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O bréu abateu-se sobre a zona da rotunda da recta 
do Senhor dos Perdões, na EN 14.

O cenário é de obra, bem se sabe, mas ainda antes desta 
já a iluminação pública tinha deixado de funcionar.

Mas, precisamente em cenário de obra, e linhas de marcação provisórias 
na estrada, a dita iluminação faz mais falta do que nunca, 

antes que alguém se estenda rotunda a dentro.

Detenção da PJ possível 
no quadro da cooperação 
judiciária internacional

Foragido 
condenado 
por sequestro 
detido em França

Um homem de 35 anos, condenado em 2009 por crime 
de sequestro qualificado ocorrido em Vila Nova de Fama-
licão, foi detido pela Polícia Judiciária em França, no início 
da passada semana.

Em comunicado a PJ adianta que a detenção foi possí-
vel no âmbito da “cooperação judiciária internacional e no 
cumprimento de Mandado de Detenção Europeu”. O cida-
dão português detido já foi conduzido a estabelecimento 
prisional para cumprimento da pena.

A PJ adianta ainda que, “após o cometimento do crime, 
o arguido ausentou-se para França e permaneceu neste 
país durante nove anos, até ter sido localizado e entregue 
às autoridades Portuguesas”.

Os sete agrupamentos 
de Vila Nova de Famalicão 
conseguiram o pleno no pro-
jecto desenvolvido pelo Cen-
tro Educativo Alice Nabeiro 
(CEAN) da Associação Co-
ração Delta, ao conseguirem 
todos a distinção com a ban-
deira “Ter ideias para mudar 
o Mundo”, as primeiras a se-
rem distribuídas. A distinção 
foi entregue no passado dia 
12 em Campo Maior, numa 
cerimónia que contou com o 
ministro da Educação, Tiago 
Brandão Rodrigues. A liderar 
a comitiva famalicense este-
ve o vereador da Educação, 
Cultura e Conhecimento, Le-
onel Rocha.

Para este responsável 
autárquico, a distinção dos 
Agrupamentos famalicenses 
“é a confirmação de um ca-
minho que foi traçado para 
ajudar os alunos a crescerem 
com competências transver-
sais que os capacitam para 
a vida pessoal e profissional 
futuras”. O vereador aponta 
ainda que as bandeiras “Ter 
ideias para mudar o Mundo” 
como a “prova do trabalho 

em rede que é feito em Vila 
Nova de Famalicão em que 
todas as escolas se inserem 
e que assumem a sua quota 
parte de responsabilidade”.

A Bandeira “Ter ideias 
para mudar o mundo” é um 
reconhecimento de mérito a 
todas as escolas públicas e 
privadas, jardins-de-infância 
e outros espaços de educa-
ção não formal como ATĹs, 
centros ocupacionais e lú-
dicos, que implementem ao 
longo do ano letivo o progra-
ma “Ter ideias para mudar o 
mundo” com crianças dos 3 

aos 12 anos.
As escolas do Município 

de Vila Nova de Famalicão 
integram um grupo de 50 en-
tidades de 20 concelhos do 
país, que implementaram o 
manual para treinar o empre-
endedorismo em crianças 
seguindo o manual criado 

pelo Centro da Associação 
Coração Delta, em 2008.

O vereador da Educação 
do município, Leonel Rocha 
participou na cerimónia tam-
bém como representante da 
Comunidade Intermunicipal 
(CIM) do Ave tendo, nessa 
qualidade, assinado o pro-
tocolo com o CEAN para a 
execução deste projeto em 
todos os Agrupamentos de 
Escolas dos Municípios do 
Ave no ano letivo 2018-2019.

O projeto “Ter ideias para 
mudar o Mundo” tem como 
premissa a promoção da 
educação para o empreen-
dedorismo, fomento dos va-
lores sociais daí resultantes 
e o reforço do espírito de tra-
balho de projeto e promoção 
das ideias.

Concelho no grupo dos 20 que implementaram o projeto

Agrupamentos têm 
“ideias para mudar o Mundo”

No próximo sábado
Fama Runners promove 
6.º Trail Sta. Catarina

Os Fama Runners em colaboração vai realizar, no 
próximo dia 27 de Outubro, a 6.ª edição do Trail de Santa 
Catarina.

A prova será composta por quatro distâncias diferen-
tes, uma prova de trail com 18 quilómetros, com um nível 
de dificuldade médio, um trail curto de dez quilómetros 
com baixa dificuldade, uma caminhada de oito a dez 
quilómetros com dificuldade baixa e um Trail Kids com 1,5 
quilómetros ajustado para os pequenos.

A primeira fase de inscrições já terminou no passado 
dia 14. Após esta data o valor do trail sobe três euros por 
inscrição nas provas de Trail mantendo-se na caminhada. 
O trail kids é gratuito. As inscrições terminam a 24 de Ou-
tubro (quarta) para os Trails. A caminhada e o Trail kids 
aceita inscrições no próprio dia.

As inscrições estão abertas no site da prozis, com 
opção de compra da t-shirt técnica oficial do evento (oito 
euros). Pode lá encontrar também mais informações e o 
regulamentoda prova.
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O Manifesto VNF Allian-
ce é primeira de 16 medidas 
que a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão vai 
lançar, através do pelouro da 
Internacionalização, com o 
objectivo de promover uma 
estratégia concertada de 
diplomacia internacional do 
concelho.

A proposta, aprovada na 
reunião do executivo munici-
pal da passada quinta-feira, 
inscreve 28 parceiros nesse 
compromisso de coopera-
ção, mas segundo o verea-
dor Augusto Lima, detentor 
da pasta da Internacionali-
zação, a situação já evoluiu 
para novas parcerias, indo 
de resto de encontro àquela 
que é a filosofia da iniciati-
va, a de criar uma rede de 
cooperação que possa criar 
sinergias e potenciar essa 
estratégia de promoção in-
ternacional do território. En-
tre os parceiros há empre-
sas, mas também escolas, 
associações e grupos infor-
mais.

Segundo Augusto Lima, 
este manifesto é a primeira 
de 16 acções do programa 
Diplomacia Urbana para a 
Internacionalização. Tra-
ta-se “de uma estratégia 
global para a diplomacia 
internacional de Vila Nova 
de Famalicão, onde estão 
contempladas 16 acções, 
uma das quais é esta plata-
forma informal, que quere-
mos constituir, com pessoas, 
entidades, instituições, que 
estão em sintonia com o mu-
nicípio para, no fundo, levar 
o nome de Famalicão mais 
longe”. As entidades vincula-
das ao Manifesto VNF Allian-
ce já têm contactos com 
outras entidades internacio-
nais, segundo o vereador, o 
que pode contribuir, através 
de uma estratégia conjunta, 
para essa promoção do con-
celho ao nível internacional.

A assinatura deste Mani-
festo é o motor de arranque 
deste programa de Diploma-
cia Urbana para a Interna-
cionalização, e algumas das 

restantes acções irão apa-
recer já ao longo do ano de 
2019. Há iniciativas orienta-
das para a “capacitação” dos 
agentes aderentes a esta 
rede informal do VNF Allian-
ce, segundo Augusto Lima, 
mas haverá também acções 
transversais e sectoriais. 
Para além disso o programa 
pretende trabalhar a questão 
dos famalicenses no mundo, 
e a das geminações, com 
novas abordagens no âmbito 
da União Europeia.

Capacitar, 
promover, atrair 
e fixar

Ao assinarem o Manifesto 
VNF Alliance, as entidades 
aderentes assumem o com-
promisso de promover inter-
nacionalmente as marcas 
identitárias, empresariais e 
culturais do território; criar 
e aprofundar a rede de co-
municação activa, dinâmica 
e de proximidade entre os 

agentes e instituições do 
território e os famalicenses 
na diáspora; e potenciar a 
atractividade do concelho 
com o objectivo de captar 
investimento externo. Des-
ta feita, inscreve-se ainda o 
compromisso de promover a 
criação de condições atracti-
vas para a fixação de talen-
tos e de empresas externas 
no concelho, e de apostar 
no acolhimento de eventos e 

iniciativas de projecção inter-
nacional.

A um nível mais local e 
objectivo, o manifesto inscre-
ve também o compromisso 
de melhorar as condições de 
acolhimento de pessoas e 
instituições de outros países, 
preparando objectivamente 
os recursos humanos com 
estratégia de comunicação 
contemplando conteúdos 
em línguas estrangeiras. 

Há ainda um compromisso 
orientado para a integração 
de novas redes e projecto in-
ternacionais, para o aprofun-
damento das dinâmicas de 
intercâmbio cultural, social 
educativo e científico com 
outros países.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Documento é a primeira de 16 acções no âmbito do programa Diplomacia Urbana 
para a Internacionalização

Manifesto VNF Alliance é pacto para 
a diplomacia internacional do concelho

Augusto Lima alega que esta é a primeira de 16 medidas

“Uma mulher 
doce” 
nas Noites 
do Cineclube

“Uma mulher doce”,  
de Sergey Loznitsa, é o fil-
me que está em cena esta 
quinta-feira no Pequeno 
Auditório da Casa das Ar-
tes, em mais uma sessão 
das Noites do Cineclube.

A exibição, promovida 
pelo Cineclube de Joane, 
tem lugar às 21h45, como 
habitual.
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“Exigimos ensino público 
com todos os níveis de es-
colaridade até ao 12.º ano”. 
Este é o mote para uma ma-
nifestação que irá acontecer 
no próximo sábado (dia 27) 
em Riba de Ave, a partir das 
10 horas da manhã e junto à 
ponte que serve de entrada 
para a freguesia. A iniciativa 
é de Sofia Almeida e José 
Dias, para os quais “é tempo 
da comunidade se envolver” 
numa luta pelo regresso do 
ensino público à vila. Os dois 
cidadãos, e pais, esperam 
uma adesão superior a mil 
pessoas, convictos de que 
toda a vila não deixará de se 
associar a uma luta que é por 
escolas, mas que é também 
pela sobrevivência de uma 
economia local onde a dinâ-
mica das comunidades edu-
cativas tem sido fundamental 
ao longo dos anos. 

“Se ficarmos sem as es-
colas, ficamos praticamente 

sem nada. Temos que en-
volver a comunidade, porque 
todos ficámos a perder. A se-
nhora da livraria vai perder, 
porque deixa de ter clientes, 
a senhora da peixaria ou do 
talho vão perder porque os 
pais que vinham buscar os 
filhos deixam de cá passar, 
e por aí fora. Todo o comér-
cio, que já sofreu tanto com 
o encerramento das fábricas, 
com a saída dos correios lá 
do centro, vai perder ainda 
muito mais. Se tirarmos es-
tas crianças daqui, que tão 
bem estão, vamos perder 
nós, pais, mas a comunida-
de toda também vai perder, 
e este é o sentido desta ma-
nifestação, orientada para 
envolver toda a comunidade 
da defesa dos seus interes-
ses como colectivo”, justifica 
Sofia Almeida. 

Na base deste protesto 
está os cortes aos contratos 
de associação, que há dé-

cadas eram mantidos com 
instituições como a Didáxis 
e o Externato Delfim Ferrei-
ra, situação que deixou Riba 
de Ave num vazio de oferta 
pública de ensino do 5.º ao 
12.º ano de escolaridade, e 

tem condicionado fortemen-
te a vida de alunos e pais, 
forçados a sair da vila e do 
concelho para estudar em 
escolas sobrelotadas. Sofia 
Dias recorre aos conhecidos 
constrangimentos logísticos 
da Escola Básica Integrada 
de Pedome, “tanto é que 25 
meninos de Riba de Ave fo-
ram enviados para Joane”, 
e à sobrelotação da escola 
de Vila das Aves, que ape-
sar de fora do concelho tem 
sido opção para uma larga 
maioria de crianças da vila 
por razões de proximidade, 
onde “há filas de uma hora e 
meia para almoço sendo que 
esse é o tempo dos meninos 

para almoçar”, para ter a cer-
teza que “temos que fazer 
alguma coisa”, uma vez que 
é evidente a incapacidade da 
rede pública de ensino nesta 
zona do concelho.

Solução impõe-se, 
mas a forma 
é “indiferente”

Sofia Dias, que na quali-
dade de mãe se vê deparada 
com todos estes problemas 
no horizonte próximo, subli-
nha que lhe é “indiferente” 
a forma como o Governo 
resolve o problema: “temos 
aqui duas escolas com boas 
infraestruturas e queremos 
utilizá-las. Não queremos 
uma nem outra em particular. 
Queremos que a Câmara, o 
Governo se disponibilize a 
alugar, a comprar… A forma 
como o fazem é indiferente. 
Só queremos uma solução! 
Nem queremos prejudicar o 
Agrupamento de Escolas de 
Pedome. Queremos oferta 
pública de ensino até ao 12.º 
ano”. José Dias acrescenta 
que a Câmara Municipal já 
deu, de resto, um sinal de 
disponibilidade para coope-
rar na solução, “só resta ao 
Ministério e á tutela colocar 
os professores”.

Os dois promotores da 

manifestação sublinham que 
a falta de oferta pública de 
ensino, que era promovida 
pela Didáxis e pelo Externa-
to, é uma questão que afecta 
não só a vila de Riba de Ave 
como das freguesias circun-
vizinhas, para onde durante 
décadas gravitaram os alu-
nos. José Dias fala de uma 
medida “impensável” com 
consequências à vista. Para 
além dos problemas imedia-
tos conhecidos, com cons-
trangimentos de gestão do 
espaço por força de excesso 
de alunos, o promotor fala de 
“uma desqualificação total 
do ensino” e de um “retro-
cesso diário na qualidade da 
educação”, quando Portugal 
“devia estar a fazer o cami-
nho contrário, devia estar a 
evoluir, para tentar acompa-
nhar os países que são uma 
referência nesta matéria”.

Sofia Almeida e José 
Dias, que para o ano correm 
o risco de se deparar com a 
falta de alternativas para a 
progressão de estudos da 
filha mais velha, entenderam 
que era o momento de “fazer 
alguma coisa e tentar que as 
nossas vozes cheguem ao 
Governo e que esta situação 
seja repensada”. 

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Iniciativa tem lugar no próximo sábado, dia 27, pelas 10 horas, junto à ponte de acesso à vila

Manifestação em Riba de Ave reclama 
do Governo ensino público até ao 12.º ano
INICIATIVA É DE CIDADÃOS, PAIS, CONFRONTADOS COM “RETROCESSO” 
NA QUALIDADE DO ENSINO

Promotores da manifestação contam com adesão da comunidade, 
por considerar que esta é uma causa de todos

Brufe associa-se a campanha 
de recolha de roupa 
da Juventude Popular

A campanha de recolha de 
roupa iniciada pela Juventude 
Popular (JP) de Vila Nova de 
Famalicão ganhou, na passa-
da semana, um novo parceiro: 
a freguesia de Brufe.

Para o presidente da Junta 
de Freguesia, Carlos Gomes, 
“ é com muito gosto que a 
Junta de Freguesia se asso-
cia a mais uma campanha de 
cariz solidário que visa ajudar 
quem mais necessita”. Desta 
forma, as roupas poderão ser 
entregues também na Junta 
de Freguesia de Brufe durante o horário de atendimento às segundas e quintas-feiras das 
20h00 as 22 horas.

Já o presidente da Concelhia de Vila Nova de Famalicão da JP, José Miguel Silva, refere 
que “é com um orgulho imenso que vemos a Junta de Freguesia de Brufe associar-se a esta 
campanha sendo que tal facto não nos surpreende tendo em conta o trabalho que este execu-
tivo tem desenvolvido desde 2005 em prol da comunidade”. 
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No poupar é que vai estar 
o ganho da indústria do ves-
tuário, num tempo que é de 
mudança de paradigma na 
produção, e de alteração de 
padrões de consumo, ajus-
tados à necessidade de um 
sector sustentável do ponto 
de vista ambiental e econó-
mico. Essa é a convicção da 
designer internacional Anne 
Prahl, que esteve na passa-
da terça-feira em Vila Nova 
de Famalicão, na conferên-
cia Famalicão Circular, uma 
iniciativa promovida pela 
Câmara Municipal, com o 
objectivo abordar as novas 
sinergias industriais, e a re-
definição dos ciclos de pro-
dução de acordo com esse 
desígnio global que é o da 
sustentabilidade.

O têxtil, a água, e os no-
vos modelos de negócio 
e novos empregos foram 
alguns dos temas aborda-
dos pela especialista. Anne 
Prahl trouxe para o debate 
exemplos concretos dessa 
nova fileira têxtil, que vem 

apostando na inovação, não 
só como forma de reduzir o 
desperdício, mas também 
como forma de promover a 
reutilização de materiais e 
uso de matérias-primas que 
minimizem o consumo de 
água. Revelou ainda novos 
modelos de negócio, que 
contrariam a massificação 
com conceitos orientados 
para a durabilidade e per-
sonalização das peças de 
vestuário, realidades que 
encontram, principalmente 
nos países do norte da Euro-
pa, uma forte aceitação por 
força de uma sociedade civil 
sensível ao tema da susten-
tabilidade.

Com esta iniciativa, a 
Câmara Municipal procura 
“criar uma visão mais aber-
ta” acerca deste conceito de 
economia circular, um tema 
que, para o presidente Pau-
lo Cunha, “não sendo novo é 
muito actual”, e que importa 
fazer debater com as em-
presas famalicenses, não 
só “para ter opinião”, mas 

também para “quem sabe, 
internalizá-las nas nossas 
empresas”. 

Numa lógica de fortaleci-
mento do tecido empresarial 
para o mercado global, o edil 
famalicense adiantou que 
estão abertas novas oportu-
nidades para as empresas, 
com fundos comunitários 
disponíveis para as empre-
sas que adoptem esta meto-
dologia, o que torna este de-

bate ainda “mais importante”. 
Paulo Cunha entende que 
esta dinâmica circular – “a 
ideia de que o processo pro-
dutivo nunca termina, porque 
o produto acabado, uma vez 
concluída a sua vida útil, 
será novamente matéria-pri-
ma para um novo produto 
acabado, e assim sucessiva-
mente” -, é o novo futuro da 
indústria. Não pelo que sig-
nifica ao nível “da sustentabi-
lidade ambiental, da pegada 
ecológica, da preservação 
de matérias-primas, da boa 
relação com o meio e com a 
natureza”, mas também pe-
los ganhos económicos. “As 
empresas que conseguirem 
fazê-lo vão ter processos de 
produção com custos mais 
baixos, o que lhes permitirá 
estar melhor colocadas no 
mercado”, sublinha.

Apesar de o município 
não ter propriamente uma 
palavra a dizer no quadro 
daquelas que são as opções 
dos empresários famalicen-
ses, Paulo Cunha considera 
que não pode alhear-se e 
deixar de dar o seu contri-
buto: “não há temas da Câ-
mara e temas do concelho, 
porque os temas da Câmara 
são os temas do concelho. 

Tudo o que é preocupação 
do concelho é preocupação 
da Câmara, tudo o que são 
acções necessárias no con-
celho têm que ser acções 
implementadas pela Câmara 
Municipal”. A “dimensão en-
volvente” que defende para 
a governação municipal é 
também extensível à verten-
te económica, na medida em 
que estes temas “são deci-
sivos para o concelho, para 
a sua dimensão económica 
actual, mas acima de tudo 
para a criação de bases de 
seguras de desenvolvimento 
económico no futuro”. 

Economia circular: 
revolução em curso

Maria José Carvalho, 
responsável pela sustenta-
bilidade e economia circular 
no Citeve, alinha com o pre-
sidente da Câmara ao consi-
derar que a implementação 
da economia circular não 
tem apenas a ver com sus-
tentabilidade, mas também 
com competitividade. 

Segundo esta responsá-
vel as empresas famalicen-
ses “estão atentas e sabem 
que têm que tomar atitudes”, 
conscientes de que os para-
digmas de consumo estão a 
mudar, e que isso terá im-
pacto nos modelos de produ-
ção e comercialização. Ma-
ria José Carvalho considera 

que não estaremos perante 
uma “nova revolução indus-
trial”, conceito no qual encai-
xa a “Indústria 4.0”, mas ad-
mite que estaremos perante 
uma “revolução económica”, 
pela forma como irá alterar 
toda a fileira, desde a manu-
factura à transacção. 

Consciente que estamos 
perante um momento deter-
minante para a indústria, e 
que este conceito vem rom-
per com a filosofia empresa-
rial que conhecemos, orien-
tada para a maximização da 
produção com vista à maxi-
mização dos ganhos, Maria 
José Carvalho entende que 
a verdadeira mudança será 
ditada pelo consumidor, e 
que dependerá dele a forma 
mais célere ou mais lenta 
como a alteração do sector 
ocorrerá. Em todo o caso, 
confia plenamente na capa-
cidade do sector têxtil em 
responder ao desafio: “a in-
dústria têxtil, nomeadamente 
a que conhecemos em Por-
tugal, tem sido uma indústria 
muito atenta às evoluções e 
tem respondido muito bem 
às mudanças. Por isso é 
uma indústria que já teve 
muitas vezes a morte anun-
ciada e continua aqui com 
força”. De resto, demonstra 
confiança na sua capacidade 
de reinvenção constante: “os 
nossos industriais são muito 
atentos ao que se vai pas-
sando, não andam distraídos 
com o que se está a passar 
no mundo, estão muito perto 
das grandes marcas, daquilo 
que o consumidor final pede, 
e rapidamente consegui-
rão responder e ajustar-se 
àquelas que serão as novas 
necessidades. Estou perfei-
tamente convencida disso”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Famalicão Circular reuniu especialistas e empresários em torno dos novos desafios 
para o sector têxtil

Economia circular: novo paradigma 
de sustentabilidade ambiental e económica

Anne Prahl, que falou no primeiro painél, é designer especializada 
na economia circular

FORAVE na Turquia
A FORAVE enviou dois representantes à 

reunião do projeto “E-Treasure: mylovelyEuro-
pe” realizada na escola Turca HaciMuratHati-
ceOzsoyAnadoluLisesi, em Cesme, de 2 a 6 
de outubro.

A comitiva famalicense reuniu com parcei-
ros de escolas da Turquia, Grécia, Bulgária, 
Itália, Polónia, Bulgária e Letónia, para uma 
avaliação das atividades e trabalhos realizados no primeiro ano do projeto. Foram ainda 
planificados os trabalhos e mobilidades a realizar neste segundo ano.

O projeto, que tem como objetivo a divulgação do património cultural de cada país par-
ticipante, com recurso às novas tecnologias, nomeadamente apps e websites, teve ainda 
lugar uma visita de estudo às cidades de Izmir e Ephesus. Os trabalhos realizados podem 
ser consultados no canal YouTube “Forave Escola Profissional” e na página do Facebook 
“Forave Projetos Europeus”.
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Dia a Dia - Mário Martins

25 anos de glória…
O “veni, vidi, vinci” (chegar, ver e vencer) do 
imperador romano não aconteceu com estes atletas! 
Muitos deles chegaram ao GDNF ainda bebés e 
crianças! Viram o grande e acolhedor ambiente e 
fizeram desta casa também a sua casa! Contaram, 
ainda ensonados, muitos azulejos e beberam e 
cheiraram muito cloro que não tem propriamente o 
odor do perfume “Patcholi”! Não foram os “heróis 
do mar”, mas são os heróis da água, no que ela pode 
representar de coragem e de superação! 
Venceram e vencem pelo treino, pelo trabalho, pela 
dedicação e pela ambição que os move e que os liga 
umbilicalmente a um grande clube chamado Grupo 
Desportivo de Famalicão!

1. Fama e paixão…
Tive a grande honra e o enorme prazer de apresentar, na 

Casa das Artes, no dia 21 de outubro, o livro comemorativo 
dos 25 anos do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão 
(CDNF), intitulado “25 Anos de Fama e Paixão”. 

Disse a todos os presentes que este é um livro “vosso”, dos 
nadadores, dos professores e da direção, um livro que eu tive 
o privilégio de ler antes de ele adquirir o seu formato final. Li 
os textos, fiz algumas correções, dei títulos, sempre subjetivos, 
onde não existiam, deleitei-me com tudo o que disseram e com 
os sonhos que todos conseguiram transformar em matéria, em 
realidade e em vida.

Na sequência do percurso de todos, este é também um livro 
de força e de unidade, um livro que traduz em palavras a forma 
de ser e estar no GDNF. Um livro que nos diz também o quan-
to se envolveram no desporto que estes jovens escolheram 
os pais e outros familiares, para que todos fossem campeões! 
Eles, os pais e os familiares, são também os heróis das histó-
rias de sucesso que povoam as páginas do livro…

Fez por estes meses 10 anos que Michael Phelps conquis-
tou oito medalhas de ouro, nos Jogos Olímpicos de Pequim, na 
China, realizados em 2008, superando o meu ídolo de sempre, 
na Natação, Mark Spitz que, em 1972, em Munique, também 
nos Jogos Olímpicos, havia conquistado sete medalhas de 
ouro. Ao conquistar a 19ª medalha, nos Jogos Olímpicos de 
Londres, realizados em 2012, Michael Phelps tornou-se o atleta 
mais medalhado da História dos Jogos Olímpicos!

Todos nos orgulhámos também de Katie Ledechy que, com 
19 anos, foi eleita a melhor nadadora de 2016, ano dos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro e da sueca Sara Sjoestrom, a me-
lhor nadadora do mundo em 2017. Não nos esqueçamos tam-
bém que, no passado dia 8 de outubro, comemorámos a atribui-
ção do Nobel da Literatura a José Saramago… Ele é também 
um campeão!

2. Um campeão olímpico…
Este foi, portanto, um belo tempo para celebrarmos todos 

os 25 anos do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão por-
que, ao celebrarmos 25 anos, estamos a falar também de mui-
tas conquistas e de muitas vitórias, conseguidas por um mag-
nífico grupo muito largo de atletas nadadores, de professores e 
de técnicos muito competentes.

Como diz no livro Agostinho Fernandes, “foi há vinte e cinco 
anos e eu tinha então quarenta e oito anos… o que faz toda 
a diferença. Hoje ainda conto mais e o que eu quero é contá-
-los… por tonto que pareça, no dizer do poeta algarvio João de 
Deus, autor do Campo de Flores… um dos mais belos livros da 
literatura portuguesa.

Por esses tempos, quem quisesse nadar tinha de deslocar-
-se até à vizinha cidade de Santo Tirso, pois que os famalicen-
ses só nadavam no mar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde 
ou nos rios próximos. Havia algumas poucas piscinas privadas, 
mas apenas serviam os amigos e os amigos dos amigos.   Co-
meçamos a obra das piscinas com garra e logo alguns dirigen-
tes desportivos e pais começavam a sonhar e a falar em anima-
ção desportiva e natação competitiva. Ficamos todos contentes 
porque a educação é obra de todos. Como que por maravilha 
era mesmo isto que desejava que acontecesse, cabendo à Câ-
mara Municipal apoiar e ajudar ativamente. E assim foi.”

Falta ao GDNF o Campeão ou os Campeões Olímpicos, 
mas isso é uma questão de tempo, de perseverança, de luta, 
de superação, de força, de esforço, de trabalho, de inquietação 
e de ambição, palavras a que todos estão habituados no clube 
e que fazem parte do vocabulário quotidiano de todos!

Aqui temos que lembrar João Araújo que está ligado ao Gru-
po Desportivo de Natação de Vila Nova de Famalicão desde 
os 5 anos e que nadou ao serviço do clube durante 20 anos. 
Percorreu todos os escalões, contou com várias internaciona-

lizações e ganhou inúmeros títulos de campeão nacional, mas 
destaca-se a sua participação em campeonatos do Mundo e 
nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. João Araújo consi-
dera importante o convívio com os colegas, a aprendizagem e 
os laços de amizade que criou e sente que foram fundamentais 
para consolidar a sua carreira desportiva, mas também a car-
reira profissional de médico.

3. A união que faz a força…
“Será sempre com nostalgia e vontade de dar mais uma bra-

çada que olho para o meu medalheiro em casa e conto os 64 
títulos de campeão nacional, vejo os diplomas de recordista na-
cional e os das várias internacionalizações por Portugal, sendo 
que ao mesmo tempo sinto aquele cheiro a cloro e relembro o 
barulho dos meus colegas numa só voz a puxar por mim: “Vai 
Paulo... Vai Paulo... Vai Fama”, diz um atleta nos “25 Anos de 
Fama e Paixão”. Este é o espírito, esta é a vida que todos com-
partilham neste belo livro de que todos são autores.

Todos absorvem e dão força ao lema eterno dos Jogos 
Olímpicos “Citius, Altius, Fortius – Mais rápido, mais alto, mais 
forte”, tão bem corporizado no “Discóbulo” de Miron!

Não há segredos para os sucessos destes nadadores! O 
seu êxito assenta em trabalho, dedicação, sacrifício, treino e 
persistência. Tentaram a perfeição, sabendo que é impossível 
atingi-la. Ganharam todas as medalhas e todos os troféus com 
suor e em madrugadas de sonhos que sabiam que podiam al-
cançar. Como Einstein, aprenderam depressa que “o único sítio 
em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário”!

O “veni, vidi, vinci” (chegar, ver e vencer) do imperador ro-
mano não aconteceu com estes atletas! Muitos deles chegaram 
ao GDNF ainda bebés e crianças! Viram o grande e acolhedor 
ambiente e fizeram desta casa também a sua casa!

Contaram, ainda ensonados, muitos azulejos e beberam 
e cheiraram muito cloro que não tem propriamente o odor do 
perfume “Patcholi”! Não foram os “heróis do mar”, mas são os 
heróis da água, no que ela pode representar de coragem e de 
superação!

Venceram e vencem pelo treino, pelo trabalho, pela dedica-
ção e pela ambição que os move e que os liga umbilicalmente 
a um grande clube chamado Grupo Desportivo de Natação de 
Famalicão!
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O arranque das obras 
de reabilitação do Mercado 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão vai ter um atraso 
de pelo menos meio ano. 
Tudo por conta da extinção 
do primeiro procedimento 
concursal, lançado há cerca 
de meio ano, e para o qual 
nenhuma proposta foi valida-
da. A Câmara já lançou, en-
tretanto, novo concurso, para 
o qual foi dada luz verde na 
reunião do executivo da pas-
sada quinta-feira. 

A diferença do primeiro 
concurso para o segundo é 
o valor base proposto, que 
passa dos 3,3 milhões de eu-
ros para mais de 3,9 milhões, 
no sentido de reajustar o 
montante do investimento a 
uma melhoria das condições 
conjunturais do mercado da 
reabilitação, circunstância 
que, no entender do presi-
dente da autarquia, Paulo 
Cunha, deverá ser a causa 
de um concurso “pouco atra-
ente” para os operadores do 
sector. 

“O que aconteceu foi que, 
nos últimos meses os merca-
dos, ao nível dos custos das 
matérias-primas e da mão-
-de-obra, essencialmente, 
sofreram grandes alterações, 
o que fez com que houvesse 
uma oscilação do preço para 
a execução dessa obra. O 
concurso que apresentamos 
não foi objecto de nenhuma 
proposta, não houve nenhu-
ma empresa que quisesse 
executar a obra no preço que 
tínhamos proposto. Fizemos 
uma reavaliação dos custos 
do mercado, e há uma pro-
posta que vem a reunião de 
Câmara exactamente com 
este propósito de levarmos 
a concurso uma obra em 
termos mais acertados”, jus-
tifica o edil famalicense, para 
quem ignorar o desfasamen-
to entre o valor proposto e as 
circunstâncias do mercado, 
recorrendo aos “trabalhos a 
mais” não era opção. “Prefe-
rimos correr o risco de acon-
tecer o que aconteceu aqui, 
em que a proposta não teve 
a adesão as empresas do 
sector, do que fazer doutra 
forma e depois ter uma fac-
tura final muito mais alta para 

o erário público”, explica, de-
fendendo “o maior rigor pos-
sível” para o processo.

Paulo Cunha admite que 
este percalço vem alterar 
o calendário inicial para a 
obra: “o facto de este concur-
so ter ficado deserto significa 
um atraso na obra de cerca 
de seis meses. Quando es-
perávamos que até ao final 
deste ano a obra pudesse 
estar a começar, neste mo-
mento acreditamos que po-
derá começar até ao final de 
Junho do próximo ano”. Des-
valoriza o atraso, na medida 
em que esta obra, sendo ne-
cessária, “já o é mais de 20 
ou 30 anos”. “Quanto mais 
depressa for implementada, 
melhor, mas um atraso de 
seis meses não é uma con-
sequência tão gravosa como 
isso”, conclui a propósito.

PS abstém-se 
por reservas quanto 
ao suporte técnico 
do 2.º concurso 

Os vereadores do PS 
abstiveram-se nas duas pro-
postas, quer na da extinção 
do primeiro concurso, que 
na de lançamento do novo, 
por considerar o percalço 
gerado no primeiro proces-
so recomendaria cuidados 
acrescidos no lançamento 
deste segundo, recorrendo, 
nomeadamente, a consulto-
ria externa e especializada 
no sentido de ficar o segun-
do valor proposto. Isso mes-
mo explicou aos jornalistas o 
vereador Nuno Sá: “do ponto 
de vista técnico temos dúvi-

das que, se queremos acele-
rar a obra, e sendo esta uma 
obra muito importante, a Câ-
mara não precisaria aqui de 
uma colaboração de uma en-
tidade externa de auditoria 
que ajudasse no lançamento 
deste concurso, nomeada-
mente no lançamento do 
valor base e dos preços”. “O 
que é certo é que o primei-
ro concurso caiu”, advertiu o 
socialista, pelo facto do valor 
proposto “estar desfasado 
da realidade”, ao ponto de fi-
car “deserto”, o que sugeriria 
cautela acrescida, que não 
aconteceu, daí as reticências 
do PS.

Nuno Sá lamenta que se 
tenham sido dadas “falsas 
expectativas” aos famali-
censes, perante uma obra 
que considera “muito im-
portante”, porque pode ser 
geradora “de mais turismo, 
mais economia, mais cul-
tura, pode ser um grande 
desenho do urbanismo da 
cidade”, bens que considera 
essenciais para que se volte 
a correr riscos.

Confrontado com as dú-
vidas do PS relativamente 
à fundamentação técnica 
ajustada do valor base des-
te segundo concurso, Paulo 
Cunha desvaloriza, até por-
que desconhece as razões 
que levam ao cepticismo dos 
vereadores da oposição pe-
rante a informação dos técni-
cos municipais, que decorre 
de leituras actualizadas do 
mercado.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Deliberação foi tomada na reunião 
do executivo da passada quinta-feira

Mercado Municipal: 
primeiro concurso 
cai, Câmara avança 
já para segundo
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Na passada semana foi 
entregue pelo Governo, na 
Assembleia da República, a 
proposta de Orçamento do 
Estado para 2019, após ne-
gociações com os seus par-
ceiros mais à esquerda.

Perante o crescimento 
económico do país, conta-
giado pela conjuntura favo-
rável dos mercados inter-
nacionais, e face ao défice 
controlado das contas públi-
cas, consequência directa 
de medidas adoptadas pelo 
anterior governo, espera-
va-se com expectativa um 
orçamento que reflectisse-
políticas de foro estrutural e 
que visassem assegurar a 
sustentabilidade das finan-
ças e da economia do país, 
para dessa forma o preparar 
para uma eventual reversão 
da conjuntura económica fa-
vorável.

Porém, não sucedeu. 
Uma vez mais o Partido So-
cialista, desta vez com influ-
ência directa dos partidos 
mais esquerda, apresenta 
aos portugueses um orça-
mento de estado que visa 
apenas e só garantir o futuro, 
não do país, mas do partido 
que o governa.

Quem visse este orça-
mento, desconhecendo a 
agenda política nacional, 
facilmente chegaria à con-
clusão de que 2019 é ano 
de eleições, pois é manifes-
tamente eleitoralista o or-
çamento que a geringonça 

apresenta ao país.
 Nas mais diversas 

áreas de intervenção, este 
orçamento tudo promete 
mas nada garante, pois em 
nenhuma delas acautela o 
factor da sustentabilidade, 
limitando-se a entregar rebu-
çados aos portugueses que, 
esperemos, não venham, 
como antes, a trazer sabor 
amargo.

O que os portugueses te-
rão de compreender, é que 
aquilo que o orçamento do 
estado para 2019 lhes reser-
va custar-lhes-á muito caro 
ao longo do ano.

Em primeira análise, o 
orçamento prevê uma auto-
rização ao governo para a 
criação de um novo tributo 
para a protecção civil, o que 
na realidade constituirá um 
adicional ao IMI, a suportar 
por todos os proprietários de 
imóveis.

Por outro lado, convém 
não esquecer que a elevada 
carga fiscal no âmbito dos 
impostos indirectos se man-
tém inalterada, o que con-
substancia a continuidade 
da política de injustiça fiscal 
preconizada por este gover-
no. Pagam todos, indepen-
dentemente da sua capaci-
dade de poderem pagar. 

No plano do IRS o orça-
mento não revê as taxas e os 
escalões, não as actualizan-
do de acordo com a inflação, 
o que significa que os por-
tugueses pagarão mais de 

imposto sobre o rendimento.
Em suma, numa breve de-

monstração entre o deve e o 
haver, quem sai mais bene-
ficiado com o orçamento do 
estado para 2019 é o Partido 
Socialista, que a reboque de 
medidas populares de de-
volução de rendimentos por 
um lado, compensadas pelo 
saque em impostos por ou-
tro, sai galvanizado para as 
eleições de 2019.

Por sua vez, para quem 
conhece bem a agenda po-
lítica nacionalhá-de já ter 
sentido que não há muito 
o mesmo sucedeu. Foi em 
2009, quando José Sócrates 
assumiu semelhante estraté-
gia política, onde, a pretexto 
de vencer as eleições legis-
lativas, apresentou ao país 
um orçamento eleitoralista 
que, em plena crise financei-
ra, afundou definitivamente o 
país e o entregou aos credo-
res externos. 

Coincidência ou não o 
certo é que o lugar é o mes-
mo, os intervenientes são 
quase os mesmos e a ideia 
base não alterou, o que en-
quadra verdadeiramente na 
definição de déjà vu.

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

Orçamento Déjà Vu!

São já quase mil as con-
sultas gratuitas de nutrição 
que foram disponibilizadas 
pela Casa da Juventude, 
desde que o serviço entrou 
em funcionamento em 2015. 
Entretanto, desde o início do 
ano e até ao final do mês de 
Setembro já se realizaram 
quase 400 consultas, no Es-
paço Saúde e Bem-Estar, 
números que ultrapassam os 
registados em todo o ano de 
2017, em que o número de 
consultas foi da ordem das 
354.

Os números são avança-
dos pela Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão, 
entidade que tutela a Casa 
da Juventide, onde o Espaço 
Saúde e Bem-Estar acompa-
nha actualmente cerca de 80 
jovens. 

As consultas na Casa da 
Juventude são gratuitas e 
agendadas de acordo com a 
disponibilidade dos técnicos 

e dos jovens, através do pre-
enchimento de um formulário 
disponível em www.juventu-
defamalicao.org, ou através 
do número de telefone 252 
314 582. 

Recorde-se que hoje, ter-
ça-feira, 16 de outubro, se 
assinala o Dia Mundial da 
Alimentação, estabelecido 
em novembro de 1979 pe-
los países membros na 20ª 

Conferência da Organização 
das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura. 
Alertar para a necessida-
de da produção alimentar e 
reforçar a necessidade de 
parcerias a vários níveis e 
alertar para a problemática 
da fome, pobreza e desnu-
trição no mundo são alguns 
dos objetivos deste dia. 

Casa da Juventude:
consultas gratuitas 
de nutrição já são quase mil
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CHMA assinalou 
Dia Mundial 
da Saúde Mental

 
O Dia Mun-

dial da Saúde 
Mental assina-
lou-se no pas-
sado dia 10, e 
o Centro Hospi-
talar do Médio 
Ave (CHMA), 
através do Ser-
viço de Saúde 
Mental, asso-
ciou-se uma vez à comemoração da data com um debate 
que decorreu no auditório do Fórum Trofa XXI, onde foram 
ouvidos especialistas na matéria. 

Na parte de manhã, o tema foi a “Saúde Mental e De-
pendência” onde foi abordada a dependência do jogo. O 
painel da tarde teve como assunto central a questão do 
ciúme numa sessão intitulada “Namorar não é controlar”. 

 Segundo Pedro Teixeira, médico psiquiatra do CHMA 
e membro da comissão organizadoradeste evento, esta 
iniciativa tem como objectivo “sensibilizar a comunidade 
envolvente para a importância do reconhecimento e trata-
mento das doenças mentais, mas também possibilitar um 
trabalho em rede que envolva não só hospitais, a saúde 
pública e cuidados de saúde primários, bem como as es-
colas, as forças de segurança, o SICAD e outras organiza-
ções não governamentais”.

Está dado o primeiro pas-
so para a criação da Clínica 
da Mulher, da Criança e do 
Adolescente. A Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Fa-
malicão aprovou, na reunião 
do executivo da passada 
quinta-feira, a atribuição de 
um apoio financeiros de 150 
mil euros ao Centro Hospita-
lar do Médio Ave (CHMA), o 
que irá permitir dar os primei-
ros passos para a concreti-
zação do projecto apresen-
tado em Dezembro de 2017.

A infraestrutura, orçada 
em 300 mil euros, e a criar 
nas instalações das antigas 
Urgências do Hospital de Fa-
malicão, não terá qualquer 
comparticipação governa-
mental o do próprio CHMA, 
uma vez que a angariação 
dos restantes 150 mil euros 
necessários conta com o 
apoio do tecido empresarial 
e da sociedade civil fama-
license. Segundo o presi-
dente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão, 
Paulo Cunha, metade des-
tes 150 mil euros já estão 
garantidos, o que reforça a 
confiança no sucesso desta 
operação de mecenato.

Apesar do investimento 
nas valências do Serviço Na-
cional de Saúde (SNS) não 
serem da competência do 
município, o edil famalicense 
inscreve esta iniciativa da go-
vernação local na convicção 
de que “o sucesso do projec-
to do Hospital em Famalicão 
é importante para o território 
e para a sua afirmação no 
contexto regional, nacional e 
internacional”, entendo ainda 
que esta valência em parti-
cular, porque vocacionada 
para a maternidade, para 
a saúde da mulher, para a 
criança e para o adolescen-

te, “é crítica no sucesso do 
projecto hospitalar”. Na de-
fesa da melhoria dos cuida-
dos de saúde, e procurando 
que cada vez mais crianças 
nasçam em Famalicão, Pau-
lo Cunha considera que era 
importante “dotar o Hospital 
de uma estrutura autóno-
ma, com um ambiente muito 
próprio, muito focado nestas 
condições, retirando esta 
área do universo hospitalar, 
o que exigia uma nova in-
fraestrutura”. Estes foram, 
sublinha, os fundamentos do 
desafio lançado ao CHMA, 
disponibilizando-se o mu-

nicípio para co-financiar o 
investimento, na convicção 
de que a sociedade civil fa-
malicense não deixaria de se 
associar. “É um sinal pouco 
comum ao nível nacional”, 
admite, “mas é um sinal 
inequívoco daquilo que os 
famalicenses, corporizados 
pela Câmara Municipal, mas 
também por cidadãos e em-
presas do nosso concelho, 
pensam acerca da importân-
cia do Hospital, acerca da 
importância da maternidade 
do Hospital, e em relação ao 
futuro do concelho”. 

A angariação dos fun-
dos “está a correr bem”, 
segundo Paulo Cunha, que 
fala de uma primeira etapa 
cumprida, com a angariação 
de mais de 50 por cento do 
capital pretendido. A segun-
da etapa a iniciar-se com-
preende um evento com o 
objectivo de contribuir para a 
angariação dessas receitas. 
O autarca fala de um proces-
so que “tem ido além do que 
inicialmente era expectável”, 
e garante que estão a ser da-
dos importantes para atingir 
o objectivo quanto antes.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Clínica da Mulher, Criança e Adolescente anunciada no final de 2017

Câmara “patrocina” nova clínica do CHMA 
com 150 mil euros

Projecto foi apresentado no final do ano passado
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Enquanto as obras de 
beneficiação do troço da 
Estrada Nacional 14 (EN 14) 
decorrem em bom ritmo, e 
deverão estar concluídas 
no prazo previsto (Maio de 
2019) no troço entre a Va-
riante Nascente à cidade Vila 
Nova de Famalicão e a zona 
de Santana, em Ribeirão, 
a construção de uma nova 
travessia sobre o rio Ave não 
tem condições de acontecer 
antes de 2020. 

Numa visita de traba-
lho às obras, o ministro do 
Planeamento e das Infra-
estruturas, Pedro Marques, 
descarta a possibilidade da 
construção dessa alternati-
va acontecer a breve prazo, 
justificando que projecto não 
tem, sequer, luz verde da 
Agência Portuguesa do Am-
biente (APA), relativamente 
ao estudo de impacto am-
biental, e terá ainda que ser 
sujeito a todas as fases de 

contratação pública e visto 
do Tribunal de Contas, o que 
remete a construção para 
nunca antes de 2020. 

Assim, o governante as-
sume que o Orçamento de 
Estado em discussão no 
momento, não contempla ca-
bimentação para o troço in-
termédio, na Trofa, que fará 
a ligação entre os traçados 
de Famalicão, já em obra, 
e o da Maia, ainda a inter-
vencionar: “o Orçamento de 
Estado prevê a possibilidade 
de fazer esta fase da obra e 
a obra junto à Maia, a fase 
mais a sul. O lançamento da 
fase intermédia não teria que 
ter inscrição neste momento, 
porque depois tem toda a 
fase de contratação púbica, 
obtenção de visto do Tribunal 
de Contas, o que fará demo-
rar mais tempo o arranque 
de obra”. Pedro Marque ad-
mite apenas o arranque do 
processo de contratação, 

mas assume que “é melhor 
dizer as coisas como elas 
são”.

Pedro Marques assumiu-
-se contudo, confiante num 
parecer favorável da APA: 
“temos, finalmente, uma so-
lução técnica que nos parece 

que acabará por ser aprova-
da pela APA, que tem boas 
indicações de aprovação 
pela agência ambiental, e 
se assim for já nos permitirá 
lançar o investimento relativo 
a toda a variante à EN 14”. 
Pedro Marques acredita que 
“ainda este ano a APA nos 
dê o ‘ok’”.

Relativamente aos traba-
lhos em curso não troço de 
Vila Nova de Famalicão, or-
çados em 3,3 milhões de eu-
ros, o ministro congratula-se 
com o primeiro passo para 
a resolução de um proble-
ma para o qual os autarcas 
alertam há décadas: “as pes-
soas, ao longo dos anos, ha-
bituaram-se a ver para crer, 
pois a obra está no terreno”. 
Para o terreno deverá ir em 
breve, segundo o governan-
te, a intervenção prevista 
para a zona da Maia, no mo-
mento dependente de buro-
cracias onde se inclui visto 
do Tribunal de Contas.

Ambição de décadas 
“começa a ter 
uma boa dose 
de realismo”

O presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, Paulo Cunha, 
mostra-se satisfeito com o 
andamento da intervenção 
na EN 14, e também com as 
garantias de continuidade do 
projecto dadas pelo ministro 
do Planeamento e das In-
fraestruturas relativamente 
às restantes fases, da Trofa 
e Maia. “Aquilo que era uma 
ambição de algumas déca-
das começa a ter uma boa 
dose de realismo”, referiu a 

propósito.
O edil famalicense apro-

veitou a visita de trabalho do 
governante para o sensibi-
lizar para a necessidade de 
investimento numa nova liga-
ção da EN 14 à zona indus-
trial de Sam, em Ribeirão, 
abandonada depois de um 
novo enquadramento dado 
pelo actual Governo ao pro-
jecto que foi anunciado pelo 
anterior. Paulo Cunha ad-
mite que as acessibilidades 
não terão grande viabilidade 
no actual quadro de fundos 
comunitários, por força das 
regras impostas por Bruxe-
las, mas acredita que a solu-
ção poderá ser vertida para 
o novo quadro, a partir de 
2021, já que é mais ou me-
nos assumido o cepticismo 
relativamente à possibilidade 
de financiamento europeu no 
âmbito da reprogramação 
em curso.

“Processo na APA 
há muito tempo”, 
desconfia autarca 
da Trofa

Muito menos satisfeito 
com o ponto de situação da 
beneficiação da EN 14, no 
troço Famalicão-Maia, ficou 
o presidente da Câmara da 
Trofa, Sérgio Humberto, que 
vê o investimento a realizar 
no seu concelho remetido 
para nunca antes de 2020. 
Em declarações aos jornalis-
tas no final da visita de tra-
balho do ministro lamentou: 
“este processo já está na 
APA há muito tempo”. Con-
vidado a esclarecer as insi-
nuações que deixa acerca 
do parecer da APA, em falta, 

respondeu: “quando a APA 
tem em mãos um processo 
como este, não pode demo-
rar dois ou três anos a deci-
dir. Ou é, ou não é possível”.

Entretanto, regressou a 
2015 para “lembrar que esta 
obra já teve um concurso 
lançado, e que foi anulado”, 
uma decisão que o actual 
Governo tomou e a qual cen-
sura, na medida em que só 
veio atrasar um investimen-
to que considera essencial 
para a Trofa, mas também 
para os municípios vizinhos 
de Famalicão e Maia.

Projecto foi 
apresentado 
em 2015

O projecto que está a ser 
desenvolvido, refira-se, foi 
apresentado em 2015 pelo 
então Governo de Paços 
Coelho. O actual elenco go-
vernativo não o abandonou 
em definitivo, mas anulou um 
concurso que encontrou lan-
çado, compreendendo, no-
meadamente, a parte mais 
complexa e cara do projecto, 
a que inclui a contrução de 
um novo troço na Trofa, para 
desviar o trânsito do centro 
da cidade, e a construção de 
uma travessia alternativa à 
existente. 

A falta de estudo de im-
pacto ambiental para esta 
peça em concreto, foi o que 
levou o Governo de António 
Costa a anular o concurso 
que se encontrava em cur-
so, logo em 2016. Desde 
essa altura o processo terá 
sido remetido a APA, a quem 
cabe efectuar o tal estudo de 
impacto ambiental em falta, 
e a quem cabe ainda emitir 
parecer favorável ou desfa-
vorável. É ainda a falta desse 
parecer, segundo o ministro 
Pedro Marques, que está 
a impedir o lançamento do 
concurso para a empreitada.

A EN 14, que permite a li-
gação das empresas de Vila 
Nova de Famalicão, Trofa 
e Maia a um dos principais 
eixos exportadores do norte 
do país, o porto de Leixões 
e o aeroporto, estima-se que 
seja usasa por cerca de 30 
mil veículos por dia, sendo 
que dois mil destes veículos 
são pesados. 

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, visitou obras em curso

EN 14: beneficiação acelera em Famalicão 
e abranda na Trofa com nova travessia 
nunca antes de 2020

Ministro Pedro Marques recebido por Paulo Cunha, acompanhado do autarca da Trofa, Sérgio Humberto
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A freguesia de Calendá-
rio inaugurou, no passado 
sábado, um monumento de 
homenagem ao ex-comba-
tente que é também um novo 
espaço de lazer. Situa-se na 
Praceta de Rorigo, que foi 
requalificada.

Consciente que, para 
além da beneficiação a 
obra encerra um anseio da 
população, o que homena-
gear os ex-combatentes, o 
presidente da Câmara Mu-
nicipal, Paulo Cunha, fala 

de um espaço “perfeito pela 
simbologia, pelo enquadra-
mento, pela localização, por 
todos os elementos que o 
compõem e, acima de tudo, 
por tudo aquilo que permite 
fazer no futuro”. Para o edil, 
“este espaço consegue ser 
uma referência forte tanto 
para o passado, como para 
o futuro”. E explicou: “para o 
passado, pela memória que 
traz daqueles que combate-
ram na Guerra do Ultramar, 
e para o futuro, não só pela 

memória que permite desse 
momento da nossa história, 
mas também por outras rea-
lizações que permite. É uma 
praça, um ponto de encon-
tro, um espaço de formação 
de cidadania e de fortaleci-
mento de laços entre os vá-
rios atores da comunidade”.

A presidente da Junta de 
Freguesia, Estela Veloso,  
fala por sua vez num espaço 
de história e de lazer: “não 
queremos que este seja ape-
nas um local de cruzamento 

de carros. Queremos que as 
pessoas passem e fiquem 
por cá”.

A autarca explicou ainda 
que na execução do projeto, 
da autoria do arquiteto Ma-
nuel Afonso, tudo foi tido em 
conta de forma a evidenciar 
e a resumir alguns aspetos 
da história da Guerra Colo-
nial, desde logo através da 
representação de um Pe-
lotão de Soldados, de um 
mapa mundo com referência 
para os países envolvidos no 

conflito, de uma Rosa dos 
Ventos e da Cruz da Ordem 

de Cristo.

Calendário inaugurou monumento de homenagem 
ao ex-combatente

O Festival Famalicão Vi-
são’25 que decorre sob o 
tema Comunidade de Futuro 
está a entrar na recta final, 
depois de cerca de um mês 
de iniciativas diversas envol-
vendo a comunidade.

Hoje, terça-feira, o auditó-
rio da Fagricoop – Coopera-
tiva Agrícola dos Produtores 
de Leite é palco do II Fórum 
Bio Capital com os objeti-
vos de capacitar parceiros 
e fomentar o 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.

Amanhã, quarta-feira, 
pelas 10h00, no Centro de 

Estudos Camilianos, em S. 
Miguel de Seide decorre o II 
Fórum de Inovação Social, 
com uma reflexão sobre os 
novos desafios das organi-
zações sociais, configuran-
do-se perspetivas à inova-
ção e explorando-se novos 
caminhos e possibilidades 
de apoios às instituições. A 
iniciativa conta com a apre-
sentação, análise e debate 
sobre práticas de inovação 
social existentes em Fama-
licão, face às políticas públi-
cas e incentivos atualmente 
existentes.

Já na sexta-feira realiza-
-se também no Centro de 
Estudos Camilianos, a partir 
das 9h00, o colóquio “A linha 
do Tempo e o Tempo de Rea-
bilitar”, reunindo um conjunto 
diversificado de especialis-
tas nacionais nas áreas da 

arquitetura e do património. 
Pretende-se no fundo, pro-
mover uma reflexão sobre a 
evolução da arquitetura tradi-
cional até à contemporânea 
e as atuais dinâmicas de rea-
bilitação segundo os contex-
tos dominantes no território 
famalicense (rural, urbano, 
industrial). Na sessão será 
entregue o Prémio de Rea-
bilitação Januário Godinho 
e inaugurada a exposição “A 
Linha do Tempo”.

Na quinta-feira, pelas 
18h00, decorre na Casa das 
Artes a iniciativa Internatio-
nal Day, com o encerramen-
to do dia de boas-vindas aos 
estudantes estrangeiros em 
Famalicão e do dia de acolhi-
mento das comitivas de Ar-
teixo, Galiza, e de Liverpool, 
Reino Unido. A sessão ficará 
marcada pela formalização 

do Manifesto VNF.Alliance, 
que reúne um primeiro gru-
po de subscritores compro-
metidos com a estratégia de 
diplomacia para a internacio-
nalização do concelho.

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 envol-
vem diretamente muitas cen-
tenas de pessoas.

Para consultar a progra,a-
ção integral pode consultar 
o link http://www.vilanovade-
famalicao.org/_atividades_
fv25.

Bio Capital é a acção que se segue

Ao de 30 dias, Festival Visão’25 entra na reta final
Casa das Louças 
Maria da Fonte… Desde 1953
Uma das lojas mais 
antigas de Famalicão 
despede-se, reabrindo
para liquidação

Há 65 anos que Alípio Oliveira e Álvaro Moreira abriram 
as portas de uma das mais tradicionais lojas em Vila Nova 
de Famalicão,bem perto da Igreja Matriz Velha. Anuncia-
va-se, na altura: “Mais um moderno estabelecimento veio 
embelezar uma das mais lindas zonas da nossa Vila, a 
Praça 9 de Abril. A Firma (…) acaba de ali abrir uma sec-
ção de louças finas e artísticas, das mais importantes fá-
bricas de porcelana e faianças do País, bem como louças 
de alumínio, vidraria e cristais, onde as distintas senhoras 
da nossa terra encontrarão, por preços verdadeiramente 
convidativos, artigos que, até agora, teriam de procurar 
em Braga ou no Porto. (…) Este estabelecimento, cuja fal-
ta se fazia sentir, tem o sugestivo nome de «Casa Maria 
da Fonte» e é prova do bom gosto e iniciativa da Firma 
(…)” (Estrela do Minho, 30 de Agosto de 1953). Longe vão 
estas memórias, onde o comércio tradicional era uma ne-
cessidade que se fazia sentir eos hábitosse moldavam por 
maior requinte e elegância. Depois de encerrado o antigo 
espaço pela Câmara Municipal, face às debilitadas condi-
ções que o edifício apresentava, a Casa das Louças Maria 
da Fonte vai agora reabrir num novo local, no dia 26 de 
outubro, anunciando uma liquidação total dos seus arti-
gos. Quis o destino fazer com que a despedida ocorresse 
exatamente no mesmo sítio onde, com cerca de 14 anos 
de idade, Alípio e Álvaro começaram a trabalhar, no Nº 311 
da Avenida 25 de Abril. Como sempre aconteceu, as por-
tas voltarão a abrir-se com um sorriso a todos os clientes, 
pois como referem os sócios: “Criamos aqui uma família. 
Acabamos por conhecer quase toda a gente que cá vem. 
Trabalhamos com muitos filhos e netos dos nossos primei-
ros clientes”. “Ficamos tristes por ter de abandonar, mas 
acho que há clientes que ficam mais tristes que nós”.
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Só nos últimos três anos, a Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão investiu mais de 220 mil euros em alar-
gamentos de cemitérios, apoiando as Juntas de Freguesia, 
entidades que detêm a tutela destes equipamentos.

O vereador das Freguesias, Mário Passos, traça um cená-
rio de melhoria significativa da realidade cemiterial, a dias de 
se assinalar mais um Dia de Todos os Santos, data importan-
te no calendário católico. Fala de investimentos que acres-
centaram capacidade e dignidade, mas adianta que há novos 
projectos calendarizados até ao final do mandato. 

Pedra no sapato continua a ser, no entanto, o cemitério de 
Riba de Ave, cujo alargamento continua sem poder ser utiliza-
do por força de decisão judicial. O responsável autárquico ad-
mite os constrangimentos gerados, e diz-se confiante numa 
decisão célere e favorável do tribunal a respeito. Assume, 
contudo, que esperar muito mais tempo é “incomportável”, 
razão pela qual o município não pode rejeitar a ideia de um 
“plano B”.

 Povo Famalicense (PF) – O município tem feito um es-
forço, nos últimos anos, para investir nos cemitérios do 
concelho, onde havia um défice de investimento. Estamos 
perante um esforço financeiro significativo?

Mário Passos (MP) – Sim, tem sido um esforço financeiro 
grande. Só nos últimos anos a Câmara afectou a esta área 
mais de 220 mil euros, isto quando o investimento já vinha 
sendo feito no tempo do arquitecto Armindo Costa.

Nós interpretamos que os cemitérios são uma grande ne-
cessidade das comunidades, e que têm que ter muita digni-
dade. Isto trouxe a necessidade de investimento, quer para 
criar a tal dignidade, quer para acrescentar a tal capacidade. 

PF – Ou seja, a realidade encontrada era de valências 
que careciam de melhoramentos, e nalguns necessida-
des de alargamento da sua capacidade?

MP – Havia muitos casos de saturação, de facto. E os 
alargamentos vieram permitir criar tudo isso, a capacidade 
e também a dignidade necessárias. Com isso foi igualmente 
possível ajustar estes cemitérios às novas realidades, com a 
criação das tradicionais sepulturas e capelas, mas também 
gavetões, e locais para colocação de cinzas, uma vez que a 
cremação é uma opção cada vez mais corrente. Os nossos 
projectos já compreendem tudo isso, para que as famílias 
possam tomar as opções que desejarem.

PF – Esta realidade dos cemitérios, sendo sensível do 
ponto de vista afectivo, também é sensível do ponto de 
vista da ocupação do solo. Não pode haver alargamentos 
de cemitérios indefinidamente. Como é que o município 
planeia esta situação?

MP – Há aqui uma fórmula de que partimos. Atendendo 
à dimensão da freguesia e ao número de óbitos dos últimos 

anos, conseguimos prever as necessidades de alargamento.  
Normalmente não fazemos alargamentos para menos de 20 
anos, e estes casos ocorrem apenas quando já há constran-
gimentos para esse processo de alargamento. Como diz, já 
há casos em que está esgotada a capacidade para alargar 
mais naquele local. Uma realidade que há-de vir, daqui a uns 
anos, é a da criação de novos cemitérios, se possível próxi-
mo, mas terá que ser novo.

Neste momento ainda temos conseguido alargar os que 
temos, e a capacidade é, por norma, de 30/40/50 anos, a não 
ser nesses casos excepcionais em que já temos condiciona-
mentos na ocupação do solo.

PF – As novas técnicas também vieram facilitar esta 
gestão de espaço…

MP – Sim, o sistema aeróbio é o que a Comissão de Co-
ordenação do Desenvolvimento Regional do Norte e a Direc-
ção-Geral de Saúde recomendam, e as Juntas de Freguesia 
têm feito muitos nessa modalidade. Elas é que são as titulares 
dos projectos, porque os cemitérios são da sua responsabi-
lidade, e tem havido um esforço grande da parte delas nesta 
área, sempre com o apoio da Câmara Municipal, obviamente. 

O sistema aeróbio permite que o uso do espaço seja me-
nor, uma vez que no sistema tradicional estamos perante uma 
média de cinco anos, e neste temos um período de ocupação 
de três anos.

O mais complexo é quando temos alargamentos com de-
safios técnicos exigentes. Em Oliveira Santa Maria o projecto 
de alargamento é bastante desafiante, porque o único espaço 
que dá para alargar tem uma diferença de cotas grande. Por 
um lado temos que tentar encontrar um projecto que reduza 
custos, porque temos que fazer uma boa gestão dos dinhei-
ros públicos, como em tudo, por outro lado temos que con-
seguir que este alargamento comunique com o actual, caso 
contrário não seria uma ampliação.            (CONTINUA NA PÁG. 17)

Em entrevista ao Povo Famalicense, o vereador com a tutela fala do trabalho feito e do

Câmara vai apoiar alargamento de mais 6
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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que está para vir

cemitérios até 2021
 Foi complexo, mas conseguimos, quase por tentativa/

erro, encontrar uma cota boa que faça a comunicação da 
zona alargada com a existente, reduzindo custo e garantin-
do a segurança necessária. Mas estes constrangimentos vão 
surgindo cada vez mais ao longo dos anos, por vicissitudes 
da tal ocupação dos solos.

Estes são novos desafios, mas temos podido contar com a 
consciência das comunidades. As pessoas estão a começar 
a perceber que vai haver um dia em que vamos começar a ter 
novos cemitérios. As dificuldades começam a ser factuais, e 
as comunidades estão a perceber isso e a preparar-se para 
essa realidade. De momento não se coloca essa questão, 
mas vai chegar o dia.

PF – Como é que se processam os apoios do município 
para estes alargamentos?

MP – O que temos estabelecido como apoios são as aces-
sibilidades ao alargamento, os muros de suporte, os movi-
mentos de terras e águas pluviais. Há esta tipologia de apoio, 
e digamos que esta é a regra, o que não quer dizer que não 
haja excepções, fruto de dificuldades concretas de um ou ou-
tro caso.

Este pacote é por conta da Câmara Municipal, e o restante 
investimento no interior propriamente dito, a criação de infra-
estruturas, é da responsabilidade das Juntas de Freguesia, 
que também têm feito um esforço financeiro grande neste 
sector.

PF – Há aqui alargamentos calendarizados para 2019. 
De certa forma fecha-se um ciclo de grandes investimen-
tos nesta área?

MP – Há sempre necessidades. Desde 2015 ampliamos 
cerca de seis cemitérios, e agora estamos a falar de um pa-
cote de mais seis/sete alargamentos até 2021. Penso que a 
partir daqui vai diminuir a necessidade, o que não quer dizer 
que não surja uma ou outra nova carência.

No total o concelho tem 50 cemitérios, o que é uma di-
mensão razoável de estruturas, e nunca podemos dizer que 
está tudo feito. Não podemos dizer que em 2021 tudo estará 
resolvido, porque, havendo necessidade, tem que se fazer.

PF – Nesta matéria temos a questão sensível do ce-
mitério de Riba de Ave, cujo alargamento continua sem 
poder ser utilizado, o que tem criado alguns constrangi-
mentos…

MP – Tem colocado muitos constrangimentos. Nós, Câma-
ra Municipal e Junta de Freguesia, estamos de pés e mãos 
atados. Temos que esperar pela decisão do tribunal, e acredi-
tamos que a decisão estará para sair. À medida que o tempo 
passa vai faltando menos tempo para que essa decisão saia, 
por uma questão de probabilidade. Agora, não sabemos se 
isso acontecerá daqui a um mês ou daqui a um ano.

Temos tido muitos problemas, pois se era necessário alar-
gar o cemitério é porque ele fazia falta. Os óbitos não param 
por decreto, acontecem, e há pessoas da freguesia a serem 
sepultadas provisoriamente noutros cemitérios. A Junta de 
Freguesia vai encontrando solução, com o acordo das famí-
lias. Quem tem campas está salvaguardado, mas há muitos 
que não têm, e isso obriga a soluções de recurso.

PF – A população tem compreendido?
MP – A população percebeu bem qual era o problema, e 

sabe que reclamar junto da Câmara ou da Junta seria injusto. 
Eu acho que a população tem evoluído na sua capacidade 
de avaliação das matérias, e o facto é que a Junta fez tudo 
para que o cemitério fosse alargado, tanto é, que ele existe. A 
Junta, atempadamente, promoveu o alargamento, e acaute-
lou a capacidade para os próximos 20/25 anos. O resto é-lhe 
alheio.

Apesar de entendemos que o reclamante não tem razão, 
vivemos numa democracia e ele tem toda a legitimidade para 
se socorrer dos tribunais. A nós, nada mais nos resta do que 

aguardar que o tribunal se pronuncie. Esperamos e estamos 
confiantes que a decisão do tribunal vai ser favorável à Junta 
de Freguesia, e que um dia destes, não sabemos bem quan-
do, esta questão estará resolvida, porque é um constrangi-
mento, e facto, para a comunidade.

PF – Há um “plano B”?
MP – Se por alguma razão o tribunal não der razão à Junta 

e à Câmara - porque apesar da Câmara não ter a tutela do 
cemitério está com a Junta neste processo -, claro que tem 
que haver um “plano B”. Os “planos B’s” existem sempre, mas 
acreditamos piamente que o cemitério cumpre todos os requi-
sitos legais, aliás está aprovado pela Comissão de Vistoria, 
e que isso acabará por ser reconhecido pelo tribunal. Agora, 
acrescentar anos ao tempo que já passou é incomportável, 
daí que tenhamos sempre que admitir um “plano B”. 

É bom salientar que estamos perante um investimento que 
está feito, perante uma infraestrutura que está a fazer falta à 
população, e cuja entrada em funcionamento é de interesse 
público. As famílias têm sofrido imenso com toda esta situa-
ção. Estes momentos, de perda, são já de si difíceis, ao que 
acresce ainda esta dificuldade de não poder colocar o seu 
ente querido onde quer, e deve estar. Penso que todos perce-
bemos isto, e que o tribunal também terá a sensibilidade de 
avaliar a situação, decidindo com a celeridade que se impõe.

Cemitério de Ruivães foi um dos intervencionados 
nos últimos três anos



18 O POVO FAMALICENSE 23 de Outubro de 2018

Os últimos três anos foram de investimento municipal da 
ordem dos 220 mil euros na beneficiação dos cemitérios. As 
intervenções compreenderam alargamentos, atendendo a 
manifestos constrangimentos de espaço em alguns deles, 
mas também de melhoramentos em função da necessidade 
de adequação destas valências aos novos tempos.

Segundo os números avançados pela Câmara Municipal, 
só alargamentos foram realizados um total de cinco. O da 
freguesia de Castelões contou com um apoio municipal de 
35.400 euros; o de Gavião com um apoio de 40 mil euros; o 
de Riba de Ave com um apoio de 38.500 euros, o de Delães 
com um apoio de 35 mil euros, e o de Mogege com um apoio 
de 30.500 euros. Já na União de Freguesias de Ruivães e 
Novais o apoio do município foi para a construção de uma 
Casa do Lixo, concretamente no cemitério de Ruivães, onde 
foram investidos 40 mil euros.

Atenta aos constrangimentos que vão sendo comunicados 
pelas Juntas de Freguesia, a Câmara Municipal tem calen-
darizados novos investimentos até ao final do mandato, em 
2021. As freguesias contempladas nesta nova vaga de bene-
ficiações dos espaços cemiteriais, são Oliveira Santa Maria, 
Oliveira S. Mateus, União de Freguesias de Antas e Abade 
Vermoim, União de Freguesias de Arnoso e Sezures, e União 
de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz. De resto, 
para este último foi já tomada uma deliberação para o efeito 
na última reunião de Câmara, com a desanexação de uma 
parcela de terreno para efeitos de permuta e viabilização de 
um alargamento que se tem revelado necessário.

No mapa anexo podem ser vistos, a verde, as zonas do 
território com investimentos previstos até 2021, obedecendo 
ao final deste segundo mandato de Paulo Cunha na presidên-
cia da Câmara Municipal. A amarelo estão assinalado os ce-
mirtérios que foram intervencionados nos últimos três anos.

Nos anos anteriores, na vigência de Armindo Costa, mui-
tos outros cemitérios haviam sido já intervencionados.

Cemitérios: 220 mil euros de investimento
nos últimos 3 anos
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Será mesmo que há coisas que nunca mudam, ou até a 
mais inusitada das áreas pode ser trespassada pelos sinais 
dos tempos. Pois é, a gestão e manutenção dos cemitérios é 
uma das matérias que não resistiu à era do digital, com o sur-
gimento de aplicações e ferramentas imateriais de ligação. 

As vantagens são para as entidades que gerem as estrutu-
ras propriamente ditas, invariavelmente as Juntas de Fregue-
sia, mas também para o cidadão comum que pode aceder a 
um conjunto de informação e dados relevantes sobre o cemi-
tério aderente. Há mesmo aplicações em que ainda é possí-
vel “visitar” os seus entes queridos já falecidos, encomendar 
serviços de ornamentação do local se encontram sepultados, 
e até mesmo assegurar a manutenção do espaço. 

O Povo Famalicense contactou uma destas empresas a 
operar no universo do digital aplicado à gestão cemiterial, a 
Gestão de Cemitérios Online, com sede em Valença, para 
ficar a perceber melhor a natureza dos seus serviços. Neste 
caso em particular, o instrumento criado online foca-se mais 
na gestão corrente da valência. Mário Sá, gestor do projecto, 
não tem dúvidas da utilidade deste instrumento e do futuro 
que terá, mas admite que a “susceptibilidade do tema em 
questão” ainda coloca algumas dificuldades à sua dissemi-
nação.

O projecto proposto pela Comitérios Online permite, do 
ponto de vista do utilizador, consultar os óbitos ordenados 
por data de falecimento; ver a numeração das sepulturas, e 
proprietários; pesquisar de óbitos e/ou proprietários de se-
pulturas; visualizar sepulturas vazias, ocupadas, vendidas/
concessão (diferenciação por cores); ter uma perspetiva da 
vista geral da planta do cemitério; visualizar fotografias das 
sepulturas e/ou dos óbitos (quando carregadas); enviar de 
mensagens através de formulário de contacto; e aceder ao 
regulamento do cemitério (geral e local). 

Do ponto de vista de uma Junta de Freguesia que dispo-
nha desta ferramenta, a plataforma facilita a gestão logística 
do espaço; permite aceder à legislação do cemitério, ante-
riormente carregada pelo administrador aquando da criação 
do cemitério; permite aceder à planta do cemitério com as 
seguintes funcionalidades/autonomia; contém igualmente 
uma ferramenta de pesquisa de óbitos e/ou proprietários de 
sepulturas; permite uma gestão sempre actualizada da dis-
ponibilidade de sepulturas diferenciada por cores; permite a 
gestão de óbitos por sepulturas, mediante cores e dias (ges-
tão semáforo); disponibiliza informação sobre a atribuição de 
proprietários a sepulturas; permite ainda inserir e editar regis-
tos de óbitos; fazer gestão documental do cemitério (alvarás 
e certidões de óbito); gestão fotográfica de sepulturas e/ou 
de óbitos; gerar listagem de óbitos em formato digital organi-
zado por sequência numérica de sepulturas; gerir fotografias 
do álbum de fotografias; definir quais as sepulturas do geral 
(Junta de Freguesia) com diferenciação por cores; e atribuir e 
gerir as taxas de manutenção/conservação do cemitério, com 
possibilidade de gerar listagens de pendentes de pagamento. 

A empresa Cemitérios Online fala de claras vantagens 
para entidades gestoras e utilizadores, nas medida em que 
permite a organização e concentração dos dados e docu-
mentos numa só plataforma; ir de encontro às necessidades 
necessárias à gestão dos cemitérios locais; facilita a emissão 
de documentos requeridos pela população; e salvaguarda 
dos documentos e dados. A empresa descreve a ferramenta 
como “funcional, prática e intuitiva”, sendo de fácil acesso e 
baixo custo de manutenção. 

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

O digital também chegou à gestão dos cemitérios
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Tribunal Judicial da Comarca de Braga
Juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão - Juiz 3

ANÚNCIO
VENDA POR NEGOCIAÇÃO PARTICULAR

Administradora de Insolvência: Dalila Lopes
Insolvente: Joaquim Correia Vilas Boas e Maria de Fátima da Silva Vilas Boas
Processo n.º 4724/14.7T8VNF
Nos autos acima identificados procede-se à venda por negociação particular, através de 
apresentação de proposta em carta fechada do seguinte(s) bem(ns), apreendido(s) no âm-
bito do processo de insolvência:

VERBA Nº1
Prédio urbano, composto de casa de habitação de rés-do-chão e andar, com logradouro, 
sito na Rua de Gondifelinhos, nº345, da União de freguesias de Gondifelos, Cavalões e 
Outiz, concelho de V.N. Famalicão, com área coberta de 182 m2 e descoberta de 2.466 
m2, inscrita na matriz sob o artigo nº11 e descrita na Conservatória de Registo Predial sob 
nº 1474---------------com o valor mínimo de 125.000,00€

VERBA N.º 2
Prédio rústico, denominado Campo do Eido, de lavradio, sito no lugar de Gondifelos, da 
União de freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz, concelho de V.N. Famalicão, com 
área de 7.161 m2, inscrita na matriz sob o artigo 1668 e descrita na Conservatória de Re-
gisto Predial sob nº 1631. Este imóvel tem um ónus de servidão de passagem e um 
benefício de água---------------com o valor mínimo de 20.800,00€

A proposta deverá ser enviada em envelope fechado, até ao dia 9 de Novembro de 2018, 
com indicação de «Proposta de Compra – Processo nº 4724/14.7T8VNF - Joaquim 
Correia Vilas Boas e Maria de Fátima da Silva Vilas Boas», para a morada da adminis-
tradora de insolvência na Rua Camilo Castelo Branco, n.º 21 – 1º - 4760-127 Vila Nova de 
Famalicão.

Na proposta tem de constar o preço proposto para a aquisição do bem, a identificação 
completa (nome, n.º de cartão de cidadão, n.º fiscal e residência), assinatura do propo-
nente.

A proposta tem de ser acompanhada com cheque caução no valor de 20%.

Em caso de desistência da proposta apresentada o valor da caução reverte para a 
massa insolvente.

A visita ao imóvel será realizada no dia 26 de Outubro entre as 10:00 e as 11:00, com 
marcação prévia obrigatória.

Os bens são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram.

A Administradora da Insolvência
Dalila Lopes

Não preciso de grandes 
apresentações, pelos vá-
rios artigos de opinião que 
tenho publicado e para os 
mais atentos a eles, sabem 
bem que sou de esquerda, 
convicto e seguro dos meu 
ideais e rumo político. Tendo 
as minhas convicções políti-
cas e uma visão naturalmen-
te crítica, não me considero 
um homem “cego” e como 
tal sinto que sou capaz de 
reconhecer o bom e o menos 
bom, na ação camarária do 
nosso presidente e sua equi-
pa.

É já passado um ano des-
de a reeleição para o segun-
do mandato do atual Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão, 
Dr. Paulo Cunha e como tal, 
na sequência do que faço 
com alguma regularidade, 
considero pertinente fazer 
um pequeno balanço, na óti-
ca de um homem de esquer-
da de olhos abertos.

Com este pensamento 
em mente e mantendo a co-
erência que me orientou ao 
longo dos anos, podemos 
facilmente constatarque o 
concelho de Famalicão, e 
não apenas a cidade pois a 
descentralização tem sido 
aposta ganha pela edilida-
de, respira saudavelmente 
em termos financeiros. Se-
guindo os “ares de graça” do 
governo central (no que para 
esses é considerado eleito-

ralismo) ou não, a diminuição 
do desemprego; uma dinâ-
mica de investimento privado 
acelerada e um registo de 
investimento público comedi-
do mas visível, têm guindado 
Vila Nova de Famalicão para 
o topo dos municípios de 
Portugal em vários aspetos.

Depois de há uns meses 
ter sido inaugurada a Aca-
demia do Famalicão Futebol 
Clube, num investimento de 
1,8 milhões, recentemente 
assistimos à apresentação 
do investimento público no 
complexo desse clube, or-
çado em 8 milhões para se 
ganhar modernidade e sete 
mil lugares sentados… Este 
investimento é sintomático 
da saúde das finanças do 
município, do diversificar do 
investimento e da confiança 
no médio/longo prazo e que 
o retorno não deixará de sur-
gir.

Referir que o conceito 
“Made in…”, a descentraliza-
ção do investimento, a pre-
ocupação constante com o 
poder local e suas carências 
e dinâmicas, são já lugares 
comuns para esta equipa de 
trabalho, que comanda a Câ-
mara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão há já 5 anos.

Agora, também como já 
referi noutras ocasiões, há 
que dar seguimento ao ma-
nifesto eleitoral que recen-
temente fez renovar o voto 
de confiança da população 

famalicense e concretizar 
outras promessas! 

Uma palavra final para 
o necessário cuidado com 
algumas freguesias do nos-
so concelho. O envelheci-
mento da população exige 
várias medidas. Medidas de 
fixação de jovens, de investi-
mento imobiliário, de criação 
de emprego e de apoio aos 
idosos. 

Acho que é tempo do Mu-
nicípio “apertar” com quem 
pouco faz e exigir mais e 
melhores resultados nestas 
questões e por seu lado, to-
mar ainda mais a iniciativa 
e rédeas destas medidas. 
Temos de evitar a desertifi-
cação de algumas zonas e 
o seu envelhecimento com 
os problemas que daí decor-
rem (degradação de imóveis 
devolutos, propagação de 
maus hábitos sociais, iso-
lamento de idosos etc). Só 
com uma população jovem, 
dinâmica e conhecedora do 
seu local, é que Famalicão 
pode manter-se lá. No topo!

A ver vamos como será 
o resto deste mandato e se 
o agrado que manifesto se 
manterá!

Opinião por Adão Coelho

Paulo Cunha,
dinamismo, labor 
e resultados. Mas não há 
bela sem senão?
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Esta é a vigésima pri-
meira edição deste simples 
devocional que tem como 
critério máximo, a Palavra 
de Deus explicada e aplica-
da em nosso cotidiano, em 
conformidade com a Bíblia 
Sagrada. Neste sentido, con-
vidamos a todos os leitores, a 
meditar nas Sagradas Escri-
turas, apreciando-a, lendo-a 
constantemente, refletindo 
e aplicando os seus princí-
pios, ensinos e verdades no 
mais profundo de nossos 
corações, como também pra-
ticando no dia-a-dia o seu 
conteúdo de sabedoria espi-
ritual e inspiradora.

… Pode Deus nos falar 
alguma coisa nos dias de 
hoje?...

Muitos podem também 
não acreditar, mas, pela Bí-
blia Sagrada, não há nada ao 
contrário que diz que Deus 
não possa ou não fale com 
alguém nos dias de hoje. Nas 
diversas ocorrências descri-
tas na Bíblia Sagrada, iremos 
ler passagens de Deus falan-
do tanto a homens, mulheres 
e até crianças. Por exemplo, 
falando com Abraão, Samuel, 
Maria, etc … São ocorrências 
registadas em um período de 
4000 anos de história da hu-
manidade. Deus falando au-

divelmente a alguém é uma 
exceção, não a regra. E mes-
mo nestes exemplos bíblicos 
registrados, nem sempre fica 
claro se realmente se tratava 
de uma voz audível, uma voz 
interior ou uma impressão 
mental. Porém uma coisa é 
certa, Deus ainda fala a Sua 
criação. A forma mais comum 
de Deus falar com cada um 
de nós, se assim quisermos 
e crermos, é por meio de Sua 
Palavra … a Bíblia Sagrada 
… Tudo aquilo que Ele tem 
para nos dizer se encontra 
editado nela. Em suma, pre-
cisamos de aprender a ouvir 
e ter o hábito contínuo de 
ler a Bíblia Sagrada, é nela, 
que teremos conhecimento, 
como também adquiriremos 
sabedoria de cunho espiri-
tual. Está escrito em Isaías 
55:11, que diz: … “Assim será 
a minha palavra, que sair da 
minha boca; ela não voltará 
para mim vazia, antes fará o 
que me apraz, e prosperará 
naquilo para que a enviei.” … 
Em II Pedro 1:3-4, está escri-
to: … “Visto como o seu divi-

no poder nos deu tudo o que 
diz respeito à vida e piedade, 
pelo conhecimento daquele 
que nos chamou pela sua 
glória e virtude; pelas quais 
ele nos tem dado grandíssi-
mas e preciosas promessas, 
para que por elas fiqueis 
participantes da natureza 
divina, havendo escapado 
da corrupção, que pela con-
cupiscência há no mundo”... 
Entendamos que na Bíblia 
Sagrada está os pensamen-
tos e desejos de Deus para 
cada um de nós, sem exce-
ção. Tem tudo o que precisa-
mos saber para que evitemos 
e sejamos salvos do pecado, 
dos enganos do mundo, da 
nossa natureza pecaminosa, 
mas, também de uma vida 
cristã em todos os sentidos, 
correta como agrada a Ele. 
Quando Deus fala conosco, 
a forma de entendermos me-
lhor a Sua soberana Vontade 
neste âmbito, é analisar pela 
própria Bíblia Sagrada, pois 
Ele não se contradiz, ou seja, 
Ele é imutável e desta forma, 
Ele zela pelo cumprimento 

de Sua Palavra … Ele é Fiel. 
Deus fala também através de 
acontecimentos e em nossos 
pensamentos. Ele nos ajuda 
e nos dá a condição de dis-
cernir o certo do errado atra-
vés de nossas consciências. 
Ele usa o processo de moldar 
nossas mentes para pensar-
mos os Seus pensamentos. 
Ele simplesmente permite 
que aconteçam coisas em 
nossas vidas com o objetivo 
de nos direcionar, transfor-
mar e ajudar, para que cres-
çamos espiritualmente, no 
sentido de adquirirmos a Sua 
natureza divina, exemplifica-
da na totalidade por meio do 
Seu filho … Jesus Cristo …
Ele é a nossa maior referên-
cia espiritual. Às vezes vem a 
dúvida: Deus está falando co-
migo ou estou só imaginan-
do? É uma pergunta normal, 
as vezes, é difícil acreditar 
que o Deus Todo-Poderoso 
pode falar conosco, mas se 
temos Jesus Cristo como o 
nosso Senhor e Salvador, 
com certeza o Espírito Santo 
de Deus está dentro de nós, 

e não nos deixará enganados 
ou confundidos.Pois, Deus 
guia quem O ama, guarda, 
protege e concede a cada dia 
maturidade espiritual, para 
os que N’Ele confiam. Fale 
sempre com Deus, sua vida 
não será a mesma!

Oremos ao Senhor com 
Fé: Meu Deus, quero ouvir 
a Tua voz, e ter a convicção 
real de que falas comigo. Em 
todo o tempo, seja com os 
meus pensamentos, minha 
vontade, em tudo quero a 
Tua sábia. Ajuda-me a en-
tender a Tua Palavra e ser 
um verdadeiro praticante de 
Sua verdade nela contida. 
É o que eu Te peço e já Te 
agradeço, em Nome de Je-
sus Cristo … Amém! 

“Leia todos os dias a Bí-
blia Sagrada - Ela é a Pala-

vra Soberana de Deus, para 
o Nosso Coração.”

De Bem com Deus … & … De Bem com A Vida!

“Uma mensagem de Amor, Esperança e Vida, 
do nosso Deus, para o Teu coração. Seja feliz!”

O Pastor Albino Ferreira é o 
Fundador Presidente da Igreja 
Cristã Evangélica El-Shadday 
em Vila Nova de Famalicão, 
seu Ministério Pastoral já tem 
20 anos nesta cidade.
Para contatá-lo via e-mail: 
albino_ferreira@sapo.pt, ou, 
ligando para o 
telemóvel: 912 449 457.

Leitura Bíblica: “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o 
ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na 

justiça, para que o homem de Deus seja aptoe plenamente 
preparado para toda boa obra...” II TIMÓTEO 3:16-17



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

ANUNCIE
 AQUI!

VENDO
Antiguidades. 

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

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

PRECISA-SE
Serralheiro e 

aprendiz.
TLM.: 917 336 176

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

PRECISA-SE
COZINHEIRO.
TLF.: 252 323 400

PASSA-SE
Restaurante 

a trabalhar bem.
TLM.: 961 448 511

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. C.A.

MESTRE N’FAMARA
CÉLEBRE MÉDIUM E VIDENTE

Ajuda a resolver os seus problemas, sobre várias dificulda-
des da vida, amor, sorte, inveja, negócios, maus-olhados, 
insucessos escolares, maus-vícios. Faz aproximação e 
afastamento. Resultado na mesma semana. Todos os dias 
das 8 às 19 horas. 

 POSSÍVEL DESLOCAMENTO
PAGAMENTO APÓS O RESULTADO

RESULTADOS IMEDIATOS 
(Junto ao MacDonalds de Famalicão)

TLM.: 962 642 026 | 916 868 355

ARRENDA-SE
Pavilhão em 
Oliveira São 

Mateus.
Área - 700m².

TLM.: 962 321 397

EMPRESA 
DE FAMALICÃO
Precisa de Motorista 

para internacional 
com experiência 

comprovada.
 Cartão CAM.

TLF.: 252 492 073

PROCURA-SE
Cabeleireiro/a
 c/ experiência.
TLM.: 917 663 941

EMPRESA DE TAXIS
EM FAMALICÃO

ADMITE MOTORISTAS:
Com carteira profissional a tempo 

completo e a part-time (fim de semana)
TLF.: 252 916 215 | TLM.: 914 000 478

PRECISA-SE
Ajudante de cozinha c/

 experiência em Famalicão.

TLM.: 912 482 819

VENDE-SE
Vivenda T4 c/ terreno em 
Pousada de Saramagos.

150.000€
TLM.: 916 894 522

VENDO
Bouça c/ cerca de 8 mil m² 

nas trazeiras da oficina 
Sanches em Gavião.

TLM.: 919 746 090
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HOMEM
Português atende homens, 

casais e senhoras 
em local discreto.

TLM.: 910 434 140

MORENA QUENTE
Corpo de sereia, jovem, 

toda nua, toda sua, 
ambiente discreto. 

Convívio e massagens.
TLM.: 915 551 751

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

ÚLTIMA SEMANA
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. Somente até quinta-feira.

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

 22 ANINHOS
FOTO REAL | ÚLTIMA SEMANA

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

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. (23 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

NOVIDADE
Travesty caliente! Nova na 

cidade, 23 anos de puro tesão, 
lingua de veludo, rabo aperta-

dinho, boca gulosa, chupa bem 
fundo, mastro XXL, potente. 

Nada de enganos. A estrear c/ 
leitinho no final.

TLM.: 925 547 116

TRAVESTY 
PORTUGUESA
Loira safada, oral natural até 
ao fim, dote potente, cheio de 
leitinho vem apagar meu fogo, 
poucos dias tenho acessórios 
com massagem corpo a corpo. 

Atreve-te.
TLM.: 910 318 019

PORTUGUESA 
Quarentona, meiguinha

 e carinhosa. 
Atende nas calmas.

TLM.: 914 481 098

LISA
Um furacão ao seu dispor 

a partir de 20€. 
Nas calmas.

TLM.: 916 106 735

LOIRINHA
Peito avantajado e corpo bem feito, 

oral natural, compelta, 
adora miminhos, para homens 
de bom gosto. Todos os dias 

até à meia noite.

TLM.: 916 588 266

JOVEM
Estudante, 20 anos, sou ativo 

e passivo, oral natural 
molhadinho. Com dote de 

21cm cjeio de leite para dar. 
Tudo nas calmas sem frescura

 o que vale é sentir prazer.

TLM.: 913 995 847

TRAVESTY
21 anos completa, sou uma 

novidade que veio para realizar as 
tuas fantasias. Sou aquela amante 
que te procura, sou ativa com dote 
20x5 real. Sou aquela passiva com 
o rabinho apertadinho que adora 
levar por trás com um oral natural 
que te levará ao delírio do prazer. 

24 horas, venha conferir sítio 
discreto e higiénico.

TLM.: 914 537 298

50TONA
Toda boa, toda nua, toda tua em 

privado. Só para alguns cavalheiros. 
De seg a sábado das 10h às 18h. 

Não atendo privado.
TLM.: 911 870 855

SIMONE
Combinação perfeita para 
o teu dia. Muitos beijinhos, 

relação envolvente c/ 
acessórios e massagem. 

Todos os dias.
TLM.: 915 637 044




