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Riba de Ave reclama 
ensino público
Algumas dezenas de pessoas saíram à rua 
no passado sábado para reivindicar ensino público 
até ao 12.º ano de escolaridade na vila 
de Riba de Ave.
Promotores não descartam possibilidade 
de manifestação em Lisboa 
caso o Governo 
não atenda 
a revindicação.
Pág.5

ÚLTIMA HORA:
Orçamento Municipal 
é de quase 98 milhões, 
com internacionalização 
e mobilidade 
em destaque
Pág. 15
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Entrar na Estrada Nacional 206, para o sentido Famalicão-Guimarães, 
vindo da Estrada Regional 309, Vale S. Cosme, não é tarefa fácil.

A sinaléctica recentemente colocada, como se percebe pela fotografia, 
não facilita a vida aos condutores, em matéria de visibilidade.

Para perceber o fluxo do trânsito no sentido Guimarães-Famalicão, 
da faixa de rodagem que o automobilista tem que “invadir” para entrar na 

via, há que fugir ao obstáculo visual, o que implica a avançar. 
E avançar é coisa que não se recomenda...

Foram mais de três mil as 
pessoas que passaram pela 
terceira edição do Close-Up, 
o Observatório de Cinema 
de Vila Nova de Famalicão 
que trouxe à Casa das Artes 
mais de 40 sessões de cine-
ma. 

A iniciativa terminou no 
passado dia 20 de outubro, 
com um filme-concerto inédi-
to da autoria de Noiserv, pro-
jeto musical de David Santos 
que musicou ao vivo o filme 
“Sherlock Jr.” de Buster Kea-
ton (1924). 

No final de mais uma 

edição, o programador do 
Observatório, Vitor Ribeiro, 
traça um balanço positivo 
do evento. “Incrementamos 
a afluência de público nas 
diversas secções e robuste-
cemos a nossa relação com 
a comunidade, em especial 
com a população estudantil”, 
disse. 

“Ao terceiro episódio o 
Close-up firma um carácter 
singular no panorama por-
tuguês e estabelece Fama-
licão como Cidade Cinema”, 
acrescentou. 

Nos oito dias de progra-

mação, destaque para o fil-
me-concerto de abertura do 
Observatório assinado por 
The Legendary Tigerman, 
para as dez sessões realiza-
das para o público escolar e 
para a mostra de cinema da 
América Latina. 

Esta terceira edição do 
Close-Up recebeu cerca de 
três dezenas de convidados, 
entre realizadores, jornalis-
tas, investigadores e progra-
madores. 

A versão alargada do Clo-
se-Up despede-se até ao 
próximo ano, mas promete 

continuar a colocar o con-
celho famalicense no centro 
das atenções do universo 
cinematográfico com a rea-
lização regular de sessões 
comentadas e debates. “O 
Close-up regressará em bre-
ve para a primeira réplica 
deste episódio, prosseguin-
do o trabalho de programa-
ção, numa relação estreita 
com a comunidade e com 
os diferentes públicos”, ex-
plica ainda a propósito Vítor 
Ribeiro. 

Observatório de Cinema de Famalicão chegou ao fim

Close-up com mais de 3 mil espectadores 
à terceira edição

Atlético Vale S. Martinho 
repete vitória no Grande 
Prémio de Tregosa

O Atlético de Vale S. 
Martinho venceu novamente 
o Grande Prémio de Atletis-
mo de Tregosa em Séniores 
Masculinos, que teve lugar 
no passado dia 20 de outu-
bro. Para mais uma conquis-
ta contribuíram o 4.º lugar de 
Roberto Machado, o 6.º lu-
gar de Paulo Costa, e o 11.º 
lugar de Hélder Faria.

Também no passado dia 20, o Atlético Vale S. Martinho 
fez-se representar na Corrida de Pedome pelo júnior Pau-
lo Oliveira que terminou em 6.º lugar do seu escalão.
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Pelo menos cinco pesso-
as terão sido burladas em 
Vila Nova de Famalicão com 
a venda de telemóveis e arti-
gos em ouro através de sites 
na internet.

Ao que O Povo Famali-
cense conseguiu apurar, as 
pessoas que expuseram os 
artigos para venda, através 
de anúncio numa platafor-
ma digital portuguesa bem 
conhecida, terão sido con-
tactadas por uma mulher, 
que se intitulava advogada 
e interessada na aquisição. 
As duas partes combinariam 
depois a data e local da tran-
sacção, trocando elementos 
para transferência bancária. 

No entanto, no dia da 
compra propriamente dita, 
a mulher recorria sempre a 
um imprevisto para não dar a 
cara no local marcado, soli-
citando ao vendedor que dei-
xasse o artigo num estabele-
cimento da cidade. Perante o 
comprovativo de pagamento 

enviado pela mulher, o ven-
dedor acedia a deixá-lo em 
local previamente estabele-
cido. O artigo acabava sen-
do levantado nestes locais 
por outras pessoas, e o ven-
dedor acabava por constatar 
mais tarde a falsidade do 
comprovativo de pagamento, 
na medida em que o crédito 
bancário nunca mais viria a 
acontecer.

O Povo Famalicense sabe 
que já há pelo menos cinco 
queixas deste esquema re-
portadas às autoridades em 
Vila Nova de Famalicão, mas 
ao que tudo indica o mesmo 
terá acontecido também na 
cidade de Braga.  

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Burlados em vendas 
de telemóveis e ouro 
na internet

As relações bilaterais de 
“Portugal e os Estados Uni-
dos da América do Norte. Da 
I República à Democracia 
Abrilista (1910- 1975)” é o 
tema dos próximos Encon-
tros de Outono, que irão ter 
lugar nos dias 23 e 24 de 
novembro na Casa das Ar-
tes, onde estarão reunidos 
perto de uma dezena de es-
pecialistas e investigadores 
na política externa dos dois 
países. 

A iniciativa promovida 
anualmente pelo Museu 
Bernardino Machado, que 
tem como objetivo debater 

e refletir sobre episódios da 
história nacional e interna-
cional, vai assim debruçar-
-se sobre um tema que tem 
vindo a ser debatido desde 
o início do ano com um ciclo 
de conferências dedicadas 
ao assunto. Ao todo foram 
promovidas, no Museu Ber-
nardino Machado, nove con-
ferências com a participação 
de especialistas e investiga-
dores com obra publicada 
sobre o tema das relações 
internacionais.

Ao longo dos dois dias 
dos Encontros de Outono 
irão realizar-se oito confe-

rências. A primeira começa 
logo pelas 10h30 do dia 23, 
com o tema “Uma relação 
bilateral inevitável, mas des-
confiada – Portugal e EUA 
1910/1975”, com António 
José Telo, da Academia Mi-
litar, segue-se “Portugal e o 
Plano Marshall”, com Fer-
nanda Rollo, da Universida-
de Nova de Lisboa. Pelas 
12h10, debate-se “Portugal e 
os Estados Unidos nos anos 
50: A questão de Goa e o 
acordo dos Açores de 1957”, 
com Daniel Marcos da Uni-
versidade Nova de Lisboa. 
Pelas 15h30, é a vez de 
Fernando Martins da Univer-
sidade de Évora debater o 
tema “Realismo e Idealismo 
nas relações EUA – Portu-
gal durante a presidência de 
JFK (1961-1963)”, segue-se 
Aurora Almada e Santos e o 
tema “Portugal e as Nações 
Unidas: A questão colonial 
no após guerra”.

A jornada inicia no sába-
do com “o mundo português 
e os efeitos do Movimento 
Wilsoniano” com Pedro Aires 

de Oliveira, da Universida-
de Nova. Pelas 10h30 Bru-
no Reis do Instituto para as 
Políticas Públicas e Sociais 
aborda o tema da “Desco-
lonização (1961-1975)”. Os 
encontros terminam com a 
abordagem do jornalista da 
Agência Lusa, Nuno Simas 
sobre “Os EUA na revolução 
portuguesa: da surpresa ini-
cial à “pedra no sapato”com 
a URSS”.

O coordenador cientí-
fico do Museu Bernardino 
Machado, Norberto Cunha, 
considera o tema escolhi-
do de grande pertinência. 
“Num tempo de globalização 

é natural que a atenção dos 
cidadãos se volte para os 
protagonistas internacionais, 
na procura de sinais do futu-
ro pois o “efeito dominó” de 
importantes decisões das 
principais potências mun-
diais é hoje não apenas uma 
estratégia política, mas uma 
inevitável realidade”, explica. 

“Desde a queda do bloco 
soviético, que o neo-libera-
lismo tende a globalizar-se 
não apenas do ponto de vis-
ta económico, mas também 
no plano político, religioso e 
cultural, entre outros e, tem 
cabido aos EUA o protago-
nismo nesta mudança pa-

radigmática”, salienta o res-
ponsável acrescentando que 
“neste âmbito é importante 
revisitar as relações multis-
seculares – e quase sempre 
amigáveis – que tivemos 
com este país desde o sécu-
lo XVIII até ao século XX”.

Para o presidente da 
Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, este é também  um 
tema “muito interessante e 
de grande atualidade”. “Ao 
debatermos as relações de 
Portugal com os Estados 
Unidos ao longo dos tem-
pos ficaremos com um maior 
conhecimento e com uma 
consciência mais profunda 
daquilo que nos une e da-
quilo que nos separa, assim 
como daquilo que podemos 
esperar no futuro”, entende, 
acrescentando que “as rela-
ções de amizade e parceria 
entre Portugal e os EUA são 
antigas e mais do que uma 
aliança militar, política e eco-
nómica, baseiam-se, desde 
sempre, nos valores da de-
mocracia, liberdade e Estado 
de Direito”.

Iniciativa promovida pelo Museu Bernardino Machado decorre nos dias 23 e 24 de novembro

Encontros de Outono com especialistas 
nas relações internacionais Portugal-EUA

Dádiva de Sangue 
em S. Miguel-o-Anjo
A Associação de Dadores de Sangue de Famalicão pro-
move, no próximo domingo, uma colheita de sangue no 
Centro Social de S. Miguel-o-Anjo, iniciativa com o apoio 
da Associação Moradores da Lage, Barreiros e S. Miguel  
e o Grupo de Jovens de S. Miguel desta localidade. Será 
realizada entre as 09h00 e as 12h30 pelo Instituto Portu-
guês do Sangue e do Transplantação (IPST), e é aberta à 
população em geral.

Tribunal Judicial da Comarca de Braga
Juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão - Juiz 1

ANÚNCIO
VENDA POR NEGOCIAÇÃO PARTICULAR

Administradora de Insolvência: Dalila Lopes
Insolvente: Marques Sousa & Cº Ldª
Processo n.º 5720/15.2T8VNF

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 
âmbito do processo de insolvência:

Fracção autónoma designada pela letra “A”, correspondente a um lugar de estacionamen-
to, identificado com o nº 1, na cave, com 12,7000m2, no prédio sito na Urbanização Prados 
Lindos, Lote nº1 – Travessa Prados Lindos, nº 15, na Freguesia de Gondifelos, actualmen-
te na União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz, descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob o n.º 573/20010924-A e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
2149-A

A proposta deverá ser enviada em envelope fechado, até ao dia 30 de Novembro de 2018, 
com indicação de «Proposta de Compra – Processo nº 5720/15.2T8VNF - Marques 
Sousa & Cº Ldª», para a morada da administradora 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.

As propostas têm de ser acompanhadas com cheque caução no valor de 20%.
Em caso de desistência da proposta apresentada o valor da caução reverte para a 
massa insolvente

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

Valor Mínimo de Venda -------------------------------------------------------------------1.200,00€

A Administradora da Insolvência
Dalila Lopes
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O protesto saiu à rua em 
Riba de Ave, na manhã do 
passado sábado, com algu-
mas dezenas de pessoas a 
manifestar-se pela reposição 
do ensino público até ao 12.º 
ano de escolaridade, extinto 
pelo actual Governo ao de-
terminar o fim dos contratos 
de associação com a Didáxis 
e o Externato Delfim Ferrei-
ra.

Sofia Almeida, uma das 
promotoras da manifestação, 
garante que esta é apenas a 
primeira acção de outras que 
irão realizar, como objectivo 
de sensibilizar os governan-
tes para a “sobrelotação das 
escolas” da região, que con-
sidera óbvia quando Pedome 
envia meninos para a escola 
de Joane, ou há crianças a 
esperar cerca de hora e meia 
para almoçar nas cantinas 
das escolas de fora do con-
celho, para onde foram con-
dicionadas a ir. Na expectati-
va de que o protesto chegue 
aos decisores, admite ainda 
assim um protesto em Lisboa 
para fazer ouvir de viva voz 
da população contra aquilo 
que considera um “retro-
cesso” na educação. “Se as 
nossas vozes aqui, hoje, não 
forem ouvidas lá, pomos a 
hipótese de ir para Lisboa e 
gritar com todas as nossas 
forças”, reitera.

“Não podemos desistir”, 
afirma, e dá exemplos con-
cretos da sobrelotação da 
oferta pública de ensino as 
imediações de Riba de Ave: 
“a escola mais próxima daqui 
é a de Vila das Aves, onde 
está a ser pedido aos me-
ninos que levem lanche de 
casa porque não há tempo 
útil, durante os intervalos, 
porque as filas são enormes, 
para ir ao bar da escola. Não 
podemos aceitar s nossos 
filhos nesta situação. Esta-
mos a regredir e não é isso 
que queremos. Queremos 
avançar e dar condições 
aos nossos meninos para 
se sentirem bem na escola e 

poderem aprender”.
Susana Pereira, presiden-

te da Junta de Riba de Ave, 
não deixou de se associar 
à manifestação na expecta-
tiva de que os governantes 
nacionais olhem para a vila 
e percebam os constrangi-
mentos que o fim da oferta 
pública de ensino na vila 
está a criar. A autarca fala 
de “angústias” diárias que 
chegam à Junta, por arte dos 
encarregados de educação, 
e mostra-se preocupada 
com o futuro de uma vila cuja 
dinâmica social e económica 
está intimamente ligada às 
escolas.

Na expectativa de uma 

mudança do actual cenário, 
Susana Pereira sabe que “os 
contratos de associação não 
são uma opção”, mas subli-
nha que é necessária uma 
solução para acudir às famí-
lias “que estão a pagar a fac-
tura desta decisão”. “Preci-
samos e uma escola pública 
em Riba de Ave. Se escola 
pública, se escola com con-
tratos de associação, isso é 
irrelevante, nós precisamos 
é de escola!”, apela, dispo-
nibilizando-se para alinhar 
numa ida a Lisboa para fazer 
ouvir o protesto da popula-
ção.

Partidos à parte 
em defesa 
da comunidade

Cristiano Silva, líder do 
núcleo do PS de Riba de 
Ave e eleito à Assembleia 
de Freguesia da vila, marcou 
presença na manifestação, 
associando-se à reivindi-
cação de oferta pública de 
ensino até ao 12.º ano. “O 
Estado comprometeu-se em 
dar essa oferta pública. De 
um momento para o outro 
abdicou de dar essa oferta e 
nós temos que lutar por ela 
de novo”, afirma, falando de 
uma “carência” notória para a 
qual as entidades competen-
tes têm que olhar. “Não es-
tamos aqui contra ninguém, 
estamos aqui por Riba de 
Ave”, afirma, deixando claro 
que estará “sempre disponí-
vel para contribuir para a so-
lução” e para continuar a luta 
até que haja soluções.

O socialista fala de um 
problema no sector da edu-
cação, mas também de um 
problema social e económi-
co, que começa a ser visível 
como todo o comércio a sen-
tir o impacto de uma decisão 
que retirou à vila toda a di-
nâmica gerada em torno das 
escolas que durante décadas 
garantiram oferta pública de 
ensino. “Só somos vila por-
que temos estas valências 
todas. Não as tendo o que 
é que vai acontecer? Vamos 
regredir 40 anos? Os ribada-
venses estão a mostrar que 
estão unidos. Independente-
mente das cores partidárias 
há um problema de oferta 
pública de ensino e como 
tal temos que lutar. Esta é a 
minha batalha”, frisa o socia-
lista que alega não se sentir 
“minimamente constrangido” 
pelo facto desta situação ter 
sido criada por uma decisão 
que é de um Governo da sua 
cor política. “A realidade é 

que foi criado aqui um pro-
blema que o Governo tem 
que resolver”, frisa, não dei-
xando de lamentar o “corte 
cego” aos contratos de as-
sociação, sem avaliação do 
terreno. “Os resultados estão 
à vista…”, conclui em jeito de 
desabafo.

Constrangimentos 
na primeira pessoa

Hélder Silva, morador de 
Riba de Ave, e pai de uma 
criança que em breve se vai 
deparar com a mudança de 
ciclo de ensino e a incógni-
ta acerca da escola que irá 
frequentar, explicou à nossa 
reportagem a razão de se ter 
associado à manifestação: 
“quando vemos crianças a 
pôr-se a pé às seis e meia 
da manhã para apanharem 
o autocarro, para estarem 
nas escolas de concelhos vi-
zinhos, é notório que não te-
mos capacidade no concelho 
para todas as crianças desta 
zona”. O morador entende 
que este era um cenário evi-
tável, atendendo às infraes-
truturas que estão criadas na 
vila, mas sublinha que o que 
lhe interessa é uma solução. 
“Nós não somos obrigados a 
sair do concelho. Somos de 
Famalicão, Famalicão apoia 
as crianças a nível educati-
vo, e porque é que vamos ter 
que ir para Santo Tirso, ou 
para Guimarães?”, questio-
na, lamentando o retrocesso.

Fernanda Silva, tia de 
duas crianças a quem a falta 
de oferta pública de ensino 
em Riba de Ave causa im-
pacto, descreve os constran-
gimentos: “a minha irmã tem 
um filho em Joane e outro na 
Vila das Aves. O de Joane, 
quando entra às 10h30, tem 
de ir no autocarro das 07h30, 
porque não existe autocarro 
mais tarde. Fica das 07h30 
até às 10h30 sem ter aulas. 
É muito prejudicial. O outro 
que anda nas Aves, tem que 
ir para Delães… A minha 
irmã quando o vai buscar 
traz sempre outros meni-
nos, porque muitos pais não 
têm possibilidades de os ir 
buscar e levar”. Lamenta os 
“sacrifícios” que estão as ser 
impostos a crianças e pais, e 
conclui: “esta é a vida real…”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Algumas dezenas de pessoas manifestaram-se na defesa de ensino público até ao 12.º ano

Protesto pela reposição de oferta pública 
de ensino começou em Riba de Ave 
e deverá rumar a Lisboa

Natação: Troféu José Pescada

Adriano Niz carimba 
três Recordes Nacionais

O nadador do Grupo Desportivo de Natação de Fa-
malicão (GDN) , Adriano Niz, estabeleceu três Recordes 
Nacionais, da categoria de Masters, no Troféu José Pes-
cada, realizado no passado domingo, nas Piscinas do 
Fluvial Portuense.

Oe recordes foram fixados nas provas de 800 Livres, 
1500 Livres e 400 Estilos, entre os cerca de 150 nadado-
res participantes.

Para o responsável técnico, Pedro Faia, “Adriano Niz 
é uma referência da natação nacional, que continua a 
somar recordes ao seu já vasto palmarés desportivo”. No 
entender do treinador, “esta continuidade dos resultados 
de excelência só é possível pela determinação e com-
promisso diário que este nadador manifesta e que nos 
habituou”. A prooósito, sublinhas: “mais difícil que ter su-
cesso é dar continuidade ao mesmo época após época, 
principalmente aos 32 anos. É só mesmo para os eleitos, 
para aqueles atletas que a modalidade é uma paixão. 
Cada vez mais, a marca Famalicão, é uma referência da 
natação portuguesa!”.

Manifestação é a primeira de outras acções, garantem os promotores
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Um grupo de alunos da 
Escola Profissional CIOR, 
acompanhado de dois pro-
fessores, teve a oportuni-
dade de conhecer de perto 
a realidade de uma escola 
profissional em França, par-
ticipar em aulas e executar 
atividades lado a lado com 
os seus colegas de outras 
nacionalidades, numa visita 
de trabalho que se realizou 
de 15 a 21 de outubro.

Este intercâmbio foi  a 
segunda  atividade de for-
mação do projeto Trackit, 
Don’tloseit, da ação KA2, do 

programa Erasmus+, na qual 
a Escola Profissional CIOR é 
parceira. Este projeto de par-
ceria entre escolas é coorde-
nado pelo parceiro francês 
do Lycée Louis Blériot,  na 
região de Paris, dele fazendo 
parte também a Escola C-Te-
chnicalSchool,de Limassol, 
no Chipre.

Para a direção da 
CIOR,este  projeto, que se 
encontra no segundo ano de 
execução, tem por objetivo 
“construir uma ferramenta 
informática de apoio à ati-
vidade das Escolas, bem 

como criar condições para o 
desenvolvimento nos jovens 
do ensino profissional de 
competências empreende-
doras, motivando os alunos 
para a conclusão dos seus 
percursos formativos, pro-
mover o sucesso educativo e 
combater o abandono esco-
lar precoce”. 

No decorrer desta sema-
na os alunos tiveram a opor-
tunidade de executar ativida-
des práticas de eletrónica e 
automação, ter aulas de lín-
gua Inglesa e francesa, bem 
como participar em confe-

rências sobre competências 
empreendedoras e a História 
da Europa. A parte cultural 
também não foi esquecida 
tendo os alunos visitado ci-
dade de Paris, a Torre Eiffel, 
o Palácio de Versailles e a 
casa do Pai da Europa - Jean 
Monnet. Este projeto encer-
rará em março de 2019, na 
CIOR.

Alunos da CIOR contactam com realidade 
do ensino profissional em França

CHMA e SNS promovem 
VIII Encontro 
de Psicólogos

 A equipa de Psicologia do Serviço de Psiquiatria e de 
Saúde Mental do Centro Hospital do Médio Ave (CHMA) e 
a Comissão Executiva do Grupo de Psicólogos do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) do Norte organizaram, no dia 19 
de Outubro, no Auditório da  Biblioteca Municipal de Santo 
Tirso, o VIII Encontro de Psicólogos do SNS do Norte.

 Tendo como temática principal a organização e fun-
cionamento da Psicologia Clínica e da Saúde no SNS, a 
adesão ao encontro foi grande e, perante um auditório re-
pleto, os profissionais tiveram a oportunidade de debater 
e refletir no sentido de operacionalizar e implementar o 
princípio da autonomia científica, técnica e funcional, e da 
colaboração interdisciplinar e interprofissional, numa pers-
petiva de cuidados de saúde integrados. 

O programa foi constituído por três painéis: o primeiro 
relativo ao “Modelo de organização e funcionamento da 
Psicologia Clínica e da Saúde no SNS de acordo com o 
Despacho n.º 11347/2017”; o segundo sobre  “O Futuro da 
Psicologia no SNS”; e o último destinado à “Organização 
dos Núcleos de Psicologia nos Cuidados de Saúde Pri-
mários”. 

A 5.ª edição da Meia e 
Mini Maratona de Vila Nova 
de Famalicão, agendada 
para o próximo dia 25 de 
Novembro, já tem inscrições 
abertas.

Organizada pela Runpor-
to com o apoio da Câmara 
Municipal e da Associação 
de Atletismo de Braga, a pro-
va vai ter lugar de manhã, e 
contará com a realização de 
uma corrida cronometrada 
de 21 quilómetros e de uma 
caminhada de seis quilóme-
tros sem fins competitivos, 
ambas com partida da Ave-
nida do Brasil e chegada no 
Parque de Estacionamento 
da Casa do Território, no 
Parque da Devesa.

As inscrições já decorrem 
online, no site da Runpor-
to, em www.runporto.com, 
e nas lojas Sport Zone do 
grande Porto. Até ao dia 
31 de outubro têm o custo 
de dez euros, de 12 euros 

para as inscrições efetuadas 
entre os dias 1 e 20 de no-
vembro, e de 15 euros para 
as inscrições de última hora, 
no dia 24 de novembro, na 
Casa do Território. Já para 
a Mini Maratona, até dia 31 
de outubro a inscrição tem o 
custo de três euros, de 1 a 
20 de novembro tem o custo 
de cinco euros, valor que au-
menta para oito euros para 
as inscrições de última hora, 
no dia 24 de novembro, na 
Casa do Território. 

Refira-se ainda que o 
regulamento da prova já se 
encontra disponível para 
consulta no site da Runporto.

 
Percursos

Caso queira fazer a Meia 
Maratona, saiba que a parti-
da é da Avenida 25 de Abril, 
prosseguindo pela Rotunda 
Moutados (acesso variante), 
Avenida Carlos Bacelar, Ro-

tunda Bernardino Machado, 
Avenida Narciso Ferreira, 
Rua São João de Deus, Rua 
Adriano Pinto Basto, Avenida 
25 de Abril, retorno, Avenida 
25 de Abril, Avenida Narciso 
Ferreira, Avenida Marechal 
Humberto Delgado, retorno, 
Avenida Marechal Humberto 
Delgado, Rotunda Bernardi-
no Machado, Avenida Brasil, 
EN 206 Famalicão/Guima-
rães, Avenida Tomás Perei-
ra, EN 309 Famalicão/Braga, 
Avenida Padre Manuel Costa 
Rego (Vale S. Martinho), Av. 
Tibães e Avenida Central 
(Vale S. Cosme), Avenida 
Principal (Telhado), retorno, 
Avenida Principal (Telhado), 
Avenida Tibães e Avenida 
Central (Vale S. Cosme), 
Avenida Padre. Manuel Cos-
ta Rego (Vale S. Martinho), 
Avenida Tomás Pereira, 
EN 309 Famalicão/Braga, 
Avenida do Brasil, Rua Fer-
nando Mesquita, Parque de 

Estacionamento e Casa do 
Território, onde se encontra 
a Meta.

Para o caso que querer 
fazer a Mini Maratona, a par-
tida é igualmente da Aveni-
da Brasil, retorno, Avenida 
Brasil, Rotunda Moutados 
(acesso variante), Aveni-
daCarlos Bacelar, Rotunda 
Bernardino Machado, Aveni-
da Narciso Ferreira, Rua São 
João de Deus, Rua Adriano 
Pinto Basto, Avenida 25 de 
Abril, retorno, Avenida 25 
de Abril, Avenida Narciso 
Ferreira, Avenida Marechal 
Humberto Delgado, retorno, 
Avenida Marechal Humberto 
Delgado, Rotunda Bernardi-
no Machado, Avenida Brasil, 
Rua Fernando Mesquita, e 
Parque de Estacionamento 
da Casa do Território, local 
da meta.

Prova realiza-se a 25 de novembro

5.ª Meia Maratona de Famalicão 
já tem inscrições abertas

A Biblioteca da Escola 
D. Maria II acolheu, no pas-
sado dia 11, uma iniciativa 
designada por “O Espaço vai 
à Escola”, promovida pelo 
ESERO (European Space 
Education Resource Office), 
em parceria com o Ciência 
Viva, na qual cientistas e 
engenheiros que trabalham 
em áreas ligadas ao espa-
ço visitam várias escolas de 
todo o país para realizarem 
palestras gratuitas, dirigida-
sa alunos dos vários níveis 
de ensino.  

O ESERO é um programa 
educativo da ESA (Agência 
Espacial Europeia) que usa 
o Espaço como contexto 
inspirador para promover o 

interesse dos alunos pela 
aprendizagem das ciências, 
tecnologias e matemática e, 
ainda, incentivar a escolha 
de carreiras científicas ou de 
engenharia. 

A candidatura bem suce-
dida don agrupamento per-
mitiu que tivesse lugar, na 
escola D. Maria II, uma pa-
lestra, sob o tema “Um Uni-
verso de Informação - a luz”, 
proferida pelo cientista Paulo 
Maurício, do Centro de As-
trofísica da Universidade do 
Porto, e à qual assistiramas 
duas turmkas do 7.º ano.

Para a escola, “esta pa-
lestra foi uma fantástica 
oportunidade para colocar 
os alunos em contacto com 

um profissional da área da 
astrofísica, que, com um 
pouco da sua experiência e 
conhecimento, contribuiu, 

por certo, para ampliar os 
horizontes dos discentes re-
lativamente ao Universo”. 

Cientistas foram à Escola D. Maria II
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“Com a ajuda do nosso 
tecido empresarial, social e 
institucional e dos nossos 
cidadãos, propomo-nos a 
estimular novas práticas de 
abertura e interação dos 
sistemas económico, educa-
tivo, social e cultural em con-
texto internacional, levando 
mais Vila Nova de Famalicão 
ao mundo e trazendo mais 
mundo até ao nosso conce-
lho”. As palavras são do pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão, 
Paulo Cunha, e deixam bem 
expressos os objectivos por 
detrás do Manifesto VNF 
Alliance, que foi subscrito 
na passada quinta-feira por 
três dezenas de entidades e 
cidadãos, e está focado na 
diplomacia internacional do 
concelho.

O manifesto está incluído 
num pacote de 16 medidas 
para a internacionalização 
do território, das quais ta,-
bém faz parte o 

O Município International 
Day, que na passada sema-

na também trouxe até ao 
município comitivas de Liver-
pool, Inglaterra, e de Artei-
xo, Espanha, e juntou cerca 
de seis dezenas de jovens 
estudantes estrangeiros no 
concelho. A comitiva de Li-
verpool foi liderada pelo Vice 
Mayor, Gary MIllar, e a de Ar-
teixo pelo Alcaide de Arteixo, 
Carlos Calvelo.

Os subscritores do mani-
festo são entidades e pesso-
as que desenvolvem trabalho 
com ligações internacionais 
e que se comprometem a 
ajudar a abrir Vila Nova de 
Famalicão ao mundo e a tra-
zer o mundo a Vila Nova de 
Famalicão. É a primeira de 
16 medidas assumidas pelo 
município de Vila Nova de 
Famalicão para a integração 
e participação do território 
em redes internacionais de 
cooperação, promovendo a 
comunicação da identidade 
de Famalicão assente nas 
suas marcas distintivas e 
potenciado além fronteiras o 
seu potencial de atratividade 

e as vantagens competitivas 
de que dispõe. 

Na cerimónia de assi-
natura, o edil famalicense 
contextualizou a iniciativa do 
município: “temos que saber 
capitalizar para o território o 
fenómeno da globalização 
e a nossa circunstância eu-
ropeia, aproveitando a cada 
vez maior facilidade ao nível 
de circulação de informação 
e de mobilidade de pessoas 
”. Neste quadro, sublinhou o 
“enorme potencial” que exis-
te já hoje no município neste 
domínio, por via  “da rede de 
relações internacionais que 
diariamente se estabelecem 
no concelho por via da in-
terconexão das empresas 
famalicenses com os mer-
cados externos através das 
dinâmicas das importações 
e das exportações”.

Nas medidas que inte-
gram o Plano de Internacio-
nalização de Vila Nova de 
Famalicão destaque para a 
capacitação dos serviços 
municipais  para o processo, 

para a intenção de partilha 
de boas práticas internacio-
nais, através da identificação 
de parceiros estratégicos e 
estabelecimento de acor-
dos de colaboração e inter-
câmbio e para a conceção 
e implementação de uma 
estratégia integrada de aco-
lhimento de pessoas e de or-
ganizações de outros países 
e culturas, como aconteceu 
hoje com a realização do In-
ternational Day. 

A criação e dinamização 
de uma rede entre a comu-
nidade famalicense e a di-
áspora, o desenvolvimento 
de um novo programa de 
geminações, a participação 
em redes e em programas 
de financiamento interna-
cionais e a montagem de 
uma estratégia integrada de 
marketing territorial, são ou-
tras das medidas constantes 
do projeto. 

O programa é “ambicio-
so, abrangente, e multissec-
torial”, frisou Paulo Cunha, 
abrangendo ações em di-

ferentes domínios como a 
economia, educação, cul-
tura e mobilidade sénior. O 
fomento de programas de 
residências artísticas em Fa-
malicão, de mobilidade esco-
lar internacional e de apoio e 
incentivo à mobilidade sénior 
internacional são exemplos 
do caráter multifacetado da 
estratégia que o município 
famalicense assume para a 
Internacionalização do con-
celho.  

Atualmente, o município 
já participa em seis projetos 

internacionais de coopera-
ção (Urbact, Interrreg Su-
doe, Interreg Atlantic Area, 
Horizon 2020, Erasmus, In-
ternational Urban Coopera-
tion) envolvendo mais de 30  
parceiros de 9 países (Es-
panha, França, irlanda, Rei-
no Unido, Roménia, Áustria, 
Bélgica, Itália, Eslováquia) 
e de 9 cidades (Sevilha, Gi-
jon, Gers, Limoges, Preston, 
Pamplona, Génova, Bilbao, 
Bratislava).

Pacote de 16 medidas 
para a internacionalização arranca 
manifesto VNF Alliance 

Compromisso selado na passada semana por dezenas de parceiros



Dia a Dia - Mário Martins

A “Praça dos ex – Combatentes”
Com a Praceta de Rorigo dedicada à memória dos 
ex – combatentes, os mais velhos, como eu, “trazem 
à lembrança” muitos funerais em que participaram, 
em que iam a enterrar corpos de soldados mortos nas 
ex – colónias. Num silêncio profundo e doloroso, entre 
lágrimas de sofrimento dos familiares mais próximos 
(mulheres, filhos, avós), ouvia-se nas “calçadas” o som 
também lúgubre das botas e das “chancas” de todos 
aqueles que – e eram sempre muitos – queriam estar 
na “derradeira homenagem” aos heróis mortos nas 
“nossas guerras” que, nestes momentos, se tornavam 
ainda mais desprezíveis. Os tiros dados por outros 
militares, num barulho que sufocava, encerravam este 
cerimonial sombrio que, na cabeça das pessoas, se 
estendia por muitos dias e meses, à espera de outro 
soldado para “enterrar” no cemitério da aldeia…

1. Recordar vivos e mortos…
Foi inaugurada no passado dia 20 de outubro, em Calendá-

rio, ali no cruzamento da Rua Alberto Sampaio com a Rua de 
Rorigo, aquela a que chamo a “Praça dos ex – Combatentes”, 
uma homenagem justa e sempre temporalmente necessária, 
da Junta de Freguesia de Calendário a todos aqueles que em 
guerras pequenas e grandes, na Europa e sobretudo nas ex 
– colónias portuguesas, foram combatentes, mataram e mor-
reram, muitas vezes sem saberem a causa por que lutavam!

Confesso que, inicialmente, “torci o nariz” à intervenção 
idealizada pela Junta de Freguesia de Calendário, certamente 
com o apoio da Câmara Municipal. Este meu ceticismo pren-
dia-se com o largo tempo que a nova praça demorou a “ganhar 
forma” e porque pensava que aquilo que era uma pequena, 
mas aprazível zona verde, iria dar lugar a um “mamarracho” 
qualquer, uma daquelas obras que só se faz para “mostrar que 
se faz”, sem significado nem utilidade.

Algumas semanas antes da inauguração, quando tive opor-
tunidade de “ver por inteiro”, pela primeira vez, aquele que 
seria o resultado final da intervenção urbanística, mudei ra-
dicalmente de opinião. A nova praça transformou aquele re-
canto num espaço lindo e acolhedor, homenageia quem deve 
homenagear e valoriza toda a área envolvente, dando-lhe o “ar 
citadino” que se vai progressivamente estendendo a todas as 
freguesias do Município de Vila Nova de Famalicão.

Com a Praceta de Rorigo dedicada à memória dos ex – 

combatentes, os mais velhos, como eu, “trazem à lembrança” 
muitos funerais em que participaram, em que iam a enterrar 
corpos de soldados mortos nas ex – colónias. Num silêncio 
profundo e doloroso, entre lágrimas de sofrimento dos familia-
res mais próximos (mulheres, filhos, avós), ouvia-se nas “cal-
çadas” o som também lúgubre das botas e das “chancas” de 
todos aqueles que – e eram sempre muitos – queriam estar na 
“derradeira homenagem” aos heróis mortos nas “nossas guer-
ras” que, nestes momentos, se tornavam irremediavelmente 
desprezíveis. Os tiros dados por outros militares, num barulho 
que sufocava, encerravam este cerimonial sombrio que, na ca-
beça das pessoas, se estendia por muitos dias e meses, à es-
pera de outro soldado para “enterrar” no cemitério da aldeia…

2. Semáforos e passadeiras…
Como já referi, a nova praça situa-se na Rua Alberto Sam-

paio, no cruzamento com a Rua de Rorigo, ali próximo da cha-
mada “Rotunda dos Pinheirinhos”, a caminho do “centro” de 
Calendário.

Há uns meses atrás, colocaram abaixo desta nova praça 
uma “lomba – passadeira” destinada a “refrear” a velocida-
de dos muitos automóveis que a utilizam. Nas proximidades 
existem também algumas “passadeiras simples”, devidamente 
sinalizadas, para que os peões transitem também em segu-
rança. A Rua Alberto Sampaio é uma rua com intenso tráfego 
automóvel e, em simultâneo, uma zona densamente povoada, 
com algum comércio e outros serviços localizados ao longo da 
sua extensão.

Penso, sobretudo, que a segurança das pessoas e dos pe-
ões merce ser olhada “com outro olhar”, de forma a evitar os 
acidentes que frequentemente ocorrem nos locais mais sensí-
veis da rua.

Tenho defendido a colocação de semáforos nos cruzamen-
tos (o equipamento que me parece mais seguro e eficaz), mas 
enquanto isso não acontece, dever-se-ia optar, ao menos, pe-
las “passadeiras inteligentes”, à semelhança do que aconteceu 
em dois espaços de travessia de peões, na Avenida de França, 
acima do Pavilhão Municipal.

Isto, evidentemente, se as ditas “passadeiras inteligentes” 
funcionarem em pleno, tendo em conta que, depois dos rasga-

dos elogios que lhes fiz aqui neste espaço, estarem muitas ve-
zes avariadas. Uma está sempre a “piscar”, outra “pisca” umas 
vezes e outras não, as “luzinhas” do pavimento só funcionam 
em metade da rua, enfim, penso que o sistema não está “sin-
cronizado” e precisa de acompanhamento técnico.

A ideia é muito boa, mas precisa de uma vigilância consis-
tente e permanente. Se não, lá se vão “pela água abaixo” os 
benefícios esperados… 

3. Bens culturais
Um dos indicadores mais sólidos do índice de desenvolvi-

mento concelhio reside na vontade política e também na capa-
cidade que as câmaras municipais têm ou não têm para “des-
centralizar” para as freguesias iniciativas e projetos culturais, 
fugindo a “acantoná-los” sempre dentro dos “muros” da cidade 
ou da vila.

É fácil transferir dinheiro para pavimentar uma rua, reparar 
uma escola ou dotar de água e saneamento os aglomerados 
populacionais que não o têm. É muito mais difícil reunir as con-
dições que permitam que toda a população tenha acesso fácil 
a bens culturais e a bens educativos.

Daí que seja de aplaudir a realização do “IV Ciclo de Con-
certos de Órgão” que reuniu os concelhos de Vila Nova de Fa-
malicão e de S. Tirso e que permitiu que algumas freguesias 
dos dois concelhos tivessem acesso a esta iniciativa cultural.

Em Vila Nova de Famalicão, as freguesias “atingidas” foram 
Joane, Antas e Arnoso Santa Eulália, todas com dinâmicas 
culturais muito fortes e intensas, mas, nas “pradarias da cul-
tura”, quanto mais acontecer, tanto melhor, sendo esta a única 
via existente para captar públicos, sobretudo os públicos mais 
jovens.

No caso concreto de Arnoso Santa Eulália, a freguesia que 
conheço melhor, são muitas as atividades culturais que procu-
ram chegar a toda a população, sendo justo destacar o “Grupo 
de Concertinas do Monte S. André” que, com uma atividade 
musical regular e intensa, consegue agregar à sua volta, em 
múltiplas manifestações culturais, pessoas de todas as idades.

Os seus membros são legítimos herdeiros da “Tuna de Ar-
noso Santa Eulália” que, em tempos idos, enchia a igreja da 
paróquia de melodias e cantos de encantar…
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Desde o início do ano, a 
Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famlaicão já cana-
lizou mais de 900 mil euros 
para apoiar as instituições 
sociais do concelho.

Segundo o presidente, 
Paulo Cunha, os apoios inse-
rem-se na “política de ação 
social efetiva e integrada, 
desenvolvida em rede com 
os vários parceiros sociais 
do concelho tendo em vista 
o progresso equilibrado e co-
eso da nossa sociedade”. O 
edil entende que “só assim é 
possível fazer frente aos de-
safios sociais do futuro”.

Na última reunião do exe-
cutivo municipal, a autarquia 
aprovou sete propostas para 
a atribuição de apoios no va-
lor de 213 mil euros a outras 
tantas instituições. A maioria 
dos investimentos referem-
-se a comparticipações de 
obras sociais. É o caso do 
apoio financeiro atribuído ao 
Centro Social Paroquial de 
Avidos para as obras de am-
pliação da valência do Lar de 
Idosos ou ainda o subsidio 
atribuído à Fábrica da igreja 

paroquial de São Cosme do 
Vale para a conclusão das 
obras de restauro do Centro 
Pastoral Paroquial.

Entretanto, a Câmara 
Municipal continua a apoiar 
as instituições sociais no 
desenvolvimento das suas 
atividades. Neste âmbito se-
rão apoiadas, desta vez, as 
associações Dar-As-Mãos e 
Tudo Pela Vida com 32.500 
euros cada. A Sociedade 
São Vicente de Paulo irá 
receber um apoio de 26.100 
euros. “São associações que 
têm vindo a desenvolver um 

trabalho muito importante 
na sociedade famalicense, 
representando, muitas ve-
zes, um porto de abrigo para 
quem mais precisa”, justifi-
ca Paulo Cunha a propósito 
dos subsídios recentemente 
aprovados.

Ao todo, desde o início do 
ano forma apoiadas cerca 
de 30 instituições sociais do 
concelho. 

Câmara canaliza 
900 mil euros para 
instituições do concelho
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Foi há dez anos, que este 
sonho se iniciou. Toda a po-
pulação, entre empresários, 
empresas e particulares uni-
ram-se com o objetivo de an-
gariação do valor necessário 
para a construção de “Um 
lugar para o Joãozinho”.

Provisoriamente em con-
tentores, de forma a dar res-
posta às necessidades que o 
S. João teve após encerrar a 
ala pediátrica. Este provisó-
rio, que dura até ao momen-
to. 10 Anos em que crianças, 
realmente muito doentes, se 
encontram em instalações 
totalmente precárias.

A primeira pedra para a 
construção foi colocada a dia 
3 de março de 2015. De en-
tre o contrato celebrado pela 
Associação “O Joãozinho” o 
Centro Hospitalar de S. João 
e os empreiteiros Lúcios, a 
administração do hospital 
inicia a trajetória que colide 
com os interesses destas 
crianças, não cede a parcela 
do imóvel que se destina à 
construção.

Entre avanços e recuos, o 
governo deita por terra toda 
esta concretização. No últi-
mo orçamento, António Cos-
ta afirmou perentoriamente, 

que se ia iniciar as obras, o 
que a nova ministra da saúde 
desmentiu.

O dinheiro existe, mas a 
vontade política do Centro 
Hospitalar e do governo não. 
Assente no medo que o hos-
pital fique conhecido por não 
ter a necessidade do finan-
ciamento estatual.

Não é nova a necessida-
de que o atual governo tem 
em que tudo seja público, 
nem que tudo seja em lisboa. 
Não fosse tão recente a des-
localização do Infarmed.

Em Famalicão, a Câma-
ra Municipal vai financiar o 
projeto em 150 mil euros e 
dá assim o pontapé de saí-
da para a construção Clínica 
da Mulher, da Criança e do 
Adolescente. O Município 
junta-se a empresários e vai 
assim reabilitar uma área an-
tigamente destina às urgên-
cias.

Permitindo que esta área 
complemente a maternidade, 
dando-lhe os mecanismos 
necessários para a presta-
ção de um serviço melhor 
e melhores condições para 
os utentes, sem que estes 
tenham que fazer a entrada 
pelo átrio principal do Centro 

hospitalar.
Felizmente em Famalicão 

não precisamos da interven-
ção do governo, porque se 
assim fosse, este também 
seria um investimento que 
ficaria em risco.

Os dirigentes políticos, 
tanto a nível hospitalar, bem 
como do governo, ainda não 
perceberam que só serão 
lembrados na história do 
país como bons dirigentes, 
se fizerem a melhor escolha 
para a sociedade e não para 
os votos.

Felizmente em Famalicão 
a escolha foi a correta, o al-
truísmo, pela individualidade 
do ser humano.

Enquanto assim não o 
pensarem, serão apenas po-
líticos medíocres.

OPINIÃO, por Raquel Pinto, Dirigente Nacional da Juventude Popular

É Joãozinho e se fosse 
o Toninho?

A conhecida apresenta-
dora da RTP Catarina Furta-
do, também embaixadora de 
Boa Vontade do Fundo das 
Nações Unidas para a Popu-
lação, foi uma das convida-
das das comemorações do 
Dia Municipal para a Igual-
dade, celebrado na passada 
quarta-feira, na Casa da Ju-
ventude. 

Durante quase uma hora 
de conversa, a também 
presidente e fundadora da 
Associação Corações Com 
Coroa e conhecida apresen-
tadora de televisão partilhou 
com o público presente na 
Casa da Juventude muitas 
das histórias e experiências 
vividas no terreno no âmbito 
do trabalho que tem vindo a 
desenvolver há já 19 anos - 
foi nomeada Embaixadora 
de Boa Vontade das Nações 
Unidas em 1999 - na promo-
ção da igualdade e na defe-
sa, proteção e promoção dos 
Direitos Humanos. 

Uma conversa inquietante 
e sem tabus sobre os proble-
mas, discriminações e de-
sigualdades existentes nos 

países pelos quais já passou 
e pelos quais, referiu, “todos 
devemos continuar a lutar”. 

Para a apresentadora, 
“é preciso mudar compor-
tamentos e mentalidades e 
fazer o exercício de nos co-
locarmos verdadeiramente 
na pele do outro. É certo que 
não existe um mundo per-
feito, mas também é certo 
que muita coisa mudou nos 
últimos anos e não podemos 
desistir de lutar por uma so-
ciedade mais justa”.

A sessão, que contou 
com a presença da verea-

dora da Promoção da Igual-
dade, Sofia Fernandes, e 
da Conselheira Local para 
a Igualdade, Maria Manuela 
Martins, ficou também mar-
cada pela apresentação de 
dois produtos de moda inclu-
siva e adaptada desenvolvi-
do por alunos do CITEVE 
- Centro Tecnológico Têxtil e 
Vestuário. 

Catarina Furtado 
esteve em Famalicão 
para falar de igualdade
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O deputado do PS à As-
sembleia da República, Nuno 
Sá, questionou o Governo 
sobre a situação da empresa 
“Campos & Campos, Lda”, 
sedeada em Vila Nova de 
Famalicão. Numa pergun-
ta dirigida ao presidente da 
Assembleia da República, o 
parlamentar quer saber se o 
Governo tem conhecimen-
to da situação reiterada de 
ordenados em atraso desta 
que é uma empresa que re-
centemente foi financiada 
por fundos europeus ao abri-
go do Compete 2020.

A questão sobre o mon-
tante dos fundos que rece-
beu é, de resto, a primeira de 
quatro questões que formu-
la. Para além disso, Nuno Sá 
quer saber “que responsabi-
lidades podem e virão a ser 
exigidas à empresa

Campos & Campos, Lda. 

pelo facto de se vir a apurar 
que recebeu subsídios/finan-
ciamentos públicos e não 
cumpre as suas obrigações 
para com os trabalhadores 
(salários em atraso) e Esta-
do”, e “que medidas está o 
Governo a adotar, ou pensa 
via a tomar, de modo a ga-
rantir o cumprimento da lei 
nesta empresa”. A fechar, 
o deputado procura ainda 
apurar se já houve acções 
inspectivas na empresa por 
parte da Autoridade para as 
Condições do Trabalho, e 
“quais foram os resultados 
dessas ações, nomeada-
mente, se “já foi objeto de 
contra-ordenações laborais”.

Nuno Sá fundamenta a 
diligência parlamentar com 
o facto do PS ter tido conhe-
cimento do “incumprimento 
no pagamento dos salários a 
trabalhadores desde maio de 

2016, agravando-se a partir 
de dezembro de 2016 com 
vários salários e subsídios 
de férias e de natal de 2017 
em atraso”. De resto, alega 
que “este incumprimento terá 
obrigado vários trabalhado-
res a abandonarem a empre-
sa porquanto, sem salários, 
ficou gravemente em causa 
a situação de sobrevivência 
económica dos próprios e 
das suas famílias”. Segundo 
o socialista “estas situações 
graves foram denunciadas 
à Autoridade para as Condi-
ções do Trabalho, bem como 
foram levadas ao conheci-
mento da Segurança Social, 
do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional e ao 
Presidente da Câmara de 
Vila Nova de Famalicão, des-
de logo, porque muitas tra-
balhadoras e trabalhadores 
tiveram de recorrer a apoios 

sociais para sobreviverem 
e fazerem face às suas res-
ponsabilidades financeiras 
familiares”. No texto que su-
porta a pergunta dirigida à 
presidência da Assembleia 
da República, Nuno Sá es-
creve ainda que “muitas tra-
balhadoras e trabalhadores 
não intentaram as compe-
tentes ações em Tribunal por 
dificuldades económicas e 
até falta de informação so-
bre os seus direitos”, e que 
há ainda casos em que os 
“trabalhadoras e trabalhado-
res que foram para Tribunal 
e ganharam as respetivas 
sentenças com condenação 
da Campos & Campos em 
pagar-lhes os seus direitos 
(designadamente créditos 
salariais), contudo, apesar 
de ter sido condenada a pa-
gar os direitos e multas em 
Tribunal, a empresa continua 

a não pagar e a não cumprir 
com as suas obrigações, 
provocando enormes preju-
ízos económicos e sociais”. 
Mais recentemente, acres-
centa, “vieram a público 
noticias que davam conta 
de que as tentativas de diá-
logo de representantes dos 
trabalhadores com a admi-
nistração da empresa foram 
recebidas com violência e 

inclusivamente tentativas de 
atropelamento por veículo 
automóvel”. O deputado diz 
que é “repugnante e intole-
rável que não se cumpra a 
legalidade e os direitos dos 
trabalhadores, bem como 
que as entidades públicas 
não possam exigir respon-
sabilidades a quem tanto di-
nheiro atribuíram”.

S.R.G

Nuno Sá questiona Governo sobre incumprimentos salariais 
na “Campos & Campos”

A Casa do Território acolhe, no próximo dia 9 de novem-
bro, uma oficina intitulada “Conversas sobre a Adolescência”. 

Dinamizada pelo pelouro da Juventude e pelo Gabinete 
de Avaliação e Intervenção em Comportamentos Aditivos e 
Dependências (GAICAD) do Município de Famalicão, a ini-
ciativa vai decorrer ao longo de todo o dia, entre as 09h00 e 
as 18h00, com a participação de vários profissionais da área 

social, da saúde e educação. 
“Sexualidade e contraceção na adolescência”, “consumos 

na adolescência” e “características do desenvolvimento pu-
bertário e da adolescência” serão alguns dos temas a abor-
dar nesta oficina, cuja inscrição é obrigatória através do por-
tal do município, em www.vilanovadefamalicao.org. 

“Conversas sobre a Adolescência” 
na Casa do Território a 9 de Novembro

Adiada apresentação 
de relatório municipal 
de sustentabilidade 

A apresentação do Relatório Municipal de Sustentabi-
lidade e Responsabilidade Social do município, que esta-
va agendada para esta sexta-feira, dia 26 de outubro, no 
Centro de Estudos Camilianos, em S. Miguel de Seide, foi 
adiada para o dia 26 de novembro, pelas 11h00.

Mais Vida discute plano 
e orçamento para 2019

A Associação Mais Vida convoca os seus associados 
para uma Assembleia Geral que terá lugar no próximo dia 
15 de Novembro, pelas 20h30. A sessão tem como ponto 
principal da ordem de trabalho a apreciação, discussão e 
votação do Plano de Actividades e Orçamento para 2019. 
Haverá ainda um ponto para discussão de outros assuntos 
do interesse da colectividade.
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Até ao dia 15 de dezem-
bro, a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão vai 
levar o teatro a diversos pal-
cos do concelho, através da 
iniciativa “Teatro n’Aldeia”, 
que avança para a sua quar-
ta edição e irá fazer itinerar 
quatro espectáculos em 
onze freguesias (Castelões, 
Oliveira S. Mateus, Fradelos, 
Riba d’Ave, Mogege, Gavião, 
Ruivães, Avidos, Esmeriz, 
Vale S. Martinho e Arnoso 
Santa Maria). 

O presidente da autar-
quia, Paulo Cunha, convida 

os famalicenses para que 
assistam aos vários espetá-
culos agendados e lembra 
ainda que esta é uma das 
muitas iniciativas dinamiza-
das pela autarquia com o 
objetivo de “descentralizar a 
atividade cultural no conce-
lho e de promover o teatro 
amador”.  

Todos os espectáculos 
são de entrada gratuita.

Quem dá o corpo ao ma-
nifesto desta quarta edição 
do “Há Teatro n’0Aldeia” são 
os profissionais do Grutaca 
– Grupo de Teatro Amador 

Camiliano, que irão apre-
sentar dois espetáculos: “Os 
Brilhantes do Brasileiro”, de 
Camilo Castelo Branco, e 
“Eu, tu, ele, nós vós, eles”; 
o Núcleo de Teatro da Asso-
ciação Cultural de Vermoim, 
que irão apresentar a obra 
“Falar Verdade a Mentir”, de 
Almeida Garrett; e ainda o 
Greculeme - Grupo Recrea-
tivo e Cultural de Lemenhe , 
que vai a cena com a peça 
“Um médico à rasca”.

O ciclo de teatro itineren-
te “Há Teatro n’Aldeia” já ar-
rancou no passado sábado 
em Castelões, com a pela 
“O Brilhante Brasileiro”, e 
prossegue com esta mesma 
proposta a 15 de dezembro, 
pelas 21h30, no auditório da 
Banda de Música de Arnoso 

Santa Maria. A peça “Eu, Tu, 
Ele, Nós, Vós, Eles”, igual-
mente titulada pelo Grutaca, 
irá passar por sua vez pelo 
Salão Paroquial de Moge-
ge, no dia 11 de novembro 
(16h00), e no Auditório An-
tónio Gomes, em Avidos, no 
dia 2 de dezembro (16h00). 
O Núcleo de Teatro da ACV 
vai levar a sua peça ao Salão 
Paroquial de Riba d’Ave, no 
dia 10 de novembro (21h30), 
à Casa do Povo de Ruivães, 
no dia 1 de dezembro (21h30) 
e à Casa de Esmeriz, a 8 de 
dezembro, às 21h30, depois 
de já a ter feitop passar pelo 
Salao Paroquial de Oliveira 
S. Mateus no passado do-
mingo. 

Por sua vez, o Grecule-
me vai a Fradelos, à Junta 

de Freguesia, no dia 3 de 
novembro (21h30); ao Salão 
Paroquial de Gavião, a 24 
de novembro, às 21h30, e no 
Grupo Recreativo e Cultural 
de Vale São Martinho, no dia 
9 de dezembro, às 16h00. 

Recorde-se que o “Teatro 
n’Aldeia” é promovido desde 
2015 pela autarquia famali-
cense, através do pelouro da 
Cultura e Turismo. 

Quarta edição da iniciativa já arrancou no passado fim de semana

“Há Teatro n’Aldeia” vai passar por 11 freguesias 
até 15 de Dezembro

Cerca de mil 
no Corta Mato Escolar 
da D. Sancho I

O Agrupamen-
to de Escolas D. 
Sancho I promo-
veu, no passado 
dia 25, a terceira 
ediçãom do Cor-
ta Mato Escolar, 
no Parque da De-
vesa.

A prova, or-
ganizada pelo 
Grupo Disciplinar de Educação Física, e com o apoio da 
Direção do Agrupamento, da Associação de Atletismo de 
Braga e da Câmara Municipal, contou com a presença de 
alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos e secundário, totalizando cer-
ca de mil alunos.

Em nota de imprensa no rescaldo do evento, o Agrupa-
mento refere que os participantes “demonstraram enorme 
entusiasmo, forte adesão e compromisso com a ativida-
de”. Por isso, “os alunos participantes estão de parabéns 
pelo seu extraordinário desempenho, a sua forte adesão e 
dedicação nesta festa do atletismo que proporcionaram a 
toda a comunidade escolar”, conclui.

Muay Thai da Gindança 
deu cartas no 
Campeonato Naacional

João Oliveira, Carlos Andrade e Jose Bento estrea-
ram-se em disciplinas ringue no Campeonato Nacional de 
Muay Thai, realizado em São João da Madeira no passado 
fim de semana, e não o podiam ter feito de melhor forma 
ao vencerem as respectivas eliminatórias e apurarem-se 
para as meias finais. 

Conseguiram assim conquistar os terceiros lugares do 
pódio, “uma estreia muito auspiciosa destes jovens guer-
reiros, treinados pelo mestre Sérgio Martins”, sublinha o 
clube que representam, a academia Gindanca/Gio-boxing 
Fighter.

Famalicão, capital 
mundial da dança 
este sábado

O Pavilhão Municipal de Vila Nova de Famalicão é palco, 
no próximo sabado, do Campeonato do Mundo nas dez Dan-
ças Profissionais de Dança Desportiva. A cidade vai tornar-se 
assim na capital mundial da dança, com mais um “Famalicão 
Dança” que inscreve Vila Nova de Famalicão na rota da elite 
mundial.

Segundo a Aacademia Gindança, a organizadora do even-
to, está confirmada a presença de 19 países provenientes de 
três continentes. A 5.ª edição do “Famalicão Dança” inclui 
ainda a 7.ª e última prova desta época, do Circuito Nacional 
nas danças Latinas e Standard. Em pista estarão mais de 300 
atletas em representação de escolas/clubes do continente e 
ilhas.

O evento conta com a tutela da Federação Portuguesa de 
Dança Desportiva - FPDD, e da Federação Mundial de Dança 
Desportiva - WDSF. Conta com o apoio da Câmara Municipal 
Vila Nova Famalicão e do Instituto Português do Desporto e 
Juventude - IPDJ. No dia 3 de Novembro Famalicão será a 
capital mundial da Dança Desportiva apurando o próximo par 
campeão mundial de profissionais nas dez danças.

B.V. Famalicão põem 
em marcha mais uma 
Caminhada Solidária

Os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Famalicão pro-
movem, no próximo dia 18 de Novembro, a já habitual Cami-
nhada Solidária, uma iniciativa que vem realizando nos últi-
mos anos com o objetivo de angariar de alimentos que serão 
distribuídos por famílias carendiadas do concelho.

Assim, para contribuir, cada participante deverá entregar 
um género alimentício. Com a ambição de obter o maior su-
cesso possível com a iniciativa, e assim fazer chegar a sua 
solidariedade mais longe, a instituição apela à participação 
da população. “Esperamos a colaboração de todos, para que 
uma vez mais, neste natal se cumpra a tradição e não exis-
ta fome nas famílias deste concelho”, desafia a Associação 
Humanitária.

Os bens pdoem ser doados nos supermercados nos dias 
das recolhas, ou sern entregues no quartel a qualquer hora 
do dia.

Veterano 
do Liberdade F.C. vence 
Trail Santa Catarina

Armindo Araújo, veterano do Liberda-
de Fitebol Clube, venceu o Trail Santa 
Catarina no seu escalão.

Em nota de imprensa o clube de Ca-
lendário faz uma avaliação positiva do 
desempenho do atleta, que “começa a 
evidenciar-se e a deixar bem patente o 
seu nome no que às corridas de Trail diz 
respeito”.

Entretanto, no domingo passado, no 
Grande Prémio de Atletismo ACJ Mo-
zinho - Penafiel, Leandro Gonçalves venceu no escalão In-
fantil, Leonor Gonçalves 5.ª em Benjamim A, Carina Araújo 
6.ª em Benjamim B, Liliana Santos 5.ª, Carina Alves 13. ª e 
Miguel Araújo 17.º em séniores.

Os resultados em início de época geram boas expectati-
vas para o clube famalicense.



15O POVO FAMALICENSE30 de Outubro de 2018

O projecto de reabilitação 
do Palácio da Igreja Velha, 
em Vermoim, é o vencedor 
da primeira edição do Pré-
mio Januário Godinho, uma 
iniciativa promovida pela Câ-
mara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão com o objecti-
vo de distinguir as acções de 
salvaguarda do património 
edificado, homenageando 
o arquiteto que se destaca 
pelas suas boas práticas em 
matéria de reabilitação do 
edificado.

O prémio, atribuído por 
unanimidade, entregue na 
passada sexta-feira no Cen-
tro de Estudos Camilianos, 
em S. Miguel de Seide, dis-
tingue o projeto de arqui-
tetura da responsabilidade 
do gabinete Visioarq, e tem 
como co-autores os arquite-
tos Vicente Gouveia, Nuno 
Poiarez, Pedro Afonso. A 
promoção da obra ficou a 
cargo da empresa Vetor Pre-
dileto Unipessoal. 

O júri destacou “a magni-
tude do interior do edifício e 
dos espaços exteriores e a 
forma como os projetistas o 
souberam interpretar e valo-
rizar, tendo o projeto refletido 
a adequação do programa à 
pré-existência”, mas também 
a forma como consolidaram  
“a integração do novo edifí-

cio quanto à escala, volume-
tria e implantação”. A ata do 
júri diz mesmo que o edifício, 
construído no último quartel 
do século XIX, “foi cuidado-
samente reabilitado em to-
dos os seus compartimentos 
e dependências”. 

Nuno Poiarez, um dos ar-
quitectos responsáveis pelo 
projecto, assumiu-se como 
um profissional “da velha 
guarda que respeita o pas-
sado”. Afirmou ainda que “ao 
classificar de interesse mu-
nicipal o edifício, a autarquia 
deu o input ao cliente fazen-
do-o acreditar que estava no 
caminho certo reabilitando-o 
na sua plenitude e foi rigoro-
samente reabilitado segundo 
as normas tradicionais anti-
gas com todos os requisitos, 
mas ao mesmo tempo com 
todo o conforto contemporâ-
neo e modernista”.

Por sua vez, o arquiteto 
Fernando Gonçalves, da em-
presa promotora, destacou o 
investimento feito para salva-
guardar um edifício histórico. 
“O prémio significa o reco-
nhecimento de um trabalho 
em que nós apostamos, uma 
reabilitação feita com rigor 
e o culminar de um desafio 
enorme e de um investimen-
to na ordem dos 5 milhões de 
euros”.

A diretora do Departa-
mento de Urbanismo da 
Câmara Municipal, Francis-
ca Magalhães, que também 
integrou o júri, sublinhou que 
este prémio “é um estímulo 
à reabilitação, não sendo o 
único, este pretende promo-
ver a qualidade da reabilita-
ção”. Segundo a responsável 
“o conjunto destas ações de-
monstram a vontade política 
que existe na promoção da 
reabilitação urbana”.

Com o valor de sete mil 
euros, o prémio divide-se em 
dois mil euros para o promo-
tor e cinco mil euros para a 
equipa projetista. Na facha-
da do edifício premiado será 
colocada uma placa com a 
menção do prémio e o ano 
em que foi atribuído.

O renascimento do Palá-
cio da Igreja Velha, refira-se, 
começou a escrever-se em 
2012 quando a Telhabel ad-
quiriu este singular patrimó-
nio histórico, então degrada-
do e com futuro incerto, para 
o recuperar e reabilitar. 

A extensão do edifício 
mereceu ainda a atribuição 
recente do conceituado pré-
mio da Architizer, plataforma 
online de arquitetura que re-
úne trabalhos de mais de 40 
mil empresas de arquitetura 
do mundo.

Assembleia Geral
Mário da Costa Martins, Presidente da Assembleia Geral da “En-

genho” - Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este 
- convoca todos os associados para uma ASSEMBLEIA GERAL, 
a realizar no Centro Comunitário, situado na Freguesia de Arnoso 
Santa Maria, no dia 18 de novembro de 2018, às 11.00 horas, com 
a seguinte ORDEM DE TRABALHOS:

1.Análise e votação do Plano de Actividades e Orçamento 
para o ano de 2019, bem como do parecer do Conselho Fiscal.

2.Outros assuntos de interesse para a Associação. 

Nos termos estatutários, se à hora constante da convocatória 
não se encontrarem presentes mais de 50% dos associados com 
direito a voto, a Assembleia reunirá trinta minutos depois com qual-
quer número de associados. 

Arnoso Santa Maria, 2018.10.26.

O Presidente da Assembleia Geral
Mário C. Martins

Prémio Januário Godinho 
distingue reabilitação 
do Palácio da Igreja Velha

“Uma gestão para o pre-
sente e para o futuro”. É des-
ta forma que o presidente da 
Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão, Paulo 
Cunha, enquadra o orça-
mento municipal do próxi-
mo ano, um documento que 
coloca quase 98 milhões 
de euros ao serviço de um 
exercício governativo onde 
a tónica é a da aposta na in-
ternacionalização, e no qual 
a Mobilidade assume parti-
cular destaque no quadro de 
novas propostas orientadas 
para o reforço das soluções 
que sirvam as populações, o 
ambiente, e a cidade.

Na Educação, que o edil 
sublinha que continua a ser 
“uma pedra basilar do nosso 
exercício governativo”, o Or-
çamento para 2019 reserva 
um reforço dos seus recur-
sos e apoios no quadro de 
uma estratégia de promoção 
equitativa do sucesso esco-
lar. 

O documento, que irá ser 
discutido e votado em reu-

nião extraordinária do exe-
cutivo municipal na próxima 
segunda-feira de manha, 
torna evidente um aumento 
significativo dos recursos fi-
nanceiros disponíveis quan-
do comparado com o exercí-
cio de 2018. O orçamento de 
2019 fica quase 14 milhões 
de euros acima do referente 
ao ano em curso (superior 
a 83 milhões de euros), cir-
cunstância que se segundo o 
município se deve sobretudo 
à entrada de receitas de fun-
dos comunitários, relativos a 
candidaturas já aprovadas e 
cujos investimentos já estão 
em agenda para o próximo 
ano.

Inovação na gestão
autárquica

Na mensagem que di-
rige ao executivo na apre-
sentação do documento 
orientador do investimento 
municipal, Paulo Cunha fala 
de uma nova era: “chegou a 

hora de abrir Famalicão ao 
mundo! Depois de anos de 
um histórico investimento 
infraestrutural, que permitiu 
a melhoria de condições de 
satisfação das necessidades 
básicas das populações, e 
depois de um trabalho inten-
so de afirmação do nosso 
concelho no plano nacional 
é chegada a hora de avan-
çarmos para a internaciona-
lização do nosso município”. 
Traz assim a inovação para 
a gestão autárquica, sem 
abandonar as áreas clássi-
cas, assumindo uma aposta 
clara na internacionaliza-
ção do concelho, a avançar 
em 2019 com “programas 
transversais estruturados, 
comportando diversas ações 
ao nível da capacitação, do 
acolhimento, das redes e 
projetos e do reconhecimen-
to internacional”.

A Mobilidade é outra das 
áreas a sobressair. “Vai me-
recer uma atenção cuidada 
da nossa parte, através da 
melhoria da rede de trans-

portes públicos e da evolu-
ção para novos conceitos, 
como o transporte a pedido 
e transporte empresarial, e 
do desenvolvimento do Pla-
no Municipal de Mobilidade 
e Acessibilidades, que inclui 
ações ao nível da segurança 
e do fomento de condições 
para a utilização crescente 
do transporte individual ami-
go do ambiente e da cidade”, 
esclarece o autarca.

No quadro das áreas clás-
sicas, Paulo Cunha volta a 
defender a Educação como 
área “basilar”, razão pela 
qual lhe destina uma fatia 
significativa do orçamento, 
não sem “reforçar a compo-
nente de apoio à família atra-
vés, por exemplo, do reforço 
do programa de prolonga-
mento de horários no ensino 

pré-escolar, da ação social 
escolar, da afetação de re-
cursos humanos de apoio à 
educação, de medidas que 
visam a promoção equitativa 
do sucesso escolar e do alar-
gamento da gratuitidade de 
passes escolares aos alunos 
do ensino secundário”.

Também a Acção Social 
“continuará presente com a 
intensidade e transversalida-
de que for necessária, como 
tem acontecido nos últimos 
anos em Vila Nova de Fama-
licão”, garante, definindo-a 
como “a área mais elástica 
em termos de exercício ao 
longo do ano, estando sem-
pre presente nas ações de 
todos os outros domínios 
municipais e adaptando-se 
às exigências das circuns-
tâncias”. 

Na Cultura “ vamos man-
ter e reforçar a nossa aposta 
numa autêntica democrati-
zação cultural alastrando os 
eventos e manifestações cul-
turais aos vários cantos do 
concelho”, e no Desporto o 
orçamento permitirá “ampliar 
e cuidar o nosso parque des-
portivo, organizar e apoiar 
eventos ecléticos em todo o 
concelho”, refere, concluindo 
com o Ambiente, área onde 
irá “manter o investimento 
nas redes de abastecimento 
de água e de saneamento 
básico, nas ações de peda-
gogia ambiental e nas medi-
das que diminuam a nossa 
pegada ecológica em defesa 
do meio ambiente”.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

ÚLTIMA HORA: Documento já foi dado a conhecer aos vereadores, e será votado 
em reunião extraordinária do executivo na próxima segunda-feira

Orçamento de 98 milhões, “dá gás” 
à internacionalização e à mobilidade
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Um comitiva de alunos 
do curso de Restauração 
do Agrupamento de Escolas 
Camilo Castelo Branco visi-
tou a Quinta da Lixa num dia 
de vindimas.

Os formandos tiveram 
oportunidade de assistir ao 
processo de fabricação do 
vinho, desde a chegada das 
uvas, passando pelas mais 
diversas etapas de proces-
samento, fabrico, e ainda de 
engarrafamento e embala-
mento, descreve o Agrupa-
mento. 

A atividade terminou com 
os esclarecimentos sobre as 
várias tipologias de vinhos 
mais adequadas aos vários 
pratos da gastronomia na-
cional. Os alunos “mostra-
ram-se agradados e satis-
feitos pela oportunidade que 
tiveram em alargar os seus 
conhecimentos”, conclui o 
Agrupamento, segundo o 

qual esta acção encaixa nos 
objetivos de melhorar as ta-
xas de transição, a eficácia 
e a qualidade dos resulta-
dos internos, procurando 
ainda de potenciar o ensino 
prático e experimental, no 
âmbito do plano curricular 
da disciplina de Serviço de 
Cozinha e Pastelaria, visan-
do a aprendizagem criativa 

e ativa. Para além disso, es-
tas jornadas permitem ainda 
“promover oportunidades 
diferenciadas de sucesso 
académico e educativo”, en-
tende o Agrupamento.

A Escola Profissional 
CIOR, está a promover um 
curso de Introdução ao CAM 
(Computed Aided Manufac-
turing), na modalidade curta 
duração (25 horas), no âmbi-
to do seu plano de formação 
de adultos. O curso decor-
rerá de 5 a 21 de novembro, 
nas sua oficinas, em regime 
pós- laboral, das 19 às 23 
horas.

Segundo Amadeu Dinis, 
director da Cior, “este curso 
destina-se a adultos empre-
gados ou em situação de 
desemprego que estejam 
interessados em adquirir ou 
melhorar as suas competên-
cias no domínio de CAM”. O 
mesmo responsável adianta 
ainda que esta iniciativa vai 
ao encontro das “necessi-
dades sentidas pelos traba-
lhadores do setor da meta-
lomecânica e afins, fileira 

industrial com forte presença 
no tecido empresarial e no 
mercado de trabalho”, no 
município e na região.

Os participantes terão 
direito a materiais pedagó-
gicos necessários ao desen-
volvimento da ação. Em caso 
de aproveitamento recebe-
rão um certificado de frequ-

ência para efeitos de crédito 
de formação e posterior cer-
tificação, de acordo com a 
legislação em vigor.

De momento ainda se en-
contram disponíveis algumas 
vagas, podendo os interes-
sados contactar os serviços 
administrativos da Escola.

Cior lança curto 
de introdução ao CAM

O encontro de formação promovida pelo Arciprestado 
de Famalicão aos elementos dos Conselhos Económicos, 
no passado sábado, ficou marcado pela necessidade e 
importância de proceder à “inventariação do património”.

Perante cerca de uma centena de representantes das 
paróquias, o orador, o Cónego José Paulo Abreu, presi-
dente da Comissão Arquidiocesana para os Bens Patri-
moniais, sublinhou “a necessidade de cada paróquia pro-
ceder à inventariação do seu património, constituindo uma 
salvaguarda e um modo de assegurar a sua preservação 
em caso de roubo, incêndio ou outros danos sofridos, as-
sim como em situações em que ocorre uma mudança de 
pároco, entre outras”. Na certeza de que “o património da 
Igreja é absolutamente estimável”, a sua inventariação 
“não é facultativa, mas antes uma obrigação de cada co-

munidade”, disse
Referiu-se ainda aos exemplares de arte sacra espa-

lhados pelo mundo, como vitrais, pinturas, esculturas, 
assim como algumas peças relativas a alfaias litúrgicas, 
e lembrou que este património “tem um inegável valor 
catequético, assim como um valor parenético-exortativo, 
‘puxando-nos’ para patamares superiores”. Assim, “esta 
É UMA riqueza que temos de proteger”, frisou, lembran-
do que “já que somos seus herdeiros, então que sejamos 
seus bons conservadores e bons transmissores”, pois “o 
valor que temos em mãos merece-nos todo o respeito e 
confere-nos a responsabilidade de o gerir, cuidar, preser-
var, conservar e estimar”.

No final, o Arcipreste Armindo Paulo reiterou a necessi-
dade de cada paróquia analisar e regularizar, se necessá- rio, os registos relativos aos seus bens imóveis.

Alunos de Restauração testemunham 
processo de produção vinícola

Conselhos Económicos sensibilizados para a importância da inventariação 
do património das paróquias

Projeto “Orizuro” 
esteve em cena na Gerações
 

A chamada “peça satélite”, uma peça de música e de 
teatro, integrada no projeto “Orizuro”, esteve em cena 
na Associação Gerações, na semana passada, para as 
crianças do ensino pré-escolar.

O projeto “Orizuro”, apresentado pelo Companhia de 
Música Teatral, pretende promover experiências musi-
cais e artísticas desde a primeira infância, envolvendo a 
comunidade e criando pontes entre a programação cultu-
ral em geral e a agenda educativa. É uma “constelação” 
que faz a articulação com a programação das Casas das 
Artes de Vila Nova de Famalicão e com as escolas e ins-
tituições que aderiram ao projeto.

“Orizuro” é nome de pássaro. Ou melhor de um “origa-
mi” que representa um pássaro que, na cultura tradicio-
nal japonesa, é um símbolo de felicidade e um ícone do 
desejo de paz. Estas ideias inspiram este projeto na sua globalidade, uma vez que se torna 
cada vez mais importante chamar a atenção para a necessidade de preservarmos o mundo 
em que vivemos.

Foi neste contexto que, na Associação Gerações, foi colocada uma instalação, designada 
por “pé de pássaro”, um objeto cénico-escultórico, de natureza sonora e visual que estará na 
instituição até final do mês de outubro, donde seguirá para a Casa das Artes para dar origem 
a uma instalação mais complexa.

As crianças, as famílias e as colaboradoras da instituição estão a participar “ativamente e 
com entusiasmo na construção de alguns elementos desta instalação”, sublinha a Gerações 
em nota de imprensa, segundo a qual no “ninho pé de pássaro” estão a nascer “muitos pássa-
ros, resultantes da imaginação das crianças, alguns de uma grande criatividade, com o auxílio 
dos pais, educadoras e colaboradoras”.

Esta instalação estará patente ao público na Casa das Artes no dia 30 de novembro e nos 
dias 1 e 2 de dezembro, dias de estreia e de apresentação da chamada “peça – base” do 
Projeto “Orizuro”. A intenção da Associação Gerações é a de fazer o desenvolvimento deste 
projeto até ao final do ano letivo de 2018/2019, “incrementando em torno dele um conjunto 
alargado de atividades de educação musical e de criação artística que têm como últimas 
destinatárias as crianças que frequentam a instituição”. A seu tempo, a Gerações promete dar 
conta do avanço e da concretização destes projetos paralelos, certa que “a sua implemen-
tação não deixará de contribuir para o crescimento e para o desenvolvimento sustentado e 
equilibrado das suas crianças”.

“Voluntária Europeia do Ano” 
na Didáxis

Isabel Fernandes, premia-
da em 2012 com o Prémio 
“Voluntária Europeia do Ano”, 
coordenadora de projetos 
de saúde materno-infantil da 
AMI, e aluna de sempre da 
Didáxis, partilhou as suas ex-
periências em África com os 
alunos da turma 8.° ano. Este 
foi o primeiro momento des-
te grupo de alunos com uma 
das madrinhas do projeto que 
vão desenvolver ao longo do 
ano e que tem “a água” como 
tema central. A conversa, seblinha a escola, “foi um contributo valioso para o arranque dos 
trabalhos”. 
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Esta é a vigésima se-
gunda 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 
praticando no dia-a-dia o 
seu conteúdo de sabedoria 
espiritual e inspiradora.Já 
ouviu dizer que umverdadei-
ro “Cristão não pode ficar 
triste”, ou, que “um Cristão 
que fica com depressão está 
com opressão diabólica”, 
onde está a sua Fé? O Cris-
tão pode ficar triste? Respos-
ta:Mas é claro! Por conta das 
adversidades do dia-a-dia, 
é comum uma pessoa ficar 
desanimada por algumas ve-
zes, e a Bíblia Sagrada não a 
condena por isso. A diferen-
ça é que, mesmo na tristeza, 
Deus direciona aquele que 
N’Ele confia e o consola nes-
ta situação. Não é uma falsa 
alegria, como uma máscara: 
É se sentir bem, mesmo es-
tando triste, mas, crendo e 

confiando em Deus, que ha-
verá no momento certo, uma 
reversão de acontecimentos. 
Existem dois tipos de triste-
za segundo a Bíblia Sagra-
da nos ensina e alerta: há a 
“tristeza segundo o mundo” 
e a “tristeza segundo Deus”. 
Veja o que está escrito: “Por-
que a tristeza segundo Deus 
opera arrependimento para 
a salvação, da qual ninguém 
se arrepende; mas a tristeza 
do mundo opera a morte.” II 
Coríntios 7:10. Entendemos 
então que existe uma triste-
za do mundo, que é aquela 
que causa falta deesperan-
ça, amargura de coração, 
afastando a pessoa de Deus 
e a conduzindo ao pecado...
Essa é a tristeza que gera a 
morte a nível físico e emo-
cional, e, a falta de crer e ter 
confiança em Deus, no senti-
do espiritual. Já a tristeza que 
da parte de Deus nos atinge, 
é aquela na qual podemos 
enfrentar as dificuldades em 
meio a este mundo, como 
nossos problemas pessoais, 
as contrariedades de alguns 
dias difíceis, mas que, nos 
guia para conhecer e confiar 

mais em Deus, e, depender 
mais D’Ele, para uma Vida 
de crescimento e maturidade 
espiritual. Este é o desejo de 
Deus para “todos” nós. E so-
bre a depressão? Homens e 
mulheres de Deus na Bíblia 
e na história já passaram por 
depressão, como diversas 
pessoas à nossa volta. Veja 
na Bíblia Sagrada: Ana sen-
tiu-se “amargurada de alma”, 
uma expressão traduzida 
como “aflita” e “muito triste” 
… I Samuel 1:10; O Profeta 
Elias ficou tão triste a ponto 
de pedir a Deus que tirasse 
sua própria vida … I Reis 
19:4;E Jeremias, o famoso 
Profeta que chorava pelo 
povo de sua nação, que es-
creveu, o livro Lamentações 
de Jeremias? Na verdade, 
ninguém escreve um livro 
com esse nome quando está 
feliz na vida, não é mesmo? 
Posso citar outros, como Jó, 
Moisés, Jonas, David … eu e 
você … também somos ata-
cados neste sentido. Aqueles 
que sofrem de depressão 
experimentam sentimentos 
intensos de tristeza, ou raiva, 
ou falta de esperança, can-

saço e uma série de outros 
sintomas. Elas podem pas-
sar a se sentir inúteis e até 
mesmo com intenções sui-
cidas, perdendo o interesse 
de tudo e nas pessoas com 
quem antes se alegravam. 
A depressão normalmente 
acontece por circunstâncias 
graves da vida, como a per-
da de um emprego, a morte 
de um ente querido, aconte-
cimentos de tragédias, um 
objetivo não alcançado tido 
como fracasso, um divórcio, 
ou, a baixa da auto-estima 
e problemas causados pelo 
abuso sexual, de autoridade, 
discriminação, por exemplo.
Não é pecado passar por 
isso! A Bíblia Sagrada nos 
diz para sermos cheios de 
alegria e louvor … Filipenses 
4:4; Romanos 15:11 … Deus 
deseja ardentemente que se-
jamos felizes e vivamos uma 
vida de sucesso. Não é fácil 
para alguém sofrendo com 
esta situação, mas, pode no 
entanto provar um “milagre” 
de Deus, através da Oração, 
pelo estudo e aplicação da 
Bíblia Sagrada, grupos de 
apoio,convívio com outros, 

confissão, perdão e acon-
selhamento. Uma consulta 
médica com um profissional 
da área é também de suma 
importância. Porém, com Fé 
em Deus, em Suas Palavras 
e total confiança N’Ele, um 
“milagre” pode acontecer... 
Creia!

Oremos: Meu Deus, nes-
te momento precisamos de 
Ti, agindo em nossas vidas, 
nos orientando e conduzin-
do a Sua perfeita Vontade. 
Que em cada situação pes-
soal haja um milagre, para 
aqueles que em Ti creem e 
confiam. Nos ajude a enten-
der a Tua Palavra e a ser um 
verdadeiro praticante desta 
Sua verdade. Pedimos e já 
Te agradecemos, em Nome 
de Jesus 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:  “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, 
pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos 

a Deus. E a Paz de Deus, que excede todo o entendimento, 
guardará os seuscorações e as suas mentes em Cristo Jesus.” … FILIPENSES 4:6-7.



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

18 O POVO FAMALICENSE 30 de Outubro de 2018

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

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, sala de jogos, 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 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

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. F.V.

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 nos 

arredores da cidade.
TLM.: 912 482 819

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

150.000€
TLM.: 916 894 522

EMPRESA COMÉRCIO
 E SERVIÇOS

ADMITE PARA VÁRIOS CARGOS
(M/F)

Famalicão / Braga / Sto.Tirso / Trofa / Guimarães

252 314 145 | 912 192 387

FUNCIONÁRIAS

Para limpeza.

Manhãs/ tardes

 em Famalicão.
TLM.: 935 772 711

ALUGA-SE
Quarto a meninas.
TLM.: 934 361 006

VENDO
Quintinha no Louro 

à beira rio.
TLM.: 919 701 906
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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

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

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

 23 ANINHOS
FOTO REAL | ÚLTIMA SEMANA
Sem enganos, O natural, gos-
toso, guloso, 69, mi..., acessó-
rios, massagens na cama ou 
na marquesa, anal quentinho, 

dedinho atrevido. Sou 
meiguinha. Loira e morena

Atendo em lingeri. 
Venha-me experimentar.

TLM.: 916 566 338

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 
Portugal para enlouquecer os homens de bom 
gosto e sastisfazer os seus desejos em lingeri. 

Todos os dias até às 23 horas. 

TLM.: 913 778 031

PORTUGUESA 
Quarentona, meiguinha

 e carinhosa. 
Atende nas calmas.

TLM.: 914 481 098

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

VIUVINHA
VOLTOU

Peito meloa, corpo 
bem constituido,

 meiguinha, peludinha. 
Não atendo privado.

919 162 044
926 598 702

TRAVESTY 
PORTUGUESA

1.ª Vez na cidade, 24 anos, 
sexy, adoro 69, boão de rosa. A 
rainha do oral fundo e profun-
do. Faço massagem relaxan-
te, tenho vários acessórios. 

Atendo em lingeri sexy, nada de 
enganos. Foto real, Vem beber 
todo o meu leitinho quente sem 
tabus a mais safada. Comprove.

TLM.: 910 318 019

RELAX RELAX RELAX




