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Rua Padre Benjamim Salgado, no centro da cidade de Famalicão:
Com tanto entra e sai deste parque de estacionamento de um conhecido 

supermercado, não há passeio que resista...
O mal é que o passeio em causa é passagem para carros, 

mas também para peões.
Buraco, não, buraco sim, o estado do passeio é meio caminho andado 

para a queda, ou para o arremesso inesperado de um pedaço de calçada 
à passagem dos carros. 

Manutenção, impõe-se! Antes que alguém se magoe...

A Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão,  em 
colaboração com a Asso-
ciação Famalicão em Tran-
sição, com a Federação 
Concelhia das Associações 
de Pais e com o Centro de 
Formação da Associação de 
Escolas de Vila Nova de Fa-
malicão , vai promover uma 
conferência subordinada ao 
tema “Coaching na Educa-
ção”. A iniciativa terá lugar 
no dia 19 de outubro, pelas 
21h00, no Auditório da Esco-
la Secundária Camilo Caste-
lo Branco.

A conferência conta com 
Sandra Belo e Fátima Coe-
lho, responsáveis pela “Fa-

mily Coaching”, a primeira 
empresa de coaching paren-
tal portuguesa. A abordagem 
ao tema tem uma vertente 
prática com a realização de 
duas oficinas temáticas no 
dia seguinte, dia 20 de outu-
bro, das 10h00 às 13h00, na 
Escola Secundária Camilo 
Castelo Branco, dirigidas a 
pais e a profissionais.

O workshop para pais tem 
por temática: Disciplina e li-
mites: alternativas aos gritos 
e às birras dos pais ou Pais 
confiantes, filhos felizes. O 
workshop para profissionais 
tem por temática: O coa-
ching parental e os valores 
das famílias com quem tra-

balhamos.
A participação é gratui-

ta mas sujeita a inscrição 
obrigatória através do preen-
chimento deste formulário: 
https://goo.gl/forms/mg4Fxn-
2c813OTCNH3

“Coaching na Educação” é tema 
de conferência na Secundária 
Camilo Castelo Branco

JS desafia município 
a estender empréstimo 
de manuais 
ao Secundário

A Juventude Socialista 
(JS) de Famalicão desafia 
o município a ir mais lon-
ge nos apoios do sector da 
Educação, estendendo ao 
secundário a medida de 
empréstimo dos manuais 
escolares.

O desafio é feito em 
nota de imprensa, na qual 
os jovens aplaudem o anuncio do executivo municipal em 
alargar a oferta dos manuais escolares aos 8.º e 9.º anos 
do 3.º ciclo, a partir do próximo ano lectivo, e consideram 
que a Câmara pode ir mais além “estendendo a oferta dos 
manuais escolares até ao ensino secundário e que esta 
oferta seja acompanhada também de apoios à aquisição 
de material escolar indispensável aos estudantes”.

Para a JS, “uma aposta verdadeiramente forte na edu-
cação e na defesa dos jovens famalicenses pode e deve 
incluir estas medidas de apoio escolar”. 

Floresta em debate 
no próximo 
“Ambientar-se”

A floresta vai ser o tema central da sessão deste mês 
do ciclo de cinema “Ambientar-se”, agendada para o pró-
ximo dia 26 de outubro, pelas 21h30 com entrada gratuita. 
“Floresta Eterna” é o filme escolhido para exibir durante a 
iniciativa, que decorrerá na Casa do Território, no Parque 
da Devesa.  A dinamização da sessão estará ao cargo da 
Associação Famalicão em Transição. 

O documentário “Floresta Eterna” repensa e transfor-
ma a relação de uma comunidade com as suas florestas, 
através das vozes das pessoas que vivem em Góis, Ar-
ganil e Lousã. Pretende levar a comunidade a repensar 
a sua relação com a floresta e reconectar e transformar 
a comunidade através de um projeto de arte, envolvendo 
as pessoas ativamente na sua cocriação. “O projeto teve 
lugar no concelho de Góis, que sofreu incêndios sem pre-
cedentes em outubro de 2017 devido a décadas de práti-
cas florestais insustentáveis e à monocultura generalizada 
de eucalipto em Portugal, ao colapso das comunidades e 
à desertificação humana”.
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Vila Nova de Famalicão 
volta a vigorar no ranking 
dos 20 municípios do país 
com melhor eficiência finan-
ceira. É o que resulta da aná-
lise do Anuário Financeiro 
dos Municípios Portugueses, 
recentemente publicada pela 
Ordem dos Contabilistas 
Certificados (OCC), e relati-
vo ao ano de 2017. O municí-
pio assegura a 16.ª posição 
na grelha das 20 autarquias 
de maior dimensão (com 
mais de 100 mil habitantes), 
fazendo parte da lista dos 
100 melhores classificados 
globalmente. 

No ranking da eficácia, li-
derado por Sintra, Vila Nova 
de Famalicão é um dos três 
municípios da região a so-
bressair. Segundo a análise 
vertida para o Anuário Fi-
nanceiro só o concelho de 
Barcelos assume melhor 
posição, a 9.ª, e Guimarães 
fica três lugares abaixo, no 
19.º lugar.

Na avaliação por distrito, 
composto por 14 concelhos, 
Vila Nova de Famalicão ocu-
pa a 4.ª posição, atrás de 

Fafe, Esposende e Barcelos, 
3.º, 2.º e 1.º, respectivamen-
te, e fica á frente de Vizela e 
Guimarães, 5.º e 6.º, respec-
tivamente. 

A eficiência financeira dos 
municípios, que anualmen-
te a OTOC avalia, pondera 
um conjunto de resultados 
que relacionam indicadores 
como as dívidas a terceiros 
por habitante, a liquidez, 
o resultado operacional, o 
peso dos custos com pes-
soal, o investimento pago, 
a diminuição das dívidas, o 
grau de execução da receita 

líquida, o prazo médio de pa-
gamentos aos fornecedores, 
entre outros.

No que diz respeito ao 
município de Vila Nova de 
Famalicão, contribui espe-
cialmente para o bom de-
sempenho financeiro a dimi-
nuição constante da dívida 
ao longo dos últimos anos, 
o posicionamento como um 
dos municípios com maior 
investimento pago na última 
década, e o volume das re-
ceitas cobradas através de 
uma política fiscal estável. 

A nível fiscal, refira-se 

que, apesar de manter inal-
teráveis as taxas desde 
2013, o município consegue 
um aumento de IMI e de IMT, 
indicadores que a autarquia 
vincula a um aumento do nú-
mero de residentes em Vila 
Nova de Famalicão, e a um 
maior dinamismo económi-
co.  Este aumento da receita 
fiscal, refira-se ainda, ocorre 
ainda que perante a perda 
de mais de cinco milhões de 
euros de IMI, por força de 

uma taxa inferior ao limite le-
gal. A Câmara pratica a taxa 
de 0,35 por cento, quando o 
máximo permitido é de 0,45 
por cento.

O Anuário Financeiro dos 
Municípios Portugueses é 
um documento sob coor-
denação do professor João 
Carvalho, e elaborado em 
colaboração com o IPCA – 
Instituto Politécnico do Cá-
vado e do Ave, o Tribunal de 
Contas, o Centro de Inves-

tigação em Contabilidade 
e Fiscalidade e do Centro 
de Investigação em Ciência 
Política da Universidade do 
Minho, assumindo-se como 
uma referência nacional na 
monitorização da eficiência 
do uso dos recursos públicos 
na administração local.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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O alerta para um incêndio 
num apartamento do primei-
ro andar do complexo habi-
tacional das Lameiras, ao 
final da manhã da passada 
quarta-feira, causou apre-
ensão nos moradores, mas 
tudo não passou de um falso 
alarme. O fumo que efecti-
vamente saía das frinchas 
das portas e janelas da frac-
ção em causa acabaria por 
se confirmar ter tido origem 
numa operação de limpeza/
desinfestação que causou 
uma reacção adversa.

Segundo O Povo Fama-
license apurou no local, o 
alerta terá sido dado por um 
vizinho que se apercebeu do 
fumo. Não se encontrando 
nenhum dos dois moradores 
em casa, alertou os bom-
beiros, que acabariam por 
confirmar a inexistência de 
qualquer foco de incêndio no 
interior. O apartamento en-
contrava-se cheio de fumo, 
que terá tido origem numa 

operação de limpeza/desin-
festação feita horas antes, 
e que terá originado o fumo. 
Os bombeiros acabariam por 
se limitar a fazer ventilação 
da fracção.

No local estiveram os 
Bombeiros Voluntários Fa-
malicenses, que coordena-
ram as operações, e ainda 
os Bombeiros Voluntários de 
Vila Nova de Famalicão, num 
total de quatro viaturas e 13 
homens. Também a PSP de 
Famalicão esteve no local 

para orientar o trânsito, que 
no decurso das operações 
circulou de forma condicio-
nada na Avenida Marechal 
Humberto Delgado. A via 
paralela ao complexo habi-
tacional, que permite ace-
der à plataforma da rotunda 
Bernardino Machado, esteve 
cortada enquanto os bom-
beiros procediam a opera-
ções. A normalidade foi re-
posta ainda antes da uma da 
tarde.

“Incêndio” nas Lameiras foi afinal 
reacção adversa em operação 
de limpeza

Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2017

Famalicão no ranking dos 20 municípios 
do país com melhor eficiência financeira

Um veículo ficou total-
mente destruído pelo fogo na 
manhã da passada quinta-
-feira, em Mouquim. O aler-
ta terá sido dado cerca das 
09h30 aos Bombeiros Volun-
tários Famalicenses que, à 
chegada ao local, encontra-
ram a viatura completamente 
tomada pelas chamas, como 
explicou à nossa reportagem 
o comandante das opera-
ções, Francisco Mesquita.

Ao que apurámos, o car-
ro da marca BMW encon-
trava-se estacionado junto 
ao pavilhão onde trabalha o 
proprietário, quando se deu 
o fogo. O carro ficou destru-
ído, e o fogo causou ainda 
ligeiros danos na fachada do 

pavilhão em frente ao qual se 
encontrava estacionado.

As operações de comba-
te envolveram dez homens e 
quatro veículos dos Bombei-

ros Famalicenses. No local 
esteve também uma equipa 
dos Bombeiros de Viatodos, 
mas não chegou a operar.

S.R.G.

Carro destruído pelo fogo em Mouquim
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O Estádio Municipal de 
Vila Nova de Famalicão está 
a oito milhões de euros de 
se tornar num equipamento 
capaz de disputar o campe-
onato da modernidade. O 
investimento é da Câmara 
Municipal, proprietária do 
equipamento, e será diluído 
em três anos, como avançou 
o presidente, Paulo Cunha, 
na conferência de imprensa 
de apresentação do projecto, 
realizada na passada sexta-
-feira, e na qual a requalifica-
ção do Estádio é assumida 
como um dos maiores inves-
timentos públicos em curso 
no concelho.

A reboque da qualificação 
infraestrutural, é assumida a 
ambição de que também o 
Futebol Clube de Famalicão 
(FCF), inquilino exclusivo 
do Estádio Municipal, pos-
sa escalar a grelha do fute-
bol nacional, alcançando a I 
Liga. Isso mesmo assumem 
em uníssono Paulo Cunha e 
o presidente do clube, Jorge 
Silva, que inscrevem este 
investimento municipal, e 
um conjunto de outros que 
o próprio FCF tem vindo a 
fazer, numa estratégia par-
tilhada de elevar o clube da 
terra ao patamar competiti-
vo que consideram ajusta-
do à dimensão e dinâmica 
do próprio concelho, e que 
consideram ir de encontro 
àquela que é a ambição dos 
famalicenses. Paulo Cunha 
fala mesmo de uma ambição 
“legítima”, e justifica, de res-
to: “o concelho tem dinâmica 
económica, e tem força e 
pujança suficientes para om-
brear com outros concelhos 
que disputam esse patamar. 
Portanto, não nos sentimos 

nada diminuídos, e quem 
sabe ainda antes da conclu-
são desta obra essa subida 
venha a acontecer”. Essa é 
também “a nossa vontade 
e o nosso querer”, sublinha 
Jorge Silva, que acredita 
que será possível inaugurar 
o novo Estádio já com o FCF 
na I Liga do futebol profissio-
nal.

Para o edil famalicense, o 
investimento no Estádio Mu-
nicipal de Vila Nova de Fa-

malicão – que irá abandonar 
em definitivo a designação 
de 22 de Junho -, alinha-se 
com “a dinâmica do projecto 
desportivo que está em cur-
so”. Os passos dados pelo 
próprio clube, no sentido 
da sua qualificação – com 
a criação do Centro de Es-
tágios e constituição de So-
ciedade Anónima Desportiva 
-, são “uma força que a Câ-
mara Municipal sentiu, o que 
a fez impelir para que criás-
semos este projecto e fizés-
semos esta intervenção que 
aqui estamos hoje a anun-
ciar”. Trata-se de ser “con-
sentâneos e consequentes 
com aquilo que tem sido o 
projecto desportivo do FCF”, 
sustenta, deixando claro que 
a iniciativa municipal não 
tem um carácter “meramen-
te arquitectónico”. Recusa a 
ideia de um complexo des-
portivo que careça de outros 
eventos para estar na agen-
da, e defende um que “sirva 
o FCF, os seus propósitos, e 
seja um trampolim para que 
o FCF possa chegar a outros 
patamares a nível nacional e 
internacional”.

Para o presidente clube, 

este projecto é verdadeiro 
“pontapé de saída” para o 
crescimento do FCF, porque 
“só com infraestruturas for-
tes” ele é passível de aconte-
cer. A requalificação do Es-
tádio é, desse ponto de vista, 
uma peça-chave, não só 
pelo que significa de melho-
ria das condições de traba-
lho e treino para os atletas, 
como pela comodidade que 
trará aos adeptos do futebol. 

Jorge Silva considera que 
este investimento, juntamen-
te com outros que o clube 
tem vindo a realizar, são o 
caminho para um “cresci-
mento sustentável”. “O que 
a nós nos preocupa é criar 
uma base que sustente o 
crescimento. Não estamos 
focados num crescimento a 
qualquer custo, a qual preço, 
a qualquer momento. Enten-
demos que isso é efémero, 
são alicerces construídos 
em areia, e nós queremos 
alicerces fortes, para o fu-
turo, para os vindouros, e 
nessa perspectiva este é um 
projecto fundamental”, subli-
nha. 

Edifício com 3 pisos 
alocará áreas 
técnicas, 
administrativas 
e sociais

Segundo o presidente 
da Câmara, o procedimento 
concursal vai ser agora lan-
çado, na expectativa de que 
a obra possa começar já no 
início do próximo ano. O pro-
longamento da empreitada 
por três anos, devendo estar 
concluído em 2021, obedece 
à necessidade de compati-
bilizar a intervenção com a 
manutenção da actividade 
regular do clube, sustenta o 
mesmo responsável.

As obras irão implicar 
uma requalificação global 
do recinto desportivo, au-
mentando inclusive a sua 
capacidade para os sete mil 
espectadores.

A bancada nascente, não 
coberta actualmente, irá ter 
uma capacidade para 4340 
pessoas, com cadeiras fi-
xas, e contará com uma das 
condições de acessibilidade. 
Para além disso será bene-

ficiada com instalações sani-
tárias e bares. Já a poente, 
actualmente coberta, irá ver 
a cobertura rectificada. Com 
capacidade para 2660 es-
pectadores, irá contar com 
uma intervenção que a habi-
lite tecnicamente para trans-
missão televisiva. Para além 
disso verá reformulados os 
acessos e entradas. 

Ao nível do relvado, a 
intervenção compreende o 
seu rebaixamento, o que irá 
permitir maior proximidade 
dos espectadores ao terreno 
de jogo, e também permitirá 
o redimensionamento para 
o tamanho regulamentar do 
rectângulo de jogo. Aprovei-
tando a movimentação de 
terras no relvado, será cria-
da uma plataforma no topo 
sul do Estádio para treinos e 
viveiro de relva.

Aproveitando as áreas 
existentes entre as banca-
das a poente e o terreno 
contíguo, numa cota mais 
elevada, será construído um 
edifício com três pisos, desti-
nado a albergar um conjunto 
de valências técnicas, admi-
nistrativas e sociais.

O piso térreo compreen-
derá as áreas técnicas, no-
meadamente os balneários 
dos atletas, que serão muni-
dos de áreas suplementares 
de tratamento e recuperação 
física. Os balneários dos ár-
bitros são outra das áreas a 
intervencionar, permitindo, 
por exemplo, a existência de 
equipas de arbitragem mis-
tas.

O recinto será ainda do-
tado de sala de organização 
de jogos, gabinete médico e 
sala de controlo antidoping, 
e ainda sala de imprensa, 
com capacidade para 70 jor-
nalistas, para além de local 
para “flash interview”.

O primeiro piso deste edi-
fício permitirá a ampliação 
da área de camarotes, e das 
áreas de convívio e lavabos. 
Contará ainda com um bar, 
loja do clube e bilheteira. O 
segundo piso alocará a área 
administrativa.

De acordo com o projecto, 
a reformulação dos espaços 
permitirá reforçar o número 
de lugares de estacionamen-
to disponíveis para os espec-
tadores dos camarotes.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Projecto de requalificação, a desenrolar-se em três anos, foi apresentado na passada sexta-feira

Investimento de 8 milhões 
no Estádio Municipal é “aperitivo” 
para a subida do FC Famalicão à I Liga

Projecto é u dos maiores investimentos público em curso no concelho

Tiago Silva no 2.º lugar 
do em prova da Taça 
de Portugal de Enduro

Tiago Silva atleta da toma-
tubikers conquistou o segundo 
lugar do pódio, no passado fim 
de semana, na quinta e última 
prova da Taça de Portugal de 
Enduro, que se realizou em Pon-
te de Lima.

Com este resultado o atleta 
arrecada os pontos necessários 
para alcançar o terceiro lugar 
à geral na Taça de Portugal de 
Enduro.



6 O POVO FAMALICENSE 16 de Outubro de 2018

O período de candidatu-
ras para a concessão de bol-
sas de estudo aos alunos fa-
malicenses que frequentam 
o ensino superior (licencia-
tura e mestrado), público ou 
privado, decorrem de 15 de 
outubro a 15 de novembro.  
Os estudantes universitários 
do concelho de Vila Nova de 
Famalicão, membros de um 
agregado familiar cujo ren-
dimento mensal per capita 
seja inferior a 60 por cento 
do salário mínimo nacional, 
podem candidatar-se aos 

apoios concedidos pela Câ-
mara Municipal.

Esta é uma medida que a 
autarquia famalicense pro-
move há mais de dez anos, 
através do Pelouro da Ju-
ventude, através da qual se 
atribui anualmente bolsas de 
estudo aos alunos do conce-
lho que frequentam o ensino 
superior. Segundo a Câma-
ra Municipal, no ano letivo 
2017/2018 foram entregues 
273 bolsas, “com apoios que 
oscilam entre os 1100 euros 
e os 500 euros, num investi-

mento na ordem dos 180 mil 
euros”, o que “atesta bem a 
aposta do executivo muni-
cipal na promoção da for-
mação superior dos jovens 
famalicenses”, sublinha a 
Câmara em nota de impren-
sa. 

As candidaturas podem 
ser formalizadas no site da 
Juventude de Famalicão, em 
www.juventudefamalicao.
org, onde está também dis-
ponível o regulamento para 
a atribuição das bolsas de 
estudo. Para mais informa-

ções os jovens famalicenses 
devem contactar a Casa da 
Juventude através do e-mail 
casadajuventude@vilanova-
defamalicao.org ou do telefo-
ne 252 314 582/3. 

Esta medida do municí-
pio é encarada como mais 
uma aposta estratégica fun-
damental nos jovens fama-
licenses através da criação 
de condições de igualdade 
no acesso ao ensino e da 
criação de motivos para o 
fortalecimento do sentimento 
de pertença ao concelho. 

Até 15 de novembro, os interessados podem formalizar a sua candidatura 
em www.juventudefamalicao.org

Abertas as candidaturas às bolsas de estudo 
ao ensino superior

Os diretores da Escola 
Profissional CIOR, Amadeu 
Dinis e José Paiva, deram 
início a um processo de ge-
minação desta escola fa-
malicense com uma escola 
moçambicana, da província 
de Maputo, numa visita de 
trabalho que efetuaram a 
Moçambique no passado 
mês de setembro.

Em nota de imprensa, a 
escola profissional famali-
cense adianta que “esta vi-
sita decorreu no âmbito da 
parceria que vigora há anos 
entre a CIOR e a Fundação 
Portugal África, com o pa-
trocínio dos ministérios da 
educação de Portugal e Mo-
çambique”.

Neste contexto, aqueles 
diretores iniciaram este péri-
plo com uma visita à embai-
xada portuguesa, tendo sido 
recebidos, seguidamente, no 
Ministério da Educação de 
Moçambique. 

Nestes encontros institu-
cionais, foram apresentados 
os objetivos traçados pelas 
partes, tendo em vista o alar-
gamento e consolidação dos 
pressupostos e objetivos e 
ações desta parceria. 

O momento mais impor-
tante desta visita decorreu 
no Instituto Politécnico de 
S. Francisco de Assis, em 
Mumemo, Marracuene, pro-
víncia de Maputo, uma vez 
que se tratou de uma visita 
preparatória tendo em vista 
a geminação entre esta es-
cola e a Escola Profissional 
CIOR. Depois das visitas às 
instalações deste Instituto 
realizaram-se um conjun-
to de reuniões com alunos, 
funcionários, professores e 

diretores. Seguidamente foi 
desenhado o pré programa 
da geminação e a calenda-
rização da próxima visita 
preparatória, deste Instituto 
à escola famalicense.

Na Escola Profissional de 
Inharrime, na província de  
Inhambane, onde foi apre-
sentado o projeto educativo 
a esta escola comunitária 
salesiana, os representantes 
da CIOR visitaram as instala-
ções e partilharam os aspe-
tos mais marcantes dos sis-
temas de ensino de ambos 
os países.

Para Amadeu Dinis, este 
processo de geminação é 
mais um “grande passo nes-
ta caminhada de cooperação 
solidária e educativa”, inicia-
da em 2009, ano em que a 
CIOR começou a acolher 
regularmente alunos e pro-
fessores provenientes deste 
país lusófono, tendo até ao 
momento formado e capaci-
tado 13 técnicos em diferen-
tes áreas de formação e 2 
professores.

Ainda no que diz respeito 
a esta geminação, conforme 
palavras do diretor da CIOR, 
para além da consolidação 
dos pressupostos em cur-
so, “os grandes objetivos 
estarão relacionados com a 
transferibilidade de conheci-
mento,Know-how e partilha 
de experiências pedagógi-
co- didáticas entre as duas 
escolas profissionais”, tudo 
devidamente enquadradona 
“missão da CIOR no atinen-
te à sua internacionalização 
e cooperação para o desen-
volvimento, nomeadamente 
com os países africanos de 
língua portuguesa”, subli-
nhou o director da esco,la 
profissional de Vila Nova de 
Famalicão.

CIOR estabelece acordo 
de geminação com escola 
de Moçambique

Acordo foi assinado em Maputo, durante visita de trabalho

O Centro de Estudos Ca-
milianos vai reunir um con-
junto diversificado de espe-
cialistas nacionais nas áreas 
da arquitetura e do patrimó-
nio, no colóquio subordinado 
ao tema “A Linha do Tempo e 
o Tempo de Reabilitar”, que 
terá lugar no próximo dia 26 
de outubro, no Centro de Es-
tudos Camilianos.

O evento, inserido na 3.ª 
edição do Festival Visão’ 25, 
que decorre em todo o ter-
ritório concelhio sob o lema 
“Comunidade de Futuro”, 
pretende promover a reflexão 
sobre a evolução da arquite-
tura tradicional até à contem-
porânea e as atuais dinâmi-
cas de reabilitação segundo 
os contextos dominantes no 
território famalicense (rural, 
urbano, industrial). 

O colóquio, assente no 
tema da reabilitação, ser-
virá ainda para a entrega 
do Prémio de Reabilitação 
Januário Godinho. O galar-
dão, que será entregue pela 
primeira vez pelo presidente 
da Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, foi instituído pelo mu-
nicípio e pretende premiar a 
melhor reabilitação de edifí-
cio no concelho. De periodi-
cidade bianual, o Prémio Ja-
nuário Godinho tem um valor 
pecuniário de sete mil euros, 
cabendo dois mil euros ao 
promotor da obra e cinco mil 
à equipa projetista. O prémio 
será entregue pelas 14h30.

Entretanto, a iniciativa 
arranca pelas 9h30 com a 
sessão de abertura. Segue-
-se o painel “A linha do Tem-
po”, onde serão debatidos os 

temas “Ocupação Romana 
entre Douro e Minho”; “Ar-
queologia de Vila Nova de 
Famalicão”; “Casas de Brasi-
leiro”; “Regionalismo Crítico” 
e “Arquitetura Moderna e Re-
ligiosa”. 

Pelas 14h45, arranca o 
segundo painel “O Tempo 
de Reabilitar”, com os temas 
“Reabilitar em Contexto Ru-
ral”; “Reabilitar em Contex-
to Urbano” e “Reabilitar em 
Contexto Industrial”.

A participação é livre mas 

a inscrição é obrigatória e li-
mitada à lotação da sala. As 
inscrições decorrem no site 
do município em www.vilano-
vadefamalicao.org

O colóquio é articulado 
com a organização da inicia-
tiva #passadoemfamalicao, 
que tem desafiado os fama-
licenses a partilharem nas 
redes sociais uma fotografia 
atual em espaços de Famali-
cão com uma fotografia anti-
ga na mão.

Colóquio a 26 de outubro

Debate sobre reabilitação  
e entrega do Prémio 
Januário Godinho

VIII Feira de Talentos 
em Riba de Ave

Os Escuteiros de Riba de Ave vão promover, a 1 e 2 de 
Dezembro, no Salão Paroquial, a “VIII Feira de Talentos” 
evento que tem como objetivo dar a conhecer os artistas 
da terra e proporcionar um fim-de-semana cultural. 

Os interessados em expor os seus trabalhos ou em 
participar na animação musical da feira, devem dirigir-se 
à sede do agrupamento, aos sábados durante a tarde, a 
fim de preencherem a ficha de inscrição ou ligarem para 
o telemóvel 918159115 e 917485629, até ao dia 18 de no-
vembro.
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Dia a Dia - Mário Martins

Vieira de Castro: um projeto exemplar
A logística para um projeto desta dimensão 
foi complicada e exigente. Diz o “Jornal de Notícias” 
que foi necessário fretar dois aviões e “metade dos 
lugares num avião comercial”, reservar quatro hotéis, 
vários autocarros e restaurantes e assegurar 
que todos tinham lugar e estavam confortáveis no 
jantar de gala que foi a “cereja no topo do bolo” 
deste fim – de – semana inesquecível para os 360 
colaboradores da Vieira de Castro. Perante 
a dimensão dos problemas a resolver, muitos teriam 
desistido e deixariam cair a iniciativa. Não foi isso que 
aconteceu com a empresa de Vila Nova de Famalicão: 
as dificuldades a vencer foram mais um incentivo para 
a concretização do projeto. São situações como esta 
que nos ajudam a ter esperança no futuro.

1. Uma viagem que é um símbolo…
Podemos considerar notável o projeto da empresa Vieira de 

Castro, ao proporcionar aos seus 360 colaboradores e colabo-
radoras um fim – de – semana  no Funchal, na Ilha da Madeira, 
tendo sobretudo em conta as razões apontadas por Raquel 
Vieira de Castro, uma das administradoras da empresa que é 
já uma instituição de Vila Nova de Famalicão.

Raquel Vieira de Castro justificou e classificou estes dias 
proporcionados aos trabalhadores na Ilha da Madeira como um 
“investimento feito neles próprios” porque todos, sem exceção, 
merecem “este fim – de – semana especial”. Ao argumentar 
e justificar desta forma este investimento nos trabalhadores, 
Raquel Vieira de Castro dá um passo de gigante no aprofun-
damento das relações de trabalho entre a Empresa Vieira de 
Castro e os seus trabalhadores, atribuindo-lhes a importância 
que merecem na cadeia produtiva. Para além do mais, este 
gesto evidencia também a enorme responsabilidade social da 
empresa que assume diretamente que a riqueza produzida 
deve ser partilhada, seja na escala que for, por todos.

Tudo isto tem também muito a ver com aquilo que é corren-
temente designado como “paz social” nas relações de trabalho 
de que a empresa Vieira de Castro é modelo e exemplo. Não 
se conhecem - eu pelo menos não conheço – conflitos laborais 
no maior fabricante de bolachas, amêndoas e rebuçados de 
Portugal, uma evidência que mostra que as relações existen-
tes entre a administração e os trabalhadores se pautam pela 

confiança e pela cooperação, com lisura de processos e pro-
cedimentos, sabendo cada uma das partes transformar-se na 
outra parte, acontecendo assim um encontro de interesses e 
objetivos que são comuns.

A logística para um projeto desta dimensão foi complicada 
e exigente. Diz o “Jornal de Notícias” que foi necessário fre-
tar dois aviões e “metade dos lugares num avião comercial”, 
reservar quatro hotéis, vários autocarros e restaurantes e 
assegurar que todos tinham lugar e estavam confortáveis no 
jantar de gala que foi a “cereja no topo do bolo” deste fim – de 
– semana inesquecível para os 360 colaboradores da Vieira 
de Castro. Perante a dimensão dos problemas a resolver, mui-
tos teriam desistido e deixariam cair a iniciativa. Não foi isso 
que aconteceu com a empresa de Vila Nova de Famalicão: as 
dificuldades a vencer foram mais um incentivo para a concre-
tização do projeto.

São situações como esta que nos ajudam a ter esperança 
no futuro. Num tempo de radicalismo e de exigências absur-
das, é bom saber que há empresários e trabalhadores que 
“remam contra a maré” e que conseguem, por esta via ou por 
vias semelhantes, fazer-nos acreditar que o mundo do trabalho 
pode viver em harmonia e em paz.

Não é só por isto, mas isto também é muito importante!

2. Dr. Alípio Costa
As nossas vivências quotidianas ensinam-nos que todos 

“temos queixa”, entre outros, dos padres, dos médicos, dos 
professores, dos polícias e dos juízes. Às vezes até não temos 
razões especiais nem sabemos bem porque cultivamos alguns 
sentimentos, mas achamos sempre que as razões que nos as-
sistem são simbolicamente superiores às razões que determi-
nados grupos profissionais possam ter.

O Dr. Alípio Costa – goste-se ou não se goste dele – teve 
uma longa vida profissional ligada ao Serviço Nacional de 
Saúde, desenvolvendo a sua profissão de médico em Delães 
e em Vila Nova de Famalicão. O seu trabalho chegou a ser 
premiado com a nomeação para diretor executivo do agrupa-
mento dos centros de saúde de Vila Nova de Famalicão, cargo 
que exerceu com extrema dedicação e grande envolvimento 
na resolução dos problemas mais difíceis e candentes. Agora, 

o Dr. Alípio Costa aposentou-se, deixando atrás de si muitos 
momentos da carreira médica que percorreu, passo a passo, 
que nunca mais vão ser esquecidos. O que é importante é es-
tarmos tranquilos com a nossa carreira profissional, sabendo 
que, em todos os momentos, assumimos as responsabilida-
des que tínhamos que assumir. Não tenho dúvidas que esta foi 
sempre a postura do Dr. Alípio Costa a quem saúdo pelo longo 
percurso profissional que soube desenvolver.

3. Uma loja especial…
Abriu há umas semanas atrás, no Centro Comercial Vinova, 

na Rua Adriano Pinto Basto, uma nova loja direcionada para 
outras “galáxias” e outros processos de intervenção que visam 
a manutenção da nossa saúde quotidiana e que não deixou de 
merecer a minha curiosidade e a minha atenção.

As “especialidades” que constam do “menú” dos serviços 
que podem ser prestados são as seguintes: “Terapia Conver-
sacional, Hipnose Terapêutica, Numerologia, Astrologia/Astro-
cartomancia, Tarot – Terapêutico, Tarot Cigano, Tarot Psióni-
co, Mesa Radiónica Quântica (RP), Mesa Psiónica Cristalina 
(RP), Mesa Cristalina, Mesa Cristalina Metratónica, Mesa Di-
vino Ser, Terapia Multidimensional, Reiki, Barras Access, Me-
ditações”… Fazem-se também workshops e formações… Se-
guem-se os contatos para marcações (telefone e “mail”), com 
uma referência também para a página do “facebook”…

Todas estas “especialidades” apontam genericamente, e no 
meu entendimento, para “coisas do outro mundo” e do “oculto”. 
Confesso que, na minha ignorância, desconheço o significado 
e o conteúdo da maioria dos “tratamentos” e das suas implica-
ções físicas e psíquicas, sendo impossível identificar os obje-
tivos e o fim a que se destinam. Haverá outras pessoas para 
quem estas designações são muito familiares e eu felicito-as 
por isso… Cada um gosta do que gosta e ninguém tem nada 
com isso…

Um amigo meu diz que há coisas que se bem não fazem, 
mal também não hão-de fazer, sendo naturalíssimo que a nova 
loja seja procurada por quem, não tendo, pelos meios mais 
“correntes”, respostas para os seus problemas, procure noutro 
lado as respostas para as suas “maleitas” físicas ou psicológi-
cas… É a vida!

8 O POVO FAMALICENSE 16 de Outubro de 2018



O Festival Famalicão Vi-
são’25, sob o tema Comu-
nidade de Futuro, arrancou 
há cerca de um mês e são 
já milhares os famalicenses 
envolvidos no debate de te-
mas que tocam a vida da po-
pulação. Ambiente, educa-
ção, património, mobilidade, 
sustentabilidade, economia, 
empreendedorismo são ape-
nas alguns temas que a têm 
motivado a participar.

Nesta quinta semana do 
evento, a discussão continua 
em torno da “economia circu-
lar”, com a atividade “Famali-
cão circular” que se realiza já 
amanhã, terça-feira, na Fun-
dação Cupertino de Miran-
da, a partir das 09h00, com 
a presença do presidente 
da Câmara Municipal, Paulo 
Cunha.  

O conceito da “economia 
circular” tem-se assumido 
como um dos elementos que 
caracterizará a indústria do 
futuro, daqui surge a neces-
sidade de divulgar e debater 
casos concretos de aplica-
ção destes novos princípios 
nos processos produtivos, 
nos modelos de negócio e 
nas propostas de produtos. 
Com a presença da desig-
ner e investigadora britânica 

“Anne Prah”, a conferência 
“Famalicão Circular” incluirá 
a apresentação de alguns 
projetos de empresas fama-
licenses.

Na quarta-feira, a partir 
das 20h30, a Biblioteca de 
Riba de Ave acolhe a iniciati-
va “Comunidades em Fusão 
a Tear Histórias”, uma inicia-
tiva promovida pela CSIF de 
Castelões, Oliveira S. Ma-
teus, Oliveira Santa Maria, 
Riba de Ave e Pedome. Para 
esta comunidade a memória 
das suas tradições e da sua 
história pode servir de mote 
para um outro projeto cul-
tural, envolvendo os vários 
agentes locais na recreação 
de alguns quadros da sua 
história. Em colaboração 

com o serviço municipal de 
cultural, serão exploradas 
em grupos de trabalho as po-
tencialidades deste desafio.

“Startups Showcase: UP-
TEC Vs Famalicão Made 
in”, as startups criadas no 
âmbito do Famalicão Made 
In vão-se confrontar com as 
Startups criadas no UPTEC- 
Pólo Tecnológico da Univer-
sidade do Porto. O encontro 
é na quinta-feira, a partir das 
17h00, na incubadora Made 
in – Riopele.

A semana termina com 
o tema da proteção civil em 
foco. No sábado, pelas 9h30, 
a CSIF do Vale do Pelhe pro-
move “comunidade Segura”, 
um projeto piloto para uma 
comunidade mais resiliente.

Sob o tema Comunidade 
de Futuro, o Festival Fama-
licão Visão’25 realiza-se até 
27 de outubro, com a colabo-

ração de mais de 60 entida-
des e a promoção de cerca 
de 25 ações diversificadas 
e descentralizadas, que en-

volvem diretamente muitas 
centenas de pessoas.
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A fadista Gisela João 
está de regresso marcado à 
Casa das Artes de Vila Nova 
de Famalicão como artista 
convidada da edição deste 
ano do Festival de Fado de 
Famalicão, que se realiza 
nos dias 8 e 9 de novembro. 
O concerto da jovem fadis-
ta está marcado para o se-
gundo dia do evento, pelas 
21h30, no grande auditório. 

Considerada uma figu-
ra central e uma das mais 
importantes intérpretes da 
música portuguesa da atu-
alidade, Gisela João foi já 
distinguida com inúmeros 
prémios, com destaque para 
os prémios Blitz, Time Out, 
Expresso e o Globo de Ouro 
para Melhor Intérprete Na-
cional. 

A constante presença em 
palcos nacionais e interna-
cionais, bem como as suas 
atuações eletrizantes, foram 
determinantes para a consa-
grar entre os demais intér-
pretes e gigantes da música 
portuguesa, apresentando 

um Fado contemporâneo 
sem desvios nem artifícios. 

Como já vem sendo habi-
tual, o primeiro dia do festi-
val, 8 de novembro, vai ficar 
marcado pela final do Con-
curso de Fado Amador. 

Os interessados em par-
ticipar na iniciativa podem 
já inscrever-se nas audições 
que vão decorrer na Casa 
das Artes no dia 29 de ou-
tubro, através do preenchi-
mento e envio de uma ficha 
de inscrição disponível em 
www.vilanovadefamalicao.

org/_festival_de_fado, até 
dia 25 de outubro. Daqui sai-
rão os nomes dos artistas 
selecionados para a final do 
concurso, que terá lugar no 
Café-Concerto da Casa das 
Artes, às 21h30. 

O primeiro classificado re-
ceberá um prémio monetário 
no valor de 250 euros e terá 
presença garantida num dos 
principais eventos organiza-
dos pelo Município de Fama-
licão. O segundo e o terceiro 
classificados receberão 100 
e 50 euros, respetivamente. 

Próxima acção tem lugar esta manhã

Festival Visão’25 
desafia comunidade 
à economia circular

Fadista na segunda noite do evento, a 9 de novembro, no grande auditório da Casa das Artes

Gisela João em Famalicão para o Festival de Fado
CDS homenageou 
militantes históricos

O CDS-PP de Vila Nova de Famalicão 
homenageou, no passado dia 12, alguns 
dos seus militantes históricos, numa ini-
ciativa organizada Comissões Políticas do 
partido e da “jota”, e que encerrou o ciclo 
de “conversas com história”, que durante 
os últimos dois anos tem vindo a dinamizar 
com a colaboração do jornalista Francisco 
Mesquita.

Refira-se que este trabalho tem como ob-
jectivo a edição em livro da história do CDS 
de Vila Nova de Famalicão e papel que Vila 
Nova de Famalicão teve na implementação e afirmação do partido ao nível nacional.

Intimamente ligados à história local do CDS, foram homenageadas pessoas como Dur-
val Ferreira, Camilo Freitas, Carlos Viera de Castro, Adão Fernandes, Zélia Bilhoto, Almei-
da Pinto, Albino Guimarães, Horácio Portela, Alcino Freitas e Mário Mota Reis. Segundo 
o CDS, “foram fundadores, dirigentes, deputados, candidatos, governantes e autarcas” a 
quem o partido “deve muito”. Com esta homenagem, o CDS “quis reconhecer a dedicação 
e o empenho a estas pessoas que, numa fase crucial da história do partido, com enorme 
sacrifício e altruísmo, lutaram pelos valores e pela causa do CDS”, explixa em nota de im-
prensa. O CDS sublinha que “estes ilustres militantes continuam a servir o partido, não na 
primeira linha da intervenção pública e política, mas de uma forma ainda mais nobre”, uma 
vez que “as suas vidas personificam aqueles que são os valores que nos identificam, e são 
para as gerações mais novas, um extraordinário exemplo do que representa ser do CDS”. 
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Foi ainda no Verão do ano 
anterior que se deu a maior 
quebra de segurança do Sé-
culo, na União Europeia. Fi-
camos a saber que um paiol 
da Base militar de Tancos foi 
assaltado e foram levadas 
“granadas, explosivos e mu-
nições”. 

Na verdade ninguém sa-
bia de nada com exatidão. 
Ficou evidente esta falta de 
informação, quandoo supos-
to material foi encontrado, 
pois foi devolvido armamen-
to a mais! Curioso.

Marcelo Rebelo de Sou-
sa pediu esclarecimentos, 
António Costa prometeu 
que tudo ia ser investigado. 
A cargo das buscas ficaria a 
PJ civil e a militar, sendo que, 
e curiosamente, a PJ civil foi 
excluída das operações de 
resgate. 

Vasco Brazão em interro-
gatório afirma que o Ministro 
da Defesa, Azeredo Lopes, 
tinha conhecimento da for-
ma como se desenvolveu a 
investigação e a forma como 
o armamento havia sido des-
coberto. Azeredo Lopes des-
mente.

No entanto, e só após 

este espetáculo vergonhoso, 
que coloca em causa todas 
as Forças Armadas, toda a 
soberania de uma nação, 
Azeredo Lopes aponta esta 
mesma causa para a sua de-
missão. Esquecendo-se que 
a sua demissão tardia é que 
fez com que tudo isso acon-
tecesse. 

Provavelmente a causa 
da assunção de responsa-
bilidades ter sido avançada 
no tempo, após cerca de 
um ano e meio, nem será 
do ministro. Como vimos no 
caso da Administração Inter-
na, mais uma mancha nesta 
desgovernação Socialista, 
esta forma de fazer com que 
estes ministros fiquem em 
lugares que já não devam, 
como agarrados ao poder, 
seja culpa do próprio primei-
ro-Ministro. 

Quanto mais tempo os ho-
lofotes ficarem virados para 
os seus ministros, menos se 
vão lembrar da responsabili-
dade que ele deve exercer.

Mas assim, atrasado no 
tempo e na dimensão, Antó-
nio Costa conseguiu fazer a 
maior renovação do governo, 
em tempo record, ocultando 

e diluindoo escândalo de 
Tancos e a discussão do úl-
timo orçamento, que de tão 
bom tem, que tem que ser 
escondido. Não fosse o au-
mento de impostos e o dimi-
nuto crescimento económico 
do país, razões suficientes 
para ter vergonha alheia do 
que leva à Assembleia da 
República.

Para Isabel Moreira tudo 
está bem, sendo apenas o 
único destaque, o facto de o 
executivo “ter a primeira Mi-
nistra Lésbica”.

Quando o ridículo e a 
desvalorização da respon-
sabilidade de cada um bate 
no limite, o socialismo reage 
desta forma. 

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

O caso e “descaso” 
de Tancos

O Secretário de Estado 
das Florestas e do Desenvol-
vimento Rural, Miguel João 
de Freitas, vai estar presente 
no II Fórum Biocapital, uma 
iniciativa promovida pela Câ-
mara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão, no próximo 
dia 23 de Outubro, a partir 
das 09h00 no auditório da 
Fagricoop. 

O debate irá centrar-se na 
capacitação de parceiros e 
fomentao ao aparecimento 
de novos negócios no setor 
agrícola e agroalimentar, 
refletindo sobre as políticas 
públicas e os desafios colo-
cados à produção biológica 
e analisando dinâmicas e 
tendências de consumo e 
comercialização de produ-
tos. 

Políticas públicas do 
modo de produção biológica,  
os novos desafios à produ-
ção em Agricultura biológica 
e o debate sobre mercados 
e comercialização de produ-
tos biológicos são os temas 
de cada um dos três painéis 
que constituem a conferên-
cia, que traz a Vila Nova de 

Famalicão um conjunto de 
especialistas sobre a ma-

téria e um conjunto de per-
sonalidades que trabalham 
com reconhecidas boas 
práticas nacionais no setor 
para darem testemunho das 
suas experiências. A inicia-
tiva está inserida no Festival 
Famalicão Visão’ 25. O pro-
grama completo e inscrições 
podem ser feitas em http://
www.vilanovadefamalicao.
org/_forum_bio_capital.

Secretário de Estado em Famalicão 
a 23 de Outubro

II Fórum Bio Capital 
debate nova agricultura

Inovafil desenvolve 
fio inovador

A Inovafil desenvolveu um fio composto por pelo de ia-
que, bovídeo proveniente da região do Himalaias, e por 
uma fibra de PLA (poliácido lático). Onovo produto foi lan-
çado em setembro, na Première Vision – umas das mais 
importantes feiras do setor –, em Paris, e é finalista do iTe-
chStyle Awards, prémio de inovação instituído pelo Citeve.

A fibra tem uma suavidade comarada da caxemira, é 
biodegradável, resistente a odores, e de produção susten-
tável, tendo como base o milho, uma fonte renovável, pelo 
que requer menos energia e emite menos dióxido de car-
bono para a atmosfera que outros polímeros.
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Na Universidade Sénior 
de Vila Nova de Famalicão 
(USF) está de volta a azáfa-
ma do ano lectivo. O arran-
que para 2018/2019 faz-se 
da tradicional oferta formati-
va para maioria de 50 anos, 
mas traz consigo algumas 
novidades.

O reforço curricular, com 
o acréscimo das disciplinas 
de Espanhol e Italiano, indo 
de encontro a interesses ex-
pressos pelos alunos, é uma 
dessas novidades. A outra 
é de natureza logística. As 
instalações da USF estão de 
cara lavada, depois de obras 
de beneficiação durante o 
período de paragem lectiva, 
em que foram reformuladas 
paredes, revestimentos, e al-
guns equipamentos, no sen-
tido de qualificar um espaço 
que irá ser frequentado por 
mais de 80 alunos. Isso mes-
mo sublinha a presidente da 
direcção da USF, Fernanda 
Costa, segundo a qual estas 
intervenções “eram mesmo 
uma necessidade”, para ade-
quar o espaço à função que 
tem desde há 13 anos, altura 
em que a universidade ar-
rancou com a sua actividade.

Fernanda Costa, que tem 

estado sempre ao leme da 
USF, aproveita o início de 
mais um ano lectivo para 
fazer um balanço “muito 
positivo” deste projecto, ba-
lanço que assenta na sua 
satisfação pessoal com os 
resultados alcançados, mas 
que também assenta na sa-
tisfação que revê em cada 
um dos alunos, muitos deles 
presença assídua na uni-
versidade desde o primeiro 
momento, e nos próprios 
professores que se têm dis-
ponibilizado para colaborar, 
alguns deles igualmente da 
casa desde o dia inicial.

Professora 
para sempre

É o caso da professo-
ra Filomena Vilarinho, que 
ingressou como docente 
na USF há 13 anos, ainda 
exercia a sua profissão na 
Secundária Camilo Castelo 
Branco. Continuar a docên-
cia, mesmo não estando 
obrigada a fazê-lo, começa 
por ser uma honra ao com-
promisso assumido com a 
presidente Fernanda Costa, 
e prossegue sendo um de-

safio para lidar com alunos 
noutra fase da vida, do co-
nhecimento e do interesse 
pela aprendizagem. 

Agora que está aposenta-
da, também para si a USF é 
uma terapia, reconhece, por-
que se desafia, sempre que 
os alunos a desafiam, numa 
lógica que é de enriqueci-
mento e ganho mútuo do 
ponto de vista da actividade 
intelectual.

Universidade “muito 
importante nesta 
nova fase da vida”

Maria Odília Ribeiro é 
uma das alunas que também 
está na USF quase desde 
o início. “Não queria estar 
inactiva”, revela, fez volun-
tariado, mas isso não a pre-
enchia, o que a levou a pro-
curar um sítio “onde pudesse 
continuar a prender alguma 
coisa, relembrar o que tinha 
aprendido, e para conviver 
um bocadinho também”.

Ao cabo de 13 anos de 
frequência, sublinha que a 
USF tem sido “muito impor-
tante para esta nova fase da 
minha vida”, tanto assim que 

se depara, durante as férias, 
“com uma grande ansiedade 
para recomeçar”.

Manuel Mesquita fre-
quenta a universidade há 
menos tempo, ainda assim, 
há já sete anos. “Quando me 
reformei pensei como havia 
de ocupar o meu tempo livre. 
Gosto muito de trabalhar no 
meu quintal, mas isso não 
me ocupa as horas todas, 
daí que queria dispersar. Fa-
laram-me da Universidade 
Sénior, eu matriculei-me, já 
lá vão sete anos, e acho que 
tomei uma decisão acertada. 
Aqui há muitos centros de 
interesse, de ordem cultural, 
mas também o convívio é 
muito importante”, revela.

16 disciplinas 
e actividades 
paralelas

A USF disponibiliza 16 
distintas em áreas de co-
nhecimento como Literatura, 
Psicologia, Economia, Filo-
sofia, História, Direito, De-
senho/Pintura, Informática, 
Fotografia Digital, Grupo de 
Cantares, Técnicas de Medi-
tação, Yoga, Italiano e Espa-

nhol. Para já a universidade 
é frequentada por cerca de 
80 alunos, mas este é um 
número que deverá evoluir 
ainda nos próximos meses, 
dado que têm surgido novas 
inscrições.

Fundada em 2005, a 
Universidade Sénior de Vila 
Nova de Famalicão visa in-
centivar a participação e 
organização dos seniores 
em atividades culturais e de 
lazer, divulgar a história, as 
línguas, a arte, a informáti-
ca, as tradições, os locais e 
demais fenómenos culturais 
entre os idosos, ser um pólo 

de informação e divulgação 
de serviços e direitos dos se-
niores, desenvolver as rela-
ções interpessoais e sociais 
entre as diversas gerações 
famalicenses e fomentar o 
voluntariado na comunidade 
famalicense.

Podem inscrever-se na 
Universidade Sénior de Vila 
Nova de Famalicão cidadãos 
famalicenses com mais de 
50 anos.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Universidade Sénior de cara lavada 
e com oferta lectiva reforçada 

Ano lectivo arrancou oficialmente na passada semana
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“Piratinha dos Sons” 
conquista crianças 
da Gerações
 

A Associação Gerações iniciou uma 
nova atividade, desenvolvida semanal-
mente, designada por “Piratinha dos 
Sons”. A iniciativa, que arrancou na pas-
sada semana, destina-se “a desenvolver a 
capacidade de pensar e de manipular os 
sons da fala, através do treino consisten-
te, realizado por terapeutas qualificados”, 
refere em nota de imprensa, abordando as 
vantagem da “estimulação fonológica para 
preparar as crianças para a leitura e para 
a escrita, de uma forma lúdica e divertida, 
promovendo o sucesso escolar”.

Segundo a Gerações, o “Piratinha dos Sons” dá às crianças a possibilidade de analisa-
rem e manipularem os sons, havendo diversas investigações que atribuem à consciência 
fonológica um papel decisivo e determinante na aprendizagem da leitura e da escrita, con-
tribuindo para que as crianças em idade de frequência do pré-escolar e primeiros anos de 
escolaridade tenham uma consciência mais explícita da estrutura dos sons que compõem 
as palavras, gerando maiores probabilidades de serem boas leitoras no futuro. A consciên-
cia fonológica implica o treino dirigido e sistemático para se avançar para tarefas cada vez 
mais complexas nas crianças que frequentam a educação pré-escolar e os dois primeiros 
anos do ensino básico. É este percurso que as crianças da Gerações iniciaram agora e que 
terão a possibilidade de desenvolverem ao longo do ano letivo.

 A frequência semanal das atividades desenvolvidas pelo “Piratinha dos Sons” vai per-
mitir às crianças da Associação Gerações um treino fonológico consistente, a avaliação 
sistemática dos grupos em que estão integradas e um planeamento das atividades ajusta-
do às evoluções que se forem verificando ao longo do processo de estimulação e apren-
dizagem.

Monumento aos ex-combatentes 
inaugurado este sábado

A União de Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário irá realizar no próximo 
sábado, dia 20 de Outubro, pelas 18h15, a inauguração do espaço dedicado aos ex-com-
batentes, situado na  Praceta de Rorigo. O monumento expressa uma homenagem que 
segundo a autarquia local era “desejada por muitos famalicenses e calendarenses”, é uma 
honra para este Executivo contar com a presença de todos.

800 pessoas no IV convívio 
da UF de Arnoso e Sezures

Cerca de 800 pessoas marcaram pre-
sença no IV passeio convívio da União de 
Freguesias de Arnoso Santa Maria, Arno-
so Santa Eulália e Sezures, que teve lugar 
no passado dia 14. O convívio contou com 
a presença de Mário Passos, vereador 
das Freguesias, que se associou à festa e 
enalteceu este tipo de iniciativas. A Junta 
de freguesia agradece a todos os volun-
tários que colaboraram na organização 
do convívio, aos Bombeiros Voluntários 
Famalicenses e à gerência da Quinta do 
Cruzeiro pelo trabalho realizado.

O volume com os nú-
meros 10 e 11 da IV série 
do Boletim Cultural vai ser 
apresentada no próximo dia 
18 de outubro, pelas 17h30, 
no Arquivo Municipal Alberto 
Sampaio. A cerimónia fica 
ainda marcada pela realiza-
ção de uma conferência ba-
seada no trabalho de abertu-
ra da publicação “What’s in a 
name?” de Armando Coelho 
Ferreira da Silva. A iniciativa 
insere-se no ciclo de confe-
rências “Conta-me a Histó-
ria” que o município de Vila 
Nova de Famalicão tem vin-
do a promover à volta da sua 
História e das suas figuras 
mais proeminentes. 

Para o presidente da 
Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão, Paulo 
Cunha, “cada edição do Bo-
letim Cultural do município 
de Vila Nova de Famalicão 
consubstancia o nascimento 
de um documento histórico 
de enorme relevância para 
a cultura e história local que, 
como se reconhece, é es-
sencial para o conhecimento 
da história nacional”. 

Já o coordenador do Bo-

letim Cultural, Artur Sá da 
Costa afirma que “Famali-
cão: uma Terra - Vila – Nova 
– com mais de oito séculos 
de história, selados em 1205, 
pelo Foral D. Sancho I, vive 
na angustia de não ser ca-
paz de decifrar o enigma 
que ensombra o seu nome! 
Deste vazio, como sabemos, 
emergiu a lenda popular do 
“Famelião”, inconsistente e 
absurda. Há anos que está 
absolutamente desacredita-
da e enterrada.”

Com 556 páginas, a pu-
blicação divide-se em três 
capítulos, “História Nacio-

nal. História Local”, “Memó-
ria. Património. Identidade” 
e “História do Presente”. A 
obra reúne um conjunto de 
trabalhos de investigação 
sobre a história, cultura e 
património famalicense da 
autoria de Adília Fernan-
des, Álvaro Santos, Amadeu 
Gonçalves, Ana Bela Morais, 
António José Queiroz, Antó-
nio Freitas, A. Martins Vieira, 
Armando Coelho Ferreira 
da Silva, Artur Sá da Costa, 
Elzira Machado Rosa, Fe-
lisbela Oliveira Leite, Hen-
rique Barreto Nunes, Jorge 
Manuel Vieira Pamplona, J. 

Viriato Capela, João Afonso 
Machado, Jorge Fernandes 
Alves, José Manuel Lages, 
José Manuel Lopes Cordei-
ro, José Manuel Tengarri-
nha, Luís Gonzaga Cardoso 
de Almeida, Maria Amália 
Sequeira Braga, Norberto F. 

Cunha, Odete Paiva, Rogé-
rio Bruno Guimarães Matos, 
Teresa Maria Fernandes Va-
lente e Vítor Ribeiro.

Refira-se que o Boletim 
Cultural de Vila Nova de Fa-
malicão teve a sua primeira 
edição em 1980, a acom-

panhar o primeiro grupo de 
boletins culturais publicados 
por algumas autarquias por-
tuguesas após as primeiras 
eleições autárquicas nacio-
nais de 1976.

Esta quinta-feira, pelas 17h30, no Arquivo Municipal Alberto Sampaio

Nova edição do Boletim Cultural relança discussão 
sobre a identidade de Famalicão



Paulo Cunha reage com 
esperança às garantias do 
Secretário de Estado Adjun-
to e do Ambiente, de que os 
apoios para os passes so-
ciais nos transportes serão 
distribuídos “equitativamen-
te” por todo o país, apesar 
de ter conhecimento que “a 
verba que está pensada para 
o território extra áreas me-
tropolitanas de Lisboa e do 
Porto é de cinco milhões de 
euros”, o que não lhe parece 
“suficiente para suportar um 
apoio tão generalizado como 
querem fazer”. A posição foi 
assumida pelo presidente da 
Câmara Municipal ao Povo 
Famalicense, à margem da 
cerimónia de assinatura de 
um protocolo que vincula os 
concelhos do Quadrilátero 
(Braga, Barcelos, Guimarães 
e Vila Nova de Famalicão) ao 
compromisso de desenvol-
ver e implementar um siste-
ma de bilhética integrada e 
sistemas de informação em 
tempo real no âmbito da mo-
bilidade. 

A cerimónia teve lugar na 
tarde da passada sexta-feira 
no Salão Nobre da Câmara 
de Guimarães, onde o mem-
bro do Governo, José Men-
des, se escusou de abordar 

números concretos para o 
financiamento dos passes 
sociais no resto do país, 
justificando-se com o facto 
de estar ainda em curso a 
elaboração do Orçamento 
de Estado para 2019, mas 
assegurou que o proces-
so de criação do modelo 
de financiamento parte de 
um princípio de “equidade”, 
com o objectivo de criar “um 
apoio à tarifa, para que todo 
o país seja apoiado, com 
apoios que permitam operar 
as redes de transportes pro-
priamente ditas e que signifi-
quem um desconto substan-
cial”.

Consciente da polémica 
que o assunto tem suscitado, 
com vários autarcas a con-
testar a proposta de financia-
mento que privilegia Lisboa 
e Porto por oposição a um 
sub-financiamento do resto 
do país, entre os quais se 
inclui o autarca de Vila Nova 
de Famalicão, o Secretário 
de Estado escudou-se no 
inédito da medida para su-
blinhar que, independente-
mente dos montantes, “esta 
é a primeira vez em Portugal 
que se estende o apoio no 
passe social a todos o país”.  
De resto, disse mesmo que 

“mais do que um feito de 
qualquer Governo, este é um 
feito nacional”.

Paulo Cunha gostou do 
que ouviu, e da garantia de 
“equidade” na distribuição 
dos apoios aos passes so-
ciais, até porque tem José 
Mendes como um governan-
te “sensível” em relação à 
ideia de um “território coesa 
e unido”, mas continua reti-
cente face aos montantes de 
que tem ouvido falar, e que 
apontam para cinco milhões 
de euros disponíveis para o 
resto de país, quando Lis-
boa e Porto têm destinadas 
várias dezenas de milhões 
(cerca de 50). “Eu não sei 
como é que cinco milhões de 
euros são suficientes para 
suportar um apoio tão gene-
ralizado como querem fazer. 
Espero que a uma abertura 
que aqui hoje foi sinalizada 
não se sobreponha depois 
uma restrição na sua aplica-
ção. Eu gostaria de uma me-
dida genuinamente generali-
zada, e os indícios que tenho 
não são esses”.

O edil famalicense vai es-
perar “ansiosamente por co-
nhecer as regras orçamen-
tais, não só para saber qual é 
o montante, e se confirma a 

informação que eu tenho de 
que serão uns míseros cinco 
milhões de euros, que não 
chegarão para nada, ou se 
vai além disso e existem de 
facto ferramentas que per-
mitem generalizar o apoio”. 
Face aos 50 milhões desti-
nados às áreas metropolita-
nas de Lisboa e Porto, por 
oposição a cinco para o resto 
do país, “qualquer português 
percebe que não chega”, ad-
verte, aguardando com ex-
pectativas que os sinais que 
tem sobre o processo não se 
venham a confirmar, na me-
dida em que não correspon-
dem a garantia do Secretário 
de Estado.

Quadrilátero e CIM’s
unidas para 
operacionalizar 
redes de transportes

O protocolo assinado na 
passada sexta-feira visa es-
tabelecer formas de coope-
ração e compromissos entre 
as Câmaras Municipais do 
Quadrilátero, que nos termos 
da nova lei passam a autori-
dades de transporte, com o 
objectivo de desenvolver e 
operacionalizar um sistema 
de bilhética integrada e de 
informação ao público em 
tempo real. A ideia é que o 
modelo seja estendido aos 
quatro concelhos mas tam-
bém a todos o território das 
Comunidades Intermunici-
pais do Ave (composta pelos 
municípios de Cabeceiras 
de Basto, Fafe, Guimarães, 
Mondim de Basto, Póvoa de 
Lanhoso, Vieira do Minho, 
Vizela e Vila Nova de Fama-
licão) e do Cávado (Braga, 
Barcelos, Vila Verde, Espo-
sende, Terras do Bouro e 
Amares).

A propósito deste com-
promisso, que irá suportar 
uma candidatura ao Norte 
2020 (do quadro de fundos 
comunitários Portugal 2020), 
o Secretário de Estado elo-
giou a iniciativa dos municí-
pios, convicto de que “quem 
está perto das populações 
é quem tem melhor capa-
cidade para gerir sistemas” 
como o que está em causa. 
Referindo-se concretamente 
à medida do Governo, que 
descentraliza a autoridade 
de transportes para as autar-
quias, quando era exercida 
pelo Instituto da Mobilida-
de e dos Transportes, José 
Mendes frisou que este é o 

modelo que melhor defende 
uma gestão efectiva das re-
des. Sem complexos, assu-
miu que gerir uma matéria 
como a mobilidade a partir 
de Lisboa “não é gerir, é au-
sência de gestão”. 

O presidente da Câmara 
partilha dessa leitura, em 
matéria de autonomia dos 
municípios, mas deixa claro 
que para o resto do país há 
um longo caminho a percor-
rer em matéria de mobilida-
de e redes de transportes, 
porque se encontram reféns 
de privados, o que obriga a 
soluções que garantam a 
operacionalização numa ló-
gica de rentabilidade. “O de-
senho da rede é uma coisa 
fácil. Agora, é preciso uma 
rede que tenha operadores 
no mercado que esteja in-
teressados em implementar 
essa rede”, adverte, acres-
centando que é consciente 
deste desafio que Vila Nova 
de Famalicão foi à procura 
de soluções de “trouxessem 
massa crítica”. Paulo Cunha 
considera que o concelho de 
Famalicão, ainda que com 
quase 140 mil habitantes, 
tem uma dimensão escassa 
para criar sozinho as condi-
ções necessárias para uma 
rede de transportes passível 
de ser operacionalizada. Por 
isso estabeleceu já acordos 
com Santo Tirso e Trofa, 
a que acresce agora este 
protocolo, certo de que só 
as soluções intermunicipais 
poderão gerar a escala ne-
cessária a soluções eficazes 
para as populações, e que 
coloquem o transporte co-
lectivo como uma alternativa 
de facto para as suas movi-
mentações.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Secretário de Estado Adjunto falou no assunto à margem do protocolo que vincula municípios 
do Quadrilátero à criação de sistema de bilhética e informação intermunicipal

Passes sociais: garantias de equidade 
contrastam com estimativas orçamentais 
conhecidas

Paulo Cunha na cerimónia de assinatura do protocolo, acompanhado de colegas autarcas

Catarina Furtado em Famalicão
no Dia Municipal da Igualdade

Catarina Furtado vai estar em Vila Nova de Famalicão 
para participar nas comemorações do Dia Municipal da 
Igualdade, promovidas pela autarquia famalicense no 
próximo dia 24 de outubro. 

A apresentadora da RTP viaja até Famalicão para 
apresentar o seu livro “O que vejo e não esqueço”, que 
retrata todo o trabalho que tem feito no terreno como 
Embaixadora da Boa Vontade das Nações Unidas, mas 
também para falar sobre o trabalho desenvolvido à frente 
da Associação Corações Com Coroa, nascida em 2012 
para promover uma cultura de solidariedade, igualdade 
de oportunidades e inclusão sócio- afetiva de pessoas em 
situações de vulnerabilidade, risco ou pobreza.  

A sessão é de entrada livre, mediante inscrição atra-
vés do email familia@vilanovadefamalicao.org, e vai ter 
lugar na Casa da Juventude de Famalicão, a partir das 
18h15. 

O CITEVE – Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário 
associa-se também às celebrações do Dia Municipal da 
Igualdade com a apresentação, na abertura da sessão, 
de moda inclusiva e com a realização de um debate sobre 
a temática. 

O momento contará com a moderação da Conselheira 
Local para a Igualdade, Maria Manuela Martins. 
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JSD orienta jovens 
nas escolas

A Juventude Social Democrata (JSD) de Vila Nova de 
Famalicão promoveu, na passada sexta-feira, a iniciativa 
“Orienta-te em Famalicão”. 

Orientada para acolhimento à comunidade estudantil, 
teve como objectivo “informar os novos alunos das valên-
cias disponíveis no nosso concelho, considerando que es-
tas são uma mais valia para o seu percurso escolar, cres-
cimento pessoal e cultural, informando também acerca de 
uma melhor mobilidade dos estudantes dentro da cidade”, 
refere a “jota” em nota de imprensa.

Para além do carácter “informativo e lúdico”, a JSD dis-
tribuiu ainda “alguns panfletos informativos e outros brin-
des, serviu também para auscultar os jovens estudantes 
de Vila Nova de Famalicão acerca das suas inquietudes e 
sobre várias questões relativas ao seu futuro e, das valên-
cias e necessidades que gostariam de ver disponíveis no 
nosso concelho”. Salienta acerca da auscultação destas 
expectativas os temas do “reforço ou a criação de ciclovias 
espalhadas pelo concelho, a expansão do “Voltas” pelas 
freguesias e ainda, alguns investimentoscomo a criação 
de um cinema e mais espaços lúdicos para a juventude”.

A concelhia da JSD fala de “sucesso” da iniciativa, e 
aproveita para agradecer a todas as escolas visadas e a 
todos os jovens que participaram nesta iniciativa.

“Tardes de Outono” 
animaram idosos 
da Engenho

O Lar “ A Minha Casa”, da Engenho, acolheu na passa-
da semana mais uma edição das “Tardes de Outono”, com 
o grupo de música tradicional Pedra d´Água.

Carla Silva, diretora técnica do Lar, reconhece a impor-
tância destes “momentos de animação e de estimulação 
proporcionadores de boas sensações, convívio e alegria 
vividos por todos”, e que são também um “bom pretexto 
para os nossos idosos quebrarem rotinas e reviverem 
agradáveis momentos”.

O Agrupamento de Escolas de Pedome foi uma das 50 
instituições e escolas distinguidas com a bandeira “Ter ideias 
para um Mundo Melhor”, na cerimónia que teve lugar no Cen-
tro de Ciência do Café, em Campo Maior, na passada sexta-
-feira.

celebrou-se a entrega da Bandeira, , a 50 instituições e 
escolas, em 20 conselhos do país,que implementaram o Ma-
nual, “Escola Empreendedora”.

O galardão, no âmbito da adopção do manual “Escola Em-
preendedora”, foi atribuído em cerimónia que contou com a 
prePara o Agrupamento, a bandeira expressa o “reconheci-

mento, de mérito, ao Agrupamento de Escolas de Pedome, 
que implementou o programa com alunos da Educação Pré-
-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, concretizando estes 
projetos, em diversas áreas e interesses”. A direcção endere-
ça os parabéns aos alunos das turmas D7 e D8, de Riba de 
Ave, e seus respetivos professores, Carlos Alves e Alexandra 
Machado, e ainda à educadora, Lidia  Guimarães, “pelo em-
penho e excelente trabalho”. Agradece ainda ao Município de 
Vila Nova de Famalicão, “pelo grande apoio e colaboração 
prestada”.

Bandeira “Escola Empreendedora” 
para o Agrupamento de Pedome
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Convívio solidário 
em Cavalões

No próximo dia 21 de Outubro, um grupo de amigos vai 
realizar um convívio mo Parque Desportivo de Cavalões. 
O objectivo é a angariação de fundos para tratamento de 
doença de Isabel, Cristina.

Neste sentido, a organização apela à solidariedade de 
todos os que puderem associar-se este convívio, com lan-
che e música, na tarde de domingo.

Apareça e ajude a Isabel Cristina. 

Estreada no passado fim 
de semana,a edição deste 
ano do Close-up: Observató-
rio de Cinema tem ainda mui-
tas e boas razões para que 
até sábado, 20 de outubro, 
passe pela Casa das Artes 
de Vila Nova de Famalicão. 

Destaque para a conti-
nuação da mostra de cine-
ma latino-americano, com 
a exibição dos filmes “Atrás 
Hay Relámpagos” de Julio 
Hernández Cordón, no dia 
16; “La Soledad” de Jorge 
Thielen Armand, no dia 18; 
“Todo lo Demás” de Natália 
Almada, no dia 19; e “Zama” 
de Lucretia Martel, no dia 20. 

Na secção “História do 
Cinema” haverá uma se-
leção de filmes de alguns 
dos títulos mais marcantes 
do japonês Kenji Mizoguchi, 
como é o caso de “Contos 
da Lua Vaga”, no dia 16, e 
de “A Rua da Vergonha”, no 
dia 20. Aqui, destaque ainda 
para uma conversa agenda-
da para este sábado, dia 20, 
sobre a influência da cultu-
ra nipónica, em particular 
de Mizoguchi, na obra do 
realizador português Paulo 
Rocha. A sessão decorrerá 
no café-concerto, às 16h30, 
com a presença e comen-
tário do realizador Ricardo 

Vieira Lisboa. 
Pelo meio, o Close-up 

apresenta uma programação 
“ambiciosa” para o público 
escolar. O protagonismo atri-
buído pelo Observatório à 
dicotomia Cinema e Educa-
ção, vai aliás permitir à Casa 
das Artes acolher, pela pri-
meira vez e durante a vigên-
cia do Close-Up, o arranque 
do novo ano de atividades do 
CinEd, programa europeu de 
educação para o cinema diri-
gido aos jovens entre os 6 e 

os 18 anos.  Ainda no âmbito 
da secção “Cinema para Es-
colas” nota para a realização 
de uma mesa redonda intitu-
lada “Cinema e Educação”, 
amanhã, terça-feira, 16 de 
outubro, entre as 14h30 e as 
18h30, no café-concerto. 

A terminar, destaque ain-
da para mais um filme-con-
certo, desta vez no dia 20 e 
pela mão de Noiserv, que vai 
musicar ao vivo na Casa das 
Artes o filme “Sherlock Jr.”, 
de Buster Keaton. 

Com entrada gratuita 
para estudantes, seniores e 
para associados de cineclu-
bes, o restante público paga 
dois euros ou um euro com o 
Cartão do Quadrilátero Cul-
tural. Os bilhetes para os fil-

mes-concerto têm o custo de 
seis euros, reduzindo para 
três para Cartão Quadrilá-
tero, estudantes, seniores e 
associados de cineclube. 

Programação completa 
em www.closeup.pt.

Close-up: Observatório de Cinema arrancou este fim-de-semana 

Casa das Artes de Famalicão 
volta a ser epicentro do cinema

Nem a tempestade Leslie, que no arranque do primeiro Triatlo Nocturno de Fa-
malicão passava por Portugal, demoveu os mais de duzentos atletas que disputa-
ram a prova organizada pelo Grupo Desportivo de Natação e pela Associação dos 
Amigos do Pedal com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e 
da Federação de Triatlo de Portugal.

Em masculinos, Leandro Pinto, da Mc Donald´s/Tribraga, foi o vencedor ab-
soluto da prova, sendo seguido por Manuel Maia e Anselmo Mendes, da Afacy-
cles/Fisio /Caixiansel e do Clube Zupper, respetivamente. Nos femininos Kathleen 
Leterrier, da Kathleen, Adriana Gomes, do G.D. Goma e Ana Moreira, do Clube 
Zupper, preencherem o pódio. 

Apesar do temporal que se abateu sobre a prova, organização e atletas man-
tiveram-se focados nas suas prestações, tendo as dificuldades sido transformadas em desafios que, a avaliar pelas reações 
que se partilhavam no final do evento, não só foram superados como entraram diretamente para o álbum das boas recorda-
ções de todos. 

O evento incluiu uma prova de 300 metros de natação, realizada nas piscinas municipais, 10 quilómetros de ciclismo e 5 
quilómetros de corrida na cidade, disputada por oito escalões, entre individuais, duplas e triplas.

1.º Triatlo Nocturno fez história



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 T3
Cozinha 

mobilada, 
garagem fechada. 

Só particulares.
TLM.: 912 811 606

25 ANOS DE ATIVIDADE

PRECISA-SE 
AJUDANTE

ALUGA-SE 
Armazém em Viatodos 

c/ 500m²
TLM.: 914 904 464

Admite-se Electricistas
Para instalações de Painéis Solares em 
baixa tensão. Com carta de condução, 

até aos 50 anos.
Contacto: 252 044 173

Famalicão / Braga / S.Tirso / Trofa / Guimarães

VENDO
Antiguidades. 

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

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

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

ALUGO
Quarto a menina.
TLM.: 969 994 181

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

PRECISA-SE
Serralheiro e 

aprendiz.
TLM.: 917 336 176

VENDO
T1 +1 nesta cidade.
TLM.: 969 994 181

PRECISA-SE
Cozinheira de preferência 

que saiba de cozinha 
tradicional.

TLM.: 910 523 256

ADMITE-SE 
Empregados de mesa e 

churrasqueiro para restaurante
 na zona de Famalicão.

TLM.: 965 582 969

PRECISA-SE
Empregado/a 
de mesa para 
restaurante 

nesta cidade.
TLM.: 917 529 676

ORAÇÃO A
 S. JUDAS TADEU
Advogado dos casos difíceis 

e desesperados. Reze 9 
Avé-Marias durante 9 dias.
Peça 3 desejos: 1 possível 
e 2 impossíveis e ao nono 

dia publique o aviso. 
Cumprir-se-á mesmo que 

não acredite. A.L.

ALUGO
Salão c/ 120m² em 

Requião na E.N. 206
TLM.: 969 929 909

PRECISA-SE
COZINHEIRO.
TLF.: 252 323 400

VENDO
Movél de Cabeleireira 

em bom estado e barato.
TLM.: 917 792 194

PASSA-SE
Restaurante 

a trabalhar bem.
TLM.: 961 448 511

PASSA-SE
Café em Calendário. Boa 
oportunidade de negócio.
TLM.: 918 846 225
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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

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 | 22 ANINHOS
FOTOS REAIS

Sem enganos, O natural, gostoso, guloso, 69, mi..., 
acessórios, massagens na cama ou na marquesa, 
anal quentinho, dedinho atrevido. Sou meiguinha. 

Atendo em lingeri. Venha-me experimentar.

TLM.: 916 566 338

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 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

FOTO REAL
Venha desfrutrar de uma loirinha 

gostosa com um boa 
espanholada e um chupa chupa 

até ao fim. 69 delirante, um 
rabinho fatal. Final feliz. Todos 
os dias. Te espero molhadinha!

TLM.: 919 615 001

TRAVESTY 
FOGOSA

Loira dote XXL c/ muito leitinho, 
oral natural até ao fim c/ acessó-
rios e brinquedos. Adoro atrás, 
lingua quente s/ tabus. Atrev-te 
super viciosa até à última gota.

TLM.: 910 318 019

A ADORÁVEL 
40 TONA

Boazona, meiguinha, sensual. 
Prazer absoluto. Boas prelimina-

res, oral, 69 picante e molhadinho. 
Faço tudo sem pressas. Venha 

provar meus encantos. Não atendo 
números privados.

TLM.: 919 680 754

TENTAÇÃO 
De mulher sensual, carinhosa, 
apetitosa, atrevida e safada.

TLM.: 914 288 845

FOTO REAL

BONEQUINHA DE LUXO
19 ANOS | FOTOS REAIS

Acabadinha de chegar do Brasil, 1.ª vez em Por-
tugal para enlouquecer os homens de bom gosto 
e sastisfazer os seus desejos em lingeri. Todos os 

dias. (24 horas). Só a partir de quinra-feira.

TLM.: 913 778 031

A SUPER 
MEIGUINHA
20 anos, sem enganos, corpo 

elegante, peito médio e O natural. 
Venha disfrutar dos melhores 

momentos comigo.

TLM.: 910 937 183

EXTRA NOVIDADE
Fodilhona voraz para 

rabinho guloso ninfomanía-
ca, ativa e passiva. Mamas 

XL, 69 húmido. Também 
sado chuva dourada. 

Única semana. Atreve-te.
TLM.: 912 309 822

ATREVE-TE
Felina e atrevida mas também 
muito delicada. Gosto de uma 

boa linguada nessa ratinha 
divinal, estou à sua espera.

Por tempo limitado.
TLM.: 918 385 009




