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“Jantar Rosa” reuniu
parceiros da luta contra
o cancro da mama
Dezenas de pessoas associaram-se, no passado dia
26, ao “Jantar Rosa”, uma
iniciativa da Associação de
Voluntariado Hospitalar do
Hospital S. João de Deus.
Associados e amigos desta
associação juntaram-se com
um único objectivo, ajudar e
sensibilizar para a importância da prevenção da doença
que atinge homens, mas são
as mulheres as mais afectadas.
Segundo o Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA),
que não poderia deixar de se
associar a uma iniciativa, a
associação “tem como finalidade ajudar doentes afectados pelo flagelo do Cancro
da Mama, realizando actividades e eventos, onde contam com a ajuda de amigos e
associados, que participam
nas actividades promovidas
pelo Movimento Vencer e
Viver”. O mês de Outubro
iniciou com a “Caminhada
Rosa” e termina com o “Jantar Rosa”.
O jantar contou com a
presença da vereadora da

Câmara Municipal, Sofia
Fernandes, que garantiu que
“todo o trabalho que tem sido
feito entre a Câmara Municipal e esta Associação de
Voluntariado irá continuar”.
Para além disso a responsável autárquica elogiou o
trabalho desta associação e
reiterou que “o que precisarem sabem que podem contar com a Câmara Municipal
e é um privilégio estar convosco”.
O Jantar Rosa contou
ainda com a presença de
pessoas como o presidente

do Conselho de Administração do CHMA, António Barbosa; e dos presidentes da
Liga Amigos do Hospital de
Santo Tirso, Laurinda Osório
e da da Associação do Voluntariado do Hospital de Famalicão, José Luis Carneiro,
entre outras.
O momento de confraternização foi aproveitado para
sortear um presépio oferecido pela Fundação Castro Alves e um quadro, pintado por
Marcelino Abreu.
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ASAE apreendeu artigos
no valor de 7 mil euros
em operação de
combate à contrafacção
A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
(ASAE) apreendeu artigos
têxteis contrafeitos, no valor
de 70 mil euros, numa operação que passou por Vila
Nova de Famalicão, Barcelos, e Guimarães, na passada terça-feira.
A operação de combate
à contrafação e à venda e
circulação de produtos contrafeitos visou uma indústria
têxtil, onde “foi intercetado
um veículo pesado de mercadorias carregado e pronto a circular, com destino a
Paris, com cerca de duas mil
peças de vestuário contrafeito, escondidas no meio de
almofadas embaladas e no
meio da galera para dificultar
qualquer controlo de mercadorias que eventualmente
viesse a ser feito no trajeto”,
descreve comunicado da
ASAE.
Já no escritório da empresa foram ainda localizados

Peças estavam dissimuladas em almofadas embaladas
e no meio dada galera do camião que as levaria a Paris

mais 550 artigos de vestuário e calçado alegadamente
contrafeito e ainda 229 maços de tabaco sem selo fiscal, sem que tivessem sidos
sujeitos ao pagamento das
taxas obrigatórias.
Nesta operação foram
ainda inspecionadas mais
cinco indústrias de serigrafia
e estampagem, onde foram
apreendidos quadros de estampagem e outros uten-

sílios usados na produção
de contrafação, perfazendo
3682 artigos.
No decurso da operação a ASAE instarou quatro
processos-crime por contrafação e dois processos contraordenacionais por despejo de águas degradadas no
solo e por introdução irregular de tabaco no consumo.
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“Medway” vai investir 25 milhões
em terminal ferroviário de mercadoria
em Famalicão
A empresa “Medway”,
que se dedica ao transporte
ferroviário de mercadorias
vai instalar um novo terminal
em Vila Nova de Famalicão.
O investimento foi anunciado, no passado domingo,
pelo presidente da empresa,
Carlos Vasconcelos, que em
entrevista ao “Dinheiro Vivo”
assume o investimento de
25 milhões de O responsável pela “Medway” justifica
a instalação da infraestrutura em Famalicão com o
“potencial que existe nesta
zona e a necessidade que o
mercado coloca, na questão
operacional, para corresponder melhor à procura”. Certo
de que “quanto mais perto
estivermos da procura mais
fácil será o trabalho para os
clientes”, Carlos Vasconcelos adianta que as obras
deverão “arrancar no início
de 2019”, após a aprovação da Câmara Municipal
e da IP – Infraestruturas de
Portugal. Cirurgicamente, o

novo terminal irá situar-se
em Lousado e deverá servir
gigantes da produção como
a Continental Mabor, a Leica,
ou a Salsa, esta última em
Ribeirão.
Para o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, Paulo Cunha,
esta é uma “excelente notícia” para o concelho. A criação desta plataforma permitirá criar condições para
que a ferrovia seja também
utilizada para transporte de
mercadorias, sublinha o edil,
para quem o investimento é
importante pelo significado,
mas sobretudo pelo que significa de “aposta no futuro do
concelho”.
“A concretização deste
projecto permitirá que Famalicão seja um nó ferroviário,
na área das mercadorias,
que não foi até agora. Aliás,
se calhar não há nenhum
nó ferroviário no país digno desse nome. Felizmente
que começa a haver alguns

sinais de que a ferrovia também pode ser usada para as
mercadorias”, alega o edil,
que coloca grandes expectativas neste projecto: “além do
projecto em si ser muito positivo pelo volume de investimento que lhe está afecto,
também traga com ele novas
empresas que queiram estar na área de proximidade
deste investimento, porque
assim reduzem os seus
custos de contexto”. Paulo
Cunha está consciente de
que os custos de contexto
e ambientais são sensíveis
à actividade empresarial, e
que a proximidade a estes
equipamentos traz vantagens de competitividade.
“Quem estiver em Famalicão
ficará privilegiado, ficará beneficiado do ponto de vista
da sua localização, naquilo
que no futuro dirá respeito
à vocação internacional das
empresas”, sublinha, certo
de uma “boa notícia” para os
investidores que já cá estão

e para os “muitos que hão-de
vir no futuro por força deste
investimento”.
A “Medway” tem já hoje
uma fatia de 90 por cento
do transporte de mercadoria
em Portugal, onde opera 15
comboios por dia contra os
apenas dez por cento que
são titulados por operadores
como a Takargo, do grupo
Mota-Engil. Esta aposta em
Vila Nova de Famalicão surge associada a outros investimentos, nomeadamente em

Espanha.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Dádiva de Sangue
em Brufe
No próximo domingo, a Associação de Dadores de
Sangue de Famalicão promove uma colheita de sangue e
recolha de potenciais Dadores de Medula Ossea na Sede
da Junta da Freguesia de Brufe. A colheita será realizada entre as 09h00 e as 12h30 pelo Instituto Português do
Sangue e da Transplantação (IPST), e como sempre é
aberta à população em geral.
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Iniciativa é promovida pela Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

11.º Encontro de Serviços de Apoio às Bibliotecas
Escolares com inscrições abertas
Estão a decorrer até
19 de novembro as inscrições para o 11º Encontro
de Serviços de Apoio às
Bibliotecas Escolares, que
vai realizar-se em Vila Nova
de Famalicão, nos dias 23
e 24 de novembro. AS inscrições são gratuitas, mas
obrigatórias e limitadas à
capacidade da sala. A ficha
de inscrição está disponível
em https://bibliotecasdefamalicao.blogspot.com/.
O
encontro é acreditado como
formação contínua (15 horas)
com o registo CCPFC/ACC101341/18.
Com o objetivo de refletir
sobre as práticas desenvolvidas pelas Bibliotecas Escolares e pelos Serviços de
Apoio às Bibliotecas Escolares, a iniciativa é promovida
através da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco,
em parceria com o Grupo
de Trabalho das Bibliotecas
de Famalicão e o Centro de
Formação de Associação
de Escolas de Vila Nova de
Famalicão realizam. A edição deste ano, subordinada

ao tema “Os contributos da
Biblioteca para a literacia
medi@tica” pretende evidenciar os contributos das
bibliotecas para o desenvolvimento de competências,
propiciadoras de novas formas de aprender, interagir e
comunicar através dos média e apresenta-se como um
espaço de partilha de ideias,
de práticas de literacia dos
média que visam dotar os
alunos de conhecimentos
necessários para o seu uso
criativo e informado.
Durante os dois dias

do encontro realizar-se-ão
conferências de enquadramento do tema, de onde se
destaca a conferência de
Margarida Toscano, da Rede
de Biblioteca Escolares; a
partilha de boas práticas do
Município convidado deste
ano, Pombal, com o trabalho
desenvolvido na Biblioteca
Municipal de Pombal e no
Agrupamento de Escolas de
Pombal; o painel sobre literacia mediática com os oradores Jorge Borges, da Rede
de Bibliotecas Escolares, Rui
Lima, do Jornal Cidade Hoje

e Sara Pereira do Instituto de
Ciências Sociais da Universidade do Minho e, ainda, um
conjunto de oficinas formativas dedicadas às mais diversas áreas da biblioteconomia
que realizar-se-ão, este ano,
em vários espaços culturais
do concelho de Vila Nova de
Famalicão, uma forma de dar
a conhecer melhor a nossa
cidade aos participantes do
Encontro.
De salientar ainda a colaboração e articulação do
programa da 11ª edição
do Encontro de Serviço de
Apoio às Bibliotecas Escolares, com a Fundação Cupertino de Miranda, local onde
se realizar-se-á o programa
da tarde do dia 24 de novembro, com o painel “Literacia
mediática: uma competência
básica na sociedade atual” e
os lançamentos do “Caderno
17”, do Centro Português do
Surrealismo e do livro “POEMANIFESTO”.
O Encontro encerrará
com o espetáculo POEMANIFESTO, seguido de cocktail.

Alex Ryu Jitsu
com 23 campeóes
no Campeonato
Nacional de Lohan Tao
A Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu (FPARJ),
participou, no passado fim-de-semana, no Campeonato
Nacional Lohan Tao, organizado pela Federação Portuguesa de Lohan Tao, que decorreu no pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia, em Coimbra.
A FPARJ participou no evento com um efectivo de 38
atletas, dos 6 aos 55 anos, que disputaram, conjuntamente, com mais de 300 atletas de outras artes marciais, provindos de todo o Pais, os vários títulos em disputa, nomeadamente, nas vertentes de defesa pessoal, rumble kids,
point kempo, rumble kempo, kempo contact e kempo KO,
tendo conquistado 23 primeiros lugares (campeões nacionais) 14 segundos lugares e 16 terceiros.
Foram campões nacionais Marlene Araujo; Miguel
Areias; Vítor Azevedo; Marlene Araujo; Pedro Azevedo;
Maria Pontes; Ana Novais; Rubem Amorim; Simão Santos
e Ana Silva; Francisca Carvalho; Tiago Ferreira; Miguel
Areias; Vitor Azevedo; Marlene Araujo; João Mirra; Jorge
Abreu; Ana Novais; Ana Oliveira; Rubem Amorim; Simão
Santos e Diogo Moreira, e Miguel Leitão.
A homologação dos títulos e da prova, foi feita pela
Federação Portuguesa de Lohan Tao, através de certificados, representada pelo sue presidente, Bruno Rebelo.
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EXTRACTO DE JUSTIFICAÇÃO

Certifico que por escritura de vinte e nove de outubro dois mil e dezoito, exara-da folhas sessenta e quatro e seguintes do
Livro de Notas para Escrituras Diversas número Cinco-D da Notária Ana Maria Fernandes Cavaleiro Dias, na Rua Daniel Santos n.º 81 Município de Vila Nova de Famalicão, Marcelino Pereira de Faria, nif 136347258 e mulher Rosa Carneiro Araújo
Faria, nif 157528901, casados no regime da comunhão de adquiridos, ele natural da fre-guesia de Brufe, ela natural da freguesia de Carreira ambos do concelho de Vila Nova de Famalicão, residentes na Rua Dom Jorge Ferreira da Costa Orti-ga,
n.º 800, freguesia de Brufe, deste concelho, DECLARARAM:---------------------------------------------------------------------Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, de um Pré-dio urbano sito no Lugar de Carvalho, da
freguesia de Brufe concelho de Vila Nova de Famalicão, composto por edifício de cave, rés do chão e andares des-tinado a
garagens, comércio e habitação, com a área total de mil cento e oiten-ta e sete metros quadrados, área coberta de duzentos e oitenta e sete metros quadrados e área descoberta de novecentos metros quadrados, atualmente inscrita na matriz
sob o artigo 782, com o valor patrimonial tributário de € 446.752,98. ------------------------------------------------------------Que a edificação foi implantada em parte do prédio urbano, composto por par-cela de terreno para construção urbana
registado na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Famalicão, freguesia de Brufe, sob o número cento e sessenta e oito, registada a favor a favor dos justificantes pela inscrição Ap. vinte e sete de quinze de abril de mil novecentos e
noventa e três, ainda inscri-to na matriz predial como terreno para construção sob o artigo 659, com a área total de trezentos metros quadrados, e sob parte do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Famalicão, freguesia de Bru-fe, sob o número quatrocentos e trinta e oito, onde se encontra registada a raiz a favor dos terceiros
outorgantes Marcelino Araújo de Faria e de Pedro Miguel Araújo de Faria pela inscrição Ap. dezanove de catorze de julho
de dois mil e três e o usufruto a favor de Augusto Campos de Faria e dos justificantes, pela Ap. vinte de catorze de julho de
dois mil e três, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 134.-------------------------------------------------------------------Que do referido prédio, descrito sob o número quatrocentos e trinta e oito, foram vendidos aos justificantes novecentos
metros quadrados de terreno, que se destinavam a anexar àquele prédio dos justificantes, viabilizando aquela construção,
por seu tio Marcelino Campos de Faria, solteiro, residente naquele lugar de Carvalho, em vinte e um de outubro de mil
novecentos e noventa e dois, tendo sido pago o preço e tendo, por aquele, sido dada autorização para entrar na posse da
referida parcela e assim dar início à construção do prédio então erigido, diligenciando pelas necessárias autorização camarárias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O referido contrato não foi definitivamente solenizado pela forma legal pois não foi obtida a necessária autorização de
Destaque ainda em vida do seu referido tio, tendo a mesma vindo a ser obtida apenas em quatro de setembro de dois mil e
doze, tendo aquele falecido em nove de outubro de dois mil e dois. ----------------------------------------------------------------Contudo, desde aquela data de vinte e um de outubro de mil novecentos e noventa e dois, que os justificantes
entraram na posse do terreno, requere-ram as necessárias licenças para a construção do edifício supra identificado,
tendo sido atribuído o alvará de licença de construção número mil duzentos e cinquenta e cinco barra noventa e dois com
aditamento número oitocentos e cinquenta e seis barra noventa e quatro, tendo para a mesma sido emitida a licença de
utilização número trezentos e trinta e sete emitida pela competente Câmara Municipal em vinte e sete de maio de mil
novecentos e noventa e qua-tro, tendo aquando da conclusão das obras sido apresentado o então modelo cento e vinte e
nove para inscrição ou alteração de prédios urbanos na matriz dando origem ao artigo urbano 782 da referida freguesia de
Brufe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na sequência do pedido de Destaque apresentado na Câmara Municipal foi autorizado o destaque de uma parcela de
terreno com a área de novecentos e quarenta e um metros quadrados e determinada a cedência ao domínio publico de cinquenta e quatro metros quadrados, a retirar da parcela a destacar, ficando assim a parcela a destacar a área de oitocentos
e oitenta e sete metros quadrados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face aquela operação de Destaque, o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Famalicão sob o número quatrocentos e trinta e oito, da freguesia de Brufe, passa a ter as seguintes áreas e composição: -----Parcela Sobrante: Prédio urbano sito no lugar de Carvalho, freguesia de Brufe, concelho de Vila Nova de Famalicão,
com a área total de quatro mil novecentos e trinta e três metros quadrados, área coberta de trezentos e setenta e quatro
metros quadrados e a área descoberta de quatro mil quinhentos e cinquenta e nove metros quadrados, a confrontar do
norte de e nascente com herdeiros de Marcelino Campos de Faria, de poente com herdeiros de Marcelino Campos de
Faria e Marcelino Pereira de Faria, e do Sul com caminho, público inscrito na matriz predial sob o artigo 134, com o valor
patrimonial tributário de 86.790,00€.
A Parcela a destacar com área de novecentos e quarenta e um metros quadra-dos, a confrontar do Norte com herdeiros
de Marcelino Campos de Faria e Fer-nando Azevedo, de nascente e de poente com o prédio sobrante e do Sul com caminho público, da qual cinquenta e quatro metros se destinam a cedência ao domínio publico municipal, ficando com uma
área de oitocentos e oitenta e sete metros quadrados destina-se a anexar ao prédio descrito na Conservatória do Registo
Predial de Vila Nova de Famalicão, freguesia de Brufe, sob o número cento e sessenta e oito, já integrada no artigo 782,
sem valor patrimonial tributário e com o valor atribuído de três mil euros, passando aquele a ter as seguintes áreas e composição: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prédio urbano sito no Lugar de Carvalho, da freguesia de Brufe, conce-lho de Vila Nova de Famalicão, composto
por edifício de cave, rés do chão e andares, destinado a garagens, comércio e habitação, com a área total de mil cento e
oitenta e sete metros quadrados, área coberta de duzentos e oitenta e sete metros quadrados e área descoberta de novecentos metros quadrados, a confrontar do norte com Fernando Azevedo, de Sul com Estrada Municipal, de Nascente com
Herdeiros de Marcelino Campos de Faria e de Poente com Lucinda Neves Mesquita, inscrito na matriz predial sob artigo
782, que proveio do artigo 659 e parte do artigo 134 com o valor patrimonial tributário de € 446.752,98. -------------------Que o edifício foi construído a expensas dos justificantes entre o prédio regis-tado a favor dos mesmos com a área de
trezentos metros quadrados e aqueles oitocentos e oitenta e sete metros quadrados que se destinavam a anexação deste,
permitindo a sua viabilidade construtiva, tendo aquando da sua conclu-são apresentado o modelo de declaração para inscrição de prédio novo na matriz, em vinte e sete de junho de mil novecentos e noventa e quatro, tendo sido atribuído o artigo 782. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, desde vinte e um de outubro de mil novecentos e noventa e dois, data da celebração do contrato promessa e
tradição do imóvel, entraram os justifi-cantes na posse imediata daquela parcela de novecentos metros quadrados, identificada na Autorização de Destaque referida, nela se mantendo até hoje, sendo que face a cedência ao domínio publico
imposta na operação e desta-que, dela permanecem na posse de oitocentos e oitenta e sete metros quadrados. --------Posse que vem sendo exercida sem lesar direito alheio, à vista e conhecimento de toda a gente, sem oposição de ninguém, com ânimo de quem exercita direito próprio, sendo assim a sua posse uma posse pública, pacífica e ininterrupta e
do boa fé, praticando em relação ao prédio todos os atos de ocupação, conservação, frutificação e encargos, próprios de
verdadeiros donos, pelo que adquiriram aqueles oitocentos e oitenta e sete metros quadrados por usucapião, o que em
seu nome invoca para efeito de estabelecimento de novo trato sucessivo e registo definitivo em seu nome. ------------------Está conforme. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vila Nova de Famalicão, vinte e nove de outubro de dois mil e dezoito. ---------------------------------------------------------A Notária
Ana Maria Fernandes Cavaleiro Dias
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Dia da Alimentação
assinalado com lanche
saudável na EB Louro,
Mouquim e Lemenhe

Os 216 alunos do pré-escolar e 1.º ciclo da EB Louro, Mouquim e Lemenhe comemoraram, no passado dia 16, o Dia da
Alimentação.
Segundo o Agrupamento Dona Maria II, que superintende
aquela unidade de ensino, “alunos, professores/educadoras
e assistentes operacionais empenharam-se na tarefa de confecionar sandes saudáveis para o lanche”, “partindo da base
comum de pão de forma, queijo e/ou fiambre, acrescentaram-se ingredientes saudáveis como vegetais e frutos variados
e ovo cozido, formando uma sande, mais ou menos variada, mas sempre saudável, conforme o gosto de cada aluno,
que foi acompanhada pelo leite escolar”. O facto do lanche
ter sido servido no Parque da Formiga, teve a vantagem de
acrescentar à acção o elemento natureza.
A coordenação da escola agradece a colaboração dos
pais e encarregados de educação, e também da Junta de
Freguesia do Louro na realização de mais uma atividade que
apelida de “significativa e enriquecedora para os alunos”.

CHMA: especialistas
debateram causas
e impacto do AVC

O Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar do
Médio Ave (CHMA), em colaboração Escola Superior de
Saúde do Vale do Ave, organizaram, no passado dia 29 de
outubro, a primeira Reunião do Acidente Vascular Cerebral,
no âmbito do Dia Mundial do AVC
O encontro, que segundo o CHMA contou com “grande
adesão”, foi debatido o tema “O AVC acontece”, seguindo-se
intervenções sobre questões importantes relacionados com
esta patologia, como “Uma catástrofe anunciada”, “Cuidados
de Enfermagem de Reabilitação centrados no doente - Unidade de AVC e a “Família... e agora?”. A reunião teve ainda
dois painéis que abordaram o “Impacto do AVC no cuidador
informal” e a “Vida depois do AVC”.

Missa por Filipe Oliveira
na igreja de Antas
A igreja paroquial de Antas é o local para uma missa
pela alma de Filipe Oliveira, falecido há sete anos. A cerimónia religiosa terá lugar pelas 19 horas do próximo dia
13 de Novembro.
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Pavilhão Municipal acolheu Campeonato do Mundo

Dupla dinamarquesa venceu
“Famalicão Dança”
A dupla dinamarquesa Bjorn Bitch e Ashli
Wiliamson foram os grandes vencedores
da edição deste ano do “Famalicão Dança”,
uma iniciativa promovida pela Academia Gindança que trouxe a Vila Nova de Famalicão
atletas de 19 países para dispurtarem o Campeonato do Mundo 10 Danças profissionais.
O evento decorreu durante o dia de sábado noPavilhão Municipal de Vila Nova de
Famalicão. No final da competição, os dinamarqueses Bjorn e Ashli encontravam-se
satisfeitos pela vitória, e agradados com organização.

O vereador do Desporto, Mário Passos,
adianta que a realização desta prova em Famalicão é a prova de que “Famalicão é capaz de realizar eventos à escala mundial”. Já
Anabela Gomes, presidente da Gindança,
faz um balanço muito positivo da organização, assumindo-se orgulhosa pela forma
como decorreu a competição.
O evento constituiu ainda, para além de
Campeonato do Mundo, a 7.ª prova do circuito nacional de dança desportiva.
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Inovar… Internacionalizar…
Ajudar quem precisa de uma forma criativa, ou seja,
apostar em soluções inovadoras, exige tempo – muito
tempo – e também dinheiro, tendo todos que estar
conscientes que a inovação social também supõe o
fracasso. Diz Mário Centeno que “é o erro que faz
progredir a ciência e o conhecimento”. É como o
cientista que está à beira de conseguir um novo
medicamente para uma doença, mas, no último
minuto, há alguma coisa que falha na “cadeia”
e é preciso voltar ao início. Às respostas sociais
tradicionais que continuam a ter um enorme valor
social há que adicionar novas soluções e alternativas
que, por sua vez, vão dar respostas novas e
criativas não só aos “velhos” problemas, mas também
aos novos problemas emergentes que afligem
as pessoas e as sociedades.

1. Inovação social

Nos passados dias 24 e 25 de outubro, tive a oportunidade
e o grande prazer de participar em dois momentos de discussão e de trabalho que estão intimamente ligados pelos seus
compromissos e objetivos. Estes vão no sentido de fazer valer
Vila Nova de Famalicão, em Portugal e no estrangeiro, pela
sua capacidade de se transformar e de se modernizar. O primeiro evento teve lugar em Seide S. Miguel, no auditório do
Centro de Estudos Camilianos e o segundo teve lugar no pequeno auditório da Casa das Artes.
Em Seide, falou-se - muito e bem - de inovação social e
do que ela pode representar para a melhoria das condições
de vida das pessoas, ensaiando e testando novas respostas
sociais para o nosso desenvolvimento coletivo, enquanto comunidade que habita um território, com as suas diferenças
naturais e os seus desejos nem sempre coincidentes. A diferenciação “no social” é cada vez mais uma exigência e também
uma necessidade sentida por todos.
Como referiu Filipe Almeida, da associação “Portugal Inovação Social”, ajudar quem mais precisa – e todos somos carentes numa ou noutra componente – tem que ser feito de uma
forma criativa e não rotineira de ter sempre a mesma atitude e
o mesmo gesto, mas apostando em novos gestos e em novas
atitudes. O exemplo simples do pão que é preciso que chegue sempre a quem precisa não pode resumir-se a uma rotina
quotidiana, devendo antes apostar-se na viabilização das con-

dições necessárias, para que, quem precisa de pão, possa vir
a ter, o mais rapidamente possível, os meios para o conseguir.
Ajudar quem precisa de uma forma criativa, ou seja, apostar
em soluções inovadoras, exige tempo – muito tempo – e também dinheiro, tendo todos que estar conscientes que a inovação social também supõe o fracasso. Diz Mário Centeno que “é
o erro que faz progredir a ciência e o conhecimento”. É como o
cientista que está à beira de conseguir um novo medicamente
para uma doença, mas, no último minuto, há alguma coisa que
falha na “cadeia” e é preciso voltar ao início.
Às respostas sociais tradicionais que continuam a ter um
enorme valor social há que adicionar novas soluções e alternativas que, por sua vez, vão dar respostas novas e criativas não
só aos “velhos” problemas, mas também aos novos problemas
emergentes que afligem as pessoas e as sociedades.

2. Famalicão e o futuro

O segundo momento, como referi, aconteceu no pequeno
auditório da Casa das Artes, onde foi apresentado o “Manifesto” que idealiza “uma aliança para o futuro de Vila Nova de Famalicão” que é também uma aposta séria na inovação, a única
via possível para a competitividade do Município, em Portugal
e no Mundo.
As palavras – chave deste manifesto são a internacionalização, a capacitação da comunidade, a criação de mecanismos
de integração, a dinamização de redes internacionais de cooperação e a divulgação e valorização interna e externa dos
feitos e concretizações dos famalicenses nos vários domínios
e setores. Em suma, “com a criação da VNF Alliance, pretende-se dotar o município de um instrumento estratégico para a
internacionalização, assente num compromisso estabelecido
por parcerias alargadas entre os sectores público e privado.”
Trata-se de uma aliança de “ambição e compromisso”, aberta às “empresas, instituições e cidadãos” que assumem como
seus um conjunto de compromissos que visam a valorização
interna das pessoas e do território, fixando talentos e criando
valor acrescentado que, a partir de Vila Nova de Famalicão, vai
“chegar aos quatro cantos do Mundo”.
O futuro de Vila Nova de Famalicão passa irremediavelmente por aqui. Por fazer bem feito, exportando aquilo que se
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idealiza e aquilo que se faz. Exemplos não faltam: na produção
industrial, nos serviços, nos produtos da terra, na ciência e na
nanociência, na solidariedade social, nos têxteis e na moda, no
sector agroalimentar e na educação, Vila Nova de Famalicão
“está cheia” de bons exemplos que nos orgulham e de que tenho feito eco, muitas vezes, nesta página.
Este tem que ser um estado de espírito, uma inquietação
coletiva permanente e duradoura. A persistência também é,
em grande parte, a chave do êxito, sem se esquecer, como diz
Emmanuel Kant, que “é no problema da educação que assenta
o grande segredo da humanidade”. Resolvido este problema,
podemos ter a certeza que todos os outros problemas se resolverão.

3. Valor e mais valor

Ao longo das últimas semanas, houve notícias, em Vila
Nova de Famalicão, de projetos, iniciativas e ações que comprovam muito do que referi anteriormente. É todo um conjunto
de boas notícias que “atestam” o valor interno e o valor externo
de pessoas, empresas e instituições que fazem do Município a
sua casa, uma casa que continuamente valorizam, tornando-a
mais atraente e desejada. Alguns exemplos.
O Centro Hospitalar do Médio Ave, com o apoio da Câmara
Municipal, está a dar passos seguros para a instalação, em
espaços a reconverter no Hospital de Famalicão, da “Clínica
da Mulher, da Criança e do Adolescente”, um serviço que se
antevê exemplar e que pode chegar longe.
A Empresa Gabriel Couto está a exportar para Moçambique
tecnologia de ponta e “know how” (conhecimento), ao ganhar
o concurso para a instalação de um aeródromo e estruturas de
apoio neste país de África.
Enquanto Sara Maia, famalicense de Ribeirão, começa a
“dar cartas” na moda, mantendo vivo o sonho da internacionalização das suas criações, há todo um movimento em torno
da agricultura biológica que pode vir a tornar-se um grande
caso de sucesso. Enquanto tudo isto acontece, os “críticos” do
Governo não “olham” para a EN 14 que tem as obras a correr
a bom ritmo e para a estrada Famalicão – Barcelos que tem as
obras em vias de conclusão…
As estradas também nos levam ao mundo!
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Orçamento 2019
é “nova etapa”
da governação
municipal
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NOVIDADES: APOIOS À NATALIDADE,
COMPARTICIPAÇÃO DE MEDICAMENTOS
A SENIORES DESFAVORECIDOS
E GRATUITIDADE DOS PASSES PARA
ALUNOS DO SECUNDÁRIO
O Orçamento Municipal
para 2019 corporiza uma
“nova etapa” da governação.
A criação de um banco de
recursos de apoio à natalidade, a comparticipação de
medicamentos aos seniores
em situação vulnerável, ou o
alargamento da gratuitidade
dos transportes escolares ao
ensino secundário, onde actualmente a comparticipação
é de apenas 50 por cento,
são algumas das medidas de
um orçamento que o presidente da Câmara Municipal
caracteriza de “disruptivo”,
onde as novas propostas são
conciliadas com manutenção
de uma aposta na internacionalização e no emprendedorismo, na mobilidade, ou na
descentralização
cultural,
mas que ambém reforçam
o investimento na cobertura
das infraestruturas básicas,
onde a despesa prevista
para 2019 é superior a um
milhão de euros. Em matéria
de investimento infraestrutural, destaque ainda para a
criação da pista de atletismo,
uma obra de que há anos se
fala e que conta com verbas
inscritas no orçamento do
próximo ano.
O documento inscreve
uma despesa de quase 98
milhões de euros, num exercício que fica marcado por
uma subida de cerca de 14
milhões em relação ao exercício em curso. O aumento
“resulta do enquadramento do quadro comunitário”,
assinala Paulo Cunha, que
espera poder executar uma
parte substancial do programa em 2019, atendendo
a um conjunto de projectos
já aprovados. A propósito,
o edil salienta os projectos
no âmbito do PEDU – Plano
Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que se inicia
com o processo de encaixe,
por parte do município, das
respetivas contrapartidas fi-

nanceiras acordadas.

Internacionalização
ao serviço
dos cidadãos
Já a dimensão da internacionalização do concelho,
que surge como eixo de uma
estratégia global para o território, toca a construção
de uma cidadania europeia
para a qual considera que
o município pode e deve ter
uma palavra a dizer, mas
que tem o mérito de “servir
as empresas, servir as associações, e, acima de tudo,
os cidadãos”. O autarca fala
de “pioneirismo” de algumas
das medidas focadas na internacionalização, na certeza das vantagens de uma
preparação transversal dos
agentes do território para a
convivência à escala global.
A Educação manter-se-á como “pedra basilar do
nosso exercício”, frisa o edil,
segundo o qual o sector “vai
absorver uma boa fatia do

nosso investimento por via
da realização criteriosa de
obras no parque escolar e do
apetrechamento tecnológico das nossas escolas, mas
também pelo desenvolvimento de um vasto e multifacetado conjunto de medidas
que garantem a igualdade de
condições e de oportunidades para todos os alunos de
Famalicão”.
Quanto aos investimentos
nas redes de abastecimento
de água e saneamento de
águas residuais, o orçamento para 2019 prevê a ligação
aos intercetores nas sub-bacias dos rios Este, Pele e
Ave.
As Grandes Opções do
Plano e Orçamento para
2019 do município de Vila
Nova de Famalicão foram
aprovadas por maioria e com
os votos contra do PS na manhã de ontem, segunda-feira, em reunião extraordinária
do executivo municipal.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Esta quinta-feira, pelas 21h30, na Casa das Artes

Festival de Fado premeia
amadores
O Café Concerto da Casa
das Artes é palco, esta quinta-feira a partir das 21h30,
da 5.ª edição do Festival de
Fado e Concurso do Fado
Amador, organizado pela
Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão.
Entre os finalistas encontra-se Joana Filipa Sousa
Campos, de 19 anos e a
mais jovem de todos os nove
finalistas oriundos de várias
localidades do Norte do país.
Os outros finalistas são Mário Bruno Vilaça de Matos,
de 21 anos, de Braga; Nisa
Isabel Neves Conde, de 28
anos, de Aveiro; Fernando Jorge Dias Costa, de 68
anos, da Trofa; Rosa Maria
Moreira Veloso, de 43 anos,
de Fafe; Mafalda Sofia Campos Leite, de 44 anos, de
Santa Maria da Feira; Amélia
Alves Ribeiro, de 66 anos,
de Vila Nova de Gaia; Teresa
Daniela Machado Fernan-

des, de 38 anos, de Guimarães; e Dinocrato Crugeira
dos Santos Marques, de 55
anos, de S. João da Madeira.
Os candidatos irão ser
avaliados por um júri que decidirá sobre a classificação
a atribuir. Segundo o regulamento, o primeiro classificado recebe um prémio monetário de 250 euros e atuação
num dos principais eventos
organizados pelo Município
de Vila Nova de Famalicão
em 2019, o segundo 100

euros e o terceiro 50 euros.
Será atribuído a todos os
concorrentes, um certificado
de participação e uma peça
em cerâmica da Fundação
Castro Alves.
A noite irá fechar com a
actuação da consagrada fadista famalicense, Florência,
acompanhada pelos músicos Miguel Amaral (Guitarra
Portuguesa), André Teixeira
(Viola de Fado) e Filipe Teixeira (Contrabaixo).

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

Bolsonaro, o perigo de um
fenómeno global
No passado dia 28 de Outubro Jair Bolsonaro foi eleito
o 38º Presidente da República Federativa do Brasil,
depois de vencer na segunda volta Fernando Haddad,
candidato do PT, atingindo
os expressivos 55,1% dos
votos.
Para a opinião pública
dita ocidentalizada é incompreensível a vitória de Bolsonaro, na medida em que a
linha de pensamento do PSL
assentou, em toda a campanha eleitoral, na transmissão
de mensagens xenófobas,
homofóbicas, racistas e de
cariz estritamente nacionalista.
Importa por isso compreender como alguém que se
apresenta com uma mensagem ultra radical, consegue
alcançar a intenção de voto
da maioria dos eleitores.
Na verdade, o fenómeno
que consubstanciou a vitória
deBolsonaro não é tão complexo como aparenta e basta uma pequena leitura do
panorama politico brasileiro
para que se perceba como
alguém que transmite aquilo
que a maior parte à partida
não gosta de ouvir consegue, no entanto, que a maioria lhe conceda o seu voto.
A resposta encontra-se
no facto de o concorrente do
PSL de Bolsonaro ser o PT
de Lula e Dilma, sendo certo que isso, por si só, seria

suficiente para explicar o que
sucedeu no Brasil.
Em combate com Bolsonaro estava um partido
politicotambém de natureza
totalitária, com ligações íntimas a esquemas de corrupção, com líderes presos e
com admiração pelo regime
comunista de Maduro que,
como se sabe, tem feito da
Venezuela um dos piores
exemplos de desrespeito pelos direitos humanos de que
há memória.
Como consequência Bolsonaro apareceu como alternativa, com um pensamento
político diferente para o país,
mas sobretudo como alguém
que se propôs acabar com o
regime instalado, derrubando-o, punindo quem prevaricou e com a promessa de
devolver ao Brasil o respeito
pelas instituições.
Em suma, no Brasil, mais
do que vencer o programa
de Bolsonaro, saiu derrotada
a extrema-esquerda. E por
muito que se critique a escolha do povo brasileiro, o certo é que, tendo em conta as
opções que lhe foram apresentas,não lhe era exigível
solução diferente daquela
que se alcançou.
Porém, aquilo que sucedeu no Brasil, infelizmente,
não é um fenómenoímpar,
pois é consabido quea chegada de radicalismos ao poder acontece precisamente

quando os eleitores ficam
desgastados e desconfiados de regimes populistas
que alcançam o poder com
promessas impossíveis, mas
que no final empurram os povos para a pobreza extrema.
Esperemos que este aparecimento de partidos de foro
radical não tenda a disseminar-se pelas democracias,
pois não será certamente a
solução para os problemas
no mundo.
As grandes ditaduras da
história foram construídas
com o apoio do povo, não
que nelas se revissem ou
quisessem viver, mas porque se tornara insustentável
a manutenção do que lhes
precedeu.
Para a Europa e Portugal
que sirva de exemplo e que
os governantes assumam
definitivamente a responsabilidade de exercer os seus
cargos com ética, respeito
e, sobretudo, com sentido
de estado, pois só dessa
forma ficaremos a salvo dos
extremismos que podem pôr
em causa, como outrora puseram, os mais elementares
princípios de humanidade.
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Terceira edição realizou-se no passado domingo no Pavilhão Municipal

Gala premiou actores que escrevem
Famalicão no livro de honra
do desporto nacional e internacional
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

“O mérito não é obra do
acaso”, e a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão quis uma vez mais reconhecer o mérito de todos
quantos têm inscrito o nome
do concelho no livro de honra do desporto nacional e
internacional. A homenagem
e reconhecimento tiveram
lugar na terceira Gala do
Desporto, uma iniciativa que
distinguiu os atletas, os dirigentes, os técnicos, os árbitros e os eventos que, juntos,
elevam o concelho de Vila
Nova de Famalicão ao quadro de “referência” nacional
na área do Desporto.
Essa é, pelo menos, a
convicção do presidente da
Câmara Municipal, Paulo
Cunha, para quem o “clima
de compromisso”, o “dinamismo” e a “capacidade de
superação” fazem com que
seja possível um tão vasto
leque de méritos a distinguir.
O edil aproveitou para deixar
claro que a comunidade “não
está distraída em relação
aos seus feitos”, e que esta
Gala é precisamente a forma
de ser consequente com um
reconhecimento que considera não só justo, como necessários.
Convicto que o Famalicão
desportivo é um espelho de
uma sociedade competitiva
e que gosta de se desafiar,

Dois galardões
para o Hóquei
de Riba de Ave

Iniciativa teve lugar no Pavilhão Municipal

o presidente da Câmara
reiterou o compromisso do
executivo municipal com o
“robustecimento” do sector.
Por isso mesmo, disse, a autarquia canaliza uma parte
significativa dos seus recursos para os agentes do desporto local, investe na qualificação das infraestruturas,
mas também se assume ela
mesma como actor, certa de
uma dimensão educativa do
desporto que não deve ser
marginalizada. Salientou os
apoios em seguros e inscrições de forma generalizada,
e sublinhou que mais do que

apoiar este ou aquele desporto é necessário apostar
em todos, democratizando o
acesso ao desporto.
A terceira edição da Gala
do Desporto teve lugar no
passado domingo, no Pavilhão Municipal,.

Guarda-redes
Quim recebe
Prémio Excelência
Na terceira edição, a Gala
do Desporto atribuiu o Prémio Excelência ao guarda-redes famalicense Joaquim

Silva, que na hora de ver
reconhecido o seu mérito
desportivo fez questão de o
dividir com a família. “A minha carreira não tinha sido
a mesma sem eles”, disse
mesmo, a propósito.
O prémio de Melhor Evento Desportivo do Ano foi para
o Rali de Famalicão, organizado em parceria pela Associação Team Baia e pelo
município, numa votação
que apela à votação dos internautas.
No quadro dos prémios
atribuídos por um júri, composto por directores de ór-

gãos de comunicação social
e jornalistas, foram distinguidos o Treinador do Ano, o Dirigente do Ano, a Associação
Desportiva do Ano, Árbitro
do Ano, Atleta Revelação Feminino e Masculino do Ano.
Os vencedores em cada categoria podem ser vistos na
página seguinte.
Para além destes prémios
categorizados, o município
distinguiu ainda 230 atletas
famalicenses que conquistaram títulos de campeão, nas
mais diversas modalidades,
ao longo das épocas 2017 e
2017/2018.

Destaque para o Riba de
Ave Hóquei Clube, que conseguiu vencer em duas categorias – Dirigente e Treinador do Ano. Hugo Azevedo,
o treinador que conseguiu
elevar o clube ribadavense
ao escalão máximo da modalidade, frisou que “este
galardão não tem nada de
individual, tem tudo de colectivo”. Não deixou de aludir a
um episódio infeliz da história do clube, com uma despromoção “na secretaria”, e
frisou que o prémio é para
todos os que lutaram para
que regressasse ao lugar
que considera ser de direito.
De resto, deixou a garantia:
“estamos em força, e vamos continuar a dignificar o
hóquei e o concelho de Vila
Nova de Famalicão”.
Já Rui Santos, o rosto por
detrás da ascensão do Riba
de Ave, fez questão de sublinhar que o sucesso do trabalho empreendido é de “uma
equipa”, aquela que tal como
ele acreditou. Ambicioso,
deixou claro que “queremos
que o Riba de Ave Hóquei
Clube seja uma referência
no hóquei nacional”.
(CONTINUA NA PÁG. 13)
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Gala do Desporto 2018

Prémio Excelência
Joaquim Silva, conhecido
guarda-redes foi
Campeão Europeu de Sub
18 pela Seleção Nacional;
foi Campeão
Nacioal 2004/2005 e
2009/2010 pelo Benfica,
clube pelo qual também
venceu três Taças da Liga;
e uma Super Taça. Tem
32 internacionalizações
pela seleção A de Portugal;
e foi venceor da Taça
de Portugal 2017/2018
pelo Clube
Desportivo das Aves.

Treinador do Ano
Hugo Azevedo,
treinador do Riba de Ave
Hóquei Clube,
tem vindo a somar títulos
nacionais nos Escalões
de Formação. Na sua
primeira época
completa levou
a equipa do RAHC a
conseguiu ser
Campeão da Zona Norte
da 2ª Divisão, e assim
regressar à 1ª Divisão
Nacional. Consigo o clube
de Riba de Ave foi ainda
Final Four da Taça.

Atleta Revelação Masculino
Filipe Gomes
foi Campeão Nacional
2017 em Juniores 2 Open
10 danças. Dança
desde 2012, e conta com
vários titulos nacionais
e regionais, faz parte
da selecção nacional
desde 2017. Soma vários
títulos de campeáio
e vice-campeão nacional,
e marcou presença no
campeonato do mundo em
2017. Na hora de agradecer
o prémio, não se esqueceu
da jovem que com ele faz
par, e dividiu o galardão.

Evento Desoportivo do Ano
Rali de Famalicão,
com a organização
a cargo da Associação
Team Baia e do Município
de Famalicão, o rali
tem no horizonte a subida
ao Campeonato Norte
de Ralis 2019,
competição para a qual
o rali de 2018 foi
formalmente candidato.
Na terra de aficcionados da
velocidade, o evento conta
sempre com milhares nos
vários troços que povoam
as freguesias.

Associação Desportiva do Ano
Famalicense Atletico Clube,
com 13 Modalidades 600
Atletas conta com quatro
títulos de Campeão Nacional
em Badminton, Voleibol 2.ª
Divisão Campeão Nacional,
Bilhar 2.ª Divisão Campeão
Nacional, e Badminton
Equipas Senhoras Sub19
Tem ainda quatro títulos
individuais de Campeão
Nacional no Bandminton,
e um de Vice-Campeão
Nacional de
Badminton - Singulares
e Pares Senhoras Sub 19.

Atleta Revelação Feminina
Sofia Oliveira
obteve vários títulos
nacionais e
internacionais que
dignificaram as
modalidades
do Kickboxing e Boxe
(Kickboxing e Boxe
são modalidades
distintas )  outrora
desconhecida. Soma vários
títulos de campeã nacional
e foi convocada pela
seleção nacional
para o Europeu que
se realiza em Outubro.

Dirigente do Ano
Rui Santos,
presidiu ao Riba d’Ave
Hóquei Clube, fica
na história com responsável
por reerguer um clube de
referência na modalidade.
Foi Campeão da Zona
Norte da 2.ª Divisão,
e conseguiu
o regresso à 1ª Divisão
Nacional. Esteve
na Final Fourda Taça
de Portugal, tendo apenas
sido
eliminado pelo FC Porto,
vencedor da competição.

Árbitro/a do Ano
Teresa Oliveira,
árbitra da Categoria C1
desde 2017
(Ano de criação da cat C1) ,
actuouem seis jogos
do campeonato nacional
feminino allianz
(sendo um deles um
clássico entre o S.C.
Braga e o Sporting C.P.).
Foi primeira
classificada o quadro
nacional de árbitras C1
(Sendo a primeira
árbitra a ter esta
classificação). Esteve
ausente da cerimónia.
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Mobilidade em destaque
nas propostas do Bloco de esquerda
para o Orçamento Municipal de 2019
O Bloco de Esquerda deu
conta, em conferência de imprensa realizada na passada
sexta-feira, do conjunto das
propostas que fez chegar ao
executivo na expectativa de
que sejam acolhidas no próximo Plano e Orçamento.
O destaque vai para a
vertente da mobilidade, que
se cruza com propostas na
área da Educação e do Urbanismo. Adelino Mota, da
coordenadora
concelhia,
deu a conhecer que o Bloco
defende que a Câmara Municipal seja actor na criação
de uma rede de transportes
escolares municipais, “com
qualidade” e “exclusivos para
estudantes”. “Pedimos que
seja a Câmara a organizar
este transporte, garantindo
que as crianças sejam bem
transportadas em segurança
para a escola”, disse a propósito, sublinhando que esta
seria a forma de solucionar,
nomeadamente, os problemas que têm vindo a surgir
na vila de Riba de Ave, onde
os transportes têm causado

dificuldades às famílias que
viram os seus filhos obrigados s estudar fora da freguesia por força dos cortes aos
contratos de associação.
Ainda em matéria de mobilidade, o Bloco fez chegar
ao executivo uma proposta
para elaboração de um plano global de transportes,
prevendo a construção de
parques de estacionamento
com ligação aos transportes
públicos, com o objectivo de
“retirar os carros do centro
da cidade”. A rede viária foi
outra das matérias em que
o partido requereu maior
investimento no orçamento
para 2019. “Quem passa no
concelho verifica com facilidade que as estradas municipais estão degradadas”,
assinalou Adelino Mota, que
apelou a investimento nas
vias secundárias. Associada
a esta proposta surge ainda
a da criação de vias pedonais nas freguesias.
Em matéria de acção social, o Bloco de Esquerda
apela a apoios municipais às

Adelino Mota e Paulo Costa deram a cara pelas propostas do partido em conferência de imprensa

crianças com necessidades
educativas especiais, assim
como àquelas que tenham
doenças oncológicas. Neste
particular, o militante lembrou que a implementação
da medida não é mais do
que o cumprimento de uma
resolução aprovada em As-

sembleia Municipal. “É uma
questão de boa vontade”,
apelou a propósito aos agentes da governação.
No ambiente o partido defende a criação de m plano
de despoluição dos cursos
de água que atravessam o
concelho, e a conclusão das

redes de abastecimento de
água e de saneamento básico. “Lamentavelmente, há
ainda uma parte significativa
da população que ainda não
é servida por estas infraestruturas”, referiu, recuando
às promessas eleitorais da
coligação PSD/PP para lem-

brar que já data de 2001 o
objectivo de concluir estas
redes. Nesta mesma vertente mas num outro plano,
apela á criação de um parque verde na zona nascente
do concelho, com piscinas
exteriores, e o avanço da reabilitação da zona ribeirinha
de Riba de Ave.
Certo de que é possível
ao executivo acolher estas
propostas no exercício orçamental de 2019, Adelino
Mota revelou que a reunião
com o vice-presidente da Câmara, Ricardo Mendes, não
sinalizou nada em concreto.
O membro da coordenadora
concelhia falou de “abertura”
a algumas das propostas,
mas frisou que o Bloco irá
continuar a bater-se por elas
caso não venham a ser implementadas.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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PS vota contra Orçamento que caracteriza
de “embuste, logro e ficação”
“Um embuste, um logro,
uma ficção”. É desta forma
que o Partido Socialista (PS)
caracteriza o Orçamento
Municipal para 2019, um documento que foi aprovado na
manhã de ontem (segunda-feira) em reunião do executivo, mas com os votos contra
dos seus três vereadores.
Em conferência de imprensa realizada no rescaldo
da votação, os socialistas dizem mesmo que o orçamento do próximo ano confirma
um “retrocesso”. Rui Faria, líder da concelhia local do PS,
disse mesmo que só os fundos comunitários poderão retirar o concelho do “marasmo
em que se encontra mergulhado”, e, por outro lado, que
só o aumento significativo da
cobrança de impostos poderá ter o mérito de “suportar o
crescente aumento da despesa corrente que este ano
volta a crescer para além do
sustentável”. Em matéria de
sustentabilidade, o socialista
tem mesmo dúvidas sobre
a capacidade do orçamento
municipal acolher o aumento
da despesa corrente, nomeadamente, numa situação de

Socialistas reagiram em conferência de imprensa ao orçamento, pouco depois da sua aprovação

crise.
O “agrado” com o qual
os socialistas assistem ao
aumento do orçamento em
14 milhões de euros, começa logo por ficar contido
quando o orçamento baliza o
montante em fundos comunitários e transferências de
capital, sem que o executivo
apresente explicações sobre
a natureza destas últimas.
Célia Menezes, vereadora
do partido, adianta que o
presidente da Câmara foi

questionado acerca desta
situação, mas ter-se-á escudado na questão previsional
de um orçamento para não
especificar a proveniência
destas transferências que
traduzem metade daquele
aumento. O vereadora anca
dúvidas sobre uma eventual
alienação de património, e
coloca logo na primeira linha
das possibilidades o Estádio
Municipal. “O Estádio Municipal vai ser vendido?”, atalha a propósito.

O PS avalia ainda o aumento da cobrança de impostos: “a cobrança de impostos tem crescido para
valores generosos. Só em
2019 a arrecadação de receita por via de impostos
cobrados é de mais 1,5 milhões, ou seja, 4,6 por cento,
bem acima da inflação”. Rui
Faria censura uma governação que não cede quanto
aos impostos que cobra, e
ironiza mesmo “Eis o concelho amigo das famílias. Eis o

concelho que fez um esforço
para conceder isenções às
famílias com dois ou mais
dependentes. Bravo!”.
A crescer como a arrecadação de impostos, o PS encontra o aumento da despesa corrente. O líder socialista
fala mesmo de um aumento
“assustador” da despesa,
aumento esse cuja razão de
ser fica por esclarecer. No
que toca a remunerações,
denuncia um aumento de
seis por cento das remunerações permanentes, e de 18,9
por cento nas avenças. Reduzindo a números, o PS recua a 2014 para falar de uma
despesa corrente de 48,3
milhões, quando a prevista
para 2019 é de 66 milhões.
Para Célia Menezes “os
famalicenses têm razões
para estarem preocupados
com este orçamento”, com
“passos largos para o enduividamento”. O vereador
Vítor Pereira, considera, de
resto, que este orçamento
não protege as futuras gerações. “Quem vier a seguir
que feche a porta”, rematou
a propósito Rui Faria.

Perguntas
sem “resposta
satisfatória”
Os vereadores do PS,
para os quais não restava alternativa que não o voto contra, deixam claro que questionaram o executivo sobre
estas e outras matérias, não
tendo obtido os necessários
esclarecimentos. Para além
da natureza das transferências de capital que significam metade do aumento
previsional do orçamento, os
eleitos questionaram sobre a
razão do aumento da rubrica
aquisições de bem e serviços, sobre o aumento das
avenças, sobre o aumento
da despesa com pessoal, e
sobre a manutenção do contrato de educação em formação em 2019. “Nenhuma
questão levantada teve resposta satisfatória”, sublinhou
Célia Menezes, segundo a
qual o PS não irá abdicar de
continuar a procurar as respostas.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Terceira edição com balanço “muito positivo”

Mais de dois mil famalicenses activos
no Festival Visão’25
Foram mais de dois mil os
famalicenses que participaram ativamente no Festival
Famalicão Visão’25, que terminou há cerca de uma semana. Durante mais de um
mês, entre 16 de setembro e
27 de outubro, dois milhares
de cidadãos famalicenses
contribuíram com as suas
ideias e as suas reflexões
para uma “Comunidade de
Futuro”, marcando presença
e participando ativamente
nas 25 ações promovidas,
que envolveram cerca de 60
instituições parcerias e 20
serviços do município.
“Foi uma enorme jornada
pelo futuro da nossa comunidade, um festival de iniciativas bem-sucedido e um sinal
muito claro que os famalicenses transmitiram, mostrando
que estão disponíveis e interessados em participar no futuro do concelho”, afirma em
jeito de balanço o presidente
da Câmara Municipal, Paulo
Cunha, acrescentando que
“é esta vivência participativa,
esta intervenção cívica, que
nós queremos continuar a

cultivar nos famalicenses”.
Ao todo, os participantes
marcaram presença em oito
seminários, onze laboratórios e oficinas e oito sessões
públicas. Foram apresentados onze novos projetos
liderados pelas Comissões
Sociais Inter-Freguesias de
onde se destaca, por exemplo, a criação de uma paisagem protegida local “Pateiras do Ave”, “Escolas sem
Muros”, “Hortas em Rede”,
entre muitos outros. Foram
lançados quatro novos projetos concelhios, o Famalicão
Circular, o Programa de Voluntariado para o Parque da
Devesa, o International Day
e o Startups Showcase entre
o Famalicão Made In e a escola Startups da Universidade do Porto.
A ecologia também este
presente, sendo que no âmbito do Festival Famalicão
Visão’25 foram plantadas
cerca de 700 árvores por cidadãos em atividades comunitárias e em 17 atividades,
os participantes dispensaram os copos e as garrafas

de plástico optando por copos de papel e água da torneira em garrafas de vidro.
“O Festival Visão’25 é
uma iniciativa que serve
também para agitar consciências, para mudar comportamentos e mentalidades em
prol de uma sociedade mais
saudável e amiga do ambiente”, refere ainda Paulo
Cunha.

Parque da Devesa
é consensual
Uma das marcas mais visíveis do Famalicão Visão’25
é o Sofá Amarelo que por
estes dias regressou aos Paços do Concelho depois de
ter recebido o contributo de
cerca de um milhar de pessoas que responderam ao
desafio “O que gosta mais
de Famalicão?”. À questão a
maioria de famalicenses respondeu “Parque da Devesa e
Espaços Verdes”.
Ao longo das seis semanas do Visão’25 o Sofá visitou cerca de 30 espaços

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
DAS LAMEIRAS
Rua da Associação de Moradores das Lameiras Edifício Lameiras - ANTAS Telef.: 252 501 700 - Fax 252 501 709 4760-026 VILA NOVA DE FAMALICÃO
Instituição Particular de Solidariedade Social
Fundada em 25-5-84 (D. R. III Série de 23-6-84)
PESSOA COLECTIVA 501 455 752

Ref.381/18-MAG

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

Em conformidade com o Artigo 28º, ponto 1., alínea c) dos Estatutos da Associação de
Moradores das Lameiras, convocam-se todos os associados, em pleno gozo dos seus
direitos, a reunirem em Assembleia-geral Ordinária, no próximo dia 26 de novembro de
2018, (segunda-feira), pelas 18,00 horas, nas instalações do Centro Social das Lameiras,
na rua da Associação de Moradores das Lameiras, Vila Nova de Famalicão, sala do centro
de dia, no piso da entrada principal, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1.Eleição, por voto secreto, da recomposição do Conselho Fiscal e tomada de posse, motivada pelo falecimento do seu presidente em 30 de agosto de 2018;
2.Apreciação e votação do programa de ação e orçamento previsional para 2019, bem
como o parecer do conselho fiscal.
Se à hora marcada não estiverem presentes a maioria dos associados, a assembleia reunirá meia hora mais tarde (18,30 horas), podendo deliberar com qualquer número de sócios presentes.
Os documentos para aprovação podem ser consultados na sede da AML, no Centro Social
das Lameiras e no sítio www.amlameiras.pt. As possíveis propostas de alteração devem
ser entregues, por escrito, ao presidente da assembleia geral até às 17 horas do dia da
assembleia.
Vila Nova de Famalicão, 05 de novembro de 2018
O Presidente da Mesa da Assembleia-geral
José Maria Carneiro Costa
NOTA: Informa-se que só têm direito a voto, os associados inscritos há mais de um ano e com as quotas do
mês de outubro de 2018 regularizadas. Os débitos devem ser pagos na secretaria da AML antes da data da
assembleia.

públicos onde deu a palavra
a pessoas de todas as faixas
etárias e dos vários grupos
sociais.
Para Paulo Cunha com
esta “auscultação informal
ficamos a perceber melhor
aquilo mais agrada aos famalicenses, o que lhes enche o peito de orgulho em
Vila nova de Famalicão, e
isso é muito importante porque conseguirmos apelar à
consciência cívica das pessoas e estimular a cidadania
e o sentido de pertença a
uma comunidade”.

O Festival Famalicão Visão’25 é uma iniciativa que
está enquadrada no desenvolvimento do Plano Estratégico para Famalicão e reali-

za-se de dois em dois anos.
A próxima edição é em 2020.

Arte com pincéis naturais
na Gerações

O desafio foi lançado às crianças das
salas da sala de diois anos pela animadora cultural da Associação Gerações,
Ana Clara Almeida, em ligação estreita
com as educadoras e colaboradores das
salas: e se fizéssemos uma grande obra
de arte, um enorme mural, utilizando
não os pincéis tradicionais, mas pincéis
naturais? O repto resultou e, no decorrer
de toda a semana passada, as crianças
fizeram um enorme “mural” que cobre
uma parede da entrada principal da instituição.
Faltava agora saber o que eram os
“pincéis naturais”, mas logo apareceram
búzios e conchas, flores secas, pinhas
e bolotas, cascas de sementes, espigas
de milho, esponjas marinhas naturais, musgo, cera natural e folhas que se transformaram rapidamente em “pincéis naturais”, substituindo os pincéis tradicionalmente usados na pintura,
e com resultados singulares.
O próximo passo da Associação Gerações é fazer as suas próprias “tintas naturais”, evitando o consumo de materiais poluentes, como acontece com todos os componentes das tintas tradicionais. Aproveitar a água, dissolvendo-a com folhas, caules, sementes e frutos variados é o próximo passo nesta
direção e neste sentido.
Com este projeto, a Associação Gerações pretende
Tribunal Judicial da Comarca de Braga
investir, ainda que de forma
Juízo Local Cível de Vila Nova de Famalicão – Juiz 1
modesta, na sustentabilidaAv. Eng. Pinheiro Braga, 1000/1002
de do planeta que todos ha4764-501 Vila Nova de Famalicão
bitamos e na preservação do
Telef:252089500 Fax:252089557 Mail:vnfamalicao.judicial@tribunais.org.pt
meio ambiente, mantendo-o
sustentável e equilibrado.
Processo: 6486/18.0T8VNF Interdição/ Inabilitação
“Se todos, a começar pelos
Referência: 160329298
Data: 19-10-2018
mais pequeninos, tiverem
um gesto que contribua para
a manutenção da vida na
ANÚNCIO
Terra, o objetivo está alcançado”, sustenta a Gerações,
Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal,a ação de Interdição/Inabilitação em que é requerido Maria de Lurdes Andraque fala das vantagens de
de Pereira, com domicílio: Residência Pratinha, Avenida
potenciar “a enorme sensida Veiga N.º 175, 4760-421 VILA NOVA DE FAMALICÃO para
bilidade que as crianças têm
efeito de ser decretada a sua interdição por anomalia psíquica.
para os problemas ambientais, para a poluição, para os
animais em vias de extinção
O Juiz de Direito,
e, genericamente, para as
Dr(a). Jorge Moreira Santos
alterações climáticas, dando-lhes as ferramentas neO Oficial de Justiça,
cessárias para se tornarem
José Luís Pinto Cerqueira
“soldados defensores do
Planeta Terra”.
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Famalicão fora do Plano de Despoluição do Ave
DENÚNCIA É DO DEPUTADO DO PSD À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA,
QUE JÁ QUESTIONOU O MINISTÉRIO DO AMBIENTE

O concelho de Vila Nova
de Famalicão vai ficar de
fora do Plano de despoluição
e recuperação da bacia hidrográfica do Ave, recomendado pela Assembleia da
República através da Resolução nº 63/2017, publicada
no Diário da República de 11
de abril de 2017. A denúncia
é feita pelo deputado do PSD
à Assembleia da República,
Jorge Paulo Oliveira, para
quem a decisão do Governo
é incompreensível.
Em nota de imprensa, o
parlamentar adianta que a
iniciativa legislativa veio da
Assembleia da República,
que recomendou ao Governo que, em articulação com
os municípios e todas as entidades responsáveis pelos
recursos hídricos implementasse “um plano de despoluição e recuperação ambiental da bacia hidrográfica do
Ave”, do qual constasse “um
plano de vigilância, prevenção, controlo e mitigação
para proceder à despoluição e recuperação de toda a
zona” e ainda “um programa
de medidas de minimização
dos danos, por acidente ou
causa natura”.
Um ano e meio depois
sobre a data da publicação
da referida Resolução, Jorge Paulo Oliveira questionou
o Ministro do Ambiente e da
Transição Energética sobre
a execução e calendarização
das medidas necessárias e
tidas como mais urgentes
no âmbito da despoluição e
recuperação ambiental da

bacia hidrográfica do Ave, e
questionou ainda se todos os
municípios situados na bacia
hidrográfica do Ave foram
envolvidos na elaboração do
referido Plano.
Foi através desta iniciativa que Jorge Paulo Oliveira,
na resposta que obteve do
ministro João Matos Fernandes, que o Governo estabeleceu um Protocolo de
Colaboração Técnica envolvendo a Agência Portuguesa do Ambiente, IGAMAOT,
SEPNA, Vimágua, Águas
do Norte e os municípios de
Fafe, Felgueiras, Guimarães,
Santo Tirso e Vizela, no âmbito da despoluição da bacia
hidrográfica do rio Vizela, ou
seja, o plano de intervenção
tem por objeto apenas um
dos afluentes do rio Ave.
“O Governo não cumpre
com a Resolução, aprovada por unanimidade pelo
Parlamento, que defende a
elaboração de um plano de
despoluição e recuperação
ambiental de toda a bacia hidrográfica do Ave, e ao fazê-lo deixa de fora, uma parte
muito considerável do percurso do rio que atravessa,
territórios com elevados níveis de industrialização e de
concentração populacional,
como é o caso de Vila Nova
de Famalicão, com todas as
consequências conhecidas
ao nível ao poluição do mesmo”, assinala Jorge Paulo
Oliveira.
O deputado famalicense
recorda que “o processo de
despoluição do rio Ave teve

Turma do 3.º ano da Didáxis
com aula diferente

Inglês no Laboratório?!

A turma do 3.º ano da Didáxis de Vale S. Cosme teve
uma aula “muito diferente” na manhã de ontem.
No âmbito do projeto IntegratEnglish, os alunos fizeram
uma experiência no laboratório da escola, com pulmões
de coelho e com esta puderam estudar ao pormenor a
constituição e o funcionamento do sistema respiratório.
“E tudo isto, em inglês!!! Fantástico!!!”, remata a escola a
propósito.

o seu início nos anos 80 e
apesar de já terem sidos
gastos milhões de euros, e
dos avanços conseguidos,
o mesmo não está despoluído”. A propósito, remata: “o

rio Ave, não está despoluído,
mas pode ser despoluído. O
que não se compreende é
que o Governo haja desistido desse objetivo. Não aceitamos que o tenha feito, pelo

que também ao nível do Parlamento, o PSD irá continuar
a reclamar do Governo, deste ou de qualquer outro, que
a despoluição e recuperação
ambiental de toda a bacia

hidrográfica do Ave seja um
objetivo central da política
ambiental governativa”.
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Galardão foi entregue ontem na Escola Secundária Camilo Castelo Branco

Ana Margarida de Carvalho vence
Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco
O livro “Pequenos Delírios Domésticos”, da autoria
da escritora e jornalista Ana
Margarida de Carvalho (Relógio D’Água) é a obra vencedora do Grande Prémio
de Conto Camilo Castelo
Branco atribuído pela Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão em parceria com
a Associação Portuguesa
de Escritores. A entrega do
prémio já aconteceu ontem
ao final do dia, numa cerimónia que teve lugar na Escola
Secundária Camilo Castelo
Branco, no centro da cidade.
O prémio, segundo a autarquia famalicense, foi decidido por unanimidade por um
júri constituído por Cândido
Oliveira Martins, Fernando
Batista e Isabel Cristina Mateus.
Sobre a obra, o júri exarou em ata que se “trata de
um conjunto de contos que
surpreende o leitor pela invulgar atualidade temática
e sociológica (dos incêndios
que devastaram o país, em
2017, aos dramas íntimos de
portugueses convertidos ao
estado islâmico, de refugia-

2013. O mesmo livro foi finalista nos mais prestigiados
prémios relativos à data de
edição. Tem reportagens,
contos e poemas espalhados por várias publicações
e coletâneas e um livro infantil chamado “A Arca do
É”, com o ilustrador Sérgio
Marques. “Não se Pode Morar nos Olhos de um Gato”
é o seu segundo romance,
foi considerado livro do ano
2017, nomeado pela SPA, e
vencedor do Prémio Manuel
Boaventura.

dos sírios num lar de velhos
ou de uma mulher tunisina
que dá à luz num barco apinhado de gente durante a
travessia do Mediterrâneo,
entre outros), aliadas a um
notável trabalho de precisão
e depuramento da palavra e,
acima de tudo, a um olhar
atento aos dramas humanos,
independentemente do lugar
mais ou menos doméstico
que lhes serve de palco.”
Instituído em 1991, o prémio destina-se a distinguir

uma obra em língua portuguesa de um autor português ou de país africano de
expressão portuguesa, publicada em livro, 1.ª edição,
no decurso do ano de 2017.
O valor do prémio é de 7.500
euros.
Ana Margarida de Carvalho é jornalista e escritora.
Licenciada em Direito pela
Faculdade de Direito de Lisboa, o seu primeiro romance “Que Importa a Fúria do
Mar” valeu-lhe o prémio APE

Associação Gerações - Educação, Solidariedade e Serviços
Associação Gerações - Associação de Educação, Solidariedade e Serviços

Assembleia-Geral
Nos termos da Lei e do artigo 25.º dos Estatutos, convoco todos os associados da Associação Gerações - Associação de Educação, Solidariedade e Serviços, para a reunião da
Assembleia-Geral Ordinária, que terá lugar nas instalações da Instituição, sita na Avenida
Marechal Humberto Delgado, n.º 515-499, em Vila Nova de Famalicão,
pelas 18 horas e 30 minutos, no dia 27 de Novembro de 2018, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS:
1.Análise e votação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019, bem
como do parecer do Conselho Fiscal.
2.Outros assuntos de interesse para a Associação.
Nota: Se à hora marcada não houver a presença da maioria absoluta dos sócios efetivos,
a Assembleia funcionará em segunda convocatória, 30 minutos depois, com qualquer
número de presenças, com a mesma ordem de trabalhos e local.
Vila Nova de Famalicão, 30 de Outubro de 2018
O Presidente da Mesa da Assembleia — Geral
Júlio Jorge da Silva Veloso, Dr.
Avenida Marechal Humberto Delgado 499-515 4760-012 Vila Nova de Famalicão
T 252 374 480 | F. 252 374 919 | 932 886 644
geralDassociacaogeracoes.com | www.associacaogeracoes.com

Cior promove acção
de formação em Soldadura
A Escola Profissional
CIOR foi palco, na passada
sexta-feira, de uma ação
de formação em soldadura, denominada “Introdução aos processos de Soldadura TIG, MAG, MIG e
SER”, e que contou com o
patrocínio da empresa RTS
mais e da sua representada
ESAB, duas empresas de
referência no setor.
Esta formação foi organizada pelo Curso de Produção Metalomecânica e
contou com a presença de
14 docentes e colaboradores desta Escola.
Manuel Vieira, diretor de curso, fez um balanço extremamente positivo desta ação face
ao “elevado nível de entrega e comprometimento de todos os intervenientes, bem como
o elevado conhecimento técnico e pedagógico do formador”. Este responsável pelo curso acrescentou ainda, e a propósito, que“a CIOR possui neste momento uma gama de
equipamentos industriais de soldadura, de última geração, que cobre os processos mais
comuns utilizados pela indústria, e está em condições de propiciar aos nossos alunos, as
aprendizagens e competências necessárias, com elevados padrões de qualidade, nesta
área da metalomecânica”.
Em nota de imprensa enviada, a CIOR agradece ao senhor Silva Pereira, responsável
da RTS mais, e ao senhor Sérgio Silva, formador e técnico da ESAB, o enriquecimento
profissional facultado, que será colocado ao serviço dos alunos e sua maior capacitação.

Festa da Castanha angaria fundos
A Comissão de Festas da Romaria Nova de Lousado 2019 realiza a “Festa da Castanha”, no próximo dia 10 de Novembro, na Casa do Povo de Lousado, com início às 15
horas com a realização de um torneio de sueca e terminará, com as atuações musicais de
António Marques Ribeiro e Francisca Costa às 21 horas.
No local haverá uma tasquinha com a castanha assada e outros petiscos. Entretanto,
estão já em andamento outras iniciativas para angariação de fundos, nomeadamente um
Cabaz de Natal que será sorteado no dia 6 de janeiro.

Eleições na Casa do Povo
A Casa do Povo de Lousado tem eleições para os corpos gerentes, triénio 2019/21,
agendadas para o dia 23 de Dezembro e avisa todos os sócios que o processo eleitoral já
arrancou com a afixação do respetivo caderno eleitoral, nos dias 11, 18 e 25 de Novembro,
das 10h00 às 12h00, no Salão Nobre da Casa do Povo. O prazo para entrega de listas
termina a 25 de Novembro às 12 horas. As listas apresentadas serão posteriormente afixadas.
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Natação: Meeting Internacional do Algarve

Gabriel Santos bate
Record Nacional
O nadador famalicense
Gabriel Santos, do Grupo
Desportivo de Natação de
Famalicão (GDNF), estabeleceu o Record Nacional
no Meeting Internacional do
Algarve, disputado entre os
dias 3 e 4 de novembro nas
piscinas de Vila Real de Santo António, no Algarve.
Gabriel Santos nadou o
primeiro percurso da estafeta de 4x100 Livres com o
tempo de 54,84 em representação da seleção nacio-

nal da Federação Portuguesa de Natação.
De realçar que mais duas
nadadoras famalicenses estiveram em excelente nível
em representação da seleção nacional de natação,
nomeadamente a Daniela
Lopes e a Mariana Costa,
com a obtenção de recordes
pessoais e boas marcas desportivas.
Para o responsável técnico do Clube, Pedro Faia,
“, a obtenção de mais um

recorde nacional para Famalicão e para Portugal foi
vivido com enorme intensidade, demonstrando que
o investimento no trabalho
diário associado ao talento
desportivo compensa”. O
técnico famalicense sublinha
que estes recordes nacionais “não se obtêm todos os
dias”, e que só a “qualidade
dos atletas que temos nos
nossos quadros competitivos” faz com que “tudo pareça mais fácil”.

Pedro Faia confessa que
“estamos efusivamente orgulhosos destes três nadadores, pelo compromisso e
pelas opções que tomam na
procura da superação dos
seus objetivos”. Ambicioso e
orgulhoso, conclui que “cada
vez mais Famalicão é uma
referência da natação portuguesa”.

Movimentos Juvenis do Arciprestado
convocados para Assembleia
Os diferentes Movimentos Juvenis das diversas paróquias
do Arciprestado de Vila Nova de Famalicão estão convidados
a reunir-se numa Assembleia Arciprestal, no Centro Pastoral
de Santo Adrião, em Famalicão, às 21h30 do próximo dia 16
de Novembro..
Este encontro, promovido pela Pastoral Juvenil do Arciprestado de Vila Nova de Famalicão, e subordinado ao tema
“Sede alegres na Esperança”, em consonância com o ano
pastoral em curso, destina-se a todos os animadores e responsáveis de grupos de jovens, dirigentes de escuteiros e
catequistas de 9º e 10º anos.

A equipa organizadora apela à presença de todos, “na certeza de que a alegria da Esperança se dilata na medida em
que cada um se compromete com a Igreja de Cristo Jesus e
se entrega generosamente à missão a que se sente chamado”.
Os interessados poderão esclarecer dúvidas e obter mais
informações através do seguinte e-mail: pastoraljuvenil.vnf@
arquidiocese-braga.pt.

20

O POVO FAMALICENSE

6 de Novembro de 2018

No próximo sábado, 10 de novembro, na Casa das Artes de Famalicão

Lúcia Moniz vai ser homenageada
na gala final do Ymotion
A atriz Lúcia Moniz vai
ser homenageada este fim-de-semana em Vila Nova
de Famalicão. O tributo à estrela de “Love Actually” será
um dos pontos altos da gala
final do Ymotion, o Festival
de Cinema Jovem de Famalicão que se prepara para
conhecer no próximo sábado
os vencedores da sua quarta
edição.
A noite de encerramento
do festival tem lugar marcado no grande auditório da
Casa das Artes, a partir das
21h30, com entrada livre sujeita à lotação da sala.
“Pensamos numa atriz
internacional do cinema português, que faz também televisão e teatro. A Lúcia Moniz
tem um percurso muito bonito no cinema e ficou no imaginário de muita gente, pelo
filme ‘Love Actually’, mas
também por muitos outros
projetos que tem feito”, explica o comissário do festival, o
crítico Rui Pedro Tendinha.
E acrescenta: “É alguém
que temos que respeitar
imenso pela sua persistên-

cia. Não estamos a homenagear alguém que está em
final de carreira. Pelo contrário, esta é uma homenagem
a alguém que está a trabalhar e que está no auge”.
Para além da homenagem, a gala final deste sábado ficará também marcada
pela revelação dos vencedores da edição deste ano do
Ymotion, com especial enfo-

que no vencedor do Grande
Prémio Joaquim de Almeida,
atribuído à melhor curta-metragem.
No total, o Festival de Cinema Jovem de Famalicão,
organizado pela Câmara
Municipal, conta este ano
com 51 curtas a concurso depois de ter recebido mais
de uma centena de candidaturas – que vão estar agora

No próximo dia 14

Associação de Diabéticos assinala
Dia Mundial da Diabetes
A Associação de Diabéticos de Vila
Nova de Famalicão(ADVNF) vai comemorar, no próximo dia 14 de Novembro, o Dia
Mundial da Diabetes.
Do programa, que se destina à comunidade famalicense, associados diabéticos
e não diabéticos, realça-se às 14h00 a
sessão de abertura, seguida de “Partilha

de Experiências”, na Biblioteca Municipal
de Famalicão.
Às 15h30 haverá Atividade Física, seguida de lanche, no Pavilhão Gimnodesportivo das Lameiras.

Halloween na Didaxis
desafiou e premiou alunos
Na Escola Didáxis-Vale
S. Cosme, decorreu na passada semana o já célebre
concurso de Colheres de
Pau e de Chapéus, destinado aos alunos do 2.º ciclo,
para comemorar o tradicional Halloween. A exposição
dos trabalhos esteve patente
de 29 de outubro a 2 de novembro, e foram premiados
os três melhores trabalhos
de cada ano. A entrega dos
prémios teve lugar hoje e
contou com a presença da
Coordenadora do Departamento, da presidente da direção Pedagógica. Foi, ainda, atribuído um certificado a

todos os participantes, quer
pela criatividade e empenho
demonstrados, todos foram

vencedores.

sujeitas à avaliação final do
júri, composto pelo argu-

mentista Tiago R. Santos, os
jornalistas Maria João Rosa
e Tiago Fernando Alves, a
atriz Teresa Tavares e o realizador Fernando Vendrell.
Enquanto a gala final do
Ymotion não chega, o público vai poder apreciar os
trabalhos dos jovens realizadores nacionais, numa mostra que arrancou no passado
sábado e que decorrerá até
quinta-feira, 8 de novembro,
na Casa da Juventude de Famalicão, e ao longo da qual
decorrerão as votações para
uma das sete categorias “Prémio do Público”.
O Ymotion vai ainda contar com uma mostra sobre
“O Novíssimo Cinema Português”, com uma seleção de
filmes de Rui Pedro Tendi-

nha. Será nesta sexta-feira,
dia 9 de novembro, a partir
das 14h30, no Centro de Estudos Camilianos, em Seide
São Miguel, com a exibição
dos filmes “Tudo o que imagino” de Leonor Noivo, “Maria
do Mar”, de João Rosas, e
“Altas Cidades de Ossadas”
de João Salaviza e com as
presenças das atrizes Leonor Seixas e Joana de Verona.
Ainda sobre o programa
do Ymotion, destaque para a
antestreia do filme “Imagens
Proibidas” de Hugo Costa,
com Elmano Sancho, Diana
Costa e Rita Redshoes, no
sábado, dia 10, pelas 17h00,
no Pequeno Auditório da
Casa das Artes.

Feira Internacional de Havana terminou
na passada sexta-feira

Indústria famalicense
exibe-se em Cuba
A face da indústria famalicense exibiu-se em Cuba,
na FIHAV – Feira Internacional de Havana, integrando a comitiva portuguesa
presente no Pavilhão de
Portugal, numa participação
organizada pela AEP – Associação Empresarial de
Portugal, em parceria com
a Câmara de Comércio e
Indústria Portugal - Cuba, e
a que se associou também
o Município de Vila Nova de
Famalicão, na sequência
dos protocolos de cooperação assinados recentemente com a AEP e com aquela Câmara de Comércio.
A representação famalicense, dinamizada pelo Famalicão Made IN, é garantida pelas
empresas Caixiave, Cup & Saucer, CM Socks, Hotelar, NH Clima, Raclac e Seara, o que
traduz, na opinião do vereador Augusto Lima, “o apoio efetivo e permanente” do Município
às PME de Famalicão, nomeadamente na perspetiva de entrada dos seus produtos ou
serviços em novos mercados.
“Com esta presença, estamos a materializar os objetivos desses protocolos, proporcionando às empresas famalicenses, por via do acordo com a AEP, novas oportunidades para
reforçarem a sua capacidade exportadora e, por via do acordo com a Câmara de Comércio
Portugal-Cuba, a entrada em mercados ainda pouco explorados ”, explica Augusto Lima,
que lidera a representação institucional do Município.
No caso concreto de Cuba, o vereador famalicense sublinha que “a FIHAV é um importante meio de entrada de produtos e serviços no país e uma excelente forma de contactar
com potenciais parceiros comerciais”. De resto, Cuba é um espaço cada vez mais estratégico para a economia nacional. Enquanto fornecedor daquele país, Portugal subiu da
21.ª para a 15.ª posição, com as exportações a crescerem de 0,71 por cento para 0,85 por
cento, no último ano.
No passado dia 30, o Pavilhão de Portugal foi inaugurado pelo Secretário de Estado
da Defesa do Consumidor, João Torres, acompanhado pelo vice-presidente da AEP, Luís
Miguel Ribeiro, pelo Embaixador de Portugal em Cuba, Fernando Figueirinhas, pelo Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portugal Cuba, Américo Castro, e por representantes do governo cubano, nomeadamente o Vice-ministro do Comércio Externo de Cuba,
Roberto Martinez. A FIHAV já vai na 36.ª edição e terminou na passada sexta-feira.
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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!”
Esta é a vigésima terceira
edição deste simples devocional que tem como critério
máximo, a Palavra de Deus
explicada e aplicada em nosso cotidiano, em conformidade com a Bíblia Sagrada.
Neste sentido, convidamos
a todos os leitores, a meditar nas Sagradas Escrituras, apreciando-a, lendo-a
constantemente, refletindo
e aplicando os seus princípios, ensinos e verdades no
mais profundo de nossos
corações, como também praticando no dia-a-dia o seu
conteúdo de sabedoria espiritual e inspiradora.O Cristianismo, na verdade não é uma
religião, mas, acima de tudo
um estilo de vida, que demonstra uma grande transformação em nossa vida, na
personalidade e principalmente no entendimento espiritual de tudo o que se refere
a Deus Criador e Senhor de
todas as coisas. Passamos
a ter este conhecimento mediante o que Jesus Cristo
conquistou lá na Cruz do Calvário, oferecendo a salvação
para todo aquele que passa
crerN’Ele, por tudo que Ele
disse, falou e fez, para que
fosse assim, o nosso exemplo maior. Por causa desta vi-

Leitura Bíblica:
“Porque, se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança
da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição;
Sabemos isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado,
para que o corpo do pecado seja desfeito,
para que não sirvamos mais ao pecado.” …
ROMANOS 6:5-6.

tória do Senhor Jesus Cristo,
hoje podemos nos aproximar
de Deus e encontrar o verdadeiro sentido para a vida. A
Bíblia Sagrada, nos diz que
Ele venceu o pecado, enfrentou diversas tentações,
porém, nunca pecou, mesmo
na hora da Sua morte. Como
homem perfeito, venceu toda
a tentação. O objetivo deste
sacrifício, foi o Amor a nós,
no sentido de pagar uma
dívida relacionada com o
nosso pecado. Por causa do
pecado de Adão, adquirimos
uma natureza pecaminosa.
O pecado nos causa não só
a morte física, mas também,
a morte espiritual, nos leva a
separação de Deus. Jesus
Cristo sendo inocente, livre
do pecado, morreu por nós
pagando o preço dos nossos
pecados, ou seja, morreu por
toda a humanidade. Está escrito no Evangelho de João
3:16, “Porque Deus amou o
Mundo de tal maneira que
deu o seu Filho unigénito,

para que todo aquele que
nele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna.” Aquele
que crê em Jesus Cristo e o
tem como o seu Salvador e
Senhor, está salvo de toda a
condenação do pecado. Não
precisamos mais de viver
como escravos do pecado,
com Ele vencemos toda a
tentação. Na verdade, com
a nossa Fé confiante em Jesus Cristo, somos ajudados
a vencer o pecado, mesmo
diante da tentação de o fazer. Na Cruz do Calvário, o
Senhor Jesus Cristo destruiu
a barreira que havia entre
nós e Deus, assim, temos
acesso direto a Ele, cessou
a inimizade, Efésios 2:12-13
nos diz: “Que naquele tempo
estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo
esperança, e sem Deus no
mundo. Mas agora em Cristo
Jesus, vós, que antes estáveis longe, já, pelo sangue

de Cristo chegastes perto.
Porque ele é a nossa paz, o
qual de ambos os povos fez
um; e, derribando a parede
de separação que estava no
meio”. Quando passamos a
crer em Jesus Cristo, e em
nosso coração decidimos
mudar de vida, deixamos de
ser inimigos de Deus. Esta
amizade com Deus com
certeza mudará asnossas
vidas, não nos faltará esperança e força para enfrentar
as dificuldades e fugir das
tentações. Jesus Cristo conquistou na Cruz do Calvário,
esta grande vitória em nosso
favor, tudo por Amor a nós.
Jesus Cristo também venceu
a morte, pois Ele, ao terceiro dia ressuscitou, o último
inimigo a ser derrotado. Por
isso, Ele pode cumprir as
Suas Promessas descritas
na Bíblia Sagrada na vida de
cada um de nós. É o que diz
I Coríntios 15:56-57, “Ora o
aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a

lei. Mas graças a Deus que
nos dá a vitória por nosso
Senhor Jesus Cristo”. Todo o
sacrifício de Jesus Cristo na
Cruz do Calvário, com a Sua
entrega, sofrimento, morte,
mas também, a ressurreição,
nos dá a Vida Eterna, isto
é uma grande e poderosa
promessa. Através deste conhecimento, cada um de nós
temos agora o livre arbítrio
de fazer a nossa escolha e
tomar uma decisão, de crer
N’Ele ou não. Ele quer fazer
parte de nossas vidas em
todos os sentidos, nos transformar e mudar-nos para melhor. Ao aceitar isto em nosso
coração, Ele agirá através
de nós, conquistando outras
vidas para viverem a mesma
experiência. Deixe o Senhor
Jesus Cristo fazer parte de
sua vida. Em Romanos 5:811, está escrito: “Mas Deus
prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu
por nós, sendo nós ainda
pecadores. Logo muito mais
agora, sendo justificados
pelo seu sangue, seremos
por Ele salvos da ira. Porque
se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus
pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela

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.

sua vida. E não somente isto,
mas também nos gloriamos
em Deus por nosso Senhor
Jesus Cristo, pelo qual agora
alcançamos a reconciliação.”
… Deixe Jesus Cristo conquistar o teu Coração!…
“Leia todos os dias a Bíblia Sagrada - Ela é a Palavra Soberana de Deus, para
o Nosso Coração.”
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EMPRESA DE TAXIS
EM FAMALICÃO

ADMITE-SE

ADMITE MOTORISTAS:

Com carteira profissional a tempo
completo e a part-time (fim de semana)

Bouça c/ cerca de 8 mil m²
nas trazeiras da oficina
Sanches em Gavião.
TLM.: 919 746 090

Divorciado, honesto,
na casa dos 70 anos, deseja
conhecer senhora s/ vicios
para companhia séria.

TLM.: 910 467 293

balcão para pastelaria
no centro da cidade.

MESTRE N’FAMARA
CÉLEBRE MÉDIUM E VIDENTE

mobilada,

Armazém em Viatodos
c/ 500m²
TLM.: 914 904 464

Disponibilidade

Ajuda a resolver os seus problemas, sobre várias dificulda-

garagem fechada.

ALUGA-SE

Ajudante de cozinha
c/ experiência nos
arredores da cidade.
TLM.: 912 482 819

Escritório
c/ 51 m².

TLM.: 926 449 681/8

VENDO T3
Cozinha

Só particulares.
TLM.: 912 811 606

VENDO

Terreno para construção
em Avidos c/ 2.300.
TLM.: 969 994 181

VENDO

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

ALUGA-SE

Pavilhão em Ribeirão
c/ 2 pisos, 800m²
por piso.
TLM.: 914 904 464

ALUGA-SE

Quarto a estudantes
e senhoras.
TLM.: 912 320 457

ALUGA-SE

Quartos minimo 2
máximo 3 c/ cozinha.
TLM.: 968 074 196

ALUGO

Armazém em S. Tiago
da Cruz c/ 90m²
TLM.: 914 904 464

PROCURO

VENDE-SE
Vivenda T4 c/ terreno em

Quarto para um
senhor em Famalicão
TLM.: 913 525 508

150.000€
VENDO

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

VENDO

Quintinha no Louro
à beira rio.
TLM.: 919 701 906

PRECISA-SE

Serralheiro e
aprendiz.

TLM.: 917 336 176

PRECISA-SE
AJUDANTE
25 ANOS DE ATIVIDADE

imediata e c/

TLF.: 252 916 215 | TLM.: 914 000 478

des da vida, amor, sorte, inveja, negócios, maus-olhados,
insucessos escolares, maus-vícios. Faz aproximação e

experiência.

afastamento. Resultado na mesma semana. Todos os dias

TLM.: 925 340 024

POSSÍVEL DESLOCAMENTO
PAGAMENTO APÓS O RESULTADO
RESULTADOS IMEDIATOS

EMPRESA COMÉRCIO
E SERVIÇOS
ADMITE PARA VÁRIOS CARGOS
(M/F)
Famalicão / Braga / Sto.Tirso / Trofa / Guimarães

252 314 145 | 912 192 387

PRECISA-SE

Para entrada imediata muheres para apanha
de framboesas. Horário das 07:00 - 12:00.
Todos os dias durante o mês de Novembro.
Remuneração de acordo com a lei.
Dá-se preferencia às zonas de Vale S. Cosme,
São Martinho, Gavião e Cruz.

das 8 às 19 horas.

(Junto ao MacDonalds de Famalicão)

TLM.: 962 642 026 | 916 868 355

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

TLM.: 918 248 312

EMPRESA
DE FAMALICÃO

Pousada de Saramagos.

TLM.: 916 894 522

PRECISA-SE

Empregado/a de

Precisa de Motorista
para internacional
com experiência
comprovada.
Cartão CAM.
TLF.: 252 492 073

SENHORA

Disponível para passar
a ferro e limpezas.
TLM.: 910 044 603

SENHORA

Séria passa a ferro
ao domicílio à hora.

TLM.: 911 870 855

Empresa de confeções de vestuário
feminino situada em Vila Nova de
Famalicão, está a recrutar Auxiliar de Corte
(M/F):

Empresa de confeções de vestuário feminino
situada em Vila Nova de Famalicão, está a
recrutar costureiras de ponto corrido(M/F):

Principais funções:

Principais funções:

•Operar Carro de Estender;

•Costurar os componentes;

•Separação;

•Identificar os componentes a serem unidos pelo ponto
corrido;

•Etc.

•Pespontar componentes;

Requisitos:

•Pregar fechos.

•Experiência na indústria de confeções;

•Etc.

•Conhecimentos avançados de utilização de
máquinas: Carro de estender e maquina corte
automático;

Requisitos:
•Experiência como costureira de ponto corrido na
indústria de confeções;
•Conhecimentos avançados de utilização de uma
máquina de ponto corrido;

Contatos: 252 501 300

•Operador de Máquina de Corte Automática;

Contatos :252 501 300

ANUNCIE AQUI!
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RELAX

RELAX RELAX

RELAX

LOIRA CÉLIA

MORENA QUENTE

Corpo de sereia, jovem,
toda nua, toda sua,
ambiente discreto.
Convívio e massagens.
TLM.: 915 551 751

24 ANOS | 1.ª VEZ

SUPER NOVIDADE A ESTREAR
Fotos reais, oral natural, espanholada, 69, adoro
mi..., anal, dou beijinhos, massagem na
cama/marquesa, acessórios.
Atendimento em lingeri nas calminhas.

916 566 338 | 914 674 654

LOIRINHA

TLM.: 914 537 298

VIVIANE

Boca de Mel. Desfrute de bons
momentos em ambiente envolvencarícias. Com vídeo erótico. Não
atendo privados e fixos.

TLM.: 913 441 183

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

PORTUGUESA

A Bela madura
portuguesa, rainha
do oral natural, muito
meiga e carinhosa, peito
XXXL, peludinha.
Todos os dias.
Loira, sexy, magra, peito
durinho, oral natural, adoro
69, mi... Todas as posições
nas calmas.

TLM.: 918 081 000

TLM.: 915 785 033

FOTO REAL

TENTAÇÃO

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

TLM.: 914 288 845

TLM.: 911 746 125

PORTUGUESA

Mamas XXL, carinhosa,
meiguinha e peludinha.
Das 9h às 22h.

TLM.: 910 634 363

Gostosa, fogosa, foto real, 1.ª
vez, dote de ferro, O natural,
boca de mel, rabo quente e
guloso, completa, 24 horas c/
duche, massagem e leitinho.

TLM.: 910 676 919

TLM.: 916 588 266

TRAVESTY
LOIRA TESUDA

te e relaxante. Oral delicioso, 69,

FAMALICÃO

Sexy, elegante, magra, oral
natural. Muitos miminhos,
completa. Atende todos os
dias a partir das 8h.
Corpo bem feito.

TRAVESTY
NEGRA

Peito avantajado e corpo bem feito,
oral natural, compelta,
adora miminhos, para homens
de bom gosto. Todos os dias
até à meia noite. Com acessórios.

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.

23

O POVO FAMALICENSE

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.

Portuguesa, 24 anos, oral natural
até ao fim, rainha do botão de
rosa. Lingua quente, mastro XXL,
com muito leitinho, a tesuda.
Atendo nua a porta. 69 molhadinho
com vários brinquedos e
acessórios!. Liga curta
temporada. Foto real, sem
enganos. Vem apagar o meu fogo.

TLM.: 910 318 019

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

TLM.: 915 275 958

CHINESINHA
MESTIÇA
Fundo do desejo,
magrinha,
deliciosa! Safada,
meiga e carinhosa
absoluta na cama.
Puro prazer.
Tudo o que
procuras. venha
conferir s/ pressas.

910 176 945

HOMEM

Português atende homens,
casais e senhoras
em local discreto.
TLM.: 910 434 140

BONEQUINHA
DE LUXO

19 ANOS | FOTO REAL
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

ANÚNCIE

AQUI!

