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Resiliência e capacitação 
são “palavras-chave” 
do mandato
Ontem fez um ano 
que Paulo Cunha 
foi reconduzido na presidência 
da Câmara Municipal.
Em entrevista 
ao Povo Famalicense 
fala do primeiro mandato, 
e dos desafios do que está 
em curso.
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O Gargantinha bem sabe que não é pacífica a propriedade desta estrada 
que serve de entrada para o nós da A7 em Seide...

Bem sabe, mas não consegue deixar de enviar um apelo 
a que sejam tapados os buracos da via, que têm vindo a escalar nos últimos 

meses, em número e dimensão. 
Os carros bem tentam escapar-lhes mas não é fácil. As alternativa são: 

o meio da via, ou a berma da estrada, e bem se sabe que nem uma nem outra 
garantem a desejada segurança rodoviária...

A Polícia Judiciária deteve 
três indivíduos em Vila Nova 
de Famalicão, com idades 
compreendidas entre os 19 e 
os 49 anos, “no âmbito de in-
vestigação de crime de rou-
bo com arma de fogo numa 
residência”. Em comunidade 
afirma que a detenção ocor-
reu “em flagrante delito”, pela 
presumível autoria decrimes 
de tráfico de estupefacientes 
e detenção de arma proibida.

Segundo a PJ, “na se-
quência da realização de 

diligências de obtenção de 
prova levadas a efeito, foi 
possível apreender na posse 
dos suspeitos uma arma de 
fogo ilegal,munições, uma 
soqueira e produto estupefa-
ciente”.

A PJ adianta que o móbil 
do crime de roubo teve “a ver 
com dívidas resultantes da 
atividade relacionada com o 
tráfico e consumo de estupe-
facientes”.

Quanto aos detidos, um 
não tem ocupação profis-

sional, um é feirante e um 
terceiro é vendedor de auto-
móveis.

Ao que O Povo Fama-
license conseguiu apurar, 
as detenções terão aconte-
cido em locais distintos do 
concelho. A situaçáo estará 
relacionada com um episó-
dio ocorrido há cerca de um 
ano na freguesia de Bairro, 
de onde terão sido furtadas 
duas viaturas. Os detidos se-
rão de Calendário (Bétulas), 
Bente e Bairro. 

Polícia Judiciária deteve suspeitos 
de roubo à mão armada

Câmara e ATP 
parceiras na 
capacitação das 
empresas têxteis 
e de vestuário

Associação Têxtil de Portugal vai criar novas oportu-
nidades para empresas famalicenses do setor, por inter-
médio de um protocolo de cooperação entre a Cãmara 
Municipal e a ssociação Têxtil e Vestuário de Portugal, 
orientado para o desenvolvimento da estratégia para a 
Economia, Empreendedorismo e Internacionalização das 
empresas famalicense ligadas ao sector do têxtil e do ves-
tuário. 

O acordo entre as dias organizações é assinado hoje, 
terça-feira, dia 2 de outubro, pelas 16h30, na Casa do Ter-
ritório.

Alargar a base exportadora e diversificar mercados é 
um dos principais objetivos do acordo que vai ser firmado, 
através da criação e diversificação de oportunidades que 
promovam a capacitação das empresas e empresários e 
uma visão internacional da economia. 

Recorde-se que a ATP é uma associação patronal de 
âmbito nacional, que agrupa cerca de 500 empresas, as 
quais asseguram cerca de 35 mil postos de trabalho e 
quase 3.000 milhões de euros de faturação, sendo dois 
terços desse valor destinado aos mercados de exporta-
ção. A associação está sedeada em Vila Nova de Famali-
cão desde 2007, nas instalações do CITEVE, no epicentro 
da Indústria Têxtil e Vestuário portuguesa, próxima das 
empresas e dos centros de competências do sector.
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A Casa ao Lado faz par-
te, desde ontem (segunda-
-feira), da rede de mais de 
quatro mil células de paz 
que a UNESCO (United Na-
tions Educational, Scientific 
and Cultural Organization) 
tem espalhadas em mais 
de uma centena de países. 
O Centro Artístico instalado 
em Vila Nova de Famalicão 
assinou um protocolo com a 
organização mundial, assu-
mindo-se como o 58.º clube 
reconhecido pela Comissão 
Nacional da UNESCO, que 
opera na promoção dos va-
lores do humanismo, do di-
álogo, da partilha e da tole-
rância.

Segundo Anna-Paula 
Ormeche, representante da 
UNESCO, o reconhecimento 
da Casa ao Lado vem pre-
miar “um trabalho local que 
faz a diferença, que molda 
as mentes através da arte, 
de uma forma positiva”. 
Consciente do trabalho que 
o Centro Artístico tem vindo 
a desenvolver, esta respon-
sável sublinha que os seus 
projectos são um “contributo 

importante na promoção do 
equilíbrio social e do exercí-
cio de uma cidadania mais 
consciente e participativa”.  

Com a pertença a esta 
rede de clubes nacionais e 
internacionais, a Casa ao 
Lado “vai constituir-se como 
parceiro da comunidade 
educativa na promoção da 
educação para todos, visan-
do a plena inserção dos jo-
vens na vida da comunidade, 
contribuindo assim para o 
desenvolvimento da região, 
tendo sempre em atenção 
os princípios e valores da 
UNESCO”. 

Ana-Paula Ormeche su-
blinha que, feito “o traba-
lho mais fácil”, que foi o de 
reconhecer “um trabalho 
que já desenvolvem aqui há 
vários anos”, “a bola está 
deste lado”. A representante 
da UNESCO adianta que a 
chancela UNESCO acarreta 
responsabilidade, natural-
mente, razão pela qual as 
acções a desenvolver irão 
integrar os valores da orga-
nização no seu trabalhando, 
operando em rede com os 

milhares de parceiros exis-
tentes no mundo, numa lógi-
ca de enriquecimento mútuo. 
“A UNESCO é um sem fim de 
temáticas, inspiração para 
o trabalho deles e, através 
do trabalho deles, poderem 
plantar sementes que façam 
a diferença a nível local, a 
nível nacional e a nível inter-
nacional”, conclui.

Ricardo Miranda, direc-
tor artístico d’A Casa ao 
Lado encara com “sentido 
de responsabilidade” este 
reconhecimento da UNES-
CO, e compromete-se a ser 
consequente com essa res-
ponsabilidade. “Este reco-
nhecimento é para levar a 
sério, dá-nos mais força para 
continuar e sermos fortes 
nas nossas convicções”, su-
blinha, e, por outro lado, vem 
“proporcionar trabalhar e co-
laborar com outros parceiros 
nacionais e internacionais”. 

A chancela da UNESCO 
vem reconhecer “a missão” 
d’A Casa Ao Lado, que “pas-
sa pelo apoio ao desenvol-
vimento das capacidades 
técnicas ligadas às artes 

junto de públicos de diversas 
faixas etárias, com especial 
enfoque em grupos em situa-
ção de maior vulnerabilidade 
social”, e opera ainda sobre 
a temática da inclusão social 
“que promovemos através 
da arte, roteiros culturais, 
visitas de estudo culturais e 
intervenções urbanas”.

Entre as iniciativas que 
o Clube UNESCO - A Casa 
Ao Lado irá promover, em 
consonância com os valo-

res e ideais, estará o desen-
volvimento de programas 
de formação nas áreas da 
Educação Não Formal, bem 
como seminários, reuniões 
e exposições enquadráveis 
nos campos da intervenção 
e criação artística. 

Recorde-se que o primei-
ro Clube UNESCO surgiu no 
Japão em 1947, como um 
movimento espontâneo da 
sociedade civil. Em Portugal, 
o primeiro Centro UNESCO 

foi criado em 1989, no Porto.
A rede portuguesa de 

Clubes UNESCO conta ago-
ra com 58 Clubes de norte a 
sul do país. No entanto, este 
número irá evoluir em breve 
para os 61, tendo em conta 
mais três que estão apro-
vados mas ainda não foram 
formalizados.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Centro Artístico assinou ontem protocolo que a torna Clube oficial da organização mundial

Centro Artístico A CaSa ao Lado é “célula” 
da UNESCO

Protocolo foi assinado ontem na sede do Centro Artistico, na avenida 25 de Abril
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A partir do mês de no-
vembro, a dança vai integrar 
a oferta de ensino articulado 
nas escolas do concelho. A 
Escola Básica Dr. Nuno Si-
mões, em Calendário, vai ser 
o “quartel-general” do proje-
to que pretende ser uma re-
ferência da oferta educativa 
famalicense, Este arranque 
contará com a constituição 

de uma turma do 5.º ano, 
com cerca de 15 alunos.

O ensino especializado 
da dança tornou-se possí-
vel mediante  a criação de 
uma extensão em Famalicão 
do CDN - Conservatório de 
Dança do Norte, na sequên-
cia de um protocolo estabe-
lecido entre esta entidade e 
a An-Dança, Conservatório 

de Dança de Vila Nova de 
Famalicão, com o apoio do 
Município. O projecto foi 
apresentadio na passada 
terça-feira em conferência 
de imprensa, precisamente 
na Escola Dr. Nuno Simões.

Para o presidente da 
Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, o ensino artístico 
especializado em dança 

pretende dar resposta aos 
alunos do ensino público do 
concelho que procuram for-
mação nesta área, articulan-
do-a com o ensino regular. 
“Este projeto vai correspon-
der a uma ambição da comu-
nidade famalicense, pois são 
cada vez mais aqueles que 
se formam na dança e que 
gostariam que fizesse parte 
do projeto educativo”, afirma 
acrescentando que se trata 
de “trazer para a educação 
formal aquilo que é a sua es-
colha formativa. É a junção 
dos dois mundos”.

O edil famalicense salien-
tou que “o projeto educativo 
deve criar condições para 
ir de encontro às múltiplas 
sensibilidades”, referindo 
que “os alunos não são e não 
têm que ser todos iguais” e 
que “educar para a diferença 
passa por respeitar a dife-
rença”.

Entretanto, a Câmara vai 
avançar com obras de adap-
tação no ginásio da esco-
la, com a criação de salas 
adaptadas para o ensino da 
dança. Esta nova resposta 
educativa, pretende tam-
bém criar “um fator de dis-

criminação positiva” e “uma 
maior dignificação para a 
escola Dr. Nuno Simões”, 
como vincou a diretora do 
Agrupamento, Maria Helena 
Pereira.

Para a responsável, “o 
ensino da dança é mais um 
contributo para a formação 
integral dos alunos” que vem 
“enriquecer o projeto educa-
tivo, oferecendo aos alunos 
outras formas de aprendiza-
gem, outras formas de saber 
e a possibilidade de garantir 
que os jovens com uma de-
terminada vocação possam 

seguir os seus sonhos”.
Em representação da An-

-Dança, Marta Soares subli-
nhou que o ensino articulado 
da dança concretiza um dos 
objetivos da escola. “A dan-
ça exige muito do tempo dos 
nossos alunos e a concerta-
ção com o horário da escola 
vai libertá-los um bocadinho 
desta carga letiva, permitin-
do que estes horários sejam 
mais naturais para o horário 
de uma criança o que pode 
ser benéfico ao nível do ren-
dimento escolar”.

Projeto onde irá funcionar a partir de novembro

Dança vai ganhar vocação de ensino 
articulado

Iniciativa arranca em Novembro cm uma turma e 15 alunos

Engenho promoveu desfolhada 
intergeracional

As crianças e idosos da Engenho realizaram, 
no início da semana passada, a tradicional des-
folhada, que este ano teve lugar no Largo do 
Mosteiro de Arnoso Santa Eulália.

Para além de “vivências intergeracionais, 
como momentos de convívio e de aprendiza-
gem” entre gerações distintas, a direcção da ins-
tituição pretende com estas acções promover a 
“tradição, o património e a identidade da comunidade, que devem ser vividos, mantidos 
e transmitidos às crianças”. Durante a desfolhada, “cantou-se, contaram-se histórias, en-
cheram-se os cestos com espigas, fizeram-se copas de palha, separou-se o folhelho e 
terminou-se com a tradicional merenda”, descreve a Engenho a propósito.
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A coesão, vertida para 
uma estratégia concelhia de 
desenvolvimento integrado, 
que tem articulado o todo do 
concelho com o contributo 
de cada uma das suas par-
tes; e a mobilidade, na qual 
o município está já a traba-
lhar, no quadro de uma par-
ceria intermunicipal, são os 
grandes desafios que o pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão, 
Paulo Cunha, inscreve no 
horizonte mais próximo do 
concelho. Isso mesmo as-
sumiu no discurso do Dia do 
Concelho, que se assinalou 
na passada sexta-feira na 
freguesia de Vermoim, por 
altura do 183.º aniversário da 
sua criação.

A cerimónia voltou a ser-
vir para a atribuição dos Se-
los Famalicão Visão’25, que 
distinguiram onze empresas 
e instituições famalicenses 
por práticas com impactos 

significativos no território, na 
economia e na comunidade, 
e cuja “vitalidade o município 
pretende coroar”, sublinha o 
edil a propósito dos projectos 
que considera paradigmas 
de um concelho “com inicia-
tiva”. 

Paulo Cunha considera 
que têm sido dados passos 
importantes para a coesão 
concelhia - e de resto a iti-
nerância da cerimónia do 
Dia do Concelho é expres-
são da “policentralidade” 
que deseja para um território 
heterogéneo -, mas assume 
que “muito há para fazer”. 
No quadro do “muito que 
tem sido feito” inscreve as 
áreas da Educação e da Ac-
ção Social, com a aposta em 
“projectos diferenciadores 
que colocam Famalicão nos 
escaparates”, mas apresen-
ta desafios. “Esta estratégia 
concelhia de desenvolvimen-
to integrado é claramente 

uma das etapas desse desa-
fio, muito estimulante, muito 
convocante, muito exigente. 
Vai-nos obrigar a interagir 
com o território no seu todo, 
a sair daquela que se chama 
zona de conforto autárquica. 

Alguns autarcas ficam fecha-
dos no seu gabinete e reféns 
das estratégias dos Paços 
do Concelho. Nunca fiz isso 
e não é isso que alguma vez 
farei enquanto for presidente 
de Câmara”, alega acerca 

da forma como interpreta o 
processo em curso, orien-
tado para “uma ligação de 
proximidade com o territó-
rio, olhando os problemas 
de frente, confrontando as 
pessoas, ouvi-las, ter em 
atenção as suas dificuldades 
e promover localmente as 
soluções”. É isso que esta 
estratégia concelhia “vai ar-
quitectar, território a territó-
rio, grupo a grupo, CSIF a 
CSIF (Comissão Social In-
terfreguesias), onde ela está 
alojada”.

O desafio da mobilidade, 
caracteriza-o de “tremendo”, 
na medida de um país a duas 
velocidades, em que Lisboa 
e Porto são “eleitas, entre 
as pás, ‘condenadas’, com 
muitas aspas, a ter melhores 
soluções do que os outros 
territórios”. No entanto, as-
segura: “mas nós não somos 
de nos ficar. Vamos arrega-
çar mangas, vamos colocar 
em cima da mesa os nossos 
meios, as nossas sinergias, 
o que já temos no território, 
ao serviço de uma melhoria 
da rede que já existe, do seu 
alargamento, da sua intensi-
ficação em termos de carrei-
ras para construirmos uma 
boa solução do ponto de vis-
ta da mobilidade, articulando 
com o meio envolvente”.

O jardim de infância de 
Seide S. Miguel foi a institui-
ção distinguida com o Selo 
B-Smart, com o projecto de 
uma Horta Biológica, que 
surgiu por iniciativa dos pais 
em Setembro de 2017. Ma-
ria Elsa Mendanha, que em 
nome da instituição rece-
beu o prémio, adianta que 
o projecto se alinha com 
as dimensões da sustenta-
bilidade e da sensibilidade 
ambiental que têm sido tra-
balhados, validando ainda 

o mérito de envolver crian-
ças, pais, outros familiares 
e comunidade em geral na 
execução de todas as opera-
ções culturais. Para além de 
todas as vantagens do ponto 
de vista formativo das novas 
gerações, a Hora Biológica 
tem ainda o mérito de abas-
tecer a cantina. Para Elsa 
Mendanha, este prémio é um 
“reconhecimento do trabalho 
de toda uma comunidade”.

O Instituto Nacional de 
Artes do Circo (INAC), foi 
outras das organizações dis-
tinguidas, desta feita com o 
Selo Famalicão Comunitário. 
Bruno Machado, o director, 
recebeu a distinção munici-
pal com “um orgulho muito 
grande”. O prémio foca-se no 
projecto “Um por todos”, que 
se assume como ferramenta 
para a inclusão das pessoas 
com deficiência. O famali-
cense que no passado teve 
que sair do país para obter 
formação na área, e que 
agora recebe, por intermédio 
do INAC, cidadãos do mun-
do, mostra-se satisfeito com 
o desenvolvimento do pro-
jecto, e por ter contribuído 
para que Famalicão já seja 
conhecido no país e no mun-
do como a “cidade do circo”.

Com este mesmo Selo 
foram também distinguidas 
a PASEC pelo projecto “Ha-
bitat, Escola de Adultos”, a 
Escola Básica de Ribeirão 
pelo projecto “Alunos Pro-
motores de Sucesso”, a Far-
mácia de Calendário com o 
projecto “Phuturo Saudável”, 
e a Re-Food com o projecto 
“Re-Food 4 Good”.

Com o Selo Famalicão 
Made IN foram galardoadas 
a Marjomotex, a Partteam e 
o Centro Social de Bairro; e 
com o Selo Famalicão Volun-
tário a Fundação Castro Al-
ves e a PASEC pelo projecto 
“Eurobairro”.

Esta é já a terceira edi-
ção dos Selos Famalicão Vi-
são’25. Depois da cidade ter 
acolhido a primeira edição, o 
ano passado foi a freguesia 
de Pedome, que a recebeu 
no Parque Calça Ferros, 
numa lógica de itinerância de 
que o município não prescin-
de. A freguesia de Vermoim, 
que foi palco da sessão este 
ano, dá lugar à vila de Riba 
de Ave que irá receber a edi-
ção de 2019.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Cerimónia serviu para distinguir onze instituições e empresas com os Selos Visão’25

Dia do Concelho marcado por desafios: 
desenvolvimento integrado e mobilidade

Jardim de infância de Seide S. Miguel foi uma das instituições distinguidas

Rede Intermunicipal de transportes: 
concurso público lançado 
no 1.º trimestre de 2019

Instado pelo Povo Famalicense acerca dos passos que Vila 
Nova de Famalicão já deu com vista à melhoria da mobilidade 
concelhia e interconcelhia, que de resto motivou um protocolo 
com os concelhos vizinhos de Santo Tirso e da Trofa, o presidente 
da Câmara adianta que “estamos a dar passos muito consisten-
tes no sentido da conclusão do processo”. Paulo Cunha remete 
mesmo para o primeiro trimestre do próximo ano a conclusão das 
peças para que o concurso possa avançar, e que até Dezembro 
do próximo ano possa ser adjudicada a nova rede. O levantamen-
to de necessidades, e o que é “desejável em termos de circuitos” 
é um trabalho concluído, resta agora dosear “a necessidade com 
a operacionalidade”, sublinha, esclarecendo que os municípios 
terão que ser objectivos para conseguir “uma solução eficaz”. “Se 
formos demasiado ambiciosos a esse nível, não conseguiremos 
uma solução eficaz porque os operadores não concorrerão para 
operar essa rede. Queremos criar uma rede que seja operável 
e que em fase de concurso haja interesse dos operadores em 
vivenciar essa rede”, explica a propósito, esclarecendo que esta 
primeira adjudicação será por apenas cinco anos, para que ao 
longo desse período possam ser limadas arestas: “é impensável 
que algo a este nível nasça perfeito. O que tínhamos era uma 
solução nacional, dirigida no terreiro do Paço, e funcionava muito 
mal, o que temos é uma solução localizada. Não tenho a ambição 
que ela seja perfeita no início. O nosso propósito é fazer o melhor possível, e, ao longo dos cinco anos, introduzir mecanis-
mos de correcção para que possamos evoluir e ir melhorando o percurso”.

No rescaldo da polémica em torno das intenções do Governo relativamente a apoios públicos aos transportes públicos, 
e que deixa o país confinado a uma fatia significativamente inferior às destinadas a Lisboa e Porto, Paulo Cunha deixa claro 
que a iniciativa dos municípios pretende sobretudo “trazer massa crítica”. A solução escala de uma solução destinada a 135 
mil habitantes para 250 mil habitantes quando conciliada com Santo Tirso e Trofa, e, articulada no quadro do Quadrilátero 
escala para mais de 600, 700 ou 800 mil habitantes. “Estamos a falar de um universo muito alargado, o que dá uma quan-
tidade importante para que seja desafiante, estimulante, para os operadores”, sustenta.

Quanto à divergência dos apoios, mantém que não aceita “esta dicotomia no país”, e que está “frontalmente contra qual-
quer intenção como aquela que parece existir, de continuar com um regime de privilégio para alguns cidadãos só porque 
vivem ou trabalham num determinado concelho, e usarei todas as ferramentas à minha disposição para combater essa 
desigualdade absolutamente injustificada”. Os municípios “vão para o terreno” sem qualquer promessa do Governo, mas 
não desmente que avançam também “à espera de estímulos nacionais para que esta rede seja melhor”, numa lógica de 
justiça para o território nacional.
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Dia a Dia - Mário Martins

50 anos da Júlio Brandão
O que é importante é capacidade que todos 
temos (ou não temos) de inovar, de criar novos 
hábitos, de tornar normal aquilo que parece 
estranho, de abrirmos as portas às 
oportunidades de aprendizagem que podem 
acontecer numa biblioteca. Se não fosse assim 
não faria qualquer sentido que, por exemplo, 
as turmas do pré – escolar, entre outras, fossem 
convidadas pela Biblioteca Municipal para serem 
personagens de um conto ou de uma aventura, 
ouvirem uma história ou serem protagonistas de 
vários momentos históricos na própria 
biblioteca… Daí que ter aulas na biblioteca não 
enfraquece, antes robustece as aprendizagens 
das crianças e dos alunos. 

1. Aulas e bibliotecas…
Causou um “bruá” desajustado e anormal o fato de algumas 

turmas da Escola Básica Integrada de Pedome terem aulas na 
biblioteca do estabelecimento de ensino. Como eu ainda sou 
do tempo em que as “aulas de biblioteca” eram um bom hábito 
que os professores tinham e cultivavam, estranhei a histeria 
que se instalou e a que a comunicação social deu eco.

A velha pedagogia e os velhos pedagogos viam nas biblio-
tecas e nos livros distribuídos profusamente pelas estantes, 
excelentes oportunidades que se disponibilizavam aos alunos 
(crianças ou jovens), para aprenderem, para desenvolverem 
novas competências e atitudes, para testarem novos e velhos 
conhecimentos e para aprofundarem a sua visão da vida e do 
mundo.

Desde que “doseadas” no tempo e na duração, nada é 
comparável ao contágio positivo que as “aulas de biblioteca” 
podem ter sobre os alunos. Podem simplesmente ler, mas tam-
bém podem investigar um assunto de qualquer disciplina que 
estejam a estudar, podem comparar diferentes abordagens 
para a resolução dos mesmos problemas e podem ter na bi-
blioteca a fonte de inspiração que outros espaços não conse-
guem proporcionar. Para além do mais, podem “sentir o cheiro 
dos livros” e apaixonar-se por eles, participando em aventuras 
que, de outro modo, não podiam ter lugar ou acontecer.

Na biblioteca da Escola Preparatória Júlio Brandão este era 
um hábito e uma atitude que estavam enraizados há alguns 

anos atrás. Não sei se o hábito se mantém, mas quanto mais 
não seja pela contribuição que pode ser dada à criação de há-
bitos de leitura e à conquista de novos leitores, parece-me ser 
uma estratégia adequada e que cabe na “nova pedagogia” e na 
escola dita “moderna”. 

O que é importante é capacidade que todos temos (ou não 
temos) de inovar, de criar novos hábitos, de tornar normal aqui-
lo que parece estranho, de abrirmos as portas às oportunida-
des de aprendizagem que podem acontecer numa biblioteca. 
Se não fosse assim, não faria qualquer sentido que, por exem-
plo, as turmas do pré – escolar, entre outras, fossem convi-
dadas pela Biblioteca Municipal para serem personagens de 
um conto ou de uma aventura, ouvirem uma história ou serem 
protagonistas de vários momentos históricos…

Daí que ter aulas na biblioteca não enfraquece, antes ro-
bustece as aprendizagens das crianças e dos alunos. Ter au-
las com os livros a rodear e a abraçar, num abraço gigante a 
apertado, alunos e professores, só pode conduzir a mais su-
cesso e nunca a mais insucesso.

2. As pessoas é que contam…
Fernanda Costa, que foi durante vinte anos diretora da Es-

cola Júlio Brandão, foi igual a si própria – e este é o maior elo-
gio que posso fazer-lhe – numa das cerimónias que vão marcar 
os 50 anos da criação e entrada em funcionamento do estabe-
lecimento de ensino. Disse ela, no ato evocativo da criação da 
escola, realizado no passado dia 9 de setembro (precisamente 
o dia em que a escola foi criada) que, num estabelecimento de 
ensino, seja ele qual for e de que “grau” for, “mais do que as 
instalações, o que conta são as pessoas”.

Fernanda Costa tem ainda na memória e nas recordações 
as instalações iniciais da Escola Júlio Brandão depois de ter 
saído da “barriga” da Escola D. Sancho I, ali nas proximidades 
do atual estabelecimento de ensino, nos pré – fabricados que 
ocupavam uma parte do terreno do que é hoje o Parque da 
Juventude, com os prédios e a envolvente que todos conhece-
mos. A ex – diretora não se esqueceu do quão difícil era “dar 
e ter aulas” em salas frias ou muito quentes onde, às vezes, 
entrava a água no inverno e onde, por vezes, alunos e profes-
sores tinham que sair da sala às “cavalitas” de outras pessoas, 
quando a “enxurrada” “enchia” tudo e “levava” tudo à frente!

A Escola Júlio Brandão era um enorme pré – fabricado: 
as salas de aula eram pré – fabricadas, os laboratórios eram 
pré – fabricados, a biblioteca era pré – fabricada, as salas dos 
professores e dos alunos eram pré – fabricadas, a cantina e a 
cozinha eram pré – fabricadas… E, no entanto, a escola fun-
cionava e tinha prestígio porque eram as pessoas que faziam 
a escola e as pessoas não eram condicionadas pelas instala-
ções!

3. Alfredo Novais e Fernanda Costa
Muito do trabalho de humanização da Escola Júlio Bran-

dão, ainda nos pré – fabricados onde esteve cerca de treze 
anos, deve-se ao então “presidente do conselho diretivo”, o 
Professor Alfredo Novais e à sua equipa, um presidente e uma 
equipa que transitaram para as atuais instalações. O professor 
Alfredo Novais, com os seus defeitos, mas também as suas 
imensas qualidades, era um homem extremamente rigoroso 
na gestão da escola, mas soube sempre “fazer a ponte” entre 
o rigor necessário e o humanismo que liberta, conseguindo 
sempre fazer a harmonia entre pessoas diferentes e de for-
mações distintas. Fernanda Costa sucedeu a Alfredo Novais, 
continuando a investir no seu projeto de humanização, com 
excelentes resultados.

Agora, fala-se muito no “material”, nas “coisas”. Eu concor-
do que é preciso continuar a investir na qualidade física dos 
nossos estabelecimentos de ensino e concretamente nos vá-
rios edifícios que compõem a Escola Júlio Brandão. Mas não 
é preciso fazer disso um drama! A escola tem “apenas” trinta 
anos e foi objeto de várias pequenas intervenções ao longo do 
tempo. Mas não é necessário “deitá-la abaixo” como alguns 
parecem querer sugerir! 

Não terá sido por acaso que a Escola Júlio Brandão foi re-
conhecida pela UNESCO como exemplo a seguir na “humani-
zação e rentabilização dos espaços”. Isso deve-se a todo um 
vasto corpo de funcionários e professores que, no seu tempo 
e agora, conseguem inovar e ultrapassar dificuldades. Deve-
-se também aos muitos milhares de alunos, muitos deles hoje 
pais e avós, que nunca “desistiram” da sua escola e que viram 
e sentiram sempre nela um espaço para o presente e para o 
futuro.

Todos fizeram da escola a sua casa!
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A Rota Camiliana, que 
liga a Casa de Camilo, em 
Seide S. Miguel, à Livraria 
Lelo, à Cadeia da Relação, 
e ao Cemitério da Lapa, na 
cidade do Porto, acaba de 
ganhar mais um aliado: a 
gastronomia. O Ferrugem, 
restaurante que se assume 
como referência nacional da 
cozinha de autor, aceitou o 
desafio de desenvolver um 
Menu Camiliano. Os sabores 
da gastronomia deste Minho 
que inspirou a obra de Ca-
milo Castelo Branco, tomam 
a configuração das palavras 
que reconstituem a história 
de uma época e de um escri-
tor cuja vida e obra está inti-
mamente ligada ao concelho 
de Vila Nova de Famalicão.

Este novo impulso à Rota 
Camiliana que o município 
pretende promover no qua-
dro de um turismo cultural e 
de experiências, foi dado a 
conhecer na passada quin-
ta-feira, com uma jornada 
que se iniciou na Casa Mu-
seu, em Seide S. Miguel, e 
terminou no Ferrugem, em 
Telhado, onde o Chef Renato 
Cunha deu a conhecer a es-
trutura do Menu Camiliano, 
inspirado numa das obras 
do escritor, “A Brasileira de 
Prazins”. 

O presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, Paulo Cunha, 
considera que os sabores 

não poderiam ficar de fora da 
Rota Camiliana, desde logo 
pelas inúmeras referências 
gastronómicas que a pró-
pria obra de Camilo Castelo 
Branca contém, mas tam-
bém porque se deseja “har-
monizar” a cultural com ex-
periências e características 
únicas dos paladares da re-
gião e do concelho. Convicto 
de que esta Rota pode trazer 
vantagens para o território, 
disse mesmo que espera, “à 
boleia da enorme qualidade 
das obras de Camilo, guindar 
o concelho para um patamar 
superior”.

Segundo o edil famali-
cense, o Ferrugem é um de 
outros estabelecimentos de 
restauração que já mani-
festaram vontade de aderir 
à Rota Camiliana, num pro-
cesso que deverá evoluir 
para novas adesões, num 
quadro de oportunidade: “re-
cebemos um contributo do 
Chef Renato Cunha, mas há 
outros contributos que foram 
dados para integrar a Rota, e 
fazem parte dela, mas, aci-
ma de tudo, queremos de-
monstrar a Famalicão e aos 
famalicenses que há aqui 
um contexto de oportunida-
de. A criação desta Rota, a 
sua elencagem com o Porto, 
com outras referências, per-
mite que tenha um efeito de 
disseminação positiva das 
vantagens do turismo que 

chega que chega ao norte 
de Portugal e ao grande Por-
to. Outras propostas e outros 
projectos podem vir a ser 
associados a esta Rota, haja 
vontade nesse sentido das 
próprias pessoas”.

A sistematização da Rota 
Camiliana será dinamizada 
pela Casa de Camilo Castelo 
Branco, a partir de onde será 
disponibilizada informação 
acerca dos elementos gas-
tronómicos e outros que se 
venham a associar. 

José Manuel Oliveira, di-
rector da Casa de Camilo, 
considera que “esta Rota 
tem muito mais futuro para 
fazer do que passado”. Certo 
de que o turismo é um todo, 
e que vale mais pelas expe-
riências do que pelos sítios, 
considera que a gastronomia 
da região não podia ser dei-
xada de fora desta Rota Ca-
miliana. 

Chef Renato Cunha 
reinterpreta 
símbolos 
da gastronomia 
minhota 

O prelúdio da experiência 
gastronómica proposta pelo 
Ferrugem é composto de pa-
taniscas, pão de milho e pre-
sunto de porco bísaro, uma 
raça autóctone característi-

ca desta região. Seguem-se 
quatro momentos gastronó-
micos: uma reinterpretação 
das sardinhas de escabeche, 
em que a sardinha marinada 
acompanha com um joux de 
cebola e um chutney de pi-
mento; um caldo de legumes 
com tora e feijoca branca; 
um arroz com galo de raça 
amarela - raça autóctone ca-
racterística da região – que 
se traduz no tradicional arroz 
de “pica no chão”; e um arroz 
de leite que uma vez mais 
reinterpreta o arroz doce e o 
aproxima de um conceito do 
tradicional leite creme. Pelo 
meio o Chef Renato Cunha 
propõe um elixir de limão, 
para limpar o palato entre o 
caldo e o arroz, terminando 
com um toucinho do céu a 
acompanhar o café.

O Menu Camiliano, para 
o qual foi desafiado há pou-
co mais de um mês, estará 
em condições de estar in-
troduzido na dinâmica do 
Ferrugem dentro de uma 
ou duas semanas, garante 
Renato Cunha. O Chef, que 
confessa ter aceite o desafio 
com entusiasmo, e que estu-
dou a gastronomia da épo-
ca para reproduzir de forma 
fiel a herança gastronómica 
da época de Camilo Caste-
lo Branco, considera que o 
menu proposto “representa 
muito do que é a gastrono-
mia minhota”, não só através 

dos sabores como das raças 
autóctones que fez ques-
tão se introduzir nos pratos. 
Entretanto, adianta que este 
menu, mais orientado para o 
tempo frio que se avizinha, 
poderá e deverá evoluir, uma 

vez que pratos como o arroz 
de galo amarelo “não faz tan-
to sentido no verão”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Iniciativa do município ganha novas parcerias, 
associando a gastronomia ao património 

Rota Camiliana quer 
“guindar concelho 
para patamar 
superior à boleia 
de Camilo”
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Chef Renato Cunha desenvolveu menu inspirado na obra camiliana

Rotary debate 
Educação de Adultos

“Os desafios da Educação de Adultos” foi o tema da 
palestra organizada pelo Rotary Club de Famalicão, na 
passada sexta-feira.

O palestrante apresentou os números do analfabetis-
mo, que penalizam mais as mulheres e destacou o esfor-
ço feito nos anos oitenta e noventa do século passado, 
com os programas do Fundo Social Europeu e PRODEP. 
A taxa de analfabetismo recuou, mas na atualidade ainda 
existem 500 mil analfabetos e “Portugal continua na cauda 
da Europa”, refere o Rotary no rescaldo do debate proferi-
do por Júlio Sá. Destacou ainda as prioridades da Europa 
para a educação do século XXI, alicerçado nos princípios 
da Aprendizagem ao Longo da Vida, que promove uma 
educação mais virada para o futuro, onde cabe o saber ler, 
o escrever e o contar, mas também, os valores da cidada-
nia, as novas tecnologias, a informática, o empreendedo-
rismo e a empregabilidade, entre outros.
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O Governo liderado por 
António Costa vai andando a 
sorrir à esquerda e a piscar 
o olho à direita, na busca in-
cessante da vitória das pró-
ximas eleições. Com a cer-
teza, à partida, que ganhar 
eleições já é um problema 
menor.

O ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Supe-
rior, em março deste ano, 
garantia que as Licenciatu-
ras anteriores ao Processo 
de Bolonha, cerca de 337 mil 
alunos, iam ter equivalência 
ao grau de Mestre. Acabou, 
após isso, a estudar a ques-
tão e percebeu que isso ia 
ficar caro, tanto nos concur-
sos da Administração Públi-
ca como às próprias univer-
sidades.

Incessantes na promessa 
fácil, com a conquista ime-
diata de votos, foi agora a 
altura de recuar no que havia 
dito.

Há cerca de um ano atrás, 
António Costa, invadido pela 
face de um democrata disci-
plinado, escolheu a cidade 
que o acolheu como Presi-
dente da Câmara, para ser 
a única candidata a receber 
a Agência Europeia do Me-
dicamento. Lisboa, que já é 
sede do Observatório Euro-
peu da Droga e da Toxico-

dependência e da Agência 
Europeia da Segurança Ma-
rítima, num claro ênfase à 
ode da descentralização.

Naturalmente que após a 
revolta dos portugueses e à 
grande perspetiva de a can-
didatura sair derrotada, vol-
tou atrás.

Nesse clima de descon-
tentamento, prometeu às 
gentes do Porto o Infarmed. 
Repetiu 5 vezes, de forma 
pouco subtil de achincalha-
mento, àqueles que cons-
tituem o Parlamento, que o 
Infarmed iria para o Porto.

No seu jeito estabalho-
ado, mais uma vez, sem 
estabelecer contactos, sem 
estudar essa deslocalização, 
nem ouvir atores principais 
da Autoridade Nacional do 
Medicamento e Produtos 
de Saúde, prometeu, o que 
mais uma vez não cumpriu.

Após essa auscultação, 
feita porque grande parte da-
queles que habitam a capital, 
acham que o “Porto, essa 
cidade remota, onde ainda 
não chegou o automóvel, 
onde os carros são puxados 
por tração animal, onde os 
esgotos correm e céu aberto 
pelas ruas e onde as pesso-
as que lá vivem, regra geral, 
são bárbaros” como disse 
Pedro Cruz, opuseram-se 

à vinda do Infarmed para o 
Norte.

Já temos vindo a perce-
ber que o Governo tem gra-
ves dificuldades no tema da 
descentralização, mas tan-
ta?

Paulo Portas, o mais lon-
go líder do meu partido, ficou 
célebre pela nova definição 
de irrevogável. Disse-o e vol-
tou atrás, para bem do país.

António Costa demonstra 
a sua tendência para a rever-
sibilidade. Diz e volta atrás, 
vezes sem conta. Só ainda 
não percebemos a bem de 
quem, (Mário Centeno terá a 
resposta?).

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

Irreversibilidades 
do Governo

A Equipa Intra-hospita-
lar de Suporte em Cuidados 
Paliativos (EIHSCP) do Cen-
tro Hospitalar do Médio Ave 
(CHMA), organizou na pas-
sada quarta-feira, a reunião 
Inter-equipas de Cuidados 
Paliativos da Região Norte, 
sob o tema “Dignidade e es-
piritualidade no doente em 
Cuidados Paliativos”

 Esta reunião registou a 
participação de mais de 50 
profissionais que trabalham 
nesta área dos Cuidados 
Paliativos, provenientes de 
diversas unidade de saúde 
do norte, contando com as intervenções do Coordenador Regional Cuidados Paliativos da 
Administração Regional de Saúde do Norte, José Miguel Lopes, do  psicólogo da EIHSCP do 
Centro Hospitalar de São João, Eduardo Carqueja  e do padre Jorge Vilaça. Durante a reunião 
houve oportunidade para a “interação entre os oradores e os profissionais presentes, que re-
lataram as suas experiências”, adianta o CHMA em nota de imprensa, na qual acrescenta que 
“este encontro destinou-se a promover o intercâmbio entre as diferentes equipas, permitindo a 
reflexão e partilha de trabalho realizado, a uniformização das práticas e dinâmicas, bem como 
a análise de estratégias de melhoria”.

A próxima reunião, agendada para Janeiro de 2019, foi atribuída à equipa Intra-hospitalar 
de Cuidados Paliativos de Guimarães.

Esta organização terminou com o corte do bolo comemorativo do primeiro aniversário da 
EIHSCP do CHMA, marcando presença o Conselho de Administração, que salientou “o exce-
lente trabalho desenvolvido por esta jovem equipa”. 

“Dignidade e espiritualidade 
no doente em Cuidados Paliativos” 
em debate



Um futuro mais sustentável, impõe à indústria adoptar no-
vos paradigmas e a economia circular está na ordem do dia 
como o grande desafio. É precisamente para debater esse 
futuro que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicáo 
promove, a 16 de outubro próximo, a Conferência Famali-
cão Circular, uma iniciativa que se irá realizar na Fundação 
Cupertino de Miranda, no âmbito do projeto Famalicão Made 
IN e no enquadramento da realização do Festival Famalicão 
Visão 25. 

De participação gratuita, sujeita a inscrição obrigatória a 
partir do sítio do município na internet (www.vilanovadefama-
licao.org), a iniciativa conta com um painel de conferencistas 
nacionais e internacionais que têm vindo a trabalhar e a de-
senvolver novas sinergias industriais e a redesenhar ciclos 
de produção alternativos que perspetivam uma mudança de 
paradigma para a indústria com benefícios para a economia, 
o ambiente e a sociedade.  

A conferência está particularmente centrada em três dos 
temas basilares para as indústrias famalicenses: o têxtil; a 
água; e os novos modelos de negócio e novos empregos, e 
abre com uma comunicação da Secretária de Estado da In-
dústria, Ana Teresa Lehmann, sobre inovação e financiamen-
to. Confirmada está também a presença da investigadora e 
designer internacional  Anne Prahl, que tem gerado novos 
e inovadores conceitos para a indústria têxtil e do vestuário, 
sobretudo no âmbito do design e da sustentabilidade, tra-
balhando para grandes marcas internacionais como a Nike, 
Speedo, WGSN, Ellesse, Puma, Marks & Spencer, Animal, 
Topshop e Esprit. 

O exemplo da Riopele que criou a marca TENOWA, re-
sultante da metamorfose de resíduos têxteis e as simbioses 
industriais, e a experiência de António Lorena, Managing 
Partner da 3drivers  que tem desenvolvido projetos de ava-
liação técnica, ambiental e socio-económica e de natureza 
estratégica de sistemas de gestão de resíduos, fazem ainda 
parte do painel da manhã do evento. À tarde, depois das ses-
sões de trabalho, ainda haverá espaço para a apresentação 
de exemplos práticos desenvolvidos em Vila Nova de Fama-
licão à volta da economia circular e para a apresentação das 
conclusões. 

As inscrições estão abertas até 12 de outubro e podem ser 
formalizadas no site do município, em http://www.vilanovade-
famalicao.org/_famalicao_circular.
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Secretária de Estado da Indústria na Conferência Famalicão 
Circular, a 16 de outubro

Economia circular como 
paradigma de sustentabilidade 
para a indústria

Escola de Instrumentos 
Musicais Portugueses 
com inscrições abertas

A Escola de Instrumentos Musicais Portugueses, projeto 
da Casa da Juventude destinado aos jovens do concelho en-
tre os 12 e os 35 anos, já tem inscrições abertas.

Os instrumentos que é poss+ivel aprender são a guitarra 
portuguesa, guitarra clássica, viola braguesa, cavaquinho, 
bandolim, concertina e acordeão.

A Escola de Instrumentos Musicais Portugueses, que con-
ta ainda com aulas de voz e canto, reabre a 13 de outubro 
para o quarto ano de atividade, na Casa da Juventude de 
Famalicão. O primeiro trimestre decorre até 14 de dezembro, 
o segundo, de 5 de janeiro a 5 de abril, e o terceiro, de 27 de 
abril a 14 de junho. 

Dar a conhecer aos jovens alguns dos instrumentos mu-
sicais portugueses, preservando assim o legado cultural do 
país e levando a sonoridade e a tradição a outros estilos e 
ritmos contemporâneos, são os objetivos do projeto. 

As inscrições decorrem até 11 de outubro em www.juven-
tudefamalicao.org. Mais informações através do e-mail: casa-
dajuventude@vilanovadefamalicao.org e do telefone: 252 314 
582/3 (Casa da Juventude).
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A 1 de Outubro de 2017, Paulo Cunha foi reconduzido na 
presidência da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 
com uma vitória esmagadora, que tornou mais expressiva a 
representação da coligação PSD/PP no executivo, emagre-
cendo o espaço de oposição do PS.

Precisamente no momento em que se assinala o primei-
ro ano deste seu segundo mandato, O Povo Famalicense foi 
saber que novos desafios se colocam, uma vez que a con-
juntura actual é bem distinta daquela que encontrou quando 
assumiu a presidência do município. Paulo Cunha coloca as 
pessoas no centro da sua acção governativa, e deixa claro 
que todas as medidas, das materiais às que não são “aprisio-
náveis” pelos olhos, se articulam em torno de uma estratégia 
global de fortalecimento da comunidade. 

“Eu gostaria muito de ajudar a construir uma sociedade 
onde cada um fosse aquilo que merece ser. Se eu conseguir 
isso, ao fim deste mandato, serei um homem muito realizado”, 
confessa acerca da visão que desenha para um concelho co-
eso e preparado para os “invernos” que ciclicamente abalam 
a economia mundial e do país.

Povo Famalicense (PF) - Esta entrevista coincide com 
o momento em que se assinala um ano do seu segundo 
mandato. Foi reconduzido na presidência da Câmara 
Municipal precisamente em 1 de Outubro de 2017, e com 
uma maioria ainda mais expressiva do que a anterior. 
Sente-se de alguma forma pressionado pelos resultados 
expressos nas urnas?

Paulo Cunha (PC) – Antes de mais sinto-me responsável. 
Quando uma pessoa nos confere, através do voto, a tarefa de 
governar os interesses do território, isso dá-nos um sentido 
de responsabilidade acerca do que podemos fazer todos os 
dias. E quando isso acontece com esta maioria tão alargada, 
tão inequívoca, esse sentido de responsabilidade aumenta. 
Portanto, procuro ser um autarca responsável, consciente 
da confiança que os famalicenses depositaram em mim e na 
minha equipa, e responsável com a expectativa que têm de 
que, ao longo do mandato em curso, eu possa implementar 
aquelas que são as minhas propostas. É para mim uma ques-
tão essencial que os compromissos assumidos com os fama-
licenses sejam cumpridos. 

O grande desafio destes quatro anos é, quando termi-
narmos este ciclo, podermos dizer aos famalicenses que os 
compromissos foram cumpridos, e que a confiança em nós 
depositada não foi em vão. Foi acertada. O grande objecti-
vo que eu tenho enquanto presidente de Câmara é ser con-
sequente com o que digo aos famalicenses, honrar a minha 
palavra, e ser digno da confiança que em mim depositaram.

PF – O primeiro mandato foi sobretudo de afirmação 
da forma como interpreta o desenvolvimento do terri-
tório, o que se traduziu em medidas inovadores e novas 
abordagens do município em áreas onde ainda não o tí-
nhamos visto actuar. Concorda com esta leitura? 

PC – Eu acho que há três dimensões para vermos o man-
dato que terminamos há sensivelmente um ano. 

O primeiro é a dimensão da continuidade. Havia projectos 
em curso que mereciam toda a minha concordância. Aliás, 
a esmagadora maioria dos projectos em curso foram conti-
nuados. Portanto foi um mandato assente na lógica da con-
tinuidade naquilo que vinha sendo a gestão imprimida pelo 
senhor arquitecto Armindo Costa.

Em segundo lugar, foi uma dimensão de adaptação à nova 
realidade. As circunstâncias do concelho, da região, do país e 
do mundo mudaram. Havia necessidade de adaptar a gover-
nação autárquica àquela que era a nova realidade, as novas 
circunstâncias, a nova conjuntura que afectava o concelho, a 
região, o país e o mundo.

Em terceiro lugar não nego que há aqui um cunho pessoal. 
Em cada pessoa que exerce um mandato há uma dimensão 
do eu, daquilo que é a minha perspectiva, do que é a minha 
experiência, a minha história de vida, a minha formação, cí-
vica, essencialmente. Quis colocar um pouco disso naquela 
que é a minha governação. 

No fundo, o mandato que terminámos há um ano é uma 
síntese destas três dimensões. Não me atrevo a dizer o que 

é mais importante, se a continuidade, se a adaptação à nova 
realidade, se o cunho pessoal, mas estes três aspectos foram 
decisivos para dar forma ao mandato.

Há projectos que penso que são consensuais. Nomeada-
mente o apoio ao empreendedorismo, à empregabilidade, 
à consistência dos vínculos laborais, ao desenvolvimento 
económicos, à capacidade exportadora do concelho, à ne-
cessidade que havia, e ainda há, de sermos um garante de 
estabilidade das instituições famalicenses, onde associa-
ções desportivas, culturais, recreativas e outras possam ver 
na Câmara Municipal um sinal de estabilidade, de apoio aos 
seus projectos, onde as empresas possam ter também esse 
mesmo apoio. Acho que este foi um aspecto marcante da go-
vernação autárquica, mas eu não me atrevo a dar mais im-
portância ao que é novo, relativamente àquilo que já vinha 
do passado.

PF - Este mandato poderá ficar marcado, por seu turno, 
por grandes projectos com potencial para mudar a face 
da cidade e do concelho. Refiro-me a projectos como o 
da reabilitação do Mercado Municipal e do Cineteatro 

Narciso Ferreira, ou ecovia Famalicão-Póvoa. Em circuns-
tâncias normais têm condições de estar concluídos ainda 
neste mandato?

PC – Estou convicto que sim. Naquilo que depende de 
nós, e é só sobre isso que podemos falar, estão as condições 
todas reunidas para que esses projectos e outros possam 
ser executados ao longo do mandato. Os três que citou são 
três propostas estruturantes, são três obras das mais nota-
das num qualquer mandato de um autarca. Mas eu também 
gostaria de falar noutros, que não se vêm da mesma forma 
que esses - não são aprisionáveis pelos nossos sentidos, no-
meadamente pela visão, não resultam num investimento em 
cimento ou alcatrão -, o que não quer dizer que estes não 
sejam necessários. Refiro-me a projectos como a internacio-
nalização do concelho, em curso. Hoje, é rara a semana em 
que não há um projecto internacional, ou com jovens, ou na 
dimensão empresarial, ou no desporto, em múltiplas áreas. 
É pouco comum passarmos uma semana sem termos em 
Famalicão pessoas que representam instituições, empresas, 
associações juvenis, que não vêm só a Famalicão trazer as 
suas propostas mas também beber em nós o que vamos fa-
zendo. Esta dimensão internacional do concelho é desafiante 
e é um aspecto estruturante do meu programa de acção.

Eu entendo que nós temos que aproveitar, de uma vez por 
todas, esta nossa pertença ao espaço comunitário. Já leva-
mos muitos anos de União Europeia, e às vezes fala-se que 
não temos aproveitado para sermos cidadãos de pleno direito 
deste contexto europeu. Eu acho que é altura dos municípios 
também darem um contributo para que esse sentimento de 
pertença à União Europeia se concretize.

PF – É necessário cultivar esse sentimento…
PC – Com certeza. Não é só através de projectos, nomea-

damente, como o Erasmus, em que vemos muitos portugue-
ses e famalicenses a percorrerem outros países da União 
Europeia, ao longo dos seus percursos formativos. É também 
trazer os franceses, italianos, ingleses, alemães e outros que 
venham a Portugal, a Famalicão em concreto, não só para 
trazerem a sua sensibilidade mas também para nos conhe-
cerem melhor e para que possamos ombrear com essas ci-
dades. É um dos projectos mais desafiantes que temos em 
curso, que é o de dar dimensão internacional ao concelho 
de Famalicão, colocar Famalicão no escaparate europeu e 
mundial, e criar condições para que possamos ombrear com 
outras cidades desse nível.

Outra proposta não menos importante é a proposta ao 
nível do desenvolvimento do território. Nós implementamos 
uma estratégia de desenvolvimento integrado, aproveitando 
as sinergias das Comissões Sociais Interfreguesias, para 
que, com as forças que estão instaladas, nós possamos ser 
mais fortes como sociedade.

Há pouco falámos da conjuntura. De facto quando cheguei 
à Câmara em 2013 vivíamos uma das piores conjunturas de 
que Portugal se recorda.

PF – Uma situação de emergência social e económi-
ca….

PC – Uma situação de emergência económica, vivíamos 
um programa de assistência, com muitas medidas governa-
mentais que simbolizavam dificuldades e necessidades de 
retracção económica, e isso aconteceu porque somos um 
país que não está preparado para essas circunstâncias. Eu 
acho que nós podemos ser um concelho melhor preparado 
para essas situações. Quanto mais densa for a rede social, 
quanto melhores estivermos preparados a nível local, para 
que possamos entrosar-nos melhor, para que revitalizemos 
células como a da família, da amizade, da boa vizinhança, 
isso danos músculo, dá-nos força, para que enquanto comu-
nidade possamos estar melhor. Se estivermos melhor en-
quanto comunidade, não só é mais difícil cair numa situação 
de crise, como se isso acontecer estaremos melhor prepara-
dos para a vencer.

A função que temos para cumprir nesta altura que é uma 
altura melhor, de uma melhor conjuntura, de melhores indica-
dores económicos e sociais, é preparar-nos para essas cir-
cunstâncias.                                                     CONTINUA NA PÁG. 13

Reconduzido na presidência da Câmara Municipal há um ano, com uma vitória ainda 

“Resiliência” e “capacitação social” são os
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Reportagem vídeo em www.opovofamalicense.com/videos

O grande objectivo 
que eu tenho 

enquanto presidente 
de Câmara é ser 
consequente com 
o que digo aos 
famalicenses, honrar 
a minha palavra, 
e ser digno da confiança 
que em mim 
depositaram.
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mais expressiva

desafios do mandato para Paulo Cunha
PF – Trata-se de uma estratégia de robustecimento do 

município…
PC – É a parábola da formiga. Nós temos que nos preparar 

no verão para o inverno que pode vir, ou que há-de vir, mais 
rigoroso ou menos rigoroso. Enquanto comunidade temos 
que nos fortalecer, e o que está a acontecer é muito essa es-
tratégia. O que acontece com as mostras associativas, com 
a dinâmica que temos na comunidade, nomeadamente nas 
freguesias, o entrosamento das instituições sociais… O pró-
prio Mercado Municipal, que terá uma dimensão infraestrutu-
ral física mas será mais um conceito do que um edifício, que 
servirá também para favorecer sistemas como o de cadeia 
curta, onde vamos procurar diminuir, e se possível aniquilar, 
intermediários entre o produtor e o consumidor, ressuscitar 
mecanismos que durante séculos funcionaram e funcionaram 
bem, da venda à porta, o conceito mais pessoal e intimista 
da relação comercial, que também favorece o comércio de 
proximidade, são revoluções, repito, que não se vêm, mas 
que gostaria que se sentissem. Essa é uma marca, para mim, 
mais relevante do que queremos fazer no concelho ao longo 
dos próximos três anos.

PF – Nenhuma destas medidas vale por si, vale pelo 
todo.

PC – Valem pelo conjunto. Articulá-las umas com as ou-
tras é a forma de sermos bem sucedidos. O tal Mercado Mu-
nicipal, somado ao Cineteatro Narciso Ferreira, e a outros 
investimentos permitirá que a comunidade se desenvolva. 
Nós queremos que este desenvolvimento comunitário seja 
integrado, seja sustentável. Hoje em dia a dimensão da sus-
tentabilidade é fundamental. Porque ser sustentável significa 
algo muito simples: não basta hoje termos desenvolvimento, 
é preciso que possamos continuar a tê-lo no futuro. É isso 
que nós queremos. Não só é preciso encontrar o grau certo, 
mas dar condições para que haja permanência deste estágio 
de desenvolvimento.

PF - Na última Assembleia Municipal deu a conhecer a 
intenção do executivo de intervir nesta Casa das Artes, 
onde nos encontramos. Que intervenção é esta, e qual o 
calendário, se é que há um calendário?

PC – Vamos fazer uma remodelação. Este é um espaço 
que é icónico, é inegavelmente uma referência na cultura da 
região e do país, ao longo dos seus mais de dez anos já per-
corridos deu mostrar da sua vitalidade, foi inequivocamen-
te uma ferramenta ao serviço da projecção do concelho. O 
concelho projectou-se muito com este espaço, não só com 
a sua construção mas também com a sua actividade. É bom 
não esquecer que houve outros concelhos que construíram 
referências como esta mas depois não conseguiram dar-lhes 
conteúdos. E esta ferramenta, esta Casa das Artes onde es-
tamos, felizmente, ao longo doa anos, tem tido uma progra-
mação tão rica, que tem permitido, nas diferentes áreas, ser 
uma alavanca ao serviço dos famalicenses, potenciando-os 
do ponto de vista cultural, do ponto de vista social. 

PF – E isso tem um reverso…
PC – A Casa das Artes não é só uma casa de teatro, é uma 

casa dos famalicenses, são “n” as actividades que aqui se 
realizam. Não há dia nenhum que não haja uma actividade, 
nem que seja uma cedência a uma instituição, o que faz deste 
espaço um espaço sempre ocupado.

PF – De utilização intensiva.
PC – Utilização intensiva. E a utilização intensiva promove 

algum desgaste. O que está em causa são intervenções para 
debelar circunstâncias que são visíveis, e que resulta do uso 
intensivo deste espaço.

O que é bom sinal. Se esta casa não precisasse desta in-
tervenção era sinal que não estava a ser tão utilizada quanto 
está, e ficamos satisfeitos porque conseguimos colocar este 
espaço ao serviço de todos os famalicenses.

PF - Tendo em conta os desafios do mandato, e fala-
mos apenas de alguns, onde quer ter conseguido chegar 
quando este novo ciclo autárquico terminar?

PC – Eu quero continuar a chegar às pessoas, continuar a 

chegar ao âmago das pessoas, àquilo que elas precisam. Não 
tanto do ponto de vista presente, numa análise mais empírica 
que fazemos todos os dias. Um governante deve ser perspi-
caz e estar atento, antecipando as necessidades futuras. Nós 
procuramos sobretudo ter esta dimensão prospectiva, ir além 
do que é a espuma do tempo, ser mais profundos na gover-
nação autárquica, antecipar situações que podiam acontecer 
e tentar que elas não aconteçam. No fundo colocamos em 
percurso estratégias para que amanhã não haja problemas. 
Não para resolver os problemas, mas para que amanhã não 
haja problemas, ou para minorar esses problemas. 

Eu não escondo que o grande desafio que tenho é o da 
resiliência, da capacitação social. A grande bandeira que 
gosto de erguer é a de promover melhores pessoas, capaci-
tar as pessoas, melhorar as suas condições, torná-las mais 
competentes, mais capazes, mais educadas, mais formadas, 
mais habilitadas a viver num mundo cada vez mais exigente, 
com mais concorrência, onde cada um é aquilo que fizer por 
ser, onde a energia e a força de cada um é mais influente no 
seu futuro, onde a mobilidade se faça através da educação, 
através do chamado elevador social, onde as pessoas sejam 
aquilo que merecem ser. Eu gostaria muito de ajudar a cons-
truir uma sociedade onde cada um fosse aquilo que merece 
ser. Se eu conseguir isso ao fim deste mandato serei um ho-
mem muito realizado.

PF - Numa palavra, o que é que o define como autarca?
PC – Sensibilidade.

A grande bandeira que gosto de erguer 
é a de promover melhores pessoas, capacitar 

as pessoas, melhorar as suas condições, torná-las 
mais competentes, mais capazes, mais habilitadas 
a viver num mundo cada vez mais exigente, 
onde a mobilidade se faça através da educação, 
através do chamado elevador social, onde 
as pessoas sejam aquilo que merecem ser.

Em 2013, quando pela primeira vez o candidato da co-
ligação PSD/PP, sucedendo a Armindo Costa que durante 
12 anos governou a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, Paulo Cunha venceu com 58,55 por cento dos 
votos. Manteve a mesma expressão no órgão executivo, 
com sete mandatos, mas melhorou a votação na coliga-
ção. O PS manteve-se como único partido com assento na 
Câmara, conseguindo eleger quatro vereadores, em 2013 
e 2009.

Em 2017, Paulo Cunha consegue tornar mais visível 
o fosso entre o partido mais votado, a coligação, e o se-
gundo maior partido, o PS. Atinge os 67,67 por cento de 
votação, e remete os socialistas para uma derrota expres-
siva, que se reflectiu na perda de um mandato na Câmara 
(passa a ter apenas três), em resultado de uma votação da 
ordem dos 23,54 por cento.
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O músico The Legendary 
Tigerman vai estar na Casa 
das Artes de Vila Nova de 
Famalicão, no próxsimo dia 
13 de outubro, para apre-
sentar em estreia absoluta 
um cine-concerto a partir de 
“Os Lobos”, obra maior do 
cinema mudo português, re-
centemente alvo de restauro 
digital pela Cinemateca Por-
tuguesa. O filme-concerto, 
a partir da obra do cineasta 
Rino Lupo, é um dos muitos 

destaques da terceira edição 
do Close-up: Observatório 
de Cinema, que regressa ao 
espaço cultural famalicense 
de 13 a 20 de outubro. 

No total contam-se quase 
quatro dezenas de sessões, 
muitas delas comentadas, 
ao longo dos oito dias do 
Observatório, que nesta sua 
nova edição decorre sob o 
tema “Lugar”. “Será um epi-
sódio, acompanhado de ré-
plicas, povoado de lugares, 

de todos os lugares, lugares 
ora fabricados, ora preser-
vados, pelo Cinema”, explica 
Vitor Ribeiro, responsável 
pela programação do Obser-
vatório.

Da vasta programação do 
Close-up destaque também 
para uma mostra de seis 
filmes do cinema latino-a-
mericano e uma seleção de 
filmes de alguns dos títulos 
mais marcantes do japonês 
Kenji Mizoguchi que vai dar 

o mote para uma conversa 
sobre a influência da cultu-
ra nipónica, em particular 
de Mizoguchi, na obra do 
realizador português Paulo 
Rocha.  

Pelo meio, o Close-up 
apresenta ainda uma pro-
gramação “ambiciosa” para 
o público escolar, com dez 
sessões direcionadas para 
todos os escalões etários, 
incluindo animação e docu-
mentário, sessões comenta-
das e oficinas. 

O protagonismo atribuído 
pelo Observatório à dico-
tomia Cinema e Educação, 
vai aliás permitir à Casa das 
Artes acolher, pela primei-
ra vez e durante a vigência 
do Close-Up, o arranque do 
novo ano de atividades do 
CinEd, programa europeu 
de educação para o cinema 
dirigido aos jovens entre os 6 
e os 18 anos, que reunirá em 
Famalicão, durante quatro 
dias, todos os parceiros dos 
nove países envolvidos. 

Há ainda uma nova rú-
brica - o “Café Kiarostami” 
-, que à boleia do cinema 
cruza música, projeções e 
conversas. O primeiro de 

seis convidados é o líder dos 
Ena Pá 2000 e Irmãos Cati-
ta - Manuel João Vieira, que 
no dia 13, vai transformar o 
café-concerto da Casa das 
Artes no “Cabaret Maxime”. 

A terminar, nota ainda 
para mais um filme-concer-
to, desta vez no dia 20 de 
outubro e pela mão de Noi-
serv, que vai musicar ao vivo 
na Casa das Artes o filme 
“Sherlock Jr.”, de Buster Ke-
aton. 

“São cerca de 40 ses-
sões, dispostas em secções 
que comunicam e dialogam 
na chegada aos lugares do 
Cinema, incluindo projeções 
especiais e singularizando 
sessões com introduções e 
comentários de realizadores, 
jornalistas, investigadores e 

programadores”, acrescenta 
Vitor Ribeiro.

Com entrada gratuita 
para estudantes, seniores e 
para associados de cineclu-
bes, o restante público paga 
dois euros ou um euro com o 
Cartão do Quadrilátero Cul-
tural. Os bilhetes para os fil-
mes-concerto têm o custo de 
seis euros, reduzindo para 
três para Cartão Quadrilá-
tero, estudantes, seniores e 
associados de cineclube. 

Programação completa 
no site do Close-up: Obser-
vatório de Cinema, em www.
closeup.pt. 

De 13 a 20 de outubro na Casa das Artes

Close -Up: Observatório de Cinema com quase 40 
sessões de cinema 

Comitiva da D.Sancho I na Polónia
Um grupo de professores e alunos da Escola Se-

cundária D. Sancho I rumou até Glowno, na Polónia, 
para mais um intercâmbio de alunos e eventos de for-
mação, iniciativa inserida no projeto “Think, actand-
make a betterworld”.

Durante a semana de 23 a 29 de setembro, os 
parceiros fizeram a avaliação das atividades já reali-
zadas e refletiram sobre as metodologias e ações a 
desenvolver neste último ano do projeto.  As visitas a 
museus e a cidades como Lodz, Torun e Varsóvia proporcionaram aos alunos portugue-
ses, bem como aos congéneres da Estónia, Lituânia, Itália, Espanha, Inglaterra e Grécia, 
“a perceção das vivências e do sofrimento do povo polaco ao longo da sua história, uma 
vez que os discentes foram hospedados em famílias polacas, mais facilmente se perce-
beram das especificidades relativamente à língua, ensino, gastronomia e hábitos de vida 
do povo anfitrião”. Para os participantes, “foi uma semana de descobertas, aprendizagens 
e partilhas fundamentais para o desenvolvimento da consciência e cidadania europeias”, 
sustenta a D. Sancho I.
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Jorge Paulo Oliveira, de-
putado do PSD à Assem-
bleia da República, conside-
ra “irrealistas” as estimativas 
do Governo em matéria de 
apoios aos passes sociais 
para os transportes públicos, 
e defendeu que estes apoios 
“têm de ser uma realidade 
em todo o território nacional 
e não apenas nas duas prin-
cipais cidades do país”. A 
posição do deputado famali-
cense é assumida no rescal-
do de uma reunião com res-
ponsáveis da ARRIVA, uma  
das principais concessioná-
rias de transporte rodoviário 
de passageiros interurbano 
na região, e detentor ada 
maioria do capital social dos 
TUF – Transportes Urbanos 
de Famalicão.

A apenas quinze dias da 
data limite para a entrega 
da Proposta do Orçamento 
do Estado para 2019, Jorge 
Paulo Oliveira acusa o Go-
verno de privilegiar as áre-
as metropolitanas de Lisboa 
e Porto em detrimento do 
resto do país. Recorda do o 
ministro do Ambiente, Matos 
Fernandes, chegou a adian-
tar que “a medida poderia 
vir a ser estendida a todo o 
território nacional, mas as 

câmaras municipais teriam 
de contribuir com metade 
desse esforço, requisito que 
não é exigível às autarquias 
das áreas metropolitanas de 
Lisboa e Porto”. Ou seja, de-
nuncia: “em Lisboa e Porto 
os incentivos à mobilidade 
são custeados pelo Orça-
mento do Estado, no resto do 
país são suportados pelas 
câmaras municipais”, naqui-
lo que considera constituir  
uma “discriminação que é, 
simplesmente, inconcebível”.

No entender do social-de-
mocrata, “se os transportes 
urbanos são um serviço pú-
blico essencial, se são um 
serviço nacional, das duas 
uma, ou são uma responsa-

bilidade do Estado ou são 
uma responsabilidade muni-
cipal”. A serem “uma respon-
sabilidade municipal como 
parece resultar do facto de 
esta estar a ser assumida 
de forma generalizada por 
todos os municípios, não se 
percebe porque razão, em 
Lisboa e Porto seja diferente, 
dado que, ao invés de serem 
suportados pelas respetivas 
autarquias, são suportados 
por todos os portugueses”.

De resto, se a medida é 
de facto orientada para a 
promoção do uso dos trans-
portes públicos, “atento os 
ganhos ambientais e a me-
lhoria da qualidade de vida 
dos cidadãos que se obtém 

por força do reforço das so-
luções de mobilidade das 
pessoas, essa necessidade 
não é exclusiva de Lisboa e 
Porto, é de todo o território 
nacional”.

Segundo Jorge Paulo Oli-
veira, na reunião de trabalho 
com Manuel Oliveira, pre-
sidente da Comissão Exe-
cutiva da ARRIVA Portugal, 
foi igualmente abordada a 
problemática dos números 
apresentados pelo Ministro 
do Ambiente, quanto à esti-
mativa das verbas necessá-
rias para a implementação 
da medida. Estes números 
apontam para uma subsi-
diação de 60 milhões de 
euros para Lisboa, 15 a 20 
milhões para o Porto e cinco 
a dez milhões de euros para 
o resto do país. São núme-
ros “irrealistas” acusa Jorge 
Paulo Oliveira. Apesar de 
reconhecer que “não se sai-
ba com exatidão a que tipo 
de passes está o Ministro 
do Ambiente a referir-se, ou 
seja, não sabemos se se re-
fere a um passe máximo de 
40 euros para o utente, a um 
passe único,  a um passe por 
linha ou um passe por zona, 
em qualquer circunstância a 
quantia de dez milhões de 

euros estimados pelo Gover-
no para estender a medida 
a todo o território nacional é 
absolutamente ridícula”. Re-
corre ao caso de Vila Nova 
de Famalicão para salientar 
que, “segundo os dados da 
ARRIVA, tendo por base 
apenas as linhas operadas 
por aquela empresa em ter-

ritório famalicense e depen-
dendo do tipo de passe que a 
medida possa vir a abranger, 
a compensação anualmente 
devida será sempre no mí-
nimo de 491 mil euros, mas 
facilmente pode chegar mui-
to perto de um milhão e meio 
de euros”.

Jorge Paulo Oliveira reivindica redução dos passes sociais 
também para Famalicão e acusa Governo de “irrealismo”

CRC melhor colectivo 
na última prova da época

A equipa de ciclismo 
de formação Centro Re-
creativo Camiliano/Gar-
bo/Módulo60 esteve pre-
sente no 20.º BTT XCO 
ACRAP, que se realizou 
em Arcos de Valdevez, 
naquela que foi a última 
prova da época desta 
equipa. O clube famalicense terminou da melhor forma, 
com a vitória coletiva e resultados individuais de relevo. 

No escalão de benjamins, Simão Silva obteve o 1.º lu-
gar da classificação, nos iniciados, Rui Sabino também 
alcançou a 1.ª posição da geral e David Ferreira fez o 
mesmo resultado dos seus colegas de equipa e ganhou 
a corrida no escalão de infantis. Do mesmo escalão, mas 
no género feminino, Ana Costa obteve o 1.º lugar e Nelson 
Silva terminou a prova no 9.º lugar da geral. Em juvenis, 
Pedro Pinto ficou no 4.º lugar e José Sousa terminou no 
10.º posto. Na classificação geral por equipas esta equipa 
ficou no 1.º lugar. 
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A Associação Unidos de 
Avidos tem agora uma sede, 
a antiga escola primária da 
freguesia que sofreu obras 
de requalificação, onde 
pretende desenvolver um 
trabalho orientado pata a 
preservação e promoção da 
cultura, tradição e identidade 
locais.

O novo espaço foi inau-
gurado do passado domingo 
pelo presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, Paulo Cunha, sa-
tisfeito com o facto deste es-

paço ser agora “uma escola 
da vida, com uma educação 
informal, baseada na cultura, 
nas tradições e na identida-
de”. 

O autarca enalteceu ain-
da o trabalho desenvolvi-
do por esta associação do 
concelho. “Conheço bem o 
percurso feito e a força que 
move estas mulheres e estes 
homens e o resultado alcan-
çado merece o nosso aplau-
so e admiração”, destacou o 
edil, sublinhando que a as-
sociação Unidos de Avidos 

“exemplifica bem o que a for-
ça de uma comunidade pode 
fazer por um território”.

Satisfeita com a adesão 
da população à cerimónia de 
inauguração, a presidente da 
Associação, Emília Gomes, 
disse que “hoje estamos 
a viver a concretização de 
um sonho de muitos anos”. 
Adiantou ainda que o novo 
espaço vem também “au-
mentar responsabilidade da 
associação em continuar a 
trabalhar em prol da cultura 
e da tradição”.

As obras realizadas na 
antiga escola primária con-
taram com o apoio da autar-
quia famalicense: um finan-
ceiro na ordem dos seis mil 
euros, e dois não financeiros 
no valor de cerca de 12 mil 
euros.

Para além da reabilitação 
profunda do edifício, foram 
ainda criados novos espaços 
para casas de banho e sala 
de acomodação das roupas 
da associação.

Uma comitiva do PS, 
composta de dirigentes con-
celhios, vereadores e autar-
cas, realizou, há pouco ais 
de uma semana uma visita 
de trabalho às freguesias de 
Cavalões e Outiz.

No balanço da jornada, 
os socialistas reforçam em 
nota de imprensa a “neces-
sidade de investir e potenciar 
o rio Este que percorre estas 
freguesias”. O PS considera 
“necessário consciencializar 
a opinião pública, apostar na 
educação ambiental, punir 
os infratores e os políticos fa-

zerem ouvir a sua voz contra 
os ataques ao rio Este, pug-
nando pelo seu fim”.

Na visita a estas fregue-
sias foi ainda suscitada a 
questão das infraestruturas 
básicas. “É lamentável que 
a coligação da direita PSDS/
PP, ao fim de quase duas dé-
cadas instalada no poder do 
Município, não seja capaz de 
dotar o concelho com rede 
de água pública e de sane-
amento em todo o seu terri-
tório ao serviço das neces-
sidades mais essências dos 
nossos concidadãos”. No 

território concreto da visita, 
referem que apesar das pro-
messas “Outiz e Cavalões 
ainda não estão totalmente 
servidos da rede de água 
e saneamento, sendo que 
para 2019, considerando as 
declarações do presidente 
da Câmara Municipal e do 
presidente da Junta de Fre-
guesia, não se prevê que o 
Orçamento Municipal faça 
qualquer investimento nes-
tas freguesias para estas re-
des básicas”.

Foi ainda abordada a so-
brelotação e dificuldades de 

funcionamento dos cemité-
rios. Manuel Carvalho, que 
foi candidato do PS à Junta, 
e os membros da Assembleia 
da União de Freguesias de 
Gondifelos, Cavalões e Ou-
tiz, “expressaram a sua aten-
ção para com este problema 
e apontaram a necessidade 
de serem encontradas res-
postas para o alargamento 
dos cemitérios”.

A comitiva esteve ainda 
no Parque Desportivo de 
Outiz e denuncia uma situa-
ção “de grande abandono e 
degradação, sendo necessá-

rio acautelar que este espa-
ço possa servir novamente 
como equipamento ao dispor 

da população de Outiz para 
o seu lazer e desporto”.

Edifício requaificado vai dar lugar a espaço de promoção da cultura, tradição e identidade locais

“Unidos de Avidos” dá nova vida à escola primária

Infraestruturas e sobrelotação do cemitério na agenda 
do PS em visita a Outiz e Cavalões
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A Riopele desencadeou, 
no final do mês de agosto, 
a construção de uma central 
solar fotovoltaica, destinada 
a autoconsumo. A valência 
está situada na freguesia de 
Castelões, e insere-se na es-
tratégia de responsabilidade 
ambiental da empresa com 
sede em Pousada de Sara-
magos. 

Com início de produção 
previsto para o final de 2018, 
o projeto representa um in-
vestimento de cerca de um 
milhão de euros e possibi-
litará a produção de uma 

percentagem significativa da 
energia elétrica necessária 
ao funcionamento de uma 
das suas unidades produti-
vas de fiação.

No total, serão instalados 
2940 módulos fotovoltaicos, 
montados sobre estruturas 
fixas, numa área de implan-
tação de cerca de 1,5 hecta-
res. 

Com uma potência insta-
lada de 1 MW, a nova central 
solar irá produzir anualmente 
cerca de 1.465 MWh, repre-
sentando uma poupança es-
timada de 14% da fatura de 

energia elétrica desta unida-
de produtiva e a redução da 
emissão de 689 toneladas 
de CO2 por ano.

Este novo projeto de 
investimento, no domínio 
da eficiência energética e 
redução do consumo de 
energia, soma-se a outros 
já desenvolvidos, dos quais 
se destacam a moderniza-
ção contínua de máquinas e 
equipamentos, a instalação 
de posto de carregamento de 
veículos elétricos, bem como 
a substituição gradual da fro-
ta por veículos elétricos e a 

substituição dos sistemas de 
aquecimento, ventilação e ar 
condicionado por novos sis-
temas mais eficientes AVAC.

“Estes diferentes projetos 
reforçam o potencial de cres-
cimento e de competitividade 
da Riopele e são uma clara 
expressão do nosso compro-
misso com a promoção do 
desenvolvimento sustentável 
e o uso responsável dos re-
cursos naturais”, sublinha a 
empresa. 

Riopele instala central fotovoltaica para autoconsumo

Alinhado pela tendência 
nacional de maior procura 
dos Cursos Técnicos  Supe-
riores Profissionais (TESP), 
o município de Vila Nova de 
Famalicão também vê signifi-
cativamente reforçada a sua 
oferta formativa, que passa a 
um total de 20 áreas. 

Depois de ter iniciado 
com Comunicação Digital 
no início de 2018, o Institu-
to Politécnico de Bragança 
(IPB), a funcionar na Didáxis 
de S. Cosme, lança agora 
os cursos de Administração 
e Negócios; Tecnologia Ali-
mentar; e Análises Químicas 
e Biológicas. Por sua vez, o 

Instituto Politécnico do Cáva-
do e do Ave (IPCA), a operar 
no Citeve, disponibiliza for-
mação nas áreas de Design 
de Moda; e Exportação e Lo-
gística. Já a Cooperativa de 
Ensino Superior Politécnico 
e Universitário (CESPU) que 
lança, este ano, dois novos 
TESP’s, Bioanalises e Con-
trolo; e Manutenção e Con-
trolo de Equipamentos Bio-
médicos, mantendo a oferta 
de Gerontologia; e Bem Es-
tar e Termalismo.

Ao todo, estes dez TESP’s 
têm capacidade para ofere-
cer formação a cerca de 200 
estudantes, sendo que neste 

momento, estão já inscritos 
mais de cem alunos.

Os TESP’s são cursos 
de  Formação superior, com 
a duração de quatro semes-
tres letivos, corresponden-
te a dois anos, que vieram 
substituir os Cursos de Es-
pecialização Tecnológica. 
Este ciclo de estudos supe-
riores confere Diploma de 
“Técnico Superior Profissio-
nal”, de Nível 5, e dão acesso 
a uma Licenciatura no ensi-
no superior politécnico sem 
a realização das provas de 
ingresso (exames nacionais) 
permitindo ainda a obtenção 
de competências técnicas e 

profissionais fundamentais 
para uma rápida entrada no 
mercado de trabalho. Os 
alunos podem beneficiar das 
bolsas de estudo, à seme-
lhança do que acontece nas 
licenciaturas.

Para acederem a estas 
formações os candidatos 
têm de possuir o curso se-
cundário ou habilitação le-
galmente equivalente; tenha 
sido aprovado nas provas 
especialmente adequadas 
para maiores de 23 anos; se-
jam titulares de um diploma 
de especialização tecnoló-
gica ou de técnico superior 
profissional; ou sejam titula-

res de um grau de ensino su-
perior que pretendam a sua 
requalificação profissional. 

A terceira e última fase de 
candidaturas vigora té 14 de 
dezembro.

Cursos Técnicos Superiores com reforço em Famalicão
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Empresas famalicenses 
puseram sustentabilidade 
na agenda do Modtíssimo

O Green Circle by iTechStyle foi a grande novidade 
da 52.ª edição do Modtíssimo Portugal, que decorreu 
até à passada quinta-feira na Alfândega do Porto, asso-
ciando à inovação, tecnologia e moda os conceitos da 
sustentabilidade e economia circular. 

No Green Circle foram dez empresas de Famalicão 
estiveram em destaque: a Joaps Malhas, Riopele, Sco-
op, Troficolor, Inovafil, Crafil, Louropel, Sasia, Recutex 
e Washedcolors, que deram a conhecer alguns dos 
fios, ramas, acessórios e tecidos mais inovadores na 
perspetiva da economia circular, alguns transformados 
em produto final, resultado de parcerias com criadores 
de moda.

Deste espaço ‘verde’, promovido pela Seletiva Moda 
e pelo CITEVE, com o apoio de Paulo Gomes, do Ma-
nifesto Moda, emana a sustentabilidade da indústria, 
opção essencial e que, cada vez mais, faz parte do léxico do sector e do próprio vestuário, 
sendo já considerado um movimento de resposta às exigências do mercado e não uma 
moda.

Tema tão pertinente como atual, o da responsabilidade social e ambiental nas empre-
sas, a Câmara Municipal promove no próximo dia 16 de outubro a Conferência Famalicão 
Circular, na Fundação Cupertino de Miranda, enquadrada na programação do Festival Fa-
malicão Visão´25. São aguardadas as presenças da Secretária de Estado da Indústria, 
Ana Lehmann, e de especialistas nacionais e internacionais, com destaque para a investi-
gadora e designer Ana Prahl, que tem gerado novos conceitos no domínio da sustentabili-
dade para a indústria têxtil e do vestuário.

No Modtíssimo participaram também outras empresas famalicenses, como expositoras. 
Tecidos e Acessórios: #OneWayTex, Fitor, Hugo Carneiro Unipessoal, Lda, J&F - João & 
Feliciano, Joaps Malhas, Lurdes Sampaio, MMRA & Filhos, Maxel, Paulo Araújo, Lda - 
Acessórios Têxteis, Riopele, Samofil Têxteis, TMG Textiles e Troficolor Denim Makers. 
Confeção e Acessórios de Moda: Europoint Textiles, Lima & Companhia e Marjomotex. 
iTechStyle - Fórum Tecidos: Inovafil, Joaps Malhas, Lurdes Sampaio, Riopele; iTechStyle 
- Showcase de Produtos: Scoop, Washedcolors, Oldtrading; iTechStyle - Fórum de Aces-
sórios: Louropel. 

Foi no meio de mais de 
150 pessoas que a decana 
das enfermeiras obstetras do 
concelho, Miquelina Peixo-
to, viveu o jantar festivo dos 
seus 86 anos, na passada 
sexta-feira. “Só quem assis-
te ao nascer de um ser que 
rasga as entranhas da mãe, 
ávida por receber o seu fi-
lho, pode partilhar da beleza 
deste momento”, disse, emo-
cionada, ao agradecer a ho-
menagem que um grupo de 
conterrâneos lhe prestou.

Entre muitos familiares, 
antigos colegas de traba-
lho, amigos e muitos fama-
licenses que ela acolheu, 
em suas mãos, quando 
nasceram, contavam-se os 
presidentes da Câmara e 
da Assembleia Municipal, 
Paulo Cunha e Nuno Melo, 
respetivamente; o deputado 
socialista Nuno Sá; o diretor 
do Agrupamento de Centros 
de Saúde do Ave-Famalicão, 
Ivo Sá Machado; e o presi-
dente do Centro Hospitalar 
do Médio Ave, António Bar-

bosa. Presentes também de-
legações da Junta da União 
de Freguesias de Ruivães e 
Novais (terra da homenage-
ada), da Ordem dos Enfer-
meiros, do Lions Clube e do 
Rotary Club de Famalicão. 
A presidente da Delegação 
Norte da Associação Alzhei-
mer Portugal, Ana Taborda, 

também marcou presença, 
para evidenciar a colabo-
ração que aquela IPSS tem 
recebido dos promotores do 
projeto comunitário Casa da 
Memória Viva de Vila Nova 
de Famalicão, a quem cou-
be a organização. O projeto, 
cujo propósito foi partilha-
do com os participantes no 

jantar, tem por madrinha, 
precisamente, a enfermeira 
Miquelina Peixoto.

O arcebispo-primaz de 
Braga, D. Jorge Ortiga, e o 
provedor da Santa Casa da 
Misericórdia local, Rui Maia, 
também se associaram à ho-
menagem, expressando, em 
mensagens que dirigiram à 

homenageada, o seu reco-
nhecimento pelo “trabalho 
efetuado” e pela “solidarie-
dade, competência e miseri-
córdia” por que tem pautado 
a sua vida. “Que a iniciativa 
corra bem, para que os bons 
exemplos se multipliquem”, 
desejou o prelado bracaren-
se na mensagem que dirigiu 
aos organizadores, porque, 
realçou, “a gratidão é um dos 
sinais da maturidade huma-
na e social”.

A noite reservou uma “boa 
surpresa” à homenageada, 
que partilhou a festa de ani-
versário, e o respetivo bolo, 
com Fernanda Silva, uma fa-
malicense que a conhecida 
enfermeira obstetra ajudou 
a nascer em 28 de setembro 
de 1970, em Barradas, Bru-
fe. Atualmente vive em Ri-
beirão e confessou-se “feliz 
e maravilhada” com o convite 
dos organizadores para que 
comparecesse. “Não conhe-
ço a D. Miquelina, pois nun-
ca mais a vi, mas estou tão 
contente, tão contente, que é 

como se voltasse a nascer”, 
confidenciou aos jornalistas.

A homenagem continuou 
no sábado, com a plantação 
de uma oliveira no Parque de 
Sinçães, em honra da enfer-
meira Miquelina Alves Oli-
veira Peixoto, de seu nome 
completo. Participaram na 
iniciativa, o grande eventual 
anual da Alzheimer Portugal, 
quase uma centena de pes-
soas. 

Agarrada à árvore por 
uma cinta, como se de um 
cordão umbilical se trate, fi-
cou uma placa com um po-
ema do escritor famalicense 
Jorge Reis-Sá, sinalizando 
que aquela é a “oliveira Mi-
quelina”.

CARLOS DE SOUSA

Enfermeira partilhou a festa do seu 86.º aniversário com Fernanda Silva, 
uma conterrânea que ajudou a nascer há 48 anos

Homenagem foi “momento belo” 
para Miquelina e mais 150 pessoas

Momento em que Miquelina abriu o bolo do seu 86.º aniversário
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A Feira Grande de São Miguel, uma das tradições mais 
antigas e genuínas do concelho, atraiu milhares de pessoas 
ao centro da cidade no passado fim de semana.

Ao longo dos três dias foram vários os momentos de ani-
mação que recriaram os costumes de há vários séculos as-
sociados às gentes de Famalicão. Foi o caso do Mercado S. 
Miguel, com o artesanato, as tasquinhas e os cantares tradi-
cionais, a Exposição de Gado Bovino e Equino, a gala eques-
tre e a desfolhada minhota.

Para o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, Paulo Cunha, “esta festa mostra-nos bem o quan-
to as pessoas gostam de reviver as suas tradições e de re-
cuar no tempo para recuperar memórias que são suas e das 
suas famílias”. A propósito, mostra-se particularmente “sa-
tisfeito por ver que os famalicenses, mesmo os mais novos, 
acarinham cada vez mais este evento”.  

A Feira Grande de São Miguel remonta ao ano de 1205, 
em que por altura da atribuição do Foral de Vila Nova, El-Rei 

D. Sancho I ordenou “Mando também que façais feira”. Vila 
Nova de Famalicão continua a cumprir a ordem régia todas 
as quartas-feiras com a realização da feira semanal, mas há 
duas alturas no ano que o faz em ambiente de verdadeira 
festa e de valorização deste património cultural imaterial. É 
quando se realizam as duas Feiras Grandes anuais, também 
conhecidas como Feiras Francas. 

Milhares na Feira Grande 

O auditório da CESPU 
acolhe, no próximo dia 12 
de outubro, o II encontro “À 
conversa com… A outra face 
do envelhecimento”, uma or-
ganização da Comissão So-
cial Interfreguesias da Área 
Urbana, da Rede Social de 
Vila Nova de Famalicão, ati-
vidade dinamizada pelo “eixo 
do envelhecimento” da co-
missão que integra a Asso-

ciação Gerações, o Centro 
de Saúde, o Centro Social de 
Calendário, o ACB, o Centro 
Social de Brufe, o Centro 
Social de Antas, a Junta de 
Freguesia de Calendário e a 
Conferência Vicentina.

O encontro pretende ser 
um espaço de reflexão cien-
tífica e crítica que tem como 
um dos grandes objetivos a 
redefinição de imagens es-

tereotipadas sobre o enve-
lhecimento, onde a velhice 
aparece associada à solidão, 
à doença, à perda de capaci-
dades e à morte. 

O encontrro contará com 
as presenças do presidente 
da Câmara Municipal, diretor 
da CESPU e com o presiden-
te da Comissão Social Inter-
freguesias. Sofia Fernandes, 
vereadora da Família da Câ-

mara Municipal de Famali-
cão, vai apresentar o “Proje-
to da Comissão de Proteção 
de Idosos”, a que se segue a 
intervenção de Clara Olivei-
ra, da Universidade do Mi-
nho, que vai tratar um tema 
da atualidade com o título 
“Solidão vs. Isolamento So-
cial”. A manhã termina com 
a conferência “Sexualidade 
no Idoso”, por António Palha, 

professor catedrático de Psi-
quiatria, Jubilado, da Facul-
dade de Medicina do Porto 
e diretor Clínico da Casa de 
Saúde Bom Jesus, das Irmãs 
Hospitaleiras.

Da parte da tarde, Pedro 
Cardoso, diretor técnico do 
Centro Social Paroquial de 
Arroios, vai apresentar o 
projeto “República Sénior”, 
e David Costa, Coordena-

dor do Gabinete do Cidadão 
do Centro Hospitalar de S. 
João, no Porto, vai abordar 
a “Sobrecarga dos Prestado-
res de Cuidados”, um tema 
também de grande atuali-
dade. Cláudia Moura vai in-
tervir ainda sobre “Formar e 
Preparar Equipas para Lidar 
com a Morte”.

II Encontro “A outra face do envelhecimento” realiza-se a 12 de Outubro
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O Centro Funerário, Abílio Oliveira Godinho & C.ᵃ, Lda 
realizou nos dois últimos anos um investimento significativo 
em infraestruturas tecnológicas, que lhe permite em primeiro 
lugar modernizar serviços que disponibiliza ao público em ge-
ral e consequentemente, aumentar na sua oferta empresarial 
em atividades funerárias, através da construção e implemen-
tação de uma UTC-Unidade Tecnológica de Cremação, que 
sob o ponto de vista da inovação tecnológica e da eficiência 
energética é hoje um referencial em Portugal.

Este seu projeto de inovação mereceu o reconhecimento 
público das autoridades, tendo a autarquia eleito como Proje-
to de Investimento de Interesse Municipal.

Em consequência, a nova UTC-Unidade Tecnológica de 
Cremação instalada na Zona Industrial de Avidos vem dar 
resposta à procura crescente deste tipo de serviço por parte 
da sociedade civil, com recurso a uma tecnologia amiga do 
ambiente e circunscrita ao modelo de economia circular que 
se deseja para a sociedade do presente. 

O design e a conceção deste forno para incineração e 
exumação de cadáveres humanos e seus respetivos caixões 
tem subjacente a não emissão de partículas nem de cheiros, 
que possam contaminar atmosfericamente o ambiente e pro-
voquem um qualquer tipo de desconforto social em toda a 
sua envolvente, seja em termos de ruído, seja no âmbito das 
emissões gasosas por ele libertadas.

Trata-se de uma empresa familiar com cerca de oito déca-
das de existência, que tem sabido merecer o reconhecimento 
público dos utentes e consumidores e também se tem dis-
tinguido na resposta às exigências do quotidiano, nomeada-
mente através da formação contínua e qualificação dos seus 
colaboradores, bem como nas parcerias que tem sabido pro-
tagonizar no mercado, tendo em vista a internacionalização 
dos seus negócios.

No passado sábado a Agência Funerária da Lagoa inau-
gurou o primeiro Crematório Vale do Ave no concelho e no 
distrito de Braga com a presença do presidente da Câmara 
Municipal, Paulo Cunha e o padre Manuel António, uma in-
fraestrutura, localizada na Rua da Agra, implicou um investi-
mento a rondar os 300 mil euros e foi considerada um ‘Projeto 
Made 2IN’ pelo seu interesse municipal.

Abílio Godinho, gerente da empresa salientou no seu dis-
curso de inauguração a

“estrutura organizacional moderna e integrada no univer-
so da “Indústria 4.0”, que soube com humilde inovar, investir 
e consequentemente, dignificar e prestigiar o território onde 
está domiciliada e o País a que pertence.

A, UTC-Unidade Tecnológica de Cremação que hoje va-
mos batizar de “Vale do Ave” é a primeira unidade inteligente 
integralmente privada e de tecnologia espanhola, em Portu-
gal.”

O empresário falava de “um modelo industrial de cremação 
da geração 4.0” de processamento automático, integralmente 
monitorizado e conectado com as Tecnologias de Informa-
ção e Comunicação-TICs, e totalmente amigo do ambiente, 
isto é, sem emissões nocivas para a atmosfera” e sublinhava 
“Para que este sonho se pudesse ter tornado uma realidade 
é meu dever deixar aqui um testemunho público de agrade-
cimento a alguns parceiros, que me apoiaram e incentivaram 
na construção deste empreendimento” salientando o autarca 
António Gomes que “soube interpretar a importância social 
e o valor estratégico de uma infraestrutura como esta, quer 
para a nossa região em particular, quer para o nosso Portu-
gal, em especial, uma palavra de reconhecido agradecimento 
à Câmara Municipal de Famalicão e, muito especialmente, ao 
“Gabinete Famalicão MADE IN”, que ao distinguir este nosso 
projecto com Interesse Municipal, não só incentivou a nossa 
autoestima, como nos aportou uma responsabilidade social, 
que soubemos cumprir e honrar, bem como fornecedores e 
construtores.”

CARTÓRIO NOTARIAL 
DE Lic. ANÍBAL CASTRO COSTA

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

---- Certifico, para efeitos de publicação que por escritura de vinte e um de Setembro de dois mil 
e dezoito, lavrada de fls. 48 a fls. 49v.º, do livro de notas para “escrituras diversas” número 298-
A, deste Cartório, Zulmira da Costa Pereira, N.I.F. 199.516.472, E MARIDO, Armindo Barbo-
sa Machado, N.I.F. 157.210.375, casados no regime da comunhão de adquiridos, naturais ela 
da freguesia de Ribeirão, concelho de Vila Nova de Famalicão e ele da freguesia de Sequeirô, 
concelho de Santo Tirso, residentes na Rua Quinta da Pacelada, n.º 175, Landim, Vila Nova 
de Famalicão, declaram que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do 
PRÉDIO RÚSTICO, composto de terreno de pastagem, com área de oitocentos metros qua-
drados, sitio no lugar de Passelada ou Pacelada, freguesia de Landim, concelho de Vila Nova 
de Famalicão, a confrontar do norte com caminho público, do sul e do nascente com Herdeiros 
de Manuel Pereira Machado, e do poente com Virgílio Hipólito Fernandes, OMISSO na Con-
servatória do Registo Predial de Vila Nova de Famalicão, inscrito na respectiva matriz em nome 
da justificante mulher sob o artigo 369 (desconhecem qualquer artigo matricial anterior bem 
como o artigo rústico da antiga matriz), com o valor patrimonial de 2,49€ e o atribuído de CEM 
euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- Que não são detentores de qualquer título formal que legitime o domónio do referido pré-
dio, tendo-o adquirido por volta do ano mil novecentos e oitenta e seis, por compra verbal a Gui-
lhermina Barbosa da Cunha, e marido, Manuel Pereira Machado, residentes que foram da 
freguesia de Landim, concelho de Vila Nova de Famalicão, não chegando, todavia, a realizar-se 
a projectada escritura de compra e venda.---------------------------------------------------------
---- Que, no entanto, desde aquela data da aquisição, têm usufruído em nome próprio o re-
ferido prédio, gozando de todas as utilidades por ela proporcionadas, cultivando-o, colhendo 
os correspondentes frutos e rendimentos, pagando as respectivas contribuições e impostos, 
com ânimo de quem exercita direito próprio, sendo reconhecidos como seus donos por toda a 
gente, fazendo-o de boa fé, por ignorar lesar o direito alheio, pacificamente, porque sem violên-
cia, continua e publicamente, à vista e com conhecimento de toda a gente e sem oposição de 
ninguém.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Que a posse assim exercida e mantida durante mais de VINTE ANOS, lhes facultou o direito 
de propriedade do dito prédio por USUCAPIÃO, que expressamente invocam para efeitos de 
Registo Predial, uma vez que não é susceptível de ser comprovada por qualquer outro título for-
mal extrajudicial, esta forma de aquisição.-------------------------------------------------------------
----- ESTÁ CONFORME E CONFERE COM O ORIGINAL NA PARTE TRANSCRITA.----------
----- Vila Nova de Famalicão, vinte e quatro de Setembro de dois mil e dezoito.-------------------

O Notário,

Lic. Aníbal Castro da Costa

Funerária 
da Lagoa 
inaugurou 1.º 
crematório 
do distrito 
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Esta é a décima nona edi-
ção deste simples devocional 
que tem como critério máxi-
mo, a Palavra de Deus ex-
plicada e aplicada em nosso 
cotidiano, em conformidade 
com a Bíblia Sagrada. Neste 
sentido, convidamos a todos 
os leitores, a meditar nas 
Sagradas Escrituras, apre-
ciando-a, lendo-a constante-
mente, refletindo e aplicando 
os seus princípios, ensinos e 
verdades no mais profundo 
de nossos corações, como 
também praticando no dia-a-
-dia o seu conteúdo de sabe-
doria espiritual e inspiradora.

… “Eu só estava brincan-
do”... Quantas e quantas ve-
zes ouvimos em nosso dia 
a dia alguém nos dizer isso, 
depois de falar algo que nos 
chocou ou ofendeu? As nos-
sas palavras têm um gran-
de impacto, como também 
consequências, muito além 
daquilo que nós imagina-
mos, em relação às pessoas 
a quem falamos. E não é só 
isso, elas também revelam 
coisas sobre nós além do 
que gostaríamos.Por outro 
lado, existe por meio das pa-
lavras, por assim dizer mal-
ditas, agressões emocionais 
que atingem o psicológico de 

muitas pessoas ao nosso re-
dor, que atacam e denigrem 
a forma de estar e afeta até 
a maneira de cada um ser-
verdadeiramente. Aquilo que 
enche nossos corações, sai 
mais cedo ou mais tarde, por 
meio de nossas palavras. 
Em nossos relacionamentos 
como, pais e filhos, marido 
e mulher, amigos e amigas, 
companheiros e colegas de 
trabalho ou escola, e vice-
-versa, enfim, é importan-
te controlar o que falamos. 
Mas, há algo que é mais 
importante ainda, controlar 
o que enche os nossos cora-
ções. Ao longo do nosso dia, 
nossa mentese volta para 
quem? Para nós mesmos e 
os nossos desejos?Aos bons 
ou maus pensamentos? 
… etc e tal … Temos como 
Cristãos que declaramos 
ser, obedecer a Deus e amar 
o nosso próximo, conforme 
a Sua Palavra nos diz e com 
alegria fazer todo possível 
de realizar avontade dele? 

Tudo oque ocorre ao nosso 
redor de alguma formaali-
menta a nossa mente, os 
noticiários impactantes de 
violência e tragédias, o que 
vemos e lemos nos jornais, 
revistas, filmes e novelas, 
tudo isto influencia as nos-
sas reações, se nós não 
soubermos filtrá-las, comoàs 
gerir bem em nossa mente. 
Conforme está escrito no Li-
vro de Salmos, capítulo 119, 
versículo 105: … “Lâmpada 
para os meus pés é tua pa-
lavra e luz, para o meu cami-
nho.“… Precisamos nos vol-
tar mais para Deus, lendo a 
Bíblia Sagrada, pois ela será 
refrigério para os nossos co-
rações. Ela vai nos encher 
de algo justo e reto diante do 
que vemos e presenciamos 
no meio da nossa socieda-
de, no mundo, tão carente 
e necessitado da verdade e 
simplicidade, do que é ho-
nesto e confiável, sincero e 
animador, que edifica e nos 
faz feliz, como será prepon-

derante em nossas escolhas 
e decisões. São estas coisas 
que cada um de nós fala-
remos para as pessoas ao 
nosso redor. Como também 
é sobre estas coisas que eu 
e você responderá um dia, 
diante de Deus e nosso Pai 
Celestial. Que possamos re-
ver a forma como falamos ao 
nosso próximo e semelhante 
… seja ele quem for … que 
possamos ser a solução, o 
consolo, o incentivador de 
muitos em nosso dia a dia 
pelo que transmitimos atra-
vés das nossas palavras, em 
bem assim, com as nossas 
atitudes. Vamos ter todo o 
cuidado com aquilo que en-
che o nosso coração. Uma 
boa e confortante palavra 
se torna um bem essencial 
e imprescindível para fazer 
uma grande diferença na 
vida preciosa de alguém.

Oremos ao Senhor com 
Fé: Senhor me perdoe as 
tantas palavras erradas e 
mal ditas que eu já falei nes-

ta vida, me ajude a mudar 
cada vez mais a cada dia 
… Que o meu coraçãoseja 
cheio do amor de Jesus Cris-
to, para que assim, eu possa 
compartilhar sempre coisas 
boas em tudo que eu falar, 
como no fazer, a todos que 
eu puder influenciar. Peço a 
Tua Bênção em Nome de Je-
sus Cristo … Amém!

Deus nos abençoe gran-
demente nesta semana, com 
toda a sorte de Bênçãos, em 
nome do Senhor Jesus Cris-
to.

Tenhamos intimidade 
com Ele, em todo o tempo, e, 
desfrutemos de Suas mara-
vilhosas 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: “… Do fruto da boca de cada um se fartará 
o seu ventre; dos renovos dos seus lábios se fartará. 
A morte e a vida estão no poder da língua; e aquele 

que a ama comerá do seu fruto.”…
PROVÉRBIOS 18:20-21.



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

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

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...

F.V.

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

TLM.: 912 189 776

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

PROCURO
Trabalho como 

Guarda noturno.
TLM.: 965 723 512

HOMEM
Pretende estabelecer 

relações de amizade sincera 
com senhoras discretas.
TLM.: 917 287 477

CONSELHARIA ESPIRITUAL
Seu amor está afastado? Seu negócio não anda bem? 
Quer aproximar ou afastar alguém? Quer curar algum 
tipo de vício? Então procure realmente quem entende. 

SEJA QUAL FOR O SEU PROBLEMA, 
PROCURE-ME E TERÁ UMA VIDA MELHOR.
Sou a única a fazer os trabalhos à sua frente. - 

VENHA COMPROVAR!
FAZEMOS AMARRAÇÃO IMEDIATA 

PARA O AMOR

TLF.: 911 870 855

ALUGO
Quarto a senhora

ou menina.
TLM.: 911 881 400

TRESPASSA-SE
Café em Calendário Zona 
de muita passagem. Boa 

clientela. Pronto a trabalhar.
TLM.: 918 846 225

EMPRESA DE TAXIS
EM FAMALICÃO

ADMITE MOTORISTAS:
A tempo completo e a part-time 

(fim de semana)
TLF.: 252 916 215 | TLM.: 914 000 478

VENDO - 968 670 680
MORADIA R/C EM CONSTRUÇÃO - ALTO LUXO
4 suites, quarto de vestir, salão, cozinha, casa de banho, def. 
motores, w.c., jardim de inverno, escritório, adega, garagem 

para 4 autos, ginásio, sauna, sala tratamento de roupas, 
piscina exterior, campo de jogos e espaços verdes. 

Área coberta de 330+150m² - Terreno: 2.000 m².
VALOR DE MERCADO POR DEFEITO 280 MIL EUROS

VENDO POR 140 MIL EUROS
PERTO DA A7 - SEIDE - V. N. FAMALICÃO

ALUGO
Quarto para 

meninas estudantes.
TLM.: 912 320 457

CAVALHEIRO
Pretende conhecer senhora 

para futura amizade. 
Ajudo financeiramente. 

Tenho vida estável.
TLM.: 915 075 032

PRECISA-SE
Cozinheira de preferência 

que saiba de cozinha 
tradicional.

TLM.: 910 523 256

PRECISA-SE
Empregado de mesa 

para restaurante na 

cidade de Famalicão.

TLF.: 252 371 800
TLM.: 966 913 371

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

- Torneiro/Fresador de máquinas convencionais

Perfil pretendido:
- Experiência mínima de 3 anos
 
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

PROCURO
Casa urgente em 

Famalicão T0 ou T1 
até 200€.

TLM.: 910 036 554
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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

MORENA QUENTE
Corpo de sereia, jovem, 

toda nua, toda sua, 
ambiente discreto. 

Convívio e massagens.
TLM.: 915 551 751

SARA
Linda, momentos 

inesquéciveis, ambiente 
sedutor, faço deslocações 

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

FAMALICÃO
Lara, jovem, meiga, 23 anos, 

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

Não atende privados.
TLM.: 916 130 100

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

dias a partir das 8h. 
Corpo bem feito.

TLM.: 915 785 033

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, beijinhos, meiguinha 

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

Foto real. 

919 162 044 | 926 598 702

RELAX RELAX RELAX

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

RELAX RELAX
PORTUGUESA
Mamas XXL, carinhosa, 
meiguinha e peludinha. 

Das 9h às 22h.
TLM.: 910 634 363

RELAX

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

INDIAZINHA
Amazonense, 
doce menina, 

meiga, 
carinhosa,
 O natural, 

69 delicioso, 
pele macia, 
safadinha 
s/ pressas.

917 695 497

MORENA
Completa, 25 beijinhos, 

bumbum XL e guloso greluda, 
gruta escaldante e oral 

molhado. Das 10 às 24 horas.

TLM.: 912 555 805

ARDENTE 
MULATA

Bombom fogosa para você 
que procura um oral natural 

delicioso, mi..., 69 
e espanholada, peito XL, 

bicudos, completa c/ anal. Das 
9h à 1h da manhã. Foto real.

TLM.: 920 347 909

1.ª VEZ EM FAMALICÃO
24 ANOS

Foto real. O natural, gostoso, guloso, adora mi..., 
69 delirante, beijinhos, atrevido massagens e 
acessórios. Atendo nas calminhas em lingeri. 

Sou muito meiguinha. Venha-me experiementar.

TLM.: 915 596 966

1.ª VEZ 
TRAVESTY PORTUGUESA
20 anos, ativa e passiva, 

oral dotada de 20x5. 
Beijos na boca, 69.

Foto real.
TLM.: 917 939 007

1.ª VEZ EM 
FAMALICÃO

Sou novidade. Vim para realizar 
todas as tuas fantasias. Sou aquea 

amante que tu procuras, sou 
ativa com um dote bem gostoso 

e sou aquela passiva. Adora levar 
bem gostoso por trás c/ oral

 ao natural bem gostoso 
que te levará à loucura.

TLM.: 912 915 253




