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Aulas na bilbioteca 
e cantina na EBI de Pedome

A EBI de Pedome, 
volta a estar na 
ordem do dia. 
Em causa está o facto 
da biblioteca e até a 
cantina estarem a ser 
utilizadas para aulas 
de alguns alunos. 
O presidente 
da Câmara confirmou 
a situação, na 
Assembleia Municipal 
de sexta-feira 
passada,  
apelidando-a de
o “inadmissível”. 
O Ministério 
da Educação não 
respondeu, para já, 
ao nosso pedido de 
esclarecimento.  Pág. 5

Investimento 
no parque escolar 
totalizou 
os 10 milhões 
nos últimos 5 anos
Pág. 4

Concelho 
vai ter dois postos 
de carregamento 
de veículos 
eléctricos
Pág. 11



No CeNTI, o futuro é hoje. 
O Centro de Nanotecnologia 
e Materiais Técnicos, Fun-
cionais e Inteligentes, con-
tinua a ser local privilegiado 
para a incubação de projec-
tos inovadores que colocam 
as empresas do norte de 
Portugal nos escaparates 
internacionais. A valência lo-
calizada em Vila Nova de Fa-
malicão acaba de cooperar 
no desenvolvimento de mais 
um conjunto de soluções ino-

vadoras, que vão dos têxteis 
capazes de promover efeitos 
de luz através da integração 
de LEDs, rodapés que de-
tetam inundações, ou fios 
de pesca industrial com fila-
mentos luminosos. 

Em nota de imprensa, o 
CeNTI dá conta de inúmeros 
“exemplos de sucesso da in-
tegração de nanotecnologia 
portuguesa”. Aborda, nome-
adamente, o desenvolvimen-
to de novas funcionalidades, 

testes de conforto e de uti-
lização para a famalicense 
TMG Automotive; os siste-
mas protótipo tecnológicos 
que conferem propriedades 
inteligentes e interativas aos 
laminados da Sonae Indús-
tria de Revestimento (SIR); e 
o desenvolvimento de peças 
interativas para o interior au-
tomotivo por parte da Simol-
des Plásticos SA.

Com a colaboração do 
CeNTI, adianta ainda, tam-

bém foi possível criar um 
sistema único, cem por cen-
to amigo do ambiente, que 
substitui os sistemas atuais 
de iluminação na atividade 
pecuária por filamentos lumi-
nosos, utilizados atualmente 
em fios de pesca, sem a ne-
cessidade de uma fonte de 
energia adicional. A proprie-
dade industrial recai sobre a 
empresa Cadilhe&Santos. A 
somar, desenvolveu também 
cortinas com iluminação LED 

incorporada, patente regista-
da da Têxteis Penedo SA, 
que se estima gerar mais de 
um milhão de euros de fatu-
ração anual a curto prazo.

Segundo o centro tecno-
lógico a operar em Vila Nova 
de Famlaicão, “esta utiliza-
ção de matérias-primas com 
aditivos e novas aplicações, 
bem como a reformulação 
de produtos já existentes, 
permite não só abrir portas 
a uma série de novos mer-
cados, mas reaproveitar de 
forma mais eficiente as tec-
nologias existentes e desen-
volver novas soluções sem 
obrigar a alterações de larga 
escala nos tradicionais pro-
cessos de fabrico”. 

Ao longo dos seus 12 
anos de existência, o CeN-
TI “tem vindo a desenvolver 

projetos de nanotecnologia 
e a transferir para a indústria 
os resultados da investiga-
ção, dando resposta a ne-
cessidades vigentes no mer-
cado, dotando as empresas 
com soluções inovadoras”, 
e com isso aumentando a 
qualidade de vida das popu-
lações, mas também tem as-
sumido um papel de relevo 
na “formação e consciencia-
lização” para a importância 
da “aposta na nanotecno-
logia para a indústria portu-
guesa, tornando assim mais 
fácil o acesso a mercados 
globais e criando um polo de 
atração em setores, tradicio-
nalmente, conservadores”. 
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CeNTI continua a marcar o ritmo 
da inovação tecnológica

Inês de Medeiros 
comenta filme
“Cartas a uma ditadura”

“Cartas a uma ditadura”, de Inês de Medeiros, é o filme 
em exibição esta quinta-feira, dia 27, no Pequeno Auditório 
da Casa das Artes, pelas 21h45. A sessão contará com a 
presença da realizadora. A entrada é livre.

Esta é uma sessão promovida em parceria entre o 
Cineclube de Joane, a Casa das Artes de Famalicão e a 
Fundação Cupertino de Miranda, incluída no Carmina 3 
(ver mais em http://www.fcm.org.pt/). 

Estrada Famalicão-Guimarães, em Requião:
Estes pinos e estes sinais de trânsito foram aqui colocados há cerca de duas 

semanas. Normal seria que tivessem algum significado, uma rectificação, 
uma reparação... Para já, nada...

Situando-se no seguimento de uma curva, e numa estrada bastante 
movimentada, era desejável que a sinaléctica fosse mais do que um fim em si 

mesmo... Continuemos a aguardar, na esperança que um destes dias 
percebamos a razão do afunilamento decretado...
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O município de Vila Nova 
de Famalicão está entre os 
primeiros que no país vão 
receber o programa “Saúde 

Oral para Todos”, que vai 
permitir a disponibilização de 
consultas de medicina den-
tária através do Serviço Na-

cional de Saúde. O gabinete 
a criar para o efeito deverá 
ficar disponível em meados 
do próximo ano. 

O protocolo de coopera-
ção entre a Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Famali-
cão e o Governo foi assinado 
em Lisboa na passada terça-
-feira. Nos termos do acordo, 
formalizado pelo presidente, 
Paulo Cunha, o município 
assume os encargos finan-
ceiros com os equipamentos 
necessários para a criação 
de um consultório dentário 
num Centro de Saúde do 
concelho, o que irá repre-
sentar um investimento da 
ordem dos 50 mil euros. Já 
o Governo assume a realiza-
ção das obras necessárias 
no espaço dedicado às con-
sultas de medicina dentária, 
assim como assegurar os 
recursos humanos habilita-
dos (médico dentista e auxi-
liar técnico), os consumíveis 
necessários e as adequadas 
condições de funcionamento 
do espaço.

O autarca famalicense 
considera que esta é “uma 
excelente oportunidade 
para conseguirmos garantir 
a toda a população o aces-

so à prestação de cuidados 
de saúde essenciais e de 
proximidade”. Paulo Cunha, 
que tem manifestado dispo-
nibilidade para cooperar com 
a Administração Central em 
novas funções, nomeada-
mente, sociais, frisa que este 
investimento da Câmara se 
inscreve precisamente “no 
âmbito das políticas de apoio 
social”, na expectativa de  
“contribuir para a promoção 
de uma política efetiva de 
combate às assimetrias ter-

ritoriais e sociais”.
Convicto de que “as au-

tarquias desempenham, ao 
nível local, um papel pre-
ponderante, no âmbito do 
bem-estar das populações, 
constituindo-se como uma 
plataforma naturalmente ca-
paz de congregar os vários 
domínios de atuação das 
políticas públicas”, Paulo 
Cunha reitera aquela dispo-
nibilidade e mostra abertura 
para ir mais além.

Protocolo entre Câmara e Governo traz programa 
“Saúde oral para todos” para Famalicão
GABINETE DEVERÁ ESTAR A FUNCIONAR NO CENTRO DE SAÚDE DE FAMALICÃO 
JÁ EM MEADOS DO PRÓXIMO ANO

Patinave com 5 pódios e 3 taças 
no Torneio de Braga

A Academia de Patinagem Patinave 
arrecadou cinco pódios e três taças por 
clubes, no Torneio Braga 2018, organi-
zado pelo Hóquei Clube de Braga, e re-
alizado no passado fim de semana.

No escalão de Esperanças Iniciação 
B, Francisco Alves foi 1.º classificado, 
enquanto Francisca Machado alcançou 
o 3.º lugar da geral feminina. Em Es-
perança Infantis, a atleta Inês Ferreira 
conquistou o 2.º lugar e, em Esperanças 
Séniores, o 1.º lugar foi para a atleta Regina Vilela. Por fim, e no escalão Competição Jú-
niores, a atleta Mariana Azevedo foi 2.ª classificada.

Por equipas, a Academia de Patinagem PATINAVE conquistou o 2.º lugar em Esperan-
ças Iniciação B, Esperanças Benjamim e Competição Júniores, tendo conquistado o 1.º 
lugar por equipas nos escalões Esperanças Infantis, Esperanças Iniciados e Esperanças 
Séniores.

Os bons resultados obtidos neste Torneio Braga 2018 “espelham o trabalho e dedica-
ção destes 21 atletas da Academia de Patinagem Patinave, da sua equipa técnica, da sua 
direção, e especialmente de todos os pais dos atletas pelo seu envolvimento em mais esta 
participação”, sublinha a academia.



O município de Vila Nova 
de Famalicão investiu dez 
milhões de euros nas esco-
las do pré-escolar e 1.º ciclo 
do ensino básico nos últimos 
cinco anos. O número foi 
avançado na manhã da pas-
sada sexta-feira, à margem 
de uma visita de trabalho à 
Escola Básica de Esmeriz, 

um de quatro equipamentos 
que assinala o encerramen-
to de um ciclo de grandes 
investimentos ao nível do 
parque escolar sob tutela da 
Câmara Municipal. As outras 
três requalificações vertidas 
para este fim de ciclo são as 
das escolas Conde S. Cos-
me, Ruivães e Riba de Ave.

O presidente da autar-
quia famalicense, Paulo 
Cunha, sublinha que esta 
intervenção em Esmeriz, 
à semelhança de todas as 
restantes, vem confirmar “as 
condições de funcionalidade 
necessárias para dar res-
posta às exigências educati-
vas de hoje”. Satisfeito com 

o resultado alcançado, fala 
de “uma escola moderna, 
funcional, confortável, segu-
ra, com condições de exce-
lência para que o processo 
educativo possa cumprir-se”.

Com a realização das 
obras em Esmeriz, Ruivães, 
Riba de Ave e Conde S. 
Cosme (sede n.º 1), o edil fa-
malicense sublinha que fuça 
fechado “um ciclo que come-
çou há cerca de 15 anos e 
que envolveu um investimen-
to muito grande na educa-
ção, dotando o concelho de 
um parque escolar de gran-
de qualidade, com condições 
estruturais únicas no país”.

Encerrado um ciclo de 
grandes investimentos, pros-
seguem, contudo, um con-
junto de outros de menor 
dimensão, mas que Paulo 
Cunha considera igualmente 
importantes para a consoli-
dação da qualidade do par-
que escolar. “Há um conjun-
to de intervenções que irão 
avançar em breve que são 
menores, mas igualmente 
importantes e necessárias”, 
disse apontando as escolas 
de Mões, Avidos, Arnoso 
Santa Eulália e Vilarinho das 
Cambas.

O presidente da Junta 
de Freguesia de Esmeriz, 
Armindo Mourão, mostrou-
-se muito satisfeito com a 
requalificação e ampliação 
da escola, salientando que 
“todas as estruturas foram 
bem pensadas e organiza-
das”. Segundo o autarca lo-
cal, este é um projecto que 
vem amadurecendo desde 
há seis anos, para o qual foi 
considerada, nomeadamen-
te, a aquisição de um terreno 
para ampliação. O resultado, 

alega, “é fantástico”.
Também a directora do 

Agrupamento de Escolas D. 
Sancho, Maria Helena Perei-
ra, marcou presença na visi-
ta de trabalho, e deixou claro 
que esta intervenção é “mais 
um passo na evolução e na 
qualidade dos nossos esta-
belecimentos escolares”. A 
responsável, que reconhe-
ceu ao município um esforço 
na qualificação das infraes-
truturas, “com escolas boas 
consegue-se desenvolver 
um processo educativo com 
maior qualidade e uma edu-
cação integral”.

Já o vice-presidente da 
Associação de Pais, Pedro 
Fernandes, assume que “o 
resultado das obras superou 
todas as expectativas” dos 
encarregados de educação.

Obras de fim 
de ciclo vão custar 
mais de 2,6 milhões

A intervenção em Esme-
riz custou quase meio milhão 

de euros. As restantes três 
obras que integram o ciclo 
de grandes investimentos 
no parque escolar, Ruivães, 
Riba de Ave e Conde S. Cos-
me, deverão estar todas con-
cluídas até ao final do ano. 
Na escola de Ruivães reside 
o maior dos quatro investi-
mentos, com uma obra orça-
da em quase 822 mil euros. 
A Conde S. Cosme assume 
a segunda maior intervenção 
com mais de 806 mil euros, 
seguindo-se Riba de Ave 
com 531 mil, e Esmeriz com 
491 mil euros de investimen-
to.

Os investimentos pros-
seguem no ano lectivo 
2018/2019, com um inves-
timento de 3,7 milhões de 
euros agendado. Compre-
ende obras em cerca de 20 
estabelecimentos de ensino 
do pré-escolar ao 3.º ciclo do 
ensino básico, abrangendo 
mais de duas mil crianças, 
adolescentes e jovens.
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Número foi avançado pelo presidente da Câmara Municipal, 
em visita à requalificação da Escola de Esmeriz

10 milhões em 5 anos qualificaram 
parque escolar municipal

Escola de Esmeriz é uma de quatro escolas a ser intervencionadas 
no momento



A biblioteca da Escola 
Básica Integrada (EBI) de 
Pedome está a servir de sala 
de aula para algumas turmas 
do 5.º, 6.º e 7.º anos de esco-
laridade. “O Povo Famalicen-
se” teve acesso a um horário 
do Agrupamento de Escolas 
de Pedome, no qual se en-
contra inscrita a subtracção 
do espaço à condição de bi-
blioteca em pelo menos sete 
horas, ao longo da semana. 

O Povo Famalicense soli-
citou uma reacção ao Minis-
tério da Educação, questio-
nando, nomeadamente, se 
tem conhecimento da situ-
ação e se deu o seu aval a 
estas decisões, mas até ao 
fecho da edição não obtive-
mos qualquer resposta.

Ao que apurámos, pon-
tualmente, a biblioteca era 
utilizada por docentes para 
determinado conteúdo da 
componente lectiva, mas 
esta é a primeira vez que a 
biblioteca compreende re-
servas de horário para au-
las de turmas concretas. De 
quatro turma do 5.º ano de 
escolaridade, uma turma do 
6.º e uma turma do 7.º ano. 
A mesma fonte garante-nos 
ainda que também a cantina 
da escola está a ser utilizada 
como sala de aula, e que até 
a sala dos funcionários lhes 
terá sido subtraída para re-
forçar valências ao serviço 
da componente lectiva. Esta 
sala, onde os funcionários 
guardavam pertences e lan-
chavam, terá sido substituí-
da por outra, uma espécie de 
arrecadação, sem janelas. 
Os funcionários da escola 
já terão apresentado recla-

mação à direcção do Agru-
pamento de Pedome, o que, 
não se tendo traduzido na al-
teração da situação, os levou 
a expô-la ao sindicato.

Recorde-se que, já por 
assumida incapacidade, a 
EBI de Pedome recusou aco-
lher pelo menos 25 alunos do 
5.º ano de escolaridade nas 
suas instalações. Estes alu-
nos, que frequentaram esco-
las do Agrupamento no ano 
lectivo anterior, acabaram 
por ser confrontados com a 
inevitabilidade da transferên-
cia para o Agrupamento de 
Joane, como O Povo Famali-
cense noticiou já em edições 
anteriores.

Aulas na biblioteca 
e na cantina

Do 5.º ano são pelo me-
nos quatro as turmas que 
têm aulas na biblioteca (a A, 

a B, a C e a E); do 6.º ano 
(B) há uma turma que tem 
uma aula semanal na biblio-
teca, o mesmo acontecendo 
com uma turma do 7.º ano 
(B). Para além deste sete 
períodos lectivos inscritos no 
horário da biblioteca como 
sendo períodos de aulas, há 
ainda mais dois, à sexta-fei-
ra, que respeitam a apoios 
curriculares.

Ou seja, o horário da bi-
blioteca que ainda consta na 
página do Agrupamento de 
Pedome, de segunda a sexta 
das 08h15 às 17h05, é inter-
valado com períodos lectivos 
daquelas seis turmas do 5.º, 
6.º e 7.º ano.

Ao que conseguimos apu-
rar, a cantina também não 
terá resistido à necessidade 
de criar novos espaços para 
acolher a comunidade edu-
cativa que conseguiu validar 
a matrícula em Pedome. Um 
pequeno espaço da zona de 

refeições terá sido adaptado 
no sentido de acolher com-
ponente lectiva. O mesmo 
aconteceu com a sala dos 
funcionários, que foi subs-
tituída por outra com a qual 
não se encontram satisfei-
tos, daí a exposição ao sin-
dicato.

Sobrelotação
aquece Assembleia 
Municipal

Na Assembleia Munici-
pal da passada sexta-feira, 
todas estas situações foram 
confirmadas pelo presidente 
da Câmara, Paulo Cunha. “A 
biblioteca e a cantina estão 
a receber aulas. Não sei o 
que pensa sobre isto, mas 
para mim é inadmissível”, 
reagia o edil a uma interpe-
lação do vereador socialista 
Luís Moniz, para quem “não 
defensável” que a autarquia 

não disponibilize os manu-
ais escolares aos alunos fa-
malicenses que frequentem 
escolas noutros concelhos, 
acusando mesmo o municí-
pio de ter “famalicenses de 
primeira, e famalicenses de 
segunda”. Para o edil, inde-
fensável é a situação a que 
chegou a rede educativa 
local, fruto das conhecidas 
medidas do Governo em 
matéria de educação. A pro-
pósito, frisou: “esses alunos 
famalicenses não vão para 
Santo Tirso porque querem. 
Vão para Santo Tirso porque 
não têm escola em Famali-
cão”. Acerca da situação fun-
damentou que o município 
não tem como apoiar de fac-
to esses alunos famalicen-
ses a estudar fora, uma vez 
que a cedência dos manuais, 
em regime de empréstimo, é 
gerida pelos Agrupamentos 
escolares. Neste sentido, a 
Câmara não tem como legi-
timar financiamento a agru-
pamentos que não sejam do 
seu território.

Sobre o mesmo assunto, 
Rui Faria, líder da concelhia 
local do PS e deputado na 
Assembleia Municipal, foi ao 
púlpito para acusar a Câma-
ra de ser parte dos proble-
mas na EBI de Pedome, uma 
vez que a capacidade da es-
cola alberga o 1.º ciclo do en-
sino básico, competência da 
autarquia. “Se libertar estas 
salas quatro salas, as duas 
turmas que foram para Joane 
podem ir para Pedome”, acu-
sou. A resposta veio pela voz 
do deputado do PSD, Jorge 
Paulo Oliveira: “as EBI’s – 
que se não me engano eram 
sete as que estavam previs-
tas, e assentam precisamen-
te neste conceito de ensino 
integrado de vários ciclos de 
ensino -, foram construídas 
com financiamento munici-
pal. Agora a Câmara, que 
investiu lá do seu dinheiro, 
que o gaste noutro sítio. Isto 
é brincar com coisas sérias!”.

O socialista Rui Faria re-
gressou para responder ao 
deputado, assinalando que 
“hoje defende-se que o mo-
delo integrado não é o mais 
adequado”. E Jorge Paulo 
Oliveira não deixou de rea-
gir: “pois é senhor deputado, 
modelo adequado é educar 
na cantina, na biblioteca, 
com horário desdobrado ou 
a vários quilómetros de dis-
tância, como em Joane…”.

Em matéria de educação, 
o PS, pela voz de Rui Faria, 
questionou ainda o executivo 

sobre a escassez de recur-
sos humanos adstritos às 
crianças com Necessidades 
Educativas Especiais. O pre-
sidente da Câmara deixou 
claro que esses recursos 
são geridos pelo Governo, 
uma vez que nunca permitiu 
a transferência desta compe-
tência em particular para as 
autarquias, como fez numa 
série de outras matérias 
vertidas para o acordo de 
transferência de competên-
cias ao abrigo do programa 
“Aproximar Educação”. Pau-
lo Cunha acusou o Governo 
de “tratamento absolutamen-
te marginal” destas crianças, 
garantindo que se o municí-
pio fosse titular dessa com-
petência o problema não se 
colocaria.

Autarca de Riba 
de Ave indignada

Susana Pereira, presi-
dente da Junta de Riba de 
Ave, aproveitou a sessão da 
Assembleia Municipal para 
reagir ao comunicado dos 
vereadores do PS, que na 
sequência de visita à EBI 
de Pedome se vincularam à 
normalidade do seu funcio-
namento, referindo mesmo 
em nota de imprensa que “a 
oferta educativa é suficiente 
para dar resposta a todas 
as matrículas apresentadas 
pelos alunos do concelho 
de Vila Nova de Famalicão”. 
“Não corresponde à verda-
de”, assegurou, e mostrou-
-se disponível para entregar 
aos vereadores do PS todas 
as cartas que os encarrega-
dos de educação receberam 
a recusar vaga em Pedome, 
e a dar conta da situação 
de alunos famalicenses que 
estudam fora do concelho 
por falta de opção. “A culpa 
é dos egoístas e poderosos 
que nos consideram portu-
gueses de segunda”, lamen-
tou a autarca, que assegurou 
que “em Riba de Ave, são as 
crianças mais frágeis que 
vão sofrer”.

Depois de descrever to-
das as vicissitudes que a 
OCDE (Organização para a 
Cooperação e Desenvolvi-
mento Económico) encontra 
ainda no sistema educativo 
português, Susana Pereira 
mostrou-se convicta de que 
“não é com um Governo a 
fechar escolas que os objec-
tivos vão ser atingidos”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

5O POVO FAMALICENSE25 de Setembro de 2018

Presidente da Câmara confirmou a situação na última sessão da Assembleia Municipal

Alunos da EBI de Pedome 
com aulas na biblioteca e na cantina

Esta terça e quarta-feira

Famalicão acolhe 3.º Encontro 
Empresarial Atlantic Food Export

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão promove esta terça e quarta-feira (dias 
25 e 26 de setembro), o 3.º Encontro Empresarial Atlantic Food Export, que vai contar com 
a presença de quase meia centena de empresas nacionais e internacionais do setor do 
Agroalimentar. 

O evento decorrerá nas instalações do CITEVE e reunirá empresas do setor oriundas 
de países como França, Irlanda, Espanha, Irlanda do Norte e País de Gales. 

A Lourofood, Yogan e Amálgama são algumas das empresas famalicenses que vão 
participar neste encontro empresarial, organizado no âmbito do Atlantic Food Export, pro-
jeto do qual o município de Famalicão é parceiro no seguimento da sua estratégia para o 
desenvolvimento e internacionalização das empresas agroalimentares do concelho.  

O principal objectivo do Atlantic Food Export é o de melhorar a competitividade e promover a internacionalização das 
pequenas e médias empresas do setor, do Espaço Atlântico, através do desenvolvimento de ações de cooperação entre 
empresas, designadamente pela criação de consórcios de exportação.

O projeto é cofinanciado pela União Europeia no âmbito do programa INTERREG Espaço Atlântico. Através de um pro-
grama de assessoria, formação, encontros e eventos empresariais, as empresas beneficiárias investigam novos mercados, 
testam os seus produtos, adquirem conhecimentos, parcerias e contatos que serão fundamentais para uma internaciona-
lização bem-sucedida. 
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Opinião, por Cristiano Silva
EX- CANDIDATO À JUNTA DE FREGUESIA DE RIBA DE AVE

A culpa é minha
Riba de Ave, a Vila que tinha tudo, a Vila que um dia 

sonhou em ser concelho chegou ao ponto de perder tudo 
e mendigar de sobras e caprichos. 

Pobre coitados, que não soubemos cuidar do nosso 
jardim. Atiramos entulho para a frente das nossas pérolas, 
abandonadas, que outrora foram ícones do concelho e até 
do país. Ícones que enchiam as ruas e avenidas de um 
povo que se orgulhava de ser Ribadavense e que hoje, 
vagueiam em forma de duendes, envergonhados por ver 
naquilo que nos tornamos. Miseraveis. 

Jorramos ao abandono pobres e tristes seres que se 
refugiam em caixas ferrugentas e esquinas que amparam 
a chuva.

A culpa é minha, por deixar acontecer.
Não perdemos só as empresas, serviços e escolas, 

perdemos essencialmente a capacidade de nos reinventar 
e de nos unir em prol de uma CAUSA.

A culpa é minha, porque não consegui transmitir a men-
sagem a tempo.

Somos tudo menos bairristas, somos tudo menos uni-
dos, somos acomodados ao caos que nos rodeia e não 
temos a capacidade de nos levantar e dizer basta. Consi-
dero até que o pensamento do levantar nunca foi equacio-
nado porque se calhar ajoelhados estaríamos melhor para 
louvar os novos deuses da ignorância.

Quando a regra básica do controlo de massas é o corte 
na educação, ficamos totalmente dependentes do debate 
rasca, inquinado, que veste fatos à medida dos vários inte-
resses que governam o concelho e o país, ou para sobre-
viver aos interesses pessoais de cada um, ou simplesmen-
te por uma migalha de pão.

A culpa é minha, por não ter a capacidade de educar 
e mostrar que a maior riqueza é mesmo essa, educação.

A alma Ribadavense não se faz em meia dúzia de anos, 
não se compra, sente-se e acima de tudo vive-se. Está no 
sangue entranhado. 

É triste ver que a Vila parecer, remendada e esburaca-
da, mas mais triste é ver que as pessoas não cuidam do 
bem comum.

É estranho ter pertencido a uma comunidade onde to-
dos os dias entravam mais de seis mil trabalhadores, mais 
de três mil alunos e um infindável número de pacientes. 
Hoje os trabalhadores dizem mal dos alunos e os alunos 
fazem chacota dos pacientes, instigados por tudo que não 
seja alma Ribadavense. É o fim e o caos. Quando não se 
olha para um todo, nunca se pode defender as partes. 
Algumas partes já foram e pode ser que não fique parte 
nenhuma.

Mas a culpa é minha!!! Expulsamos quem defende a 
terra, e ficamos confinados aos cucos.

Junta de Nine ofereceu “Kit Escolar” 
A Junta de Freguesia de Nine entregou aos alunos da Escola Básica n.º 1 da Freguesia 

o “Kit Escolar”, constituído pelo material escolar necessário ao arranque do ano lectivo.
Esta medida de índole social, instituída em 2014, “tem como objectivo aliviar os pais e 

encarregados de educação dos encargos que normalmente teriam com os seus educan-
dos neste início do ano sscolar”, sustenta a autarquia local em nota de imprensa.

A autarquia espera que  “com este gesto, possa ser parte activa no desenvolvimento 
das crianças ninenses, bem como ajudar os seus agregados familiares, que se vêm assim 
livres de mais despesas com a educação dos seus filhos”.

Além do “Kit Escolar”, a Junta de Freguesia de Nine anunciou também que, em conjunto com a Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão, dará ainda continuidade à medida de oferta dos lanches às crianças da Escola Básica e do Jardim de 
Infância de Fonte Cova, no ano lectivo 2018-2019.

O regresso à escola em 
Vila Nova de Famalicão é 
também para os mais pe-
quenos estudantes. As 3500 
crianças dos três aos seis 
anos de idade que inicia-
ram na passada semana a 
primeira etapa da educação 
básica na rede de ensino 
pré-escolar, podem contar 
com uma oferta que cobre 
todo o  território famalicense. 

A garantia é dada pela 
Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão em nota 
de imprensa. Para o presi-
dente, Paulo Cunha, este 
“é um descanso para as 
famílias e um fator de com-
petitividade do território”, 
convicto de que “apesar da 
frequência facultativa, o en-
sino pré-escolar é assumido 
como um direito para todas 
as crianças e reconhecido 
o papel determinante no seu 
desenvolvimento”.

Ao todo, a rede conta 
com 74 estabelecimentos de 
ensino, entre público (40), 
privado (2) e social (32), que 
compõem a rede local de 
ensino pré-escolar.  Este é 

o “resultado de um forte in-
vestimento infraestrutural 
nas duas últimas décadas, 
a rede deste nível de ensino 
está consolidada no territó-
rio, servindo atualmente per-
to de 3500 crianças”, refere a 
autarquia a propósito. 

Ao nível dos equipamen-
tos públicos, estão afetos 63 
educadores colocados pelo 
Ministério da Educação e 131 
auxiliares da ação educativa 
geridos pelo município. Para 
assegurar o funcionamento 
corrente do ensino pré-esco-
lar, o município investe todos 
os anos cerca de 2 milhões 
de euros em despesas cor-
rentes, que são aplicados 
nos recursos humanos afe-
tos aos equipamentos, nos 
consumos de água, luz e 
gás, no acolhimento e pro-
longamento do horário, que 
garante às famílias a com-
patibilidade das escolas com 
os horários do trabalho, nas 
refeições escolares e na 
aquisição de material educa-
tivo e pedagógico. Significa 
isto um investimento médio 
da Câmara de cerca de 1500 

euros por aluno do pré-esco-
lar colocado na rede.

Paulo Cunha considera 
que “este é um exemplo da 
boa despesa corrente, aque-
la que na verdade é um in-
vestimento, porque todo o 
esforço direcionado para a 
educação das novas gera-
ções é um investimento de 
futuro e justificado por si só” 
Para além disso a Câmara 
tem em curso um leque de 
projetos pedagógico e edu-
cativos sócio -comunitários, 
que são dinamizados junto 
das escolas por técnicos 

municipais. São exemplos o 
programa Viagens pelo Pa-
trimónio, Crescer a Brincar, 
Educação Parental, Falar, 
Ler e Escrever; Psicomotrici-
dade, Ter Ideias para Mudar 
o Mundo. A estes juntam-se 
as atividades de animação 
socioeducativa e sociocultu-
ral, como o Cantar dos Reis, 
o Carnaval Infantil, as Mar-
chas Antoninas Infantis, o 
Dia Mundial da Criança e os 
Serviços Educativos (Rede 
de Museus, Casa das Artes, 
Parque da Devesa).

Rede de Ensino Pré-Primário 
dá resposta em todo o concelho, 
garante o município
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Dia a Dia - Mário Martins

A Margarida deixou Santa Eulália!
No dia 11 de setembro, na sede da AMAVE – 
Associação de Municípios do Vele do Ave, 
em Guimarães, Joaquim Lima, que foi Administrador – 
Delegado da ADRAVE – Agência de Desenvolvimento 
Regional do Vale do Ave –, apresentou o seu livro “Os 
empresários da Indústria Têxtil do Vale do Ave - Um 
contributo para uma sociologia da formação do 
habitus económico” – também um “derivado” da sua 
tese de doutoramento, desta vez para uma plateia 
de empresários, autarcas e dirigentes associativos de 
vários quadrantes e de todos – e são muitos – 
aqueles que trabalham e lutam diariamente para que 
os territórios de todos os municípios do Vale do Ave se 
transformem de vez em espaços “bíblicos” onde “corre 
o leite e o mel”. O que disse há oito meses de Paula 
Dourado digo agora de Joaquim Lima.

1. Trabalhar e lutar…

No passado dia 18 de janeiro, Paula Dourado apresentou 
a uma vasta e heterogénea plateia que encheu o auditório da 
“Casa do Território”, no Parque da Devesa, o seu livro “O M(in)
istério do desenvolvimento do território – Sobre a construção 
social e política do Vale do Ave entre 1985 – 2013”, um “deri-
vado” mais literário e também mais poderoso da sua tese de 
doutoramento concluída há meses atrás.

No dia 11 de setembro, na sede da AMAVE – Associação 
de Municípios do Vele do Ave, em Guimarães, Joaquim Lima 
que foi Administrador – Delegado da ADRAVE – Agência de 
Desenvolvimento Regional do Vale do Ave – apresentou o seu 
livro “Os empresários da Indústria Têxtil do Vale do Ave - Um 
contributo para uma sociologia da formação do habitus econó-
mico” – também um “derivado” da sua tese de doutoramento, 
desta vez para uma plateia de empresários, autarcas e dirigen-
tes associativos de vários quadrantes e de todos – e são mui-
tos – aqueles que trabalham e lutam diariamente para que os 
territórios de todos os municípios do Vale do Ave se transfor-
mem de vez nos espaços “bíblicos” onde “corre o leite e o mel”.

Como Paula Dourado, também Joaquim Lima percorreu de 
alto a baixo as profundezas do Ave, o que lhe permite “tratar 
por tu” os ambientes, as pessoas, as instituições, os contras-
tes, os governos e os “desgovernos” de uma região que, sendo 

a nossa região, não é sentida com o “sentimento de pertença” 
como, por exemplo, é para nós, Vila Nova de Famalicão. 

É da pequenez das casas, das pequenas empresas que 
povoavam a paisagem no “auge” do têxtil, da divisão diminuta 
da propriedade e da pequenez dos salários dos trabalhadores 
que iam à fábrica e tinham o seu “campito”, para poderem so-
breviver, é de tudo isto que nos falam também Paula Dourado e 
Joaquim Lima nestes livros oportunos e necessários. 

2. O campo que dava pouco…

Joaquim Lima dedica o seu livro à mãe: “À memória da mi-
nha operária que nos deixou no final da tese de doutoramen-
to”… Que “Trabalhava na fábrica e no campo. Semeávamos 
milho e novidades. A fábrica dava-nos um bocadinho. As me-
lhores novidades iam para a feira para vender. O campo dava 
pouco… Se o ano não fosse bom, não tínhamos para dar as 
coisas do senhorio. Era melhor trabalhar na fábrica… A vida 
era boa comparada com o campo.” O campo e a fábrica tive-
ram sempre uma relação umbilical no Vale do Ave, servindo 
de “refúgio” às famílias para equilibrarem as contas da casa…

Esta é uma dedicatória feita com o coração e com a razão 
que resume de uma forma sentida - e que não deixa de ser bri-
lhante - o Vale do Ave de há quarenta e cinquenta anos atrás. 
Campo e fábrica eram as bases da sobrevivência. Apesar dos 
salários de miséria que a fábrica dava, era melhor estar lá do 
que no campo que pouco acrescentava ao sustento da famí-
lia…

Virgílio Borges Pereira, Professor da Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto, que prefacia o livro de Joaquim 
Lima, evidencia que “tratando-se de um livro sobre uma rea-
lidade que continua a carecer de investigação sociológica, a 
sua leitura interessará a quem tem necessidade de aperfeiçoar 
o conhecimento da realidade regional do Vale do Ave e a quem 
procura conhecer, num plano sociológico mais geral, os funda-
mentos e inscrições sociais da ação empresarial nos sectores 
económicos que definem esta parcela do território português.” 
É por isso que o livro nos interessa a nós, Famalicenses.

Sendo “um contributo para o conhecimento e estudo da 
classe empresarial têxtil do Vale do Ave” e da sua “importância 
(…) para a competitividade da região”, como refere o autor, tor-

na-se um livro de leitura indispensável para todos os que aqui 
vivem e aqui trabalham.

3. A Margarida deixou-nos…

Conheci a Margarida – Margarida que também é nome de 
flor e que significa juventude, sensibilidade, paz, bondade e 
afeto -  conheci a Margarida, dizia, na década de 70 do século 
passado, no escritório da União de Sindicatos de Braga, ali na 
Avenida Central da cidade, um escritório que não sei se ain-
da existe ou não. Como as margaridas flores, éramos também 
ainda muito jovens, muito sensíveis às desigualdades sociais, 
defensores da paz e “pregadores” da bondade e dos afetos 
entre as pessoas.

Não sei se o Avelino Leite começou a trabalhar antes ou 
depois da Margarida no escritório da U. S. B. Sei é que se 
apaixonaram, casaram e tiveram filhos e netos. Recordo-me 
da cerimónia muito simples e “aconchegada” do casamento e 
sei que fomos almoçar à Póvoa de Lanhoso, num restaurante-
zinho que existia ao lado do Castelo, naquela encosta de poe-
sia que a maioria de nós conhece.

A Margarida e o Avelino Leite acabaram por ir morar para 
Arnoso Santa Eulália, ela também uma terra de poesia e de 
muitos encantos, e era por ali que nos encontrávamos amiú-
de, trocando “dois dedos de cavaqueira”, umas vezes sobre 
assuntos mais sérios, outras vezes sobre assuntos mais co-
mezinhos, em que as recordações e o futuro tinham sempre o 
seu espaço nobre.

Com 64 anos, a Margarida adoeceu com uma daquelas do-
enças graves que podem atacar, de forma silenciosa e violen-
ta, qualquer um de nós. Ao calvário dos hospitais e dos trata-
mentos seguiu-se um período de tréguas e mais tranquilidade, 
um sinal positivo, depois da fase aguda de muito sofrimento.

Encontrei a Margarida há semanas atrás, no Café Santo 
Amaro, em Arnoso Santa Eulália. Estava mais otimista, convic-
ta de que o pior já tinha passado. Ia recomeçar a viver de novo.

Infelizmente, não aconteceu assim. Complicações inexpli-
cáveis e de última hora levaram-na para longe. Morreu na se-
mana passada, a pensar, com toda a certeza, na sensibilidade, 
na paz, na bondade e no afeto que sempre quis para a gente 
da sua terra e do mundo…
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Foi surpreendente a no-
tícia de que Marcelo Rebelo 
de Sousa, sob proposta do 
governo de António costa, 
decidiu não reconduzir Joa-
na Marques Vidal no cargo 
e em sua substituição nome-
ar Lucília Gago como nova 
PGR.

O cargo de Procurador-
-Geral da Republica/PGR re-
sulta da dupla confiança do 
Presidente da República e 
do governo. De acordo com 
o postulado na Constituição 
da República Portuguesa 
a exoneração e nomeação 
são feitas por aquele sob 
proposta deste. Trata-se do 
único magistrado do Minis-
tério Público sujeito a desig-
nação pelo poder político, 
não estando a sua escolha 
vinculada a qualquer área 
de recrutamento ou sequer 
a especiais requisitos de for-
mação.

A isto acresce, de acordo 
com a nossa Constituição, 
que o cargo de PGR é exer-
cido pelo período de seis 
anos, nada impedindo a sua 
renovação.

Sobre a nomeação de 
Lucília Gago nada há a di-
zer por ora, excepto que o 
exercício digno, competente 
e imparcial do cargo terá de 
passar inelutavelmente pelo 
combate à corrupção, como 
de resto foi sobejamente 
conseguido pela anterior 
PGR.

Sobre a exoneração de 
Joana Marques Vidal, essa já 

nos merece alguns reparos. 
Tratou-se de uma exonera-
ção totalmente injustificada, 
desconhecendo-se quais o 
reais motivos que levaram à 
substituição, sendo todavia 
inaceitável que se diga que 
a Constituição não permite 
a recondução no cargo pelo 
facto de se tratar de um man-
dato único e longo.

A este respeito cumpre 
referir que em momento al-
gum a Constituição impede 
a recondução do PGR num 
novo mandato, pelo que as 
razões da substituição de Jo-
ana Marques Vidal ficam por 
explicar, esperando-se toda-
via que não seja o próprio 
exercício das funções por 
parte da nova PGR que dê 
aos portugueses as respos-
tas queagora ficam por dar.

É inequívocoque Joana 
Marques Vidal merecia a 
recondução no cargo, pois 
prestou um serviço público 
de enorme qualidade ao país 
no exercício das funções de 
PGR. Exerceu o seu manda-
to de forma exemplar, conse-
guindo devolver ao cidadão 
comum a confiança na sepa-
ração dos poderes do estado 
e, acima de tudo, a confiança 
no funcionamento da justiça 
criminal.

A PGR exonerada con-
seguiu, ainda, de forma sin-
gular, cumprir os mais ele-
mentares princípios de um 
estado de direito democráti-
co, incutindo de forma séria 
nas pessoas que a justiça é 

de todos e para todos, inde-
pendentemente da sua clas-
se social.

Depois de Joana Marques 
Vidal os portugueses sabem 
ser possível as instituições 
da justiça estar acima de 
qualquer outro sector ou 
área de actividade. O poder 
político e as áreas de maior 
poder económico deixaram, 
aos olhos dos portugueses, 
de ser inatingíveis, acaban-
do-se com a sensação gene-
ralizada de impunidade que 
parecia inultrapassável.

Da minha parte, enquanto 
cidadão, presto-lhe este hu-
milde tributo, com a certeza 
de que, depois do seu man-
dato, o país olhará para a 
justiça com maior confiança, 
pois o que de facto fica para 
memória futura é que afinal é 
possível que a lei e a justiça 
sejam iguais para todos in-
dependentemente de quem 
sejam os intervenientes ou 
os interesses em jogo.

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

Nomeação da Procuradoa 
Geral da República

Um atropelamento na fre-
guesia de Antas fez uma víti-
ma mortal, na noite da pas-
sada quinta-feira. Joaquim 
Carneiro Cunha, de 87 anos 
de idade morreu à porta de 
casa quando ia colocar o lixo 
na rua.

O acidente ocorreu cerca 
das 20h45 da passada quin-
ta-feira, na Rua Frei Barto-
lomeu dos Mártires, estrada 
que liga Vila Nova de Fama-
licão à freguesia de Seide. O 
idoso saiu de casa para levar 
o lixo, e atravessou a estrada 
para depositar o lixo quando 
foi colhido por uma viatura 
ligeira de mercadorias que 
circulava no sentido Famali-
cão-Seide.

Ao que conseguimos apu-
rar, Joaquim Cunha ainda 
foi socorrido e transportado 
ao hospital, mas acabou por 
falecer na sequência dos fe-

rimentos graves de que foi 
vítima.

O homem foi emigrante, 
é viúvo, e nos últimos anos 
residia naquela rua na com-
panhia de um filho. Na rua, 
onde era conhecido, os vizi-
nhos encontravam-se cons-
ternados com a tragédia.

Um destes vizinhos adian-

ta que não eram conhecidas 
dificuldades de mobilidade 
ao idoso, que terá sido colhi-
do mesmo quando terminava 
a travessia da estrada na di-
recção da margem oposto á 
residência onde se deposita 
o lixo.

S.R.G.

Antas

Atropelamento vitima 
homem de 87 anos
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O concelho de Vila Nova 
de Famalicão vai inscrito “no 
mapa” da mobilidade eléc-
trica. Quem o diz é o presi-
dente da Câmara Municipal 

de Vila Nova de Famalicão, 
Paulo Cunha, que na pas-
sada quinta-feira submeteu 
à aprovação do executivo 
uma proposta de protocolo 

que viabiliza a criação de 
dois postos de carregamento 
de veículos, um rápido e um 
normal.

Trata-se de “uma ferra-

menta útil para aqueles que, 
e já são bastantes, que têm 
veículos eléctricos e preci-
sam de sistemas públicos 
para o seu carregamento, 
mas também é sinal de es-
tímulo, para que a mobili-
dade eléctrica seja objecto 
de uma reflexão da nossa 
comunidade”, sublinha o 
edil famalicense, para quem 
mais do que sensibilizar com 
palavras é necessário sen-
sibilizar com actos, dando 
condições às pessoas para 
que possam dar esse passo, 
na certeza de que terão uma 
rede de carregamento capaz 
de dar resposta às necessi-
dades.

Paulo Cunha adianta que 
estes dois postos irão ser 
instalados na sede de con-
celho, apesar de ainda não 
haver um local concreto defi-
nido, mas adianta que esta é 
apenas uma primeira fase de 
um processo que irá evoluir. 
Defende, contudo, que essa 
evolução considere soluções 
integradas de mobilidade, 
associando estes postos de 
carregamento, por exemplo, 
a parques de estaciona-
mento próximos de zonas 
de transportes colectivos 

de passageiros. “Queremos 
primeiro experimentar esta 
solução. Perceber como ela 
funciona, ouvir, ver, ler aquilo 
que vão ser as ilações a que 
vamos todos chegar. Rece-
ber também contributos da 
comunidade que é servida 
por esta ferramenta, e, de-
pois, tomar decisões em fun-
ção disso”, sustenta.

Esta medida da Câma-
ra Municipal declara a sua 
adesão ao Programa para 
a Mobilidade Eléctrica em 
Portugal, aprovado pelo Go-
verno, e que prevê a criação 
de uma rede integrada de 
pontos de carregamento de 

veículos eléctricos. Numa 
fase piloto, a iniciativa gover-
namental ambiciona a insta-
lação de 1350 pontos, em 25 
municípios.

Em Vila Nova de Famali-
cão, refira-se, já existiu um 
posto de carregamento, titu-
lado por uma superfície co-
mercial instalada na cidade, 
no entanto essa solução foi 
“descontinuada”, o que re-
duziu para zero o número 
equipamentos disponíveis 
para carregamento de carros 
movidos a energia eléctrica.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Famalicão no mapa da mobilidade eléctrica
MUNICÍPIO VAI CRIAR DOIS POSTOS DE CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉCTRICOS

Evento arranca na sexta e fica até domingo

Famalicão celebra a tradição 
com a Feira Grande 
de S. Miguel 

Vila Nova de Famalicão é palco de tradi-
ção, da próxima sexta-feira a domingo, com 
a realização de mais uma Feira Grande de 
S. Miguel.

Destaque para a Exposição de Gado Bo-
vino e Equino, a decorrer no centro da cida-
de (Praça D. Maria), entre sexta e domingo, 
que dá o mote para a realização de muitas 
iniciativas de animação paralelas, como os cantares tradicionais, a gala equestre, a vaca-
da, o desfile de charretes e a desfolhada minhota, entre outras. No sábado, ao longo de 
todo o dia, há espaço para a realização da Feira Franca propriamente dita.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, salienta 
a dimensão cultural associada ao evento, mas realça também a importância que o evento 
tem para os produtores locais, que encontram aqui uma oportunidade para mostrarem e 
escoarem os seus produtos. “É uma festa com a marca da nossa identidade, uma janela 
de oportunidade para os produtores e criadores locais e um bom programa de fim de se-
mana para quem nos visitar”, refere, garantindo que “ninguém dará o seu tempo por mal 
empregue”.



O Passeio da Memória, 
o grande evento anual da 
Associação Alzheimer Por-
tugal, vai passar pela primei-
ra vez por Vila Nova de Fa-
malicão no próximo sábado 
(29 de outubro). O concelho 
é um dos muitos municípios 
portugueses que, neste ano, 
vai acolher a iniciativa. 

Trata-se de uma caminha-
da solidária e uma forma de 
a Alzheimer Portugal fazer 
face às suas atividades em 
prol das pessoas com de-

mências e seus cuidadores 
e familiares. Assim, a parti-
cipação no evento está su-
jeita a um donativo mínimo 
de cinco euros. O Passeio 
da Memória tem o apoio do 
município.

A caminhada compreen-
de um trajecto com 4,5 quiló-
metros e deverá durar cerca 
de duas horas. A concen-
trapção acontecerá junto ao 
parque de estacionamento 
do Parque da Devesa junto 
ao Citeve, pelas 09h00, e a 

partida está prevista aconte-
cer pelas 10h00. No percur-
so haverá algumas paragens 
para reagrupar e hidratar. Na 
primeira paragens, o Parque 
de Sinçães, será plantada 
uma oliveira em honra da en-
fermeira obstetra famalicen-
se Miquelina Peixoto, madru-
nha do projecto comunitário 
Casa da Memória Viva de 
Vila Nova de Famalicão, em 
fase de incubação.

A caminhada termina no-
vamente no Parque da De-

vesa, onde os participantes 
deverão reentrar a partir da 
porta principal, junto à Cen-
tral de Camionagem.

Em paralelo com esta ac-
ção, irá ainda realizar-se o 
Café Memória, que pretende 
ser um espaço de partilha 
de experiências e de diálogo 
construtivo à volta do proble-
ma das demências em Portu-
gal, procurando-se soluções 
para as doenças a partir do 
conhecimento concreto das 
implicações das mesmas 
para o doente, família e co-
munidade envolvente. Em 
Famalicão, a primeira ses-

são, integrada numa versão 
itinerante da iniciativa (“Café 
Memória Faz-se à Estrada”) 
tem lugar no próximo dia 10 

de outubro, pelas 16h00 no 
Café-Concerto da Casa das 
Artes. 
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Iniciativa da Associação Alzheimer Portugal acontece no próximo sábado

Passeio da Memória passa pela primeira vez em Famalicão

Famasegur inaugura 
novas instalações 

A Famasegur inaugurou as suas 
novas instalações na Avenida Mare-
chal Humberto Delgado, nº 18, em Vila 
Nova de Famalicão. A cerimónia teve 
lugar no passado dia 14 e contou com 
a presença de Augusto Lima, vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Famalicão.

A Famasegur está presente no mer-
cado há doze anos, mas a experiência 
dos seus sócios – António Vieira e Mi-
guel Araújo – conta já com mais de 20 
anos. Ao longo dos anos, a Famasegur 
especializou-se na área dos seguros 
empresariais, sendo parceiros de grandes empresas da região.

A nova sede, está devidamente dividida por departamentos e conta já com cerca de 
duas dezenas de funcionários, tendo como objetivo continuar a crescer.

A cidade de Vila Nova de Famalicão 
viveu um dia diferente, no último sábado, 
com as principais ruas do centro urbano 
fechadas ao trânsito automóvel em virtu-
de da comemoração do Dia Europeu sem 
Carros.  Cerca de 60 parceiros do muni-
cípio animaram o centro de Famalicão e 
ajudaram a mostrar o quanto uma cidade 
mais humana pode ser mais convidativa 
e atrativa.

Dinamizado pelo pelouro da Mobilida-
de e Segurança Rodoviária, no âmbito do 
Festival Famalicão Visão 25,  o evento 
mobilizou milhares de pessoas desfruta-
ram assim de um dia diferente em Vila Nova de Famalicão. O presidente da Câmara Munici-
pal, Paulo Cunha, sublinha a ptopósito que “o futuro terá que ser necessariamente diferente”, 
lembrando que a autarquia tem em fase de concurso público um conjunto de obras que vão 
ajudar a criar uma cidade mais amiga das pessoas e do ambiente.

Cidade sem carros atraiu milhares
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Em duas reuniões com a presença de 160 
seniores, a Associação Gerações apresen-
tou as iniciativas, projetos e ações que vão 
envolver todos os que frequentam a institui-
ção.

Durante todo o próximo ano, as atividades 
interiores, desenvolvidas no Centro Comu-
nitário da Associação Gerações, estão dire-
cionadas para as sessões de Pilates, Yoga, 
Ginástica, Informática, Danças Tradicionais, 
Artes com Trapilho, Artes com Agulhas, Inglês, Decoração de Materiais e Pintura, Fotografia, 
Desenho, Uso do Smartphone, Treino de Memória, Relaxamento e Bem – Estar e Reeduca-
ção do Equilíbrio que se dividirão por todos os dias da semana, de segunda a quinta-feira, 
em horário pré-definido, em “turmas de proximidade e interesse” que ligam afetos e memória. 

para além desta programação regular está prevista a participação em vários “workshops” 
na Fundação de Cupertino de Miranda, workshops de culinária e de artes florais nas instala-
ções do Clube Sénior na Associação Gerações, sessões de Yoga do Riso, atividades de Fisi-
poterapia, sessões de Reiki, sessões de Meditação e um “workshop” sobre o uso do telemóvel

As atividades de exterior iniciam-se já no dia 27 de setembro com um passeio de estudo 
a Ponte de Lima e Arcos de Valdevez e que marca o início das atividades do Clube Sénior. 
Ao longo do ano vão realizar-se outras visitas de estudo a cidades e locais com interesse 
patrimonial e cultural como Conímbriga, Caldas da Rainha (Jardins Budha Éden) e Viseu 
e Belmonte, proporcionando aos seniores contatos com novas realidades do passado e do 
presente.

Para 2019 está ainda em agenda um “Sunsete de Fados” e um “Encontro de Concertinas”, 
atividades que vão realizar-se no pátio do Solar da Associação Gerações, para as come-
morações do “Dia de S. Martinho”, Festa de Natal e “Dia Internacional da Mulher” e para os 
“encontros no chá das terças”, momento de convívio que vai fazer sucesso.

O Centro Comunitário da Associação Gerações, através do Clube Sénior, conta já com 160 
inscrições para as atividades que vai desenvolver no próximo ano letivo, número que esgota 
praticamente a sua capacidade de acolhimento e de intervenção. 

O Clube Sénior é uma valência social direcionada para os maiores de 55 anos, ativos ou 
não, que oferece um conjunto de serviços altamente diversificados e promotores do envelhe-
cimento ativo, bem-sucedido e saudável, em ligação estreita com o bem-estar físico e emocio-
nal, o combate ao isolamento e a aprendizagem ao longo da vida, tudo no pressuposto de que 
o ser mais velho e a situação de reforma não significam, em circunstância alguma, qualquer 
tipo de incapacidade. Foi criado em 2008. 

Clube Sénior da Gerações 
com agenda cheia em 2019
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CARTÓRIO NOTARIAL DE RUI SÉRGIO TEIXEIRA DOS SANTOS
NOTÁRIO EM VILA NOVA DE FAMALICÃO

Rui Sérgio Teixeira dos Santos, notário, com cartório na Rua Daniel Santos, n.º 25, 1.º 
andar, sala 5, de cidade e concelho de Vila Nova de Famalicão, certifica, para efeitos de 
publicação, que por escritura de dezanove de setembro de dois mil e dezoito, exarada de 
folhas onze folhas treze verso do livro de notas para escrituras diversas número cento 
e noventa e oito – A, deste Cartório, JOAQUIM DA SILVA GOMES, NIF 152 294 767, e 
mulher, MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE AZEVEDO, NIF152 294 759, casados em regi-
me de comunhão geral, naturais, ele da freguesia de Adães, concelho de Barcelos, e ela 
da freguesia de Lemenhe, concelho de Vila Nova de Famalicão, residentes na Rua Além 
de Baixo, n.º 197, Lemenhe, Vila Nova de Famalicão, declaram que são donos legítimos 
possuidores, com exclusão de outrem, do prédio rústico, composto por terreno de cultivo, 
denominado “ Campo de Ribeira de Baixo” ou “Campo das Ribeiras”, com área de mil 
duzentos e cinquenta metros quadrados, sito no lugar das Ribeiras ou Além de Baixo, da 
União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei, concelho de Vila Nova de Fama-
licão, a confrontar atualmente, em virtude de alteração superveniente à descrição e tam-
bém em sua correção quanto à confrontação sul, devido a errada orientação em relação 
aos pontos cardeais, do Norte e Poente com Manuel Alves Monteiro, do Sul com Manuel 
Gomes Almeida e do Nascente com ribeiro, descrito na Conservatória do Registo Predial 
deste concelho sob o número mil e oitenta e seis – Freguesia de Lemenhe e inscrito 
na matriz predial rústica da União das freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei sob o 
artigo 117, que corresponde ao artigo 34 da matriz predial rústica da extinta freguesia de 
Lemenhe, o qual, por sua vez, corresponde ao artigo 270 da antiga matriz predial rústica 
da mesma extinta freguesia. Que a aquisição do aludido prédio encontra-se registada a 
favor de CAMILA DA COSTA E SILVA, TERESA DA SILVA E COSTA E ARMINDA DA 
COSTA E SILVA, todas no estado solteiras, maiores, a primeira com última residência 
habitual nesta cidade e extinta freguesia de Vila Nova de Famalicão e as restantes com 
última residência habitual na dita extinta freguesia de Lemenhe, todas já falecidas, pela 
inscrição correspondente à apresentação sete de dezasseis de julho de mil novecentos 
e dois.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Que a partir daí deram as seguintes transmissões:----------------------------------------------
a) Por escritura pública de compra e venda celebrada em data e local que desconhecem, 
mas por volta do ano de mil e novecentos e cinquenta, as referidas Camila da Costa e 
Silva, Teresa da Silva e Costa e Arminda da Costa e Silva, então ainda no estado solteiro, 
venderam o prédio supra identificado a VASCO CARVALHO GUIMARÃES, então já casa-
do sob o regime da separação de bens com Zélia Alves Carneiro, com última residência 
habitual na Rua Francisco Oliveira Silva, n.º 211, Calendário, Vila Nova de Famalicão, 
igualmente já falecido;-------------------------------------------------------------------------------
b) Por escritura pública de compra e venda celebrada no dia vinte e sete de julho de 
mil novecentos e setenta e seis, exarada a folhas trinta e dois versos e seguintes do 
correspondente livro de notas C-oitenta e três do Segundo Cartório da extinta Secre-
taria Notarial de Vila Nova de Famalicão, o anteriormente referido Vasco Carvalho 
Guimarães vendeu à aqui primeira outorgante mulher, MARIA DE FÁTIMA MARTINS 
AZEVEDO, então já no estado de casada com seu indicado cônjuge, o prédio supra des-
crito.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Que encontram-se impossibilitados de comprovar pelo meios extrajudiciais normais a 
transmissão operada pela escritura pública de compra e venda referida na alínea a) supra, 
pela qual as referidas titulares inscritas venderam o prédio objeto desta justificação ao 
referido Vasco Carvalho Guimarães, uma vez que desconhecem a data e o local onde a 
mesma se celebrou, não obstante as numerosas buscas a que procederam para o efeito, 
na Conservatória do Registo Predial deste concelho, nos cartórios notariais desta cidade 
e cidades limítrofes e no Arquivo Distrital de Braga, além de já terem falecido todas as 
pessoas que intervieram nessa escritura.---------------------------------------------------------
Que lhes é assim impossível obter o título dessa transmissão, que é necessário para a 
dedução do trato sucessivo a partir das mencionadas titulares inscritas, pelo que vêm 
por este ato proceder à justificação, para reatamento do trato sucessivo, do seu direito de 
propriedade sobre o mesmo prédio rústico, para que o possam então registar a seu favor.
Vila Nova de Famalicão e Cartório Notarial de Rui Sérgio Teixeira dos Santos, em 19 de 
setembro de 2018.-----------------------------------------------------------------------------------

O Notário,
Rui Sérgio Teixeira dos Santos

Conta registada o n.º 1193

A Associação Ecos Cultu-
rais do Louro (AECL) irá pro-
mover, no próximo sábado 
(dia 29), e pela terceira vez 
na sua história, uma desfo-

lhada tradicional. A iniciativa 
terá lugar na praça Comen-
dador Artur  Cupertino de 
Miranda (em frente à igreja 
paroquial do Louro) e a en-

trada é livre.
O certame, que visa dar 

a conhecer as tradições an-
cestrais às gerações mais 
novas, arranca pelas 16h00 

com a abertura do museu 
alusivo às desfolhadas tra-
dicionais, seguindo-se a ac-
tuação do artista JoãoZinho, 
e dos artistas Miguel Costa 
e Marta (Cacei o Grilo da 
Zirinha). Para as 20h30 está 
agendado o cortejo etnográ-
fico, alusivo ao tema , com 
figurantes vestidos a rigor 
e o respectivo carro de bois 
carregado de milho. Segue 
a desfolhada tradicional. Às 
21h30 actuará o Rancho Fol-
clórico de São Pedro do Bair-
ro, e para as 22h00 está pre-

visto o Sorteio de um Cabaz 
recheado de vinho, presunto, 
salpicão, pão caseiro, entre 
outros.

A desfolhada termina com 
uma sessão de cantares ao 
desafio com Domingos da 
Soalheira e Bruno Duarte, 
da  Associação dos Tocado-
res e Cantadores ao Desafio 
Famalicense, a partir das 
22h30.

No recinto serão servidos 
“lanches e jantares, com o 
bom vinho verde e diversas 
iguarias tradicionais, sendo 

que a especialidade serão 
as Bolas de Carne e de Sar-
dinhas, cozidas em forno a 
lenha”, alicia a organização.

A AECL é uma associa-
ção diretamente vocaciona-
da para a promoção cultural, 
fazendo da diversidade cul-
tural o seu ponto mais forte. 
Entre várias actividades que 
vai promovendo destaca-se 
o Festival de Verão Laurus 
Nobilis Music Famalicão, 
que vai para a 5.ª edição.

Ecos Culturais do Louro promovem desfolhada tradicional

União de Freguesias de Ruivães 
e Novais juntou 400 pessoas 
em passeio convívio

A Junta da União de freguesias de Ruivães e 
Novais promoveu, no passado domingo, o seu pas-
seio convívio, iniciativa a que aderiram cerca de 400 
pessoas.

O destino foi Vila Praia de Âncora, onde os con-
vivas realizaram um passeio matinal na marginal 
seguido de almoço e lanche na numa quinta local, 
onde “a animação e boa disposição” foram “pratos principais”, garante a autarquia local no 
rescaldo do evento.

A Junta aproveitou o passeo para distribuir prémios a todas as entidades que têm sido 
suas parceiras nas diversas atividades que são solicitadas a participar. Ao todo entregou 
30.

O presidente da Junta Duarte Veiga aproveitou o momento para um balanço destes 
primeiros onze meses de trabalho, relembrando que a “estratégia montada para esta União 
de Freguesias passa por estar lado a lado com as pessoas, instituições e parceiros comer-
ciais”. Comprometido com o cargo que ocupa, o autarca terminou dizendo que “também 
nós estamos a aprender a ser um bom executivo, e aprendemos diariamente a sermos 
melhores”.

O piloto famalicense Pe-
dro Almeida terminou o Rali 
de Amarante/Baião na sétima 
posição.

Num rali com dezena e 
meia de carros da Classe 
RC2, que enquadra os muito 
competitivos R5 e marcado 
pelo elevado nível competi-
tivo, superou as expetativas 
realizando uma prova muito 
consistente e regular. A dupla 
do Ford Fiesta R5, assistido 
pela ARC Sport, somou mais 
uma dezena de pontos, cor-
respondente ao sexto lugar 
entre os pilotos inscritos no campeonato, passando a ocupar a oitava posição absoluta, quan-
do falta ainda disputar o Rali do Algarve. com destaque para dezena e meia de máquinas de 
várias marcas

“Estamos muito satisfeitos com o trabalho que efetuamos nesta prova”, salientou Pedro 
Almeida depois de terminar, o seu quarto rali de asfalto, onde confessa que se sente mais 
“confotável”, e após uma estreia auspiciosa no Campeonato Portugal Ralis. Ambicioso, Pedro 
Almeida refere mesmo: “confesso que terminamos este rali com a sensação de dever cum-
prido, mas, talvez merecêssemos um pouco mais por tudo o que fizemos no segundo dia. Foi 
pena o tempo perdido na primeira metade do rali, pois não conseguimos ser tão rápidos como 
terminamos e perdemos alguns preciosos segundos”.

A derradeira jornada do campeonato, o Rali Casinos do Algarve, disputa-se a 16 e 17 de 
novembro.

A dupla famalicese agradece o apoio dos seus patrocinadores (Nhclima - Ventilação e Cli-
matização, Bamesa, JACunha - Equipamentos e Logística, Lda, JAC Transporte, NHGROUP, 
Suba - Creative Agency, Famaconcret, Lda, Telheiro & amp; Gonçalves, Lda, Habialuminios, 
Lda, Cozicruz, MobiliárioL3W - Material Eléctrico, Bricofama - Bricolage e materiais similares 
para construção, Ponto Placa - Materiais de Construção, e Município de Famalicão).

Nacional de Ralis

Pedro Almeida foi 7.º 
em Amarante
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João Romano, xadrezista 
famalicense do Clube de Xa-
drez A2 D, da Didáxis, con-
quistou o seu primeiro título 
distrital absoluto na vertente 
mais rápida do “jogo das 64 
casas”, no Campeonato Dis-
trital Absoluto de Xadrez na 
vertente Rápidas e na ver-
tente Semirrápidas realizado 
no passado sábado, em No-
gueira. 

Depois de ter alcançado 
na presente época despor-
tiva o título distrital absoluto 
na vertente Lentas, este títu-
lo foi possível graças a uma 
performance cem por cento 

invicta. Em 2.º lugar classifi-
cou-se o seu colega de equi-
pa José Santos (CXA2D), 
dando continuidade ao bom 
momento de forma que atra-
vessa. 

O CX A2D foi um clube 
que registou a maior partici-
pação com um total de seis.

Da parte de tarde reali-
zou-se o Torneio Individual 
de Semirrápidas onde cada 
partida tinha a duração apro-
ximada de 30 minutos (15 
minutos + 3 segundos de 
acréscimo por cada lance 
efetuado), e o grande vence-
dor voltou a ser João Roma-

no, que desta forma alcan-
çou na época 2017/2108 o 
triplete distrital. 

Com este desempenho, 
João Romano passa a figu-
rar no restrito grupo de atle-
tas da Associação de Xadrez 
do Distrito de Braga que 
conseguiram atingir o pleno 
de vitórias nas três compe-
tições distritais individuais 
absolutas (lentas, semirrápi-

das e rápidas): o famalicense 
Luís Silva (2012, CX A2D) e 
os vimaranenses Francisco 
Castro (2009, AMAS), Carlos 
Novais (2008, AMAS) e Hen-
rique Castro (2006, AMAS).

Campeonato Distrital de Rápidas e Semirrápidas

Famalicense João Romano faz história ao conquistar 
triplete distrital

A Universidade Sénior de Vila Nova de Famalicão (USF) 
vai iniciar as atividades do ano letivo 2018-2019 no dia 9 de 
outubro, com uma visita ao Museu de Serralves, que é consi-
derado o mais importante museu de arte contemporânea em 
Portugal. A jornada será aproveitada para a realização de um 
almoço-convívio com os mais de 80 alunos que frequentam 
a instituição.

As aulas na Universidade Sénior começam no dia 10 de 
outubro. No total, são disponibilizadas 16 opções diferentes 
de aulas, em áreas de conhecimento como Literatura, Psico-
logia, Economia, Filosofia, História, Direito, Desenho/Pintura, 
Informática, Fotografia Digital, Grupo de Cantares, Técnicas 
de Meditação e Yoga. 

O novo ano letivo traz algumas novidades. Além das aulas 
de Inglês e Francês, os alu-
nos poderão aprender dois 
novos idiomas. Serão dispo-
nibilizados aos alunos aulas 
de Italiano e Espanhol.

Segundo Fernanda Cos-
ta, presidente ds USF, a ins-
tituição tem “aulas todos os 
dias e uma oferta bastante 
diversificada”. Para além dis-
so, “todas as disciplinas são 
adaptadas à realidade dos 
seniores”, reforça. No entan-
to, a dirigente salienta que a 
missão da USF vai além de 
ministrar conteúdos, uma vez 
que privilegia os “momentos 
felizes através da interação, 
participação em atividades 
recreativas e vivências so-
cioculturais”.

Fundada em 2005, a USF 
visa incentivar a participação 
e organização dos seniores 
em atividades culturais e de 
lazer, divulgar a história, as 
línguas, a arte, a informáti-
ca, as tradições, os locais e 
demais fenómenos culturais 
entre os idosos, ser um polo 
de informação e divulgação 
de serviços e direitos dos se-
niores, desenvolver as rela-
ções interpessoais e sociais 
entre as diversas gerações 
famalicenses e fomentar o 
voluntariado na comunidade 
famalicense. Está ao serviço 
dos famalicenses com mais 
de 50, e tem sede na Avenida 
Narciso Ferreira.

Atividades arrancam com visita ao Museu de Serralves

Universidade Sénior de Famalicão 
inicia ano letivo com mais de 80 alunos

Comarca do Porto
Santo Tirso - Inst. Central - 1ª Sec.Comércio - J2

ANÚNCIO

VENDA POR NEGOCIAÇÃO PARTICULAR

Administradora de Insolvência: Dalila Lopes/ Agente de Execução: Abigail Moreira
Insolvente: Vera Sofia Almeida de Oliveira - Processo n.º 2611/15.0T8STS
Executado: Hélder Miguel Pereira Oliveira – Processo nº 409/14.2TJVNF

Nos autos acima identificados procede-se à venda por negociação particular, atra-
vés de apresentação de proposta em carta fechada do seguinte(s) bem(ns), apreen-
dido(s) no âmbito do processo de insolvência:

VERBA N.º 1

Prédio Urbano – destinado a habitação, sito na Rua Lino de Sousa Ferreira, n.º 
228, 1.º andar, União de freguesias de V.N. Famalicão e Calendário, descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob o n.º 346- CQ, e inscrito na matriz sob o artigo 
1944- CQ União de freguesias de V.N. Famalicão e Calendário------------------------
A proposta deverá ser enviada em envelope fechado, até ao dia 26 de Outubro de 
2018, com indicação de «Proposta de Compra – Processo nº 2611/15.0T8STS - 
Vera Sofia Almeida de Oliveira», para a morada da administradora de insolvência 
na Rua Camilo Castelo Branco, n.º 21 – 1.º - 4760-127 Vila Nova de Famalicão.
Na proposta tem de constar o preço proposto para a aquisição do bem, a identifi-
cação completa (nome, n.º de cartão de cidadão, n.º fiscal e residência), assinatura 
do proponente.
As propostas têm de ser acompanhadas com cheque caução no valor de 20%.
Em caso de desistência da proposta apresentada o valor da caução reverte 
para a massa insolvente.
Os bens são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram.

Valor Mínimo de Venda---------------------------------------------------------39.200,00€

A Administradora da Insolvência
Dalila Lopes
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Esta é a décima oitava 
edição deste simples devo-
cional que tem como critério 
máximo, a Palavra de Deus 
explicada e aplicada em nos-
so cotidiano, em conformi-
dade com a Bíblia Sagrada. 
Neste sentido, convidamos 
a todos os leitores, a medi-
tar nas Sagradas Escritu-
ras, apreciando-a, lendo-a 
constantemente, refletindo 
e aplicando os seus princí-
pios, ensinos e verdades no 
mais profundo de nossos co-
rações, como também pra-
ticando no dia-a-dia o seu 
conteúdo de sabedoria espi-
ritual e inspiradora.

Vamos mais uma vez falar 
sobre a … Esperança … 

A Esperança é teruma 
expectativa positiva em 
algo que vai acontecer. A 
Esperança tem uma ligação 
extremacom aFé, porque 
uma pessoa com Esperan-
ça acredita veementemen-
te em uma coisa que ainda 
não vê, que está no futuro 
bem próximo, ou seja, algo 
que não existe ainda, mas 
existirá ou acontecerá. É o 
que nos explica o versículo 
bíblico no Livro de Romanos 
8:24-25 … “Porque em es-
perança somos salvos. Ora 

a esperança que se vê não 
é esperança; porque o que 
alguém vê como o esperará? 
Mas, se esperamos o que 
não vemos, com paciência o 
esperamos.” …Deus sempre 
foi e é a Esperança de todo 
verdadeiro Cristão. Todos 
os acontecimentos à nossa 
volta, acontece conforme o 
que Ele permite, e, devemos 
em todas as circunstâncias 
entender esta verdade para 
que sejamos abençoados 
em todos os sentidos, porque 
Deus sempre cumpre o que 
promete, conforme a Sua 
Palavra em nossas vidas. 
Isto requer de cada um de 
nós, Obediência e Confiança 
em tudo.Esperança implica o 
ato de esperar. As promes-
sas de Deus tem o tempo 
certo para se cumprirem 
em nossas vidas. Para isto 
devemos nos preparar para 
recebê-las, pois, Deus em 
Sua justiça sabe muito bem 

o que faz e quando fazer, se 
estamos prontos ou não para 
receber o que Ele promete. 
A Esperança é a Confiança 
em Deus que nos ajuda a 
esperar sem desistir até que 
as promessas se cumpram, 
conforme a Sua boa, per-
feita e agradável vontade. 
Para isso precisamos ter a 
nossa Fé totalmente firmada 
em Deus. Veja o que diz as 
Sagradas Escrituras sobre a 
Fé: … “Ora, a fé é a certe-
za daquilo que esperamos e 
a prova das coisas que não 
vemos.”… Hebreus 11:1 …
Ter Fé em Deus é acreditar 
mesmo sem O ver, ainda que 
não tenha nada para que ve-
jamos. Isto é Fé, é acreditar. 
Todo mundo tem Fé em algu-
ma coisa. A Bíblia Sagrada 
diz que devemos ter Fé em 
Deus e no Seu poder para 
mudar a nossa vida. Somos 
salvos pela Fé em Jesus 
Cristo, pois, foi Ele que mor-

reu por nós em uma Cruz, 
mas, ressuscitou ao terceiro 
dia, para nos dar uma viva e 
nova Esperança. A Bíblia Sa-
grada nos diz que Deus tem 
planos bons para nossas vi-
das, que nos dão Esperança. 
No Livro de Jeremias 29:11, 
está escrito: … “Porque eu 
bem sei os pensamentos que 
tenho a vosso respeito, diz o 
Senhor; pensamentos de 
paz, e não de mal, para vos 
dar o fim que esperais.”…
Quando passamos por di-
ficuldades e adversidades 
temos a Esperança que não 
vai ser sempre assim, Deus 
vai nos livrar. E no fim,devi-
do a nossa firme Confiança, 
ou seja, a nossa Esperança 
depositada N’Ele, teremos 
uma solução e uma resposta 
a nossas expectativas.A Es-
perança é uma força muito 
poderosa. Quem tem Espe-
rança e Confiança em Deus, 
se rege de maneira diferen-

teporque … Tem alegria,já 
não precisa ter medo do fu-
turo; Deus tem muitas coisas 
boas preparadas e isso é 
motivo de alegria …Tem pa-
ciência, mesmo quando leva 
muito tempo, sabe que as 
promessas de Deus se vão 
cumprir e não desiste …Con-
segue enfrentar os proble-
mas, Deus promete dar força 
para superar todas as difi-
culdades e sair vitorioso no 
fim …Muda a sua vida, não 
fica mais preso pelo medo da 
derrota, do fracasso, da in-
certeza; vai em frente, tendo 
Fé e Confiando que Deus vai 
agir e abençoar a sua vida. 
Por isto, jamais perca a sua 
Esperança e a Fé, jamais 
Desista … Deus tem sempre 
algo Especial para cada um 
de nós …Creia nisto!

Oremos ao Senhor com 
Fé: Pai Santo, que neste mo-
mento a Tua infinita graça, 
faça parte de todas as cir-
cunstâncias de minha vida. 
Quero entregar a Ti a minha 
vida, através do Senhor e 
Salvador Jesus Cristo, e 
peço, através de Tua gran-
de misericórdia, que eu te-
nha uma grande experiência 
contigo, em todas as áreas 
da minha vida. Obrigado Se-

nhor! Amém.
Deus vos abençoem 

grandemente nesta nova 
semana, com toda a sorte 
de bênçãos, em nome do 
Senhor Jesus Cristo.Tenha-
mos intimidade com o nosso 
Deus e Pai Celestial, e, des-
frutemos de Suas maravilho-
sas bênçãos.

“Leia todos os dias a Bí-
blia Sagrada - Ela é a Pala-
vra Soberana de Deus, para 
o Nosso Coração.”

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!”

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.

Leitura Bíblica: 
“…Porque em esperança somos salvos. Ora a esperança 

que se vê não é esperança; porque o que alguém vê 
como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, 

com paciência o esperamos”
ROMANOS 8:24-25.



VENDO
Terreno para construção 

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

ALUGO
Armazém em S. Tiago 

da Cruz c/ 90m²
TLM.: 914 904 464

DIVERSOS
VENDO
Escritório 
c/ 51 m².

TLM.: 926 449 681/8  

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

CARREIRA + VNF
MORADIA ISOLADA

T1 - R/C
2 apartamentos c/ anexos. 

Início de construção. Pronta 
em janeiro 2019                          

TERRENO
PARA CONSTRUÇÃO

2.000m². 
Para habitação ou 

indústria. A 1km da A7, 
Seide c/ infraestruturas. 

Bons acessos.
55.000€ 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

VENDE-SE
Campo em Cavalões. 

10.500m².
919 401 701| 919 401 408

ANUNCIE AQUI!

VENDO
Antiguidades. 

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

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...

E.M.

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

TLM.: 912 189 776

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:

alugavivenda@gmail.com

PRECISA-SE
Ajudante de cozinha 

c/ experiência. 

para restaurante na 

zona de Famalicão
TLF.: 252 866 277

VENDO
Bouça c/ cerca de 8 mil m² 

nas trazeiras da oficina 
Sanches em Gavião.

TLM.: 919 746 090

WWW.OPOVOFAMALICENSE.COM

PRECISA-SE
EMPRESA DO SECTOR DE ULTRA 

CONGELADOS EM FAMALICÃO

Recruta Op. Fabril para 1.º, 2.º e 3.º turno. 
Preferência por residentes no 

concelho de Famalicão.

TLF.: 252 331 750

PRECISA-SE
Cabeleireira 
profissional.

TLM.: 916 152 129

ALUGO
Quarto a Senhora 

reformada c/ serventia 
de cozinha em Brufe.
TLM.: 911 870 855

PROCURO
Senhora de limpeza 

c/ transporte 1 vez por 
semana. S. Cosme.
TLM.: 967 270 930

PROCURO
Trabalho como 

Guarda noturno.
TLM.: 965 723 512

EMPRESA DO SETOR TEXTIL COM SEDE 
EM VILA NOVA DE FAMALICÃO

PROCURA: 
ADMINISTRATIVA (O)

Principais funções:

• Atendimento presencial e telefónico;
• Inserção de informação em programa;
• Apoio administrativo e expediente geral.

Perfil:

• Conhecimentos avançados de Microsoft Office;
• Conhecimentos de Espanhol e Inglês (fluente);
• Apresentação cuidada;
• Dinâmica;
• Forte espírito de equipa;
• Disponibilidade total e imediata (fator obrigatório).

Interessados contactar: 
252 501 300

CAVALHEIRO
55 anos. Divorciado. 
Boa apresentação,
 humilde, educado, 
carinhoso. Pretende

 conhecer senhora dos 
45 aos 55 anos para

 fazer relação de amizade 
ou algo mais.

TLM.: 918 295 680
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HOMEM
Português atende homens, 

casais e senhoras 
em local discreto.

TLM.: 910 434 140

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 845LOIRINHA
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

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

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

ABALADORA 
LOIRA TOP

Fogosa, cheia de tesão, curvas 
perigosas, O babado c/ lingua de 
veludo, an... profundo, 69 quente. 

Atendo sem pressas em aprt.
 privado.Atendo também casais 

com acesso a massagem erótica 
e prostática.

TLM.: 933 948 240

JOVEM
20 anos, sou ativo e passivo oral 
natural, molhadinho. Com dote 
de 21cm cheio de leite para se 
deliciar. Tudo nas calmas sem 

frescura o que vale e sentir prazer.

TLM.: 912 045 728

TRAVESTY COMPLETA
Sou uma novidade que veio para 

realizar as tuas fantasias. Sou 
aquela amante que tu procura, 

sou ativa com um dote 20x5 real, 
sou aquela passiva com o rabinho 

apertadinho que adora levar por trás 
com um oral natural que te levará ao 

delírio do prazer. 24 horas. Venha 
conferir sítio discreto e higiénico.

TLM.: 914 537 298

GABRIELA
 SUPER MORENA
Toda boa, oral divinal nas
 calminhas. Como nunca 
visto. Para te elouquecer.

 Anal bombástico, 
massagem próstática 

e relaxante.
TLM.: 913 226 813

ACABADINHA 
DE CHEGAR

Deseja uma boa mamda, 
oralzinho natural c/ muito 

prazer garantido.Venha-se 
deliciar. Atendimento em 

ligeri. Todos os dias 
das 8 às 24h.

TLM.: 919 615 001




