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Feira de Artesanato
e Gastronomia
com mais de 200 mil visitas
Pág. 13

Passes sociais:

“Reconhecer
e homenagear”

Paulo Cunha acusa
Governo de discriminação
Pág. 15

Mais uma mega-operação de logística levou cerca de 9300 séniores, em 179 autocarros, até Fátima,
em mais uma edição do Passeio Sénior, que se realiza há 19 anos consecutivos.
Convicto de que o evento ganha cada vez masi “dimensão e força”,
o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, vê no evento uma forma de “reconhecer e homenagear”
uma geração à qual o concelho deve o seu presente e o seu futuro. Pág. 6

Educação:

Abaixo-assinado reivindica vagas
em Pedome, mas tutela fecha a porta
Pág. 5
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Alunos do Agrupamento CCB
com duas menções honrosas
em projecto nacional
Os alunos do 11.º e 12.º
ano do Curso de Ciências e
Tecnologias do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco (AECCB), foram
distinguidos pelos segundo
ano consecutivo pelo projecto MEDEA, que consiste na
medição dos campos eletromagnéticos no ambiente. A
comitiva famalicense marcou presença na entrega dos
prémios, que se reralizou no
passado dia 1 de Setembro
na Faculdade de Ciências
da Saúde na Universidade
da Beira Interior, na Covilhã,
e recebeu a distinção das
mãos do prémio Nobel da Física em 2016.
Orientados pela professora do subdepartamento
de Física e Química Teresa
Martins, as duas equipas
concorrentes foram distinguidas com duas menções
honrosas, já depois de no
ano anterior terem também
sido premiados com uma
menção honrosa. Recorde-se que o projecto conta com
centenas de participantes a

nível nacional.
O projeto MEDEA consiste na medição dos campos
eletromagnéticos no ambiente, numa parceria entre
a Sociedade Portuguesa de
Física (SPF) e Redes Energéticas Nacionais (REN),
realizado por alunos de várias escolas secundárias,
profissionais e de ensino
superior do País. Através
deste Projeto os alunos, para
além de adquirirem um maior
conhecimento científico e
desenvolverem o espírito
crítico, são também desafiados a procurar informação
cientificamente credível sobre os eventuais efeitos dos
campos eletromagnéticos na
saúde humana.
A cerimónia de entrega de
prémios decorreu durante a
21.ª Conferencia Nacional de
Física e 28.º Encontro Ibérico para o Ensino da Física
que se realizou na cidade da
Covilhã. Os responsáveis da
SPF e da REN salientaram
a qualidade dos trabalhos
vencedores e agradeceram

o envolvimento deste jovens
e professores no desenvolvimento deste projeto. A entrega de prémios teve como
figura de destaque o prémio
Nobel da Física 2016 o Cientista Inglês J. Michael Kosterlitz, que procedeu à entrega dos mesmos aos alunos
do Agrupamento de Escolas
Camilo Castelo Branco. Este
momento foi único para os
alunos que tiveram oportunidade de estar com um

cientista que foi reconhecido
como um dos melhores do
mundo em diferentes áreas
da física.
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Agenda de mais de 500
pessoas para este sábado

Troféu Urban Race
conhece campeão nas
3 Horas BTT Famalicão

O Troféu Urban Race, que já passou por cinco cidades
do Norte do país, passa também por Vila Nova de Famalicão no próximo sábado, 15 de setembro, integrando a sexta e última prova nas 3 Horas BTT de Famalicão.
A competição, organizada pela Associação Amigos do
Pedal com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão, vai
dar a conhecer o vencedor do Troféu, que tem no concelho
famalicense a sua “Prova Joker”, ou seja, a pontuação é
a dobrar.
Até ao momento, as 3 Horas BTT de Famalicão têm já
confirmada a presença de mais de meio milhar de participantes.
Com um percurso em circuito de cerca de cinco quilómetros, esta prova de resistência noturna, que é uma das
mais credenciadas do calendário nacional do BTT, irá ter
como cenário o perímetro urbano de Vila Nova de Famalicão, percorrendo ruas, parques e praças à volta da cidade.
A solo ou em equipa, o desafio consiste em dar o maior
número de voltas ao circuito nas três horas de duração da
competição.
O início da prova está marcado para as 21h00 e terá
como ponto de partida os Paços do Concelho de Famalicão.
As 3 Horas BTT Famalicão, que vão já na sua quinta
edição, é uma das várias competições organizadas pela
Associação Amigos do Pedal, tal como o Duatlo de Famalicão e as 24 Horas BTT de Famalicão.
Já a organização do Troféu Urban Race é da responsabilidade das associações responsáveis pelos eventos que
dele fazem parte. O Troféu conta ainda com o apoio do
Turismo do Porto e Norte de Portugal e já passou pelas
cidades de Guimarães, Braga, Trofa, Cabeceiras de Basto
e Barcelos.

“Madame Hyde”
nas Noites do Cineclube
Infelizmente, este fotografia é das imediações do Edifício das Lameiras,
mas podia sem de um sem número de locais do concelho...
A deposição de lixo na rua, tem dia, e tem hora, e o sentido disso é garantir
que ele não permenece na via pública mais tempo do que o estritamente
necessário. O problema é que há sempre quem passe por cima, ignore ou não
se importe mesmo com o cumprimento desta norma... E o cenário é este!
Lixo, tempo demais na via pública, refém do faro dos animais, atraindo
insectos e outros bichos, gerando um odor desagradável...
Haja consciência! E já agora mão pesada para os incumpridores!
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“Madame Hyde”, de Serge Bozon, é o filme que o Cineclube de Joane propõe para a habitual sessão de cinema
de quinta-feira no Pequeno Auditório da Casa das Artes. A
sessão está como sempre agendada para as 21h45.
Trata-se de uma comédia que se baseia vagamente no
clássico escrito por Robert Louis Stevenson. Com Isabelle Huppert como protagonista, o filme conta também com
Romain Duris, José Garcia, Adda Senani, Guillaume Verdier, Patricia Barzyk, Pierre Léon e Jamel Barbouche.
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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“Comunidade de Futuro”: iniciativa faz parte da 3.ª edição do Festival Visão’ 25
que decorre entre 16 e 27 de setembro

Regresso ao passado para valorizar
o património e proteger a identidade
A 3.ª edição do Festival
Visão’25, sob o lema “Comunidade de Futuro”, que arranca no próximo domingo e se
prolonga até 27 de outubro,
endereça um novo desafio
aos famalicenses. Regressar ao passaso, resgatar as
fotografias antigas com uma
memória ou uma estória por
contar, tirar uma fotografia
atual no local com a fotografia antiga na mão, recordar
as estórias que a imagem
guarda e partilhar no mural
do facebook, instagram ou
twitter com o hastag #passadoemfamalicao.
Segundo o presidente da
Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, Paulo
Cunha, o objetivo da iniciativa #passadoemfamalicao
é “reconhecer e valorizar o
património local como fator de identidade e do bem
comum”. Para além disso,
acrescenta, “reforçamos o
sentimento de pertença a
uma comunidade que evolui,
se desenvolve e se moderniza”. “Queremos colocar os
famalicenses em contacto
com as suas memórias passadas no presente para a
sua salvaguarda no futuro”,
sublinha o autarca a propósito da iniciativa que surge
articulada com o colóquio “A
linha do tempo e o tempo de

reabilitar”, que se vai realizar
no dia 26 de outubro, a partir
das 9h00, no Centro de Estudos Camilianos. O colóquio
contará com um conjunto
de convidados que irão debater diversos temas desde
a arqueologia à arquitetura
moderna religiosa, mas também a obra contemporânea.
Serão discutidos os temas
reabilitar em contexto rural,
urbano e industrial. O evento ficará ainda marcado pela
entrega do prémio de arquitetura Januário Godinho.
Recorde-se que o projeto
Famalicão Visão 25 nasceu
em 2014 no enquadramento
da elaboração do Plano Estratégico 2014-2025 para o
concelho, que apontou para
o desenvolvimento de uma
comunidade verde tecno-industrial global, num territó-

rio 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
cidadania e de participação
cívica. Mais de mil pessoas
sentaram-se no sofá e partilharam os seus projetos para
o futuro com a comunidade.
Nesta edição a reflexão
faz-se em torno das questões sobre o que existe em
Famalicão, o que nos dá o
concelho que nos faz feliz e
que nos faz sorrir, o que gostamos de usar e desfrutar, o
que gostamos de ver, olhar e
observar, o que gostamos de
oferecer e mostrar e o que
queremos continuar a ter no
futuro.

Passeio da Associação
Desportiva do Carril
A Associação Desportiva do Carril, de Mogege, realizou no passado domingo o seu 23.º
passeio convívio, reunindo sócios e população da
freguesia.
O passeio teve como
destino o Poço das Traves, em Viera do Minho,
onde reuniu cerca de 160 pessoas. Já no recinto foram
promovidas várias iniciativas de animação dos convivas,
como corrida de sacos. Para além disso os participantes
puderam desfrutar da praia fluvial local. Após o almoçoa a
tarde foi preenchida com “jogos tradicionais, campeonatos
de sueca, música, bailaricos e muita animação onde todas
as idades”, sublinha a direcção do Carril, que premiou os
vencedores dos jogos populares.
A associação faz um balanço positivo do passeio, sublinhando mesmo que “sócios e população em geral ficaram
radiantes por este convívio, pois foi proporcionado um dia
diferente para todos e para muitos esta é uma oportunidade única de passearem, conviverem e de se encontrarem
com amigos”. A colectividade diz-se satisfeita por poder
contribuir para esses momentos.
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Ainda a incapacidade da EBI para os alunos que frequentaram o 1.º ciclo
nas escolas do Agrupamento

Encarregados de Educação reivindicam
vaga na EBI de Pedome
DGESTE RECUSA, AGRUPAMENTO ACATA. “ISTO SÓ SE RESOLVE
COM UMA ESCOLA EM RIBA DE AVE”, SUGERE A AUTARCA DE RIBA DE AVE
Depois de terem tido garantias de que os filhos teriam vaga na Escola Básica
Integrada de Pedome (EBI),
mais de duas dezenas de
pais de meninos pertencentes ao Agrupamento, que
este ano transitam para o
2.º ciclo do Ensino Básico,
foram confrontados com a
inevitabilidade da transferência para Joane. Mas nem só
de Joane se faz a solução
para o prosseguimento de
estudos dos alunos que frequentaram as escolas do 1.º
ciclo deste território educativo. A Junta de Freguesia de
Riba de Ave, que tem monitorizado a situação, adianta
que há dezenas e dezenas
de crianças famalicenses,
daquela vila e das freguesias
vizinhas, a saírem do concelho para estudar na Vila das
Aves, Pevidém, Moreira de
Cónegos ou mesmo Santo
Tirso.
O êxodo dos alunos e as
dificuldades de colocação na
rede pública só reforçam a
reivindicação da autarca Susana Pereira por oferta pública de ensino em Riba de
Ave, compreendendo a escolaridade obrigatória, (12.º
ano). “Nós queremos uma
escola que sirva e desenrasque as famílias!”, apela, lamentando as determinações
fáceis e sem critério dos decisores no sector da Educação. “É preciso que estes senhores venham cá”, suscita
a autarca, que desafia esses
decisores a “darem a cara” e
virem ao terreno perceber o
impacto que a ausência de
oferta pública de ensino em
Riba de Ave está a ter na
vida dos alunos e das famílias, e que a prazo terá também na dinâmica económica
e social da própria vila. “Se
greve de fome trouxesse resultados, eu faria...”, desabafa mesmo.
Atenta a todos as vicissitudes que as famílias estão a
enfrentar depois das escolas
da vila – Didáxis e Externato
– terem deixado de ser oferta
pública de ensino, a Susana
Pereira deixa claro: “isto só
se resolve com uma escola
em Riba de Ave. Se quiserem
construir, parece-me pouco
sensato, mas tudo bem; se
quiserem alugar – como foi

DGESTE defende-se
com “reorganização da
rede escolar concelhia”

Grupo de pais enviou carta a diversas entidades, mas apenas duas haviam respondido
até ao final da semana passada

feito noutro município -, tudo
bem; se quiserem criar um
pólo do Agrupamento de Pedome, tudo bem. O que nós
queremos é uma escola, até
à escolaridade obrigatória,
porque não somos portugueses de segunda!”.
A autarca descreve, entretanto, casos de pessoas que já mudaram a sua
residência para a cidade
de Vila Nova de Famalicão
fruto destes constrangimentos e incógnitas vividas em
Riba de Ave no plano da
Educação. “Vamos todos viver para a cidade?! É essa
a solução? E Riba de Ave,
onde fica?”, questiona. Dá
ainda exemplos de meninos
a levantarem-se às seis da
manhã para entrar na escola às oito, e de outros que,
sujeitos a horário desdobrado (só de manhã ou de tarde) nas escolas da cidade,
têm que almoçar às onze da
manhã para apanhar o autocarro leva quase uma hora
a chegar a Vila Nova de Famalicão, onde frequentam o
horário da tarde.

Pais “indignados”
“Indignado” com a nega
para a colocação dos seus
educandos na EBI de Pedome, um grupo de pais enviou
um abaixo-assinado a diversos organismos nacionais,
entre os quais o Agrupamento de Pedome, a Direcção
Geral dos Estabelecimentos
Escolares (DGESTE), o Mi-

nistério da Educação, Governo, partidos e deputados
à Assembleia da República.
Pedem: “na impossibilidade
do 5.º e 6.º ano ser leccionado em Riba de Ave (embora
não falte condições e estruturas na localidade) – referindo-se à Didáxis e Externato
Delfim Ferreira com as quais
foram revogados todos os
Contratos de Associação -,
solicitamos que as nossas
crianças frequentem a Escola do Agrupamento de Pedome”.
Para já só os dois primeiros responderam, mas
apenas para confirmar a inevitabilidade da deslocação
daqueles alunos face à incapacidade da EBI de Pedome.
A diligência dos encarregados de educação, acontece depois de terem sido convocados, pela direcção do
Agrupamento de Pedome,
para uma reunião na qual
foram informados que a EBI
não teria vaga para os seus
educandos. Isabel Trindade,
tutora de uma das crianças
em causa, sublinha que esta
nega aconteceu depois de a
mesma direcção daquele o
Agrupamento ter dado garantias de que “tinha vaga
para toda a gente” na EBI de
Pedome (todos os alunos a
frequentar as escolas primárias do território educativo).
Segundo esta encarregada
de educação, aquelas garantias foram dadas numa reunião que acontece em Maio
ou Junho na sede da Junta

de Riba de Ave, e que foi requisitada pelo Agrupamento
para o efeito. O argumento
apresentado aos pais para a
mudança de cenário, lembra,
foi o que “só tinham sido autorizadas cinco turmas…”.
Isabel Trindade, natural
e residente em Riba de Ave,
acabou por optar pela escola
da Vila das Aves para a sua
educanda, por ser uma solução “menos má” que Joane,
proposta pelo Agrupamento.
Para Joane a sua educanda
teria que apanhar um autocarro às sete da manhã, e
para a Vila das Aves terá que
apanhar um mais próximo
das oito. É o único existente
pela manhã, sublinha, pelo
que, ainda que tenha que entrar na escola às 10 a criança terá que se socorrer deste, porque também não tem
meios próprios de se deslocar. Condicionada a sair
do concelho em função do
transporte, a criança acaba
por perder apoios municipais
importantes. Concretamente
perde o direito às fichas de
exercícios (complementares
dos manuais disponibilizados pelo Governo) que a Câmara Municipal oferece aos
meninos que vão frequentar
o 2.º ciclo do Ensino Básico.
Já o apoio para o transporte
deverá conseguir, mas apenas porque “o município tem
sido sensível a estes casos
particulares”, garante a presidente da Junta de Riba de
Ave.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

O texto do abaixo-assinado lamenta que os pais tenham sido deparados, a 1 de Agosto, com o facto de os
seus filhos não terem tido vaga em Pedome, apesar de
terem frequentado o 1.º ciclo nas escolas pertencentes ao
Agrupamento, sendo transferidos para a Escola Bernardino Machado, em Joane, pertencente ao Agrupamento
Benjamim Salgado. Os pais falam de uma distância de
“mais de dez quilómetros lineares da área de residência e
de 45 minutos de autocarro” relativamente à escola onde
os filhos foram colocados, situação que alegam ser “manifestamente prejudicial a todos os níveis, inclusive psico-social para crianças de tão tenra idade”. Os pais apelam a
“uma solução para as crianças”, para que “não tenham de
se levantar horas antes do horário escolar”.
Na resposta aos pais, a que “O Povo Famalicense” teve
acesso, a direcção do Agrupamento de Pedome confirma que parte do contingente de alunos do 5.º ano foram
transferidos para Joane por falta de vaga, tendo sido “encaminhados para a Escola Básica de 2.º Ciclo do Ensino
Básico de proximidade que é a Escola Básica Bernardino
Machado”. Depois de, em nota informativa de 26 de Junho
último, o Agrupamento ter assegurado que, “em tempo útil
de elaboração de horários e de atribuição e distribuição
de serviço letivo, a direção executiva trabalhará na base
de horários adequados à instalação e acomodação das
31 turmas que são previstas funcionarem na EB Pedome
no próximo ano letivo”, estando vertidas nessas 31 turmas
um total de seis para o 5.º ano de escolaridade, refere
agora que foram autorizadas para 2018/2019 apenas cinco turmas do 5.º ano, “por decisão da Direcção-Geral dos
Estabelecimento Escolares”, no quadro de uma “gestão
integrada de rede entre escolas públicas de Vila Nova de
Famalicão”. Ou seja, a seis turmas do 5.º ano inicialmente
previstas reduzem para cinco, o que colocou a necessidade de transferir uma turma para outra escola, no caso, a
de Joane.
Já a DGESTE, alega que a transferência dos alunos do
5.º ano para Joane decorre da “reorganização da rede escolar concelhia”, que “resulta da aplicação de critérios que
consideram o bem estar e o conforto dos alunos nas instalações existentes, da sua área geográfica de residência/
local de trabalho dos pais e encarregados de educação,
da ocupação dos espaços escolares dos estabelecimentos que constituem a rede”. Assim, continua, “a aludida
reformulação implicou a redução do número de turmas do
5.º ano de escolaridade na Escola Básica de Pedome” redução face ao inicialmente previsto pela DGESTE e não
redução relativamente ao ano lectivo anterior, refira-se -, o
que determinou “o subsequente encaminhamento de alunos para outros estabelecimentos de educação e ensino
do concelho”.
Perante uma argumentação que não atende aquela que
é a reivindicação dos pais – vaga na escola de Pedome
-, António Rodrigues, pai de um educando que terá que
frequentar a Escola Básica Bernardino Machado, em Joane, diz-se “resignado”. “Nós nunca reivindicamos ensino
público em Riba de Ave porque o tínhamos. Estávamos
servidos e ficamos descalçados. Não fomos nós que nos
pusemos nesta situação, ela foi-nos criada, e por isso
quem a criou terá que a resolver!”, sublinha em jeito de
apelo aos responsáveis do Ministério da Educação.
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Quase 10 mil em 179 autocarros, rumaram a Fátima na passada sexta-feira

Para Paulo Cunha, Passeio Sénior
“tem ganho dimensão e força”
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
* COM ANA FILIPA RIBEIRO

Uma peregrinação que também é um convívio, um convívio que também é peregrinação. Seja qual for a motivação
pessoal de cada um dos famalicenses que participou este
ano em mais uma edição do Passeio Sénior, o facto é que a
iniciativa continua a ser do seu agrado, ou não tivessem sido
mais de 9300 os que nele participaram na passada sexta-feira.
A extensa comitiva de 179 autocarros voltou a impor a sua
presença na estrada, rumo a Fátima, onde se realizou a tradicional eucaristia na Igreja da Santíssima Trindade, seguindo-se o almoço convívio nos parques anexos ao Santuário.
Para Paulo Cunha, o evento “traduz a relação que a Câmara Municipal tem com o território e o apego que temos
àquelas e àqueles que, ao longo dos anos, mais têm feito
pelo nosso presente, e mais nos ajudam a que tenhamos um
futuro melhor”. O presidente do município sublinha que ele é
também uma forma de “reconhecer e homenagear” os seniores do concelho, convicto de que todos os famalicenses, tal
como a Câmara Municipal lhes estão “muito gratos por tudo
quanto fazem por nós”.
À 19.ª edição consecutiva (com o actual formato), o edil
famalicense considera mesmo que o Passeio Sénior contraria a lógica de esmorecimento que muitas vezes sentencia
os eventos com alguma longevidade: “este evento, ao longo
dos anos, tem ganho cada vez mais dinâmica. É bom notar
o grande envolvimento dos presidentes de Junta. Sem o seu
trabalho, a sua dedicação e a sua competência isto não era
possível. Mas depois há centenas de pessoas envolvidas,
desde os bombeiros às forças de segurança, a quem organiza o passeio na Câmara Municipal, e não só, o que faz com
que a tal motivação e empenho seja depois visível na forma
emotiva como as pessoas aqui estão. Acho inegável que este
passeio tem ganho dimensão e força. É um momento único
na vida da autarquia famalicense, e é um momento muito importante na vida de cada famalicense”.

Joane, maior comitiva
A
comitiva
mais expressiva
este ano foi a
de Joane, com
quase 500 pessoas em nove
autocarros.
A
reportagem do
Povo
Famalicense
falou
com o autarca
da
freguesia
no recinto do
Santuário,
e
António Oliveira
não esconde a
satisfação pelo
facto da vila de
Joane marcar a
história da edição deste ano. “Não tinha essa noção, mas fico contente”,
comenta, consciente de uma logística que é “difícil” para a
Junta, mas sobretudo para a Câmara Municipal, que tem que
articular o evento nas 49 freguesias.
Com a dimensão da comitiva de Joane a confirmar uma
“adesão em massa”, António Oliveira considera que este
evento é uma mais-valia. “Tudo o que tire os seniores de casa
- e vamos lançar dentro em breve um projecto social nesse
sentido -, é absolutamente essencial. Este passeio é uma maneira de os tirar de casa, uma maneira de confraternizarem,
de verem quem não vêm há muitos anos, de conviverem, porque muitos deles têm já dificuldades de mobilidade”.
Segundo o autarca este passeio à escala concelhia é também aproveitado para capitalizar o convívio entre fregueses,
na ausência da figura de um passeio de freguesia. A tradição

Paulo Cunha assistiu à missa e, no final, como é habitual, contactou com os famalicenses enquanto almoçavam

Tradições à margem da tradição
Junta de Vilarinho das Cambas remata passeio com oferta de jantar e animação
“Servir uma refeição quente aos seniores da freguesia, no final deste dia”,
é iniciativa que também ganha contornos de tradição, por estes dias, em Vilarinho das Cambas. A Junta de Freguesia é quem patrocina o jantar e a animação.
Judite Costa, a autarca da freguesia, sublinha que a iniciativa já se realiza
há cerca de 13 anos, e trata-se de uma ideia implementada pelo antecessor que fez questão de manter quando assumiu a liderança dos destinos da
freguesia. “Quando os nossos seniores chegam á freguesia têm um jantar
quente à espera deles, com mais um bocadinho de convívio e animação”, explica, acrescentando que a medida surgiu na sequência de uma auscultação
aos próprios seniores. “Esta é uma das poucas oportunidades que têm para
estar juntos, e chegavam ao fim do dia e achavam que era pouco, porque
não tinham tido tempo de conversar com toda a gente, e começaram a dizer
que isto era giro era que se prolongasse por mais um bocadinho”, descreve a
autarca, para a qual esta é também uma forma de lhes facilitar a vida, porque
regressam sem preocupações com o jantar, no final de um dia de passeio que
acarreta sempre alguma logística.

Arnoso traz convivas, farnel e música popular
A comitiva da União de Freguesias de Arnoso e Sezures não se limita a
trazer convivas e farnel. Desde pelo menos 2012 que a Associação de Concertinas Monte de Santo André, de Arnoso Santa Eulália, está convocada de
vozes e instrumentos para animar a festa neste Passeio Sénior.
“Vimos aqui para animar a festa, e dar um bocadinho de valor e atenção
aos nossos idosos, que bem merecem”, refere a propósito José Fortunato,
presidente da colectividade, segundo o qual a música “começa logo às seis
e meia da manhã e acaba às oito ou nove da noite”. Os convivas “gostam, e
até ajudam a animar e a tocar”, refere, o que deixa a comitiva da associação
satisfeita por poder contribuir para a festa.
A Junta de Freguesia, que convida a associação para animar o Passeio
Sénior, costuma também ser responsável pela oferta do pequeno almoço aos
participantes no passeio.
dita a saída da comitiva joanense do recinto, após a missa,
rumo a um local onde almoçam e convivem em comunidade
antes do regresso a Famalicão.
À margem de pequenas avarias resolvidas com assistên-

cia técnica ou substituição de veículos, não se registou qualquer incidentes com maior significado.
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Escola comemorou 50 anos no passado domingo

Paulo Cunha disponível para assumir
requalificação da Júlio Brandão
por contrapartida de recursos financeiros
As más condições do edifício da Escola Júlio Brandão
marcaram as cerimónias do
50.º aniversário, que se realizaram no passado domingo.
O tema foi escolhidon pelo
director do Agrupamento
de Escolas Camilo Castelo
Branco, Carlos Teixeira, e o
presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, não deixou o apelo sem resposta. O
edil disponibilizou-se mesmo
para executar a requalificação necessária desde que o
Governo garante a disponibilização dos recursos financeiros adequados.
O director deixou claro que aquela instituição já
demonstrou em variadas
ocasiões que é “capaz de
se reinventar, de acomodar
a inovação como uma oportunidade e nunca com uma
dificuldade”, no entanto, 31

anos depois da abertura deste edifício “a prioridade deve
ser colocada nas instalações
da escola”, afirmou salientando que “os professores
fazem um esforço tremendo,
mas há coisas que são estruturais”.
Carlos Teixeira contou
com o apoio do presidente
da Câmara Municipal, Paulo
Cunha, que disse estar “de
acordo que este edifício precisa de intervenções, à semelhança de outros edifícios
e outras escolas do concelho
de Famalicão”.
O autarca lembrou que
“há uns anos iniciamos um
processo de reforma do
edifício educativo, isto é, da
estrutura física da educação, no âmbito do pré-escolar e do 1.º ciclo, e estamos
neste momento a terminar
esse percurso, que envolveu dezenas de escolas do

Governantes e comunidade educativa associaram-se nas comemorações

concelho. É verdade que a
educação não se cumpre só
com alcatrão e cimento, mas
sabemos o quanto o edifício
é importante”.
Neste sentido, Paulo
Cunha assumiu que “à semelhança do que fizemos
no pré-escolar e no 1.º ciclo

também estamos inteiramente disponíveis para fazê-lo noutros níveis de ensino,
desde que nos sejam dados
os meios e os recursos, nomeadamente
financeiros
para que isso aconteça”.
O presidente da Câmara
foi ainda mais longe e refe-

riu que “não é desejável que
uma criança quando começa
a sua formação no pré-escolar tenha condições do ponto
de vista físico que são totalmente distintas daquelas que
vai ter no segundo ciclo, no
terceiro e no secundário”.
Defendeu, à semelhança de
outras vezes, “um processo
contínuo e uma harmonia
do ponto de vista do edificado que seja consequente
com a harmonia que existe
no projeto educativo, na assertividade da educação e
na competência de todos os
profissionais”. Por isso, “da
nossa parte essa vontade
existe e existirá sempre esse
empenho”.
A escutar o apelo para a
necessidade de uma requalificação da Júlio Brandão e
a disponibilidade do município, esteve o delegado regional da Direção de Serviços

da Região Norte (DGEstE),
José Mesquita. Marcaram
ainda presença vários diretores dos agrupamentos
de escolas de Vila Nova de
Famalicão. Este 50.º aniversário contoi ainda com a
criação de um selo e um carimbo CTT para assinalaram
a ocasião.
Criada em 9 de setembro
de 1968, a escola ficou na
altura instalada no edifício
da então Escola Industrial
e Comercial de Vila Nova
de Famalicão, agora Escola
Secundária D. Sancho I. O
edifício atual entrou em funcionamento no ano letivo de
1987/88.
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Dia a Dia - Mário Martins
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O meu “Questionário de Proust”…
Aqui há uns meses atrás, fui “desafiado” pelo Dr.
Agostinho Fernandes para responder ao célebre
“Questionário de Proust”. O objetivo era (e foi) a sua
publicação no jornal “on line” “Vila Nova”, um título ainda
em papel a que estive intimamente ligado durante muitos
anos, num passado recente, “ressuscitado” agora por
esse grande professor e pensador Pedro Costa que,
quase sozinho, conseguiu, por esta via, dar uma vida
nova ao “Jornal Vila Nova”.
O “Questionário de Proust” - que era uma espécie de
passatempo para os adolescentes e jovens da segunda
metade do século XIX e do princípio do século XX tornou-se famoso quando foi respondido pelo escritor
francês Marcel Proust (1871 – 1922), ficando com o seu
nome. É constituído por perguntas de autoconhecimento,
numa espécie de teste “à verdade do que somos”. Como
penso que os meus leitores devem conhecer tão
profundamente quanto possível quem está do “outro
lado” deste comentário semanal, aqui vão, de seguida,
as respostas que dei ao “Questionário de Proust”.
É um “Dia a Dia” diferente, mas… Necessário!

1. Qual é para si o cúmulo da miséria moral? Resposta (R) - A
fome que oprime e nos faz contorcer de raiva, sobretudo a fome
de crianças, num mundo que é rico e que é capaz de alimentar
todas as pessoas. A tortura física e psicológica sobre os mais
fracos. A ostentação dos ricos e o sofrimento dos mais pobres.
As desigualdades sociais e as “valas” dos esquecidos e dos oprimidos. As guerras e a destruição que aniquilam e conduzem ao
sofrimento atroz dos mais débeis. A justiça dos fortes e a injustiça sobre os inocentes e sobre os indefesos.
1 - O seu ideal de felicidade terrestre? (R) - “Paz, pão, habitação,
saúde”…
2 - Que culpas, a seu ver, requerem mais indulgência? R - Todas
as culpas menores que não causem danos a terceiros.
3 - E menos indulgência? (R) - As culpas maiores e com premeditação que causam dor e sofrimento a terceiros… Matar uma
criança, fazer sofrer uma criança, violar uma criança, oprimir
uma criança não têm “indulgência” possível. Nestas periferias
da malvadez, só existe uma alternativa: fazer sofrer até à morte,
com intensidade redobrada, os autores destas crueldades!
4 - Qual a sua personagem histórica favorita? R - Nélson Mandela: foi sereno, paciente, solidário sem ódios, com a sua nação
e com o seu povo.
5 - E as heroínas mais admiráveis da vida real? R - As minhas
filhas, Micaela e Gisela, e as minhas netas gémeas, Matilde e

Mariana. São os prolongamentos naturais da vida…
6 - A sua heroína preferida na ficção? R - Não há heroínas na ficção. O que é ficção não existe. Contudo, escolheria Jodie Foster,
no filme “O silêncio dos inocentes”.
7 - O pintor favorito? R - Júlio Pomar, pelo traço forte e pela cor intensa.
8 - O seu músico favorito? R - Ludvik Van Beetowen: os seus
sons arrebatadores fazem sonhar e fazem querer e fazem viver…
9 - Que qualidade mais aprecia no homem? R - Resistência: mesmo quando tudo parece quebrar, há sempre alguma coisa para
agarrar e… seguir em frente…
10 - Que qualidade prefere na mulher? R - Perseverança. Haverá
outra qualidade equiparável na mulher portuguesa?
11 - A ocupação favorita? R - Ler um livro entusiasmante e um “jornal culto”.
12 - Quem gostaria de ter sido? R - Jonh Kennedy. Quem consegue mudar a América, consegue mudar o Mundo! Para o bem
e para o mal…
13 - O principal atributo do seu carácter? R - Não há barreiras
inultrapassáveis.
14 - Que mais apetece aos amigos? R - Aos meus, um bom almoço, com tinto, branco, maduro ou verde a acompanhar. Às vezes,
um “espadal” também vem a calhar…
15 - O seu principal defeito? R - Talvez a teimosia.
16 - O seu sonho de felicidade? R - Vida longa com saúde.
17 - Qual a maior das desgraças? R - A guerra e todas as suas
atrocidades. A origem de todos os males está na guerra…
18 - Que profissão, que não fosse a de escritor (?), gostaria de
ter exercido? R - Médico: ajudar a salvar vidas é a mais nobre
de todas as profissões. Misturar a nobreza da profissão com o
mercenarismo do dinheiro é que é abominável…
19 - Que cor prefere? R - Vermelho forte e intenso.
20 - A flor que mais gosta? R - Cravo vermelho ou não fosse o
cravo vermelho abril!
21 - O pássaro que lhe merece mais simpatia? R - Cerezina: é
frágil, parece dócil, parece que canta num sussurro…
22 - Os seus ficcionistas preferidos? R - José Saramago, Eça
de Queiroz, Alexandre Herculano, José Cardoso Pires, Fernando
Namora, Ferreira de Castro… Há tantos e tantos, portugueses e
de outros países que um “Questionário de Proust” só sobre eles
não seria capaz de os “tocar” a todos!
23 - Poetas preferidos? R - Luís de Camões, Sofia de Mello
Breyner Andresen, Fernando Pessoa, Augusto Gil… O que disse anteriormente sobre os ficcionistas, digo agora sobre os po-
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etas…
24 - O seu herói? R - Nélson Mandela.
25 - Os seus heróis da vida real? R - José Sócrates, António
Costa, Emmanuelle Macron, Barack Obama, Cristiano Ronaldo,
Boris Becker…
26 - As suas heroínas da história? R - Joana Darc, a “Padeira de
Aljubarrota”, todas as mulheres da família dos “Távoras”…
27 - Que mais detesta no homem? R - A mentira, a malvadez, a
hipocrisia e o sadismo…
28 - Caracteres históricos que mais abomina? R - O “avental” da
Maçonaria! Os rituais e símbolos maçónicos sempre me causaram alguma perturbação!
29 - Que facto, do ponto de vista guerreiro, mais admira? R - O
“Desembarque da Normandia”: depois da tirania, aproximava-se
o tempo da liberdade…
30 - A reforma política que mais ambiciona no mundo? R - Liberdade, igualdade, fraternidade… A Revolução Francesa “toujours”!
31 - O dom natural que mais gostaria de possuir? R - Saber distinguir instantaneamente a verdade da fábula…
32 - Como desejaria morrer? R - Com serenidade, tranquilo e em paz…
33 - Estado presente do seu espírito? R - Com alguma nebulosidade… O mundo anda tão perigoso que até a luz tem dificuldade
em passar…
34 - A sua divisa? R - “Honeste vivere, alterum non laedere, suum
quoque tribuere”…
35 - Qual é o maior problema em aberto do concelho? R - Um
povo global que ainda não é excelentemente qualificado e culto é
sempre um problema em aberto…
36 - Qual a área de problemas que se podem considerar satisfatoriamente resolvidos no território municipal? R - A materialidade
das coisas, naquilo que elas têm de matéria, está satisfatoriamente resolvido.
37 - Que obra importante está ainda em falta entre nós? R - Tudo
o que possa permitir que sejamos mais cultos, mais educados e
mais capazes…
38 - De que mais se orgulha no seu concelho? R - Do sorriso, da
bondade e do trabalho das pessoas.
39 - Qual é o livro mais importante do mundo para si? R - Todos
os livros, pelo que representam de contribuição, nem que seja
ingénua, para compreender as pessoas e, através delas, para
compreender o próprio mundo!
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Autarcas volta
a sentar-se à mesa
no tradicional jantar
da Feira de Artesanato
Já lá vão 17 anos de tradição, num jantar entre autarcas do concelho de Vila
Nova de Famalicão.
Foi na passada quarta-feira que os presidentes de
junta e presidente da câmara
se reuniram para mais um
jantar de convívio na habitual feira de artesanato. Este
ano o jantar teve lugar no
Restaurante “Casa dos Bifes
Caetano” de Arouca.
Os interesses partidários
ficam de fora nesta noite de
convívio e o momento é de
animação, diversão e alegria
entre todos os autarcas.
Paulo Cunha realça a importância de haver este tipo
de convívios entre autarcas
famalicenses. “ Um dos princípios da minha governação
autárquica é promover a interação entre os autarcas.
Este convívio serve para
promover uma evidência
juntos dos famalicenses que
estamos em comunhão ao
ponto de sabermos colocar
no topo das nossas agendas
o que são os interesses das
pessoas.”
O presidente da junta de
Vermoim, Manuel Carvalho,
um dos organizadores deste evento, fala da importân-

cia da iniciativa “É um belo
convívio entre presidentes e
colegas é um bem estar de
salutar.”
Já Francisco Sá, Presidente da Junta de Castelões
exprime a sua alegria ao se
juntar com todos os autarcas
do concelho “É muito bom
estar aqui é pena que não se
repita mais vezes durante o
ano. Que continue por muitos e muitos anos.”
União de freguesias de
Seide também fez parte da
organização deste jantar.
Tomás Sousa, presidente de
junta desta freguesia “É fácil
organizar o evento. É fácil

conseguirmos chegar a um
consenso. Isto é como um
escape do dia a dia. Acabamos por nestes momentos
partilharmos algumas alegrias.”
Riba de Ave foi a freguesia escolhida para as comemorações do Dia do Concelho no próximo ano.
Já com algumas horas de
conversa e da barriga cheia,
os autarcas voltaram às tradições e pararam na barraquinha da Ginja de Óbidos
para um último brinde.

“Famalicão em Forma”
regressa e inscrições
já estão abertas

ANA FILIPA RIBEIRO

Os treinos do “Famalicão em Forma” estão de regresso,
depois da habitual paragem no mês de Agosto. Atualmente
são já quase 500 as pessoas que praticam exercício sob a
orientação dos técnicos de educação física da autarquia
afetos a este programa, promovido pelo município de Vila
Nova de Famalicão desde maio de 2017 com o objetivo de
promover a prática regular de atividade física e a adoção
de um estilo de vida saudável da população famalicense,
de uma forma acessível e totalmente gratuita.
O programa permite avaliar o estado de saúde de cada
pessoa, com a realização de uma avaliação inicial que incluiu a análise da composição corporal, da função respiratória e cardiovascular e a caraterização dos comportamentos e estilos de
vida adotados; prescrever exercício físico de acordo com as necessidades e características
de cada um e acompanhar e orientar os treinos, dando conselhos e dicas, sempre com o
auxílio de técnicos especializados.
Para se inscreverem no programa, os interessados devem dirigir-se ao Gabinete de Apoio,
junto ao Centro Coordenador de Transportes. De outubro a abril (horário de inverno), o Gabinete funciona às segundas, quartas e sábados das 09h30 às 12h00, às segundas, quartas e
sextas das 17h30 às 19h30 e às terças e quintas das 17h30 às 20h30. De maio a setembro
(horário de verão), funciona às segundas, quartas e sábados das 08h30 às 11h00, às segundas, quartas e sextas das 17h30 às 19h30 e às terças e quintas das 17h30 às 20h30.
Atualmente estão definidos dois tipos de treino: outdoor, no Parque da Devesa e no Parque
de Sinçães, e indoor, no Pavilhão Municipal das Lameiras. Realizam-se às segundas, quartas
e sábados, entre as 10h00 e as 11h30 (09h00 e as 10h30 no horário de Verão), e às terças e
quintas, das 19h00 às 20h30. Os balneários do Parque da Devesa estão também à disposição
dos participantes do projeto. Estão abertos de segunda a sexta, das 08h00 às 22h00 (23h00
no horário de verão), e aos sábados, das 08h00 às 18h00.
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ADECA inicia época
na Corrida de Esmeriz e Cabeçudos
A Associação Desportiva de Castelões
(ADECA) participou, no passado sábado, na
5.ª edição da Corrida de Esmeriz e Cabeçudos,
onde Gusto Araujo conseguiu alcançar o 3.° lugar no seu escalão, e Paulo Magalhães obteve
o 4.º lugar no mesmo escalão.
Entretanto, no domingo, a ADECA esteve
também representada no II Trail da Trofa com
os atletas Bruno Pereira (percorreu a distância
de 30km), que foi 20.º no seu escalão, Francisco Morais (percorreu a distância de 17km), que
foi 30.º no seu escalão e José Coelho (percorreu a distância de 10km) que conseguiu o 16.º
no seu escalão.

Riba de Ave: CPT
promove VIII Convívio
O Centro Popular de Trabalhadores de Riba de
Ave (CPT), vai promover, no próximo dia 16, o seu
VIII Convívio dos Amigos da Pista do Ave.
O evento realiza-se a partir das 8h15, e conta com
várias iniciativas ao longo do dia, como uma matança
do porco, almoço, ou uma meia maratona.
O convívio conta com o apoio e participação ativa
da Junta da freguesia de Riba de Ave e Câmara de
Vila Nova de Famalicão. As inscrições podem sei feitas através dos números 925466649 e 917543450.

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

Como se comportará
a Geringonça!
O regresso dos partidos
que compõem a Geringonça
ao trabalho conseguiu já a
proeza de permitir perspectivar como se desenvolverá a
actividade de cada um deles
com vista a enfrentar os dois
actos legislativos de 2019.
Não obstante parecer que
a união reina para o lado das
esquerdas, um pouco mais
de atenção e sobressai à
vista que relevantes para os
partidos que a compõem são
os resultados eleitorais e não
o compromisso assumido.
Sabem os partidos mais
pequenos daquela união que
para não saírem derrotados
nas eleições do próximo ano
têm inevitavelmente de se
afastar do PS, sob pena de
este absorver o seu eleitorado, como de resto aconteceu
ao PCP nas últimas eleições
autárquicas.
Do lado do BE a eurodeputada Marisa Matias,
preparando as eleições ao
Parlamento Europeu de
2019, acusa Mário Centeno
de ser a favor da austeridade
depois das afirmações que
este proferiu relativamenteao fim do terceiro programa
de resgate à Grécia.
Convém esclarecer que
muito antes de Mário Centeno ser Presidente do Eurogrupo ou se ter pronunciado
sobre o assunto já era Ministro das Finanças de Portugal
e que e que por cá anda,

desde essa altura, a aplicar
austeridade.
É bom relembrar que foi
este governo e este Ministro
das Finanças quem, nos últimos três anos, impôs aos
portugueses a maior carga
fiscal das últimas décadas e
quem operou um desinvestimento de tal ordem no Serviço Nacional de Saúdeque
levou ao ponto de directores
de hospitais se demitirem
por falta de meios para tratar
os seus doentes. E tudo isto,
convém também relembrar,
se processou com a conivência do BE, ou não tivesse
já aprovado três orçamentos
elaborados por Centeno.
Por seu turno Jerónimo de
Sousa, na festa do Avante,
gelou os socialistas. Quando
tudo fazia crer que acompanhava a ideia de que “não há
três sem quatro” – orçamentos -, referiu em português
acentuado que “é preciso
não contar apressadamente
com o ovo no dito cujo da
galinha”. Uma coisa parece
certa,o PCP não vai vender
barata a aprovação do último
orçamento do estado, pois
ou a mesma lhe permite recuperar alguns dos estragos
dos resultados das autárquicas ou então a galinha não
porá mesmo o ovo.
Por sua vez, do PS, apesar do estado caótico dos
serviços públicos essenciais, apenas se conhece a

medida que descrimina positivamente os emigrantes
que saíram do país entre
2011 e 2015 e que queiram
regressar ao país,através da
concessão de benefícios em
sede de IRS,
Sinceramente não
compreendo a estupefação
de muitos. É evidente que
o PS tinha a obrigação de
compensar estes emigrantes, ou não tivesse sido um
seu governo quem levou o
país à bancarrota e bem assim assinou um programa de
ajustamento financeiro que
obrigou às grandes dificuldades vividas no período entre
2011 e 2015.
Seja como for com o aproximar das eleições os partidos da Geringonça estão já
a preparar-se para as enfrentar e é notório que aquilo que
interessa a final são os resultados e não o compromisso
com os portugueses.
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Associação Cultural mudou a sua sede para o Lago Discount

Companhia Cão Danado muda-se para Famalicão
e estreia residência artística na Devesa
A companhia cultural Cão
Danado mudou-se para Vila
Nova de Famalicão, mais
concretamente para o Lago
Discount.
Criada em 2001, a companhia tem desenvolvido
um conjunto de parcerias e
colaborações regulares com
a ACE (Academia Contemporânea do Espetáculo), escola de teatro de Famalicão,
e pretende estabelecer um
aprofundamento de trabalho com as várias dinâmicas
culturais do concelho famalicense e da região.
A nova amplitude do projeto cultural justificaram a
mudança da sede da associação para um dos pavilhões do Lago Discount, que
acolhe também desde há um
ano o INAC – Instituto Nacional das Artes Circenses.
“A vinda do Cão Danado
é uma boa notícia para Vila
Nova de Famalicão que tem
vindo a reunir no seu território um conjunto de companhias, espaços e associações culturais e educativas
que está a fazer do nosso
concelho um espaço criação

e produção artística que vai
de encontro à nossa estratégia de afirmação e democratização cultural”, refere
a propósito o presidente da
Câmara Municipal, Paulo
Cunha.
Por sua vez, uma das responsáveis da associação,
Joana Barbosa refere que
“com os novos projetos na
área de cruzamento disciplinar, não hesitamos em eleger a cidade de Famalicão
para o desenvolvimento dos
mesmos, pela sua crescente

dinâmica cultural, privilegiada localização e sobretudo
pela forma acolhedora como
sempre
nos
receberam
criando parcerias que iriam
motivar o projeto Germinal e
(In)Formação projetos complementares à excelente
oferta de formação artística
nesta cidade.”
Com uma equipa constituída por mais de meia centena de elementos, entre responsáveis, atores e outros
participantes, a Cão Danado
pretende retomar a experiên-

cia de um espaço e de uma
programação regular multidisciplinar que a estrutura
teve nos anos de 2004/2006,
através de parcerias para
cruzamento disciplinares.
Aliás, é precisamente
neste sentido que a associação está a desenvolver atualmente o projeto Germinal,
aprovado pela Direção Geral
das Artes (DGArtes e Ministério da Cultura) com um
conjunto de atividades a decorrer em colaboração com
o Parque da Devesa, em Vila
Nova de Famalicão.
Neste âmbito, destaque
para a residência artística
com Davis Freeman, sob
o tema da energia, que vai
decorrer entre 10 e 20 de
setembro, na Devesa, com
trabalho de laboratório promovido pela equipa do Cão
Danado e cerca de 40 participantes (dançarinos, atores,
desportistas,
estudantes,
professores e quem mais se
quiser juntar) para recriação
do espetáculo Expanding
Energy marcado para 21 de
setembro, entre as 18h30 e
as 20h00. Sob orientação

de Davis Freeman e Leonor
Keil, a participação dos músicos Jochen Arbeit e Sérgio Martins e da atriz Sara
Barbosa, será preparado um
cocktail de todos os problemas ambientais que promete
levar os corações ao limite
numa explosão de energia
As inscrições são gratui-

tas até ao limite de 40 participantes e os interessados
devem fazê-lo através do
email caodanadoproducao@
gmail.com.

Atlético de S. Martinho
no pódio da Corrida
Esmeriz e Cabeçudos
O Atlético de Vale S.
Martinho participou,
no passado sábado,
na Corrida Esmeriz-Cabeçudos, onde
conquistou o 2.º lugar
por equipas .
Para além disso,
Paulo Oliveira que foi
o grande vencedor
do escalão de Juniores, alcançando ainda i, recorde pessoal na distância.
Apesar de não ser a especialidade, a associação classificou-se ainda no 2.º lugar por equipas no Trail Curto, destacando-se uma vez mais Paulo Oliveira que também foi
segundo da geral.
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“Saldo muito positivo”, alega o município

Feira de Artesanato e Gastronomia
visitada por mais de 200 mil pessoas

Alfaiataria foi a arte premiada, nas mãos do artesão famalicense Manuel Campos

Dia do concerto do rapper Piruka foi o de maior afluência, com mais de mil a passar pelo recinto

O número de visitantes à
Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de
Famalicão “ultrapassou largamente a fasquia dos 200
mil”. Esse é o número avançado pela Câmara Municipal,
organizadora do evento, no
rescaldo da 35.ª edição, que
chegou ao fim no passado
domingo. Ainda segundo a

Feira de Artesanato e Gastronomia, com números de
adesão fantásticos que demonstram bem o sucesso e
o interesse que este evento
desperta nas pessoas”. O
edil confessa-se muito satisfeito, e sublinha que “esta satisfação estende-se também
aos artesãos e gastrónomos
que aqui estiveram ao longo

autarquia, a noite do concerto do rapper Piruka foi a mais
concorrida com a presença
de mais de 20 mil pessoas.
No que toca ao artesanato, a alfaiataria foi a arte que
saiu premiada. A toga “Becas” elaborada pelo artesão
famalicense Manuel Campos
conquistou o júri do concurso arrecadando o prémio de

“Melhor Peça de Artesanato”. Foram ainda entregues
três menções honrosas aos
artesãos Marta Cruz de
Amarante com tecelagem,
às rendas de Bilros de Vila
do Conde e a José Falcão
pela capa em burel - L’Pardo.
Para o presidente da Câmara, Paulo Cunha, esta “foi
uma excelente edição da

dos últimos 10 dias”.
Recorde-se que o certame contou com a participação de cerca de uma centena
de artesãos, que ofereceram
aos visitantes a oportunidade de assistir ao vivo ao
trabalho por eles desenvolvido. À beleza e originalidade
do artesanato, a feira juntou
ainda os verdadeiros e genu-

ínos sabores da gastronomia
nacional, com cerca de uma
dezena de restaurantes e
tasquinhas. Tudo isto, num
ambiente marcadamente popular, com um programa de
animação dirigido a todas as
gerações.
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ACIF deu a conhecer novas ferramentas
para dinamizar negócios
A Associação Comercial
e Industrial de Vila Nova de
Famalicão (ACIF), em parceria com a Cashback World
Portugal, realizou, na passada quinta-feira, a conferência “Negócios 4.0: Ferramentas para Aumentar o seu
Negócio”. O evento juntou
empresários e comerciantes
do concelho no pequeno auditório da Casa das Artes e
permitiu-lhes tomar conhecimento das novas perspetivas

e ideias para melhor dinamizarem as suas áreas de atividade.
Bruno Moreira, administrador da empresa Modal
Creativity, mostrou algumas
formas de potenciar o negócio através de um melhor
conhecimento e proximidade
com os clientes. Da teoria à
prática a conferência apresentou ainda o exemplo da
Farmácia de Fiães. O seu represemtante, Luís Lima, deu

a conhecer uma ferramenta
de fidelização de clientes,
concretamente a plataforma
e o sistema Cashback World
Portugal.
Para o presidente da
ACIF, Fernando Xavier Ferreira, esta foi “uma excelente
oportunidade para a partilha
de soluções para alguns problemas comuns e frequentes”. O dirigente sublinhou
que “essencialmente, queremos possibilitar aos associa-

dos ACIF conhecerem novas
ferramentas úteis para os
seus negócios, mostrando
que existem boas soluções
que podem aproveitar para
implementar na sua atividade empresarial”.
Segundo a ACIF, esta foi
a primeira edição da temática dos Negócios 4.0, uma
vez que pretende continuar a organizar este tipo de
sessões com o objectivo de
abordar temas importantes

para o universo dos seus as-

sociados.

critório da AKQA em São
Paulo com Diego Machado
e liderou projetos criativos
para empresas inovadoras
como Google e Netflix, e

artistas como Usher, Yo-Yo
Ma, Elton John e Lady Gaga.

Melhor copywriter do mundo
no “Improbabilidades Criativas”
Hugo Veiga, considerado o melhor copywriter do
mundo e autor de alguns dos
anúncios de maior sucesso,
vai estar em Vila Nova de Famalicão esta sexta-feira, dia
14 de setembro, para partilhar a sua experiência na
área e falar sobre alguns dos
melhores projetos em que
esteve envolvido. Falo-á em
mais uma edição das “Improbabilidades Criativas”, iniciativa promovida desde 2015
pelo Gabinete das Indústrias
Criativas da autarquia fama-

license e que, nesta nova
sessão, se vai debruçar sobre o Copywriting - a “arte”
de escrever e criar anúncios
com o intuito de promover e
vender bens, serviços, marcas ou empresas.
A iniciativa vai decorrer
na Casa do Território, no
Parque da Devesa, entre as
14h00 e as 18h00. As inscrições são gratuitas, mas
limitadas a 16 participantes,
e podem ser efetuadas através do email industriascriativas@vilanovadefamalicao.

org.
Nascido no Porto, Hugo
Veiga é um dos principais
rostos da nova geração de
líderes criativos no Brasil.
Depois de ser destacado
pela Ad Age como “Creatives You Should Know”, foi
reconhecido como “Melhor
Copywriter do Mundo” no
Cannes Lions de 2013, festival de publicidade onde
conquistou também um número recorde de 23 Leões
por cinco projetos diferentes,
incluindo o primeiro “Grande

Prémio de Titânio da América Latina” com “Dove Real
Beauty Sketches”, ajudando
a Ogilvy São Paulo a receber
o prémio de Melhor Agência
Mundial.
“Dove Real Sketches” tornou-se no filme mais visto do
YouTube de todos os tempos
e a revista TIME classificou-o como o melhor comercial
de 2013. Nesse mesmo ano,
foi nomeado para o “P3rsonalidade do Ano” pelo jornal
Público.
Em 2014, cofundou o es-

O POVO FAMALICENSE

11 de Setembro de 2018

15

Discriminação “inqualificável” do Governo
no financiamento aos transportes públicos
PAULO CUNHA REAGE A DECLARAÇÕES DE MINISTRO
QUE ANUNCIA 80 MILHÕES DO ORÇAMENTO DE ESTADO PARA LISBOA E PORTO,
POR OPOSIÇÃO DE 10 PARA O RESTO DO PAÍS
“Eu acho absolutamente
inconcebível que o país esteja a debater a criação de
incentivos à mobilidade em
Lisboa e do Porto, e que o
resto do país seja uma coisa
secundária”. Esta é a reacção do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, Paulo Cunha,
à mais recente proposta do
Governo que aponta para
o financiamento directo do
Orçamento de Estado aos
transportes públicos naquelas duas zonas metropolitanas, através da figura do
passe social, quando relativamente às outras zonas do
país “o ministro que tem tutela sobre nessa matéria, diz
que é preciso que as Câmaras Municipais colaborem”. O
edil famalicense fala de um
tratamento discriminatório, e
que isso só anima mais a sua
convicção de que a regionalização é urgente para o país.

“Regionalização já! Antes
que seja tarde demais e antes que consiga ter o efeito
útil que se pretende”.
“O senhor presidente da
Câmara Municipal de Lisboa,
por quem eu tenho muito respeito, reclama do Governo
que inscreva, em orçamento, aquilo que é necessário
para que na Grande Lisboa
haja uma redução dos passes. O senhor Ministro diz
‘vamos querer implementar
isto no país todo’, mas quem
paga na Grande Lisboa é o
orçamento de Estado, quem
paga no país são os orçamentos municipais. Isso é
absolutamente inqualificável”, censura, para constatar,
contudo, que esta não é a
única medida que promove
“um país a duas velocidades”. Falou, nomeadamente,
da descontinuação de uma
carreira ferroviária de ligação Lisboa-Porto, para os

no terreno, já a intervenção
na Estrada Nacional 14, por
exemplo, reivindicada há
mais de 25 anos, “estava feita há muito tempo, porque a
região norte saberia o quanto essa ligação é importante para o desenvolvimento
sócio-económico do Norte”.
Admite que “isto no país conta pouco, porque há outras
prioridades, que têm a ver
com outros objectivos e desafios”.

Medida proposta
do Governo tem
“gato escondido
com rabo de fora”

utilizadores que quisessem
chegar ao Norte antes das
nove da manhã, com afectação a um outro horário,
situação que considera ser

“mais um sinal inequívoco de
que a periferia do país pouco
interessa”.
O autarca famalicense
lembra que as periferias que
não cabem na Grande Lisboa ou Grande Porto são,
na maioria das vezes, as que
garantem a maior riqueza
para o país: “quando vemos
quem mais produz, quem
mais trabalha, quem cria
mais riqueza, quem exporta
mais, quem emprega mais,
quem ajuda mais o país a
sair das dificuldades, já não
estamos na Grande Lisboa
ou no Grande Porto, estamos em Famalicão, estamos em Braga, estamos em
Viana do Castelo, estamos
em Bragança, estamos em
Viseu, estamos em Évora,
estamos em Faro… Já chega de um país a várias velocidades! já chega de um país
macrocéfalo! É cada vez
mais urgente um país mais
justo, mais equitativo, onde
as medidas são acertadas e
concertadas”. Paulo Cunha
considera, por exemplo, que
houvesse
regionalização

Este foi, de resto, o centro de um artigo de opinião
que assina na passada semana no jornal digital Ecco,
onde censura uma vez mais
“o embuste” que é o processo de descentralização de
competências em curso, e
denuncia que “há gato escondido com rabo de fora”
no dossier do financiamento
do Orçamento de Estado aos
passes sociais para os transportes públicos. “O ministro
do Ambiente, numa tentativa
de colocar água na fervura,
só acelerou a ebulição ao
dizer que a estimativa de
custos para Lisboa e Porto
é da ordem dos 80 milhões,
enquanto que, para o resto
do país, é de apenas 10 milhões”, escreve o edil, que
remata: “a não ser que isto
faça parte de uma estratégia
de reduzir o país aos dois
grandes centros urbanos
nacionais, e nesse caso os
números são inteligíveis, as
cifras avançadas só se compreendem por lapso”.
Admitindo que os valores
assumidos pelo ministro têm
como “bitola” o número de
utilizadores, adverte: “obvia-

No próxmo domingo

Caminhada Solidária
em Avidos
No âmbito do tema anual “Cidadania – Ação Solidária
com o Próximo”, o núcleo de Avidos da Fraternidade Nuno
Álvares, organiza uma Caminhada Solidária, no próximo
dia 16 de setembro pelas 9h30, no parque de merendas
de Avidos. A iniciativa é aberta à participação de todos,
bastando trazer um alimento.

mente que, com essa bitola,
os centros urbanos de Lisboa e Porto levam a dianteira
mas pela simples razão de
que têm transportes públicos
enquanto que, em muitos
outros pontos do país, eles
pura e simplesmente não
existem”. Paulo Cunha fala
de regiões “onde não só não
há comboios como também
quase não há autocarros”,
que não quer dizer que “as
pessoas não precisem de
transporte público”, mas antes que “simplesmente não
o têm! Ou não o têm em
condições de constituírem
uma verdadeira alternativa
ao transporte privado, tanto
em termos de custos como
em termos de eficiência de
serviço”.
Desiludido, termina assim
o artigo: “quer-me parecer
que esperar que uma Administração Central perceba o
que realmente se passa nas
diferentes regiões do país é
expectativa que já pertence
ao domínio da pura utopia”.
O protesto do autarca
de Vila Nova de Famalicão
ocorre depois de, no passado dia 4, o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, ter
assumido publicamente que
o Governo estava a estudar
o financiamento dos sistemas de transporte urbano
de passageiros que permita,
como desejado pelas áreas
metropolitanas de Lisboa e
do Porto, reduzir substancialmente o preço pago pelos utentes.

60 milhões
para Lisboa,
15/20 para o Porto,
5/10 para o resto
do país, anunciou
o ministro
Na altura em que falou
sobre a medida o governante apresentou números,
adiantando que, no caso de
Lisboa, estima que o Governo venha a suportar cerca
de 60 milhões de euros, valor que desce para os 15/20
milhões para o Porto, e que
desce ainda mais, para um
intervalo que definidiu “entre
os cinco e os dez milhões de
euros” para todo o resto do
país.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

16

O POVO FAMALICENSE

11 de Setembro de 2018

Campeonato Nacional Feminino de Xadrez

Inês Silva Campeã Nacional e Mariana Silva
no 3.º posto
O Museu dos Biscaínhos,
em Braga, acolheu os Campeonatos Nacionais Femininos de Partidas Rápidas, Semirrápidas e Lentas entre os
dias 1 e 5 de setembro.Esta
prova foi organizada pela Federação Portuguesa de Xadrez (FPX) e contou com o
apoio do Instituto Português
do Desporto e Juventude
(IPDJ), Associação de Xadrez do Distrito de Braga e
Câmara Municipal de Braga.
O xadrez da Didáxis fez-se representar por Inês
Silva que se classificou em
4.º lugar. No mesmo dia, da
parte de tarde, Inês Silva
(CX A2D), nas semirrápidas
sagrou-se Campeã Nacional
num torneio muito emotivo
que foi disputado até aos
derradeiros instantes de

cada relógio. Em 2.º e 3.º lugares posicionaram-se Filipa
Pipiras (GD Dias Ferreira) e
Susana Ferreira (GD Dias
Ferreira), respetivamente.O
CX A2D fez-se, também,
representar por Mariana Silva que se classificou em 5º
lugar.
Filipa Pipiras (GD Dias
Ferreira), no ritmo mais veloz, foi a grande vencedora
e a WFM Ariana Pintor (GX
113) e a WCM Mariana Silva
(CX A2D) posicionaram-se
em 2.º e 3.º lugares, respetivamente.
O Campeonato Nacional
Individual Feminino – vertente Lentas decorreu entre os
dias 2 e 5 de setembro. Após
ter ficado por três vezes vice-campeã (2017, 2013, 2006),
a WFM Ariana Pintor (GX

113) consagrou-se, finalmente, como a rainha do xadrez
português, ao triunfar no
Campeonato Nacional Feminino da época de 2017/2018
alcançando uma performance invicta: 4,5 pontos em 5
possíveis. Filipa Pipiras (GD

Dias Ferreira) foi a segunda
classificada com 4 pontos
somados e o terceiro lugar
do pódio absoluto ficou para
Mariana Silva (CX A2D) que
obteve 3,5 pontos.O CX A2D
fez-se, também, representar
por Inês Silva que se classifi-

cou em 4.º lugar.
Esta prova contou com
muitas jovens jogadoras,
mas também com jogadoras
experientes, incluindo duas
Mestres de Xadrez Feminino. Durante este Torneio
“viveram emoções fortes

na procura da melhor classificação possível”, garante
a Didáxis, satisfeita com a
prestação das suas representantes.

Campeonato Nacional Individual Amador de Xadrez

Didáxis com dois vice-campeões
e um 3.º lugar no pódio
De 5 a 8 de setembro o
Museu dos Biscaínhos, em
Braga, acolheu também os
Campeonatos Nacionais de
Amadores do ritmo de clássicas, divididos nas categorias Elo 1601-1999 e Elo até

1600.
Na categoria Elo 16011999, o vencedor foi Sergey
Demyanchuk, do Clube de
Xadrez de Braga, que somou
4 pontos em 5 jornadas, e
terminou isolado. O CX A2D

fez-se representar nesta prova por José Sereno Santos
que se classificou em 8.º lugar.
Na categoria Elo até
1600, o jovem Gustavo Ribeiro (AEJ S. João da Ma-

“Multidão de fiéis”
nas Festas de Sta. Catarina
em Cabeçudos
A comunidade paróquia de São Cristóvão de
Cabeçudos celebrou um
tempo de fé e graça com
as festividades em honra
de Santa Catarina, que
tiveram lugar de 31 de
agosto a 2 de setembro.
Um dos pontos altos
do programa de sábado
foi a actuação do artista
Zé Amaro, culminando
com a habitual sessão de
fogo de artifício.
No domingo destaque
para a tradicional peregrinação, com início na
igreja paroquial rumo à capela de Santa Catarina. “Esta é a grande peregrinação que dá
continuidade a este tempo favorável de graça e devoção de muitas outras pessoas que trazem promessas a cumprir e que durante uma hora fazem uma verdadeira e profunda peregrinação exterior e interior até ao monte de Santa Catarina”, descreve a paróquia, segundo
a qual se associou à cerimónia uma “multidão de fiéis”, que subiu ao monte, seguiu-se a
Eucaristia solene em honra de Santa Catarina, animada pelo grupo coral paroquial e com
a presença de centenas de peregrinos.
Durante a tarde, decorreu a procissão pelo lugar de Santa Catarina. As festividades, em
honra de Santa Catarina terminaram com o habitual sorteio de prémios.

José Santos e Vítor Carvalho são vice-campeões, e Simão Barroso foi 3.º classificado

deira) assegurou o título ao
somar 4,5 pontos, os mesmos da também muito jovem
Sara Soares (EX Porto), mas
beneficiou de um melhor
desempate para se sagrar
campeão. Em 3º lugar ex-aqueo classificaram-se Tiago
Machado (Clube Peões da
Caparica) e Simão Barroso
(CX A2D) ordenados desta
forma pelos critérios de desempate.
No dia 9 de setembro
decorreram no Pavilhão
Municipal de Lamaçães,
em Braga, os Campeonatos Nacionais de Amadores do ritmo de rápidas e
semirrápidas, divididos nas
categorias Elo 1601-1999 e
Elo até 1600.Esta prova foi
organizada pela Federação
Portuguesa de Xadrez (FPX)

e contou com o apoio do Instituto Português do Desporto
e Juventude (IPDJ), Associação de Xadrez do Distrito de
Braga e Câmara Municipal
de Braga.
Na categoria Elo 16011999 - Rápidas, o vencedor
foi José Monteiro (GDR Amigos de Urgeses).
Na categoria Elo até 1600
- Rápidas, o jovem Tiago Silva (GXE-Palma e Arredores)
assegurou o título ao somar
5,5 pontos. A escasso meio
ponto, classificou-se José
Santos (CXA2D) que desta
forma conquistou o Vice-Título Nacional e o 3º lugar do
pódio foi ocupado por Pedro
Gil Silva (CP Ronfe). O CX
A2D fez-se ainda representar por Simão Barroso (6º
lugar) e José João Pinto (19º

lugar).
Na categoria Elo 16011999 - Semirrápidas, o vencedor foi Pedro Gil Silva (CP
Ronfe).
Na categoria Elo até 1600
- Semirrápidas, o jovem João
Castro (ProfiGaia) assegurou o título ao somar 5,5 pontos. A escasso meio ponto,
classificou-se Vitor Carvalho
(CXA2D) que desta forma
conquistou o Vice-Título Nacional e o 3º lugar do pódio
foi ocupado por João Branco
(AX Barcelos). O CX A2D
fez-se ainda representar por
Simão Barroso (10º lugar),
José
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Campeonato Absoluto de Xadrez

Luís Silva é vice-Campeão Nacional
Luís Silva sagrou-se vice-Campeão Nacional na 74.ª
Fase Final do Campeonato
Nacional Individual Absoluto
2017/2018, com a presença
de dez jogadores.
António Fernandes (AX
Portugal/Atlantidiagonal) coroou-se Campeão Nacional
pela 16.ª vez na carreira ao
terminar a prova isolado no
primeiro lugar com 6,5 pontos, estendendo um recorde
cada vez mais inalcançável
por qualquer outro xadrezista luso. Na nona e derradeira jornada da Fase Final
do Campeonato Nacional

Absoluto, que decorreu no
salão nobre do Museu dos
Biscaínhos, em Braga, o GM
António Fernandes bateu
o mestre FIDE Pedro Rego
(A.XAT Montemor-o-Novo) e
beneficiou da derrota do anterior Campeão Nacional, o
MI André Ventura Sousa (AX
Gaia), frente ao, também,MI
David Martins (GD Dias Ferreira).
Na segunda posição posicionou-se o famalicense Luís
Silva (CX A2D) que venceu
“e forma categórica”, garante
a Didáxis, o adversário Sérgio Rocha (FC Barreirense),

na derradeira, ronda, tendo
David Martins ficado com o
terceiro lugar. O vice-título
nacional conquistado pelo
jovem atleta famalicense coloca-o cada vez mais perto
do título de Mestre Internacional de Xadrez estando a
26 pontos de alcançar o elo
2400 necessários para obtenção do título de MI, pois
já conquistou as necessárias três normas (julho 2013,
agosto 2015, agosto 2016).
O jovem Mestre FIDE famalicense Luís Silva (Clube
de Xadrez A2D) participou
pela quarta vez no mais im-

portante Torneio Individual
Nacional (2013, 2014, 2015
e 2018), integrado no lote
de 10 jogadores com 2310
pontos de elomédio. Ao alcançar o Vice-Título Nacional Absoluto, o jovem atleta
famalicense, com apenas 23
anos, afirmou-se, mais uma
vez, como um valor seguro
da elite do Xadrez Nacional
Absoluto.

Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno

5.º lugar em Idanha ainda permite Tiago Reis
sonhar com o título
A dupla Tiago Reis / Valter Cardoso lutou muito este
fim-de-semana,mas
não
foi além de um quinto lugar
na Baja TT Idanha-a-Nova,
quinta ronda do Campeonato
de Portugal de Todo-o-Terreno. Apesar do resultado menos positivo, a dupla acredita
ainda nas suas possibilidades de chegar ao título nacional.
Logo na sexta-feira, nos
primeiros quilómetros da
prova organizada pela Escuderia de Castelo Branco, Tiago Reis sentiu algumas dificuldades no seu Mitsubishi
Evolution Racing Lancer,

uma vez que a viatura sofria
de aquecimento no motor.
“Não foi uma prova fácil
para nós. Muito pó e problemas de aquecimento no nosso Mitsubishi acabaram por
nos atirar para o oitavo lugar
no final do primeiro dia. Daí
para a frente tentámos recuperar, mas não foi possível
fazer melhor. Não estando
contentes com o resultado,
acabamos por sair satisfeitos uma vez que estamos na
luta pelo título à entrada para
a última jornada do Campeonato”, começou por dizer Tiago Reis que, no segundo dia
de prova, manteve uma toa-

da positiva, recuperando até
ao sexto lugar final, apesar
de no segundo Setor Seletivoter sido forçado a trocar,
em pleno troço, uma correia
do alternador que cedera.
A verdade é que, com os
14 pontos alcançados em
Idanha-a-Nova, a dupla da
Team Transfradelos está a
“apenas” 7 pontos reais do
líder da classificação geral, ocupando atualmente o
quarto posto da tabela classificativa.
“É muito bom ainda estarmos na luta pelo título antes
de Portalegre. Revela que
temos sido competitivos e
muito regulares. Em Portalegre, como todos sabem,
tudo pode acontecer. E nós
vamos manter o sonho vivo

até ao último quilómetro da
temporada”, explicou o navegador, Valter Cardoso.
O próximo desafio da
Team Transfradelos é a Baja
Portalegre 500, último even-

to da temporada, organizado
pelo Automóvel Club Portugal, que se disputa entre
os dias 25 e 27 de Outubro,
e onde a equipa tem possibilidades reais de lutar pela

conquista do Campeonato
de Portugal de Todo-o-Terreno.

Academia Gindança promoveu
estágio internacional
com mais de 130 dançarinos
Karina Rubio, treinadora
espanhola muito conceituada no mundo da dança desportiva, realizou em parceria
Academia Gindança, com o
apoio do Município de Famalicão, para realização do
2.º estágio internacional que
se realizou ao longo de dois
dias no Pavilhão das Lameiras, e encerrou no Auditório
do Parque da Devesa.
Este estágio teve a presença de 15 professores de
Portugal e Espanhan e, segundo a Gindança, contou
com alguns dos melhores
pares nacionais e alguns
espanhóis. Ao todo, o está-

gio contou com a adesão de
mais de 130 dançarinos de
todas as zonas de Portugal e
Espanha.
Este foi o primeiro estágio
realizado desta qualidade e
aberto a todos os praticantes
de dança desportiva, asse-

gura a Academia famalicense.
Para dar a conhecer o
Parque da Devesa aos participantes, as rondas do final
do dia de Domingo foram
realizadas no Anfiteatro. A
iniciativa “superou as expec-

tativas dos pares e público
presente pelo cenário idílico onde se realizava, sendo
uma experiência a repetir
nos próximos anos”, frisa a
Gindança a propósito.
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Empresa do ex-presidente da Câmara Municipal fabrica componentes de calçado naquele país

ACO Shoes assinala 25 anos
de presença em Cabo Verde
Ob grupo ACO Shoes assinala 25 anos de presença
em Cabo Verde, no próximo
dia 15 de Setembro, e a data
será celebrada ao mais alto
nível. O primeiro-ministro de
Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, e o ministro da
Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Dias Monteiro, são dois dos convidados
do empresário português
Armindo Costa para o jantar que irá realizar-se pelas
19h00 daquele dia, no Hotel
Porto Grande, em Mindelo.
“A celebração destes 25
anos de trabalho, cooperação e sucesso vai acontecer
com um jantar-convívio, que
será um encontro fraterno
com os nossos parceiros e
colaboradores”, afirma Armindo Costaa propósito de
uma data que assume o deixa “orgulhoso e feliz”.
“Estamos a gerar riqueza
para a sociedade cabo-verdiana, consolidando a presença da ACO em Portugal
e no mundo”, afirma Armindo
Costa, fundador e adminis-

trador da ICCO, adiantando
que integrar o grupo dos
grandes contribuintes de
Cabo Verde é motivo “de
orgulho, como investidor e
empresário, pela boa gestão
dos recursos, mas também
motivo de responsabilidade
perante a comunidade de S.
Vicente e de Cabo Verde”.
A empresa que Armindo Costa fundou em Cabo
Verde há 25 anos - ICCO
- é participada em 98 por
cento pela portuguesa ACO
– Fábrica de Calçado SA,
com sede em Vila Nova de
Famalicão. A fábrica cabo-verdiana começou a laborar
em 1993, depois de os seus
trabalhadores recrutados em
Cabo Verde, a maioria do
sexo feminino, terem recebido formação profissional na
fábrica-mãe, em Portugal.
Na ICCO, são produzidos
componentes para calçado
de conforto, que correspondem a 55 por cento do processo produtivo. O transporte para Portugal – onde
a produção é finalizada –,

é feito por via aérea, o que
garante o cumprimento dos
prazos de entrega nos mercados internacionais.
Armindo Costa, que ao
longo de 12 anos governou o
município (2002-2013), fundou em 1975 a ACO – Fábrica de Calçado, empresa líder
em Portugal no segmento do
calçado de conforto, e ainda
lidera o projeto empresarial,
agora com o apoio dos filhos, Fernando Costa e Paula Costa, e de um dos netos,
Diogo Costa.
Em 1993, Armindo Costa
escolheu Cabo Verde para
investir na internacionalização da ACO – Fábrica de
Calçado, nascendo, assim,
a ICCO – Indústria de Componentes e Calçado Ortopédico, que colocou o Mindelo
e a ilha de S. Vicente na rota
das exportações do calçado
de conforto. Hoje, a ICCO
gera riqueza para a sociedade cabo-verdiana, proporcionando emprego e integrando
a lista restrita dos grandes
contribuintes para as Finan-

ças do país.
O grupo ACO Shoes emprega um total de 810 pessoas em três fábricas: 400 na
empresa-mãe, em Vila Nova
de Famalicão; 160 na ECCO
Conforto, em Ponte de Lima;
e 250 na ICCO, em Cabo
Verde.
Líder nas exportações
portuguesas de calçado de
conforto, o grupo produz 1,5
milhões de pares de sapatos, gerando um volume de
negócios na ordem dos 35
milhões de euros.
O calçado do grupo ACO
é vendido em 37 países: África do Sul, Alemanha, Arábia
Saudita, Áustria, Austrália,
Bélgica, Bielorrússia, Canadá, Dinamarca, Emirados
Árabes Unidos, Eslováquia,
Eslovénia, Espanha, EUA,
Estónia, Finlândia, França,
Grécia, Holanda, Hungria,
Inglaterra, Irlanda, Israel,
Japão, Letónia, Lituânia,
Noruega, Polónia, Portugal,
Quirguistão, República Checa, Roménia, Rússia, Suécia, Suíça, Turquia e Ucrânia.

Os primeiros trabalhadores da fábrica de Cabo Verde
tiveram formação em Portugal
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Obra de Camilo transposta
para novo mural de arte urbana
A obra de Camilo está,
desde o passado sábado,
gravada na cidade através
de um novo mural de arte
urbana, assinado pelo português Frederico Draw. A tela
gravada na parede é inspirado na obra camiliana “Maria
Moisés”, e a iniciativa resulta
de um desafio lançado ao artista portuense pela Galeria
Matriz Arte, em conjunto com
a autarquia famalicense.
“O projeto foi interessante
a dobrar. Primeiro, porque
tenho muitos amigos em Famalicão e já tinha vontade
de intervir cá e, segundo,
porque não foi só chegar a
Famalicão, inspirar-me na
cidade e começar a trabalhar. Tive a oportunidade de

conhecer a Casa de Camilo, de ler alguns dos seus
contos e teve que haver um
estudo prévio da conceção
do projeto que me obrigou a
ter um cuidado especial que
me fez estar mais envolvido
com a obra e com a cidade
também”, explicou o autor do
mural que no passado sábado, 8 de setembro, deu os
últimos retoques na pintura.
O presidente da Câmara
Municipal, Paulo Cunha, felicitou o artista pelo “brilhantismo” da marca que deixou
na cidade, que para o autarca constitui mais uma razão
para que os famalicenses
desfrutem do espaço público.
“Mais do que a questão

estética, há que realçar a
questão do nosso património, da nossa cultura e
identidade. Sabemos que
Camilo Castelo Branco tem
uma ligação muito forte com
o nosso concelho. É quase
como um legado que nos
traz a responsabilidade permanente de criar condições
para que a sua vida e obra
estejam presentes não só
em Seide, na Casa-Museu,
mas também em toda a cidade”, referiu o edil.
O mesmo salientou a responsável pela Galeria Matriz
Arte, Helena Romão. “É uma
obra que vem tornar o centro de Famalicão ainda mais
bonito e que dá a conhecer
algo que o concelho tem de

muito valor e interesse, como
é o caso da ligação a Camilo
Castelo Branco”.
O trabalho de Frederico
Draw em Famalicão pode

agora ser visto num edifício localizado junto à Igreja
Matriz Velha do concelho.
Formado em Arquitetura,
começou a pintar em 2001

e é hoje um dos nomes mais
conceituados da arte urbana
em Portugal.

Sessão terá lugar no próximo sábado

Homenagem a José de Azevedo e Menezes
marcada por lançamento de livro
“Correspondência
de
José de Azevedo e Menezes
(1878-1933) Camilo Homenageado” é o título do livro
que vai ser apresentado
no próximo sábado, dia 15
de setembro, no âmbito da
homenagem ao escritor e
genealogista
famalicense,
José de Azevedo e Menezes, no 80.º aniversário da
sua morte. O lançamento da
obra com introdução, leitura
e notas de Emília Nóvoa Faria será um dos pontos altos
da sessão que inicia pelas

Pedro Almeida confirmado
no Rali Amarante Baião
O piloto Pedro Almeida está de regresso ao
Campeonato Portugal Ralis, marcando presença
no Rali Amarante Baião, penúltima prova da principal competição de ralis em Portugal.
A prova da responsabilidade do Clube Automóvel de Amarante, vai ter lugar nos dias 21 e 22
deste mês de setembro. Para o piloto “será mais
um desafio que vou encarar com total naturalidade e descontração, sem responsabilidade de
resultado, mas com a mesma ambição dos anteriores”. Pedro volta a contar com Nuno Almeida
como navegador, naquela que será a oitava e penúltima ronda do calendário nacional de ralis. “É
mais um rali novo que vamos marcar presença,
numa região onde há muita paixão pelo desporto
automóvel.
O Rali Amarante Baião, disputado em pisos de
asfalto, comporta onze classificativas que contabilizam 115,5 quilómetros ao cronómetro, num
total de 396 de extensão total, por estradas de dois municípios, num território com excelentes paisagens naturais e numa
região de muitos aficionados pela modalidade.

16h00 na imponente e histórica Casa do Vinhal, que foi a
habitação do homenageado,
em Vila Nova de Famalicão.
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 de homenagem inicia com uma sessão
moderada pelo diretor da
Casa de Camilo e Centro de
Estudos Camilianos, José
Manuel Oliveira, contando
com as presenças do presidente da Câmara Municipal,
Paulo Cunha, e do representante da família, Martim
Lopes de Azevedo Menezes.
A apresentação do volume I da “Correspondência de
José de Azevedo e Menezes
(1878-1933): Camilo Homenageado” estará a cargo do

presidente da Academia das
Ciências de Lisboa, Professor Doutor Artur Anselmo.
O 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,
Eugénio de Castro, Joaquim
de Araújo, José Malhoa, Jorge Colaço, Pinho Leal, Raul
Brandão e Teixeira Lopes.
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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 sétima 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.
Mais uma vez, faço menção a este versículo bíblico,
no intuito, de despertar a nossa mente e o nosso coração,
para as riquezas de uma Vida
totalmente dependente do
amor e da ação de Deus em
todos os sentidos e áreas de
nossas vidas.
O nosso Deus se revela a
nós através da sua rica Palavra - A Bíblia Sagrada –por
meio dos inúmeros personagens escolhidos por Ele, que
fizeram dos diversos episódios nela contidos, uma razão
para que o Seu amor chegasse até nós, de diversas maneiras e com incontáveis experi-

Leitura Bíblica:
“… eu vim para que tenham vida, e a tenham
com abundância.”…
EVANGELHO DE JOÃO 10:10.

ências que somente em uma
biblioteca divinal e espiritual
como esta, pode conter.
A Palavra de Deus é rica
e poderosa. Ela nos ensina a
perceber e conhecer, como
ver pela fé e discernir o desejo
central do querer e da vontade
soberana de nosso Deus e Pai
Celestial.
É o objetivo deste devocional, tornar-se através da Bíblia
Sagrada, a Palavra de nosso
Deus Supremo e Poderoso,
um aliado incentivador de viver um bem-estar constante,
independente das circunstâncias maravilhosas que se
acercam de nós, como os
momentos não agradáveis de
nossas vidas.
Na Palavra de Deus, através dos Profetas, dos Discípulos e do próprio Filho de Deus
… o Senhor Jesus Cristo …
encontraremos
respostas
profundas e elucidativas para
qualquer questão natural do
nosso cotidiano em nossas
vidas. Principalmente para a

nossa vida espiritual, de suma
importância, que certamente
envolve a nós mesmo, a nossa família, amigos e diversas
outras pessoas que estão ao
nosso redor.
O Senhor Jesus Cristo
declara nesta Palavra que
tem “uma vida abundante”
para cada um de nós e esta
expressão abrange tudo em
nossas vidas. Pois, a cada dia
que passa e principalmente,
em nosso momento do dia
de hoje … o agora … somos
confrontados com diversos
objetivos e desafios a serem
alcançados e conquistados.
Os quais são uma realidade
diária em nossas vidas, não
podemos recuar, pois os mesmos, influenciam e afetam os
nossos relacionamentos, tanto na família, como em nosso
ambiente de trabalho, a nossa
intimidade, os nossos desejos, reações, enfim …
O Senhor Jesus Cristo ao
dizer isto, nos dá segurança, ou seja, uma garantia de

mudança de situação e vitória constante. Ele, o Filho de
Deus, o Enviado de Deus e
nosso Pai Celestial, está nos
mostrando a que direção seguir, o rumo certo, ou seja,
a forma de agradar a Deus,
através de nossas vidas. Pois,
Ele é o nosso exemplo maior
de viver a vontade soberana
de Deus.
Que juntos possamos seguir este exemplo e assim
vivermos, “de bem com Deus
… e … de bem com a Vida”.
Vamos viver, hoje e sempre,
a Vida que o Senhor Jesus
Cristo nos oferece … gratuitamente.
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 do Senhor Jesus
Cristo.Tenhamos
intimidade com o nosso Deus e Pai
Celestial, e, desfrutemos de
Suas maravilhosas bênçãos.
“Leia todos os dias a Bíblia
Sagrada - Ela é a Palavra Soberana de Deus, para o Nosso
Coração.”

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

PRECISA-SE

Padeiro c/ experiência.

Oferece-se bom salário.

VENDO
Escritório
c/ 51 m².

Antiguidades.
Particular.
Das 14h30 às 18h30.

VENDO T3

ALUGO

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.: 912 189 776

VENDO

TLM.: 918 846 225

Café Fronteira
em Mouquim.

TLM.: 914 868 392

ALUGA-SE

Salão c/ 120m² na
freguesia de Requião.
À face da E.N. 206.
TLM.: 969 929 909

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

ALUGO

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

ALUGA-SE LOJA
Rua Ernesto Carvalho

c/ 99m².
TLM.: 914 904 464

Apartamento T2 no centro da
cidade c/ garagem p/ 2 carros.
Promotor bancário.

TLM.: 919 616 703

PRECISO
Empregado
de mesa.
Horário - terça
a domingo das
11 às 16 horas.

TLM.: 910 360 968

PRECISA-SE

Funcionária de
limpeza. Segunda
a sexta-feira, centro
de Famalicão.
Das 6:00 às 8:00.
TLM.: 227 131 682

PRECISA-SE
Empregado
de mesa.
Boa
remuneração.
TLM.: 910 360 968

HOMEM

Procura senhora
50 a 60 anos, viúva,
divorciada, solteira,
brasileira ou africana
de preferência de
Famalicão. Não atendo
números privados.
TLM.: 910 922 131

ALUGO

Admite-se Electricistas

TLM.: 918 154 587

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

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

ALUGA-SE

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

CAVALHEIRO

Div. 70 anos s/ vicios, livre, saudável,
situalção económica saudável c/ este
perfil procura menina ou senhora até
aos 66 anos para futuro compromisso.

TLM.: 961 597 645

VENDE-SE
Armazém de 650m²
c/ crédito garantido.
Promotor bancário.

TLM.: 919 616 703

VENDE-SE

Terreno Urbano para 6 moradias
independentes c/ crédito
a combinar. Promotor bancário.

TLM.: 919 616 703

ANUNCIE AQUI!
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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

VENDO - 969 010 914

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€

Contacto: 252 044 173

Famalicão / Braga / S.Tirso / Trofa / Guimarães

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

PRECISA-SE
AJUDANTE
25 ANOS DE ATIVIDADE

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

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

ORAÇÃO A S. JUDAS
Tadeu... Advogado dos casos
difíceis e desesperados. Reze
9 Avé-Marias durante 9 dias.
Peça 3 desejos: 1 possível,
2 impossíveis e ao nono dia
publique o aviso. Cumprirse-á
mesmo que não acredite...
F.V.

RELAX

Uma discípula de Santa Terezinha
A Sãozinha
Maria da Conceição Frois Gil
Ferrão de Pimentel Teixeira.
Nasceu em Coimbra no dia 1 de Fever.
de 1923. Faleceu, em Lisboa,
no dia 6 de junho de 1940
«Meu Jesus, perdoai-me
Salvai a minha alma! Santa
Terezinha! Nossa senhora de
Fátima! Paizinho! Mãezinha!»
(Últimas palavras da SÃOZINHA,
ao expirar, em odor de santidade,
no Hospital de S. Luís da freguesia
de Mercês de Lisboa)

RELAX
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RELAX

RELAX RELAX

RELAX

RELAX

PORTUGUESA
Meiga e carinhosa.
TLM.: 914 481 098

HOMEM

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

MORENA QUENTE

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

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

917 695 497

1.ª VEZ
FAMALICÃO

BELA
MULATA

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

SARA

Educada, discreta, fogosa e
gostosa. Sou bem meiguinha,
peito XXL para espanholada,
mi... e oral ao natural. Adoro por
trás. Completa.Todos os dias.

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

TLM.: 912 053 845

TLM.: 915 104 229

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

SUPER
NOVIDADE

A iniciar, bonequinha de 20
aninhos sem enganos, corpo
elegante, peito médio e
O natural desfrutar dos
melhores momentos comigo.

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

TLM.: 910 937 183

VIVIANE

Boca de Mel. Desfrute de bons
momentos em ambiente envolvente e relaxante. Oral delicioso, 69,
carícias. Com vídeo erótico. Não
atendo privados e fixos.

TLM.: 913 441 183

HOMEM

Procura mulher
viúva ou solteira
só para sexo
ou para algo
mais sério.

TLM.: 919 119 378

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

LOIRA CÉLIA

LENA

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

TLM.: 918 812 625

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

PORTUGUESA DIVORCIADA

Loira, meiga e carinhosa, peito XXL, coxas grossas.
Cheia de curvas para te levar à loucura. Oral divinal, 69 guloso.

FAMALICÃO

ANA

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

TLM.: 918 081 000

Portuguesa, quarentona,
divorciada e meiguinha.
Espero-te! Com acessórios.

PRISCILA

TLM.: 910 723 943

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

TLM.: 915 654 526

FAMALICÃO

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

TLM.: 917 392 262

Maria Portuguesa a
Rainha do Oral o
natural. Muito meiga
e carinhosa. Peito XXL,
peludinha e cheirosa.
Todos os dias das
9h às 20h.
TLM.: 911 746 125

A ADMIRÁVEL LAURA

Mulher insaciável. Pele macia, cara
linda, completa. Rabo guloso, grelo
avantajado. Massagem marquesa.
Cavalheiros/casais. 2.ª a sábado
10h-19h. Ñ atende números privados.

A SUZY LOIRINHA
Dos olhos verdes, grelo de luxo,
meladinho, mamas durinhas e
naturais, oral babadinho,
beijinhos, meiguinha
e carinhosa. Completa.
Todos os dias das 10h às 22h.
Foto real.

919 162 044 | 926 598 702

DUAS
BRASILEIRAS

CAVALHEIRO

Recém-chegadas,
gostosas, muito
meiguinhas para
cavalheiros
de bom gosto.

TLM.: 915 075 032

TLM.: 912 840 289

TLM.: 915 275 958

Pretende conhecer senhora ou
menina para passar bons momentos. Gratifico financeiramente.

MULATA BOMBOM

Venha provar esta delícia de mulata c/ oral natural, molhado e muito
mais. Foto real. Todos os dias das 9h à 1h da manhã.

TLM.: 920 347 909

ANÚNCIE
AQUI!

