
Câmara investe 400 mil euros 
em fichas e manuais escolares 
para 1.º ciclo e 7.º ano
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“Famalicão Dança” 
traz Campeonato do Mundo 
pela primeira vez a Portugal 
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Instabilidade 
directiva 

gera tensão

O Supremo Tribunal de Justiça validou decisão do Tribunal da Relação de Guimarães e fez regressar 
à direcção da APPACDM os órgãos que em 2011 se demitiram dos cargos e precipitaram eleições 
antecipadas. Caricato é que a decisão foi favorável aos órgãos que há sete anos se demitiram 
por causa de uma irregularidade cometida pelos próprios, no caso concreto a Assembleia Geral, 
que, em segunda convocatória eleitoral, diminui o prazo para candidaturas. 
Associados querem eleições, mas elas tardam a ser convocadas, enquanto a tensão aumenta.                 
Pág. 15 



O tema “Inclusão: Des-
mistificar a (im)Perfeição!” 
marca o arranque no ano 
lectivo 2018-2019 e a primei-
ra jornada do O ano letivo 
2018-2019 Ciclo de Con-
ferências em Educação. O 
debate tem lugar esta quin-
ta-feira, dia 20, pelas 21h00, 
no auditório da Escola Se-
cundária D. Sancho I e conta 
com a intervenção do espe-
cialista em Educação Espe-
cial, David Rodrigues.

O Ciclo de Conferências 
em Educação é uma orga-
nização do Município de 
Vila Nova de Famalicão, em 
colaboração com a Associa-
ção Famalicão em Transi-
ção, a Federação Concelhia 
das Associações de Pais 
de Famalicão e o Centro de 
Formação de Associação 
de Escolas de Vila Nova de 
Famalicão.

Apesar da participação 
ser gratuita, a inscrição é 

obrigatória e a organização 
passa certificado de partici-
pação a quem o solicitar. A 
inscrição deve ser feita, on-
line, neste formulário: https://
goo.gl/forms/qh7Dp1ZDI6g-
seyxQ2. 

David Rodrigues é pro-
fessor de Educação Espe-
cial e doutorou-se em 1986 
na Universidade Técnica de 
Lisboa - FMH com uma tese 
sobre crianças com paralisia 
cerebral. Coordenou o Mes-

trado em Educação Especial 
(1991) e o Curso de Terapias 
Expressivas (1999) na mes-
ma Universidade. Lecionou 
em universidades portugue-
sas (Porto, Coimbra, Lisboa 
e Açores) e em universida-
des estrangeiras (nomeada-
mente KU Leuven, Campinas 
e Florianópolis). É conferen-
cista em congressos inter-
nacionais e em iniciativas da 
UNESCO (nomeadamente 
na Rússia, Lituânia, Fran-

ça, Espanha, Reino Unido, 
Colômbia e Brasil). É autor/
organizador de 23 livros e 
pertence ao conselho edito-
rial de 12 revistas científicas 
em Portugal e no estrangei-
ro. É presidente da Pró-In-
clusão- Associação Nacional 
de Docentes de Educação 
Especial, fundador da revista 
Educação Inclusiva e leciona 
e coordena atualmente o cur-

so de Mestrado em educa-
ção Especial da ESSE Jean 
Piaget (Almada). É membro 
do Centro de Investigação 
do Instituto de Educação – 
Universidade de Lisboa. Re-
cebeu em 2007 o Prémio In-
ternacional de Investigação 
«União Latina».
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Avenida Dr. Carlos Bacelar:
Árvores, são sempre bem-vindas, mas há que considerar o seu crescimento 

antes de as distribuir no espaço público.
Neste local, as árvores cresceram, as raizes também, 

rebentam com pavimentos e passeios, e ainda acabam constituindo uma 
ameaça para peões e para os próprios veículos, que os proprietários tentam 

acomodar numa amálgama de pedras soltas. E bem se lhes compreende 
o esforço, dado que aquele é dos poucos locais da cidade 

onde o estacionamento é grátis! Reparação impõe-se, a bem da segurança 
e também da estética urbana.

Ymotion: 
candidaturas até 
30 de setembro

As inscrições para o Ymotion - Festival de Cinema Jo-
vem promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de 
Famalicão estão abertas e vão decorrer até 30 de setem-
bro. 

Dirigido aos jovens cineastas portugueses, o festival 
tem sete as categorias a concurso: “Grande Prémio Joa-
quim de Almeida”, no valor de 2500 euros; “Prémio Esco-
las Secundárias”, no valor de 850 euros; “Prémio Público”, 
no valor de 350 euros; “Prémio Melhor Animação”, no valor 
de 600 euros e prémios para “Melhor Ator/Atriz”, “Melhor 
Direção Fotografia” e “Melhor Banda Sonora Original”, no 
valor de 250 euros.

O regresso do YMOTION para a sua quarta edição volta 
assim a posicionar o concelho de Vila Nova de Famalicão 
como a capital do cinema jovem em Portugal. O festival é 
comissariado pelo crítico português Rui Pedro Tendinha e 
continua a ter como prato forte a distinção das melhores 
curtas-metragens produzidas por jovens portugueses dos 
12 aos 35 anos, atribuindo ainda um especial destaque ao 
plano da formação.

A gala de entrega de prémios está agendada para o 
dia 10 de novembro, na Casa das Artes de Vila Nova de 
Famalicão. Integram o painel de jurados o argumentista 
Tiago R. Santos, os jornalistas Maria João Rosa e Tiago 
Fernando Alves, a atriz Teresa Tavares e o realizador Fer-
nando Vendrell.  Os prémios vão dos 250 aos 2500 euros. 

Ciclo de Conferências em Educação arranca no próximo dia 20

David Rodrigues debate inclusão na Escola D. Sancho I
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Vila Nova de Famalicão 
vai ser a capital mundial da 
dança desportiva, no próxi-
mo dia 3 de Novembro, com 
a realização do Campeonato 
do Mundo de Profissionais, 
que pela primeira vez se re-
aliza em Portugal. O evento 
surge integrado na 5.ª edição 
do “Famalicão Dança”, pro-
movida pela Academia Gin-
dança nos dias 3 e 4 de No-
vembro, integrando ainda a 
7.ª prova do circuito nacional 
de dança desportiva. Tem já 
confirmada a presença de 
pares de 30 países, que ao 
longo de dois dias irão pas-
sar pelo Pavilhão Municipal, 
que volta a acolher o evento.

Anabela Gomes, garan-
tiu que “mais do que uma 
manifestação desportiva”, o 
evento “irá ser um espectá-
culo”. Isso mesmo sublinhou 
a responsável da Gindança, 
na apresentação do evento 
que teve lugar na passada 
sexta-feira, em conferência 
de imprensa. 

Ao conseguir chamar a si 

a organização de uma prova 
“desta envergadura”, a Gin-
dança dá também provas 
de que é reconhecida pelas 
entidades oficiais, nacionais 
e internacionais, pela sua 
capacidade de organização. 
“Todos os anos temos conse-
guido subir mais um degrau”, 
constata Anabela Gomes, 
para quem este Campeonato 
do Mundo é mais um “reco-
nhecimento” por tudo quanto 
a academia que dirige tem 
feito pela dança desportiva.

Alberto Rodrigues, presi-
dente da Federação Portu-
guesa de Dança Desportiva, 
subscreveu as palavras da 
presidente da Gindança, e 
disse mesmo que a acade-
mia e o município têm “traba-
lhado para promover a dança 
desportiva de forma ímpar”. 
No seu entender, “os even-
tos da modalidade têm vindo 
a ser cada vez melhores, e 
isso em muito se deve à for-
ma como os campeonatos 
têm sido organizados aqui”.

A Câmara Municipal de 

Vila Nova de Famalicão, 
que apoia a organização do 
evento, reagiu com satisfa-
ção a este reconhecimento. 
Mário Passos, vereador do 
Desporto presente na con-
ferência de imprensa, deixou 
claro, contudo, que este mé-
rito é mais das associações 
do que do município, uma 
vez que a dinâmica é delas, 
e o governo local se limita a 

fazer aquela que considera 
ser uma obrigação: apoiar. 

O responsável autárquico 
felicitou a Gindança pela “ou-
sadia” da organização de um 
evento à escala mundial, e 
agradeceu, simultaneamen-
te, por considerar que estas 
iniciativas “prestigiam o nos-
so povo e o nosso território”.

Campeão 
do Mundo apurado 
em Famalicão

No dia 3 de Novembro 
realiza-se então o Campeo-
nato do Mundo, para o qual 
estão já inscritos pares de 
mais de 30 países e dois 
continentes – Europa e Ásia. 
No entanto, segundo Duarte 
Veiga, da Gindança, as ins-
crições estão ainda em aber-

to durante o mês de Outubro, 
o que poderá fazer escalar 
ainda mais este número.

Para além da prova in-
ternacional, o “Famalicão 
Dança” servirá ainda para a 
sétima prova do circuito na-
cional de dança desportiva, 
também a 63 de Novembro. 
Estão ainda incluídas inicia-
tivas de formação para atle-
tas e treinadores, que terão 
lugar a 4 de Novembro.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

“Famalicão Dança” promove concelho 
a capital mundial da dança desportiva 
ACADEMIA GINDANÇA RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO 
DO CAMPEONATO DO MUNDO, A 3 DE NOVEMBRO

Prova foi apresentada no final da passada semana na Gindança Hoje, terça-feira
“Primeiros passos para 
a internacionalização” 
na Casa do Território

A Casa do Território, no Parque da Devesa, acolhe 
hoje, terça-feira, a partir das 14h30, um workshop sobre 
“Primeios passos para a internacionalização”.

A iniciativa promovida pela AEP - Associação Empre-
sarial de Portugal, conta com o apoio do Famalicão Made 
IN, e tdeverá cehgar ao fim cerca das 18 horasl.
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Festival realiza-se de 20 a 23 de setembro

Famalicão Beer Fest dá a 
provar mais de 150 cervejas

Uma das bebidas de 
eleição dos portugueses, a 
cerveja, vai estar no centro 
das atenções, de quinta-
-feira a domingo próximo, 
naquela que é a primeira 
edição do “Famalicão Beer 
Fest”. 

O festival de cerveja vai 
ter lugar na Praça D. Maria 
II, e vai dar a provar mais 
de 150 cervejas artesanais, 
nomeadamente, Estrela 
D’Alba, Alma, Gíria, Buja, 
Letra e Levare, marcas que 
já confirmaram a sua pre-
sença.

Organizado pelo Circulo de Cultura Famalicense com o apoio da Câmara Municipal, 
o evento vai contar com a presença de 15 produtores e com uma seleção de quase uma 
dezena de propostas de comida de rua para acompanhar a bebida. 

Animação é também algo que não vai faltar ao longo dos quatro dias do “Famalicão 
Beer Fest”, com muita música ao vivo, DJs e dança. 

O festival vai funcionar no seguinte horário: na quinta, entre as 18h00 e as 24h00, na 
sexta feira, das 18h00h à 01h00, no sábado das 12h00h à 01h00h e no domingo, último 
dia, entre as 12h00 e as 24h00. 

O presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, Paulo Cunha, 
recebeu o novo diretor do 
Centro de Emprego de Vila 
Nova de Famalicão no iní-
cio da passada semana. 
David Ferreira tomou posse 
recentemente na sequência 
de nomeação pelo Instituto 
do Emprego e da Formação 
Profissional (IEFP). 

A reunião de trabalho 
contou com as presenças 
dos vereadores da Edu-
cação, Cultura e Conheci-
mento, Leonel Rocha, e do 
vereador para a Economia, 
Empreendedorismo e Inova-
ção, Augusto Lima. 

O edil famalicense ma-
nifestou toda a abertura da 
Câmara Municipal em de-
senvolver uma parceria ins-
titucional construtiva com o 
Centro de Emprego e rece-

beu do novo responsável o 
mesmo espírito de abertura. 

O Centro de Emprego 
de Vila Nova de Famalicão 
é uma das entidades que 
faz parte da Rede Local de 
Educação e Formação de 
Vila Nova de Famalicão, que 
agrega 32 entidades, públi-
cas e privadas não lucrati-

vas, do sistema de educação 
e formação, proporcionando 
diagnósticos de necessi-
dades formativas, ofertas 
concertadas de educação e 
formação, uniformidade na 
definição de objetivos e me-
tas a alcançar.

Nova direção 
do Centro de Emprego 
recebida na Câmara

O apoio do município na 
oferta de manuais escolares 
(a título de empréstimo) e li-
vros de fichas, permite, no 
caso do 7.º ano de escolari-
dade, uma poupança de 176 
euros, e, no caso do 1.º ciclo, 
uma poupança de 25 euros. 
O presidente da Câmara 
Municipal, Paulo Cunha, que 
ontem aproveitou o arranque 
pleno do ano lectivo para 
sinalizar a medida, adianta 
que a oferta dos manuais e 
fichas representa um investi-
mento de 400 mil euros “no 
futuro de Vila Nova de Fa-
malicão”. Abrange no total 
6500 alunos (cinco mil do 1.º 
ciclo e mil e quinhentos do 7.º 
ano).

Com a promessa de, no 
próximo ano lectivo, esten-
der a medida de oferta dos 
manuais até ao 9.º ano de 
escolaridade, concluindo as-
sim todo o ensino básico, o 
edil famalicense considera a 
hipótese de estender a me-
dida também ao ensino se-
cundário. “O orçamento mu-
nicipal tem elasticidade para 
chegar onde é necessário”, 
frisa a propósito, mas acres-
centa que a sua convicção é 
de que a resposta para essa 

última fase do ensino obri-
gatório poderá passar mais 
pelo Banco de Livros. 

Banco de Livros 
faz “cruzamento 
perfeito entre a 
oferta e a procura”

Paulo Cunha assinala 
que este repositório de ma-
nuais, que a Câmara criou 
e ao longo dos anos se foi 
reforçando, “já teve este ano 
uma oferta acima dos mil li-
vros, o que significa uma co-

bertura de cerca de cem por 
cento em relação àquelas 
famílias que apresentaram 
essa intenção junto do Ban-
co de Livros”. Fala, por isso, 
de um “cruzamento perfeito 
entre a oferta e a procura”, 
que decorre de uma adesão 
cada vez maior das famílias 
à doação dos manuais. Nes-
te sentido, apesar de admitir 
um reforço dos apoios para 
esse grau de ensino, o autar-
ca considera que a solução 
poderá passar mais por um 
reforço do Banco de Livros 
do que propriamente pela 

oferta dos manuais. “Esta 
resposta tem margem para 
aumentar, mas eu acredito 
que a solução para o secun-
dário não passe propriamen-
te pela oferta de livros mas 
pelo Banco de Livros escola-
res”, alega a propósito. 

Segundo a autarquia, 
para este ano lectivo, o Ban-
co de Livros recolheu e dis-
ponibilizou para empréstimo 
1238 manuais, sendo de 
1067 foram emprestados, 
beneficiando um universo de 
254 famílias.

Elsa Carneiro, directora 
do Agrupamento de Ribeirão, 
que este ano acolheu a ceri-
mónia simbólica de entrega 
dos manuais ao 7.º ano, fala 
de “um grande apoio”, que 
tem particular relevância no 
território educativo que a es-
cola serve, uma vez que são 
inúmeros os alunos benefici-
ários de escalão A e B, e, por 
isso, oriundos de agregados 
com necessidade de apoios 
sociais.

Manuel Fernandes, pre-
sidente da Associação de 
Pais, agradece em nome dos 
pais o apoio concedido pelo 
município. “Tenho pena que 
este bom exemplo não sirva 

para os outros municípios 
do país”, comenta, convicto 
de que “esta é uma ajuda 
enorme, porque a despesa é 
enorme”. O dirigente recorda 
que, nomeadamente a área 
de Ribeirão, é bastante po-
voada de operários do sector 
têxtil, com baixos salários, 
e que este apoio é por isso 
essencial para o orçamento 
familiar.

Alunos famalicenses 
fora do concelho 
e fora da equação 
de apoios

No arranque do ano lec-
tivo, Paulo Cunha não deixa 
de lamentar que fora destes 
apoios fiquem os alunos que, 
apesar de residentes em Vila 
Nova de Famalicão, tiveram 
que sair do concelho para 
estudar por falta de respos-
tas na rede educativa local. 
“O apoio do município está 
circunscrito ao seu território”, 
alega a propósito, acres-
centando que o município 
sempre defendeu que “havia 
formas de evitar que isso ti-
vesse acontecido”, mas que 
é alheio aos condicionalis-

mos que causaram essa si-
tuação, fruto de medidas go-
vernamentais. “Há questões 
que, se fossem tratadas com 
outros cuidados, não chega-
ríamos ai ponto de haver fa-
mílias compelidas a colocar 
os seus filhos a estudar fora 
do concelho. Tenho pena 
que tivéssemos chegado até 
aqui. É um sinal e uma de-
sarticulação que desejáva-
mos que não acontecesse”, 
censura. Adepto da chama-
da “governação multinível”, 
o edil famalicense considera 
que teria sido vantajoso que 
os vários níveis da governa-
ção tivessem coabitado no 
mesmo espaço, “chegando 
a entendimentos”, em vez 
de se “tomarem medidas de 
forma isolada, sem previa-
mente se averiguar as con-
sequências”. “Não gostámos 
de ter razão fora de tempo, 
não gostámos mesmo, mas 
em diversas circunstâncias 
avisamos que isto iria acon-
tecer, e infelizmente está a 
acontecer no concelho de 
Vila Nova de Famalicão”, 
conclui.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

400 mil euros de manuais e fichas traduzem 
“investimento no futuro do concelho”
PRESIDENTE DA CÂMARA PROCEDEU ONTEM À ENTREGA SIMBÓLICA 
DOS MANUAIS A ALUNOS DO 7.º ANO E ADMITE REFORÇAR APOIO AO SECUNDÁRIO

Escola EB 2, 3 de Ribeirão acolheu acto simbólico
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Carmina realiza-se a 27, 28 e 29 de setembro

“Poesia e identidades: corpos, 
políticas, sexualidades”  em debate 
na Fundação Cupertino Miranda

O encontro de Poesia Carmina, promovido pela Funda-
ção Cupertino de Miranda em parceria com o município de 
Vila Nova de Famalicão, regressa nos dias 27, 28 e 29 de 
setembro, com o tema “Poesia e Identidades: corpos, po-
líticas, sexualidades”. Coordenado pela poetisa Ana Luísa 
Amaral e pela investigadora Marinela Freitas, o encontro 
que se realiza de dois em dois anos conta com um conjunto 
diversificado de convidados ligados às áreas da cultura, do 
cinema, da educação e das letras.

No dia 27, o festival abre, pelas 21h45, com uma con-
versa com a realizadora Inês de Medeiros, conduzida por 
Ana Gabriela Macedo, no pequeno auditório da Casa das 
Artes, numa iniciativa que conta com a parceria do Cineclu-
be de Joane. No dia 28, o programa regressa à Fundação 
Cupertino de Miranda, com destaque para a conversa “O 
som que os versos fazem ao abrir” com Ana Luísa Amaral 
e Luís Caetano, pelas 17h30, com gravação ao vivo para 
a Antena2. Antes disso fala-se pelas 11h00 de “Poesia e 
Corpos: A poesia tem sexo?” com Maria Teresa Horta, Rosa Maria Martelo e Livia Apa. Pelas 15h00, o assunto é “Poesia 
e Corpos: A critica tem sexo? Com Catherine Dumas, Eduardo Pitta e Graça Capinha.

No último dia do evento, 29 de setembro, será lançada pelas 10h00, a antologia poética do corpo: outras habitações, 
organizada por Ana Luísa Amaral e Marinela Freitas. Pelas 10h30, debate-se “A poesia tem… o quê?” com Jorge Sousa 
Braga, Fernando Aguiar e Helga Moreira, numa conversa conduzida por Isabel Pires de Lima.

Pelas 12h00, decorre Leituras de Poesia com Ana Luísa Amaral, João Rios, Rui Springer e Isaque Ferreira.
Refira-se que a Fundação Cupertino de Miranda inaugurou no passado mês de junho o Centro Português do Surrealis-

mo que tem atualmente uma coleção de mais de três mil obras ligadas ao surrealismo, nomeadamente de Mário Cesariny 
e Artur Cruzeiro Seixas, num total de 130 artistas.

Com Carmina, a palavra latina que define a poesia como alguma coisa entre o pagão e o religioso, a ideia é ir além do 
que são habitualmente os festivais de poesia, em que apenas se ouve dizer poesia

Seraical Team no Campeonato 
de Portugal de Kartcross                     

José Luís Pereira 
lidera nos treinos

O famalicense José Luís Pereira, da Seraical Team, foi o 
mais rápido nos treinos oficiais do PTRX de Lousada, que se 
realizou há cerca de duas semanas. Na sua volta mais rápi-
da, ao traçado do Eurocircuito da Costilha, o piloto deixou o 
segundo classificado, a 20 centésimos de segundo. 

Na corrida de classificação, e depois de uma primeira par-
tida anulada na sequência de uma acieente, José Luís Perei-
ra quis escolher nova posição na grelha, mas isso não lhe foi 
permitido, embora em jornadas anteriores, tal tenha aconte-
cido. Luís Pereira ficou de fora, dessa qualificação, pelo que 
nas duas restantes, partiu sempre das últimos lugares.

Na final, o azar voltou. A duas voltas do fim, partiu-se um 
veio de transmissão que, para maior azar, ainda lhe furou o 
radiador. A próxima jornada é em Castelo Branco, dentro de 
uma semana. Será a penúltima do Campeonato.

O deputado famalicense 
à Assemboleia da Repúbli-
ca pelo PSD, Jorge Paulo 
Oliveira, quer saber se “a 
substituição dos cinco médi-
cos que saíram do Centro de 
Saúde de Vila Nova de Fa-
malicão, é a título provisório 
ou definitivo”, e se “os novos 
médicos contratados têm o 
mesmo grau de especializa-
ção daqueles que saíram”. 

As questões são colo-
cadas numa interpalação 
formal que efz ao Ministro 
da Saúde, no reacaldo dos 
problemas verificados na-
quele serviço durante o mês 
de Agosto, com milhares 

de famalicenses sem médi-
co de família e dificuldades 
de acesso a cuidados de 
saúde, e dos quais O Povo 
Famalicense deu conta em 
reportagem publicada há 
duas semanas. Recorde-se 
que a situação foi originada 
pela saída simultânea de 
cinco médicos, com os quais 
o Serviço Nacional de Saú-
de não renovou contrato, e 
pelo facto da contratação de 
novos clínicos não ter sido 
assegurada de modo a não 
existir vazio assistencial.

Na base dos esclare-
cimentos prestados pela 
Administração Regional de 

Saúde à nossa reportagem, 
em que assumia que “no ini-
cio do mês de setembro, já ti-
nha substituído os cinco mé-
dicos da Unidade de Saúde 
de Cuidados de Saúde Per-
sonalizados de Famalicão 
(UCSP)”, o deputado quer 
agora saber se estes subs-
titutos êm a título definivo e 
se garantem o mesmo grau 
de especialização dos ante-
cessores.

Jorge Paulo Oliveira não 
deixa de censurar que a sa-
ída daqueles cinco médicos 
a 31 de Julho, situação que 
descreve como “antecipá-
vel”, não tenha sido acau-

telada. Esta circunstância 
torna a situação “ainda mais 
grave”, uma vez que era “co-
nhecida a data da cessação 
daqueles contratos. “Porque 
razão a sua substituição não 
ocorreu imediatamente”, 
questiona o parlamentar.

O deputado do PSD, não 
deixou ainda de vincar que 
a falta de médicos é mais 
uma manifestação do “de-
sinvestimento do Governo 
na prestação dos serviços 
públicos, particularmente vi-
sível nos serviços de saúde, 
educação e acessibilidades, 
com claros prejuízos para as 
populações, neste caso para 

milhares de utentes daquela 
unidade de saúde”. 

Jorge Paulo Oliveira interpela Ministro da Saúde 
sobre substituição de médicos no Centro de Saúde

A Junta da União de Fre-
guesias de Ruivães e Novais 
decidiu ir mais além que o 
Governo e a Câmara Muni-
cipal nos apoios às crianças 
em idade escolar. A autar-
quia local decidiu oferecer 
diverso material escolar aos 
alunos, uma medida que foi 
assinalada simbolicamente 
na passada sexta-feira com 
o arranque do ano lectivo. 

O presidente da Junta, 
Duarte Veiha, marcou pre-
sença na Pré-Primária e 
Escola Básica de Ruivães 
e Novais, onde distribuiu o 
material oferecido, e do qual 
constam esferográficas, lá-
pis de cor, afias, borrachas, 
e cadernos. Também houve 
distribuição de rebuçados 
para acolher da melhor for-
ma a pequenada.

Entretanto, a Junta tem 
em marcha um programa de 
oferta de cursos intensivos 
de defesa pessoal às crian-
ças do 1.º ao 4.º anos de 
escolaridade. A frequência 
é gratuita, e as aulas terão 
lugar de segunda a sexta 
das 16h15 até às 17h30 na 
própria escola. A autarquia 
local fala dos benefícios da 
modalidade em matéria de 

“estímulo da resiliência e do 
auto controlo”

No arranque de mais uma 
jornada, marcada por novas 
medidas locais de apoio à 
comunidade educativa, a 
Junta aptoveita para desejar  
a todas as crianças, profes-
sores e auxiliares “um bom 
ano letivo, repleto de con-
quistas, de aprendizagem e 
de partilha”.

Junta da UF de Ruivães e Novais 
oferece material escolar aos alunos 
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Dia a Dia - Mário Martins

Ensina-se a amar, amando…
Esta carta serve para agradecer todos os cuidados e 
tempo dispendido que tiveram comigo. Sei que não sou 
uma criança fácil, mas também sei que era amado por 
todas as educadoras e auxiliares. Apesar da minha 
teimosia, personalidade vincada, dificuldade em estar 
quieto, não querer dormir, querer apenas fruta, comida 
e sopa passada, falar pouco, fazer birras, entre outras, 
sou uma criança extremamente carinhosa, que gosta de 
muitos afetos, dou abraços como ninguém, sei mostrar o
 meu amor. Esse amor que sinto pela escola é tão grande 
que nunca fiquei a chorar quando os meus pais me 
deixavam todas as manhãs. Gostei muito destes três 
anos, fui muito feliz e espero que essa felicidade vos 
tenha contagiado, tornando os vossos dias mais fáceis. 
Foi convosco que aprendi a ser a pequena pessoa que sou.

1. Ser amado e amar…

Já disse aqui muitas vezes que sou um “fã” incondicional 
e um admirador apaixonado do trabalho desenvolvido pelas 
instituições particulares de solidariedade social (IPSS), sendo 
sempre com um prazer redobrado – não fosse eu o Presidente 
da Direção! - que trago a esta coluna o trabalho que vai sendo 
desenvolvido pela Associação Gerações.

Hoje vou falar-lhes de amor e de afetos, através da carta 
de um menino que foi viver para longe e que teve, por isso, de 
interromper a sua trajetória de vida na Associação Gerações. 
A carta que vou transcrever não foi escrita pelo menino, mas 
o pai e a mãe deram-lhe voz, retratando os seus sentimentos 
e as suas emoções de uma forma simples, mas sublime e pro-
funda, proporcionando a todos e a todas as que trabalham na 
casa um vibrante conforto por, mais uma vez, saberem que 
aquilo que fazem é bem feito.

Diz assim a carta que resume a história desta criança du-
rante os três anos, um no berçário, um na creche um e um na 
creche dois, em que viveu na Associação Gerações.

“Olá, Educadora Sílvia!
O meu nome é (omito o nome da criança, por razões ób-

vias). Por questões profissionais, os meus pais viram-se obri-
gados a mudar de residência para a Cidade da Maia. Como a 
distância entre a Maia e Famalicão ainda é grande, tornou-se 
insustentável financeiramente eu continuar a minha «vida aca-
démica» na instituição Gerações.

Esta carta serve para agradecer todos os cuidados e tempo 

dispendido que tiveram comigo. Sei que não sou uma criança 
fácil, mas também sei que era amado por todas as educadoras 
e auxiliares. 

2. Fui muito feliz…

Apesar da minha teimosia, personalidade vincada, dificul-
dade em estar quieto, não querer dormir, querer apenas fruta, 
comida e sopa passada, falar pouco, fazer birras, entre ou-
tras, sou uma criança extremamente carinhosa, que gosta de 
muitos afetos, dou abraços como ninguém, sei mostrar o meu 
amor. Esse amor que sinto pela escola é tão grande que nunca 
fiquei a chorar quando os meus pais me deixavam todas as 
manhãs. Gostei muito destes três anos, fui muito feliz e espero 
que essa felicidade vos tenha contagiado, tornando os vossos 
dias mais fáceis. Foi convosco que aprendi a ser a pequena 
pessoa que sou.

Os meus pais (omito os nomes, também por razões óbvias) 
estão muito gratos pelos vossos ensinamentos e pelo senti-
mento de tranquilidade e confiança que a Gerações lhes trans-
mitiu.

Em setembro, vou começar uma nova etapa numa nova es-
cola e com novos amigos. A Gerações vai comigo no coração.

Um especial agradecimento à Educadora Sara que tão bem 
me acolheu com cinco meses de idade, à Educadora Sílvia que 
me acompanhou até agora, às «Julianas» que me davam mui-
tos abracinhos, à Bruna que me roubava muitos beijinhos, à 
Marta que me recebia sempre com um enorme sorriso, à Cata-
rina com o seu jeito tão ternurento, à Educadora Ana Rita pelo 
seu amor, à Doutora Daniela que me dava os bons dias tão 
bons logo de manhã e me fazia sorrir. A todos muito obrigado.

Um grande beijinho a todas e todos da instituição, e cuidem 
bem dos meus amigos. Até sempre.”

Esta é uma “carta de despedida” cheia de ternura e de 
gratidão pelo trabalho desenvolvido com esta criança. A gra-
tidão não seria necessária porque as instituições particulares 
de solidariedade social existem para proporcionar a todas as 
crianças que recorrem aos seus serviços, os seus melhores 
momentos de tranquilidade, de amizade, de amor, de compre-
ensão, de liberdade, de afirmação da personalidade, de criati-
vidade e de criação, de desenvolvimento integral e sobretudo 
de brincar, o “ofício” universal de todas as crianças.

Já transcrevi neste espaço um pensamento de Goethe que 
deve “agitar” em permanência as cabeças de todas as educa-
doras e de todos os educadores e de todos aqueles e aquelas 
que trabalham de perto na educação de crianças. Diz assim: 
“Só é possível ensinar uma criança a amar, amando-a.” Haverá 
outro caminho ou outra alternativa? Evidentemente que não.

3. Um hospital certificado

O Centro Hospitalar do Médio Ave que, como sabemos, 
agrega os hospitais de Vila Nova de Famalicão e de S. Tir-
so, numa cerimónia que mereceu a presença do Secretário de 
Estado da Saúde, do Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão e, naturalmente, do Presidente do Conse-
lho de Administração, António Barbosa, recebeu o “diploma 
de certificação” pelo “Caspe Healthcare Knowledge Systems” 
(CHKS). Segundo a comunicação social, e de acordo com a 
administração do CHMA, esta certificação confirma “o empe-
nho dos profissionais do CHMA em proporcionar aos utentes 
uma resposta cada vez mais qualificada, de acordo com as 
melhores práticas nacionais e internacionais”.

Tudo o que represente certificação que, obviamente, tem 
a ver com mais qualidade, neste caso, dos serviços que se 
prestam aos clientes – utentes de um hospital, é imensamente 
importante para os cidadãos que a ele recorrem, por ser gera-
dora de mais confiança e de fiabilidade nos cuidados que são 
prestados.

Pela informação que foi disponibilizada, não ficamos a sa-
ber que serviços foram certificados no Centro Hospitalar do 
Médio Ave, hospitais de Famalicão e de S. Tirso. Foi a quali-
dade do atendimento e o encaminhamento dos utentes? Foi a 
redução dos tempos de espera para uma consulta externa ou 
para uma urgência? Foi a qualidade dos serviços cirúrgicos 
que são prestados? Foi a qualidade global dos dois hospitais 
em todas as suas componentes humanas, técnicas e cirúrgi-
cas? O que importa aos cidadãos é que, globalmente, num 
hospital, se sinta um processo de melhoria contínua…

No exterior do Hospital de Famalicão, há um “painel” a dar 
conta deste processo, com a seguinte frase: “CHMA certifica-
do pelo CHKS”. 

O povo anónimo não sabe “traduzir” isto!...
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Sob o lema Comunidade 
com Futuro, o Festival Vi-
são’25 arranca esta sema-
na e prolonga-se até 27 de 
Outubro, desafiando os fa-
malicenses a reflectir sobre 
o que mais gostam em Vila 
Nova de Famalicão e o como 
perspectivam o futuro seu 
colectivo. A iniciativa envol-
ve mais de 60 entidades do 
concelho, e irá proporciona-
rá 25 ações diversificadas e 
descentralizadas, que irão 
envolver diretamente muitas 
centenas de pessoas.

Ao longo desta primeira 
semana, o sofá amarelo, que 
ficou cristalizado como sím-
bolo do programa Famaicão 
Visão’25, irá acompanhar as 
várias iniciativas interpelan-
do e interagindo com os fa-
malicenses.

A primeira acção decorre 
já esta quarta-feira, 19 de 
setembro, pelas 8h30, na 
Incubadora Made In - Rio-
pele, com um encontro de 
novos empreendedores de 
Startups, empresários ex-
perientes e jovens licencia-
dos que serão colocados a 
triangular dicas, experiên-
cias, ideias e desafios, es-
tabelecendo sinergias para 
uma comunidade incuba-
dora. A organização está a 
cargo da Comissão Social 
Inter-Freguesias (CSIF) de 
Joane, Vermoim, Pousada 
Saramagos e Mogege, que 
colocará na Incubadora da 
Riopele e em colaboração 
com o Famalicão Made IN, 
estes agentes à volta de um 
copo de café, com um “Star-
tup Cofee”.

No dia seguinte, Na quin-
ta-feira, a CSIF de Gondife-

los, Cavalões, Outiz e Louro 
elege a ciclovia Famalicão-
-Póvoa de Varzim como uma 
oportunidade para o desen-
volvimento do território. E a 
partir do levantamento dos 
recursos e potencialidades 
identificadas pretende re-
colher contributos para po-
tenciar o investimento infra-
estrutural. O encontro para 
debater a “Cartografia Social 
da Via Pedonal e Ciclável”, 
realiza-se na Junta de Fre-
guesia de Cavalões, a partir 
das 21h00.

Entretanto, na sexta-feira, 
pelas 18h00, na Casa da Ju-
ventude, reúne-se a Geração 
Visão’25. Desde 2014, um 
grupo de 25 jovens debate e 
reflete na Casa da Juventu-
de, pelos seus olhos e suas 
palavras, como querem que 
seja o futuro de Famalicão. 
Desta vez, tendo por base 
anteriores levantamentos 
de necessidades, os jovens 
serão desafiados para con-
ceberem novas propostas de 
projetos.

No sábado, a “Feira de 
Produtos da Terra”, atividade 
da Comissão Social Inter-

freguesias do Vale do Este, 
já reconhecida pelos Selos 
Visão’25, comemora o seu 
4ª aniversário. Aproveitando 
a data, no decorrer da feira 
será promovida uma reflexão 
e debate sobre os produtos e 
espécies locais e a agricul-
tura biológica. Em colabora-
ção com Pelouro da Família 
e Saúde, será confecionada 
uma sopa. E até final de se-
tembro, a “Sopa da Terra” 
percorrerá a feira Rural de 
Joane, o Mercado em Riba 
de Ave e a Feira Grande.

A fechar a primeira se-
mana de eventos destaque 
para as comemorações do 
Dia Europeu Sem Carros, 
também no sábado, dia 22 
de setembro, uma iniciativa 
do pelouro da mobilidade 
em parceria com diversos 
serviços e parceiros, em que 
as ruas do centro da cidade 
serão tomadas por múltiplas 
atividades com o público, 
promotoras de novos modos 
de mobilidade suave para 
uma cidade mais sustentável 
e de novas formas de ocu-
pação e fruição do espaço 
público.

Festival Famalicão Visão’25 
em busca de uma 
Comunidade com Futuro

Startup famalicense IOTech 
apresenta novidade tecnológica

A startup famalicense IOTech vai iniciar em 
outubro a comercialização de um novo serviço 
web, designado ioHub, uma plataforma colabo-
rativa e inteligente, disponível na “cloud” (logo, 
acessível em qualquer lugar, hora e disposi-
tivo), que permite o contacto entre o cidadão 
e um provedor de serviços, isto é, uma rede 
de prestadores de serviços diversificados, em 
tempo real.

A apresentação oficial desta novidade tec-
nológica acontecerá nos dias 26 e 27 de se-
tembro, durante o 28.º Digital Business Con-
gress, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, numa organização da APDC – Associação 
Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações. Já na Web Summit 2019 será lança-
da a versão em inglês do ioHub. Dois eventos em que a IOTech participará pela primeira vez.

Filipe Portela, o administrador, adianta que o ioHub “contribuirá para a resolução de pre-
ocupações dos cidadãos em várias áreas (saúde, economia, advocacia, educação, outros), 
de forma rápida e eficaz, e simplificará também a forma como as organizações interagem 
com os seus clientes”. A rede ioHub está a crescer e encontra-se na fase de registo de novos 
clientes. Qualquer empresa ou prestador individual pode fazer o seu registo sem custos em 
iohub.iotech.pt.
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O período de férias já ter-
minou, mas a silly season 
mantém-se, como o Bloco 
de Esquerda nos tem vindo 
a habituar. A líder do Bloco 
veio, com aquele que subs-
tituiu Ricardo Robles na Câ-
mara Municipal de Lisboa, 
anunciar a proposta de uma 
Taxa para a “Especulação 
Imobiliária”. E a expressão 
estar entre as aspas é bas-
tante simples, continuo com 
dificuldade em perceber o 
que significa.

Da parte do Bloco é fácil 
perceber a importância que 
tem este assunto. Precisam 
de limpar a imagem sobre 
aquela expressão “Olha para 
o que eu digo, não olhes 
para o que eu faço”. O seu 
anterior Vereador, que após 
fazer uma campanha, atra-
vés de insultos baratos aos 
outros candidatos, contra o 
valor da habitação em Lis-
boa, comprou um prédio por 
um milhão e tentou vende-lo 
por 5.

Pessoalmente nada tenho 
a obstar em relação a este 
tipo de comportamentos. 
Adoro ver a minha cidade 
a ser reconstruída, ver re-
nascer edifícios antigos que 
após o abandono trazem de 
novo glamour e requinte a 
Famalicão, casos que feliz-

mente estão a crescer. As ci-
dades ficam, definitivamente 
a ganhar e as pessoas tam-
bém.

Infelizmente em Lisboa vi-
mos a assistir a um problema 
novo, os portugueses já não 
tem capacidade para pagar o 
preço da requalificação dos 
prédios. Os lisboetas são 
obrigados a sair do seu cen-
tro histórico, mas a questão 
que se coloca é se esse é 
um problema novo? Porque 
é que, a dita margem Sul tem 
tantos habitantes? Será que 
em Lisboa toda a gente que 
pretende viver no Centro, 
efetivamente vive? As peri-
ferias das cidades existem 
porque?

Este problema sobre a 
reabilitação tem sido desde 
sempre um problema sério 
para o Bloco. Se vimos a 
Taxa Mortágua a penalizar 
aqueles que tem um patri-
mónio acima dos 600 mil 
euros em 2016, agora vemos 
a Taxa Robles a penalizar 
quem esta a tirar os nossos 
centros das cidades do cin-
zento.

Mas será que estas “ta-
xas e taxinhas” vão a dimi-
nuir este tipo de lucros? Ou 
apenas será mais uma forma 
de o Bloco se afirmar com o 
seu fundamento puramente 

ideológico que nada efetiva-
mente proporciona à popu-
lação. Se realmente fossem 
altruístas deveriam era pro-
por a exigência de uma alta 
carga fiscal, aos partidos 
políticos.

O PSD já mostrou o seu 
novo eu e decidiu aliar-se a 
esta ideia. O Governo no seu 
habitual ideal eleitoralista, 
também vai a reboque.

A Catarina Martins admi-
tiu no caso Robles que havia 
sido um “erro de análise” da 
situação em que se envolveu 
o Vereador da altura, afinal 
não haviam sido os “ataques 
da direita” a distorcerem a 
situação.

Da minha parte parece-
-me que o slogan “Não nos 
Robles mais” é perfeito.

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

Os erros de análise do BE

A pintora Adriana Molder é quem assina a pró-
xima exposição da galeria Ala da Frente. A artista 
portuguesa, que vive entre Lisboa e Berlim, inau-
gura, no próximo sábado a exposição “Fantasma-
goriana”, uma série de sete pinturas/retratos en-
voltos num ambiente predominantemente obscuro, 
fantasmagórico e cinematográfico. 

A mostra vai estar patente na galeria de arte 
contemporânea famalicense até janeiro do próxi-
mo ano. Adriana Molder apresenta um conjunto 
de trabalhos em acrílico sobre tela solta, de cores 
fortes, habitado por espectros, fantasmas e histó-
rias de amor. Os retratos, nas palavras da artista, 
lançam olhares “não tanto sombrios ou aterrado-
res, mas cheios de uma melancolia singularmente 
doce”. 

“Fantasmagoriana” tem como base a coletâ-
nea de contos alemães com o mesmo nome, que 
será publicada em português no livro-catálogo que 
acompanha a nova exposição da Ala da Frente. “E 
é nestes (retratos) que o público pode conseguir reconhecer-se em rostos que, tal como os 
fantasmas destes contos, não são mais do que vestígios de emoções passadas”, explica. 

A literatura e o cinema têm sido, de resto, uma constante fonte de inspiração para o traba-
lho de Adriana Molder, que neste trabalho procurou dar aquilo que mais procura para os seus 
retratos – a intensidade. 

Nascida em Lisboa, em 1975, Adriana Molder vive e trabalha em Berlim e na capital por-
tuguesa. Em 2003 recebeu o prémio revelação CELPA/Vieira da Silva e, em 2007, o Herbert 
Zapp Preis für Junge Kunst (Prémio Jovem Artista).

Expõe regularmente desde 2002. Tem desenvolvido um corpo de trabalho de desenho 
e pintura, focado essencialmente no retrato. O seu trabalho está representado em várias 
coleções públicas e privadas, em Portugal e no estrangeiro, tais como a Coleção Berardo, 
Coleção António Cachola, Fundação EDP, Fundació Sorigue, em Espanha, ou o Kupfers-
tichkabinett - Staatliche Museen (Gabinete de Gravuras e Desenho do Museu Estatal), em 
Berlim, na Alemanha.  

Adriana Molder expõe 
na galeria Ala da Frente 
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O movimento internacio-
nal “Cycle Chic” regressa a 
Vila Nova de Famalicão no 
próximo sábado para as co-
memorações do Dia Euro-
peu Sem Carros, uma inicia-
tiva promovida pelo pelouro 
da Mobilidade da Câmara 
Municipal, no âmbito do Fes-
tival Famalicão Visão 25. 

O passeio de bicicleta, 
organizado pela associação 
juvenil YUPI, vai já para a 
sua quarta edição e está 
marcado para as 17h00, com 
saída da Rua de Santo Antó-
nio. A inscrição é obrigatória 
e pode ser efetuada no site 
do Município, em www.vila-
novadefamalicao.org. 

O passeio é apenas uma 
das muitas atividades pro-
movidas pela autarquia para 
celebrar o Dia Europeu Sem 
Carros, assinalado anual-
mente no âmbito da Semana 
Europeia da Mobilidade, que 
este ano decorre sob o lema 
“Combina e Move-te”. 

Focado nas novas for-
mas de ocupação e fruição 
do espaço público, o evento 
irá condicionar as principais 
artérias do núcleo urbano 
da cidade, que vão estar en-
cerradas ao trânsito, numa 
espécie de laboratório de en-
saio para uma cidade mais 
amiga do ambiente e dos 
peões. 

Dos vários eventos pro-
gramados destaque para um 
workshop de Geocaching, às 
10h00, promovido pela asso-
ciação PASEC e pela CSIF 
da Área Urbana. A iniciativa, 
de inscrição obrigatória no 
site do Município, terá como 
local de concentração a Pra-
ça D. Maria II. A Escola de 
Educação Rodoviária tam-
bém se associa à iniciativa 
com uma atividade que tem 
por objetivo ensinar os mais 
pequenos a circular de bici-
cleta na via pública. 

Haverá ainda uma de-
monstração de bicicletas 
elétricas, para a inauguração 
da exposição “Ciclovia como 

motor de desenvolvimento 
do nosso território”, na Rua 
de Santo António, e a reali-
zação de vários momentos 
culturais, com oficinas e lei-
turas ao ar livre e a presença 
do Teatro Bus. 

As atividades implicarão 
concretamento os cortes de 
trânsito na Praça D. Maria 
II (Topo Norte, em frente à 
Fundação Cupertino Miran-
da), das 14h00 do dia 21 de 
setembro até às 20h00 do 
dia 22 de setembro;na Rua 
Adriano Pinto Basto (a par-
tir do entroncamento com a 
Rua Daniel Santos/ a seguir 
à Iris) e na Rua de Santo An-
tónio, das 20h00 do dia 21 

de setembro até às 20h00 do 
dia 22 de setembro. 

O programa completo da 
iniciativa pode ser consulta 

do no site do município. 

Comemorações decorrem no próximo sábado

O desafio é pedalar, no Dia Europeu Sem Carros

Devesa com aula 
de Pilates Clínico grátis

  
O Parque da 

Devesa vai rece-
ber, no próximo 
dia 23 de setem-
bro, domingo, 
pelas 10h00, 
uma aula de Pila-
tes Clínico.

A iniciativa é 
promovida em parceria com a Clínica Neurodor, é de parti-
cipação livre e gratuita. A aula irá decorrer junto ao parque 
de estacionamento do Citeve.

A freguesia de Vale S. Cosme acolhe, no fim de semana de 6 e 7 de Outu-
bro, a 9.ª Feira das Colheitas, iniciativa que terá lugar no Adro da Igreja e tem 
em destaque no programa deste ano a 1.ª Descida de Carrinhos de Rolamen-
tos, pelas 14h30 de sábado.

Ainda no sábado, pelas 21 horas, terá lugar uma matança do porco, e para 
as 22 horas está agendada a realização de uma desfolhada. No recinto haverá 
barraquinhas com petiscos e bebidas, nomeadamente sopa da pedra e pão 
com chouriço. A noite inclui ainda animação musical. Já no domingo, ao início 
da tarde haverá lugar para um cortejo. O almoço será de serviços para fora, e 
os petiscos voltarão a marcar presença pela tarde fora.

Vale S. Cosme: Feira 
das Colheitas com Descida 
de Carrinhos de Rolamentos
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O Grupo Desportivo de 
Natação de Famalicão par-
ticipou, nos dias 14 e 15 de 
setembro, nas 24 horas a na-
dar, realizadas em Loulé.

Os nadadores João Tino-
co, João Silva, Pedro Ferrei-
ra e Beatriz Martins integra-
ram a equipa que ao longo 
das 24 horas de prova com-

pletaram 108 quilómetros a 
nadar, obtendo um honroso 
4.º lugar da geral.

Para o treinador Famali-
cense Pedro Faia, “foi mais 

uma experiencia fantástica 
que os nossos atletas tive-
ram, enaltecendo o convite 
que nos foi formulado pela 
Câmara de Loulé.” O técnico 
fala de uma “prova sempre 
muito disputada”, em que os 
atletas famalicenses “se su-
peraram, assumiram o desa-
fio e divertiram-se numa pro-
va singular, mas muito dura”. 
Segundo Pedro Faia, esta 
é “uma prova que acarreta 
uma enorme carga psicológi-

ca e de capacidade de supe-
ração”, pelo que, “completar 
mais de cem quilómetros a 

nadar é algo que só está ao 
alcance dos eleitos”.

Famalicenses completam 108 Kms 
a nadar

Cabeçudos assinalou 
Dia do Doente 
e do Idoso

A comunidade paroquial de S. Cristóvão de Cabeçu-
dos, do Arciprestado de Vila Nova de Famalicão, viveu um 
dia dedicado aos doentes e idosos da freguesia, no pas-
sado domingo.

Orientado para o lema “Somos frágeis, mas nunca es-
quecidos”, o dia foi assinalado com a celebração da Euca-
ristia, que contou com a animação litúrgica do Grupo de 
Jovens. No final, todos os doentes e idosos, juntamente 
com a restante comunidade, foram convidados para um 
lanche no salão paroquial, oferecido pela Conferência Vi-
centina. “Este convívio decorreu num ambiente de grande 
animação e espírito fraterno e não faltaram as conversas 
e partilha de memórias entre os presentes, bem como cân-
ticos populares e jogos, dinamizados mais uma vez pelos 
jovens”, descreve a organização.

As tradicionais festas de-
nominadas Romaria Nova, 
em honra do Sagrado Co-
ração de Maria e Senhora 
da Boa Hora, realizaram-se 
entre os dias 6, 7, 8 e 9 de 
Setembro. 

Na quinta-feira, realizou-
-se o levantar dos Majesto-
sos Mastros  A sexta-feira foi 
preenchida com apresenta-
ção dos escalões de forma-
ção e equipa sénior de C.D. 
de Lousado, seguindo-se a 
atuação do Rancho Folcló-
rico de Santa Marinha da 
Lousado, Rancho Etnográfi-
co de Ribeirão, e do Rancho 
Folclórico da Casa do Povo 
de Calendário.

No sábado, o dia come-
çou com a saída do grupo 
de Zés P`reiras “Nós e os 
Outros de Santa Marinha de 
Lousado”, que percorreram a 
freguesia terminando junto à 
Capela, seguindo-se da par-

te da tarde a Banda Marcial 
Foz do Douro.

A procissão em honra do 
S. Lourenço saiu da capela 
de S. Lourenço em direcção 
à igreja, seguindo-se a Missa 
e cantada pelo Grupo Coral. 

A noite foi preenchida 
com a atuação do Grupo de 
Danças “Active Dance” e do 
grupo “Vira Milho”, de segui-
da uma sessão de fogo-de-
-artifício a cargo de  “Varzie-
la”, terminando a noite com o 
DJ Pedro Barbosa. 

O domingo começou com 
a celebração da Missa fes-
tiva realizada na Capela e 
cantada pelo Grupo Coral. 

A Banda  Musical de Riba 
D`Ave, e Filarmónica do Po-

ranimaram o início da tarde 
até à saída da procissão em 
hora do Sagrado Coração 
de Maria e Senhora da Boa 
Hora, à qual se associaram 
os órgãos autárquicos da 
Junta de Freguesia e em re-
presentação da Câmara Mu-
nicipal o vereador Augusto 
Lima.

A noite foi preenchida 
pela atuação do grupo “Bati-
da de Coco”, e do Fernando 
Rocha terminando com uma 
sessão de fogo de artifício. 

As festas encerraram na 
segunda-feira com a recolha 
de S. Lourenço à Capela efe-
tuada pela comissão de fes-
tas e acompanhados pelos 
escuteiros locais.

Romaria Nova atraiu fiéis 
a Lousado
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A APPACDM - Associa-
ção Portuguesa de Pais e 
Amigos das Crianças Defi-
cientes Mentais de Braga, 
que superintende o pólo de 
Vila Nova de Famalicão, vive 
dias conturbados. Uma sen-
tença do Supremo Tribunal 
de Justiça (STJ), do final do 
ano passado, confirmou a 
decisão do Tribunal da Re-
lação de Guimarães que 
decretou a anulação das 
eleições realizada em 2011, 
e com isso abriu caminho à 
reintegração do elenco que 
à data se encontra em fun-
ções, mas demissionário. 
Por consequência, foram 
asfastados os órgãos que se 
encontravam ao leme da ins-
tituição, e que haviam sido 
reconduzidos para um novo 
mandato (quadriénio 2017-
2021) apenas um mês antes 
da decisão judicial.

Associados e pessoas li-
gadas à APPACDM, com as 
quais “O Povo Famalicense” 
chegou à fala, esperavam 
que uma vez anuladas as 

eleições de 2011, a direcção 
reintegrada convocasse de 
imediato novo acto eleitoral, 
no sentido da normalização 
institucional. No entanto, 
passado quase um ano des-
de a execução da sentença 
do STJ (em Dezembro de 
2017), as eleições continuam 
por convocar e acontecer.

Caricato, é que foi preci-
samente um erro dos órgãos 
demissionários de 2011 a 
criar as condições para que 
o acto eleitoral desse ano 
acabasse sendo anulado pe-
los tribunais. 

Este semanário procurou 
um esclarecimento da parte 
da direcção da APPACDM, 
nomeadamente quanto à re-
alização de eleições que a 
própria assume estar a dar 
“os primeiros passos”, mas 
não obtivemos qualquer res-
posta até ao fecho da edição.

Irregularidade 
cometida por quem 
a impugna

Francisco Gama Adão, 

advogado que ainda há bem 
pouco tempo representava 
os associados que se opu-
seram à impugnação inter-
posta por essa direcção, 
adianta que o fundamento da 
anulação é um “erro de con-
vocatória”, erro esse que foi 
cometido precisamente pela 
mesa da Assembleia Geral 
que se encontrava demissio-
nária (juntamente com direc-
ção e conselho fiscal), e que 
haveria de impugnar as elei-
ções convocadas, invocando 
lapso atribuível aos próprios. 
Uma vez demissionários os 
órgãos agora reintegrados 
por força de decisão judicial, 
a mesa da Assembleia Ge-
ral convocou eleições uma 
primeira vez, e uma irregu-
laridade obrigou a uma nova 
convocatória que “diminuiu 
o prazo para apresentação 
das candidaturas”, esclarece 
o jurista, segundo o qual este 
é fundamento que permite 
aos autores da irregularida-
de formal terem agora sido 
reintegrados na instituição.

Segundo Francisco Gama 
Adão, encontrando-se de-
missionários à data do acto 
impugnado, os órgãos em 
funções deveriam marcar 
eleições de imediato, o que 
não aconteceu, até porque 
essa qualidade reduz o seu 
âmbito de actuação à “ges-
tão corrente”. É o que esta-
belece a lei geral perante 
órgãos demissionários, su-
blinha o causídico, segundo 
o qual não é isso que está a 
acontecer de facto, uma vez 
que estão a ser perpetrados 
“actos lesivos da instituição”, 
com a revisão de carreiras, 
contratações, candidaturas a 
fundos comunitários ou mes-
mo estão a ser consideradas 
decisões de fundo para a 
instituição, nomeadamente, 
de autonomização dos pólos 
e “desagregação da APPA-
CDM tal como a conhece-
mos, como um todo dos seus 
complexos”.

Segundo Francisco Gama 
Adão há entretanto decisões 
judiciais pendentes que co-
locam em causa a execução 
da sentença do STJ. Isto por-
que, esclarece, o Supremo 
decretou a nulidade das elei-
ções de 2011 “apenas e só”, 
não tendo havido qualquer 
decisão expressa no senti-
do dos órgãos demissioná-
rios de 2011 regressarem a 
funções. Deduziu embargos 
é execução, esclarece, con-
victo de que “teria que haver 
uma nova deliberação”, e 
solicitou um incidente con-
tra a liquidez da sentença. 
Alegou, nomeadamente, que 
desde 2011 os órgãos de-
missionários “tiveram mais 
três actos eleitorais em que 
podiam ter-se candidatado 
mas não o fizeram”, sugerin-
do com isso que mais do que 
submeterem-se a eleições, 
os órgãos cessantes preten-
diam legitimar-se na secreta-
ria. O Tribunal de Famalicão 
“andou mal”, lamenta, por-
que indeferiu o solicitado e 
acabou reduzindo todas as 
partes processuais à mesma 
qualidade, coarctando com 
isso à defesa “a possibilida-
de de oposição” no processo 
em curso.

Indignado com a natureza 
de algumas das decisões do 
sistema judicial no caso em 
concreto, Francisco Gama 
Adão não tem duvidas que 
“a instituição é que esta a 
sofrer”, em função de um 
“capricho”. Teme ainda que 
perigue a continuidade da 
APPCDM tal como a conhe-
cemos e que a regresse a 
tempos de instabilidade, de 
que “vinha recuperando”.

Instabilidade
 pública

Uma das pessoas que se 
insurge publicamente pela 
necessidade de eleições é 
o famalicense António Cân-
dido Oliveira, professor ca-
tedrático da Universidade do 
Minho, que num artigo pu-
blicado na passada semana 
no Diário do Minho escreve: 
“anuladas essas eleições, 
por razões meramente for-
mais, o que seria de esperar 
é que, pelo menos e sem 
outras considerações, se re-
alizassem de imediato novas 
eleições para os corpos so-
ciais da APPACDM. Não foi 
isso o que sucedeu”. O arti-
culista lamenta que a asso-

ciação tenha, “em 2018, um 
presidente e uma direcção 
eleitas em 2009 e demissio-
nárias desde 2011, actuando 
com poderes diminuídos”, e 
conclui: “não dá para enten-
der! Urge fazer quanto antes, 
ainda este ano, eleições na 
APPACDM para que esta 
instituição, que tão bons ser-
viços tem prestado ao longo 
de várias décadas, volte à 
normalidade, com corpos 
sociais devidamente eleitos”.

Direcção 
demissionária de 
2011 reassume sete 
anos depois

A sentença do STJ de-
creta “julgar procedente a 
presente ação e em conse-
quência anular a deliberação 
tomada na Assembleia Geral 
da APPACDM, ocorrida em 
17 de Dezembro de 2011, de-
signadamente a Assembleia 
Eleitoral, que determinou a 
eleição da Lista A (única) e 
consequentemente o res-
pectivo acto eleitoral”.

Com esta decisão, a di-
recção de Alberto Sousa, 
que foi eleito em 2011, e su-
cessivamente reconduzido 
nas eleições de 2014 e 2017, 
cessou funções em 19 de 
Dezembro do ano passado, 
altura em que a sentença do 
Supremo foi executada. 

Contudo, a direcção rein-
tegrada, presidida por Antó-
nio Melo, reassumiu na mes-
ma qualidade em que à data 
de 2011 se encontrava, de-
missionária, e com poderes 
diminuídos. O quadro não 
agrada a pessoas ligadas ao 
pólo da APPACDM de Vila 
Nova de Famalicão, para os 
quais a direcção de António 
Melo deveria ter convocado 
eleições de imediato, com o 
objectivo de trazer de volta a 
estabilidade à instituição que 
tem vivido tempos conturba-
dos.

Em nota informativa pu-
blicada no seu site no res-
caldo de Agosto, a direcção 
de António Melo alega que 
“estão a ser dados os primei-
ros passos com o objectivo 
de tão rapidamente quanto 
possível se restaurar a lei e 
a ordem na vida associati-
va. Sempre no respeito pelo 
cumprimento da Lei Geral e 
das normas estatutárias, em 
particular”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

APPACDM: sentença do Supremo 
reintegra direcção demissionária de 2011 
e instala clima de tensão
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ADECA na 12.ª Meia 
Maratona do Porto

A Associação 
Desportiva de Caste-
lões esteve presente 
na 12.ª Meia Mara-
tona do Porto que se 
realizou no passado 
domingo, alcançaddo 
“ótimos resultados”.

Em prova estive-
ram os atletas Fran-
cisco Morais, José Teixeira, Abílio Faria e Gusto Araújo 
que competiram na distância de 21 quilómetros, sendo 
que José Coelho e João Martins percorreram a distância 
de 12 quilómetros.

O Campeonato Distrital 
Absoluto de Xadrez Coleti-
vo na vertente Rápidas e na 
vertente Semirrápidas reali-
zou-se no passado sábado, 
na Escola EB 2,3 de Noguei-
ra, em Braga.

A equipa vencedora da 
parte da manhã foi a equipa 
A do GDR Amigos de Urge-
ses (4 vitórias e 1 empates). 
No entanto, a grande revela-
ção deste Torneio foi a jovem 
equipa famalicense, CX A2D, 
que alcançou o vice-título 
Distrital (3 vitórias, 1 empate 
e 1 derrota), que assumiu um 
futuro promissor na moda-

lidade. Da parte da tarde, o 
CX A2D continuou a causar 
sensação ao conquistar o 
3.º lugar do pódio absoluto. 
Desta vez, as equipas A e B 
do GDR Amigos de Urgeses 
classificaram-se em 1º e  2º 
lugares, respetivamente.

No próximo dia 22 de 
setembro realizar-se-ão o 
Campeonato Distrital Abso-
luto de Xadrez Individual na 
vertente Rápidas e na ver-
tente Semirrápidas, também, 
na Escola EB 2,3 de Noguei-
ra – Braga.

Xadrez da Didáxis vice-campeão 
com equipa promissora

Refood promove 
festival solidário

A Refood promove, no próximo dia 29, o 1.º ReFesti-
val Re-Food Vila Nova de Famalicão, que terá lugar pelas 
21h000 na Casa das Artes.

O serão irá contar com as atuações solidárias de vários 
grupos e artistas conceituados no mundo das artes.

“No concelho de Vila 
Nova de Famalicão a oferta 
da rede pública educativa é 
suficiente para dar resposta 
a todas as matrículas apre-
sentadas pelos alunos do 
concelho de Vila Nova de 
Famalicão”. Esta é a conclu-
são a que chegam os vere-
adores do PS, no rescaldo 
de uma reunião que mantive-
ram ontem com o director do 
Agrupamento de Escolas de 
Pedome. 

A visita de trabalho teve 
lugar no dia de ontem, se-
gunda-feira, e as conclusões 
chegaram por intermédio 
de uma nota de imprensa 
em que os socialistas afir-
mam que, em prejuízo da 
continuação de uma traba-
lho de avaliação do sector 
da saúde, “para o ano letivo 
de 2018/2019, ao nível do 
ensino básico, foram apre-
sentadas, no Agrupamento 
de Escolas de Pedome, 153 

matrículas de alunos resi-
dentes no concelho de Vila 
Nova de Famalicão, sendo 
que todos foram colocados 
a frequentar as aulas em 
estabelecimentos de ensino 
público do concelho Fama-
license (5 turmas na Escola 
de Pedome e 2 turmas na 
Escola de Joane)”. Segundo 
os socialistas, “nenhum alu-
no do concelho de Vila Nova 
de Famalicão que tenha feito 
a sua matrícula no Agrupa-
mento de Escolas de Pedo-
me ficou sem escola para 
frequentar na respetiva zona 
do seu concelho, registan-
do-se que ninguém, depois 
de efetuar a sua matrícula, 
se viu obrigado, por falta de 
oferta da rede pública, a ter 
de sair do concelho de Vila 
Nova de Famalicão para ter 
acesso ao ensino público”. O 
PS reconhece que “efetiva-
mente poderão existir casos 
de alunos residentes no con-

celho de Vila Nova de Fama-
licão cuja opção, por razões 
subjetivas que dirão natural-
mente respeito a cada um 
desses casos concretos, foi 
por ir estudar para escolas 
que não pertencem ao con-
celho, mas é um facto que o 
Agrupamento de Escolas de 
Pedome e a rede de oferta 
pública de ensino no con-
celho sempre conseguiu dar 
resposta, em escolas famali-
censes, a todos os pedidos 
de matrícula que lhe foram 
apresentados”.

Entretanto, com um fim 
de semana de contactos 
com a população, Rui Faria 
e os vereadores socialistas 
na Câmara Municipal, bem 
como presidente do Grupo 
do PS na Assembleia Muni-
cipal, estiveram presentesna 
iniciativa “Um Dia Pela Vida” 
da Liga Portuguesa Contra 
o Cancro, organizado pelo 
Núcleo Regional do Norte e 

pelos seus responsáveis no 
concelho de Famalicão. A 
presença do PS e seus autar-
cas é um “reconhecimento e 
apoio a esta causa de saúde, 
solidária e humanista, desta-
cando-se o grande trabalho 
de voluntariado realizado”, 
refere o PS, que aproveitou 
para  dialogar com membros 
do núcleo da Liga Portugue-
sa Contra o Cancro local e 
“ficar a conhecer melhor os 
projetos e necessidades de 
apoio que existem e para os 
quais o PS procurará ajudar 
na sua resolução”.

Com o arranque das vi-
sitas às freguesias do pro-
grama “PS em acção”, no 
passado sábado, concelhia, 
vereadores, deputados mu-
nicipais e eleitos locais do 
PS estiveram em Gondifelos. 
Rui Faria, Nuno Sá e Célia 
Menezes percorreram vários 
locais da freguesia e tiveram 
a oportunidade de fazer vá-

rios contactos de rua, bem 
como visitar instituições as-
sociativas onde reuniram 
com os seus responsáveis. 

A comitiva percorreu 
diversas ruas, espaços e 
equipamentos públicos de 
Gondifelos, para depois tam-
bém visitar a Associação 
Mais Vida e a Associação 
Desportiva, onde ficaram a 
conhecer as necessidades e 
projetos destas instituições. 

“Esta jornada de trabalho 
autárquico no terreno pro-
porcionou um conhecimento 
mais próximo e profundo da 
realidade local que, opor-
tunamente, será objeto de 
propostas e iniciativas do PS 
e seus autarcas”, conclui o 
partido.

PS nega insuficiência da rede pública de ensino 
no rescaldo de visita a Pedome

Nelson Sousa e Susana 
Santos foram os grandes 
vencedores das 3 Horas 
BTT de Vila Nova de Fama-
licão, prova que no passado 
sábado à noite percorreu as 
principais ruas do centro da 
cidade famalicense. 

O desafio consistia em 
dar o maior número de voltas 
ao circuito nas três horas de 

duração da competição. No 
masculino, Nelson Sousa 
conquistou o primeiro lugar 
do pódio com 22 voltas. No 
feminino, Susana Santos 
venceu com um total de 17 
voltas.

A edição deste ano das 3 
Horas BTT de Vila Nova de 
Famalicão, organizada pela 
Associação Amigos do Pedal 

com o apoio da autarquia, 
voltou a arrecadar rasgados 
elogios dos mais de 500 atle-
tas que não quiseram perder 
este desafio. 

À semelhança das outras 
provas organizadas ao lon-
go do ano pela associação 
famalicense, a festa das 3 
Horas BTT não foi apenas 
vivida pelos atletas que nela 
participaram, tendo sido mui-
tos os curiosos que assisti-
ram ao espetáculo propor-
cionado pela competição. 

No ano em que regres-
sou ao perímetro urbano de 
Famalicão, as 3 Horas BTT 

contaram ainda com um 
atrativo extra. A prova en-
cerrou e deu a conhecer os 
vencedores do Troféu Urban 
Race, que tinha já passado 
por cinco cidades do Norte 
do país - Guimarães, Braga, 
Trofa, Cabeceiras de Basto e 
Barcelos. 

O presidente da Associa-
ção Amigos do Pedal, Paulo 
Machado Ruivo, fala numa 
“noite surpreendente”. “Es-
tou muito satisfeito por ver 
que de ano para ano esta 
prova continua a despertar 
o interesse não só dos que 
nela participam, como tam-

bém do público que vibra 
com a pedalada dos nossos 
atletas”, referiu. 

Classificações finais dis-
poníveis para consulta em 
www.classificacoes.net.

Competição animou noite de sábado 

Nelson Sousa e Susana Santos vencem 
3 Horas BTT
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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

VENDO - 969 010 914
HABITAÇÃO

MORADIA T1 R/C
Com anexos, início

 de construção. 
Acabamento
 em 120 dias.                          

TERRENO
PARA CONSTRUÇÃO

1.500m². 
Habitação - Armazém
 Junto à A7 - Seide.

40.000€ 75.000€

ALUGA-SE 
Armazém em Viatodos 

c/ 500m²
TLM.: 914 904 464

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!

RELAX

RELAX

VENDO
Antiguidades. 

Particular.
Das 14h30 às 18h30.
TLM.: 918 846 225

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
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...

O.S.

PRECISA-SE
Padeiro c/ experiência. 
Oferece-se bom salário.

TLM.: 912 189 776

ALUGO
Quarto para
 estudantes.

TLM.: 912 320 457

SENHORA
Procura trabalho para 
limpezas domésticas 

(particulares).
TLM.: 912 888 987

ALUGA-SE
Vivenda T2 c/ terreno. 

Próxima da cidade.
Resposta com

 nome e contacto 
para o email:

alugovivenda@gmail.com

PRECISA-SE
Empregado/a de mesa 

para restaurante no 
centro da cidade.

TLM.: 936 988 966

Empresa sediada no Concelho 
de Famalicão, pretende admitir 

para os seus quadros:

Perfil do candidato (M/F).
- Licenciatura na área de Recursos Humanos ou 
Direito (Fator obrigatório). 
- Mais de 3 anos de experiência em área 
relacionada. 
- Conhecimentos em sistemas de processamento 
salarial e MS OFFICE.
- Bons conhecimentos sobre legislação laboral 
Portuguesa. 
- Bons conhecimentos de Inglês.

Privilegiamos candidatos com residência 
nos Concelhos de Famalicão ou Santo Tirso.

Contacto: 
recursos.humanos@manuelazevedo.pt

PRECISA-SE
Ajudante de cozinha 

c/ experiência. 

Residente na área

 de Famalicão.
TLM.: 912 482 819

SENHORA
De muita confiança, com carro ofe-
rece-se para acompanhar idosos 

nas compras, passear, médico, etc.
TLM.: 961 217 962

VENDO
Bouça c/ cerca de 8 mil m² 

nas trazeiras da oficina 
Sanches em Gavião.

TLM.: 919 746 090

WWW.OPOVOFAMALICENSE.COM
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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 497MORENA 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

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 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

RELAX RELAX RELAX

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

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

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

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

ANA
Portuguesa, quarentona, 
divorciada e meiguinha. 

Espero-te! 
TLM.: 910 723 943

CAVALHEIRO
Pretende conhecer senhora ou 

menina para passar bons momen-
tos. Gratifico financeiramente.
TLM.: 915 075 032

DUAS
 BRASILEIRAS
Recém-chegadas, 
gostosas, muito 
meiguinhas para

 cavalheiros 
de bom gosto.

TLM.: 912 840 289 

RELAX RELAX

2 MENINAS
Guimarães

1 Brasileira 
e 1 Columbiana, lábios 

atraentes,corpo sensual. 
Venha conhecer 

estas duas brasas.
TLM.: 916 811 452

1.ª VEZ
23 anos. Morena, cor do 
pecado, novidade. Belas 

curvas, corpo atlético, 
O natural. Adoro mi..., 

69 delicioso, completa, faz 
massagem na marquesa 

e cama. Acessórios, 
beijinho atrevido, sem 

decepções nas calminhas. 
Soy meiguinha. Adoro dar 
prazer. Atende em lingeri. 

Apart. privado.
919 418 115 | 916 565 127

ATENÇÃO 
FAMALICÃO
Rapariga com lábios 

sabor de mel, 69 
gostoso. Adoro beijos 
molhados, peito XL, 
boa espanholada. 

Se estás carente, liga-me.
TLM.: 916 894 779

PORTUGUESA
Mamas XXL, carinhosa, 
meiguinha e peludinha. 

Das 9h às 22h.
TLM.: 910 634 363

PORTUGUESA 
FOGOSA 

Meiga, carinhosa e safada. 
Trintona, cheia de curvas, 

peito XXL, coxa grossa. Oral 
ao natural de arrepiar, 

69 delirante.
TLM.: 917 392 262

QUER ANUNCIAR?

252 318 432

RELAX




