente realizados ou 
em curso nas duas unida-

des hospitalares, nomea-
damente, dos dois projetos 
que viram recentemente 
aprovados os financiamen-
tos respetivos: um integrado 
no Programa de Incentivo à 
Integração de Cuidados e à 
Valorização do Percurso dos 
Utentes no SNS, promovido 
pelo Ministério da Saúde, no 
valor de cerca de um milhão 
de euros; e o outro, de valor 
semelhante, aprovado no 

âmbito do Portugal 2020.
Estes projetos, segundo 

a ARS Norte, “são orienta-
dos sobretudo para a mo-
dernização da infraestrutura 
tecnológica do CHMA”. En-
contram-se em fase de im-
plementação, que decorre 
até meados do próximo ano. 

O governante tomou ain-
da nota de investimentos 
previsto ou em curso, no-
meadamente o da Clínica da 
Mulher, da Criança e do Ado-
lescente, um investimento 
superior a 300 mil euros que 
será financiado pela Câma-
ra Municipal e empresas do 
concelho); a requalificação 
do antigo internamento de 
Ortopedia, onde está agora 
instalado o internamento de 
Medicina Mulheres e para 
onde está previsto um inves-
timento de cerca de 60mil eu-
ros; o antigo internamento de 
Medicina Mulheres que vai 
ser brevemente objeto de re-
qualificação de acrodo com 
um investimento de cerca de 
50 mil euros para instalação 

do internamento de Cirurgia 
Mulheres; e a primeira fase 
do processo de moderni-
zação do atendimento aos 
utentes da consulta externa, 
que será alargado à Unidade 
de Santo Tirso, num inves-
timento em curso da ordem 
dos 50 mil euros.

O Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde, visitou 
ainda a unidade de Santo 
Tirso, onde está previsto um 
investimento de 4,5 milhões 
de eurosna requalificação.

As intervenções nesta 
unidade passaram pela re-
qualificação da Clínica da 
Mulher e da Criança; da 
Unidade de Cirurgia de Am-
bulatório, que melhoraram 
a operacionalidade da ati-
vidade cirúrgica, o conforto 
e a segurança dos doentes; 
e a requalificação da antiga 

consulta externa, para onde 
foram transferidos os Servi-
ços de Medicina Física e de 
Reabilitação, o Serviço de 
Imunohemoterapia e as co-
lheitas de sangue. Fernan-
do Araújo tomou igualmente 
conhecimento do projeto de 
abertura de novo acesso à 
Unidade Hospitalar, obra que 
deverá ser iniciada ainda em 
2018 e custeada pela Câma-
ra Municipal de Santo Tirso. 
O investimento de cerca de 
250 mil euros. Municipal vai 
ser também o investimen-
to na Medicina Dentária, no 
âmbito do protocolo com o 
CHMA e a CESPU. Neste 
caso o investimento realiza-
do para as obras necessá-
rias é de cem mil euros.

S.R.G.

2 O POVO FAMALICENSE 4 de Setembro de 2018

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

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

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

Festa é festa! Mas não é para todos...
Peão, fica sempre a perder, como se constata na fotografia.

A traquitana monta-se em pleno passeio e, 
enquanto o trânsito não é cortado na estrada, não cabe ao peão 

outra alternativa que não seja coabitar com os carros, 
onde estes têm prioridade sobre si.

Com a Feira de Artesanato, é mais uma semana de risco redobrado para 
peão que se aventure pelas artérias das imediações!

“A morte de Estaline” 
abre as Noites do 
Cineclube de Setembro

“A morte de Estaline”, 
de Armando Iannucci, 
é o filme que estreia o 
regresso das Noites do 
Cineclube, promovidas 
pelo Cineclube de Joane, 
à programação regular 
em Setembro. A sessão 
tem lugar esta quinta-
-feira, como sempre às 
21h45 no Pequeno Audi-
tório da Casa das Artes. 

O filme parte do lon-
gínquo Março de 1953. 
Depois de 30 anos a go-
vernar a União Soviética 
sob um regime ditatorial, Joseph Estaline morre. Nos dias 
imediatamente a seguir, os membros do comité do Partido 
Comunista, outrora fiéis seguidores do ditador, revelam a 
sua sede de poder. O cargo de líder está livre e pode per-
tencer-lhes. Os dados estão lançados. Vencerá quem for 
mais hábil na manipulação e traição. Adaptação da nove-
la gráfica com o mesmo nome, da autoria dos franceses 
Fabien Nury e Thierry Robin, uma comédia negra em tom 
de sátira política, assinada por Armando Iannucci (“Em In-
glês, S.F.F.”). Estreado em 2017, no Festival de Cinema 
de Toronto, o teor deste filme causou muita controvérsia 
entre políticos e figuras das artes de vários ex-membros 
da União Soviética. Foi banido na Bielorrússia, no Ca-
zaquistão, no Quirguistão e na Rússia. Os actores Steve 
Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor, Paddy 
Considine, Tom Brooke, Olga Kurylenko, Justin Edwards 
e Michael Palin, entre outros, dão vida às personagens.

Secretário de Estado da Saúde na cerimónia 
de acreditação internacional do CHMA
GOVERNANTE VISITOU UNIDADES DE FAMALICÃO E SANTO TIRSO 
PARA AVALIAR INVESTIMENTOS PREVISTOS OU EM CURSO
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Mais de 30 mil pessoas já 
passaram pela edição deste 
ano da Feira de Artesanato e 
Gastronomia de Vila Nova de 
Famalicão, que abriu a por-
tas na passada sexta-feira. 
Os números são avançados 
pela Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão, no 
rescaldo do primeiro fim de 
semana do certame. A aflu-
ência tem deixado, por isso, 
os expositores “satisfeitos”, 
garante o município. 

O presidente da Câmara 
Municipal, Paulo Cunha, visi-
tou o recinto na tarde do pas-
sado domingo e sublinhou 
que a “qualidade” e “diver-
sidade” têm sido essenciais 
para que o evento garanta, 
ao cabo de 35 edições, uma 
“permanência” pouco co-
mum nos certames ligados 
ao artesanato, e da qual os 
famalicenses “devem estar 
orgulhosos”. “A Feira de Fa-
malicão é uma feira concei-
tuada. Não é por acaso que 
temos tantos a quererem 

vir para cá todos os anos. 
Temos sempre muito mais 
candidaturas do que aquelas 
que são as disponibilidades, 
do ponto de vista dos espa-
ços expositivos, o que é um 
bom sinal”, sublinha o edil a 
propósito de um evento que 
conquistou créditos, e para o 

qual os artesãos confessam 
novamente “boas expectati-
vas”.

Certo de que a Feira de 
Artesanato e Gastronomia 
continua a ser um evento do 
agrado dos famalicenses, 
confirmado pela adesão do 
primeiro fim de semana, 

Paulo Cunha sublinha “a ex-
celência da feira, e a grande 
qualidade do artesanato e da 
gastronomia que permitem 
fazer uma viagem pelo país, 
pela sua cultura e tradições, 
sem sair de Famalicão”.

A Feira de Artesanato e 
Gastronomia prolonga-se 

até ao próximo domingo, 9 
de setembro, dando a co-
nhecer o trabalho ao vivo de 
cerca de 100 artesãos.

Para além do artesana-
to, que este ano traz novos 
valores ao recinto, a feira 
conta com alguns estabele-
cimentos de restauração e 
inúmeras tasquinhas onde 
se podem provar e adqui-
rir fumeiro, queijos, doces, 
compotas, vinhos e licores. 

Ao nível da animação, 
destaque para os concertos 
de Augusto Canário & Ami-
gos, amanhã, terça-feira, e  
do rapper Piruka que prome-
te atrair as gerações mais 
novas até ao recinto da Fei-
ra, na noite de quinta-feira, 
6 de setembro. Além disso, 
o evento garante animação 
diária e constante através da 
participação de quase três 
dezenas de artistas musi-
cais.

Esta noite, a animação 
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 Dicke-
ns e Rosamate (dia 7).

No próximo fim-de-sema-
na destaque para as tardes 
de folclore, para o projeto 
cultural Vozes do Minho, as 
danças urbanas e para a atu-
ação de Costinha (no sába-
do) e de Carina Amarante e 
Patricia Costa (no domingo), 
com a noite de fado. Todos 
os espetáculos são de entra-
da livre.

A Feira de Artesanato e 
Gastronomia de Famalicão 
vai já na sua 35.ª edição, é 
de entrada gratuita e decor-
re no antigo campo da feira 
semanal.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

* COM ANA FILIPA RIBEIRO

Certame abriu portas na passada sexta-feira e prolonga-se até domingo 
no antigo campo da feira

35.ª Feira de Artesanato visitada por 
mais de 30 mil no primeiro fim de semana

Presidente da Câmara visitou exposição, falou com os artesãos e até se aventurou na arte do entalhe



4 O POVO FAMALICENSE 4 de Setembro de 2018

A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão vai 
investir 520 mil euros na re-
modelação e ampliação do 
edifício multiusos da Escola 
EB 2, 3 de Ribeirão. Ainda 
em 2018 irão ser realizados 
trabalhos da ordem dos 97 
mil euros, estando o restante 
investimento calendarizado 
para 2019. 

Apesar de o edifício ser 
da alçada do Estado, a autar-
quia famalicense aproveitou 
os fundos comunitários para 
financiar parcialmente a obra 
e dar resposta àquela que 
era uma “reivindicação com 
muitos anos” daquela comu-
nidade educativa. Isso mes-
mo sublinha o presidente da 
autarquia, Paulo Cunha, que 
aguarda agora com expecta-
tiva que o Governo calenda-
rize a restante intervenção, 
ao nível das salas de aulas, 
no sentido criar “condições 
plenas para que aquela es-
cola seja uma escola ajusta-

da à nova realidade”. 
A escola de Ribeirão, re-

fira-se, é daquelas que ficou 
de fora do contrato interad-
ministrativo “Aproximar Edu-
cação”, que transferiu para 
o município parte da rede de 
equipamentos escolares da 
rede pública. A não integra-
ção, recordou o edil, aconte-
ceu precisamente porque a 
Câmara não aceitou receber 
a tutela do edifício nas con-
dições de degradação em 
que se encontra (é também o 
caso das escolas de Joane). 
Nesta medida, apesar da 
responsabilidade dos inves-
timentos no edifício da EB 2, 
3 de Ribeirão serem da res-
ponsabilidade do Governo, a 
autarquia decidiu aproveitar 
a oportunidade dos fundos 
comunitários para intervir no 
multiusos.

A segunda fase, as sa-
las de aulas, aguardam por 
investimento directo do Or-
çamento de Estado, ou que 

haja novas oportunidades 
nos fundos comunitários, 
quer no quadro da reprogra-
mação em curso, quer no 
quadro do chamado “over-
booking” (fundos sobrantes). 
“Quem faz a proposta de re-
programação a Bruxelas é o 
Governo português, porque 
não temos regiões adminis-

trativas. Quem tem a respon-
sabilidade de gerir os fundos 
afectos ao país é o Governo 
de Portugal. Esta é a primei-
ra hipótese de haver dinhei-
ro para escolas. A segunda 
hipótese é na fase final do 
quadro. Há a criação de con-
dições especiais para que 
obras e investimentos que 

não foram possíveis ao lon-
go do prazo do quadro pos-
sam vir a sê-lo. Esse “over-
booking” deve acontecer no 
segundo semestre de 2019 
ou início de 2020. Estamos 
a sensivelmente um ano. 
Portanto, esperamos que, se 
não for na reprogramação, 
que seja no “overbooking” 
que haja hipótese para que 
estas obras sejam financia-
das”, esclarece Paulo Cunha 
acerca das oportunidades 
que ainda se colocam a uma 
intervenção na escola de Ri-
beirão, desde que o Governo 
lhe dê a prioridade devida.

“Sobriedade” 
no investimento 
público

O presidente do município 
não deixa de lamentar que 
erros cometidos no passado 
tenham deixado um território 
educativo com duas faces 

– opondo a qualidade dos 
edifícios de algumas escolas 
da cidade a escolas como 
Ribeirão ou Joane -, quando 
todos os problemas pode-
riam ter sido resolvidos: “não 
consigo compreender como 
é que há uns anos atrás se 
investiram, salvo erro, 25 
milhões de euros em duas 
escolas secundárias em Fa-
malicão, e se deixou a esco-
la secundária de Joane no 
estado em que ela está. Não 
se compreende como é que 
se tratou duas escolas de 
uma forma, e uma de outra. 
Já para não dizer que com 
aqueles mesmo 25 milhões 
de euros que foram consumi-
dos em duas escolas, estou 
certo que fazíamos as três, 
e ainda mais alguma coisa, 
desde que usássemos crité-
rios de alguma sobriedade, 
que deve existir em tudo o 
que é investimento público”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Câmara vai investir 520 mil euros 
no multiusos da EB 2, 3 de Ribeirão
NOVOS INVESTIMENTOS NAS MÃOS DO GOVERNO, POR VIA DA REPROGRAMAÇÃO 
OU FECHO DOS FUNDOS COMUNITÁRIOS
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Cinco médicos da Unida-
de de Cuidados de Saúde 
Personalizados de Famali-
cão (UCSP), a funcionar nas 
instalações do Centro de 
Saúde de Vila Nova de Fa-
malicão, cessaram contrato 
com o Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) em simultâneo,  
no final de Julho, e deixaram 
milhares de utentes sem mé-
dico de família durante todo 
o mês de Agosto. Os que 
tinham questões de saúde 
prementes e prioritárias tive-
ram que se digladiar por uma 
consulta, sempre reféns da 
boa vontade de um médico, 
que não o seu, e sempre sob 
o estigma do “favor”, como 
se não fosse obrigação do 
Serviço Nacional de Saúde 
encontrar respostas para ga-
rantir aquele que é um direi-
to constitucional vertido no 
Estado, o da protecção da 
saúde. 

A Administração Regional 
de Saúde do Norte (ARS – 
Norte), garante, em resposta 
a um pedido de esclareci-
mento formulado por este se-
manário, que a substituição 
dos médicos deverá aconte-
cer já no início do mês. 

Entretanto, “O Povo Fa-
malicense” conseguiu apurar 
que a substituição dos cin-
co médicos foi assegurada 
ontem, segunda-feira. Uma 
parte está já em condições 
de entrar em funções e as-
sumir as listas afectas aos 
médicos que saíram, e to-
dos estarão nessas mesmas 
condições até ao final da se-
mana, devolvendo a norma-
lidade o funcionamento da 

UCSP e o atendimentos aos 
utentes.

Ao longo do mês de Agos-
to, e com a saída daqueles 
cinco clínicos, todos os uten-
tes que lhes estavam afec-
tos não conseguiam marcar 
consultas, e mesmo as ape-
lidadas consultas de recurso 
foram sendo negadas pelos 
serviços. O argumento era 
o de que os únicos médicos 
disponíveis “estão cheios”. 
Ao que “O Povo Famalicen-
se” conseguiu apurar, para 
contrariar a nega para uma 
consulta de recurso, foi va-
lendo o inconformismo dos 
utentes, e a sensibilidade de 
alguns colaboradores e mé-
dicos que iam tentando por 
ordem no caos, e dar res-
posta às necessidades mais 
prementes. 

 “O Povo Famalicense” 
conhece, nomeadamente, a 
situação de uma utente prio-
ritária que viu inicialmente 
negada a marcação de uma 
consulta de recurso, com vis-
ta à prescrição de exames de 
diagnóstico, exames esses 
urgentes, na medida em que 
a não serem feitos dentro de 
prazo atendível, se tornariam 
inúteis para o efeito a que 
se destinam. Depois de uma 
primeira consulta de recurso 
em que não foi possível pres-
crever os dito exames, a se-
gunda só aconteceu porque 
a utente não se conformou 
com a nega dos funcionários 
do atendimento e apelou à 
hierarquia do Centro de Saú-
de em causa. 

O facto é que, o proces-
so de execução dos ditos 

exames de diagnóstico atra-
sou por conta da ruptura na 
UCSP, e só mesmo a abertu-
ra dos profissionais do Hos-
pital de Famalicão, sensíveis 
ao impasse ao qual a utente 
foi alheia, permitiu que os fi-
zesse em tempo útil.

ARS garante 
substituição 
dos médicos já em 
Setembro

Interpelada pela nossa 
reportagem, a ARS – Norte 
confirma a saída de cinco 
médicos no serviço de saúde 
em causa, a Unidade de Cui-
dados de Saúde Personali-
zados de Famalicão (UCSP), 
mas sublinha que a substitui-
ção irá ocorrer já no início de 
Setembro. 

A ARS Norte adianta que 
todos eles eram médicos 
aposentados com os quais 
o SNS celebrou contrato, 
e que a cessação a 31 de 

Julho último resulta de “te-
rem cumprido o prazo legal 
estipulado”. Posto esta ces-
sação, “houve necessidade 
de se iniciar o processo de 
substituição dos mesmos”, 
“situação que se encontra a 
decorrer e se prevê que ve-
nha a estar concluída já no 
início do próximo mês”, pre-
cisamente este que agora se 
inicia.

A ARS Norte garante, 
contudo, que apesar dos 
“constrangimentos”, que de-
correm não só destas saídas 
como se situações de férias 
e baixas médicas de alguns 
profissionais na UCSP, “to-
dos os cuidados foram e es-
tão devidamente salvaguar-
dados”.

Na iminência de resolu-
ção do vazio assistencial 
detectado naquela UCSP, a 
ARS Norte assegura ainda 
que a prazo, “a perspetiva 
para a população do conce-
lho de Famalicão é que, no 
futuro muito próximo, quem 
assim o deseje, possa ter ao 

dispor a sua Equipa de Saú-
de Familiar”.

Para além daqueles cinco 
médicos, outros três também 
cessaram funções na mes-
ma data no território do Agru-
pamento de Centro de Saú-
de de Famalicão (ACES). 

Segundo conseguimos 
apurar, também a substitui-
ção destes três médicos em 
falta está assegurada.

Presidente 
da Câmara lamenta 
“erro clamoroso” de 
gestão dos recursos 
humanos

Para o presidente da Câ-
mara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão, Paulo Cunha, 
“é lamentável como é que se 
chega a este ponto”. As da-
tas da cessação do vínculo 
contratual dos médicos com 
o SNS “não são surpresa”, 
“é antecipável”, razão pela 
qual considera que não há 
justificação para a situação 
que foi gerada, sobretudo 
numa questão “tão importan-
te” como é a da prestação de 
cuidados de saúde primários 
à população. O que se exi-
gia ao SNS, entende, é que, 
“antecipando esse cenário, 
agisse preventivamente por 
forma a que não chegasse a 
haver um problema”.

O edil famalicense con-
sidera que esta situação é 
“um sinal inequívoco do que 
está a acontecer em muitos 
sectores da governação, que 
é um claro desinvestimen-

to naquilo que é essencial 
à população”. Paulo Cunha 
censura mesmo algumas 
das opções do actual elenco 
governativo do país: “eu per-
cebo a preocupação deste 
Governo em cumprir metas 
comunitários, em devolver 
rendimentos e outras rega-
lias, só que isso depois não 
é compatível com outras 
despesas. O que acontece 
é que se diminuem as des-
pesas, em sectores absolu-
tamente essenciais, como é 
o caso, para que com essa 
‘poupança’ se consiga fazer 
face a outros compromissos. 
São opções... Este Governo 
fez uma opção, e os fama-
licenses estão a sofrer em 
essa opção”. 

Na expectativa de que, 
como diz a ARS Norte, os 
médicos sejam de facto 
substituídos já no início do 
mês, o presidente da Câ-
mara não fica inteiramente 
descansado com estas ga-
rantias, na medida em que 
não tem assegurado que não 
volte a ser acautelada, em 
tempo devido, a saída calen-
darizada de outros médicos. 
“A mim, como presidente de 
Câmara, o que me preocupa 
é haver famalicenses cuja 
saúde, naquilo que é básico, 
foi descurada pelo Governo, 
por um acto de gestão. É um 
erro de gestão clamoroso e 
indesculpável do Governo 
português”, caracteriza.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Agosto caótico na Unidade de Cuidados de Saúde personalizados de Famalicão

Saída de cinco médicos deixou milhares 
de utentes sem a assistência devida
ARS GARANTE SUBSTITUIÇÃO QUE, AO QUE APURÁMOS, JÁ SE INICIOU ONTEM

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão promo-
veu os produtos locais e produtores locais na Agro Sema-
na – Feira Agrícola do Norte, que decorreu até ao passado 
domingo, em Argivai, na Póvoa de Varzim. 

No stand famalicense, os milhares de visitantes pude-
ram descobrir vários produtos locais, incluindo os vinhos 
verdes do concelho, os produtos das Empresas da Ge-
ração Made IN do setor agroalimentar e outros produtos 
diferenciadores, e produtos biológicos produzidos no ter-
ritório. 

A edição 2018 da AgroSemana contou com mais de 
centena e meia de expositores, entre Câmaras Municipais 
e outras instituições, designadamente universidades e ins-
titutos politécnicos, bem como cooperativas, empresas, 
máquinas agrícolas e alimentação, numa área de 170 mil 
metros quadrados.

A presença do município famalicense foi enquadrada 
na estratégia de desenvolvimento económico e de dinami-
zação do território, através do projeto Famalicão Made IN, 
no quadro da afirmação e valorização da agricultura e dos 
produtos locais do setor agroalimentar que a autarquia re-
conhece como um ativo social e económico muito valioso. 

Foi neste contexto que surgiu a marca BioCapital,  uma 
iniciativa de economia social dinamizada em conjunto com 
as entidades parceiras da Rede Famalicão Empreende e 
que tem como missão apoiar e incentivar o desenvolvi-
mento de projetos associados à produção, transformação 
e comercialização de produtos biológicos e endógenos, 
promover o modo de produção biológico e estimular a sua 
diversificação nas atividades económicas, fomentando os 
mercados locais e os circuitos curtos de comercialização 
de produtos agrícolas e transformados, bem como dinami-

zar o setor por forma a ganhar escala e a competir a nível 
nacional e internacional.

Municipio promoveu produtos e produtores locais 
na Agro Semana
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É famalicense o inves-
tigasdor que desenvolveu 
um dispositivo portátil, es-
teticamente sob a forma de 
um chapéu, que possibilita 
a monitorização de pacien-
tes com epilepsia e outras 
patologias através da ele-
troencefalografia (EEG). A 
ferramenta inventada por 
Francisco Pinho é importan-
te tanto para o diagnóstico 
e classificação como para o 
tratamento, uma vez que o 
sistema fez prova de vários 
argumentos para a possível 
monitorização destes pa-
cientes, tanto em regime de 
ambulatório como de avalia-
ção presencial. 

A criação foi desenvolvida 
no âmbito da tese de douto-
ramento em Engenharia Bio-

médica, defendida em julho 
último na Universidade do 
Minho, em discussão públi-
ca intitulada “Wireless and 
Wearable EEG Acquisition 
Platform”. Considerando a 
originalidade, a natureza ino-
vadora e o valor cientifico da 
tese, bem como o nível com 
que decorreram as provas, e 
ainda as classificações ob-
tidas no percurso de douto-
ramento, o júri deliberou por 
unanimidade atribuir o resul-
tado de “aprovado”, com a 
menção de Muito Bom.

O presidente da Câma-
ra Municipal , Paulo Cunha, 
recebeu Francisco Pinho 
nos Paços do Concelho, e 
realçou o trabalho de inves-
tigação felicitando-o pessoal 
e institucionalmente nesta 

pelo resultado alcançado 
“pelo contributo que dá ao 
desenvolvimento científico e 
tecnológico e pelo exemplo 
que empresta às novas ge-
rações de famalicenses com 
o seu percurso de rigor e de 
dedicação à investigação 
científica”.

Francisco Pinho tem es-
pecialização na Área da 
Fisioterapia, pela Escola 
Superior de Saúde da Uni-
versidade de Aveiro, é li-
cenciado em Engenharia 
Eletrónica e Informática, 
pela Escola Superior de En-
genharia da Universidade 
Lusíada, onde conquistou 
os prémios de melhor aluno 
da Escola de Engenharia, 
melhor aluno do Curso de 
Engenharia Electrónica e 

Informática, melhor aluno na 
unidade curricular de Auto-
mação e de melhor aluno na 
unidade curricular de Elec-
trónica. É ainda licenciado 
em Fisioterapia pela Escola 
Superior de Saúde do Vale 
do Sousa do Instituo Politéc-
nico de Saúde do Norte.

Atualmente, é Profes-
sor Assistente Convidado 
no Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave da Escola 
Superior de Tecnologia no 
curso de Licenciatura em 
Engenharia de Sistemas In-
formáticos, Professor Assis-
tente Convidado na Escola 
Superior de Saúde do Vale 
do Ave do Instituto Politéc-
nico de Saúde do Norte, no 
Curso de Licenciatura em 
Fisioterapia e Professor 

Assistente Convidado na 
Escola Superior de Saúde 
da Universidade de Aveiro, 
no Curso de Licenciatura e 
Mestrado em Fisioterapia.

Dispositivo médico apresentado em tese de doutoramento na Universidade do Minho

Chapéu que monitoriza doentes com 
epilepsia tem o cunho de um famalicense

Francisco Pinho com Paulo Cunha

Os meses de Setembro e 
Outubro são o calendário es-
colhido pela Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Famali-
cão para a realização do 3.º 
Festival Visão’ 25. O desafio 
é desta feita o de reflectir so-
bre o que no território atrai 
os famalicenses no presen-
te, para que sejam definidas 
as “Marcas do futuro”, o mote 
desta edição. 

“O que existe em Famali-
cão, o que nos dá o concelho 
que nos faz feliz e que nos 
faz sorrir, o que gostamos de 
usar e desfrutar, o que gosta-
mos de ver, olhar e observar, 
o que gostamos de oferecer 
e mostrar e o que queremos 
continuar a ter no futuro”, são 
algumas das questões que o 
Sofá Amarelo, símbolo deste 
exercício colectivo de cida-
dania, vai colocar.

A interpelação às pesso-
as será feita através deste 
símbolo maior do conforto da 
cidadania em Famalicão e 
através da realização de um 
vasto conjunto de eventos 
e de atividades que visam 
identificar os valores atuais 
concelhios para a sua prote-
ção, valorização e promoção 
no futuro.

“Pretende-se colocar os 
cidadãos e os agentes ins-
titucionais do concelho a 
refletirem sobre o território 
e a pensarem nas melhores 

estratégias para potenciar as 
nossas forças. Trata-se, em 
última análise, de procurar 
ganhar o futuro de Vila Nova 
de Famalicão que será se-
guramente tanto mais forte 
quanto maior forem concer-
tadas e assumidas as estra-
tégias de desenvolvimento 
integrado”, assinala o Presi-
dente da Câmara Municipal, 
Paulo Cunha.

O Festival Visão’25 arran-
ca a 11 de setembro com a  
sessão de apresentação do 
programa aos parceiros e 
coorganizadores das diver-
sas ações e projetos que  in-
tegram o festival e estende-
-se até ao dia 26 de outubro 

com a apresentação pública 
do Relatório de Sustentabi-
lidade e Responsabilidade 
Social do município.  Pelo 
meio, a 28 de setembro, rea-
liza-se a Sessão Solene Co-
memorativa do Dia do Con-
celho onde serão atribuídos 
os selos Famalicão Visão’ 25 
que reconhecem iniciativas, 
ações ou projetos, produtos 
ou serviços inovadores e 
potenciadores dos valores 
que marcam a identidade do 
território e se encontram ali-
nhados com o Plano de De-
senvolvimento Estratégico 
de Vila Nova de Famalicão. 

As ações decorrem dos 
quatro programas-estrela do 

plano estratégico - Famali-
cão Made IN, B-Smart Fa-
malicão, Força V-Famalicão 
Voluntário e Famalicão Co-
munitário - mobilizando pro-
jetos e parcerias sob a forma 
de sessões “Plataforma”, 
sessões “Laboratório” e ses-
sões de “Oficina/Animação”. 
Nas sessões “Plataforma” 
têm lugar as conferências, 
colóquios e debates, envol-
vendo redes de parcerias, 
agentes locais e regionais. 
Nas sessões “Laboratório” 
decorrerão os workshops 
onde parcerias temáticas e 
parcerias territoriais deba-
tem e concertam diagnós-
ticos, estratégias, objetivos 

e ações. Nas sessões “Ofi-
cinas/Animação”, agentes 
e parcerias mobilizam os 
cidadãos, envolvendo a po-
pulação na construção do 
território pela co-criação 
de projetos e iniciativas e 
no teste exemplificativo de 
ações.

Transversal ao progra-
ma de atividades e ações 
programadas decorrerá a 
iniciativa “Passado em Fa-
malicão” que vai desafiar os 
famalicenses a recuperarem 
do baú memórias fotográfi-
cas passadas do território 
e a contrapô-las com o pre-
sente como forma de  valo-
rização do património local, 
como fator de identidade e 
bem comum e processo de 
recolha de memórias para 
salvaguarda no futuro. O 
processo terá uma dinâmica 
própria nas redes sociais e 
vai desenvolver-se até 27 de 
outubro com a hashtag #pas-
sadoemfamalicao.

Nesta edição do festival é 
dada prioridade ao desenvol-
vimento territorial integrado, 
participando como parceiras 
da organização todas as dez 
Comissões Sociais Inter-Fre-
guesias com ações dedica-
das aos primeiros passos na 
estruturação de projetos-ân-
cora.

O projeto Famalicão Vi-
são 25 nasceu em 2014 no 

enquadramento da elabo-
ração do Plano Estratégico 
2014-2025 para o concelho, 
que apontou para o desen-
volvimento de uma comuni-
dade verde tecno-industrial 
global, num território verde 
multifuncional. Na altura, a 
autarquia utilizou o sofá para 
questionar os famalicenses 
sobre “como gostariam de 
ver Famalicão daqui a 10 
anos?”, envolvendo-os num 
verdadeiro ato de cidada-
nia e de participação cívica. 
Mais de mil pessoas senta-
ram-se no sofá e partilharam 
os seus projetos para o futu-
ro com a comunidade.

Em 2016,  realizou-se a 
segunda edição do festival, 
sob o lema “Marcas de Futu-
ro”, com um pedido sério de 
compromisso e envolvimen-
to dos famalicenses com 
a comunidade. A questão 
colocada era “O que podes 
fazer por Famalicão”, sendo 
que a resposta implicava di-
retamente uma vontade e um 
compromisso. Compromisso 
esse que se pretende agora 
renovar com a pergunta “O 
que mais gosta de Famali-
cão?” a dar a ignição para 
uma grande reflexão coletiva 
sobre o futuro da comunida-
de.

Terceira edição do Festival vai acontecer entre setembro e outubro 

“Visão 25” desafia famalicenses a reflectir 
sobre presente e futuro 

Sofá Amarelo vai voltar a andar por aí
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Câmara promove nova sessão 
de esclarecimento sobre 
incentivos à reabilitação urbana

Os índices de adesão à 
primeira sessão de infor-
mação e esclarecimento 
dedicada aos “Incentivos à 
Reabilitação Urbana”, que 
se realizou em Maio na Casa 
das Artes e esgotou por com-
pleto, a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão vai 
promover um novo encontro 
sobre a mesma temática a 13 
de setembro, no auditório do 
Centro Paroquial de Oliveira 
São Mateus. A sessão terá 
lugar pelas 16h00, e voltará 
a servir para dar a conhecer 
os diversos instrumentos de 
apoio à reabilitação urbana. 
A entrada é livre, sujeita a 
inscrição e à lotação da sala.

A sessão destina-se es-
sencialmente aos proprietá-
rios de edifícios a reabilitar; 
aos promotores e investido-
res; às imobiliárias; técnicos 
da construção civil e condo-
mínios.

Considerando a perti-
nência atual da problemáti-
ca da Reabilitação Urbana 
no contexto das políticas de 
ordenamento do território e 
de promoção do desenvolvi-
mento e competitividade ur-
banos, quer ao nível munici-
pal, mas particularmente, no 
quadro nacional, a autarquia 
famalicense elegeu como 
prioridade de ação neste do-
mínio promover uma reflexão 
estratégica global para a re-
abilitação urbana.

Nesse sentido, foram 
considerados diversos me-
canismos referentes à po-

lítica de cidades e de Re-
abilitação Urbana, a nível 
nacional e comunitário, bem 
como diversos instrumentos 
municipais de política de or-
denamento do território e de 
desenvolvimento urbano.

Atualmente, para os edi-
fícios localizados em Áreas 
de Reabilitação Urbana há 
um conjunto de incentivos de 
apoio a quem reabilitar edifí-
cios, nomeadamente de na-
tureza fiscal (ex.: isenção de 
IMI e IMT, redução de IVA, 
etc.), de natureza adminis-
trativa (ex.: isenção de taxa 
de apreciação e de emissão 
de título, redução de taxa 
de vistoria, etc.) e de natu-
reza financeira (ex.. IFRRU 
2020, Casa eficiente 2020). 
O acesso a estes incenti-
vos mobiliza um conjunto de 
agentes (entidades, técnicos 
e promotores) que contri-
buem para a estruturação do 
processo de reabilitação. 

A sessão de informação e 
esclarecimento pretende jun-
tar esse conjunto de agentes 
e proporcionar a apresenta-
ção dos incentivos à reabili-
tação urbana, abrir o debate 
à troca de conhecimento e 
prestar todos os esclareci-
mentos sobre esta matéria.

No cenário atual, onde 
também o investimento pri-
vado ganha responsabilida-
des, pretende-se informar e 
dar a conhecer o enquadra-
mento dos benefícios dispo-
níveis, os quais podem ser, 
desde já, consultados no 

portal eletrónico do municí-
pio através do seguinte link 
http://www.vilanovadefama-
licao.org/_areas_de_reabili-

tacao_urbana.
Para se inscrever na ses-

são de esclarecimento clique 
aqui.

Mural de “Maria Moisés” 
inaugurado junto 
à Matriz antiga

A inuauguração de um Mural e Exposição “Evocar Maria 
Moisés”, de Camilo Castelo Branco, vai acontecer no próximo 
sábado, dia 8 de Setembro, na praceta junto à igreja Matriz 
Antiga e na Galeria Matriz Arte, a partir das 16 horas. Para as 
17h30 está agendado um teatro de marionetas pelos serviços 
educativos da Casa de Camilo da novela “Maria Moisés”.



Dia a Dia - Mário Martins

As nossas “queridas televisões”…
Os cenários eram os montes em chamas e as 
personagens as populações aflitas, os bombeiros 
e outros membros da proteção civil que estavam ali 
para socorrer e apoiar. O “sadismo” destas 
“reportagens” era e é de tal ordem que havia sempre 
populações em risco e casas queimadas, mesmo que 
o incêndio ainda estivesse a quilómetros de distância. 
Por vezes, a contradição assumia tamanhas 
proporções que nos falavam de um cenário de cinza 
e de morte e as “câmaras” nos mostravam uma 
paisagem verde com pessoas tranquilas, 
preparando-se embora para o que de mau pudesse vir 
a acontecer. A tentativa de construção de 
“dramas” que deixassem a todos desassossegados 
foi uma constante ao longo de todo este tempo! Neste 
verão de 2018, as nossas “queridas televisões” 
deixaram de ter estes “cenários”…

1. “Conversa para boi dormir”…

Não é de forma alguma um “case study” (caso de estudo), 
mas nem por isso deve deixar de merecer a nossa atenção e a 
nossa reflexão.

Nos últimos verões (com a exceção deste verão de 2018), as 
“nossas” televisões, e quando digo “nossas”, estou a referir-me a 
todas, mesmo àquelas que se reclamam de estarem ao serviço 
do povo e das pessoas, ou seja, aquelas que se reclamam de 
prestarem um verdadeiro “serviço público”, dizia que, nos últi-
mos verões, com a exceção do verão de 2018, as nossas televi-
sões tinham sempre disponível um serviço gratuito que vendiam 
no “formato” que mais convinha a cada uma delas. 

Isto de pensarmos que as televisões estão “cá” para informar 
com rigor e isenção não passa de “conversa para boi dormir”!

Estou a referir-me, conforme os meus leitores já devem ter 
percebido, à forma como as nossas televisões sempre deram 
(e dão) as notícias relativas aos incêndios rurais ou florestais 
que “castigaram” Portugal e também Vila Nova de Famalicão ao 
longo dos anos. Durante quinze, vinte, trinta minutos, uma hora, 
duas horas, três horas, as televisões tinham, no verão, cenários 
e personagens totalmente gratuitos para darem a conhecer aos 
seus “queridos espetadores”!

Os cenários eram os montes em chamas e as personagens 
as populações aflitas, os bombeiros e outros membros da prote-

ção civil que estavam ali para socorrer e ajudar. 
O “sadismo” destas “reportagens” era e é de tal ordem que 

havia sempre populações em risco e casas queimadas, mesmo 
que o incêndio ainda estivesse a quilómetros de distância. Por 
vezes, a contradição assumia tamanhas proporções que nos 
falavam de um cenário de cinza e de morte e as “câmaras” mos-
travam-nos uma paisagem verde com pessoas tranquilas, pre-
parando-se embora para o que de mau pudesse vir a acontecer. 
A tentativa de construção de “dramas” que deixassem a todos 
desassossegados foi uma constante ao longo de todo este tem-
po! Se o drama não existisse, inventava-se!

2. Míngua de fogo e de dor…

Neste verão de 2018, as nossas “queridas televisões” deixa-
ram de ter estes “cenários” e estas personagens inteiramente 
“de borla” e à sua disposição permanente, servidos em “doses” 
diárias e no tempo mais “propício” para cada uma delas!

Neste verão de 2018 – um verão que “não conhece” razões 
para não ser repetido em todos os verões do futuro -, as televi-
sões tiveram que “fazer-se à vida” e trabalhar… 

Ainda bem que assim aconteceu!
Já não nos têm “servido” só incêndios “manipulados” a seu 

“belprazer”, preparados com os mais “requintados” meios e ser-
vidos com o maior despudor. Agora as televisões tiveram que, à 
míngua de espetáculos de fogo e de dor, dar a conhecer e divul-
gar junto dos Portugueses e dos Famalicenses, a nossa cultura 
popular, as nossas festas, a nossa comida, as nossas praias 
fluviais e marítimas, as nossas paisagens e as nossas belezas 
naturais do norte e do sul, do interior e do litoral. Tem sido um 
verão de muita beleza e de muitos sabores e não um verão de 
tragédias e de desgraças, muitas vezes construídas à força e, 
como diz o povo, “feitas a martelo”!

Vila Nova de Famalicão, apesar de ter “muito e bom” para 
mostrar, não ganhou, que eu saiba, o seu espaço neste segmen-
to da informação televisa. Há-de ser no ano que vem!

Para o futuro, e para termos sempre verões de beleza e não 
de desgraças, há que aprofundar toda a estratégia desenvolvida 
pelo Governo de António Costa no domínio da prevenção dos 
fogos florestais. É preciso insistir e reinsistir na necessidade de 
limpar as florestas, as estradas e as áreas que rodeiam as casas 
e as fábricas. Se todo este trabalho começar de novo a ser feito 

já no fim deste verão de 2018, poderemos dizer, com toda a 
segurança, que teremos um verão de 2019 absolutamente tran-
quilo.

3. Segurança a dobrar

Julgo que esta tecnologia nunca tinha sido usada em Vila 
Nova de Famalicão.

Estou a referir-me às “passadeiras inteligentes” que, penso 
que a título experimental, foram instaladas na Avenida de Fran-
ça, ali em plena “Zona Escolar e Desportiva”, permitindo aos 
automobilistas uma visão mais rigorosa de que alguém está a 
atravessar a rua e aos peões que, em determinadas horas do 
dia são muitos, uma travessia com maior segurança e tranqui-
lidade. Através de um mecanismo eletrónico, “acendem-se” no 
chão e no “painel” que indica a travessia de peões, “luzinhas” 
que indicam que alguém, sozinho ou em grupo, está a “passar a 
passadeira”, com consequências diretas no comportamento do 
automobilista, sobretudo do mais distraído, que vê as “luzes” a 
“entrarem-lhe pelos olhos dentro”!

 Esta é daquelas intervenções que parece pequenina e sem 
grande significado, mas que representa muito para as pessoas 
e para a sua segurança, quando têm que caminhar pelas ruas 
de Vila Nova de Famalicão. Penso, aliás, que intervenções deste 
tipo deviam ter lugar em muitas outras “travessias para peões” 
da nossa cidade e em muitos locais das nossas freguesias, 
onde a circulação automóvel e o movimento de peões são mais 
intensos.

O local escolhido para esta intervenção - que julgo inicial - é 
o adequado. A Avenida de França, pelas caraterísticas do seu 
traçado e por servir um conjunto de equipamentos frequentados 
no dia a dia por muitas crianças, jovens e respetivas famílias (es-
colas, pavilhão, piscinas e estádio municipais), impõe soluções 
deste tipo ou soluções equivalentes.

A partir daqui, há que alargar a colocação destes “dispositi-
vos” a outras zonas da cidade e das freguesias – deixando de 
ser experimental - contribuindo-se, desta forma, para a uma 
maior segurança dos automobilistas e, sobretudo, para uma 
maior segurança dos peões. 

Tudo aquilo que possa ser feito para a segurança de uns e 
de outros será seguramente muito apreciado e aplaudido por 
todos…
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Passeio-convívio junta idosos 
de todas as freguesias do concelho

Quase 10 mil seniores 
volta a conviver 
em Fátima

São quase erto de dez 
mil os seniores famalicen-
ses que rumam a Fátima  
na próxima sexta-feira, em 
mais uma jornada única de 
confraternização e alegria.

A gigantesca comitiva  
que habitualmente cons-
titui o Psseio Sénior, ma-
terializa-se este ano com 
180 autocarros, e mais de 
9300 pessoas. A acompa-
nhar o grupo de famalicen-
ses vai ainda uma equipa 
de emergência, composta 
por seis ambulâncias das 
três corporações de bom-
beiros do concelho e do 
Núcleo da Cruz Vermelha 
de Ribeirão.

Os autocarros começam a sair das freguesias do concelho a partir das 6h30 da manhã, 
seguindo pela auto-estrada. À chegada realiza-se a missa de recpção aos peregrinos famali-
censes. O regresso só deverá acontecer depois das 19 horas. A operação de logística requer 
meses de preparação, no sentido de que o percurso ocorra com normalidade.

O passeio-convívio organizado anualmente pelo Município de Vila Nova de Famalicão é 
uma tradição que se repete há já vários anos, e Fátima continua a ser local de eleição para os 
seniores famalicenses. De participação gratuita, a iniciativa destina-se a todos os idosos com 
mais de 65 anos de idade e aos reformados a partir dos 60 anos.
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A Revolução Boliviana ini-
ciada na década de 90 pelo 
socialista Hugo Chávez está 
a denunciar tudo o que de 
mau pode acontecer a um 
país e às suas gentes. Se 
há cerca de um ano escrevi 
sobre a implantação de uma 
assembleia constituinte atra-
vés de um referendo assen-
te numa eleição um tanto ao 
quanto curiosa, hoje escrevo 
sobre o Pacote Vermelho, im-
plementado no país.

Maduro, juntamente com 
Chávez, depois de ter empo-
brecido toda uma população 
(em 2000 a Venezuela goza-
va de um Índice de Desenvol-
vimento Humano IDH 0.770 e 
em 2015 passou para 0.767, 
sendo que o Portugal tem 
0.843), tenta agora mais uma 
das suas manobras: conven-
cer as pessoas comprar bar-
ras de ouro para poupar! Esta 
“poupança” só podem obter 
após um ano da sua aplica-
ção, ou quando ele assim o 
decidir muito provavelmente 
nunca.

A moeda, que tem sofrido 
significativa e galopante des-
valorização, agora alterou o 
nome para bolívares sobera-
nos e não fortes, cortando as-
sim 5 zeros à direita, ao seu 
valor anterior. Apesar de tudo 
isto o nosso PCP considera 
que está tudo bem naquele 
país, considerando que to-

das as críticas apontadas ao 
regime são como ataques à 
“soberania e independência 
da República Boliviana da 
Venezuela”.

Este país, onde residem 
cerca de 400 000 Portugue-
ses e milhões de Luso-des-
cendentes, assiste a um 
contante êxodo para todas 
as suas fronteiras, como é o 
caso da Colômbia, que já re-
cebeu cerca de 700 000 Ve-
nezuelanos, à procura de um 
futuro melhor. No entanto, e 
muitas vezes, são recebidos 
com violência.

Em Portugal verifica-se a 
um alheamento total a esta 
crise. Se António Costa, em 
relação ao acolhimento dos 
refugiados, refere que serve 
para “contornar o défice de-
mográfico”, pela parte dos 
portugueses que se encon-
tram na Venezuela o nosso 
Ministro Augusto Santos sil-
va não é claro quanto à sua 
posição sobre as sanções 
por parte da União europeia 
àquele país.

Relativamente aos emi-
grantes que se viram obri-
gados a sair do nosso país 
no pós chamada da Troika, 
pelo governo de José Sócra-
tes, António Costa quer dar 
uma borla: “Quem regressar 
a Portugal terá desconto de 
50% no IRS e deduzirá des-
pesas com viagens e habita-

ção”.
Ver portugueses “a comer 

do lixo e gente a morrer por 
falta de medicamentos” é de 
uma crueldade animalesca. 
Apoiar apenas aqueles que 
tem empresas, como foi dito 
pelo nosso Presidente da 
Republica, é ridicularizar a 
nossa pátria. Deixar a ilha da 
Madeira sozinha, a receber 
todos aqueles que conse-
guem fugir a este país é de 
um estado

manipulador, dogmático, 
que assenta a sua governa-
ção numa campanha de sal-
vamento do seu Primeiro-Mi-
nistro

O que hoje se passa na 
Venezuela, ao contrário do 
que o PCP afirma, não é ape-
nas para aquele estado so-
berano, é para todos nós. É 
apoiar os portugueses.

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

Os emigrantes da última 
década e os restantes

Avenida do Brasil cortada ao trânsito 
esta quinta-feira
  

A Avenida do Brasil vai es-
tar encerrada ao trânsito esta 
quinta-feira, 6 de setembro, 
entre as 09h00 e as 18h00, 
no sentido Guimarães - Vila 
Nova de Famalicão, para uma 
intervenção no pavimento. 
A Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão adianta 
que o corte será efetuado en-
tre a Rotunda do Empreende-
dor e o entroncamento com a 
Rua Barão de Joane (acesso 
a Gavião, Casa das Artes). 
A circulação alternativa irá 
fazer-se através da Variante 
Nascente à cidade.

Dádiva de Sangue 
nos Paços do Concelho

A Associação de Dadores de Sangue de Vila Nova de 
Famalicão promove um colheita de sangue nos Paços do 
Concelho (Câmara Muncipal), no próximo dia 12, quar-
ta-feira.

A iniciativa é aberta à população em geral e conta com 
o apoio do Município de Famalicão. Será realizada entre 
as 09h00 e as 12h30 pelo Instituto Português do Sangue 
e da Transplantação (IPST).
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Ana Rita Rego, da Jing-
-She Escola de Wushu Kun-
gfu de Famalicão, conquis-
tou duas medalhas de ouro 
no 3.º Campeonato da Euro-
pa de Health Qigong, realiza-
do de 24 a 30 de Agosto na 
Universidade de Hertfordshi-
re, em Londres, Inglaterra. A 
jovem famalicense estava ao 
serviço da Selecção Nacio-
nal de Qigong, da Federação 
Portuguesa de Artes Mar-
ciais Chinesas UPD.

A atleta de 37 anos, na-
tural de Vila Nova de Fa-
malicão, conquistou as me-
dalhas de ouro nas provas 
individuais femininas Yi Jin 

Jing (Forma de transforma-
ção dos músculos e ten-
dões) com a nota de 8.95 e 
Wu Qin Xi (Forma dos Cinco 
Animais), com a classifica-
ção de 8.89. Em competição 
nestas provas estiveram 29 e 
26 atletas, respectivamente, 
provenientes de 20 países.

Ana Rita Rego faz assim 
história ao ser a atleta mais 
medalhada em ouros no 
desporto Qigong de sempre 
em Portugal, contribuindo 
de forma de determinante 
para o espólio federativo 
nacional em representação 
oficial do País, e elevando a 
representação da sua escola 

Jing-She e município de Fa-
malicão.

A atleta encontra-se “mui-
to feliz com os resultados e 
especialmente satisfeita com 
o elevado nível da perfor-
mance e pela continuidade 
de pódios e de excelentes 
resultados em competições 
internacionais em represen-
tação oficial de Portugal”, 
adianta a escola em nota 
de imprensa, no rescaldo 
desta conquista inédita para 
Portugal. Ana Rita agradece 
ao seu treinador Alexandre  
Oliveira “pelo papel determi-
nante e pelo apoio incondi-
cional” na sua preparação e 

percurso.
Ana Rita Rego adiciona 

assim mais dois pódios in-
ternacionais ao seu currícu-
lo, que conta assim com 4 
Ouros Europeus (Inglaterra 
2018 e França 2016), 2 Ou-
ros Mundiais (Holanda 2017 
e Portugal 2015) e 2 Pratas 
Mundiais (Portugal 2015). 
A atleta está já focada na 
próxima etapa - o Mundial 
de 2019 que se realizará em 
Melbourne, Austrália, em 
Agosto do próximo ano.

Ao serviço da Selecção Nacional de Qigong, ganhou duas medalhas de ouro

Famalicense Ana Rita Rego faz história 
para Portugal no Europeu

Terminada que está a 
primeira fase de candida-
turas para os interessados 
em frequentar os Cursos de 
Especialização Tecnológica 
(CET) e nos Cursos Técni-
cos Superiores Profissionais 
(CTESP) lecionados no âm-
bito do Centro Qualifica de 
Vila Nova de Famalicão no 
CITEVE – Centro Tecnoló-
gico das Indústrias Têxtil e 
do Vestuário de Portugal, na 
CESPU – Instituto Politéc-

nico de Saúde do Norte, no 
CENFIM – Centro de Forma-
ção Profissional de Indústria 
Metalúrgica e Metalomecâni-
ca, e nos polos de Famalicão 
do IPCA – Instituto Politéc-
nico do Cávado e Ave e do 
IPB – Instituto Politécnico de 
Bragança, a segunda fase 
está já em curso e vigora 
até 30 de setembro. Haverá 
ainda uma terceira, até 14 de 
dezembro. 

Todos os cursos são de 

Nível 5, assumindo-se como 
formações pós-secundárias 
não superiores que visam 
conferir uma qualificação 
profissional do Quadro Na-
cional de Qualificações 
(QNQ).

Os cursos disponíveis 
são: Técnico Especialista 
em Gestão da Produção 
(Supervisor de Produção) 
– Indústria Metalúrgica e 
Metalomecânica; Técnico/a 
Especialista em Tecnologia 

Mecânica; Técnico/a Es-
pecialista em Tecnologia 
Mecatrónica; Técnico/a Es-
pecialista em Processos de 
coloração e acabamentos 
têxteis; Técnico/a Especia-
lista em Industrialização de 
produto moda; Bioanálises 
e Controlo; Gerontologia; 
Bem Estar e Termalismo; 
Manutenção e Controlo de 
Equipamentos Biomédi-
cos; Comunicação Digital; 
Administração e Negócios; 

Tecnologia Alimentar; Aná-
lise químicas e biológicas; 
Automação, Robótica e Ele-
trónica Industrial; Design de 
Moda; Exportação e Logís-
tica.

Para inscrições e mais 
informações junto das enti-
dades acima referidas, atra-

vés dos seguintes endere-
ços: www.academia.citeve.
pt (CITEVE); www.cenfim.
pt (CENFIM); www.cespu.pt 
(CESPU); www.ipb.pt/por-
taldocandidato (IPB) e www.
ipca.pt (IPCA). 

Centro Qualifica é o promotor

Segunda fase de candidatura a Cursos de Especialização 
e Superiores Profissionais já está em curso
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Dia da Freguesia 
assinalado em 
Oliveira Sta. Maria

A freguesia den Oliveira Santas Maria pro-
move, no próximo dia 8 de setembro, pelas 
21h00, a sessão solene comemorativa do Dia 
da Freguesia.

A cerimónia terá lugar no adro do Mosteiro 
de Santa Maria e conta com um programa de 
animação que “proporcionará aos convidados 
uma viagem pela atmosfera monástica, com a 
presença de frades e degustação de produtos 
conventuais”, garante a autarquia local.

BTT
Tomatubikers 
em 2.º lugar em 
Celorico da Beira

O atleta famalicense Tiago Silva, atleta da 
Tomatubikers acabou de conquistar o 2.° lugar 
da classificação na 4.ª Taça de Portugal de En-
duro, que se realizou em Cadafaz, no concelho 
de Celorico da Beira.

A prova teve lugar no passado fim de sema-
na e juntou amantes do BTT.
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Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno

Tiago Reis e Valter Cardoso 
querem surpreender

A dupla Tiago Reis e Val-
ter Cardoso está preparada 
para a participação na Baja 
TT Idanha-a-Nova, naque-
la que é a quinta ronda do 
Campeonato de Portugal de 
Todo-o-Terreno, organizada 
pela Escuderia de Castelo 
Branco. A ocupar o terceiro 
posto da classificação geral 
do Campeonato, a dupla que 
representa a Team Transfra-
delos procurará voltar a sur-
preender, mantendo acesa a 
luta pela liderança do Campe-
onato.

Aos comandos de um Mit-
subishi Evolution Racing Lan-
cer, Tiago Reis acredita nas possibilidades: “entramos sem pressão para esta prova e sem 
nada a provar. Sabemos das nossas capacidades e vamos tentar voltar a surpreender, apro-
veitando possíveis erros dos nossos adversários. Não podemos esquecer que ocupamos uma 
posição de pódio no que toca à classificação geral do campeonato e seria muito interessante 
conseguir reforçar essa posição. A prova é muito longa e teremos de ser muito competentes 
para sair reforçados deste evento”.

Ao seu lado, Tiago Reis contará, como habitualmente com Valter Cardoso que se mostra 
confiante: “estamos tranquilos e satisfeitos com tudo o que fizemos até aqui.Os nossos ad-
versários são fortes e por isso vamos lutar para ser regulares e tentar assim surpreender. O 
Tiago tem sido muito competente e é um prazer para mim continuar ao lado dele e verificar 
a sua evolução. Estamos confiantes que a nossa regularidade pode dar frutos já este ano”.

A Baja TT Idanha-a-Nova está agendada para os dias 7 e 8 de Setembro e contará com 
um total 413,03, divididos em duas etapas. A primeira inicia-se com a passagem pelo novo 
prólogo com extensão de 7,4 quilómetros, ao qual se segue o primeiro setor seletivo de 85,44 
quilómetros. Já a segunda etapa, conta com dois sectores selectivos de 140,29 e 179,90 qui-
lómetros, respectivamente.
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“Famalicão em Forma” está de volta
O programa municipal 

desportivo “Famalicão em 
Forma”, depois de uma in-
terrupção em Agosto, re-
gressa já em Setembro com 
os treinos afetos ao progra-
ma e a retoma do gabinete 
de apoio e dos balneários 
do Parque da Devesa, que 
estão já a funcionar desde a 
passada segunda-feira. 

O “Famalicão em Forma” 
presta já um acompanha-
mento personalizado a meio 
milhar de pessoas. Foi lan-
çado pela Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão em maio de 2017, em parceria com a CESPU e a Federação 
Portuguesa de Atletismo, com o apadrinhamento do Instituto Português do Desporto e da 
Juventude. O programa que visa a promoção da prática da marcha e da corrida tem como 
objetivo promover o desporto para todos.

CARTÓRIO NOTARIAL 
de Lic. ANÍBAL CASTRO DA COSTA

Rua Conselheiro Santos Viegas, Edifício Domus III, lojas 3 e 4, 
VILA NOVA DE FAMALICÃO

----- Certificou, para efeitos de publicação que, por escritura de hoje, lavrada de fls. 
86 a fls. 88, do livro de notas para “escrituras diversas” número 295-A, deste Cartório, 
Nélson José Moreira Sampaio, N.I.F. 127.757.317, natural da freguesia de Avidos, con-
celho de Vila Nova de Famalicão, residente no loteamento Pé de Prata, Rua n.º 2, Porta 
12, Lousado, Vila Nova de Famalicão (4760-806 LOUSADO), casado com Teresa Fer-
reira de Oliveira, N.I.F. 104.682.655, no regime da comunhão de adquiridos, declarou 
que é dono e legítimo possuidor com exclusão de outrem, do VEÍCULO (VELOCÍPEDE) 
com a Matrícula N.º 3-VNF-29-74 (três-VNF- vinte e nove-setenta e quatro), Marca 
CASAL, de categoria ciclomotor, com o Motor número 0289595 (zero dois oito nove 
cinco nove cinco), com quarenta e nove vírgula nove centímetros cúbicos de cilindrada, 
com um cilindro, sem caixa, com um lugar (o condutor), de cor azul, a gasolina, com 75 
Kgs de Tara, registado na Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão desde vinte e 
nove de Abril de mil novecentos e setenta e sete a favor de Domingos Pereira Ribeiro, 
a tempo residente no lugar de Tojeda, freguesia de Avidos (extinta), concelho de Vila 
Nova de Famalicão, ao qual atribui o valor de QUINHENTOS euros. ----------------------

----- Que não é detentor de qualquer título formal para a dedução de novo trato su-
cessivo que lhe permita registar a seu favor na Conservatória do Registo de Veículos o 
identificado veículo. ------------------------------------------------------------------------------

----- Que o referidos veículo (velocípede) veio á sua posse no mês de Dezembro de 
mil novecentos e setenta e sete, ainda no estado de solteiro, maior, por contrato verbal 
de compra e venda com o referido Domingos Pereira Ribeiro. -------------------------------

----- Que, embora lhe tenha sido entregue o Livrete de Matrícula e Registo de Velocí-
pede, o certo é que até ao momento, apesar de todas as diligências efectuadas, nunca 
foi preenchido e assinado o respectivo requerimento-declaração de transferência do 
veículo (velocípede) com o dito Domingos Pereira Ribeiro, devido ao desconhecimento 
do seu paradeiro, e do paradeiro dos seus herdeiros. ----------------------------------------

----- Que, desde aquele ano de mil novecentos e setenta e sete, sempre esteve na 
posse do veículo (velocípede), praticando actos materiais de defesa e conservação, 
nomeadamente recolhendo-o na sua residência, procedendo à sua reparação, limpeza, 
manutenção e recolha, pagando os respectivos impostos e seguros, agindo sempre de 
forma correspondente ao exercício pleno do direito de propriedade, de boa fé por igno-
rar lesar direito alheio, pacífica, contínua, publica e sem violência, à vista e com conhe-
cimento de toda a gente e, pois, sem oposição, embargo ou estorvo de quem quer que 
seja. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Que, atendendo às enunciadas características de tal pose, facultou-lhe a aquisi-
ção por USUCAPIÃO do direito de propriedade do referido veículo (velocípede), direito 
este que pela sua própria natureza é insusceptível de ser comprovado pelos meios nor-
mais. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Que para poder registar o seu direito na Conservatória do Registo de Veícu-
los, vem prestar estas declarações de justificação, em ordem a reatamento do trato 
sucessivo. ----------------------------------------------------------------------------------------
----------

----- ESTÁ CONFORME E CONFERE COM O ORIGINAL NA PARTE TRANSCRITA. 
----- Vila Nova de Famalicão, dois de Agosto de dois mil e dezoito. ----------------------

O Notário,
Aníbal, Castro da Costa
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A fundação Cupertino de 
Miranda promove de 27 a 
29 de Setembro mais uma 
edição do festibal Carmina, 
subordinado este ao ao tem 
“Poesia e Identidades: cor-
pos, políticas, sexualidades”.

Logo no primeiro dia do 
Carmina 3, a Casa das Artes 
acolhe o filme “Cartas a uma 
Ditadura”, de 2006. A sessão 
tem início marcado para as 
21h45 e será enriquecida 
com uma conversa com a re-
alizadora Inês de Medeiros, 
conduzida por Ana Gabriela 
Macedo, no Pequeno Auditó-
rio. Esta parte do programa 
é desenvolvida em parceria 
com Cineclube de Joane.

No dia 28, a Fundação 
Cupertino de Miranda acolhe 

o ciclo, pelas 10h30, “Poesia 
e Identidades: corpos, polí-
ticas, sexualidades”. Pelas 
11h00 o tema a abordar será 
“Poesia e Corpos: A poesia 
tem sexo?”, com Maria Tere-
sa Horta, Rosa Maria Marte-

lo, e Livia Apa, numa conver-
sa conduzida por Ana Luísa 
Amaral e Marinela Freitas. 
Na retoma do programa do 
ciclo, às 15h00, a “Poesia 
e Corpos” vira o disco para 
“A crítica tem sexo?”. Desta 
feita as intervenientes serão 
Catherine Dumas, Eduardo 
Pitta, Graça Capinha, numa 
conversa conduzida por Ana-
bela Mota Ribeiro. Aindas às 
17h30, o debate muda-se 
para “O som que os versos 
fazem ao abrir”, numa con-
versa com Ana Luísa Amaral 
e Luís Caetano (gravação ao 
vivo para a Antena 2).

A 29 de Setembro, o Car-
mina 3 fica marcado pelo 
lançamento da antologia 
poética do corpo: outras ha-
bitações, iniciativa agendada 
para as 10h00 na Fundação 
Cupertino de Miranda. A 
apresentação é organizada 
por Ana Luísa Amaral e Ma-
rinela Freitas. ÀS 10h30 será 
debatido o tema “A poesia 
tem … o quê?”, com Jor-
ge Sousa Braga, Fernando 
Aguiar, Helga Moreira, numa 
conversa conduzida por Isa-
bel Pires de Lima. A fechar, 
pelas 12h00, haverá ainda 
lugar a “Leituras de Poesia”, 
com Ana Luísa Amaral, João 
Rios, Rui Spranger e Isaque 
Ferreira. O encerramento 
está previsto para as 12h30.

 

Carmina 3 na agenda 
de Setembro da Fundação 

IX Sarau Solidário da AMVE 
reverte para a Liga 
Portuguesa Contra o Cancro

A Associação Moinho de Vermoim promove, na próxima 
sexta-feira e sábado 8dias 7 e 8 de Setembro), o seu IX Sarau 
Cultural Solidário, iniciativa que este ano se realiza a favor da 
Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Trata-se de um evento de cariz solidário que tem como ob-
jetivo a angariação de fundos para a delegação do Norte da 
Liga Portuguesa contra o Cancro (LPCC). 

Promovida pela Associação Moinho de Vermoim, a iniciati-
va decorrerá junto ao Salão Paroquial de Vermoim e terá como 
ponto alto a realização de uma caminhada de quatro quilómetros, marcada para este sábado, 
pelas 18h00, e cujo valor da inscrição – três euros – reverterá na totalidade para a Liga Por-
tuguesa contra o Cancro. 

O programa cultural dos dois dias do sarau estará a cargo de vários artistas e grupos da 
terra. Uma das novidades deste ano é a “Moinho Arte”, um espaço que reunirá o trabalho de 
vários artistas, com algumas obras a serem leiloadas também a favor da LPCC. 

O Sarau irá abrir às 21h15, contando com a actuação dos “Trad e Minho” (Música Popular 
Portuguesa). Segue-se, pelas 22h30 a escola de dança “Open Dance”, e para as 23h00 está 
prevista a entrada em palco do cantos João Pacheco (Músico Vermoinense).

No dia seguinte o programa do sarau arranca com a caminhada solidária às 18h00, que 
parte da Capela de Vermoim. Seguindo para música, às 21h00 actua o Coro Coro Infantil da 
AMVE, seguindo-se às 21h45 um Desfile de Moda (Apresentação de Sérgio Ferreira e Paulo 
Dias). A música regressa às 22h45 com Fábio Araújo (Músico Vermoinense), e a noite termina 
pelas 23h15 com DJ The Last Update.
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Mais de uma centena de 
jovens participaram, ao lon-
go do mês de Agosto, em 
mais uma edição do Geo 
2018 - Campo Internacional 
de Formação e Aventura, 
promovidos pela famalicen-
se PASEC. “Há dias em que 
tudo muda”,  foi uma das 
principais conclusões da jor-
nada, que desafiou os jovens 
a reflectir  sobre as oportuni-
dades que alteram por com-
pleto o panorama de vida de 
cada um, cabendo a cada in-
divíduo “saber ler os sinais”. 
Os participantes salientaram 
que estas oportunidades 
surgem nos projetos que se 
abraçam, nas ações de ca-
pacitação e voluntariado em 
que se envolvem e no desejo 
que não ter medo de arriscar, 
embora de forma consciente.

O mês de Agosto foi, por 
isso, um mês “intenso”, su-
blinha a PASEC, entidade 
promotora, que ejm nota de 
imprensa dá conta de um en 
volvimento de mais de 110 
jovens entre os 14 e os 30 
anos nestes Campos de For-
mação e Aventura Interna-
cionais. Da Serra da Estrela 
à Calheta, nos Açores, na 
Ilha de São Jorge, estiveram 
participantes de Portugal, 
Alemanha e Luxemburgo, 
em ações de capacitação 
não formal apoiadas, pelo 

Programa Erasmus +, nome-
adamente o Projeto SER.

 A cada grupo de trabalho 
foi atribuído um animador 
que teve a designação de 
“mestre”, sendo que cada 
um dos participantes teve a 
designação de “aprendiz”. 
“Cada participante desenhou 
o seu próprio caderno de en-
cargos com iniciativas con-
cretas que vai levar a cargo 
logo após os projetos de mo-
bilidade assentes nos objeti-
vos das ações de formação 
desencadeadas.”, descreve 
a PASEC.

Os objetivos trabalha-
dos “tiveram como base o 
desenvolvimento de novas 
metodologias de educação 
não formal no de combate 
aos comportamentos adi-
tivos com a tecnologia”,a-

dianta ainda, acrescentando: 
“pretendia-se, capacitar os 
jovens participantes a de-
senvolver ferramentas de 
autoanalise e pensamento 
crítico que lhes permitissem 
readquirir competências ao 
nível do envolvimento social 
e capacitação para socializa-
ção e intervenção nas suas 
comunidades de pertença. 
Por outro lado, foi possível 
capacitar trabalhadores de 
juventude para lidar com 
esta problemática através 
de novos modelos pedagó-
gicos, ao mesmo tempo que 
desenvolviam um trabalho 
de integração acompanhado 
e planeado junto de jovens 
com necessidades especiais 
ou vítimas de exclusão”.

Geo 2018, promovido pela PASEC, 
passou pela Serra da Estrela e pelos Açores

Campo Internacional 
desafiou mais de 100 jovens 
a reflectir sobre a mudança

O Dia Arquidiocesano do Catequista irá 
ter lugar no próximo sábado em Braga, no 
Santuário de Nossa Senhora do Sameiro. 
Esta iniciativa, promovida pelo Departamen-
to Arquidiocesano da Catequese, tem lugar 
numa altura em que se aproxima a abertura 
de mais um ano catequético em todas paró-
quias. O evento, à semelhança dos anos an-
teriores, irá congregar milhares de catequis-
tas provenientes de toda a Arquidiocese de 
Braga e, nomeadamente, do Arciprestado de 
Vila Nova de Famalicão.

Naquele que será o segundo ano pastoral 
de um triénio dedicado à temática da Espe-
rança por parte da Arquidiocese, incidindo de 
modo particular sobre “Ser Esperança”, este 
dia estará subordinado ao tema “Anunciar a 
Esperança com Alegria”, contando com um 
programa recheado de propostas de forma-
ção e oração, pontuado também por agradá-
veis momentos de convívio e partilha.

O encontro irá iniciar-se com o acolhi-
mento, marcado para as 9h00, seguido da 
oração, às 9h30, na Cripta do Santuário. Por 
volta das 10h15 tem lugar uma conferência 
dedicada ao tema “Viver e anunciar a alegria 

do Evangelho ao lado de gente boa” orien-
tada pelo sacerdote salesiano, o P.e Rui Al-
berto.

A partir das 11h00 e até por volta das 
13h00, os catequistas são convidados a parti-
cipar num Peddy-paper no espaço envolven-
te à Cripta, cujos postos serão preparados e 
apresentados pelas Equipas Arciprestais de 
Catequese, assim como por alguns Departa-
mentos de Pastoral da Arquidiocese, a partir 
de diferentes expressões retiradas da Exor-
tação Apostólica do Papa Francisco “Gaude-
te et Exsultate”. 

Depois do almoço, às 14h30, os catequis-
tas participam num encontro com D. Jorge 
Ortiga, Arcebispo Primaz, que pretende ser 
um tempo de diálogo e partilha entre todos 
e de cada catequista junto do pastor da Ar-
quidiocese.

A iniciativa termina com a Celebração da 
Palavra, às 16h00, que “enviará os catequis-
tas para a sua missão de anunciadores da 
Esperança, para que no coração de cada ho-
mem e de cada comunidade se experimente, 
sem cessar, a alegria exultante de conhecer, 
amar e comunicar o Senhor Jesus”.

Catequistas da Arquidiocese 
vão reunir no Sameiro

EXTRACTO
----- Eu, abaixo assinado, António Pedro Domingues da Silva Passos, Notário ti-

tular da cédula profissional 427 e com Cartório sito na Rua Alves Roçadas, n.º 8, 3.º dt.º, 
em Vila Nova de Famalicão, certifico que: ------------------------------------------------------

----- Por escritura lavrada hoje neste Cartório, exarada a fls 2, do livro de notas 15-B, 
Maria Amália Trovisqueira Jácome, NIF 161.812.525, solteira, maior, e Carlos Alber-
to Trovisqueira Jácome, NIF 101.556.390, solteiro, maior, ela de oitenta e oito anos de 
idade e ele de oitenta e seis anos de idade, naturais da freguesia de Jesufrei, concelho 
de Vila Nova de Famalicão, onde residem na Rua Padre Manuel da Costa Rêgo, n.º 36, 
freguesia de Jesufrei, concelho de Vila Nova de Famalicão, DECLARARAM QUE:

----- Que são donos e legítimos possuidores do seguinte imóvel: ------------------------
----- Prédio rústico, denominado “Bouça da Estrada”, “Bouça de Aguiar” ou “Bouça 

Pequena”, composto de pinhal, mato e eucaliptal, com a área de setentas e seis mil e 
trezentos metros quadrados, sito no Lugar de Castanhal ou pena Boa, freguesia de 
Brufe, concelho de Vila Nova de Famalicão, a confrontar no norte com Limite das 
freguesias de Outiz e Louro, do sul com Manuel da Silva e Mário Campos Moreira e ou-
tros, do nascente com Augusto da Costa Ortiga, Estrada e Joaquim Moreira da Costa e 
do poente com Junta Autónoma de Estradas, Estrada e Limite das freguesias de Brufe e 
Outiz, inscrito na matriz respectiva sob os artigos 1 e 286, com os valores patrimoniais 
tributários de 137,89 e de 86,11 euros. ----------------------------------------------------------

----- O referido prédio está descrito na Conservatória do Registo Predial sob o núme-
ro mil e noventa e oito – Brufe, e registado pela apresentação um, de vinte e três de 
Maio de mil novecentos e vinte e oito a favor de Augusto Trovisqueira Leitão, no estado 
de casado, residente que foi na freguesia de Brufe, concelho de Vila Nova de Famali-
cão. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O titular inscrito faleceu no dia vinte e quatro de Outubro de mil novecentos e vin-
te e nove, no Lugar da Igreja, freguesia de Brufe, concelho de Vila Nova de Famalicão, 
de onde era natural e habitualmente residia, no estado de casado com Albina de Sousa 
Campos, sob o regime de separação de bens com comunhão nos adquiridos a título 
oneroso, no caso do matrimónio se dissolver sem descendência pois, caso houvessem 
o que não veio a verificar-se, o regime seria o de comunhão geral de bens. --------------

----- Que o falecido deixou testamento público no qual instituiu herdeira da sua quota 
disponível a sua mulher, aquela Albina de Sousa Campos, tendo-lhe sucedido como 
única herdeira legitimaria a sua mãe, Albina da Cruz Trovisqueira, falecida no dia vinte e 
oito de Novembro de mil novecentos e trinta e quatro no estado de viúva. ----------------

----- Que no início da década de trinta, estas herdeiras fizeram entre si a partilha dos 
bens que pertenciam ao titular inscrito, tendo, designadamente aquele prédio rústico 
sido adjudicado àquela sua mãe Albina da Cruz Trovisqueira. Que esta partilha foi redu-
zida a escritura pública num Cartório que não conseguem precisar, ignorando o nome 
do Notário, que não foi possível identificar apesar de numerosas buscas a que se proce-
deu, quer no Arquivo Distrital e nos Cartórios da cidade e dos concelhos limítrofes, não 
sendo assim possível obter o respectivo título para efeito do registo predial. --------------

----- Por morte desta sua mãe Albina da Cruz Trovisqueira, sucedeu-lhe uma filha, 
Maria Trovisqueira Leitão, natural da indicada freguesia de Brufe, casada sob o regime 
da separação de bens com Manuel da Costa Jácome, devidamente habilitadas, quanto 
ao óbito do titular inscrito e de sua referida mãe, por escritura celebrada no ex 2.º Cartó-
rio da extinta Secretaria Notarial de Vila Nova de Famalicão, no dia dezoito de Maio de 
mil novecentos e sessenta e um, exarada a folhas 78, verso, d livro de notas C-3, de que 
me foi exibida certidão extraída de dia vinte e seis de Julho do corrente ano, pelo Arqui-
vo Distrital de Braga. -----------------------------------------------------------------------------

----- Esta Maria Trovisqueira Leitão faleceu no dia nove de Maio de mil novecentos e 
trinta e sete, no estado de casada com aquele Manuel da Costa Jácome, sob o regime 
de separação de bens, tendo-lhe sucedido como seus únicos herdeiros, três filhos, que 
são os aqui outorgantes Maria Amália Trovisqueira Jácome e Carlos Alberto Trovisquei-
ra Jácome e ainda Horácio Trovisqueira Jácome. ---------------------------------------------

----- No final da década de setenta, os herdeiros daquela Maria Trovisqueira Leitão, 
aqueles três filhos, procederam à partilha dos bens da sua falecida mãe, tendo este 
prédio rústico sido adjudicado, em comum e partes iguais, aos aqui outorgantes Maria 
Amália e Carlos Alberto; desta partilha não ficaram a dispor de título forma que lhes per-
mita o respectivo registo na Conservatória do Registo Predial; ------------------------------

----- Mas, desde logo, entraram, eles outorgantes na posse e fruição do identificado 
prédio, em nome próprio, posse que assim detêm há mais de trinta e cinco anos, sem 
interrupção ou ocultação de quem quer que seja; que esta posse foi adquirida e mantida 
sem violência e sem oposição, ostensivamente, com conhecimento de toda a gente, em 
nome próprio e com aproveitamento de todas as utilidades dos prédio, designadamente, 
cultivando-o, roçando o mato, cortando árvores, colhendo os respectivos frutos agindo 
sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, quer usufruin-
do como tal o imóvel, quer suportando os respectivos encargos, com ânimo de quem 
exercita direito próprio, sendo reconhecidos como seus donos por toda a gente, fazen-
do-o de boa-fé por ignorarem lesar direito alheio, pacificamente porque sem violência, 
contínua e publicamente, á vista e com conhecimento de toda a gente e sem oposição 
de ninguém. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Consequentemente, mesmo sem o correspondente título aquisitivo, que eles 
outorgantes se encontram na posse do prédio desde o final da década de setenta pelo 
que sempre o teriam adquirido por usucapião, o que invocam para efeito de estabeleci-
mento de novo trato sucessivo e registo em seu nome. ---------------------------------------

----- Vila Nova de Famalicão e Cartório Notarial de António Pedro Passos, vinte e oito 
de Julho do ano dois mil e dezoito. --------------------------------------------------------------

O Notário,
António Pedro Passos
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A Associação Moinho de 
Vermoim organiza, de 15 de 
Setembro a 20 de outubro, a 
quinta edição do Festival de 
Teatro Amador “Vamos ao 
Teatro”, uma iniciativa orga-
nizada pelo seus Núcleo de 
Teatro. 

Ao todo o evento compre-

enderá seis espetáculos tea-
trais incluídos na programa-
ção do festival.  Na noite de 
estreia, no dia 15, o grupo da 
casa – o NUTEACV – apre-
senta a peça “Falar Verdade 
a Mentir”. Seguem-se, no 
dia 22 de setembro, o Teatro 
Amador do Círculo Católico 

de Operários (Vila do Conde) 
com a peça “A Mansão”, e no 
dia 29, o Grupo Paroquial de 
Teatro de Leça da Palmeira 
com o espetáculo “O Leitinho 
do Néné”. 

Para outubro fica reserva-
da a atuação do Teatro Ex-
perimental Flaviense, no dia 

6, com a apresentação de 
“Bailado Russo”; do Grupo 
de Teatro Novelas, no dia 13, 
com a peça “Ide dar lavagem 
à porca” e do Grupo de Te-
atro da Aldeia Verde de La-
zarim, no dia 20, com “Não 
há uma sem duas”. Os espe-
táculos começam às 21h30.

Associação Cultural de Vermoim 
organiza festival de teatro amador



VENDO
Terreno para construção 

em Avidos c/ 2.300.
TLM.: 969 994 181

ALUGO
Armazém em S. Tiago 

da Cruz c/ 135m².
TLM.: 914 904 464

DIVERSOS
VENDO
Escritório 
c/ 51 m².

TLM.: 926 449 681/8  

ALUGO
Garagem ou armazém em 

Outiz c/ área de 56m² 
c/ escritório e WC.

TLM.: 918 154 587

ALUGA-SE
Pavilhão em Ribeirão 

c/ 2 pisos, 800m² 
por piso.

TLM.: 914 904 464
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VENDO
Apartamento T1 

Cozinha mobilada 
com garagem. 

Boa exposição solar. 
Ótimo preço. Ribeirão
TLM.: 962 189 593

VENDO
Lote terreno em 

Delães com todas 
as insfrastuturas 
bem localizado, 

boa exposição solar.
TLM.: 962 189 593

VENDO T3
Cozinha mobilada, 
garagem fechada. 

Só particulares.
75.000€

TLM.: 912 811 606

25 ANOS DE ATIVIDADE

PRECISA-SE 
AJUDANTE

ALUGO
Quarto c/ serventia de 
cozinha a menina ou 

senhora.
TLM.: 969 994 181

VENDO - 969 010 914
TERRENO

PAÇOS DE FERREIRA
62 Lotes de terreno para 

moradias isoladas.
Terreno sobranceiro
Infrastuturas feitas.                          

TERRENO
V. N. F. - LANDIM

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

Seide. Com infrastruturas. 
Urbanização privada.

PREÇO A COMBINAR 75.000€
MESTRE N’FAMARA

CÉLEBRE MÉDIUM E VIDENTE
Ajuda a resolver os seus problemas, sobre várias dificulda-
des da vida, amor, sorte, inveja, negócios, maus-olhados, 
insucessos escolares, maus-vícios. Faz aproximação e 
afastamento. Resultado na mesma semana. Todos os dias 
das 8 às 19 horas. 

 POSSÍVEL DESLOCAMENTO
PAGAMENTO APÓS O RESULTADO

RESULTADOS IMEDIATOS 
(Junto ao MacDonalds de Famalicão)

TLM.: 962 642 026 | 916 868 355

ALUGA-SE LOJA
Rua Ernesto Carvalho 

c/ 99m².
TLM.: 914 904 464

ALUGA-SE 
Armazém em Viatodos 

c/ 500m²
TLM.: 914 904 464

PASSA-SE
SNACK - BAR / Restaurante 

nesta cidade, junto às escolas.

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

EMPRESA METALÚRGICA 
EM V. N. FAMALICÃO ADMITE:

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

- Operador CNC 
     Perfil pretendido:
        - Experiência em máquinas metalomecânicas 
          3/4 eixos
 
  Oferecemos:
     - Vencimento compatível com a experiência
     - Prémios de produtividade e Formação profissional
     - Cantina própria

Resposta para: 
Apartado 5012 | 4760-648  LOUSADO

Telefone: 252490020 | Fax: 252490029 
Email: rh@cmw.pt

VENDE-SE
Campo em Cavalões. 

10.500m².
919 401 701| 919 401 408

ANUNCIE AQUI!

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

PRECISA-SE
Empregado/a de 

mesa e empregada 
para cozinha.

 Restaurante nesta 
cidade.

TLM.: 917 529 676

PROCURO
Casa ou apartamento T2, 

sem mobilia. Urgente.
TLM.: 911 870 855

PRECISA-SE
EMPRESA DO SETOR ALIMENTAR DE 

ULTRACONGELADOS EM V. N. FAMALICÃO 

Recruta Operário Fabril para 2.º e 3.º turno.
Preferência por residentes 
no concelho de Famalicão.

Inscrição por telefone: 252 331 750

VENDO
Arca horizontal com

 pouco uso e máquina 
de lavar louça.

TLM.: 911 870 855

PRECISA-SE
Funcionárias 
para limpeza.

 Manhãs / tempo 
inteiro.

TLM.: 935 772 711

SENHORA
Faz limpezas
TLM.: 917 537 178

RELAX RELAX RELAX RELAX

LOIRAÇA
Irresistível, 25 aninhos, foto real, garanto qualidades 

sem decepções. Também deslocações.
TLM.: 960 035 923

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

TLM.: 965 480 558
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HOMEM
Português atende homens, 

casais e senhoras 
em local discreto.

TLM.: 910 434 140

EXTRA NOVIDADE
Rapariga em brasas, ratinha quente 

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

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

PORTUGUESA
Meiga e carinhosa.
TLM.: 914 481 098

INDIAZINHA
Amazonense, 
doce menina, 

meiga, 
carinhosa,
 O natural, 

69 delicioso, 
pele macia, 
safadinha 
s/ pressas.

917 695 497

SUPER 
NOVIDADE

A iniciar, bonequinha de 20 
aninhos sem enganos, corpo 

elegante, peito médio e 
O natural desfrutar dos 

melhores momentos comigo.

TLM.: 910 937 183

MORENA QUENTE
Corpo de sereia, jovem, 

toda nua, toda sua, 
ambiente discreto. 

Convívio e massagens.
TLM.: 915 551 751

SARA
Linda, momentos 

inesquéciveis, ambiente 
sedutor, faço deslocações 

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

FAMALICÃO
Lara, jovem, meiga, 23 anos, 

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

Não atende privados.
TLM.: 916 130 100

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

TLM.: 914 288 845

FOTO REAL

PRISCILA 
Lindinha e safadinha corpinho 

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

Todos os dias.
TLM.: 915 654 526

VIVIANE
Boca de Mel. Desfrute de bons 

momentos em ambiente envolven-

te e relaxante. Oral delicioso, 69, 

carícias. Com vídeo erótico. Não 

atendo privados e fixos. 

TLM.: 913 441 183

LOIRA CÉLIA 
Outra vez

Sexy, elegante, magra, oral
 natural. Muitos miminhos, 
completa. Atende todos os 

dias a partir das 8h. 
Corpo bem feito.

TLM.: 915 785 033

FAMALICÃO
Maria Portuguesa a
 Rainha do Oral o 

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

Todos os dias das 
9h às 20h.

TLM.: 911 746 125

FAMALICÃO
Loira, sexy, magra, peito 

durinho, oral natural, adoro 
69, mi... Todas as posições

 nas calmas.
TLM.: 918 081 000

LENA
Atendo todos os dias 

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

TLM.: 918 812 625 

A SUZY LOIRINHA
Dos olhos verdes, grelo de luxo, 

meladinho, mamas fabulosas, oral 
babadinho, beijinhos, meiguinha 

e carinhosa. Completa. 
Todos os dias das 10h às 22h.

919 162 044 | 926 598 702

TRAVESTY
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.

TLM.: 963 599 125

RELAX RELAX RELAX

HOMEM
Procura senhora

 50 a 60 anos, viúva, 
divorciada, solteira, 

brasileira ou africana 
de preferência de 

Famalicão. Não atendo 
números privados.

TLM.: 910 922 131NEGRA
Bombom fogosa e ardente para 
você que procura um oral deli-
ciosa, mi..., 69 e espanholada, 
peito XL bicudos, completa c/ 

anal. Horário 9h à 1h. Foto real.

TLM.: 920 347 909

1.ª VEZ 
FAMALICÃO
Travesty de luxo. A Estrear na 
Europa. Loira belissima, corpo 

prefeito, ativa/passiva, toda
 liberal, beijos na boca, dou 

leitinho quente. Fácil de 
encontrar, difícil de esquecer!

TLM.: 917 662 436

1.ª VEZ 
25 anos, oral gostoso, 69 

delirante, meiga, dá beijinhos, 
massagens, acessórios, 
prazer total. Foto real. 

Atende em lingeri. 
Venha-me experiementar.

 919 418 115 | 914 674 654

BELA
 MULATA

Educada, discreta, fogosa e 
gostosa. Sou bem meiguinha, 
peito XXL para espanholada, 

mi... e oral ao natural. Adoro por 
trás. Completa.Todos os dias.

TLM.: 912 053 845

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

PORTUGUESA
Portuguesa tentação, 26 anos, 

jovem loira, safada, mamalhuda, 
boca de mel, O profundo, delicio-
so. An... demorado, sem tabus. 
Todos os dias até à meia noite.

TLM.: 918 722 995

ABALADORA 
LOIRA TOP

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.: 933 948 240

LOIRINHA
Peito avantajado e corpo bem 
feito, oral natural, compelta, 

adora miminhos, para homens 
de bom gosto. Todos os dias 

até à meia noite.

TLM.: 916 588 266




