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Externato Delfim Ferreira

Tribunal 
da Relação 
não homologa 
Plano 
de Revitalização

O Tribunal da Relação 
de Guimarães 
não homologou o PER, 
aprovado em Assembleia 
de Credores de Junho. 
A decisão ocorre depois
de recurso interposto 
por ex-colaboradores.
A Relação atende e 
fala mesmo em “claro 
tratamento desfavorável 
e desproporcionado” 
destes credores 
face a outros. 
Externato vai recorrer. 
Enquanto isso garante 
normalidade. Pág. 9

Homem 
atropelado 
sofre 
ferimentos 
graves
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Jovem designer 
famalicense 
começa a dar 
cartas no mundo 
da moda
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do jovem 
de Requião
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Até que enfim!
A tão ansiada limpeza das bermas das estradas nacionais 

parece ter começado, finalmente, em força.
Depois de uma priemira vaga de pouca dura, após apelo do município, 

as brigadas de limpeza ao serviço da Infraestruturas de Portugal 
parecem ter vindo para ficar, e limpar!

Na EN 206 as movimentações são bem visíveis... 
Espera-se é que a “boa vontade” não se fique por aí, porque as há mais 

para limpar em teritório famalicense!

Uma habitação da Tra-
vessa do Moleiro, na fregue-
sia de Nine, ficou inabitável 
na sequência de um incên-
dio ocorrido cerca das sete e 
meia da manhã da passada 
quarta-feira.

O fogo terá tido início num 
dos quartos da residência, 
onde não se encontrava nin-
guém, deixando-o completa-
mente destruído. “À chegada 
dos meios ao local o quarto 
encontrava-se totalmente 
tomado pelas chamas”, des-
creveu à nossa reportagem 
Rui Costa, segundo coman-
dante dos Bombeiros Volun-
tários Famalicenses e res-
ponsável pelas operações 
no local.

A intensidade do fogo, 
que gerou bastante fumo, 
gerou danos significativos 
em toda a casa, tornando-a 
inabitável. “A casa não tem 
qualquer tipo de condições 
de habitabilidade. O quarto 
em si ficou totalmente des-
truído, e o resto da habi-
tação, por acção do fumo, 
ficou completamente dani-
ficada”, acrescenta. Neste 
sentido, a família tem que 

ser realojada, mas a solução 
está para já encontrada jun-
to de familiares, segundo o 
mesmo responsável.

Os proprietários da resi-
dência, de 58 e 53 anos, tive-
ram que ser encaminhados 
ao hospital de Famalicão, o 
homem com ferimentos ligei-
ros nas costas e face depois 
de ter tentado extinguir o 
fogo ainda antes da chegada 

dos bombeiros, e a mulher 
com uma crise de ansieda-
de. Há mais dois habitantes 
na casa, uma pessoa idosa 
e uma menor, mas nenhum 
deles sofreu qualquer feri-
mento.

O piso inferior da residên-
cia, onde funciona uma ofi-
cina automóvel, não sofreu 
quaisquer danos.

No combate às chamas 

estiveram os Bombeiros 
Famalicenses, com cinco 
viaturas, e os Bombeiros de 
Viatodos com duas viaturas, 
num total de 20 operacio-
nais.

S.R.G.

Nine

Fogo destruiu casa 
e feriu moradores e bombeiro

Casa ficou destruída pelo fomo e fumo. Actividade a funcionar no piso inferior não foi afectada

Caminhada 
Concelhia 
sai para a rua 
a 20 de outubro

A primeira etapa do sexto percurso da caminhada 
concelhia, que se realiza a 20 de outubro, sábado, pelas 
14h30, já tem as inscrições abertas. 

A volta a pé ao concelho famalicense prossegue agora 
pela freguesia de Fradelos, num percurso total de 13 qui-
lómetros, de dificuldade média fácil. 

Com ponto de partida do Parque das Tílias, esta ca-
minhada percorre o extremo Sudoeste do concelho fama-
license, desenvolvendo-se integralmente na freguesia de 
Fradelos, junto ao rio Ave. O trajeto atinge o ponto mais 
baixo junto ao rio Ave (21m) e o ponto mais alto (80m), no 
início da rua Moinho de Vento.

As inscrições decorrem gratuitamente no site do muni-
cípio, em www.vilanovadefamalicao.org. 

As Caminhadas Concelhias são uma atividade organi-
zada pela Câmara Municipal em parceria com as associa-
ções Calcantes, Grucamo e Corpo Nacional de Escutas. 
Dar a conhecer os vários pontos de cada freguesia do 
nosso concelho descobrindo o nosso património cultural, 
a fauna e flora, é o principal objetivo da iniciativa. 

ADECA conquistou 
um 5.º lugar 
na Famalicão-Joane

A Associação Desportiva de Castelões participou, no 
passado dia 30 de setembro, na XIX Corrida Famalicão - 
Joane e conseguiu alcançar um 5.º lugar por intermédio de 
José Teixeira. Em femininos, Sara Ribeiro conseguiu o 11 
º lugar. Ainda representaram a nossa associação na pro-
va os atletas: Sérgio Peixoto, Rafael Silva, João Martins, 
Bruno Pereira, Francisco Morais, Paulo Magalhães, José 
Araújo, Abílio Faria, Manuel Ribeiro e José Magalhães.
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Eduardo Rêgo, locutor do 
programa televisivo “Vida 
Selvagem”, vai ser uma das 
presenças na apresentação 
do projeto para a criação de 
uma paisagem protegida no 
baixo Ave, que vai realizar-
-se no próximo domingo, 14 
de outubro, a partir das 9h00 
no Salão Paroquial de Fra-
delos. O encontro promovido 
pela Comissão Social Iinter-
freguesias (CSIF) de Frade-
los, Ribeirão e Vilarinho das 
Cambas pretende envolver e 
mobilizar as comunidades lo-
cais na recuperação e valo-
rização das antigas pateiras 
do baixo Ave, um espaço de 
reserva para aves migrató-
rias, onde foram já identifica-
das cerca de 190 espécies.

A iniciativa insere-se na 
quarta semana do Festival 
Famalicão Visão’25 que de-
corre sob o tema Comunida-
de de Futuro. Até 27 de outu-
bro, mais de 60 entidades do 
concelho estão a colaborar e 
são parceiras deste projeto, 
proporcionando um conjunto 
diversificado de ações des-
centralizadas, que envolvem 

diretamente muitas centenas 
de pessoas.

Entretanto, já amanhã, 
terça-feira, a CSIF da Área 
Urbana em colaboração com 
o departamento do Urbanis-
mo da Câmara Municipal vai 
dar início a um projeto-piloto 
para a mobilidade sustentá-
vel para o campus escolar. 
O encontro com duas turmas 
do 6º ano do Agrupamen-
to de Escolas Camilo Cas-
telo Branco, vai acontecer 
na Escola Básica 2,3 Júlio 
Brandão, a partir das 18h30 
e vai envolver pais e alunos, 
na sinalização e promoção 
de cursos alternativos, ao 
mesmo tempo promotores 
de modos de vida saudáveis. 

Na quarta-feira, pelas 
14h00, a Escola Camilo Cas-
telo Branco acolhe a Agenda 
21 Famalicão. A Agenda 21 
Local de Famalicão cons-
titui-se como uma parceria 
para acompanhamento dos 
indicadores de desenvol-
vimento sustentável e das 
ações e projetos que es-
tamos a desenvolver para 
melhorar os resultados do 

planeta. Assim tem lugar o 
encontro da Comissão de 
Acompanhamento tomando 
também conhecimento das 
melhores práticas em curso.

Na quinta-feira, a partir 
das 9h00 é a vez da CSIF 
de Joane, Vermoim, Pousa-
da de Saramagos e Mogege 
promover na Casa do Territó-
rio a comunidade incubadora 
“Job Coach”, com a capacita-
ção dos técnicos das organi-
zações da economia social 
com novos modelos de in-
serção pelo trabalho.

No sábado, decorre a 
segunda edição da iniciati-
va “Escola Sem Muros”, a 
partir das 9h30, no Centro 
de Estudos Camilianos. Des-
de alguns anos, a rede das 
“Cidades Educadoras” vem 
afirmando de que as cidades 
e os territórios já detêm mui-
tos espaços e saberes que 
devem ser mobilizados como 
recursos pedagógicos. A 
CSIF de Landim, Avidos, La-
goa e Seide lança-se, pois, 
na descoberta desses re-
cursos para além dos muros 
da escola. Sabendo que é 

necessária toda uma aldeia 
para educar uma criança.

Recorde-se que o projeto 
Famalicão Visão 25 nasceu 
em 2014 no enquadramento 
da elaboração do Plano Es-
tratégico 2014-2025 para o 
concelho, que apontou para 
o desenvolvimento de uma 
comunidade verde tecno-in-
dustrial global, num territó-
rio verde multifuncional. Na 
altura, a autarquia utilizou 
o sofá para questionar os 
famalicenses sobre “como 
gostariam de ver Famalicão 

daqui a 10 anos?”, envolven-
do-os num verdadeiro ato de 
cidadania e de participação 
cívica. Mais de mil pessoas 
sentaram-se no sofá e parti-
lharam os seus projetos para 
o futuro com a comunidade.

Entretanto, em 2016, re-
alizou-se a segunda edição 
do festival, sob o lema “Mar-
cas de Futuro”, com um pe-
dido sério de compromisso 
e envolvimento dos famali-
censes com a comunidade. 
A questão colocada era “O 
que podes fazer por Fama-

licão”, sendo que a resposta 
implicava diretamente uma 
vontade e um compromis-
so. Compromisso esse que 
se pretende agora renovar 
com a pergunta “O que mais 
gosta de Famalicão?” a dar a 
ignição para uma grande re-
flexão coletiva sobre o futuro 
da comunidade.

O sofá amarelo acompa-
nhará as várias iniciativas in-
terpelando e interagindo com 
os famalicenses.

Quarta semana do Festival Famalicão Visão’25 com inúmeras iniciativas para a comunidade

Município quer criar reserva protegida 
para aves migratórias no baixo Ave
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Pediu e obteve de pre-
sente a primeira máquina 
de costura com oito anos 
de idade. Aos 13 começou 
a confeccionar as suas rou-
pas, e ainda arranjava tempo 
para fazer algumas para as 
amigas e colegas de escola. 

Frequentou o curso pro-
fissional de Modelação de 
Vestuário na Didáxis de Riba 
de Ave, e conquistou o privi-
légio de estagiar com a fa-
mosa estilista Micaela Olivei-
ra. Com apenas 20 anos de 
idade, e ainda a estudar De-
sign no Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave (IPCA), 
já saltou para os escapara-
tes do design de vestuário ao 
ser a escolha das cantoras 
Blaya e Bárbara Bandeira. 
Ana Sofia Brand ganha asas 
no videoclip do tema “Vem 
na vibe”, de Blaya, e encheu 
os palcos do Rock in Rio Lis-
boa e do Meo Marés Vivas, 
edições 2018, nos concertos 
de Bárbara Bandeira.

Esta é a história de vida 
da jovem famalicense Ana 
Sofia Domingues, natural de 
Delães. Conta-se em poucas 
palavras, mas são palavras 
cheias de conteúdo e que 
bem podem ser inspiradoras 
para todos quantos sonham 
fazer da criatividade carrei-
ra. Foco e ambição são as 
palavras de ordem da jovem 
designer: “espero um dia 
chegar às passerelles nacio-
nais e internacionais, como 
é óbvio. Vou lutar muito para 
isso. Quero continuar a vestir 
celebridades porque ela aju-
dam a partilhar aquele que 
é o meu trabalho, e espero 
um dia ser reconhecida por 
aquilo que faço desde muito 
cedo”.

 
A primeira máquina 
de costura aos 8, 
a confecção 
das primeiras 
peças aos 13

Com a avó e a mãe liga-
das ao sector têxtil, Ana So-
fia desde cedo ganhou gosto 
pela costura. Em entrevista 
ao Povo Famalicense, conta 
que foi aos oito anos de ida-
de que recebeu de presente 
a sua primeira máquina de 

costura. E foi-se desafian-
do, apoiada na experiência 
de avó e mãe. Cinco anos 
depois, aos 13, já concebia 
e confeccionava as suas 
próprias peças de vestuário. 
Tornou-se uma referência 
para as colegas de escolas, 
pela originalidade, e invaria-
velmente acabou fazendo 
peças também para elas.

Os anos seguintes não 
podiam deixar de ser mar-
cados pela moda e pelo de-
sign de vestiário. Ana Sofia 
estudou na Didáxis, onde 
conclui o curso de Mode-
lagem de Vestuário. Teve 
nota 20 na Prova de Aptidão 
Profissional, porque o que 

era suposto ser um teste à 
aquisição de competências 
acabou por ser um desfile de 
moda, com peças originais, 
concebidas e confecciona-
das por ela. “No dia da prova, 
a minha mãe entra na sala, 
estende um tapete verme-
lho, e aconteceu um desfile 
de moda”, lembra acerca do 
dia em que a conclusão da 
sua formação profissional 
ficou consagrada com nota 
máxima. Pelo meio o privile-
gio de estagiar no atelier da 
conhecida estilista Micaela 
Oliveira, e agora o ingresso 
no IPCA, onde frequenta o 
segundo e último ano do cur-
so de Design de Moda.

A casa onde reside em 
Delães, é todo um “labora-
tório” da criatividade de Ana 
Sofia. A garagem é espaço 
privilegiado da confecção 
das peças, mas também a 
sala acaba sendo, invariavel-
mente, espaço privilegiado 
do trabalho da jovem, sem-
pre depois das aulas, e mui-
tas vezes noite dentro.

“Estilo 
muito urbano, 
conceptual”

Bem focada nos seus ob-
jectivos: consolidar a marca 
Ana Sofia Brand, ter o seu 

próprio atelier de moda, e 
conquistar o seu espaço no 
panorama nacional e inter-
nacional, a jovem famalicen-
se fez do Instagram ferra-
menta de disseminação do 
seu trabalho, e foi isso que a 
conduziu a Blaya e Bárbara 
Bandeira. Estas são os dois 
primeiros cartões de visita 
da sua marca, porque Ana 
Sofia quer mais: “quero fazer 
crescer a minha marca, que-
ro vestir não só celebridades 
mas o que as pessoas com-
prem um produto que é na-
cional e que é bom, feito aqui 
em casa”.

Segundo a jovem, a Bár-
bara Bandeira foi o primeiro 
contacto, através do Insta-
gram. Foi desafiada a conce-
ber peças originais e “disse 
logo que sim”, não obstante 
o prazo curto que lhe coloca-
ram pela frente. O contacto 
com o staff da Blaya foi mais 
recente. No videoclip “Vem 
na vibe” a cantora exibe pe-
ças que Ana Sofia já tinha 
confeccionadas, e que cha-
maram à atenção da cantora.

Com um estilo “muito ur-
bano” e “conceptual”, Ana 
Sofia trabalha movida a ins-
piração, procurando a origi-

nalidade, convicta de que é 
isso “que dá valor acrescen-
tando àquilo que eu faço”. 
Por isso foge muitas vezes 
da tradicional zona de con-
forto no que toca à maté-
ria-prima, e acaba muitas 
vezes utilizando para confec-
ção de vestuário tecidos que 
não são concebidos para 
esse feito. O estilo “urbano, 
informal, desportivo, até”, é o 
terreno onde se move.

A frequentar o segundo 
ano da formação superior no 
IPCA, Ana Sofia quer con-
cluir o percurso e ingressar 
já no mercado de trabalho, 
consciente de que a expe-
riência, sobretudo na sua 
área, é fundamental. “Quero 
trabalhar, trabalhar, traba-
lhar, aprender, e quem sabe 
um dia ter o meu próprio ate-
lier”, aspira.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Ana Sofia, a designer de moda 
que aos 20 anos é escolha de referências 
da música nacional
BÁRBARA BANDEIRA E BLAYA CONHECERAM O TRABALHO DA JOVEM FAMALICENSE 
ATRAVÉS DO INSTAGRAM

Ana Sofia sempre se interessou por moda, e desde cedo quis marcar pela diferença

Blaya, no videoclip “Ven na Vibe”, e Bárbara Bandeira, em concertos no Rock in Rio e Meo Marés Vivas, 
dão expressão ao trabalho da designer de moda famalicense
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O Tribunal da Relação 
de Lisboa (TRL) manteve 
a condenação de Fernan-
da Baltazar a 17 anos de 
prisão pela morte do jovem 
famalicense Hugo Oliveira, 
negando provimento ao re-
curso que interpôs. Contudo, 
agravou quase para o dobro 
a indemnização a que tinha 
sido condenada em primeira 
instância. Os danos não pa-
trimoniais, a favor dos pais 
do falecido, haviam sido fixa-
dos em 56500 euros, mas a 
Relação entendeu aumenta-
-los para os 95 mil euros, por 
considerar que o montante 
fixado na primeira sentença 
se “revela parco e desajusta-
do” para o dano sofrido. 

O caso remonta a 24 de 
Dezembro de 2016, dia em 
que o jovem de 25 anos, 
natural de Requião, foi as-
sassinado pela companhei-
ra, Fernanda Baltazar. A 
professora, então com 36 
anos, terá despejado gelo 
seco na cama onde o com-
panheiro dormia sob o efeito 
de medicamentos que to-
mara, desencadeando um 
incêndio que viria a causar 
a sua morte por asfixia. O 
episódio teve lugar no apar-
tamento que partilhavam 
no Parque das Nações, em 
Lisboa. Depois de deixar o 

namorado fechado no quar-
to sem hipótese de fugir ao 
fogo, Fernanda Baltazar dei-
xou o apartamento e rumou 
à sua cidade natal, Cinfães 
do Douro.

Durval Tiago Ferreira, ad-
vogado dos pais de Hugo Oli-
veira, reage com satisfação à 
decisão do TRL, salientando 
que o mais importante é ter 
sido mantida a condenação 
da arguida por um crime de 
homicídio qualificado, e ser 
subscrita a 17 anos de prisão 
(cúmulo de uma pena de 16 
anos pelo crime de homicídio 
qualificado, e quatro anos e 
meios de prisão pelo crime 
de incêndio), a que já havia 
sido condenada na primeira 
sentença. 

Quanto à indemnização, 
majorada pela Relação, Dur-
val Tiago Ferreira mostra-se 
igualmente satisfeito, consi-
derando que o valor agora fi-
xado é “justo, proporcionado 
e adequado” ao dano causa-
do com a perda de Hugo Oli-
veira, razão pela qual refere 
que não irá recorrer, mes-
mo atendendo a que o valor 
majorado fica ainda assim 
aquém do que era solicitado 
(superior a 192 mil euros).

O tribunal de primeira 
instância havia fixado em 25 
mil euros o valor a indem-

nizar pelo dano morte da 
vítima, montante que o TRL 
entende ser “equilibrado e 
criterioso”, razão pela qual 
o mantém nesta decisão de 
recurso, interposto pela ar-
guida condenada. O mesmo 
não acontece, no entanto, 
quanto ao valor dos danos 
sofridos pelos pais de Hugo 
Oliveira. O Tribunal Judicial 
tinha fixado o valor de 12 
mil euros para cada um dos 
progenitores, montante que 

o TRL caracteriza de “par-
co e desajustado” face ao 
sofrimento com a morte do 
filho. Assim, fixa o valor da 
indemnização nos 25 mil eu-
ros para mãe e pai. Também 
no que toca ao dano sofrido 
pela vítima, o TRL considera 
que o valor estabelecido pelo 
Tribunal Judicial “fica aquém 
do que nos parece ser crite-
rioso e adequado”, pelo que 
o sobre dos 7500 para os 20 
mil euros.

Assim, o valor da indem-
nização, no que toca aos da-
nos não patrimoniais, passa 
dos 56500 euros para os 95 
mil euros. Acrescem a estes 
2400 euros de danos patri-
moniais referentes ao fune-
ral de Hugo Oliveira, o que 
se mantém da primeira para 
a segunda decisão.

“Como matar 
uma pessoa sem 
deixar pistas”

No recurso para o TRL, a 
arguida apela a que a prova 
produzida em audiência de 
julgamento não corrobore o 
homicídio qualificado pelo 
qual foi condenada, man-
tendo a tese de que a morte 
de Hugo Oliveira consubs-
tancia, quando muito, um 
homicídio a pedido ou ajuda 
ao suicídio, uma vez que rei-
tera a versão de que o jovem 
famalicense “queria morrer”, 
pedindo-lhe que “colaboras-
se na execução de tal projec-
to”, o que fez. A serem vali-
dada esta versão dos factos, 
a pena seria reduzida subs-
tancialmente, no entanto, os 
juízes da Relação corrobo-
ram a decisão da primeira 
instância. 

Aludem, de resto, a diver-

sas provas que contrariam a 
descrição apresentada por 
Fernanda Baltazar. Nomea-
damente, um perícia ao com-
putador pessoal da arguida, 
onde nos dias anteriores à 
morte de Hugo oliveira pes-
quisa na internet os seguin-
tes conteúdos: “como ma-
tar alguém com gelo seco”, 
“qual a quantidade de gelo 
seco necessária para matar 
alguém”, “como matar uma 
pessoa sem deixar pistas”, 
ou “curiosidades sobre o gelo 
seco”. Já depois de Hugo 
Oliveira morto e a arguida 
regressada a Gaia, nova 
pesquisa relaciona-a com o 
sucedido no apartamento do 
Parque das Nações: “quan-
to tempo é necessário estar 
alguém exposto a dióxido de 
carbono para morrer”.

Para além de inscrever a 
morte de Hugo Oliveira num 
cenário de auxílio ao suicídio 
ou homicídio a pedido, a ar-
guida invocava ainda várias 
nulidades na produção de 
prova em primeira instância, 
o que os juízes da Relação 
também não dão como pro-
cedente.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Decisão, de meados de Setembro, nega provimento ao recurso que a arguida havia interposto

Homicídio de Hugo Oliveira: Relação 
mantém condenação da companheira 
e agrava indemnização aos pais

O Festival de Videojogos e 
da Tecnologia de Famalicão - 
Famalicão Extreme Gaming, 
regressa ao Lago Discount 
no próximo fim de semana, 
com youtubers, streamers, tor-
neios e-sports, simuladores, 
workshops, consolas, drones, 
realidade virtual e cosplay.

O evento já conta com a pre-
sença confirmada de alguns 
dos youtubers mais conhecidos 
em Portugal, como é o caso de 
Wuant, Windoh e João Sousa, e 
ainda de Zorlak, provavelmente 
o maior streamer de CS:GO por-
tuguês. 

Durante a iniciativa os visi-
tantes terão a oportunidade de 

conhecer e experimentar os jo-
gos mais recentes para conso-
las, simuladores e dispositivos 
da nova geração, bem como 
participar em torneios CS:GO, 
Clash Royale, Smash Bros, 
FIFA, entre outros. 

A competição profissional 
ESports será, aliás, um dos mo-
mentos altos do festival, contan-
do com a participação de várias 
equipas e transmissão televisiva 
via streaming.

Refira-se que o Famalicão 
Extreme Gaming é uma iniciati-
va da RE – Associação de Des-
portos Eletrónicos, com o apoio 
da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão.

A iniciativa também oferece 
um conjunto de atividades des-
tinadas às escolas. Promover 
a prática e a cultura do uso da 
tecnologia, divulgar experiên-
cias que promovam a utilização 
de jogos na sala de aula como 
promotores de aprendizagem, 
sensibilizar para uma utilização 
esclarecida, crítica e segura da 
Internet e favorecer o encontro e 
a troca de experiências e ideias 
entre alunos, professores e pro-
fissionais, são os objetivos do 
evento. 

Os bilhetes para o Famalicão 
Extreme Gaming encontram-se 
à venda online, em www.blue-
ticket.pt. Mais informações no 

site do evento, em www.famali-
caoextremegaming.pt.  

Wuant, Windoh e João Sousa são alguns dos youtubers confirmados no Festival de Videojogos 
e da Tecnologia 

Extreme Gaming regressa a Famalicão 
a 12 e 13 de outubro
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Dia a Dia - Mário Martins

A minha casa é a tua casa
Trata-se de uma trilogia feliz: 
a Casa de Serralves na Casa do Território 
com a exposição “A Minha Casa é a Tua 
Casa”, assegurando-se a alguém e a todos, 
como diz o catálogo da exposição, que 
“a nossa hospitalidade é sincera” 
e consagrando também a casa, neste caso, 
as casas, como “centro de uma relação 
entre duas ou mais pessoas”. Neste caso 
também, muitas pessoas… Vila Nova de 
Famalicão não terá sido escolhida por mero 
acaso para esta itinerância de arte 
contemporânea da Casa de Serralves. 
A vida e as manifestações culturais, às 
vezes intensas, do Município de Vila Nova 
de Famalicão pesaram nesta decisão justa, 
correta e sábia. O que se deseja é que esta 
cooperação não seja fugaz nem efémera e 
que dure e dure… 

1. A Casa de Serralves 
e a Casa do Território…

Apesar de quaisquer grandes ou pequenos “escândalos” 
– sendo certo que os pequenos ou grandes “escândalos” só 

acontecem nas grandes casas -, Serralves, pelo seu passado 
e pelo seu presente, será sempre Serralves, numa afirmação 
continuada e firme de “museu vivo” da arte contemporânea uni-
versal. É por isso muito prestigiante para Vila Nova de Famali-
cão que a Casa de Serralves tenha vindo à Casa do Território, 
no Parque da Devesa, trazendo com ela uma pequeníssima 
parte do seu vasto espólio artístico que agora pode ser visto 
por todos até ao próximo dia dois de junho de 2019, numa ex-
posição com o título genérico de “A Minha Casa é a Tua Casa”.

Trata-se de uma trilogia feliz: a Casa de Serralves na Casa 
do Território com a exposição “A Minha Casa é a Tua Casa”, 
assegurando-se a alguém e a todos, como diz o catálogo da 
exposição, que “a nossa hospitalidade é sincera” e consagran-
do também a casa, neste caso, as casas, como “centro de uma 
relação entre duas ou mais pessoas”. Neste caso também, 
muitas pessoas…

Vila Nova de Famalicão não terá sido escolhida por mero 
acaso para esta itinerância de arte contemporânea da Casa de 
Serralves. A vida e as manifestações culturais, às vezes inten-
sas, do Município de Vila Nova de Famalicão pesaram nesta 
decisão justa e sábia. O que se deseja é que esta cooperação 
não seja fugaz nem efémera e que entre as duas casas se es-
tabeleçam laços fortes que hão - de materializar-se em novas 
iniciativas e em novos projetos.

Para quem, como eu, é um leigo na “leitura” e na interpreta-
ção da arte moderna e nos sentimentos que ela pode transmi-
tir-nos, a Câmara Municipal e a Casa do Território criaram um 

conjunto de atividades paralelas à exposição que vão permitir 
a muitos “públicos”, sobretudo às crianças e aos jovens das 
escolas, uma “entrada” serena e descomplexada na exposi-
ção. No começo destas atividades, a “visão” será uma e, no 
fim, será outra. É com pretextos como este, em que o belo e 
o imaterial estão por vezes escondidos por um traço de tinta 
ou um pedaço de madeira ou de ferro, que se formam também 
cidadãos interessados e intervenientes, ativistas militantes da 
beleza das diferenças e guerreiros combatentes da intolerân-
cia, da xenofobia e do populismo.

2. A casa do PC…

Para dentro das casas de muitos Famalicenses, entrou tam-
bém o Presidente da Câmara (PC), Paulo Cunha, através da 
entrevista que concedeu ao “Povo Famalicense”, uma entre-
vista oportuna e necessária, no culminar do primeiro ano de 
governo do seu segundo mandato. Recomendo a sua leitura.

Diz “O Povo Famalicense” que “Paulo Cunha coloca as pes-
soas no centro da sua ação governativa e deixa claro que to-
das as medidas, das materiais às que não são “aprisionáveis” 
pelos olhos se articulam em torno de uma estratégia global de 
fortalecimento da comunidade”.

Tudo isto vem de encontro ao que tenho escrito sobre a 
ação do Presidente da Câmara Municipal que soube trazer a 
sua nova casa – a Câmara Municipal – para o exterior das suas 
paredes e da sua solenidade, fazendo da proximidade com as 
pessoas e os seus problemas a principal razão da sua ação 
política.

Na referida entrevista, Paulo Cunha diz, em síntese, que 
“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”.

“Fazer política” não é nada de complicado. Os maus políti-
cos é que fazem da política uma grande complicação. Quando 
se está na política com nobreza e dedicação, de forma desin-
teressada e não egoísta, dando aos outros a possibilidade de 
concretizarem os seus sonhos, existe também aí uma forma 
de realização pessoal que não deixa de ser positiva para a 
comunidade.

3. “Amor em cláusulas”…

José Diogo Quintela que já integrou os “Gato Fedorento”, 
de boa memória, publica umas pequenas crónicas no “Correio 
da Manhã” sobre pessoas e temas da atualidade que dispõem 
bem e nos compelem ao esboçar de um larguíssimo sorriso ou 
mesmo a uma sonora e tonitroante gargalhada, tal é o humor 
cáustico e corrosivo que as acompanha.

Eu não sou leitor do “Correio da Manhã”, a não ser das “ca-
pas”, na “net” – abomino mesmo o “tom” com que são tratados 
alguns temas – mas, um dia destes, por mero acaso, deparei-
-me com uma crónica do José Diogo Quintela que tinha como 
personagens centrais alguns juízes. Claro que nestas circuns-
tâncias, por mais que um jornal nos pareça sempre um “estra-
nho”, não resistimos à leitura, quanto mais não seja para ver 
o que outros cronistas “opinam” sobre algumas personagens 
deste nosso querido Portugal!

Esta crónica do José Diogo Quintela foi publicada numa 
quinta feira, dia 20 de setembro deste “ano da graça” de 2018 
e “reza” assim. Título: “Amor em cláusulas”. Texto da crónica: 
“O juiz Vítor Vale, condenado esta semana por violência do-
méstica, quis impor à companheira um contrato – promessa de 
casamento, com penalização de 50 mil euros, caso rompesse 
o acordo. Trata-se claramente de um sedutor.

A ideia do romance na magistratura portuguesa dava um 
estudo. Vai desde Neto de Moura, o castiga – adultérios, ao 
liberal Rangel, que se dá tão bem com a ex – mulher que ainda 
prevarica com ela.

Agora temos um legalista – galanteador: quando a maioria 
dos homens se declara com flores, este meritíssimo engata 
com um documento legal. Ao menos ia em verso? “A promi-
tente nubente/irá contrair matrimónio/e, evidentemente/ dividir 
o património”.

José Diogo Quintela é “sumaríssimo” nas suas “condena-
ções”, mas há “condenações” onde a literatura preliminar tem 
pouco interesse em ser longa e prolixa. Falar ou escrever mui-
to, nalgumas circunstâncias, é mero desperdício. No que toca 
ao cidadão Vítor Vale, e pela pena de José Diogo Quintela, a 
“medida da pena” foi justa e suficiente!
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Esta quinta-feira, pelas 18h00 no Arquivo Municipal

“Conversas à volta de...” 
imagens do Porto

O Arquivo Municipal Alberto Sampaio vai 
acolher a conferência intitulada “O arquivo 
em imagens: contextualização do arquivo 
fotográfico no seio da Câmara Municipal do 
Porto”, inserida na iniciativa “Conversas à 
volta de…”. A iniciativa tem lugar esta quin-
ta-feira, dia 11 de Outubro, pelas 11h00, no 
Arquivo Municipal Alberto Sampaio.

A conferência, com entrada livre, tem 
como convidada Maria do Rosário Guima-
rães, que exerce funções como Técnica Su-
perior no Arquivo no Histórico Municipal do 
Porto desde 1994, sendo coordenadora do 
Setor de Informação e Reprodução, do Arqui-
vo Fotográfico e da Biblioteca de Assuntos 
Portuenses.

O arquivo fotográfico municipal, instalado 
no Arquivo Histórico, é resultado da produção 
documental do Município do Porto no decur-
so da sua atividade e de aquisições de arquivos e coleções de fotógrafos que trabalharam na cidade do Porto entre os 
séculos XIX e XX. Este acervo permite apoiar a administração municipal, preservar e divulgar o património iconográfico e 
mostrar os mais diversos aspetos da vida local e nacional. Nesta “conversa à volta de…” pretende-se dar a conhecer as 
diversas espécies fotográficas existentes nesta instituição.

Refira-se que Maria do Rosário Guimarães é licenciada em Filosofia e Pós Graduada com o Curso de Especialização 
em Ciências Documentais pela Universidade de Coimbra. Tem participado em programas de promoção do Arquivo no sen-
tido de despertar a comunidade para a importância do seu património documental e também para a intensificação de uma 
política de captação de novos públicos. Tem apresentado diversas comunicações relacionadas com o acervo fotográfico 
integradas no Ciclo “O documento do Mês” da Casa do Infante. Tem orientado estágios curriculares de alunos das Licen-
ciaturas, Pós Graduações e Mestrados de diversas Universidades no âmbito das Ciências da Informação, História da Arte 
e da Fotografia no que concerne ao tratamento documental de arquivos fotográficos.

Dádiva de Sangue 
em Famalicão anulada

A colheita de sangue que estava agendada para o próximo domingo, dia 14 de outu-
bro, na sede da Associação de Dadores de Sangue fica anulada. A instituição lamenta 
“qualquer transtorno que possa causar” a alteração em causa, e lembra que há uma 
outra colheita de sangue em agenda para o dia 4 de novembro no lugar de S.Miguel-o-
-Anjo, na freguesia de Calendário.
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O Tribunal da Relação de 
Guimarães (TRG) recusou 
a homologação do Plano 
Especial de Revitalização 
(PER) do Externato Delfim 
Ferreira (EDF), aprovado em 
Junho último pelo Tribunal 
de Famalicão. 

Na decisão, do final de 
Setembro, a instância inter-
média recusa a homologar 
o plano de revitalização por 
considerar que os créditos 
detidos pelos trabalhadores, 
essencialmente docentes e 
detentores de créditos clas-
sificados como “privilegia-
dos”, foram alvo de “claro 
tratamento desfavorável e 
desproporcionado” em rela-
ção aos créditos considera-
dos “comuns”, de entidades 
como instituições bancárias.

Na origem do recurso 
agora decidido estão preci-
samente ex-trabalhadores 
do EDF (docentes e não do-
centes), que votaram contra 
o PER em Assembleia de 
Credores, e o contestaram 
pela via judicial. Consideram 
precisamente que aquele 
plano os marginaliza en-
quanto credores “privilegia-
dos”, uma vez que coloca 
entidades bancárias e finan-
ceiras como prioritárias na 
liquidação dos créditos.

Contactada pelo Povo Fa-
malicense, a direcção peda-
gógica do EDF adianta que 
irá recorrer desta decisão: 
“conforme é uso jurídico e 
judicial, quando as partes 

não se conformam com as 
sentenças proferidas pelos 
Tribunais, delas recorrem. 
Assim, porque desta vez é a 
Delfinópolis que não se con-
forma com o Acórdão profe-
rido, será agora interposto 
recurso daquela decisão por 
parte da Delfinópolis”.

A mesma direcção ga-
rante, entretanto, que “esta 
decisão não trouxe nem 
traz qualquer impacto nem 
consequência prática para 
o desenrolar normal do ano 
letivo, que está a funcionar 
em pleno e com o êxito, cor-
respondente ao esforço e 
investimento feitos por uma 
equipa pedagógica com-
prometida com o presente 
e futuro desta instituição, 
em conjunto com os encar-
regados de educação que, 
acreditando neste projecto, 
nos confiam a educação dos 
seus filhos”.

Na resposta à nossa in-
terpelação, a Delfinópolis 
frisa ainda que já deu conhe-
cimento desta evolução pro-
cessual a colaboradores e 
encarregados de educação, 
no passado dia 2, antecipan-
do “o ruído” que o eco público 
desta decisão poderia cau-
sar, e reitera que “continua a 
trabalhar na implementação 
do PER”, na certeza de que 
“estão e continuarão a estar 
reunidas as condições ne-
cessárias para a continuida-
de do nosso projeto pedagó-
gico de excelência.”

“Procedente 
a apelação, (…) 
recusando 
a homologação”

O TRG considera que 
a sentença do TF “derroga 
(anula) o princípio da igual-
dade de tratamento dos 
credores o plano que prevê 
diferenciação dos créditos 
dos trabalhadores, detento-
res de créditos classificados 
como ‘privilegiados’, relativa-
mente a credores generica-
mente designados no plano 
por Instituições Bancárias 
e Financeiras, estes deten-
tores de créditos ‘comuns’”. 
Se por um lado, para estas 
entidades, o PER prevê a 
“remuneração normal dos 
capitais em dívida nas taxas 
contratualizadas e manu-
tenção das garantias ante-
riormente prestadas”, opõe 
para os trabalhadores um 
reembolso dos créditos re-
conhecidos “em prestações 
mensais, vencendo-se a pri-
meira 18 meses após o mês 
imediatamente subsequente 
ao trânsito em julgado da 
sentença de homologação 
da aprovação do plano de re-
cuperação, em três tranches, 
sem qualquer compensação 
atento o perdão integral de 
juros vencidos e vincendos”. 
O acórdão fala assim de “cla-
ro tratamento desfavorável e 
desproporcionado” dos tra-

balhadores face às institui-
ções bancárias e financeiras 
identificadas no PER.

Inversão 
injustificada

O acórdão do TRG admite 
que “o princípio da igualdade 
dos credores não proíbe ao 
plano de recuperação que 
faça distinções entre eles, 
desde que a referida dife-
renciação se mostre justifi-
cada por razões objectivas”. 
No entanto, considera que 
a referência genérica feita 
no plano de revitalização a 
necessidade da colaboração 
do sector bancário para dar 
continuidade à actividade da 
devedora, sem concretiza-
ção de razões objectivas que 
tornem patente a vinculação 
das Instituições Bancárias 
e Financeiras, detentores 
de crédito ‘comum’, a um 
concreto e efectivo apoio fi-
nanceiro futuro ao devedor, 
não permite justificar a dife-
renciação de tratamento dos 
créditos dos trabalhadores, 
na sua grande maioria quali-
ficados como ‘privilegiados’”.

De acordo com a lei vi-
gente, a graduação dos cré-
ditos, isto é, a prioridade no 
pagamento, obedece a uma 
ordenação que coloca os 
créditos privilegiados logo a 
seguir aos garantidos, e an-

tes dos comuns, seguidos 
dos subordinados. No caso 
em apreço, o TRG salva-
guarda que a inversão des-
tas prioridades pode acon-
tecer, mas no caso concreto 
não resulta evidenciada fun-
damentação que justifique 
que os créditos comuns se-
jam colocados à frente dos 
créditos privilegiados.

Esta decisão do TRG sur-
ge em resultado de recurso 
interposto pelos trabalhado-
res, também eles credores, 
para os quais as decisões 
do PER marginalizaram os 
seus interesses. Estes traba-
lhadores, na maioria docen-
tes, foram dispensados no 
quadro de um reajustamen-
to da estrutura do colégio a 
uma redução substancial de 
alunos, por força da cessa-
ção dos Contratos de As-
sociação empreendida pelo 
Governo em 2015, o que o 
retirou da esfera pública de 
ensino para uma esfera ex-
clusivamente privada, ema-
grecendo necessariamente 
o seu universo de actuação.

Passivo superior 
a 4 milhões 
de euros

Na sequência do PER de-
sencadeado pela própria ins-
tituição, foi reconhecido um 
passivo superior a quatro mi-

lhões de euros (4.127.396,81 
euros), de créditos perten-
centes a trabalhadores, do-
centes e não docentes, mas 
também entidades do sector 
bancário e financeiro, Autori-
dade Tributária, Segurança 
Social, entre outros. No total 
estão reconhecidos 163 cre-
dores.

Só os trabalhadores des-
pedidos, refira-se, são titula-
res de créditos superiores a 
1,5 milhões de euros, sendo 
mais de 1,4 milhões con-
siderados privilegiados, e 
apenas 128.162,48 conside-
rados sob condição.

Os trabalhadores, que de 
resto suscitaram a questão 
do tratamento desfavorável, 
em sede de recurso, já ha-
viam contestado o PER por 
altura da votação na Assem-
bleia de Credores. O docu-
mento foi aprovado por uma 
maioria da ordem dos 55,82 
por cento, contra 33,26 que 
votaram contra, tendo es-
tado apenas representados 
89,35 por cento dos repre-
sentantes dos créditos reco-
nhecidos.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Tribunal da Relação
não homologa PER 
do Externato 
Delfim Ferreira
SENTENÇA FALA DE “CLARO TRATAMENTO 
DESFAVORÁVEL E DESPROPORCIONADO” 
DOS TRABALHADORES 
FACE A INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS 
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A 5 de Outubro come-
mora-se em Portugal, com 
honras de feriado nacionale 
comemorações de estado, 
a revolução que destituiu a 
monarquia constitucional e 
implantou o regime Republi-
cado.

Sem querer beliscar a im-
portância do acontecimento 
que permitiu a Portugal es-
colher de forma livre e di-
recta os seus governantes, 
não é possível esquecer que 
num 5 de Outubro bem mais 
longínquo ocorreram factos 
que levaram ao nascimento 
e proclamação de Portugal 
como nação independente e 
que por isso merece também 
ser devidamente recordado.

Foi em 5 de Outubro de 
1143, através de uma confe-
rência de paz entre Afonso 
Henriques e o Rei Afonso 
VII de Castela e Leão, que 
resultou o Tratado de Zamo-
ra.Para muitos historiadores 
aquele momento representa 
a data da independência de 
Portugal e o início da dinas-
tia Afonsina.

Na verdade, com a vitória 
em Ourique, em 1139, Afon-
so Henriques beneficiou da 
acção desenvolvida, em fa-
vor da constituição do novo 
reino de Portugal, pelo arce-
bispo de Braga, Dom João 
Peculiar. Este fez com que 
Afonso Henriques e o Rei D. 
Afonso II se encontrassem 
em Zamora nos dias 4 e 5 
de Outubro de 1143, com a 
presença do cardeal Guido 

de Vico.
É certo que a soberania 

portuguesa, reconhecida por 
Afonso VII em Zamora, só 
veio a ser confirmada pelo 
Papa Alexandre III em 1179, 
mas o título de Rei de Por-
tugal, que Afonso Henriques 
usava desde 1140, foi confir-
mado em Zamora, compro-
metendo-se então o monar-
ca português, ante o cardeal 
Guido de Vico, a conside-
rar-se vassalo da Santa Sé, 
obrigando-se, por si e pelos 
seus descendentes, ao pa-
gamento de um censo anual.

Em Zamora, em 1143, re-
vogou-se o anterior Tratado 
de Tui de 1137, e celebrou-
-se o Tratado de Zamora 
que, assinado entre o Rei 
D. Afonso Henriques e D. 
Afonso VII, veio reconhecer 
que o condado portucalense 
passou a ser reino e Afonso 
Henriques passou a ser o 
Rei.Não obstante D. Afonso 
VII reconhecer a indepen-
dência, Afonso Henriques 
continuou a ser seu vassalo, 
pois para além de ser Rei de 
Leão e Castela D. Afonso VII 
era também Imperador de 
toda a Hispânia. 

Porém, após vários anos 
de negociações, em 1179 o 
Papa Alexandre III envia a 
Afonso Henriques a “Bula 
ManifestusProbatum “. Neste 
documento é definitivamente 
reconhecida a independên-
cia do Reino de Portugal 
sem vassalagem em relação 
a D. Afonso VII de Leão e 

Castela e Afonso Henriques 
é proclamado como primeiro 
Rei de Portugal.

Não subsistem dúvidas 
que o Tratado de Zamora é 
uma data da maior importân-
cia para a identidade nacio-
nal de Portugal, uma vez que 
assinala um momento deci-
sivo da sua emancipação de 
Castela e da sua formação 
como país independente.

Com isto não se preten-
de atribuir à comemoração 
de 5 de Outubro um sentido 
diferente daquele que vem 
sendo projectado. O que se 
espera é que um país que se 
orgulha da sua história seja 
capaz de reconhecer que 
sem os acontecimentos de 
5 de Outubro de 1143 todos 
os outros não ocorreriam, ou 
pelo menos não ocorreriam 
da mesma forma, pelo que 
se impõe que a data seja 
recordada com a mesma di-
mensão da sua importância.

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

5 de Outubro de… 1143!

A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão in-
forma os habitantes da vila 
de Ribeirão que, devido à 
realização de trabalhos de 
reparação das tubagens e 
equipamentos dos reservató-
rios locais, parte das Águas 
do Norte, será necessário 
proceder ao corte do abaste-
cimento em toda a freguesia. 
A interrupção no fornecimen-
to tem lugar esta terça-feira, 
dia 9 de outubro, e vigorará a 
partir das 23h00. Segundo o 
município, o período estima-
do para o corte é de cinco horas. 

Abastecimento de água: 
interrupção  em Ribeirão

2.º Encontro sobre Ambiente 
a 10 de Novembro na Casa do Território

A Casa do Território, no Parque da Devesa, vai ser palco do 2.ª Encontro sobre Am-
biente em Famalicão, a 10 de novembro. O evento visa promover uma reflexão voltada ao 
futuro -  Convergência pelo Ambiente em 2019. A Campo Aberto e Famalicão em Transição 
convidam toda a comunidade para este encontro, bastando para o efeito que se inscrevam 
preenchendo o formulário em  goo.gl/8yfYwZ.
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A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão e a 
Associação Têxtil e Vestu-
ário de Portugal (ATP) ob-
tiveram o 2.º lugar nacional 
nos European Enterprise 
Promotion Awards 2018. A 
distinção ocorre no quadro 
da categoria Apoio à Inter-
nacionalização com o pro-
jeto Fashion From Portugal, 
que durante os últimos dois 
anos disseminou a imagem 
de qualidade, vanguarda e 
inovação da Indústria Têxtil 
e Vestuário portuguesa em 
mercados estratégicos de 
exportação.

A novidade foi anunciada 
pelos presidentes das duas 
organizações, Paulo Cunha 
e Paulo Teixeira de Melo, 
respetivamente, durante a 
assinatura de um protocolo 
de colaboração que vem fa-
cilitar o acesso de empresas 
famalicenses do setor às di-
nâmicas e projetos de apoio 
à internacionalização desen-

volvidas pela ATP. A forma-
lização do acordo decorreu 
na passada terça-feira na 
Casa do Território, intensifi-
cando-se desta forma uma 
parceria que tem dado bons 
frutos para o território e para 
o setor. 

Com o acordo agora ce-
lebrado, as empresas de 
Famalicão vão beneficiar de 
um conjunto de medidas de 
apoio que o ATP promoverá 
para benefício da Setor Têxtil 
e Vestuário do Município de 
Vila Nova de Famalicão no 
período compreendido entre 
outubro de 2018 e outubro de 
2020, como a realização de 
ações que promovam a pre-
sença de empresas famali-
censes em missões empre-
sariais e feiras internacionais 
em mercados externos e a 
atribuição de Vouchers Inter-
nacionalização para  despe-
sas não elegíveis em feiras 
internacionais. Fica também 
assegurada a permanência 

de realização em Vila Nova 
de Famalicão do Fórum da 
Indústria Têxtil.

O presidente da Câmara 
Municipal, Paulo Cunha, re-
alçou “a genuína cumplicida-
de” que existe entre as duas 
instituições que potenciam 
“sinergias, forças e compe-
tências”. “Criar um contexto 
de apoio” para auxiliar as 
empresas na internacionali-
zação é a matriz principal do 
acordo que pretende ajudar 
a criar conforto para as em-
presas de Famalicão, sobre-
tudo as Startups e PME’S a 
“darem este passo”. 

Este é um “avanço impor-
tante” no percurso “da gran-
de parceria desenvolvida 
entre a ATP e a Câmara de 
Famalicão nos últimos anos”, 
disse Paulo Teixeira de Melo. 
“Estamos no epicentro do 
sector em Portugal e juntos 
podemos fazer muito mais 
pelas nossas empresas”, 
acrescentou.

A ATP, refira-se, é uma 
associação patronal de âm-
bito 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 des-
tinado aos mercados de ex-
portação. A associação está 
sedeada em Vila Nova de 
Famalicão desde 2007, nas 
instalações do CITEVE, no 

epicentro da Indústria Têx-
til e Vestuário portuguesa, 
próxima das empresas e dos 
centros de competências do 
sector.

O Município de Vila Nova 
de Famalicão assume-se 
como a Cidade Têxtil de Por-
tugal, dado ser o epicentro 
de uma região que acolhe 
uma fileira completa, estru-
turada, flexível e dinâmica, 
onde, num raio de 60 quiló-
metros, a indústria têxtil tem 

todas as soluções neces-
sárias dentro da cadeia de 
produção. Acresce que Vila 
Nova de Famalicão é consi-
derado também o concelho 
onde o sector têxtil e vestu-
ário tem a grande força do 
seu desenvolvimento, com 
grandes marcas e empresas 
produtoras e reconhecidas 
infraestruturas tecnológicas 
e de inovação.

Protocolo vai intensificar colaboração para maior internacionalização das empresas

Associação Têxtil de Portugal e Município 
distinguidos e focados na 
internacionalização

Câmara e ATP estreitam laços para favorecer internacionalização das empresas famalicenses
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Depois da primeira edição 
subordinada à “Memória”, 
e da segunda à “Viagem”, o 
terceiro episódio do Close-
-UP – Observatório de Cine-
ma, escolhe o “Lugar” como 
paradigma da consolidação 
de um evento que vai trazer 
a Vila Nova de Famalicão 
mais de 50 sessões de cine-
ma, duas delas musicadas, e 
ainda workshops e debates, 
que terão lugar na Casa das 
Artes de 13 a 20 de Outubro. 

A programação foi dada 
a conhecer ao pormenor, na 
passada quinta-feira, numa 
conferência de imprensa 
em que se lançaram as ex-
pectativas de um aumento 
do número de visitantes. 
Segundo Álvaro Santos, di-
rector da Casa das Artes, no 
ano passado cifrou-se em 
cerca de seis mil o número 
de pessoas que aderiu às 
propostas do Observatório 
de Cinema, e este ano espe-
ra ter “no mínimo sete mil”. 
Alinha este crescimento com 
um “momento de transição” 
que considera que se está 
a viver, com a emergência 
de públicos “mais interessa-
dos”, naquela que caracte-

riza como uma “quase uma 
redescoberta” do património 
cinematográfico. 

“Estratégia 
municipal” 
de promoção 
do cinema

Leonel Rocha, vereador 
da Cultura, marcou presença 
na conferência de impren-
sa para reiterar a aposta 
do município na criação de 
públicos interessados nas 
mais diversas expressões 
artísticas, nas quais tam-
bém cabe o cinema. Aliás, 
o responsável autárquico 
assumiu mesmo que existe 
uma “estratégia municipal” 
dirigida a esta manifestação 
artística, que se reflecte não 
apenas numa adesão atípica 
das escolas concelhias ao 
Plano Nacional de Cinema, 
próxima do pleno que espera 
ser atingido em breve, mas 
também em iniciativas como 
o Ymotion, que promove a 
produção cinematográfica 
juntos dos jovens, o cinema 
regular promovido pelo Cine-

clube de Joane, ou o Cinema 
Paraíso característica dos 
meses de verão. No quadro 
desta estratégia, Leonel Ro-
cha assume que o Close-UP, 
enquanto Observatório de 
Cinema é o “momento forte”. 
Porque tem a vocação de se 
dirigir a vários públicos, com 
isso “educando para o con-
texto do cinema”.

Vítor Ribeiro, co-respon-
sável pela programação e 
concepção do Close-UP, dá 
conta de um programa que 
visa “trazer pessoas” e fo-
mentar um espírito crítico, 

daí que, mais do que ses-
sões de cinema, a terceira 
edição volta a contar com 
debates e workshops dedi-
cados.

Cinema 
da América Latina 
em destaque

Prto forte da edição deste 
ano do Close-UP é o cine-
ma da América Latina, com 
seis sessões de cinema de 
países distintos como a Bolí-
via, a Venezuela, ou a Costa 

Rica. Denominador comum 
destes filmes, nas palavras 
de Vítor Ribeiro, é o facto de 
conseguiram traduzir muito 
do que são as “convulsões 
políticas” latino-americanas 
de que temos tido conheci-
mento.

Destaque ainda para duas 
sessões de filmes concerto, 
a primeira logo a abrir a 13 
de Outubro, com o filme “Os 
Lobos” e música de Paulo 
Furtado. A segunda sessão 
é musicada por David San-
tos, numa sessão de cinema 
dirigida às famílias, com o 
filme “Shermock Junior”, pre-
cisamente no último dia de 
Close-UP, a 20 de Outubro.

Kenji Mizoguchi é o re-
alizador que se encarrega 
também de trazer Histórias 
do Cinema. Fá-lo em quatro 
sessões de cinema, onde 
pontuam também filmes na-
cionais.

Na secção de Paisagens 
Temáticas, o Observatório 
traz a Famalicão cinema por-
tuguês, o filme “Cabaret Ma-
xime”, comentado por Bruno 
de Almeida e Manuel João 
Vieira, “Água Mole”As Pai-
sagens Temáticas fazem-se 
ainda de filmes como “The 
Florida Project”, “Ilha dos 
cães”, “Western” e “Na Síria”.

De acordo com um pro-
grama democratizado e di-
rigido a vários públicos, a 
terceira edição do Close-UP 
volta a contar com cinema 
Para Escolas. Ao todo o pú-
blico estudantil tem-lhe diri-
gidas nove sessões, entre as 

quais filmes que dispensam 
apresentações, como “A Ida-
de da pedra”, ou “Soldado 
Milhões”. No quadro desta 
vocação formativa do Ob-
servatório, o programa com-
preende uma mesa redonda, 
em que estarão em foco os 
projectos europeus na área 
da educação cinematográ-
fica. O debate subordinado 
“Cinema e Educação”, a ter 
lugar a 16 de Outubro entre 
as 14h30 e as 18h30, traz 
pela primeira vez à Casa das 
Artes o CinEd – European 
Cinema Education For Youth 
(Educação Europeia para o 
Cinema Para Jovens). Para 
as Famílias surgem ainda 
filmes como “Os incríveis” e 
“Sherlock Junior”, a 14 e 20 
de Outubro.

Acções em paralelo com 
o cinema terão ainda lugar 
no quadro da temática “Con-
versas e Concertos através 
do Cinema”, a ter lugar no 
Café-Concerto – Café Kia-
rostami, onde prometem 
emergir diálogos com figuras 
como Manuel João Vieira, 
líder do Ena Pá 2000 e mí-
tico proprietário do Cabaret 
Maxime. “Fantasia Lusinata” 
acrescenta produção portu-
guesa, com destaque para 
Diogo Costa Amarante e 
Mário Macedo. Haverá ain-
da lugar a sessões especiais 
com “Aparajito – O Invencí-
vel”, “Vazante” e “Feliz como 
Lázaro”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Observatório de Cinema tem lugar de 13 a 20 de Outubro na Casa das Artes

Close-UP: uma “avalanche” de filmes 
para todos os gostos e públicos

Leonel Rocha, ladeado por Vítor Ribeiro e Álvaro Santos

Tecnologia têxtil “disruptiva” 
dada a conhecer a parceiros
internacionais  

O tema central da Mtex Summit 2018 são a inovação e 
tecnologia têxtil. O evento, dedicado ao futuro das tecnolo-
gias de Labeling, Packaging e Dye Sublimation, teve lugar 
na passada semana, e contou com a presença de represen-
tantes e responsáveis de empresas têxteis dos cinco conti-
nentes.

“A Mtex Summit é o culminar de um fortíssimo ciclo de 
inovação que traz ao mercado um conjunto de disrupções 
têxteis”, explica André Jacques, vice-presidente de vendas 
e marketing da empresa, acrescentando que o evento repre-
senta também o arranque de um novo ciclo, bem como o for-
talecimento das relações comerciais com parceiros globais 
(distribuidores, agentes e clientes de referência). 

A par da apresentação das novas soluções tecnológicas 
da empresa, os participantes na Mtex Summit tiveram a opor-
tunidade de visitar as instalações e os centros de produção 
e de desenvolvimento da Mtex, em Esmeriz. “Partilhámos 
conhecimento de mercado e tecnológico, mas recolhemos 
também muito feedback. Foi um momento de aprendizagem mútua, tão importante numa indústria em constante mutação. 
Algo a repetir, não só porque foi um sucesso a vários níveis, mas também porque projetou a empresa para um novo patamar 
que faz parte de uma rota da liderança tecnológica e de afirmação a nível mundial”, enfatiza André Jacques. 

A Mtex é uma empresa do grupo New Solutions Engineering, que se dedica ao fabrico de máquinas de impressão digital 
têxtil, com tecnologia inovadora e ambições à escala mundial. Criada no início desta década para construir máquinas a 
partir de tecnologia importada, em menos de 10 anos passou a produzir e a desenvolver a sua própria tecnologia.

O ponto de viragem deu-se em 2017 com um investimento de cerca de 8 milhões de euros que aproveitou o know how 
da empresa e preparou as instalações para um novo futuro. 

O Centro de Inovação do Grupo New Solutions conta com 110 colaboradores, a esmagadora maioria altamente qualifi-
cados, e percebe-se a sua vocação à escala global. Como exemplo, a Dragon, uma máquina de sublimação com transfer 
para calandra que faz impressão digital de tecidos e malhas a uma velocidade superior a 500 metros por hora. Foi conce-
bida pela equipa de engenheiros portugueses da New Solution Engineering e é fabricada na Mtex.

Tribunal Judicial da Comarca de Braga
Juízo Local Cível de Vila Nova de Famalicão – Juiz 1

Av. Eng. Pinheiro Braga, 1000/1002
4764-501 Vila Nova de Famalicão

Telef:252089500 Fax:252089557 Mail:vnfamalicao.judicial@tribunais.org.pt

    Processo: 3632/18.7T8VNF   Interdição/ Inabilitação 
    Referência: 159864797        Data: 21-09-2018

ANÚNCIO

Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal,a ação de In-
terdição/Inabilitação em que é requerido Manuel Pedro Gui-
marães Marques, NIF - 202007243, com residência em do-
micílio: Rua Camilo Castelo Branco, N.º96, 3.º Esquerdo, 
4760-127 Vila Nova de Famalicão, para efeito de ser decreta-
da a sua interdição por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito,
Dr(a). Jorge Moreira Santos

O Oficial de Justiça,
José Luís Pinto Cerqueira
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A exposição “A minha 
casa é a tua casa - Imagens 
do doméstico e do urbano na 
coleção de Serralves”, traz 
até Vila Nova de Famalicão 
artistas como José Pedro 
Croft, Pedro Cabrita Reis, 
Gil Heitor Cortesão, Ânge-
la Ferreira e Luís Palma. A 
mostra, inaugurada no início 
da passada semana na Casa 
do Território, no Parque da 
Devesa, é o resultado de um 
acordo de adesão do municí-
pio de Famalicão ao Conse-
lho de Fundadores da Fun-
dação celebrado em 2016.

A exposição conta com 
perto de duas dezenas de 
obras de artistas consagra-
dos e ficará patente até ju-
nho de 2019. Ao longo deste 
príodo decorre um conjunto 
de atividades paralelas des-
tinadas a todos os públicos.

Depois de, no passado 
domingo, ter ocorrido uma vi-
sita guiada à exposição, pro-
movida por um responsável 
do serviço educativo de Ser-
ralves, no próximo dia 22 de 
outubro decorrerá uma ação 
de formação sobre a exposi-
ção, destinada a técnicos da 
área da cultura, educadores 

e professores. A entrada é 
livre, mas de inscrição obri-
gatória.

Para 2019, estão também 
já agendas diversas oficinas 
para as famílias e escolas, 
para além de visitas ao terri-
tório e passeios comentados 
e ainda um ciclo de conver-
sas “à volta de Casa”.

“A minha casa é a tua 
casa” é uma exposição que 
coloca o doméstico e o quo-
tidiano no centro das preocu-
pações, propondo diferentes 
interpretações daquilo que 
se entende por casa.

Para a presidente do 
Conselho de Administração 
de Serralves, Ana Pinho, a 
realização desta exposição 
vem “reforçar os laços e a 
parceria com o município de 
Vila Nova de Famalicão. A 
Fundação sai dos seus mu-
ros e mostra-se num municí-
pio que aposta fortemente na 
cultura”. A responsável sa-
lientou ainda a “forte compo-
nente do serviço educativo 
desta exposição, com ofici-
nas e ateliers diversificados”.

Por sua vez, o presiden-
te da Câmara Municipal de 
Famalicão, Paulo Cunha, 

mostrou-se orgulhoso por 
esta parceria com a Funda-
ção Serralves que se afirma 
cada vez mais como “um 
projeto cultural democrático 
e moderno”. “É um projeto 
do Norte que se afirma no 
contexto cultural nacional e 
internacional”, sublinhou o 
autarca, acrescentando que, 
com esta exposição, a fun-
dação traz a Famalicão “um 
bom pedaço de Serralves”.

Recorde-se que, com a 
celebração do acordo de 
adesão do município a Ser-
ralves iniciou-se uma relação 
de cooperação entre estas 
duas instituições, baseada 
num projeto integrativo de 
promoção e divulgação cul-
tural e ambiental, que entre 
outras atividades prevê, por 
exemplo, o acesso em Fa-
malicão às inúmeras exposi-
ções itinerantes da Coleção 
de Serralves, entre outras 
iniciativas.

Neste âmbito, o municí-
pio tem marcado presença 
nas atividades de Serralves, 
nomeadamente na Festa de 
Outono, que decorreu no 
passado fim de semana, en-
tre outras.

Mostra patente até junho de 2019 conta com atividades paralelas 

“A minha casa é a tua casa” traz Serralves 
à Casa do Território

Borboletas nascem
na Gerações 
no “Dia do Animal”
 “Uma coincidência feliz e 
inesperada”. É assim que 
a Associação Gerações 
caracteriza o passado 
dia 4 de outubro, “Dia do 
Animal”, e precisamente o 
momento em que nasceram 
e começaram a voar as duas 
primeiras borboletas de uma 
pequena “colónia” que as 
crianças, as colaboradoras 
de apoio e a educadora de 
infância acompanharam 
desde a primeira fase da sua 
existência.

“A coincidência é tanto 
mais feliz ainda quanto a 
oportunidade é “agarrada” na casa da educadora da sala das crianças de dois anos que viu, 
num gesto simples, a possibilidade de fazer com que as suas crianças, ainda pequeninas, 
pudessem presenciar, quais pequenas cientistas, o processo complexo do nascimento das 
borboletas”, descreve o presidente da instituição, Mário Martins, no rescaldo do episódio.

Segundo a Gerações, a ideia surgiu de uma situação do quotidiano: “ao apanhar a roupa e 
ao colocá-la nas costas de uma cadeira, a mãe da educadora reparou que algumas “larvas” 
ou “lagartas” vinham juntas com a roupa. Inicialmente, todos pensaram em libertar-se delas, 
mas o pensamento inovador tão característico nos profissionais da educação levou a educa-
dora a pensar que não se tratava de “lagartas” normais que nos causam alguma repulsa, mas 
sim de fases embrionárias de futuras borboletas. Guardou-as e levou-as para a Gerações, 
onde ficaram num “casulo” feito de cartão, na sua sala, durante alguns dias”.

Como é sabido, durante a fase da “lagarta” ou “larva”, as borboletas criam e acumulam 
reservas alimentares para o futuro. Quando a “lagarta” está pronta para se transformar em 
“crisálida”, pendura-se numa folha por um par de pernas falsas, de cabeça para baixo. Assim 
que a pele das suas costas se abre, a “lagarta” sacode-se e surge uma “crisálida”, a borbolete 
propriamente dita. Foi tudo isto que foram observando e presenciando, “com uma curiosidade 
extrema”, garante Mário Martins, as crianças da creche dois. No passado dia 4, logo pela 
manhã, “foi fácil imaginar o entusiasmo, o encanto e a alegria de todas, ao ver que aquilo que 
eram inicialmente seres pouco simpáticos se transformaram repentinamente em borboletas 
lindas que voavam de um lado para o outro na sua sala”, revela.

O presidente da Gerações adianta que “ter tido a oportunidade de acompanhar este de-
senvolvimento, presenciando ao vivo todas as fases de crescimento, foi um delírio para todas, 
com o entusiasmo a estender-se a todas as colaboradoras da sala e de toda a Instituição”.

De referir que depois das “lagartas” vindas da casa da Educadora, já nasceram “larvas” 
ou “lagartas” novas na sala da creche, pelo que, é quase certo que, nos próximos dias, haja 
borboletas pequenas a sobrevoarem o imaginário das crianças na sala.
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Homem sofre traumatismo grave 
em atropelamento no centro da cidade

Um homem de 71 anos 
de idade ficou ferido com 
gravidade na sequência de 
um atropelamento de que 
foi vítima ao final da manhã 
de ontem (segunda-feira) na 
Avenida Marechal Humberto 
Delgado. Foi transportado 
ao Hospital de Braga pe-
los Bombeiros Voluntários 
Famalicenses com um tra-
matismo cranioencefálico, 
depois de estabilizado pela 
equipa médica da VMER do 
Hospital de Famalicão, que 

foi accionada para o local.
Segundo O Povo Fama-

license conseguiu apurar 
no local, o homem já havia 
atravessado a via num dos 
sentidos (Porto-Braga), e foi 
colhido já quando, depois de 
chegar ao separador central 
da avenida, se preparava 
para concluir o atravessa-
mento na faixa de rodagem 
do sentido Braga-Porto. Terá 
sido colhido com violência, 
uma vez que no local não 
eram visíveis sinais de trava-

gem do veículo ligeiro que o 
atingiu junto da passadeira.

No socorro estiveram os 
Bombeiros Famalicenses, 
com uma ambulância e dois 
homens, que se encarrega-
ram do transporte do ferido 
grave ao Hospital de Braga. 
Também os Bombeiros de 
Vila Nova de Famalicão esti-
veram no local, com os mes-
mos meios e homens, onde 
prestaram socorro à con-
dutora do carro, que ficou 
bastante transtornada com o 

sucedido.
A PSP de Vila Nova de 

Famalicão registou a ocor-
rência e procurou orientar o 
trânsito, que ficou bastante 
congestionado na sequência 
da supressão de uma das 
duas vias do sentido norte-
-sul da Avenida Marechal 
Humberto Delgado, enquan-
to decorriam as operações 
de socorro.

S.R.G.

A Enganho voltou a ser re-
conhecida e premiada pelas 
suas boas práticas ambien-
tais no Dia Bandeiras Ver-
des Eco-Escolas 2018, uma 
iniciativa de âmbito nacional, 
promovida pela Associação 
Bandeira Azul da Europa 
(ABAE), que se realizou, na 
passada quinta feira, 4 de 
outubro, na ExpoCentro, em 
Pombal. 

A iniciativa é promovida 
com periodicidade anual e 
pretende celebrar o sucesso, 
reconhecendo o bom traba-
lho desenvolvido durante o 

ano pelas Eco-Escolas
Neste contexto,para além 

de receber pelo quinto ano 
consecutivo a Bandeira Ver-
de, a Engenho foi também 
agraciada pelo trabalho de-
senvolvido na sua Horta Bio-
lógica, obtendo o 1.º Prémio  
na Categoria Hortas Flori-
das. Desde a implementação 
das hortas, a instituição foi já 
merecedora de dois primei-
ros prémios no âmbito da im-
plementação deste desafio: 
Hortas Biológicas. 

De referir ainda que a 
ABAE criou, recentemente, 

uma distinção para as esco-
las ou instituições que apoia-
ram “de forma entusiasta, 
metódica e comprometidas 
escolas que dão os primei-
ros passos neste programa”, 
numa distinção parte das 
Escolas que se sentiram 
apadrinhadas. Também aqui 
a instituição famalicense foi 
premiada com o Diploma 
de Escola Madrinha da ins-
tituição famalicense Centro 
Social de Bairro,  que imple-
mentou pela primeira vez o 
Programa Eco-Escolas em 
2017/2018.

A Engenho assume a sua 
vocação de “plataforma de 
educação ambiental e cen-
tro difusor de boas práticas 
ambientais e de proteção da 
natureza, envolvendo e cor-
responsabilizando os dife-
rentes atores da comunida-
de”, e recorda que para além 
do programa Eco Escolas, 
tem desenvolvido ações no 
âmbito do Projeto Rios, em 
estreita colaboração com o 
programa municipal “Os nos-
sos rios”, com a adoção do 
Rio Guizande.

Engenho distiguida por boas práticas ambientais



“Nesta data, todos os fa-
malicenses, com excepção 
de alguns residentes em Fra-
delos, têm médico de Família 
atribuído”. A conclusão saiu 
de uma reunião de trabalho 
que os deputados do PS à 
Assembleia da República 
eleitos pelo PS, vereadores 
eleitos e autarcas mantive-
ram com o director do Agru-
pamento de Centros de Saú-
de (ACES), Ivo Sá Machado, 
na passada semana, e de 
que a concelhia do PS dá 
conta em nota de imprensa.

Excluídos que estão ape-
nas os utentes da freguesia 
de Fradelos, do encontro 
surtiu ainda uma soluçãod 
e recurso. “Para mais os 
residentes de Fradelos que 
queiram inscrever-se em Ri-
beirão poderão fazê-lo pois 
nesta unidade há ainda ca-
pacidade para mais 1200 
utentes”, sugere o PS, que 
aborda ainda “um históri-
co muito especifico e com 
circunstâncias muito parti-
culares” da situação de Fra-
delos, situação essa que o 
“ACES Ave Famalicão está 
a acompanhar e a trabalhar 
para serem assegurados os 
melhores cuidados de saúde 

primários com garantia de 
acesso a médico de família”.

Questionada pelo PS 
acerca dio eventual encer-
ramento de extensões, “o di-
retor executivo informou que 
as orientações da ARS Norte 
são para manter as unida-
des abertas e com médicos 
alocados de acordo com as 
suas unidades, pelo que o 
encerramento não se coloca 
nesta fase”.

Ivo Sá Machado também 
terá dado conta de “uma re-
novação sem paralelo na 
história do ACES”, ao referir-
-se aos onze novos médicos 
que vieram substituir outros 
tantos médicos que se apo-
sentaram. Os eleitos do PS 
registaram a situação “co-
magrado”, considerando que 
“estes factos comprovam o 
trabalho do Governo do PS 
para o desenvolvimento e 
melhoria dos cuidados de 
saúde primários”.

Registou-se também que, 
segundo os dados recolhi-
dos, em setembro de 2015 
o ACES tinha cerca de 7500 
utentes sem médico de famí-
lia, situação que para 2018 
evoluiu para “apenas alguns 
residentes de Fradelos”. 

Para o PS, “esta evolução 
no número de utentes com 
médico de Família atribuído 
é extremamente positiva e 
nunca antes se verificou, em 
benefício de milhares de Fa-
malicenses que em 2015 não 
tinham médico de Família e 
que atualmente já o tem”.

A propósito, os socialistas 
não deixam de “lamentar e 
repudiar o comportamen-
to político do PSD que, há 
poucos dias atrás, pela voz 
do seu presidente local e de-
mais dirigentes partidários, 
protestaram veementemente 
porque quatro listas de uten-

tes ficaram sem médico de 
família um mês, mas nunca 
levantaram a voz quando as 
listas de utentes sem médico 
(7500) estiveram vários anos 
sem médico de família atri-
buído”. 

Entretanto, atendendo ás 
condições do Centro de Saú-
de de Famalicão, que aloja 
duas valências distintas, a 
comitiva  observou “a neces-
sidade manifestada de se 
realizarem obras nalgumas 
unidades, assumindo o com-
promisso de indagar sobre 
o que está a ser preparado 
para dar resposta positiva 

aos problemas e novos de-
safios apresentados, levan-
do ao conhecimento da tute-

la a realidade de vila Nova de 
Famalicão”.

16 O POVO FAMALICENSE 9 de Outubro de 2018

António Fagundes 
de regresso 
à Casa das Artes

O conhecido 
actor brasileiro 
António Fagun-
des, está de re-
gresso á Casa 
das Atyes, de 15 a 
18 de Novembro, 
com “Uma Comé-
dia no Divã”.

Irá partilhar o 
palco com Mara 
Carvalho, Fábio 
Espósito , Alexan-
dra Martins , Bru-
no Fagundes, e 
Ilana Kaplan, em 
espectáculos que 
irão ter lugar a 15, 
16 e 17 pelas 21h30, e ainda a 18 pelas 17h00.

O preço para o espectáculo é de 20 euros, quantia que 
reduz para metade para estudantes e portadores de Car-
tão Quadrilátero Cultural. Tem a duraçãod e uma hora e 
meia.

Conclusão extraída de uma reunião de eleitos do PS com director executivo do ACES

“Todos os famalicenses, com excepção de alguns 
residentes em Fradelos, têm médico de família”

Encontro teve lugar na passada semana
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JP promove acção solidária 
de recolha de roupa

A concelhia da Juventude Popular (JP) de Vila 
Nova de Famalicão vai promover mais uma iniciati-
va, desta feita uma recolha de roupa solidária com o 
objectivo de ajudar instituições do concelho.

Em nota de imprensa a JP informa que a roupa 
pode ser entregue na sede concelhia do CDS, sita 
no Centro Comercial do Barreiro, sob marcação para 
o número 967560751, ou para o e-mail famalicao@
juventudepopular.org.

Filipe Oliveira homenageado 
No próximo dia 13 de Outubro de 2018, pelas 18h00, a Junta 

da União de Freguesias de Antas e Abade Vermoim vai homena-
gear a título póstumo o jornalista, poeta e professor Filipe Olivei-
ra, atribuindo a uma rua da freguesia o seu nome.

A cerimónia deverá contar com a presença do presidente da 
Câmara Municipal Paulo Cunha, do vereador Mário Passos e do 
autarca local Manuel Alves, para além de familiares e amigos.

Filipe Oliveira teve a sua primeira homenagem a 12 de Abril 
de 2012, por um grupo de amigos, entre os quais Carlos Car-
neiro, João Junqueira, Ivo Machado, Rui Mesquita, Anselmo, 
Hilário Castro e o coro ARACA de Cabeçudos. Em 9 de Julho de 
2018 foi homenageado pela Câmara Municipal, com a Medalha 
de Mérito Cultural.

Como teu amigo e companheiro, que sempre fui até à última hora, jamais poderei deixar 
que esta homenagem não te fosse prestada.

Em nome pessoal, quero deixar aqui um voto de gratidão à Junta de Freguesia, em es-
pecial ao seu presidente Manuel Alves, e a todos os elementos que compõem a sua equipa.

Filipe Oliveira viverás para sempre na nosa memória.
F. CASTRO

O deputado famalicense 
do PSD à Assembleia da 
República, Jorge Paulo Oli-
veira, promete reivindicar o 
reforço do número de assis-
tentes operacionais nas es-
colas para acompanhamento 
das crianças com Necessi-
dades Educativas Especiais 
(NEE’s).

A situação, que já foi alvo 
de discussão, nomeadamen-
te na Aasembleia Municipal, 
voltou a surgir no quadsri de 
uma visita ao Agrupamento 
de Gondifelos, onde o direc-
tor deu conta do baixo rácio 
de distribuição de assisten-
tes operacionais para estes 
alunos. “Apesar de contar 
com 22 crianças com Ne-
cessidades Educativas Es-
peciais, o agrupamento não 
dispõe de nenhum assistente 

operacional preparado para 
fazer o acompanhamento 
das mesmas, e isso não dei-
xa de ser um fator de preo-
cupação”, denuncia Jorge 
Paulo Oliveira, para quem 
“a situação só não é pior 
porque a câmara municipal 
reforçou, em geral, o número 
de auxiliares de educação”.

Segundo o parlamentar, 
“apesar do ano letivo já ter 
começado a algumas se-
manas, está em falta a co-
locação de 30 assistentes 
operacionais para alunos 
com NEE’s”, circunstância 
que leva o deputado social 
democrata a afirmar que “as 
crianças que deveriam exigir 
da parte do Estado um maior 
esforço na sua inclusão, são 
precisamente aquelas que, 
por inação do mesmo Esta-

do, mais rapidamente são 
excluídas”.

O deputado famalicense 
realça que esta é uma res-
ponsabilidade do Ministério 
de Educação, recordando 
que “os sucessivos docu-
mentos de avaliação do 
Programa “Aproximar Edu-
cação, cujo município de Vila 
Nova de Famalicão integra o 
projeto-piloto, tem sistemati-
camente alertado o Governo 
para a falta ou falta atempa-
da da colocação de pessoal 
não docente para apoio e 
acompanhamento de alunos 
com Necessidades Educati-
vas Especiais” uma justa rei-
vindicação da comunidade 
educativa que promete reno-
var junto do Governo. 

Jorge Paulo Oliveira 
reivindica mais operacionais 
nas escolas para apoio 
às crianças com NEE’s



Se uma Nação não rende 
homenagens aos seus filhos 
ilustres, que contribuíram 
para sua grandeza, perde, 
pouco a pouco, nas gera-
ções desmemoriadas pelo 
utilitarismo e pelo egoísmo, 
a consciência do que repre-
senta e da sua própria desti-
nação histórica.

Plínio Salgado (1895-
1975)jornalista, escritor e 
político brasileiro. Fundador 
da Ação Integralista Brasilei-
ra, movimento nacionalista 
autoritário.

Bernardino Machado, um 
famalicense por adoção, 
Presidente da Republica 
duas vezes, foi a figura es-
colhida pelo PS para prestar 
homenagem a Adelina Orti-
ga.

Numa visita ao cemitério 
municipal a militante socia-
lista colocou um ramo de 
flores na sepultura do antigo 
estadista.

Joaquim Loureiro, que 
dispensa apresentações, 
falou da figura de referência 
do início da República em 
prol da democracia e soli-
dariedade e realçou Bernar-
dino Machado como uma 
vitima do fascismo “teve 20 
residências no exilio porque 
nunca se acomodou, sempre 
com a firmeza de convicções 
e exemplo de caracter”. A 
comparação estava feita 
com Adelina Ortiga “Mulher 
com firmeza de convicções e 
exemplo de caracter”.

“Foi o tempo que dedi-
caste à tua rosa que a fez 
tão importante” … Assim 
iniciou o discurso, Rui Faria, 
Presidente da Concelhia do 
PS de Famalicão numa ho-
menagem a Adelina Ortiga, 
citando Saint Exupery em “O 
Pequeno Príncipe” reunida 
que estava a família socia-
lista, num auditório onde não 
cabia tanta gente.

Rui Faria falava em ho-
menagear o passado, valo-
rizar o presente e projetar 

o futuro com Adelina Ortiga 
“a nossa pequena princesa 
feita de exemplo, de dedi-
cação de amor e garra ao 
PartidoSocialista”. Exemplo 
de entrega, de dádiva sem 
pedir nada em troca com a 
adrenalina que lhe é carac-
terística, coloca os objetivos 
do PS acima de qualquer in-
teresse pessoal. Pelas suas 
mãos muitos jovens cresce-
ram “com o seu exemplo de 
iniciativa constante, carrega-
da de pureza, foco e mobili-
zação” sublinhou Rui Faria. 

Adelina já está na histó-
ria do Partido Socialista. Na 
década de 80, sozinha, ba-
talhava pela participação na 
vida interna do partido de um 
maior número de mulheres. 
Sozinha também, apresen-
tou uma lista à Comissão 
Política constituída por oito 
mulheres tendo conseguido 
eleger uma vereadora à Câ-
mara Municipal. Anos mais 
tarde, volta a exigir ao Parti-
do Socialista a participação 
ativa das mulheres nos ór-
gãos e foi com esta “persis-
tência incansável, própria de 
quem acredita e faz por rea-
lizar e faz que aconteça que 
levou ao congresso nacional 
nove mulheres socialistas 
do concelho de Famalicão, 
para surpresa de todos em 
Lisboa” lembrou Rui Faria. 
Na altura, António Guterres 
eleito secretáriogeral, nesse 
mesmo congresso estabe-
leceu uma quota mínima de 
presença de mulheres em to-
das as listas e “ fez-se histó-
ria pelo contributo acérrimo 
da nossa Adelina” adiantou.

O presidente da concelhia 
do PS classificou Adelina 
como uma mulher “humil-
de, capaz de servir o parti-
do desde a constituição de 
uma lista, como à cobrança 
de quota, à abertura da sede 
fora de horas, e até mesmo 
à limpeza da mesma” e re-
matou “peço que bebamos 
todos o exemplo da Adelina, 

um exemplo de casamento 
perfeito, na certeza que ape-
nas um partido composto de 
muitas Adelinas poderá colo-
car o PS onde merece estar: 
no voto de cada famalicense, 
inequivocamente expressan-
do uma vontade de alterar o 
rumo de Famalicão, valori-
zando-se o que tem de ser 
valorizado: as pessoas por-
que o essencial é invisível 
aos olhos.”

Seguro ausente  
na política, 
mas presente 
na homenagem

Para surpresa de alguns, 
António José Seguro tam-
bém esteve presente na ho-
menagem à Adelina e em 
conversa com o “O Povo Fa-
malicense” frisou que “ não 
podia faltar a esta homena-
gem porque é uma pessoa 
muito querida e uma amiga 
de longa data.”

Talvez, aproveitando a 
presença de António José 
Seguro, o apelidado por to-
dos como o histórico do PS, 
Artur Lopes evidenciou a 
homenagem como um ato 
de reconhecimento e justi-
ça, por alguém que ao longo 
de uma vida tudo fez pelos 
outros, no sentido de dádi-
va fraterna, de uma entrega 
sem retorno, na demonstra-
ção de que viver uma vida 
assim vale a pena.” E não 
deixou de realçar tantas lutas 
com vitórias e derrotas mas 
“as mais dolorosas, tempos 
em que ambos se colocavam 
em campos opostos mas de-
mocraticamente necessárias 
são as que se travam dentro 
do partido.”

Para Artur Lopes o ama-
durecimento da democracia 
ainda não permite que essas 
disputas internas não dei-
xem marcas profundas lem-
brando à sua camarada que 

se colocavam em campos 
diferentes dentro do mesmo 
campo. ”Você apoiava Jorge 
Sampaio e eu António Guter-
res e qual deles vale mais? 
Qual o melhor? Os dois são 
tão bons, que Jorge Sam-
paio foi 10 anos Presidente 
da Republica e Guterres foi 
1.º Ministro e hoje é Secretá-
rio geral da O.N.U.

E por falar em divisões 
Artur Lopes fez ainda refe-
rencia  ao empenhamento da 
Adelina na luta pelos direi-

tos das mulheres socialistas 
numa altura em que, contra 
tudo e contra todos,se en-
volve numa disputa interna 
e apresenta uma lista só de 
mulheres e “ganhou e eu vo-
tei nessa lista, pela coragem 
e determinação desse “pu-
nhado” de mulheres enlaça-
das pela Adelina.”

No final a homenagea-
da via “tantas mulheres que 
como eu, de cabeça erguida 
lutaram sempre pelo respeito 
e dignificação, retirando do 

silêncio e da marginalização 
tantas de nós”. Via também 
“tantos amigos de longa ca-
minhada de vida que, por op-
ção ideológica pelo Partido 
Socialista sempre estivemos 
juntos, por vezes na diver-
gência, mas tendo como úni-
co objetivo: uma sociedade 
mais justa e mais próspera”. 

FILOMENA LAMEGO

19O POVO FAMALICENSE9 de Outubro de 2018

Homenagem “merecida” dizem as pessoas dentro e fora do PS

Partido Socialista homenageia Adelina 
Ortiga no dia da Implantação da República
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Novais entregou 
“Chave” da freguesia ao novo padre

 
A paróquia de São Simão de 
Novais promove, no passado 
domingo, a cerimónia de to-
mada  de posse do novo pá-
roco da freguesia.

O jovem sacerdote João 
Manuel Antunes, mostrou-se 
“feliz pelo carinho demons-
trado e no acolhimento nesta 
sua “nova” casa”, garante a 
autarquia local qie se asso-
ciou ao evento e aproveitou 
para oferecer ao recém che-
gado a “Chave” da freguesia. 
O autarca local, Duarte Vei-
ga, espera que esta seja a 
“chave dos corações desta 
Comunidade que agora acolhe o novo pároco e que, ao mesmo tempo seja a chave para que 
todos sejamos também acolhidos no coração do padre João Antunes”.

Da Junta da União de Freguesias de Ruivães e Novais ficou também o compromisso de 
parceria em prol da prossecução do interesse público e que à Comunidade diz respeito

Lousado recebeu novo pároco
A paróquia de Lousado 

recebeu em festa, numa eu-
caristia, o Monsenhor Ma-
nuel Joaquim e o padre Abel 
Maia, novos párocos da fre-
guesia.

A este evento associa-
ram-se, além dos membros 
do Conselho Económico, 
muitos lousadenses, e, em 
representação da Câmara 
Municipal, o vice-presidente, 
Ricardo Mendes, o presiden-
te da Junta de Freguesia, 
Jorge Ferreira, e a presiden-
te da Assembleia, Marta Sá.

Alunos do Louro, 
Mouquim, e Lemenhe 
foram ao teatro

Os alunos dos 
3.º e 4.º anos na 
Escola Básica do 
Louro, Mouquim 
e Lemenhe, des-
locaram-se ao 
Centro Social do 
Louro para assis-
tirem á peça de 
teatro “Um urso 
com poucos mio-
los”, encenada 
pela Companhia 
de Teatro Trigo 
Limpo. A iniciativa 
inseriu-se na Se-
mana de Teatro 
- “Porquê?”, dedicada à Infância e Juventude, e organizada 
pela Associação Fértil Cultural.

Esta peça, segundo o Agrupamento D. Maria II a que per-
tence a escola, baseia-se na obra “O Senhor Pina” de Álvaro 
Magalhães. O Senhor Pina é um conjunto de dezasseis fic-
ções que ergue um retrato íntimo, sensível e muito bem-hu-
morado do poeta Manuel António Pina, desde o seu modo 
peculiar de olhar e viver a vida e a literatura até à sua relação 
com Joanica-Puff, o Urso com Poucos Miolos, que ele tan-
to admirava. No final da peça, descreve o Agrupamento, “os 
atores interagiram com os alunos, procurando responder às 
suas perguntas e satisfazer a sua curiosidade quer sobre a 
peça quer sobre a vida dos próprios atores”. No rescaldo da 
iniciativa, o agrupamento considera que esta foi uma “ativida-
de significativa e enriquecedora”, de cárater cultural e recre-
ativo, desenvolvida com o objetivo da promoção, nos alunos, 
do gosto e da valorização das artes.

Inês Silva, do Clube de 
Xadrez da Didáxis, esteve 
em destaque na 43.ª edição 
das Olimpíadas do Xadrez, 
que decorreram na Geórgia, 
ao sagrar-se Woman Candi-
date Master (WCM).

Este evento que se reali-
za de dois em dois anos, é 
o maior evento de Xadrez do 
mundo, juntando 183 países 
e cerca de 1500 participan-
tes.

No que diz respeito à se-
leção feminina, participou 
ainda Mariana Silva (3,5 pon-
tos em 9 jogos no 3º tabulei-
ro) irmã de Inês.

A seleção absoluta por-
tuguesa, capitaneada por  
Jorge Guimarães, conseguiu 
melhorar vinte e duas posi-
ções em relação ao ranking 
inicial, classificando-se em 
47.º lugar, com 13 pontos 
em 22 possíveis (6 vitórias, 
1 empates e 4 derrotas) em 
150 equipas.

A seleção feminina portu-
guesa, capitaneada por Sér-
gio Rocha, classificou-se em 
95.º lugar em 140 equipas, 
sete lugares acima da posi-
ção inicial, obtendo 10 pon-

tos em 22 possíveis (3 vitó-
rias, 4 empates e 4 derrotas).

Relativamente ao plano 

individual absoluto, o grande 
destaque foi a perfomance-
de David Martins ao concluir 

a Olimpíada com 8 pontos 
em 10 partidas, um dos me-
lhores registos no respetivo 
tabuleiro. Para a história em 
termos de resultados dos 
portugueses neste torneio 
fica também o triunfo parcial 
de Luís Galego, 1.º tabuleiro 
da Seleção Nacional, sobre 
o polaco Jan-KrzysztofDu-
da, 23.º jogador mundial, na 
terceira ronda.

A China foi a grande ven-
cedora das Olimpíadas ao 
triunfar nos dois setores. 
Em ambos os casos, os chi-
neses empataram (2-2) na 
primeira mesa – frente aos 
Estados Unidos no torneio 
absoluto e perante a Rússia 
na prova feminina -, resulta-
dos que serviram os objeti-
vos e vieram a ser favoráveis 
nas contas dos desempates.

A 44.ª edição das Olimpí-
adas realizar-se-á na cidade 
russa de Khanty-Manssiysk 
(Sibéria), em 2020.

Inês Silva consagrada 
nas Olimpíadas do Xadrez 2018
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Esta é a vigésima edição 
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.

…Porque Desistir? ...
A nossa vida também tem 

dias menos bons, mas, todos 
são passageiros, e, quando 
se desiste as consequências 
são para sempre. Podemos 
ter inúmeros defeitos, por 
vezes, viver ansiosos e fi-
carmos irritados, mas, não 
podemos esquecer de que a 
nossa vida é como se fosse 
a maior empresa do mun-
do. Temos que geri-la bem, 
para assim evitarmos que 
ela vá a falência. Sabemos 
que há muitas pessoas que 
precisam, admiram e tor-
cem por nós, e, vice-versa. 
Que possamos lembrar em 

todos os momentos, de que 
ser feliz não é ter um dia sem 
tempestade, caminhos sem 
acidentes, trabalhos sem 
fadigas, ou, relacionamen-
tos sem desilusões. Porém, 
a vida continua! Ser feliz é 
encontrar a força no perdão, 
a esperança nas batalhas, 
a segurança no palco do 
medo, o amor nos desencon-
tros.Ser feliz não é valorizar 
o sorriso, mas também refle-
tir nos momentos de tristeza 
e o porque dela em nós. Não 
é apenas comemorar o su-
cesso, mas, aprender lições 
nos fracassos, fazer o que é 
certo, mas, tirar proveito dos 
erros para o nosso próprio 
bem. Não é apenas ter júbilo 
nos aplausos, mas, também 
sentir a alegria no anonima-
to.Ser feliz é reconhecer que 
vale a pena viver, apesar de 
todos os desafios, incompre-
ensões e períodos de crise, 
é por meio deles que vence-
mos a nós mesmos. Ser feliz 
é deixar de ser vítima dos 
problemas e se posicionar de 

maneira que sejamos o autor 
da nossa própria história. É 
enfrentar desertos em nossa 
caminhada, mas, acreditar 
que encontraremos um lindo 
oásis para saciar a sede e a 
fome, como para um descan-
so. Ser feliz, é ter o hábito 
permanente de agradecer a 
Deus a cada manhã pelo mi-
lagre da vida.Ser feliz é não 
ter medo dos próprios sen-
timentos. É saber falar de si 
mesmo. É ter coragem para 
ouvir um “não”. É ter segu-
rança para receber uma crí-
tica, mesmo que injusta.Ser 
feliz é deixar viver a criança 
que há nós, alegre, simples 
e sem maldade. É ter matu-
ridade para falar “eu errei”. 
É ter ousadia para dizer “me 
perdoe”. É ter sensibilidade 
para expressar “eu preciso 
de você”. É ter capacidade 
de dizer “eu te amo”. É ter hu-
mildade da receptividade. É 
saber valorizar cada pessoa 
que está nosso lado. Tudo 
tem um porque? Todos os 
dias a vida nos oferece inú-

meras oportunidades para 
sejamos felizes. E ainda que 
erremos o caminho, sem-
pre podemos começar tudo 
de novo. Saiba que ser feliz 
não é ter uma vida perfeita, 
mas, mesmo com as nossas 
imperfeições podemos fazer 
mais e melhor com as nos-
sas boas qualidades. Que 
aprendamos a suportar e a 
tolerar situações ainda que 
derramemos lágrimas. Que 
asperdas refinam a nossa 
paciência. Que apendamos 
com as nossas falhas como 
um processo de lapidação 
para o prazer de alcançar 
objetivos. Que os obstáculos 
que surgirem sejam aplica-
dos para abrir as janelas da 
nossa inteligência. Por isso, 
jamais desista de si mesmo.
Jamais desista das pessoas 
que você ama. Jamais de-
sista de ser feliz, pois a vida 
é um espetáculo imperdível, 
ainda que hajacentenas de 
fatores mostrando o contrá-
rio. A vida é um palco no qual 
somos o personagem princi-

pal, há um enredo a seguir, 
mas, há também improvisa-
ções que precisam de ser 
feitas para que o espetáculo 
tenha aplausos. Isto é ser 
feliz, quando damos e rea-
lizamos o nosso melhor em 
todas as áreas da nossa rica 
vida.Deus não desiste de 
nós. Jesus Cristo não desis-
tiu de nós, Ele veio ao mun-
do para nos dar o exemplo 
maior. Ele nos ensinou coi-
sas lindas e maravilhosas, 
com sabedoria e acima com 
amor, sabendo que somos 
pecadores, mas, necessita-
dos de uma nova esperança, 
de uma nova vida e novas 
expectativas. Sendo o que 
foi, Ele continua o mesmo 
hoje, como foi ontem e isto 
será eternamente, confor-
me nos fala a Bíblia Sagra-
da. Por nos amar tanto, Ele 
foi preso, açoitado, cuspido, 
esmurrado, zombado e des-
pois, crucificado por nossos 
pecados. Entendes isso? … 
Ele morreu mas ressuscitou 
ao terceiro dia e reapareceu 
aos Seus discípulos. Tudo 
faz a diferença, quando pas-
samos a crer e ser totalmen-
te dependentes de Deus. 
Suas promessas e bênçãos 
são dádivas para a nossa 

vida. Pense profundamente 
nisto. Por isso seja feliz!

Oremos ao Senhor com 
Fé: Me perdoe a falta de 
confiança que não tenho tido 
em Ti, me ajude a colocar a 
minha Fé no lugar certo e em 
Ti, para todas as coisas. Que 
os meus sonhos e planos, 
estejam dentro de Tua vonta-
de. Que a Tua Presença seja 
uma constante em todos os 
momentos da minha vida. É 
o que eu Te peço e agrade-
ço, em Nome de Jesus Cristo 
… Amém!

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: “…Ora, sem fé é impossível agradar-lhe porque 
é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que 

ele existe, e que é galardoador dos que o buscam.” 
HEBREUS 11:6.



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

ANUNCIE AQUI!

VENDO
Antiguidades. 

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

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

TLM.: 912 189 776

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

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.: 911 870 855

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

EMPRESA DO SETOR TEXTIL COM SEDE 
EM VILA NOVA DE FAMALICÃO

PROCURA: 
ADMINISTRATIVA (O)

Principais funções:

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

Perfil:

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

Interessados contactar: 
252 501 300

HOMEM
Tenho 45 anos e pretendo 

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

ALUGO
Quarto a menina.
TLM.: 969 994 181

ADMITE-SE
Pasteleiro/a c/ 

experiência para

 pastelaria no centro 

da cidade.

TLF.: 969 577 946

Foi roubado um 
Papagaio de uma 

residência em Cavalões.
Agradece qualquer
 informação sobre o 

paradeiro do mesmo. 
Dá-se recompensa a 

quem o localizar.

TLM.: 919 222 455

EMPRESA
De limpezas

 industriais, precisa
 de vendedor 
comissionista.

TLF.: 964 319 706

PRECISA-SE
Jardineiro com 

experiência e carta 

de condução.

TLM.: 968 267 701

ALUGA-SE
Apartamento T2 no centro da 
cidade c/ garagem p/ 2 carros.

Promotor bancário.
TLM.: 919 616 703

PRECISA-SE
Aprendiz de 
serralheiro

TLM.: 917 336 176
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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 

ÚLTIMAS SEMANAS
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

ANA
Portuguesa, quarentona, 
divorciada e meiguinha. 

Espero-te! 
TLM.: 910 723 943

PORTUGUESA
Mamas XXL, carinhosa, 
meiguinha e peludinha. 

Das 9h às 22h.
TLM.: 910 634 363

INDIAZINHA
Amazonense, 
doce menina, 

meiga, 
carinhosa,
 O natural, 

69 delicioso, 
pele macia, 
safadinha 
s/ pressas.

917 695 497

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.

915 596 966 | 914 674 654

MULHER 
EXPERIMENTE

1.ª Vez
Amante perfeita. 

Completa.
TLM.: 910 350 317

BELA
 MULATA

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

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

TLM.: 912 053 845

A ARDENTE 
MULATA

Bombom, fogosa para você que 
procura um oral natural

 delicioso, mi..., 69 e espanhola-
da. Peito XL, bicudos, completa 
c/ anal. Das 8h à 1h. Foto real.

TLM.: 920 347 909

COMPLETA 
25 BEIJINHOS
Bumbum XL e guloso. Oral 
molhado e profundo, gruta 

escaldante. Das 10h às 24h.

TLM.: 912 555 805

1.ª VEZ 
NOVIDADE

Travesty Portuguesa, loiraça, 
bronzeada, 24 anos reais 
completa c/ massagem 

relaxante. Foto real. 
Nada de enganos.

TLM.: 910 318 019

A ADMIRÁVEL 
LAURA

DESPEDIDA! ÚLTIMOS DIAS!
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

PORTUGUESA
A Bela madura 

portuguesa, rainha 
do oral natural, muito 

meiga e carinhosa, peito 
XXXL, peludinha. 

Todos os dias.
TLM.: 911 746 125

1.ª VEZ
BOMBA SEXY

Travesty ninfomaníaca devassa 
sem limites. Dote de ferro c/ 
sumo. Também dominação, 

transformismo, fistingg e chuvas. 
Gemidos de prazer. 24 horas.

TLM.: 912 309 822




